IX. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM.

BUDAPEST, 1931. MÁJUS 15.

1.

KERESZTREJTVÉNY.
Beküldte: Kabay János.

Vízszintes sorok: 1. Építészeti motívum.
8. A téli felhő. 14. Leánynév. 15. Azonos
betűk. 17. Idegen ürmérték. 18. Madár
névelővel ( L = L L ). 20. Füzet. 22. Dal né
metül. 23. Az ókor egyik csodája. 26.
„K én ” mássalhangzói. 27. Feltételes kötő
szó. 28. Kaukázusi népfaj. 29. Ital. 30.
S. S. T. 32. Kötőszó. 33. Igekötő. 34. Nép
faj. 35. Nagy madár. 37. Katonai műszó.
39. Pezsgőnél keletkezik* 40. Kékfajta.
41. Vármegye (ford.). 42. Vármegye. 44.
Veszprémi község (fon .). 45. Azonos be
tűk. 46. Igekötő. 48. Légnemű test. 49.
Dunamenti falu. 51. . . . country. (Mezei
verseny.) - 53. A ló igéje. 54. „L iza ” más
salhangzói. 55. Örökké felejthetetlenek.
60. Sülyesxtett félhang. 61. A tű. 62.
Sapka anagrammja. 63. K o h -. . . (Gyé
mánt.) 65. Török bíró. 67. Levélen van
nak. 68. Éles hang. 69. Magasabb tan
intézet.

Függőleges sorok: 1. U. S. A. gyarmat.
2. Fut. 3. Határozó. 4. Híresek a . . . kon
ferenciák (községnév). 5. Tagadó szó. 6.
Német segédige (fon.). 7. Kertgondozó.
9. Kereskedelmi rövidítés. 10. Jellemzik
az ellenreformációt. 11. Görög költő. 12.
Az 55. vízsz. 2., 9„ 14. és 10. betűje. 13.
Ilyen rokon is van. 16. Mezőgazdasági
szerszám. 19. Török név. 21. Mutatószó.
24. Fém. 25. Tenniszműszó (fon.). 29. Ga
bonafajta. 30. Az akác teszi. 31. Fenyő
termés. 33. Inog. 34. Amit akarunk. 35.
T. É. M. 36. Mázol. 38. Birtokos névmás.
39. Pesti nyomda. 43. Fatömeg (ford.).
47. Termés. 49. Piramis. 50. Dohányosnak
van. 51. Sportegyesület (ifjúsági). 52.
Maró folyadék (0 = A ). 53. Gondolkozó
szócska. 54. Fátyol (K = P ). 56. Idegen
női név (ford.). 57. Villa. 58. Nagy fa
csoport. 59. A bab mankója. 64. Kereske
delmi rövid. 66. Azonos betűk.

IFJÚ ÉVEK
IX. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM.

BUDAPEST, 1931. MÁJUS 15.

(Oppel Imre rajza)
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Besztercebánya keletről.

v

Beszélő kövek

(Utazás Felső-Magyarország

lutheránus iskolavárosaiba.)

V. Besztercebánya.
Besztercebánya hegyei, sziklái az igazi
beszélő kövek, mert ezek adják a rezet,
amelynek a szava legmesszebbre és legmé
lyebbre hangzik el. Ékesebben szól az
arany és ezüst, de e két halványarcú tün
dér szavának csengését ritkán hallja a sze
gény nép. Ellenben a réz kongó szava an
nál ismerősebben hangzik a fülébe.
A réz, mint harang, szószólója a béké
nek, mint trombita harsonája, mint ágyú
bömbölő Behemótja és mint kongó pénz
táplálója, fenntartója a háborúnak.

országgyűlés színhelye is volt ez a szép
város.*) A réz gazdaggá tette a várost és
gazdag polgárai szép köz- és magánépüle
tekkel ékesítették. Büszkék is voltak rá
mód felett.
Jellemző anekdota szól az „egyszeri”
besztercebányai emberről, aki Budapesten
is megfordult. Kérdezték tőle; „Szép vá
ros-e az a híres Budapest?” Azt felelte rá:
„Szép annak, aki nem látta Besztercebá
nyát. ’ ’

