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Beszélő kövek
(Utazás Felső-Magyarország

lutheránus iskolavárosaiba.)

II. Igló.
Epei’jesről — Petőfi 1845-iki tavaszi
utazásának nyomdokán haladva, — Iglóra
vándorlunk át. Itt a költő igen szívesen
látott vendége volt barátja, Pákh Albert1)
édesatyjának, Pákh Mihály lelkésznek, a
későbbi szuperintendensnek. A paplakot
utóbb gimnáziummá építették át. Valami
nyolc évtizeden át susogtak az iskola udva
rán álló „Petőíi-hárs” lombjai a gimná
zium lelkes magyar ifjúságának azokról a
boldog órákról, melyeket árnyában töltött
Petőfi a Pákh-család szellemes és életvidám
tagjainak társaságában. A hárs talán ma
is áll. De nem sétálgat alatta és körötte
lelkes magyar ifjúság, hogy elmerengve
hallgassa lombjai susogását. A „régi hegyek
új urai” 2) bezárták az iglói evangélikus
magyar gimnáziumot.
De hát mi nem beszélő lombokat, ha
nem beszélő köveket akarunk Iglón hall’ ) Prákh Albert humoros elbeszélések írója,
1854-ben ő indította a müveit magyar társada
lom kedves képes lapját: a Vasárnapi Újságot.
2) Ilyen címen Marőthy Jenő, lapunk kedves
barátja, a jeles írótanár adta ki első elbeszélé
seit.

—

gatni. Ilyeneket bőven találunk: egyetkettőt szólaltassunk meg közülök.
Beszélnek Igló vidékének gyönyörű és
egyúttal gazdag hegyei, melyek a leghasz
nosabb ércet, a vasat rejtegetik kemény
páncéljuk alatt. Igló aranykoráról beszél
nek, mikor a vasbányászat és vasipar igen
nagy jólét forrása volt. Az aranykor, ame
lyet a vas teremtett meg, elmúlt. A csehek
gazdasági politikája a tulajdonképpeni
Csehország érdekében tönkretette FelsőMagyarország virágzó vasiparát.
De ha az iglói vashegyek a szepesi föld
vasban való gazdagságáról beszélnek •—
van itt egy hegy, Iglótól nyugatra: A Lapis Refugii, a menedékszikla, mely arról
tesz bizonyságot, hogy a szepesi kar és a
szepesi lélek is gazdag vasban, vagyis el
szánt kitartásban, hősiességben. A tatár
járás korában idemenekült fel a Szepesség népe, és hősiesen visszaverte a tatárok
új és új támadásait. Benn a város főterén
pedig egy iglói vasból öntött piramis ké
sőbbi idők vaserejének emlékét örökíti
meg. Az 1849. február 3-iki csata emléke
e z : Guyon Richárd kis serege hősiesen
visszaverte az osztrákok éjjeli meglepő
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támadását. Guyon azután néhány nap
múlva maga támadott Branyiszkónál és
kivívta a szabadságharc egyik legfénye
sebb diadalát.
Bizony vasemberek voltak a negyvennyolcas honvédek. Vasember, vagy hogy
jellemének ereje mellett annak tisztasá
gát is érzékeltessem, acélember volt külö
nösen az a férfiú, Igló legnagyobb büszke
sége, akinek emlékét néhány szóval itt
felújítani kívánom.
Mikor az említett vasemléket felavat
ták, fellépett a szónoki emelvényre egy
hosszú szakállú s patriárcha külsejű fér
fiú, kopottas honvédtüzér-századosi atillá
ban és lángoló szavakban hódolt negyvennyolcas honvédtársai géniuszának.
Ez a férfiú Igló szülöttje, az iglói gim
názium tanára, Teichengráber (magyaro
sított nevén Tavasy) Lajos volt. Érdekes
ember, igazi megtestesülése a szepesi eré
nyeknek. Hallgassuk meg, mit beszél róla
az a vasemlék.
Tavasy szegény iglói mészárosmester
fia volt. Már az iskolában, mint instruk
tor (nevelő), maga tartotta fenn magát,
s így megkedvelte a tanári pályát. De a ke
mény életiskolában lett egész ember. Mond
hatjuk, hogy az élet kalapácsa kovácsolta
vasemberré. Losoncon, Sárospatakon is
tanult és a magyar nyelvet tökéletesen el
sajátította. Ácsán báró Prónay Gábor bá
nyakerületi felügyelő házánál volt nevelő.
Itt, az ébredő Magyarország egyik vezé
rének környezetében, mintegy megérezte
a nemzet szíve dobbanását és nemes cipszer (szepesi) szíve együtt dobogott vele
egész életében. 1843-ban a pesti evangéli
kus gimnázium igazgató-tanára lett. Mint
tanár rendkívüli ember volt: tanítványai
féltek is tőle, rajongtak is érte. Mint ki
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tűnő szónok elragadta őket és megtöltötte
szívüket saját lelke tüzével.
Egyúttal az egész magyar tanárság ve
zére is volt; eszmékben gazdag lelke meg
alkotta az egész magyar közoktatás mo
dern szellemű átalakításának logikus ter
vezetét. Sajnos, a negyvennyolcas idők
viharai és a szabadságharc leverése miatt
e tervek nem valósulhattak meg.
Rémület fogta el a szíveket 1848. késő
nyarán. Jellacsics hadai veszedelmes gyor
sasággal közeledtek Pest felé. Az olyan
vasembereket azonban, amilyen Tavasy
volt, a végső veszedelem nem csüggeszti
el, hanem tettekre buzdítja. Készült a
harcra. Tanártársaival éjjeli őrjáratra
járt. A tornatanárral, Clair Ignác volt
napóleoni gárdatiszttel tanítványait fegy
verforgatásra tanította. K ijárt velük a
Gellérthegyre védelmi sáncok készítésére.
M ajd beállott honvédtüzérnek és gyorsan
századosi rangra emelkedett. S akik előbb
mint diákok, most mint tüzérek lelke
sedtek érte. Kötelességteljesítésre nem
csak szóval, de példaadással is buzdította
őket.
Világos után közlegénynek sorozták be
a — gyűlöletes nevű Paskievics-gyalogezredbe. Mikor innen kiszabadult, Iglóra
internálták, majd az iglói evangélikus
gimnázium tanára lett és kiváló társaival,
köztük Pákh Károllyal, Albert öccsével, a
szintén volt 48-as honvéddel, ezt az iskolát
a virágzás magas fokára emelte. Egyúttal
Igló és a Szepesség társadalmának egyik
vezérembere volt. Amellett szerény anyagi
helyzetében is — mint nőtlen ember —
aránylag igen tekintélyes összegekkel tá
mogatott minden nemes és hazafias célt.
Mint szónok is sokszor elragadta iglói
hallgatóságát, különösen azon a fentemlített honvédemlékavatáson, mikor vihar
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verte honvédatillájában

tartotta az ün
nepi beszédet. Az őt megillető helyre, az
iglói temető közös honvédsírja mellé te
mették azt a férfiút, aki honvédő hivatást
teljesített — nemcsak azalatt a hét hónap
alatt, míg kávébarna piros zsinóros atilla
alatt dobogott bátor szíve, hanem mint
lelkes és lekiismeretes tanár is.
Tavasy lelke tovább élt az iglói gimná
ziumban, mely tanári, tanulói érdeméből,
az elsőségért versenyzett az eperjesi, kés
márki testvér-középiskolákkal.
Az iglói diákokról melyitek ne tudna
lelkesítő és vidám történeteket, ifjú olva
sóim, ha máshonnan nem, az iglói gimná
zium egykori tanítványának, az ifjúság,
különösen a felsőbb-iskolásleányok tisztalelkű költőjének, Farkas Imrének szép
színdarabjából, az „Iglói Diákok ” -ból,
mely olyan népszerű a magyar színpado
kon, mint a „Heidelbergi diákélet” a né
meteknél '?
Derék, bátor fiúk voltak mindig az iglói
diákok. Kimutatták ezt mint 48-as vörös
sapkás honvédek és mint a világháború
hős katonái. De elszánt fiúk voltak a béké

ben is, mint kiváló művelői a legférfia
sabb és legszebb sportnak, a hegyi turisz
tikának.
Erre iskolájuk is nevelte őket. Hiszen
éppen az iglói tanárok voltak a vezető
emberei a Magyar Kárpátegyesületnek.
Ügyvivő elnöke évtizedeken át éppen az
iglói gimnázium „utolsó” magyar igaz
gatója, a nemrég elhúnyt és elsíratott,
Fischer Miklós volt.
A beszélő kövek hosszú sorából, melyek
magyar embernek Igló dicső múltjáról
beszélnek, egy beszélő követ hallgassunk
meg még.
A Főutca közepe táján egy barokkstí
lusú szép emeletes ház latin felirata arról
beszél nekünk, hogy ez volt a székháza a
„Tizenhat szepesi város szabad kerületé
■nek, melyet Zsigmond király Lengyelor
szágnak elzálogosított, Mária Terézia pe
dig visszacsatolt.
Kisebb arányokban
végrehajtott területi revízió emléke ez a
ház. Legyen számunkra szimbóluma egy
nagyobb arányú revíziónak, csonka ha
zánk régi egysége helyreállításának is.
Dr. Szigethy Lajos.

Egy magyar író, aki semmit sem írt.
Néhai Szinnyei. Józsefnek, a „Magyar
írók élete és munkája” c. nagy művében
felsorolt 29553 literátor (író) között van
egy, akinek egy fikarcnyi irodalmi mun
kássága sincsen. Ott találjuk nevét és éle
tét a IY. kötet 111. oldalán. Neve: Győry
Miklós, életrajza pediglen e különös mon
dattal végződik: „Irodalmi munkát ugyan
nem hagyott maga után, de jeles ötle
teiért, mondásaiért és tetteiért, melyek
mások feljegyzései után .maradtak fenn
irodalmunkban, fölvettem őt is a magyar
írók közé” .
—

Érdekes és érdemes így Győry Miklós,,
vulgója* szerint: Győry Mike uram csele
kedetei és szólásai után nyomozni. Maga
Szinnyei József „Komárom 1848— 49.” c.
emlékiratában több helyen emlékezik meg
bajtársáról. Az ugyancsak komáromi fi:
„szegény” Beöthy László az ötvenes évek
ben hasonlatosképpen mesélget róla humo
ros írásaiban, naptáraiban. Dr. Závory
Sándor, a millenium évében a még élő kor
társak adomái alapján újítja fel emléke-
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zetét a Vasárnapi Újságban. Tóth Béla is
elbeszéli egy históriáját „A magyar anek
dotakincs” VI. kötetében. Ezt az utolsót,
mint első hallott tréfát őrzöm én is gyer
mekkorom hajnalszínű emlékei között.
Győry Mike a győrmegyei Szemerén
született 1826-ban. Kisbirtokos nemesrendű atyja a pápai református kollé
giumba adta a villogó szemű, sötét pillájú,
sudártermetű ifjút. Itt osztozott társai
spártai egyszerűségű életsorsában. Testi
tápláléka bizony néki is jórészt csak tűz
kő, koporsó-szeg, paripa és kefe volt. Ezek
lévén a burgonya, a répa, a kása meg a
köményes leves diáknevei. Tanulmányai
ban nem igen tündökölt, de annál inkább
ragyogott a jó kedve, kacarászott tréfás
természete. Mikor az első legáció válasz
táskor az a paróchia jutott néki, hol a fös
vénységtől a legsoványabb volt a pap, a
legkeszegebb a tiszteletes asszony, hát az
zal köszöntött be hozzájuk, hogy hála Is
tennek milyen jó színben vannak, meg is
látszik rajtuk a jó vidéki konyha.
A vacsora bizony inkább gyomorkorgató, mint csittitó zsömlés és köményes
leves volt. Mégis másnap oly lelkesen hir
dette az igét, mintha a kánaáni lakodal
mat ülte volna végig. A tegnapi vacsorá
hoz hasonlatos böjti ebéd után terepszem
lére ment a faluba. Rá is bukkant egy erő
sen füstölgő téglás házra, hová csakúgy
térült-fordult a vendég. Megtudta, hogy
ez a katolikus plébánia. Azonnal tiszte
letét tette, szeretettel is fogadták, jó ét
kekkel tartották, poharát sohase hagyták
üresen, Így tartott ez a testvéri barátkozás másnap hajnalig.
A hazatérő legátust a tisztelendő úr ko
mor arccal fogadta, s végtelen haragra
gyűlt, hogy az ő legnagyobb ellenségénél:
a plébánosnál ejtőzött oly sokáig.
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Győry Mike az átkozódó jeremiádokra
csak annyit felelt, hogy minden jó hadve
zér igyekszik csapatait az ellenséges fö l
dön táplálni. A nem valami testvéries bú
csú után pedig betért még a plébánoshoz,
hol útravalóval a tarisznyában és zsebben
bőven ellátták, kocsit is kapott hazáig.
Amily kedvesen emlegették sokáig itten a
mókás ünnepi diákot, oly kárörvendő arc
cal fogadták otthon társai Mikét, ki nem
győzte eléggé bizonygatni, hogy oly jó legációs hely kevés van a világon. Mivel ér
vei sonka-, kolbász-, szalonna-, kalács-ala
kot mutattak, el is hitték neki.
Örömét csak az rontotta meg, hogy ki
költözve a kollégiumból, elvesztette a
kosztot is. Ámde volt még a plébános-patrónusától egy nagy sajtja. Titkon minden
nap más-más társát hívta meg vacsorára,
azzal a kikötéssel, hogy az hozza a kenye
ret, ő adja majd a sajtot. Maga jól is la
kott mindig egy napra a friss kenyérből,
de a vendég csak úgy csipegetett a csípő
södé sajtból. El is tartott az vagy három
hónapig.
Húsvéti legációja alkalmából egy túl a
Dunán levő kolostorban is tiszteletét tette.
Hát itt is fecérunt magnum (ittak nagy)
áldomást. Csak az volt a baj, hogy a tréfa
kedvelő gvardián azt a parancsot adta,
hogy a vendégeknek kanalat ne adjanak
a jó abált leveshez. A legvígabb confráter
meg kiadta a jelszót, hogy huncut az, aki
a levesét meg nem eszi. Győry Mike egy
cipó végét kivájva szépen megette a le
vest, mire ő adta ki a jelszót, hogy hun
cut az, ki a kanalát is meg nem eszi.
Miután tudományát Pápán kellően nem
méltányolták, a kecskeméti iskolába ment
felsőbb tudományokra. Bemutatkozáskor
a nagytiszteletü rektor úr azt hitte, hogy
talán a fiát hozza beiratni a nemzetes úr,
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Rí már
adománya

— oly tekintélyes volt az alakja ennek a
nagy brontes diáknak, kinek sarkantyúja
bizony ezüstből pengett. Ott lakott azután
ő is a vasajtós diákkamarák egyikében,
mikről Jókai oly édes-bús képeket rajzol.
Ekkor történt vele, hogy ismerve széles
jó kedvét, egy kecskeméti polgár a Kis
Budai-utcából meghívta disznótoros va
csorára azzal, hogy 3— 4 társát hozza el
magával. Az anyjuk sütött-főzött egyre
a konyhában, a gazda meg bent kocingatott a falatozó diákokkal, kik közül Győry
Mike állandó szóval tartotta őt, míg
társai egyenként kimenve, mindig újak
kal cserélődtek ki, mit a barátságos gazda
ködlő fe jje l nem vett észre, hiszen egyik
tógás deák olyan, mint a másik — azon
ban reggelre elfogyott az egész disznó.
Mike pedig kitartott a korhelylevesig.
Ily alapos készülés mellett nem csoda,
ha a lelkészi vizsgálaton képesítést nem
nyert. Ekkor így tört ki belőle a biblikus
elkeseredés: „M iért nincs kezem ügyében
egy szamár állkapcája, mellyel agyonver
hetném a filiszteusokat. ” Nem sokat kell
magyarázgatni,
hogy
a filiszteusokon
a nagytiszteletű vizsgáztató professzoro
kat értette.
Mint félbemaradt lelkész, Komáromban
kezdett tanítóskodni. A tanteremből a
szabadságharc riadója őt is a honvédő se
regbe szólította. A szálfa termetű újoncot
csakhamar a 37. zászlóalj zászlótartójává
teszik, de az első csatában Nyárasd mel
lett a tél hidegében úgy kezd vacogni,
hogy a szerkocsi alá búvik. Akárcsak a
derék, de dadogó költő, Sükey Károly
Pákozdnál, de ő Szent Tamásnál már
Földváry Sándorral elsőnek nyomul az
ellenség sáncaiba. Győry Mike azonban
inkább élelmezési altiszt lesz. Komárom

megadása után ő is menlevelet kapott s
lévita lett Környén.
Innen látogatott át egyízben díszes va
sárnapi atillában a szomszédos Oroszlánra
egy rektor barátjához, kit azonban vélet
lenül nem talált otthon. Erre bejárta a
falut s meglátva a tornyon a József csá
szár-korabeli kétfejű sasos címert, a nagy
hangon előhivatott bíróval azt üzente be,
mint állítólagos barátja Lilia komáromi
német várparancsnoknak, hogy küldessen
ki jövő vasárnapra egy sugárágyút le
lövetni a toronyról a kétfejű sasos címert.
Képzelhetni, hogy mit kapott az oroszláni
községi deputáció Komáromban sugárágyú helyett! . . .
A kedélyes Győry Mike lassan köteke
dővé lett. Egyre más-más községben lett
tanító vagy lévita. Komáromban gúnyt
űzött a tanítást felvigyázó püspökkel is,
mert mikor az azt kérdezte az egyik ta
nulótól, hogy mit kap az édes anyád hat
lúdért, ha párját három forint és öt ga
rasért eladja —
közbe szólott Győry
Mike, hogy nem illik ily gyerektől már
tört számokat kérdezni.
Hát még mily feleleteket adtak az ele
misták, mikor elkezdte kérdezni őket filo
zófiából, fizikából, teológiából, mert a
maga bevallása szerint mindezeket taní
totta !
Hamarosan így megint peregrinus (ván
dor) lett. Azután Ögyallára került, s vé
gül is a komáromi Szendén végezte be vál
tozatos és végletes életét 1888. febr. 29-én.
Még a halála napja is különleges volt.
*

A Vasárnapi Újság, majd egy hó múlva
a Halálozások rovatában csak ennyit ír
r ó la : „Elhúnyt még a közelebbi napok
alatt Győry Miklós ref. tanító 1848/49-iki
honvéd Szendén.” (1888. évf. 13. sz.)
l)r. Oravecz Ödön.
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Hogyan lehet a dér, die, das-t könnyen megtanulni?
Színmagyar városban születtem, Komá
romban és ott éltem le gyermekéveimet.
Otthon mindig magyar szót hallottam.
Édesanyánk, bár jól tudott németül, min
dig magyarul beszélt velünk. Csak akkor
hallottam német szót, mikor két bátyám
katona lett. Tőlük aztán megtanultam sok
katonai műkifejezést is. Az elemi iskolá
ban könnyen és jól ment a tanulás, mindig
a legjobb tanulók között voltam. Hanem
mikor aztán a városunkban levő bencés
algimnáziumba kerültem, minden nehe
zebb lett, bár itt is mindig iparkodó, szor
galmas tanuló voltam. Itt már sok ne
hézséget okozott a latin, számtan, de külö
nösen a németnyelv. Még ma is emlékszem
arra, hogy első osztályos koromban, ha sö
tét téli reggelen felébredve, öltözni kezd
tem és eszembejutott, hogy ma német lesz,
akkor azt gondoltam, hogy no ez nem jó
nap lesz! Pedig egykori tanárom, Lóskay
Piacidus, akire haló porában is hálával és
kegyelettel gondolok, szeretett és nagy jó 
akarattal viseltetett irántam. Ö tanította
a latint, magyart, számtant és a németet.
Az utóbbit Toepler Theophil Eduard né
met grammatikájából tanultuk. Néhány
régi iskolakönyvem között ez is megvan
még és ezt a könyvet, melyből ötvenöt év
vel ezelőtt sok kínlódás között tanultam,
ma mint drága kincset őrzöm. Négy évig
tanultam ebből a könyvből. Az igaz, hogy
a deklinációt, a konjugációt, sok szót és ki
fejezést jól megtanultam belőle és mind
ennek a felső osztályokban igen nagy hasz
nát vettem.

lottak, mindez nem okozott nehézséget. De
nekem a nemi szabályok a sok kivétekkel
sehogysem mentek a fejembe. Tanultuk
először a hímneműek főszabályát, azután
a kivételeket; és el kellett sorolni, hogy az
el-végűek közt van 35 hímnemű szó és 10
semleges; az er-végüek közt pedig 33 nő
nemű és 27 semleges. Magukat az -el, -er
végű hímneműeket azonban nem ismertük,
íg y a sok szó jelentését megtanultam
ugyan, de aztán ha arra került a sor, hogy
megmondjam azt, hogy valamelyik ismert
szó milyen nemű, erre még nem voltam
képes.

A gimnázium négy felső osztályát Po
zsonyban végeztem, az evangélikus lí
ceumban; ott sok német beszédet hallot
tam. A felső osztályokban Michaelis V il
mos, az akkori nagytekintélyű igazgató
tanította a görög és német nyelvet, aki a
német órákon mindig németül beszélt.
Az érettségit itt letettem, azután egyetemi
tanulmányaimat is befejeztem Budapes
ten. A német nyelvben annyira haladtam,
hogy olvastam tudományos német szak
munkákat, szépirodalmi müveket is, de
anélkül, hogy a dér, die, das-t jól tudtam
volna. Azaz tudtam én ezt a csodálatos
dolgot, de nem úgy, ahogy én szerettem
volna, ahogy a született németek tudják.
Az ókori mitológia szerint az alvilág
bejáratát háromfejű kutya, a Cerberus
őrizte, mely csak azt eresztette a Styxvizéhez, akinek szájában megvolt az obulosz Charon révész számára. A német kul
túrát is ilyen háromfejű szörnyeteg őrzi,
Az első osztályban azonban a szavak a : dér, die, das.
nemeivel, a dér, die, das-szal foglalkoz
Magyar ember nem szívesen beszél né
tunk igen sokáig. Osztálytársaim közül metül, ha van is elég nyelvtudása és is
azoknak, akik otthon német beszédet hal merete, mert előre érzi, hogy a harmadik

—

151

—

vagy. negyedik mondatban el fogja hi
bázni a dér, die, das-t és akkor kinevetik
vagy legjobb esetben csak mosolyogni
fognak rajta.
1917-ben sokat kellett németekkel érint
keznem. Ekkor elhatároztam, hogy meg
tanulom a dér, die, das-t. Ügy akartam
megtanulni, hogy elővettem a Toeplerféle grammatikát. Abban bíztam, hogy
azok a nemi szabályok csak néhány lapra
terjednek s ezt egy hónap alatt tökélete
sen megtanulhatom. De ekkor vettem
csak észre, hogy hány közkeletű szó nincs
meg a könyvben, hány végződés nincs
meghatározva. M indegy! Elhatároztam
és hozzáfogtam a tanuláshoz! H ogy job 
ban emlékezetembe véssem a kivételeket,
azt próbáltam, hogy egész csoportok sza
vait, amennyire tudtam és amennyiben
lehetséges volt, le is rajzoltam. Ezt a me
mória-gyakorlatot egy hónapig lelkiisme
retesen végeztem és ekkor történt valami
velem.
A főváros közelében levő faluban, K i ;gödön töltöttem a szünidőt. Július végén
a falu főutcáján mentem a posta felé.
Szemközt jött egy tanítványunk, aki egy
kis ládát hozott a postáról. A ládika tar
talma így volt jelezve: Vogelfutter. Amint
elolvastam, megakadtam ezen a szón:
Futter. Emlékeztem, arra, hogy ez a szó
nem hímnemü, mert ott van a kivételek
között, de azt nem tudtam megállapítani,
hogy nőnemű-e vagy semleges.
Hazamenve első dolgom az volt, hogy
elővegyem a könyvet, hogy megnézzem,
hogy Futter milyen nemű. Láttam, hogy
semleges. Elkeseredéssel, elkedvetlenedve,
elcsüggedve tettem félre könyvemet. Meg
győződtem arról, hogy egy hónapi törek
vésem teljesen kárbaveszett. Fájdalom
mal állapítottam meg, hogy magyar em
—

bernek a dér, die, das-t megtanulnia lehe
tetlen; erre vállalkozni képtelenség!
Abbahagytam egész tervemet és más
könyveket vettem elő, amik jobban érde
keltek. Ekkor került kezembe Erman, hí
res berlini egyiptológusnak a hieroglifek
ről szóló kis könyve (Sammlung Göschen).
Erman kis könyvében először azokról a
tudósokról emlékezik meg, akik az egyip
tomi képírást megfejtették. Elsősorban
Chanopollion-ról mondja el, hogy milyen
módon iparkodott a régi Egyiptom kultú
rájába behatolni. Azután lerajzolja a hie
roglifek évezredes fejlődését; hogyan ala
kultak a fogalmak és tárgyak jeleiből
mássalhangzókat jelentő betűkké. Csodál
kozva láttam az egyiptomi Írnokok me
részségét, leleményességét, akik minden
lehető és elképzelhető fogást felhasznál
tak, hogy érzékelhető tárgyakat és elvont
fogalmakat, cselekvést és tulajdonságot
jelekkel kifejezzenek és érzékelhetővé te
gyenek. A hieroglifek évezredes kincsesbányái az emberi leleményességnek. Már
el is felejtettem az én kárbaveszett dér,
die, das-tanulmányomat.
Ekkor a véletlen újabb ösztönzést
adott. Erman könyvének 18. és 22-ik lap
ján van ez a hieroglif:

ph =

Ende. A jegyzetben hozzáteszi: Hinterteil
eines Lőwen. Az egyiptomiak az oroszlán
testének előrészével jelölték a kezdetet,
liátulsó
részével pedig valaminek a
végét. Azt hittem, hogy Ende nőnemű,
mert e-vel végződik. Megnézem a szótár
ban ! Hát látom, hogy semleges! És ekkor
a hieroglifet véletlenül így rajzoltam le
Tehát a rajzba bele vittem az
s-betű alakját s ezzel
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rögzítettem

meg

emlékezetemben, hogy ez a szó semleges.
És ekkor merült fel bennem lassanként az
a gondolat, hogyha a tárgyak rajzába
valahogyan bele tudom vinni a dér, die,
das-ból az r, e, s betűk alakját a szó ne
mének jelölésére, akkor jó l meg tudom
jegyezni, hogy mindegyik szó milyen
nemű. De ekkor két nehézség aggasztott.
Az egyik az, hogy le lehet-e minden dol
got rajzolni. A másik pedig, hogy nem
fogom-e emlékezetemben ezeket is össze
zavarni. Úgy gondoltam, hogy az, akinek
német az anyanyelve, ha valami tárgyra
ránéz, mintegy meglátja annak a tárgy
nak képében azt is, hogy az milyen nemű.
Azt mondhatnám, hogy mi magyar anya
nyelvűek színvakok vagyunk és nem lát
juk meg mindazt, amit a német anya
nyelvűek. Ezen tehát segítsünk, ha tu
dunk. Eddig azt hallottuk, hogy a dér,
die, das-t gyakorlatból, folytonos hallás
ból lehet megtanulni. Változtassunk a
módszeren! Hallási képzetek helyett lá
tásképzetekkel próbáljuk megrögzíteni
memóriánkban azt, amire oly nagy szük
ségünk van!
Az egyiptomi Írnokok példája bátorí
tott, hogy fogjak hozzá a rajzolgatáshoz.
Nem vagyok jó rajzoló, de annyi is elég
nek látszott, hogy a tárgyakat néhány
jellemző vonással a nemet jelző betűalak
kal együtt tudjam szemlélhetővé tenni.
A következő rajzok ezek v olta k : das Hindernis, az akadály
az alagút

„J
IAMMx
;

Ezután

után félretettem. Az a hasznom lett be
lőle, hogy körülbelül hétszáz szó nemét
jól meg tudtam jegyezni és emlékezetem
ben is meg tudtam tartani. Ezzel oly
módszerre jöttem rá, melyben minden
szót egyformán rajzolva kell megtanulni
és nincs kivétel!
Az elmúlt évben Dr. Karácsony Sándor
előadást tartott a német nyelv taní
tásának és tanulásának nehézségeiről.
Azok között a mozzanatok között, melyek
a tanulókat mindjárt a tanulás elején el
kedvetlenítik, megemlítette a dér, die,
das elsajátításának nehézségét is. Azt
szokták tanácsolni, hogy a szülők gyer
mekeiket több éven át, legalább a szün
időben adják ki német szóra, német vi
dékre. De melyik család bírja ezt ma
anyagilag? Miután a Szepességet és Bács
kát elvesztettük, Ausztriába kellene kül
denünk gyermekeinket. De ez is ezernyi
nehézséggel jár és a rövid idő mégsem
biztosítja az eredményt.
Unokám az itteni Reichsdeutsche Schule-ban végzett négy elemi és öt reálosztályt. Ért, beszél és ír németül, kilenc
év alatt eleget elsajátított a német nyelv
ből, azonban a német névelő használatá
ban nincs meg az a biztossága, amit én
szükségesnek tartok.

; dér Tűnnél,

dér Draht,

a drót

tárgyi szócsoporto

kat állítottam össze és körülbelül hétszáz
szóhoz készítettem megfelelő rajzot. Ti
zenhárom év előtt készített füzetemet az
—

Az elmúlt nyáron elhatároztam, hogy
megtanítom a német névelő használatára,
azonban ennek különféle akadályai vol
tak, ellenben én azt tettem fel magam
ban, hogy ideográfiámnak rajzait körül
belül ezerszázra kiegészítem.
Augusztusban Nógrád megye egyik kis
faluján kocsiztunk keresztül. Kocsink
megállt egy ház előtt, hol gyerekek ját
szadoztak. Közöttük volt egy nagyob
bacska, jóképű, intelligens fiú. Beszél
getni kezdtem vele. Egyik közeli, vidéki
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gimnázium növendéke volt. Kérdezősköd
tem iskolájáról, tanulmányairól. És ő
mindenre vidáman, jókedvvel felelt. De
egyszerre elkomorodott arca, szorongó ér
zés látszott rajta, mert azt kérdeztem
tőle, hogyan van németül: a ház. Hosszú
gondolkozás vitán kimondta, h ogy: dér
Haus. Mikor már kimondta, akkor is lát
szott rajta, hogy meg van győződve ar
ról, hogy rosszul mondta. Később itt
Pesten egy ifjúhoz intéztem ugyanezt a
kérdést, aki ugyanabban az iskolában
tett már érettségit. Ez így m ondta: die
Haus. Azután megkérdeztem egy pesti
gimnázistát, aki a hetedik osztályba jár.
Ez így nyilatkozott: die Haus. De kife
jezte azt a meggyőződését, hogy a dér,
die, das-t nem lehet megtanulni. Egy
felsőkereskedelmibe járó ifjú t is megkér
deztem. Ez is azt m ondta: die Haus. Ő
pedig azt fűzte hozzá, hogy neki az isko
lában azt mondták, hogy a németben meg
kell érezni azt, hogy melyik szó milyen
nemű.
Mindez azt mutatja, hogy a magyar
ifjúság ma is úgy bajlódik a dér, die, dasszal, mint én ötvenöt év előtt. Pedig a
mai ifjúságnak még nagyobb szüksége
van a német nyelvre, mint ötvenöt év
előtt. Mert ha az iskolát végzett ifjú vagy
leány akárhol jelentkezik azzal a szán
dékkal, hogy alkalmazást kapjon, mielőtt
bizonyítványát megnéznék, az első kér
dés, amelyet hozzáintéznek az, hogy tud-e
németül. A módszer, amelyet ismertetni

fogunk, ezeken a nehézségeken akar se
gíteni. Eddig az volt az elv, hogy ezt a
dolgot gyakori hallásból lehet megta
nulni, tehát hallásképzetekre alapították
a tanulást, mi a látásképzeteket célra
vezetőbbnek tartjuk. Módszerünk, me
lyet, ha sikerül tervünk, külön füzetben
is ki fogunk adni, nem az iskola számára
készült.
Horatius egy helyen azt m ondja: ridenteiri dieere verum, quid vetat? azaz: Mi
tiltja, hogy az igazat nevetve meg ne mond
juk? Mi ezt a szállóigét így változtatjuk
meg: ridentem discere, quid vetat? = Mi
tiltja, hogy nevetve ne tanuljunk? A dér,
die, das-t komoly szabályokkal nem lehet
megtanulni, tehát tanuljuk meg nem ko
moly szabályokkal! Tanuljuk meg tréfá
val ! Ha egyszer szükségünk lesz reá,
nem fogják kérdezni, hogy miképpen ta
nultuk meg ezt a dolgot; a fő, hogy tud
juk. Ideográfiámmal körülbelül kétezer
szót tanulhat meg a tanuló, hétszáz szó
nemét körülbelül megjegyezheti magá
nak. íg y ha körülbelül kétezer szó biztos
tudásával fog hozzá a német nyelv tanu
lásához, akkor több kedvvel, és ami fő,
esüggedés nélküli bátorsággal haladhat
munkájában. Tanulóink számára inkább
szünidői szórakoztatóul fog szolgálni fü
zetünk, melynek anyagát két hónap alatt
akárki játszva elvégezheti, ha mindennap
csak egynegyed óráig nézegeti, nem is
rajzolja utána az egyes tárgyi csoportokat.

Dr. Hittrich Ödön.
(Folytatása következik.)
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Finn- és Észtország.
A finn és észt nép.
A környezet, az életmód, a szomszéd né
pekkel való érintkezés mindig reányomja
bélyegét egy-egy nemzetre. Meglátszik ez a
finn népen is. Más a nyugati és más a keleti
finn, de mindegyik finn marad, mert azért
megőrzi finn faji jellegét.

a zord északra. Hamar lelkesülnek, de
emellett nyílt, egyenes jellemek. Képzele
tük is derültebb, kiszínezőbb, költészetre és
gyönyörködésre hajlamosabb.

A nyugati finneket (hámei fa j) jellem
zik: alacsony, zömök termet, széles és szög
letes koponya, erősen fejlett alsó állkapocs,
kicsiny, tömpe o r r ; a szőrzet általában
szőke tipust mutat, ritka hajzattal, csenevész szakállal. Szemük szürke és kicsiny. A
nyugati finn hallgatag, nehézkes, de ki
tartó és megbízható. A külső csapásokat,
nélkülözést hosszan, szótlanul tűri, de, ha
csordultig telt a pohár, haragja féktelenül
kitör.

Az észtek nyelve meglehetősen eltér a
finnekétől, mégis közeli rokonok. Külsejük,
lelki jellemük és hagyományaik is közösek.
Az észt ember testi mivoltára szakasztott
mása, ikertestvére a keleti (karjalai) fin
nek, talán csak szőkébb egy árnyalattal és
valamivel magasabb termetű. Emiatt sziká
rabb, keskenyebb vállú. Lábai aránylag
kurták, a lábfej kicsiny, a kéz széles. Gyá
moltalanabbak a finneknél. Ezt annak tu
lajdonítják a hozzáértők, hogy az észteket
évszázadokon keresztül elnyomták és ki
zsákmányolták.

A keleten élő karjalaiak külsőben, belső
ben mások: karcsúbbak, arcuk nyúltabb,
orruk hegyes és egyenes. A hajzat barna és
hullámos, szakálluk erős, sűrű növésű, sze
mük sötétebb és nyíltabb. Általában jó 
kedvű, szangvinikus természetűek, mintha
csak délibb helyekről kerültek volna ide fel

A ruházat is mutatja a körüllakó na
gyobb népek hatását. Nyugaton a svéd, ke
leten pedig az orosz hatás nyomait látjuk.
Egykor a finneknek jellemzője volt a fehérvászonköntös, széles derékőv, fémkarikák
kal kirakva, a derékővről lenyúló bőrtokok
kések számára.
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magát eleinte. Ott a rengeteg sok tó. A ta
laj sziklás, sűrű erdők borítják. Finnország
területének 2 4 % -a tó és tőzegmocsár, 30% -a
erdő, 1 0 % -a rét és legelő és csak 30% -a
megmívelhető föld, de az is mostohásan te
rem. Sokszor egy termés után 3— 4 évig is
ugarnak hagyva pihen a föld, legfeljebb le
geltetnek rajta, vagy szénának való füvet
kaszálnak róla.
Érdekes ám a finn földmívelők élete.
Alig van nyár. Sokszor már október első
felében leesik a hó és vastagon betakar min
dent április végéig. Tehát a gabonát egé
szen másként termelik, mint mi. A búza
nem érik be seholsem. Kény éradó növé
nyük a rozs. Ősszel vetik el, akár nálunk,
de már tavasszal meg kell szántani alája
a földet. Egész nyáron pihen az, termény
nem lehet benne, mert még 3—4-szer meg
kell szántani a vetés előtt.

A nők is „fehérnép” volt hajdanában.
Gyapjú pruszlikjuk volt, kötényük, fejkö
tőjük fehér vászonból készült. A téli erős
fagyokat úgyszólván fel sem veszik, mert
alig van különbség a téli és nyári viseletűk
között. Legfeljebb dupla inget és harisnyát
vesznek fel a csikorgó (— 35, — 40°-os) hi
degben. A módosabbak természetesen euró
pai szabású ruhákban járnak.
Az észt emberek hosszú, sötét kabátfélét
viselnek, otthoni halinából, alatta kék mel
lényt, rövid bőr, vagy vászonnadrágot.
Bocskoruk vagy kéregháncsból, vagy cser
zetten bőrből készül és vékony szíjjal van a
lábszárhoz kötve. Az asszonyok öltözéke
színesebb. Sajátszerű szűk kabátkát visel
nek. Alsószoknyájuk bő és ráncos, a felső
tarka mintákkal van kivarrva, tetszetősen.
Mint él a nép?
Bizony más ott az élet, mint nálunk. Nin
csenek búzatermő rónák, szőlőt adó hegylej
tők. A magyar diák kissé furán érezné itt
—

Más ám az ekéjük is, mint a miénk. Ná
lunk olyan ekékkel csak Erdély egyes eldugottabb helyein kaparják fel a föld szí
nét. Itt is azt csinálják, mert a föld alul
tiszta kő, az ekevas nem fogná meg. A bo
ronájuk is más, mint a miénk. De ne kor
holjuk őket, hogy tán hanyag gazdák
lennének. Korántsem. Szakszerűen, hoz
záértéssel mívelik köves hazájuk kemény
talaját, de azt másként nem lehet mun
kálni.
A nyári hónapok aránylagos melege
gyorsan kihajtja, felserkenti a növényze
tet, megérleli a termést — de csak délen,
mert északabbra féléretten aratják le a
termést sarlóval. A behordott kévéket kü
lön, fűtött szárítócsűrökben halmozzák fel,
ahol az a meleg hatása alatt mesterségesen
érik csak be. Rozson kívül kevés árpát, de
annál több zabot termelnek.
Még nagyobb baj a bizonytalan időjárás.
Illetve biztos az, hogy minden öt esztendő-
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ben csak egyszer van rendes termés. Két
szer csak féltermés van, kétszer pedig sem
mi, mert elfagy minden. Ez teszi olyan fa 
talistává a finn földmívest, a nyár eleji fa
gyok. Nincs hatalmában az embernek, hogy
meg tudjon birkózni á klíma kegyetlen Sze
szélyességével.
A zabot, árpát, borsót, burgonyát, lent és
kendert tavasszal vetik és pedig május ele
jén. Augusztusban azonban már le kell
aratni, ki kell szedni.
Szinte heroikus küzdelmet folytat az em
ber a természettel. Ez a finn népet testileglelkileg kitartóvá, türelmessé edzi, de egy
úttal zárkózottá és babonássá is teszi.
A hosszú tél kifejlesztette a háziipart. A
nők kötnek, horgolnak, fonnák, szőnek. Ru
hájuk anyagát, magát a ruhát is házilag
készítik. Emellett a nők végeznek minden
házimunkát. Ami nem kis dolog, mert télen
bizony 18— 20 óráig is sötét van egyfolytá
ban. A férfiak kosarat fonnak, fúrnak, fa
ragnak, hiszen annyi a fa, hogy nem is
bírnak vele. A városokba télen szállítják
be a sok fát, mert a szánútak alkalmasab
bak erre.

—

Az étkezésük is az évszakokhoz igazodik.
Nyáron már reggel 4 órakor munkába álla
nak, de előzőleg reggeliznek: kőkemény
rozskenyeret és sózott halat esznek. Híg
aludttejet isznak rá. Ezt követi még egy
reggeli; majd az ebéd és a vacsora. Az éte
leik: halleves, burgonya és árpakása, liszt
pempő, aludttejbe kevert rozs- vagy árpa
liszt. Húst a szárított halon kívül ritkán
látnak. A kerek, lapos és közepén lyukas
rozskenyérből 1— 2 hónapra valót sütnek
egyszerre s az erre szánt rozslisztbe fenyő
reszeléket kevernek. Amikor pedig nincs
termés, éhínség fenyeget, szükségből nyír
fahéjat őrölnek lisztté, a kenyérnekvalóba
fű, szecska kerül és csak annyi lisztet adnak
hozzá, hogy a keverék összeálljon.
Ha elvetődől Finn- vagy Észtországba,
megállasz a tengerparton, s ott keresed eze
ket az egyszerű viszonyokat, már nem talá
lod meg. A városok, a tengerpart, azok kör
nyéke már modernizálódtak. Mindenütt
gépüzemek és gyárak zúgnak — olvassuk
az egyik ismertetésben — gépkocsik vágtat
nak a kitűnő utakon; a gazdaságok trakto
rokkal dolgoznak, a nagy tejüzemek bérén-
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A kivágott erdők fáját leusztatják

halászat nagyon jövedelmező foglalkozás
volt. Ma is bátor vadászok a finnek. Biztos
céllövők, a nagy vadat itt északon még
ma is dárdával és vadászkéssel támadják
meg. De vermeket is ásnak, csapdákat is ké
szítenek. A jávorszarvast is elfogják, meg
fűrészelik azt a fát, melyhez alvása közben
támaszkodik. A fa kidől a nagy állat nyo
másától s vele eldől a szarvas is.

dezései dán mintára a legújabb technikai
segédeszközöket mutogatják. Lázas, európai
élet mindenfelé. Egy ország, mely lassan
átvedlőben van a régi patriarchális nemzeti
életből újjá, nemzetközivé. Mi marad meg
az egykoriból, mi nem, ki mondhatná meg?
A finn köznép is, ahol a modern világhatá
sok körébe kerül, lassan annak zsákmá
nyává lesz. A régi tipikus finn élet a
maga naiv egyszerűségében egyre hát
rább szorul, ki az erdőségekbe, eldugott
tavak mellé, sziklás hegyek lábához, el
ettől a nekik zajos, idegen és bonyolult
újvilágtól (Solymossy S.).
Az észtek élete nem sokban különbözik a
finnekétől, hiszen itt is sok a tó, a mocsár.
Gyakori a nyáreleji fagy, kicsi a terméseredmény. Ha be is érik a gabona, a ned
vesség miatt szárítócsűrökbe kell rakni
és fűtéssel kiszárítani.
Ami az állattenyésztést illeti, hatalmas
arányokban fejlődik. Hajdan a vadászat és

—

A halászatnak is minden fajtáját űzik.
Varsáik, tapogatóik, vejszéik és cége-formáik a mi régi pákászaink szerszámaihoz
hasonlítanak. A jégen lékeket vágnak. É j
jel, fáklyafény mellett halásznák, s a na
gyobb halakat szigonnyal döfik át.
A háziállatokat nagyon gondozzák, szinte
gyermekként szeretik. Gyakori éhinség ide
jén az állatoknak adják utolsó falatjukat is.
Szarvasmarháik kicsinyek, hiszen szegényes
a koszt is, a fűfélék mellett gyakorta szárí
tott moha, házi hulladékok, száraz lomb,
amely közé fakéreg megőrölt lisztjét keve
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rik. Mégis sok állatot tartanak, tejet, vajat
bőséggel szállítanak a világpiacra. Teherhúzásra apró, szívós lovaikat használják, a
Lapp-földön pedig a rénszarvast. A kisebb
háziállatokból: sertés, kecske, baromfiak,
legfontosabb a juh, mert az nemcsak húsá
val, hanem gyapjújával is (ruhanemüek)
meghálálja gazdája gondoskodását.
Gondosan figyelnek a tejhozam emelke
désére. Aránylag sokkal több tejet, vajat
termelnek, mint mi. Az Alföldről nem is
beszélhetünk (de erről majd máskor). Te
nyésztő-egyesületekbe, szövetkezetekbe tö
mörülnek a gazdák, mint általában északon
minden országban a földmívelők. Mivel a
külföldről behozott szarvasmarha-fajtákkal
nem boldogúltak, az ú. n. finn marhát ne
mesítették. Egy ilyen állat körülbelül 320340 kg-t nyom élősúlyban. Sem a tehénnek,
sem a bikának nincs szarva. Kistestű, fürge
mozgású, jó legelő, amely élősúlyának 8—
10-szeresét leadja évente tejhozamban.

Az elisenvaara-i földmívesiskolában volt
olyan keletfinn tehén, amely 320 kg élősúly
mellett 4.450 kg 4% -os zsírtartalmú tejet
adott, vagyis élősúlyának 14-szeresét. Az is
tállóátlag évi 2806 kg. volt. Hol van ettől a
magyar alföldi kisgazdák 1000 kg-os (1 li
ter körülbelül 1 kg.) téjhozama. De vannak
Finnországban olyan tehenek is, amelyek
évente 6000 kg. tejet is adnak és abba 220230 kg. a vajzsír. Az állam ügyel fel a finn
vaj jó hírnevére, gondosan megvizsgálnak
minden küldeményt az állami vegyészek.
Emelkedik is a vajkivitelük. 1921-be még
csak 6425 tonna vajat vittek ki, 1925-ben
pedig már 11.444 tonnát. Alkotó munkával,
türelemmel mennek előre. A magyar test
vérnemzetnek is tanulnia kell tőlük, ha
Trianon után meg akarja állni helyét a né
pek világküzdelmében, ellenségei közepette.
Dr. Horváth Károly.

ERŐSEK-E A GÁTAK?
Mint a hegyek közé szorított kis patakba tavaszi olvadáskor
Mindenfelől aláfut a téli, sáros hóié, hogy szinte már kiárad:
Van idő életemben, hogy énfelém is úgy tör mindenfelől a bánat.
Patak mellett virágos, reményes tarka rétek, őszi kelő vetések;
Mi lesz itt, ha kiárad? nézek aggódva széjjel fölötte, ha megállók,
Kibirja-é a part, óh Istenem! eléggé erősek-é a gátok? . . .
Cserepes Sándor.

—
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Hatás — ellenhatás.
János evangéliuma: 7, 46— 49: „A szolgák felelék: Soha ember
még nem beszélt így, mint ahogy ez az ember beszél!
Mondák a farizeusok: Csak nem vagytok talán ti is elámítva?
Avagy akadt-e valaki a vezéremberek és farizeusok közül,
aki hitt benne? Csakis ez a tömeg, amely a törvényt nem
ismeri! ’ ’

Jézus ünnepi órában Jeruzsálem temp
lomában tanított. Hallgatósága között ott
voltak azok a szolgák is, akiket a fari
zeusok és a főemberek küldtek ki azzal a
paranccsal, hogy fogják el Jézust. Nem
tették meg. Mert mielőtt kezet emeltek
volna reá, Jézus fogta meg őket. Olyan
hatást gyakorolt rájuk, hogy megfeled
keztek parancsukról.
Sokszor hiszi a hívők tábora, hogy Jé
zus elvesztheti hatását e világra és aggo
dalommal tekintenek a jövőbe. Ez a
gyönge hitnek a remegése. Jézus minden
korral ifjú marad és minden fiatal szív
vel egykorú és meg tudja ragadni ma is
az embereket. Ha magunkat állítjuk a ki
küldött szolgák helyébe, mi is ugyanazt
a tapasztalatot szerezhetjük, mint ők. Jé
zus megszólal. Az ember lelke úgy gyö
nyörködik abban a nemes gondolkodás
ban, mely szavaiból árad. M egfog a ké
peinek szépsége. Gondolatai az emberek
ről, Istenről csodás varázserővel bírnak.

—

ítéletének a szava megremegtet, bízta
tása fölemel. De nemcsak ennyi. Nemcsak
a külső szó vonz és bájol el. Lassan-lassan észreveszi az ember a szó mögött az
embert, aki ott áll. A szolgák így jártak.
Meglátták, hogy ennél lelkesebb ember
még nem jutott ismeretségük körébe. En
nél szebb lelkű emberrel még szemközt
nem álltak. Ez a csodálatos élmény is
megismétlődik máig. Nemcsak más em
berek lelkében, hanem a mi lelkűnkben
is. A biblia lapjait olvasva egyszerre meg
feledkezünk arról, hogy azokat a törté
neteket fogyatkozásokban gazdag embe
rek írták. Zökkenők vannak az írásaik
ban, de ezeket elfeledjük, észre sem veszszük már őket, mert a szavak mögül egy
szerre csak kiemelkedik egészen világo
san az az ember, aki azokban a szavak
ban hozzánk akar szólni és ez az ember
olyan szép lelkű, olyan nemesen gondol
kodó, olyan segítésre kész, hogy párját
nem lelhetjük. És egyszerre kiül az em-
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bér ajkára a vallomást tevő sz ó : „Soha
«mber még nem beszélt így, mint ahogy
ez az ember beszél.”
De nemcsak abban vagyunk hasonlato
sak a szolgákhoz, akiket elbűvölt Jézus
szava, hogy Jézus hatással van a lelkünk
re, hanem az is közös vonás, hogy lelkes
vallomásunkra azonnal következik az
ellenhatás. Vegyük csak szóról szóra azt,
amit a farizeusok vetettek szemükre a
visszatérő szolgáknak: „Csak nem vagy
tok talán ti is elámítva?” Vallásos buzgóságunkra hányszor kaphatjuk ma is ezt
a szemrehányást. Azt mondják sokszor,
hiszen jó, ha valaki komolyságra jut, de
még sem ajánlatos a vallási dolgokat túl
ságosan szigorúan venni, mert az nem
egészséges lelki állapot. V agy a másik
szemrehányás, amely még erősebb kísér
tés számunkra, ha nem vagyunk teljesen
meggyőződve álláspontunk helyességéről:
„Avagy akadt-e valaki a vezéremberek
és a farizeusok közül, aki hitt benne?”
És egymás mellett fölsorakoznak előttünk
azok az emberek, akik külső sikerekben
emelkednek az életben, vezérségre tesznek
szert és nincsen a lelkűknek semmi köze
Jézussal. Milyen könnyen megingat ez a
meglátás sokakat! És aki a hitvallók út
jára akart lépni, egyszerre bezárt ajtók
mögött meri csak megtartani áhitatát,
szégyenli, ha valaki észreveszi. Nem gú
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nyolódik együtt másokkal a vallás dolgai
fölött, de mosolyog a rossz tréfához. Ge
rinctelenné lesz ott, ahol hitvallónak kel
lene lennie. — Pedig milyen kevés igazság
van abban az állításban, hogy a vezér
emberek nem hisznek Jézusban. A törté
nelem legnemesebbjei seregestől jönnének
hívó szavunkra és megvallanák, hogy Jé
zus iskolájában jártak és ott tanultak
meg nemesen gondolkodni és cselekedni.
Hittel ragaszkodtak ahhoz, aki úgy szólt,
mint ezen a földön ember soha nem szólt.
Az ilyen körültekintés gerincet ad az em
bernek és újból hitvallóvá teheti. A világ
ha nem is szereti a hitvallókat, de leg
alább tiszteli őket. A renegátot csak meg
veti. V égre: „Csak ez a tömeg, amely a
törvényt nem ismeri” — csak ez hisz
benne. A tudatlanság vádját, az ostoba
ság szemrehányását is megkapja a hívő
ember ma. Attól a világtól, mely napon
ként pártol el a tegnapi bölcselkedésétől
és holnap új igazságokat hirdet.
Legjobb, ha az embert ezek az ellen
hatások arra késztetik és arra tüzelik,
hogy körömszakadtig ragaszkodjék él
ménye minden igazságához és tagjává
lesz annak a keresztyén világnak, mely
ellenállhatatlan erővel v a llja : „Soha még
ember nem beszélt így, mint ahogy ez az
ember beszél!”
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W olf Lajos.
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Söderblom Nátán.
Nevét ezelőtt is sokat emlegették lap
jaink. Egyháziak és politikaiak egyaránt.
A háború sok szeretetlensége között utat
egyengetett az egyházak révén, hogy az
emberek megtalálják megint egymást a
szeretetben. Amikor még javában tombolt
a világháború vihara, akkor álmodott már
egy elkövetkező szép békeidőről. És ami
kor megfáradtak a harcban a nemzetek,
akkor, a csataterek romjai fölött elindí
totta Krisztus leikével azokat az építőmunkásokat, akik új kornak a megterem
tésére vállalkoztak. Fáradhatatlan volt
a krisztusi szeretet hirdetésében ez a láng
lelkű munkása az Istennek. Most, ezekben
a napokban azután különösen is sokszor
találkoztunk a nevével. Söderblom Ná
tán, svéd érsek a Nobel-alapítvány béke
díját kapta meg. Azt azonban nem sok
szor nyilt alkalmunk napilapjainkból ki
olvasni, hogy Söderblom érsek evangé
likus érsek, amint nemzete, a svéd is tel
jes egészében evangélikus. Éppen ezért
mi büszkén mutatunk rá egyházunknak e
nemes munkására, akinek szavára az
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egész művelt világ fölfigyelt. Hogy érté
kelni tudta a világ az ő törekvéseit, azt
éppen az az elismerés mutatja, mely a
békedíj nekiajándékozásában nyert kife
jezést.
A Nobel-alapítvány alapszabályai értel
mében minden kitüntetett tartozik fél
éven belül abból a szakból előadást tar
tani, mellyel a díjat nyerte. Söderblom
érsek hamarosan készen állt, hogy ezt az
előadását az oslói egyetem aulájában el
mondja. Előttem fekszik az az oslói újság,
mely előadását részletesen közli. Témául
ezt választotta: „A z egyházak kötelessége
a béke megóvásában.” Elmondja nagy
vonásokban, amit az egyházak tettek és
azt is, amit elmulasztottak. És azt mondja,
hogy amiben mulasztás terheli az egyhá
zakat, azt alázatosan el kell ismerniök és
meg kell bánniok és új elhatározással, az
evangélium parancsát komolyabban hor
dozva a szívükben, a béke munkásaivá
kell lenniök. Az egyházaknak egészen
egyenesen küzdeniök kell minden irány
zattal szemben, mely háborúságra vezetné
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a nemzeteket. És ezért szükséges, hogy a
keresztyén egyházak, e kötelességük hat
hatósabb teljesítésére a megértés leikével
keressék egymást és fogjanak össze. Vilá
gosan látja azt is, hogy a jövő hordozói
a^ok, akik ma ifjú éveiket élik, hozzájuk
kell fordulniok az egyházaknak és már az
iskolákban kell elkezdeni a béke munká
ját. • „A keresztyénség alaptanításához
tartozik az is, hogy mi, mint testvérek
gyűrűt képezünk Krisztus körül. Miért
nem lehetne ezt a tételt éppen olyan
gonddal és szorgalommal a tanítás tár
gyává tenni, mint bármily más keresztyén
tantételt? Az ökuménikus mozgalomnak
kezdettől fogva az is programjához tarto
zott, hogy mindenütt hasson oda, hogy
törüljék ki a tankönyvekből mindazt, ami
a más nemzet elleni gyűlölettől izzik és
helyesbítsenek mindent, ami rosszakarat
tal hazug beállításban szól más nemzet
történelméről és jelenéről. 1928-ban az
Oslóban
összegyűlekezett
történészek

egyesülete ezt a pontot figyelemre is mél
tatta. Tanulja meg az egyház azt is, hogy
neki azt az igazságot kell tanítania, amely
még a nemzetnek a körén túl is éppen
olyan megingathatatlan igazság, mint ide
haza és az öndicsőítés helyett tegye esz
ménnyé az együttmunkálkodást. ” Befeje
zésül pedig hangsúlyozza, hogy a sok szó
val hirdetett béketörekvés mellett ideje
már, hogy ez a világ rátérjen arra az út
ra, amikor tényekkel mutatja meg, hogy
szeretetben, az evangélium leikével csak
ugyan meg is tudja teremteni a nemzetek
között a békességet.
Nem a kitüntetésre vágyott. Meglepe
tésszerűen érte. Ő csak azt a kötelességét
teljesítette, melyet Krisztus evangéliuma
parancsolt meg neki, amikor annak hirde
tésére elindult mint egyszerű lelkész. A
mi szívünk örül, hogy ilyen nemesen vál
lalta az evangélium minden elkötelezését
és örömmel látjuk azt, hogy most az em
berek elismerése méltó ember felé hajlott.
W olf Lajos.

A gót stílus.
A középkor Istenkereső lelkét a gót stílus
fejezi ki legjobban. A X II. században kelet
kezett Franciaországban, mint új szerkezeti és
díszítő elemek fellépése az uralkodó román stí
lusban. Egy évszázadig tartott, míg az átalaku
lás minden részletig végbement. Ez a kor az ú.
n. átmeneti stílus kora. Legtöbbször már gót
szerkezetet, gót elgondolást egyesít román rész
letekkel. A X lII-tól a XVI. századig egész Euró
pában a gót stílus virágzik. Nálunk a kassai
dómban, a brassói Fekete Templomban, a buda-'
vári Koronázó-(Mátyás-)templomban, a Belvá
rosi templom szentélyében alkotta a legszebb
müveket. Francia- és Németországban számtalan
emléket hozott létre. A párizsi Notre Dame, a
rheimsi székesegyház, a kölni, strassburgi dóm,
a bécsi Szent István-templom a gót stílusnak és
a keresztyén építészetnek legszebb, legmagasztosabb alkotásai.
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A gótika a román szerkezetek fejlődéséből
keletkezett. Tisztára szerkezeti újítás, mely meg
találta az új szerkezetek kifejezésére legalkal
masabb formákat és harmóniába tudta hozni az
épület minden részét. De, mert ebben a folya
matban és ebben a harmóniában a középkor áhitatos lelke él, ezért látjuk ma e dómokban a
középkori lélek kikristályosodását, ezért látunk
bennük kőbe szökkent imádságot.
A esúcsív és támasztópillér kapcsolt haszná
lata jelenti az újítást a román rendszerrel szem
ben. A csúcsív meredekebb a román félkörívnél,
tehát kisebb az oldalfalakra gyakorolt nyomása.
A román boltozatok oldalnyomását a vastag
oldalfalak hordták, a gót stílus az ilyen erősen
igénybevett helyekre erős támpilléreket tesz. Az
így tehermentesített falakat már vékonyra lehet
építeni, sőt teljesen ablaknak kiképezni. A ro
mán boltozat szabályosan köröl-kőre adta át a
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rított, fölfelé szélesedő kehely. A pillérlábazat
formái igen változatosak, különösen a XV. sz.ban hajlott és csavart alakúak. Gót épületeken
sok szobrot találunk. Ezek a túlkarcsú, stilizált
alakok ruházatuk merev redőivel is a függélye
sek hangsúlyozását célozzák. A belső hatást erő
sen befolyásolják a nagy, színes ablakok. Nagy
felületeiket kőszerkezet, ú. n. mérmü tagolja,
alul keskeny függélyes csíkokra, fönt a legvál
tozatosabb, szebbnél-szebb formákra. A mérmü
minden vonala körzővel szerkeszthető, innen a
neve is. E kőrács oszlopai és ívei között vannak
a vaspálcákkal merevített, ólomfoglalatos színes
üvegképek. Ezek élénkítik, a gót templomoknak
borongós, kissé komor és misztikus belsejét. A
Mátyás-templom dekoratív festése azt mutatja,
hogy nem tisztán gót stílusú, hanem román és
keleti befolyások alatt keletkezett.
terhet; a gótnál erősen kidomborodó bordák vi
szik a terhet a támpillérre ős a boltozat többi
felületei csak lefödik e bordákat. A gót stílus
erősen kiemelt tehervivő részekre' és minden
■tehertől mentesített felületekre bontja a szerke
zeteket. Kiemel és jellemez, ugyanazt teszi te
hát, mint a görög stílus, pedig benne semmi
antik nincs, sőt a görögnek ellenpólusa: a bol
tozatrendszernek betetőzése, míg a görög stílus
a hevederes építészetnek legmagasabb foka.

A templom külsejét a támpillérek és az abla
kok ritmikus tömegei, a nagy ferde tető, a tor
nyok és díszítések kiképzései határozzák meg.
A homlokzaton rendszerint a köralakú rózsa-

A csúcsívek és támpillérek rendszere a magasbaemelkedést tették lehetővé. A gót stílus ki
emeli a magasbatörést, ezért olyan keresztyén.
A tornyok, a pillérek tömegén, a részletek vona
lain, mindenhol a függélyesek játsszák a főszere
pet. Az alaprajzi elrendezés megmarad a román
bazilika-típusnak, csak az apszis növekszik meg
sokszögű vagy fülkéktől, ú. n. kápolnáktól kö
rülvett kórussá. Gyakori emellett a csarnoktemplom típusa, amelynek oldalhajói a főhajóval
egyenlő magasak. A román keresztboltozat he
lyét a komplikáltabb, bordás csillagboltozat fog 
lalja el.
A pillérek függélyes vonalak tömegére van
nak osztva, féloszlop és horony tagokkal. Ilyen
módon vannak kiképezve a boltozati bordák is.
A kései stílusban a bordák a pillér tagozatainak
közvetlen folytatásai; korábban oszlopfő vá
lasztja el őket.
A gót oszlopfő típusa a levéldísszel lazán bo
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oldalain mérmüves ablakok, oldalain fiálés, föl
felé lépcsőzetesen vékonyodó támpillérek van
nak, de utóbbiak el is maradhatnak. A süveg
rendszerint nyolcszögü gúla, áttört és mérművel
borított oldalakkal és kúszóleveles élekkel, csú
csán keresztvirággal. A francia templomoknál a.
süveg elmarad és a külső képnek ezek a csonka
tornyok adják a karaktert. (Pl. a Notre Dame.)
Olaszországban sincsenek süvegek, az olasz tor
nyok a román campanilék fejlődményei. Olasz
országban különben is másként alakul a gót stí
lus, közelebb áll a románhoz, mint északon. A
függőleges irány kevésbbé uralkodó itt, a teher
hordó tagok kiemelése kisebb. A misztikus belső
helyett tágas teret szeretnek, ezért a fő- és ke
reszthajó metsződése (a „négyezet” ) fölé kupo
lát építenek. Az olasz gótika a firenzei és &
milánói dómban alkotta a legszebbet.
Eleinte csak szerényen, később mindig na
gyobb tömegben borítják el az épületet a szinte
kicsinyes, ötvösmunkaszerűen precíz és finom
részletek. Ezek éreztetik velünk, hogy hívő em
berek ezrei és évek százai dolgoztak egy-egyilyen művön és ezért érezzük azt minden kicsi
nyesség ellenére is nagyszerűnek és fölemelönek.,

ablak dominál mérmüves kiképzéssel és a kapuk
és támpillérek szimmetrikus tömegei. A kapuk a
román kapuk mintáját követik, csúcsívesek,
rendszerint szobrokkal és oromzattal díszítve.
Oromzatot az ablakok fölött is találunk. Me
redek szögben emelkedik, belül mérmü, kívül
szabályosan elosztott levéldísz, a kúszólevelek
vagy krabbék, csúcsán keresztvirág, négy kúszó
levél egymással szembehelyezéséből keletkezett
kereszt díszíti. Ugyanilyen kúszólevelek és ke
resztvirágok díszítik a fiálékat. Fiáiénak a támpilléreken ülő vagy felül befejező tornyocskákat
nevezzük. A keskeny és magas támpillérek is a
függélyes irányt emelik ki. Ezt célozzák és ered
ményezik a tornyok is. A gót torony két részből
áll, az alsó törzsből és felső süvegből. A törzs
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A formák mind karcsúbbak és finomabbak,
lesznek, végül kőben úgy dolgoztak, mintha fa
vagy fém lenne. A késői kor ez anyagszerűtlensége miatt kell azóta is folyton javítani, kiegé
szíteni a gót - épületeket. Legvégső fokát e dí
szítés nem is kőben, hanem a puhább anyagok
ban érte el és a faragott faoltárok (Szépművé
szeti, Nemzeti Múzeum) templomszékek, ötvös
munkák páratlan remekművek. A díszítés zömét,
a komplikáltan egymásbafonódó mérmü és a
stilizált, erősen domborodó és mélyen bevágott,,
sajátos levelek alkotják.
Nagyszerűt alkotott a gótika a világi építé
szetben is. Várak (Vajdahunyad), kastélyok,,
köz- és magánépületek létesültek nagy számban..
Ezeknek feladatai, tehát szerkezetei is mások,,
de kiképzésük megegyezik a templomok stílű
sával.
Valér Erik..
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Diákemlékek.
Maradvány a múltból.
:em diákkoromból két csintalan vers
maradt folytonosan emlékezetemben. Két vers,
melyet azon időben minden olyan falusi diák,
aki a debreceni református kollégiumba ment,
egy hónap alatt meghallott és megtanult. Meg
tanították rá a már idősebb diákok. Hogy megvan-o még ez a kollégiumi szokás ma is, nem
tudom. Hiszen a világháború borzalmai után
minden megváltozott.
Ezen két vers egyike a Rákóezi-harangra
vonatkozott. Mi az a Rákóczi-harang? Nekem
úgy mondták, hogy I. Rákóczi György, Erdély
fejedelme, a XVII. század első felében egy 32
mázsa súlyú harangot ajándékozott a debreceni
református egyháznak. Hát ennek a nagy
harangnak gyönyörű hangja volt a faluról ke
rült diák egyik nagyszerű élvezete. Ennek a
harangnak története van. Valamikor megrepedt
.s emiatt hangja rezgőssé lett. A rezgés meg
szüntetése végett a harangból egy nagy dara
bot kireszeltek. Láttam is ezt a kireszelt éra
darabot a debreceni kollégium múzeumában,
mely minden vasárnap délelőtt nyitva állott a
városi közönségnek és a diákságnak. Annyira
meghatott e régi harang és annak története,
hogy magát a harangot is akartam látni. Eel is
mentem másodmagammal a Nagytemplom egyik
tornyába az 1866. év tavaszán s bámulva szem
léltem a harangóriást, mely egymaga foglalta
el a templom egyik tornyának belső üregét. Ezt
a harangot a debreceni református egyház az
1870-es évek elején újra öntette. Azt is láttam,

mikor ezt a harangot felhúzták régi helyére, a
Nagytemplom egyik verestornyába.
Az eleven diákság azonban megörökítette s
évről-évre szájról-szájra adta e harang régi tör
ténetét e következő versben (distichonban):
„Mázsa harang, harminckettő, de toronyba veresbe
Megvagyon a város, Debrecen, a kirepedt.”
A másik vers azt örökíti meg, hogy egy
debreceni polgár tyúkóljába éhesen betört róka
jóllakás után nem ért rá az előbb kapart lyuk
nak kibővítésére s a gazdának zsákmányává
lett. íg y szól e vers:
„Dóka szoros egykor nagy-ehetnám lyukba be
lbújta.
Dombos az óldala lett nem lehet ám gyere k i!”
Nekem azt mondták, hogy e verseket valami
tótnyelvü diák cselekedte. De én inkább azt
hiszem, hogy eleven eszű magyar diák még ab
ban az időben szövegezte, mikor még divat
volt epigrammákat (feliratokat) s általában
velős mondásokat párversben (distichonban)
megrögzíteni és főleg a jó Baróti Szabó Dávidot
akarta paródiázni, aki annak bebizonyítására,
hogy magyar nyelven is lehet római versmérték
szerint költeményt írni, így verselt:
Észre de vette midőn Szolimán a kapca magyarnál
Rogy szoros és menedék nincs helye semmi sehol.
A debreceni diák meg akarta mutatni, hogy
ő is tud úgy írni. Szóval: Utánozta Barótit,
Mnint a fiatal diák ma is utánozza a különöst,
a megkapót, az újszerűt. Például: hány diák ír
ma is Ady-szerü verseket!
Nagykunsági.

Karnevál herceg.
Ha esténkint végignézzük a belvárosi ki
világított ragyogó kirakatokat, azt vesszük
észre, hogy mindnyájan egy titokzatos, lát
hatatlan, de nagyon is jelenvaló lény szol
gálatába szegődtek. Mind egy célt tűztek
ki maguk elé: hódolni Karnevál herceg
nek, gondosan előkészítve útját.
Ezért feszül a sok kemény ingmell, fe
hérük a pillangó-nyakkendő, ezért a sok
tarka selyemcipő s a tündéri ruhák hab
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felhői. Ezért hoz a posta egyre több báli,
estélyi meghívót.
Ki ez a Karnevál herceg, aki minden
évben néhány hétig az egész világot megvidámítja, felpezsdíti? Kedves, pajkos
gyermek, vidám ifjú, a férjhezmenendő
leányok lajstromát szigorúan őrző kény
úr. Gyakran sok galibát ok oz; gondoljunk
csak szegény Dorottyára és társaira. S
milyen furfangosan szövögeti a szívekről
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lefoszló szálakat a „Farsangi lakodalom
mészetesen azért, hogy a hozzávalót min
bán. Ha kell, hóvihart zúdít a kiszemelt denki Nizzában legyen kénytelen besze
áldozatokra, csak hogy célját elérje. Mé rezni, az ottani mesterekkel elkészíttetni,
gis, senki sem haragszik rá, mindenki a hogy ebből is Nizzának legyen haszna.
kedvében jár, tűrik tréfáit, fondorkoMi, magyarok nem várhatjuk Karnevál
dásait.
herceget virágesővel. Nálunk nem jelzik
Talán Nizza az a város, ahol leginkább
zengő harsonák a közeledtét, de azért
kedvében járnak, ahol egész évben azért csendben talán még nagyobb igyekezettel
dolgoznak, hogy őt kellőképpen felké folyik a lázas munka. A szegény papák
szülve fogadhassák. A farsang tartamára sóhajtva nyitják ki pénztárcájukat, a ma
a gazdag mulatnivágyók egész tömege ér mák legtöbbje ott görnyed a varrónő mel
kezik Nizzába. Az idő rendszerint enyhe, lett és „flitterezi” vagy „endlizi” a ruhá
kellemes; a sok-sok virág mind engedel kat. A fiúknak álmatlan éjszakákat sze
mesen, türelmesen várja, hogy leszakít rez a kikölcsönzendő frakk vagy szmo
sák. A híres „Train bleu” a párisi luk- king, a lányok esténkint szarvasbőr kesz
szusvonat kék vagonjai egyre több elő tyűvel térnek az ágyba, hogy kezük szép
kelő dámát és urat szállítanak a tündér fehér maradjon.
városba. A nizzai szabók, cipészek, paró
Mennyivel szerényebb ez a mi farsan
kakészítők egyre lázasabban dolgoznak,
gunk ! De hát akkor miért ragaszkodunk
míg végre elérkezik a nagy nap: Karne
annyira hozzá? Szükség van-e arra, hogy
vál herceg bevonulása. Az utcákon fel
mulassunk? A mulatság meghozza-e min
állított tribünöket zsúfolásig megtöltik
dig azt, amit tőle várunk? És szabad-e
az ujjongó nézők. Ágyúdörgés, ifjú herolilyen válságos időben mulatni?
dok harsány kürtszava jelenti a herceg
Ragaszkodunk a farsangi mámorhoz,
megérkezését, aki csatlósai közt halad
mert
súlyos, gondterhelt időket élünk.
nagy büszkén, utána pedig a felvirágozott
Mert
a mindennapi élet nehéz munkája
kocsik, groteszk farsangi figurák végelát
hatatlan sora hömpölyög. Ezután bál, közben jól esik arra gondolni, hogy pár
tánc, zene következik, néha hosszú hete órára kizökkenhetünk a megszokott ke
ken át, addig, míg a hamvazó szerda ko rékvágásból és elfelejthetjük a naponkint
moly szürkesége meg nem koppantja a megújuló gondokat, bajokat. Ezért min
kivilágított ablakokat... A fényes Re- denki iparkodik belevinni házába a far
doute-bálok arról híresek, hogy a bál sang hangulatát. Ha másra nem telik, leg
alább egy pár szalagos, pirosrasült fánk
napja előtt negyvennyolc órával tudják
csak meg a résztvevők, hogy melyik az a alakjában.
Szükség van egy kis mérsékelt vigadokét szín, amelyben meg kell jelenniök. Aki
ezen a bálon részt akar venni, nem mehet zásra, hogy a munkában elfáradt testünk,
akármilyen színű ruhában, csak olyanban, lelkünk felüdülhessen. De csak úgy, ha
amilyet a bálbizottság előír. Pl. vert d ’eau csakugyan felüdülünk. Mert sajnos, nem
et coquelicot (vízzöld és pipacspiros.). minden mulatság okoz igazi örömet s
Ezt a két színt csak nagyon rövid idővel gyakran nem éri meg a beléfektetett sok
a Imi előtt közlik nagy plakátokon, ter pénzt, időt, energiát. Sok tündémnek in
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dúló éjtszaka után marad keserű íz a
szánkban.
De ha a mulatozás csak ideig-óráig
tartó felüdülés csupán s ez temérdek
anyagi áldozatba kerül, ha a siker oly
kétséges, s ha mindenünnen azt halljuk
és látjuk is, hogy nehéz időket élünk, hát
akkor szabad-e mulatni?
Kellő mérséklettel és igazi, szívből fa
kadó jókedvvel szabad. De ne legyen a
mulatság öncél. Legyen mindig a jól,
lelkiismeretesen elvégzett kötelesség ju 
talma. Ne kerüljön nagy anyagi áldo
zatba, mert a mulatság sikerének főoka
elsősorban önmagunkban van s független
a külső fénytől, csillogástól, amely a reg
gel kíméletlen szürkeségében úgy is el
fakul. Ne várjuk a mulatságtól legmeré
szebb álmaink valóraválását, hódítást,
tündöklést, mert ezeknek beteljesedése
gyakran elmaradhat.

Akinek pedig a mulatozás teher, az na
menjen. Űnt, fáradt arcával ne rontsa el
a mások jókedvét.
Derűs, egészséges vidámsággal indul
junk hát Karnevál herceg felé. S ha nem
is fogadhatjuk nagy pompával, csak egy
szerű, szelíd, örömteli várakozással, akkor
is bizonyosan elhozza azt, amit tőle vá
runk: egy kis szórakozást, felüdülést.
De ne feledjük el, hogy a farsang csak
egy kis része az egész esztendőnek, és nem
szabad Karnevál hercegnek'túlságos nagy
fontosságot tulajdonítani.
Ne azért küzködjünk egész évben, hogy
farsangolhassunk, hanem azért farsangol
junk, mert egész évben becsületesen küz
döttünk és dolgoztunk. S a farsangi má
mor rózsaszínű fénye ne feledtesse el ve
lünk az élet komoly oldalát.
Vidnvszkynp. Szarvasi Olga.

FÚRJUNK—FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Ismét akadt közöttetek kedvünkre váló fiú!
íme lássátok, olvassátok és tanuljatok. Tanuljatok
a cikkéből, de tanuljátok meg azt is, hogy mindig
szeretettel fogadjuk az igyekvő, tanulni akaró és
segíteni vágyó ifjú embereket. Szóljatok hozzá,

vitatkozzatok, keressétek meg hibáit, javítsatok
rajta, s ha ügyesen csináljátok, ezeknek is helyet
fogunk adni lapunkban.
Neked pedig Gábor: babér és üdvözlet:
Rovatvezető.

Detektoros készülék hálózati erősítővel.
Az áramforrást igénylő rádiókészülékek kö
zött tagadhatatlanul a legkényelmesebb üzemük
van a hálózati készülékeknek. Sokan vannak
azonban még ma is, akik a detektoros készülé
kek hangtisztaságát nem hajlandók feláldozni
semmiért s inkább leszállítják igényeiket, be
érik a helyi adó vételével s fejhallgatón élvezik

-

a rádiót. Persze azért ők is szívesebben vennék,
ha nem kellene, fejhallgatóval a készülék mellett
üldögélve, hallószervüket kívül is, belül is ilyen
nagyon igénybevenni.
Tehát: hallgassuk a detektoros rádiót, de
hangszóróban. Az alanti készülék egy detektoros
készülékből, s egy utána kapcsolt hálózati erő-
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sitiiből áll. Igen jól megfelel azoknak, akik Bu
dapest műsorát hangszóróban akarják élvezni, s
külföldre nem igen kiváncsiak. Persze azért
megfelelő viszonyok mellett lehet vele egy-két
külföldi állomást is venni fejhallgatóval, sőt
esetleg hangszóróban is. Azonban ez már a helyi
viszonyoktól erősen függ. Függ a helyi vétel
viszonyoktól, az antenna magasságától, elhelye
zésétől stb. Előnye még a gépnek az is, hogy
aránylag kevés alkatrész kell hozzá, egyszerűen
elkészíthető, s bárhol, ahol váltakozóáram van,
használható.
A készülék kapcsolása az első ábrán látható.
Tulajdonképpen csupa ismert alkatrészt látunk.
A detektoros készüléket már az unalomig jól
ismerjük. Az erősítő is csak a hálózati részben
tér el a jól ismert telepes erősítőtől. Tehát
semmiféle nehézség nincs előttünk, bátran neki
foghatunk a munkának.

1
1
1
2
1

drb
„
„
„
„

Varnirozott kötődrót, csatlakozó zsinór, kon
nektordugó, forgatótáresa, apró szerelési anya
gok.
A felépítésre nem szükséges méreteket ad
nunk, mindenkinek lesz otthon egy régi doboza,
amibe bele tudja tenni a készüléket. Lényeges
csak az, hogy az alkatrészeket ne zsúfoljuk
agyon, az elrendezést a 2. ábra mutatja.
Ajánlatos az egyenirányító csőnek izzításába
egy 12 ohmos fütőellenállást bekapcsolni, mert

A megépítéshez szükséges anyagok:
1 drb 50— 75 menetes cserélhető tekercs (E)
1 „ 500 cm-es légszigetelésű forgókondenzátor
Ci 5

1 „
1 „

2 „
1 „
1 „
1 „
l „

kisfrekveneiatranszformátor, 1:6— 1:8 át
tétellel, T,;
hálózati transzformátor, primerfeszültségc
a hálózathoz igazodik, szekunder oldalon
160, 2 2, és 2 2 volt;
2
MF. blockkondenzátor C2 és C3
0-5 MF.
„
C5
0-25 MF.
„
C,
Polywatt ellenállás, 10.000 ohm,E,;
„
„
0.2 megohm, B»;

—

telefontekercs, 1000 ohm F ;
háromrácsos végerősítőcső;
hangszóíócsö;
csőfoglalat;
jóminőségü detektor.
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ezzel a hangerőt, sőt a hangszínezetet is kiválóan tudjuk szabályozni.

mert- könnyebb a hibát elkövetni, mint megtalálni. Sok szerencsét kíván a készülékhez

Gondos elkészítés mellett a készüléknek az
első bekapcsolásra működnie kell, éppen ezért ne *
takarékoskodjunk a munkával és türelemmel,

Sálmt Gábor
m. kir. áll. Zrínyi M. reálg.
V I/B oszt. tanuló.

ZSENGÉK
Megyek sízni.
Mindenki megy sízni, tehát én is megyek.
A divat alól nem akarom kivonni magam,
tehát megteszem a legelső előkészületet: re
ménykedem. Reménykedem, hogy mikorra rá
érek, lesz hó. Mert az az első, ha sízni akar
menni valaki, hogy figyeli a rádió és az újság
erre vonatkozó jelentéseit. Szerencsére ezek ked
vezők s valóban pénteken sűrű sötét felhők bo
rítják az eget s játszi hópihék szálldosnak kö
rülöttünk.
Tehát: vasárnap megyek sízni!
Most már csak sí kell, ruha, no meg egy
adag bátorság. De azt mondják, a hó puha, tehát
merek.
Sim van, mert van három bátyám és mind
sízik. A sí nekik kicsi, tehát nekem jó. Igaz,
hogy nem jó, mert régi és kopott, de azt mond
ják : kezdőnek ez jó.
Tehát emiatt mehetek.
Cipőm szintén nincs, de a bátyámnak van.
Jó, már tudniillik neki jő, tehát nekem nem jó,
mert a lábam kisebb. De beleteszek három-négy
pár harisnyát. Talán így megfelel.
Tehát: emiatt is mehetek.
Mindenkinek elmondom: vasárnap megyek
sízni.
Pénteken valaki azt kérdezi:
— Van nadrágod?
— Szoknyában megyek — felelem. Erre ki
nevet. Naívul kérdem:
— Mit nevetsz?
— Azt, hogy szoknyában akarsz sízni, hisz
mindenki rajtad fog mulatni!
Mások is mondják.
Kezdek félni, hogy nem mehetek sízni. Pedig
már minden megvolt.
Haza sietek.

—

— Piúk, nem mehetek szoknyában!
Kinevetnek:
— Ügy készültél?
Csak az egyik mondja, talán csak vigaszkép
pen: „fess a szoknya!” A másik kettő ellenzi.
No, de sebaj, van három bátyám s mind a
háromnak van nadrágja (természetesen).
Tehát: van nekem is. Előveszem a legalkal
masabbat s felpróbálom. Szűk! Ejnye no, mi ez?'
Felpróbálok egy másikat is: szűk! Mi az, ez sem
jó? Izgatottan kísérletezem a többivel is, de az
eredmény változatlan: szűk, szűk, szűk!
Tehát: nem mehetek sízni.
Pedig úgy örültem.

‘

— Kinn lesz ez is, meg ez is, meg ez is! —
gondolom magamban — s én itthon maradjak?
— Elhatározom, ha törik, ha szakad én megyek
sízni. Másnap elpanaszolom fünek-fának, hogy
miért nem mehetek. A huszonnegyedik óra ötvennyolcadik percében kapok egy bricseszt egy
barátnőmtől, akinek több nadrágja van.
Haza sietek.
— Fiúk, megyek sízni!
Kimondhatatlanul örülök.
De munkába fognak: be kell kenni fókazsír
ral a cipőket, Üjabb baj van: elfogyott a zsír.
Keresünk mást. Csak csukamájolajat találunk.
Nam baj, az is megteszi. Bekenem vele. Rémes a
szaga, de azért szívesen végigszenvedem, hogy
mehessek sízni. A sík vakszolását már bátyámra
bízom, azzal, hogy: én kentem be a te cipődet,
te vakszold az én símet. Meghajtja fejét az én
logikus gondolkodásom előtt, (látszik, hogy nyol
cadikos vagyok) és elintézi.
Szombaton korán lefektetnek, mert azt mond
ják, sízni csak kipihenten lehet.
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Még utolsó megbeszélések: hánykor indu
lunk, hánykor kelünk. Ez talán a legfájdalma
sabb része a kirándulásnak, de mit nem tesz az
ember a divatért! Nézem, nézeifi a vekkert, nem
akaródzik sehogy beigazítani, végül minden aka
ratom összeszedve beállítom hat órára. Egy hir
telen mozdulattal leteszem, nehogy pillanatnyi
gyengeségemben későbbre igazítsam.
Aztán lefekszem s csakhamar alszom, mint
a bunda. Másnap hajnalban hallok valami ször
nyű berregést. Kezdem dörzsölni a szememet. Mi
van m a?__Vasárnap ..! És én ilyen korán?! ..
Egyszerre eszembe jut: tényleg, én ma me
gyek sízni.
Öltözés, tízóraikészítés s nyolcra készen
állunk.
Felvesszük sínket s édesanya aggódó szavai
tól kísérve elhagyjuk a lakást. Szívembe lopód
zik a kérdés: vájjon láb, vagy kar nélkül érke
zem haza?
De a sötét gondolatok nem férnek fel a villa
mosra, mert az tele van sível. Víg élet folyik
itt nagyon, csak az a baj, hogy kinn kell állni a
perronon. Vigasztal azonban, hogy odakünn
majd még hidegebb lesz.
A Széli Kálmán-téren sítömeg van emberekkel.
Várás. Mindenki vár. Várja a társát s ha ez
megérkezett, akkor várják, míg ráférnek a villa
mosra. Ami pedig a társát illeti, az is régen ott
van már, csak nem ismernek egymásra. Hisz ki
tudna pingvinek között különbséget tenni? Még
az a jó, hogy az egyik narancssárga, a másik
piros s a harmadik zöld sált visel!

A 81-en már jobb, ott a kocsibelsejében áll*
nak a sík, mint egy fenyőerdő.
Nagy várakozással közeledünk a végállomás
felé.
Még eddig nem is láttam sízni: mit fogok
csinálni?
Kiszállunk. Én azt hittem, hogy mihelyt ki
érünk, csatolunk és csúszunk. Hát csúsztam,,
mert gyalog kellett felmennünk a Normafáig.
Bandukoltunk előre nehéz sínkkel vállunkon.
Én gyenge nő!
Végre felérünk. Csatolás. Ez sikeresen vég
ződött.
Jönnek ismerősök:
— Te is sízel? — kérdezik.
— Hogyne, kérlek! -—• 8 szintén csodálko
zom, hogy ők is űzik ezt a sportot.
Odajön a társaság többi tagja is, kíváncsian,
hogy mit fogok csinálni a nagy talpakkal.
Várakozásukat azonban nem elégítettem ki
egészen, mert nem estem el mindjárt, pedig
láttam, hogy ezt várják!
Csúsztam egy darabig, de aztán . ..
Itt meg kell jegyeznem, hogy nagyon rende
sen dolgozom. íg y például a vesszőket és pon
tokat sohasem felejtem el a megfelelő helyeken.
Tehát most is, amikor úgy éreztem, hogy
eleget csúsztam, pontot tettem.
Eleinte szörnyen szégyeltem magam. Nem
mertem felkelni. Először körül akartam nézni,
nem vett-e észre valaki. És mit láttam?
A szomszédnöm is ült, a gavallérja is, annak
a szomszédja is s meddig csak élért a szemem
a láthatáron, csupa kalimpáló sí.
Megnyugodtam s nevetve

—
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akartam

talpra,

Édesanyámnak.
Édesanyám kék szemét a
Nyári égtől kapta,
Mikor még a játszi szellő
Bölcsőben ringatta.
Kis pacsirta énekelte
Az altató nótát.
Tőle kapta édesanyám
Vidám csengő hangját.
Édesanyám, a kék szemed
Mindig mosolyogjon!
Vidám hangod, kacagásod
Gyakran felhangozzon!
Felhős égnek tükörképét
Szemed ne mutassa!
Édesanyám, rajtad legyen
Az Isten áldása!
Trautmann Anna.

illetve sítalpra ugrani, de könnyebb megírni
egy francia dolgozatot, mint sível vízszintes
helyzetből függőlegesbe térni!
Minden ilyen akadály
-csúszkáltunk.

után

ismét

vígan

Egyszer csak fájni kezdett a lábam: törte
n cipő! Még a négy harisnya sem használt. De
nem szóltam semmit: némán szenvedtem.
Kissé megkönnyebbültem, mikor megpihen
tünk, hogy tízórainkat elfogyasszuk.
Kezdünk kicsomagolni. Előjön a libacomb,
májas, szalámi, szalonna, karácsonyról maradt
toeigli, stb.
•
—- Te szerencsétlen! •
— mondja a bátyám,
— mit csomagoltál össze! Legalább tudom, hogy
miért volt oly nehéz a, hátizsák! — S egy le
sújtó pillantást vetett felém.
Most már nem mertem neki megmondani,
hogy elfelejtettem szaloncukrot hozni a kará
csonyfáról.
Nemsokára már a hazamenetelre kellett gon
dolni.
Lefelé tartottunk hát s így bőségesen- alkal
mam volt a pontozásban gyakorolnom magam.
Minden különösebb baj nélkül értünk a vil
lamosra. Beültünk. Itt éreztem csak, milyen
vizes vagyok. De ez még hagyján azonban:
„Jaj a lábam, jaj a lábam odavan!
A nagy cipő feltörte azt csúfosan!”
Nem baj, majd elmúlik. Még be van ugyan
kötve, de azért jövő vasárnap újra elmegyek
sízni. Majd még egy ötödik harisnyát is teszek
a cipőbe; de nem bírok már meglenni sí nélkül.
Megyek sízni!
Liedemann Éva
VIII. koll. o. t.

—

Tolnamegyei hímzések
Az elnevezés után talán nem mindenki
ismeri ezt a hímzésfajtát, azonban aki egy
szer látta, örökre a szívébe zárja, annyira
kedves a maga egyszerű eredetiségében.
Másik nevén: „Sárközi hímzések” , talán
közismertebb. Tolna-megyében az asszonyok
fejkötőiket díszítik vele, fekete alapon fe
hér fonállal, rendesen fátyolanyagon se
lyemszállal. Színben nagyon egyszerű, fe
kete-fehér, rajzban azonban annál gazda-
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gabb. A nép képzelete szebbnél-szebb for
mákat talál ki. A minta körvonalát láncöl
téssel varrják ki, a belső felületet egyszerű
lapos öltéssel, úgy, hogy a minta egyik olda
lán lévő láncszem közepétől a másik oldalán
levő láncszem közepébe öltenek. Ezáltal a
láncöltés külső széle mint egy keskeny zsi
nór, körülöleli a mintát. A nép a láncöltést
inazásnak, a laposöltést metélésnek nevezi.
Az öltések iránya mindig a formától függ.
A minták szerint nevezik el az egész fejkö
tőt, pl. majorános-, kiskutyás-, bécsi rózsa-,
vitorlás-, lapátos-, 3 rózsa-, 3 levél-, 3 lik-,

stb. fejkötőnek. Rajzaikban leggyakrabban
előforduló virágok a rózsa, tulipán, majo
ránna, gránátalma, mákfej, stb. Az egyes
virágokat összeköti a jellemző kacskaring*
vagy csigavonal és levél dísz.
Ez a kedves magyar hímzés fődísze lehet
az otthonnak. Nagyon alkalmas terítő*
párna készítésére. Ruhánkat is ékesítjük*
ha a gallért és kézelőket ezzel az öltéssel
varrjuk ki. A most nagyon divatos mellény
kéket szintén sárközi hímzéssel lehet díszí
teni.

Néhány díszítő form a:

—
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A washingtoni kongresszusi könyvtár szá
mára egy osztrák Benedek-rendi kolostortól nem
rég megvásárolt Gutenberg-bibliát különfutárok
vitték Bécsen, Párizson és Cherbourgon át Ncwyorkba, ahonnan páncélautón, erős rendőri fede
zettel szállították Washingtonba. A biblia,
amelyért Vollbehr dr., a könyvtár megbízottja,
325.000 dollárt fizetett, egyike a legelsőknek,
amelyeket Gutenberg nyomtatott. Hozzá hasonló
még csak kettő van: az egyik a párizsi nemzeti
könyvtárban, a másik a British Múzeumban.
Az apróbetűs Írás rekordját jelenleg Soltész
Antal ózdi bányafőellenőr tartja, aki egy leve
lezőlap egyik oldalára 6239 szót írt le.
A világ legnagyobb ásógépét a cincinnati fő 
pályaudvar építésénél használják. Az ásógép
négy mozdulattal tölt meg egy vasúti teher
kocsit.
lS15-ben 175 protestáns hittérítő dolgozott a
pogány népek között, ma az európai és amerikai
protestáns misszió kereken 30.000 tagot számlál.
Ezenkívül mintegy 150.000 főnyi bennszülött s
ebből 10 és félezer lelkész áll a keresztyén gon•dolat szolgálatában.
Az őshüllők a legújabb elmélet szerint azért
pusztultak ki, mert roppant napfoltok hosszabb
ideig gyengítették a Nap ibolyántúli fényét,
.aminek következtében a növényzet vitaminkész
lete veszedelmes mértékben megfogyatkozott.
Rejtélyes sugarakat fedezett fel 17 évvel ez
előtt Dr. Kohlhörster, ismert természettudós
repülő útján. A sugarak annak idején nagy fel
tűnést keltettek, mert a gamma-sugaraknál kb.
ezerszer erősebbek, méternyi ólomlemezen is át
hatolnak és behatásuk alatt a leggondosabban
összeállított készülék is beszüntette működését.
Most Dr. Begner, stuttgarti tanár kísérletezik
e sugarakkal. Legyek a magasságbeli suga
rak híján e rejtélyes X-sugarak hatása alatt
egészen új, eddig ismeretlen fajtákká változtak
át. A sugarak hullámhossza oly rövid, hogy ke
rek 12 billió fér egy centiméterre.

—

Az angol Baird-féle televíziós társaság köz
gyűlésén Amthill lord elnök kijelentette, hogy
az angol Bádiótársaság stúdióiban sikeres kísér
letek folynak új távolbalátó készülékkel, amely
nek segítségével nagyobb jelenetek képeit is le
lehet adni.
Newyork most épülő legmagasabb felhőkar
colójának, az Empire State Buildingnek acél
tornya ez év májusában készül el. A torony
forgó korongban fog végződni, 1248 láb magas
ságban az utca színe fölött és ehhez a korong
hoz kormányozható léghajók köthetnek majd ki.
Az utasokat két rendkívül sebes expresszlift
fogja a koronghoz szállítani.
Dr. Zvaardemaker utrechti tanár megtalálta
azt az anyagot, mely a szív automatikus műkö
dését fenntartja. Neve: automatin és az automatinogen nevű anyagból rádióaktív sugárzás ha
tására keletkezik. Ahhoz tehát, hogy a szívnek
szakadatlan lüktetés! ereje legyen, automatinogénen kívül olyan anyagra is van szüksége,
mely radioaktív sugarakat termel. Ilyen az élő
szervezet táplálékában csak egy fordul elő: a
kálium.
Az 1929. évi magyar statisztikai évkönyv
tanúsága szerint gazdaságainkban 15.7 millió
darab különféle gyümölcsfa található. A fáknak
30.7 százaléka szilvafa, 16.6 százaléka almafa,
9.4 százaléka körtefa, 43.5 százaléka pedig egyéb
gyümölcsfa.
A Kapos-folyó medrének szabályozása alkal
mával Dombóvár közelében a kotrógépek bronzkorszakbeli leleteket hoztak napvilágra. Az
egyik teljesen ép bronzbaltáról megállapították,
hogy Krisztus előtt 1300-ból származik.
A világ legnagyobb csillagvizsgálóját Toron
tóban állítják fel. Legfontosabb műszere a 74
hüvely átmérőjű reflektoros távcső lesz.
A világon körülbelül 34.400,000 telefonállomás van.
A világ leggazdagabb asszonya a japán Szuzuki asszony. Vagyonát 700 millió pengőre be
csülik.
p. F.
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HÍREINK
Örömmel közöljük olvasóinkkal, hogy mos
tani számunkban egy olyan cikksorozat közlésébe
kezdünk, mely minden magyar diáknak, de fel
nőttnek is sok hasznosat nyújt. A német nyelv
tanulásában egyik legnagyobb nehézség a névelő,
az a bizonyos „dér, die, das” . Ki ne küzdene
vele ? Ezt a nehéz küzdelmet könnyíti meg a maga
sajátos, eredeti módjával Dr. Sittnek Ödön, fő 
igazgató: Hogyan lehet a dér, die, das-t könnyen
megtanulnil c. cikke. Ö az öntevékenységre nevelő
szemléltetéssel segíti a nehézségeken át olvasóit.
Februári és márciusi - számunkban útbaigazító
sorait közöljük, azután meg szócsoportokat köz
lünk. Mikor teljes lesz a mű, karácsonyra könyv
alakban is meg fog jelenni, mint az Ifjú Evek
első kiadványa. Most csak arra figyelmeztetünk:
olvassátok e cikkeket, melyekből mindnyájan ta
nulhattok 1

hogy az ő előfizetésük, — mert befizették,
— szerepel-e a csoportban? némely esetben
megállapítottuk, máskor azonban nem volt
lehetséges.
Mindazoknak, akik febr. végéig félévi
előfizetésüket nem küldték be, felszólítást
küldünk!

Nem kevésbbé nagy öröm az első lap hónapképe. Sikerült megnyernünk Oppel Imre fe,stőművésztanár munkáját, kinek az egész évre ké
szült hónapképei fogják lapunkat ékesíteni.
Az Ifjú Évek konferenciáját, melyről hírt
adtunk előző számainkban, február 1-én és 2-án
megtartottuk. A kétnapos konferencia úgy a
résztvevők számát, mint az erkölcsi tartalmat
tekintve jól sikerült.* Ez volt az érzése majd
nem minden jelenlevőnek. A konferencia minden
■előadása, valamint a szeretetvendégség is méltó
hangulatban folyt le. Komolyság és vidámság
váltogatták egymást.
Átlagosan 100 résztvevője volt a konferen
ciának. Igen nagy örömmel köszöntöttük a bé
késcsabai és aszódi vendégeket. Reméljük, hogy
a következő konferenciák mind több és több
résztvevőt hoznak fel a vidékről is. íg y fog
teljesülni lassan az a törekvésünk, hogy az
egész magyar evangélikus ifjúság fog találkozni
az Ifjú Évek zászlaja alatt.
Ami az elhangzott előadások és viták anya
gát illeti, szerkesztőségünk több oldalról fel
merült kívánságnak engedve, azt nem tekinti
még lezártnak. Az ott —• időrövidség miatt —
el nem hangozhatott véleményeket levél formá
jában szívesen vesszük és értékesebb részük
nek lapunk hasábjain helyet biztosítunk.

Olvasóinkhoz! Az előfizetéseket szíve
sebben közöljük nevenként, mint csoporto
san. Előfordult, hogy egyesek reklamálták,

—

Külön-külön névre és címre is szíveseb
ben küldjük a lapot, mint csoportosan. Sok
reklamációnak és más kellemetlenségnek
vesszük ezzel elejét. Elérjük azt a komoly és
minden tekintetben méltányos kérés telje
sítését is, hogy 15-én csonka hazánk leg
távolabb eső részén is olvashatják lapun
kat. E tekintetben szerkesztők és kiadó
részéről többé nem lesz panasz! A külön
címzésre való átmenetet zökkenő nélkül
úgy kívánjuk megoldani, hogy azok, akik
nek az Ifjú Évek eddig csoportosan
ment, küldjék be az olvasók névsorát, pon
tos lakáscímét (olvashatóan!), s a követ
kező számtól már nem terheljük lapunk
kiosztásával, csupán kérjük az előfizetési
díjak beküldésének szorgalmazására. Min
denki kérje a csoportvezetőt erre a fárasztó
munkára. Az értesítéseket mi igaz szere
tettel felkészülve várjuk! Lányok, Fiúk!
Sehol olyan bölcsen és eredményesen nem
lehet tanulmányozni a postai csekklap ki
állításának és elküldésének stilisztikai his
tóriáját, mint éppen az Ifjú Éveknél.
Nagyszerűen buzdíthatjuk erre barátain
kat is, azok nevében is beküldhetjük a fél
évi előfizetést, akik az ő lapjukat, a mi
lapunkat: Ifjú Évek kedves barátunkat
eddig nem ismerték. Olvasóink ügyességére
és a félévi 2— 2 pengők befizetésére okvet
lenül számítunk. Éppen azért, mert nehéz
az élet. Hát még az Ifjú Évek mennyi gon
dot, aggódást, éjszakai álmatlanságot rej
tegetnek azok részére, akik az édes szülői
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kötelességeket érte vállalták . . . Nem fé
lünk, mert Üdvözítőnk megtanított r á :
szeretet csak szeretetet eredményezhet, a
hűség is meghozza a maga hervadhatatlan
koronáját! Az Ifjú Évekért dolgozók és az
Ifjú Éveket olvasók testvérek, édestestvé
rek, egymásért vannak, egymást kiegészí
tik. Mi megtettük és megtesszük a jövőben
is kötelességünket: megjelentünk. Olvasóink
tegyétek meg ti is: küldjétek az előfizeté
seket, szerezzetek új előfizetőket is. Isten
től sok-sok áldást kívánunk munkátokra!
Lapunk kiadóhivatalába 1930. szept.-től
a következő előfizetések folytak be: Buda
pest: Bereczky S. 166.— , Vidovszky K.
320.— , Hüttl Á. 24.— , Ev. leánykoll. ön
képzőköre 8.— , Székesfőv. p. könyvtár,
Tolvaj V., Vecsey J. 4.— 4.— , Northdurf
T., Szlaukó J. 2.— 2.— . Kecskemét: Kovan-Murányi Gy. 94.— . Aszód: Főgimn.

ifjúsága 80.— , Linder V. 20.— . Debrecen:
Lábossá L. 44.— . Békéscsaba: Gazsó P.
36.— . Celldömölk: Csaby J. 27.50. Kis
pest: Drenyovszky J. 20.— . Nyíregyháza.Dubizmay I. 14.— , Máczay L. 6.— . Győr:
Bácsi S. 12.— , Ittzés M. 4.— , Nagy V.
2.— . Mezőtúr: Wikkerth L. 12.— . Sopron:
Ziermann L. 12.— , Lauff G. 10.— , Tanító
képző önképzőköre 4.— , Spanraft M. 2.— .
Mezöberény: Kótsch L. 10.— . Szeged:
Petró E. 10.— . Bonyhád: Főgimn. beim.
köre 8.— . Paks: Thűringer L. 6.— . Rákos
szentmihály: Tóth-Szőllős M. 6.— . Mis
kolc: Roszik J. 4.— . Szombathely: Bélák
J. 4.— . Tótkomlós: Jeszenszky J. 4.— .
Vác: Ifj. Pottonyay Gy. 4.— , Ev. egyház
2.— . Rákosliget: Szabó L. 3.— . Makó:
Pfaffenhuber O., Piri J. 2.— 2.— . Pe.stszentlörinc: Dombos V. 2.— .
Szuchovszky.

Szíves tudomásul! T. cikkíróinkkal közöljük, hogy a lapot technikai okokból
az előző hónap végén kell lezárnunk. Ezért cikkeket, rejtvényeket és minden egyéb
közlendőt addigra kérünk és várunk szeretettel. Jelen számunkból anyagtorlódás
miatt kimaradtak, legközelebb jönnek.
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2. SZŐTAGREJTVÉNY.
L. V. Sopron.

jes rá ke nyi ko le i ri rés ros na rá
zri ca ó ka ni eg per po nyi nőd lais
si tand cin áb mény nyi fan si e on
Fenti szótagok helyesen rendezve következő tulajdonneveket adják: 1. Nagy magyar
publicista. 2. Hazafias költőnk és műfordítónk. 3. Nagy regényírónk. 4. Híres országgyűlés
helye. 5. Eégi cigányzenésznő. 6. Magyar hős és költő.
7. A gyújtó magyar feltalálója.
8. Kármán regényének hőse. 9. A Szózat zeneszerzője. 10. Francia drámaíró. 11. Karaffa itt
vérengzett. 12. Francia hadvezér. 13. Francia kikötőváros. A talált szók kezdőbetűi nagy
magyar szabadsághős nevét adják.

3. MIT IDÉZEK?
1. Csak sast nemzenek a sasok. 2. Míg az ember boldog nem volt, addig meg
nem halhat. 3. Csak előre, édes fiam. 4. Sebből pirosán buzog a vér. 5. Vén Buda
várban van ifjú menyasszonyom. 6. Kegyetlen kegyelem,
fájóbb öröm búnál.
7. Mért is adtam fejem tilalmas dolgokra? 8. Alvó szívem meggyulladott. 9. Él
magyar, áll Buda m ég! 10. Óh természet, óh dicső természet! 11. Repül a nehéz
kő, ki tudja, hol áll meg. 12. Óh irgalom atyja, ne hagyj el!
A megfejtéseket február 28-ig kell beküldeni. A megfejtők között könyvjutalmat sor
solunk ki.

„Ármány és szerelem” . Leveledben
csodálod, hogy Schillernek ezt a darabját
mutatták be legutóbb Budapesten az ifjú 
ságnak. Magam is úgy gondoltam, hogy
a legnagyobb német drámaírónak talán
kiforrottabb müvét lehetett volna elő
venni. Mikor azonban az előadást végig
néztem, őszintén megvallva, kellemesen
csalódtam. Annyi drámaiság van e darab
ban, hogy a hallgató nem ér rá unatkozni.
S az elnyomott nép panasza az agg szolga
ajkáról mintha Tiborc szavaival ecsetelné a
szomorú rabszolgasorsot. De az egész darab
csupa feszültség, csupa izgalmas jelenet,
igazi dráma, nem könyvdráma. Éppen
ezért és mert Schiller ifjúkorának olyan
jellemző alkotása, örömmel vette a fiatal
hallgatóság az előadást. Mi
öregebbek
pedig örvendtünk azért is, mert hiszen e
darab úgyszólván először emeli ki a né
met irodalomban az előkelők romlottságát
és állítja vele szembe a polgárosztály
romlatlan erkölcseit: teszi ezt élettel tel

jes képekben. Tehát meg volt elégedve
mindenki, aki hallgatta, s sajnálhatja, aki
nem ragadta meg a kedvező alkalmat
arra, hogy irodalmi tanulmányait ilyen
módon egészítse ki. Te ne tégy így, fiatal
barátom, hanem tapasztalj meg mindene
ket, hogy a legjava irodalmat megismer
hessed.
Varga Teréz, Sopron. Örülök kedves bizalmas
levelednek s hogy felgyógyultál. Bemélem, hogy
most már szabad többet írnod. Várom a „sok
írni valódat ’ ’, mert igazán szeretettel várom
olvasóink leveleit, melyek sohasem alkalmat
lanok. Különösen jól estek ezek a soraid: „Na
gyon boldogít bennünket, ha van a fiatal, fe j
lődő lelkünk számára a távolban is jó barátunk,
aki ellát bennünket jó tanácsaival és szerető
gondoskodásával.” Kérek is ilyen bizalmat mind
nyájatoktól, akkor jól fog menni munkám.
„Főszerkesztő bácsi” .
A rádiópályázat
résztvevőivel
közöljük,
hogy részletes beszámoló anyagtorlódás miatt
márciusi számunkban jön. Addig türelem!
S. Kovács Piroska, Kecskemét. Megfejtésed
sikerült, beküldött rejtvényeid azonban nem
váltak be, mivel kissé — öregek voltak. Ha
fiatalabb rejtvényeid akadnának, küldd be őket.
Székely Mihály, Szentgotthárd. A Fúrjunkfaragjunk rovatvezetője érdeklődik, hogy váj
jon élsz-e még, mert nagyon elhallgattál. Üd
vözlet.

A 8. számban közölt keresztrejtvény helyes megfejtése.

Helyesen megfejtették a következők:
Varga Teréz, Sopron, Miodra govits
Magda Bpest, W agner Vilmos Kecske
mét, Licskó Tihamér Bpest, Mauritz Sán
dor Nyíregyháza, Molnár Márta Pécs,
Chotvács-Herényi Aranka Bpest, Debreczeni Flóra Bpest, Gyurtsák Béla Gödöllő,
Ösapay Béla Kecskemét, Péter Géza
Túra, Wallandt Kornél Pécs, Fekete Edit

Bpest, Frank Irén Kőszeg, Darnai Ferenc j
Aszód, Kontra Imre Bpest, ifj. Mester- j
házy Sándor Bpest, Sváb Kovács Piroska
Kecskemét, Németh Ilus Bpest, Ajtós
Imre Bpest, Schindler Lujza Bpest, Lipták János Békéscsaba, Soltész Juci Bpest,
M ajorovich Vilmos Bpest, Papp Ákos
Kecskemét, ifj. Ágner Gyula Rákosliget. <

A könyvjutalmat Gyurtsák Béla (Gödöllő, Gizella-út 12.) nyerte.
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