Híres város is volt nemcsak szerte az
II.
Rákóczi Ferenc is, arany-ezüst hiá
országban, de nevének dicsősége messze „az
nyában, kongó „libertás-pénz” segítségével Óperenciás tengeren” túlra is elterjedt.
folytathatta nyolc esztendeig tartó élet-ha
II. Lajos korában az augsburgi Fuggelál harcát.
rek, az akkori idők Rothschildjai magyarA ’ fejedelmek átértették és méltányol országi rokonaikkal, a Thurzókkal társulva
ták Besztercebányának, a „rézváros ” -nak
jelentőségét.-IV. Béla, III. Endre, az An
*) 1620. aug. 25. itt Bethlen Gábort magyar
jouk, Mátyás, Bocskai, Bethlen, a Rákó- királlyá, választották. A házon ma is ott a hatal
mas lánc, mellyel az utcát akkor forgalom elől
cziak meglátogatták Besztercebányát, sőt elzárták. E láncok is beszélnek.
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rengeteg rezet bányásztattak a beszterce
bányai hegyekben és kiszállították a világ
akkori Londonjába, Augsburgba.
De — hogy képiesen szóljunk — a réi. zért aranyat hoztak cserébe: a Luther-féle
reformáció tiszta aranyát. A NémetországI gal való sűrű érintkezés folytán itt ter
jedt el legkorábban a reformáció. Hogy is
ne fogadta volna szívesen a türingiai szár| mazású bányásznép annak a Luthernek
igaz tanait, aki maga is türingiai bányász> ember ivadéka, és akinek ők nemcsak a
nyelvén, hanem a tájszólásán beszéltek.
De az erőszakos és véres ellenreformáció
is itt kezdődött már a mohácsi vész előtt.
Hiába volt minden. Ha némileg megfogyva
is, de meg nem törve él az evangélium ma
■ is a kedves, szép Besztercebányán. A lakosI ság egyharmada, de éppen a „tisztes” , mű
velt, jómódú polgárság többsége ma is
| evangélikus itt.

I
i
r
I
.

Egyházunk és nemzeti kultúránk szem
pontjából különösen nagy jelentőséget
adott e városnak evangélikus gimnáziuma,
mely többek között két olyan nagy embert
nevelt egyházunknak, hazánknak, mint a
XVIII. század legnagyobb magyar tanára
Bél Mátyás, és a X IX . század legnagyobb
magyar filozófusa, Bőhm Károly.

Ezt a virágzó iskolát a város új urai ez|. előtt tizenhárom esztendővel bezárták: igaz| gatója, Oravecz Ödön, kit értékes cikkei1 bői az Ifjú Évek olvasói jól ismernek, a taI nárok és a tanulók jórészével az aszódi
f gimnáziumban talált menedéket. Itt még
| néhány évig a volt besztercebányai tanárok
I egykori tanítványaikkal külön érettségi
I vizsgálatokat tartottak. Nevezett érdemes
: férfiú, aki most az aszódi gimnázium igazI gatója, a Luther Naptár jelen évi 1931-iki
[ évfolyamában alapos és érdekes cikkben is. mertette kedves városát és iskoláját. Erre

a cikkre utalom én is olvasóimat. Magamat
korlátozva, én csak egy beszélő követ szólal
tatok meg: azt az ércemléktáblát, mely
Bőhm Károly szülőházán e kiváló nagy
férfiú dicsőségét hirdeti.
*

Az 1846-ik év táján, Bőhm Károly szüle
tése korában, Besztercebányán a „tisztes
polgári elem” még teljesen német jellegű
volt. Bőhm Gottlieb „gyógyító kovácsmes
ter” is, mint hazafias lelkű német ember
németül buzdította fiá t:
„Károlyom, magyar vagy. Kossuth és
Deák nevének hallatára le kell térdepel
n e d !”
A későbbi nagy magyar író, tizenhárom
éves koráig alig-alig tudott magyarul. Az
evangélikus gimnáziumban is minden tár
gyat németül tanult. íg y volt ez abban a
„legsötétebb” Bach-korszakban. A betű
szómjas fiú elolvasott minden német köny
vet,- ami a kezébe került. De a későbbi nagy
értékelő már mint gyermek is felismerte
Schillerben az igazi aranyértéket. Mint első
osztályos gyermek könyv nélkül tudta és"
lelkesen szavalta Schiller Glockéját, ezt a
mély értelmű, eszmékben gazdag hosszú
költeményt.
De Bőhm Károly tizenhárom éves korá
ban a nemzeti hajnal felröppent a magyar
égre. Elmúlt a Bach-korszak. A beszterce
bányai evangélikus gyülekezet hazafias né
metajkú presbiterei ötosztályú gimnáziu
mukat teljesen magyarrá tették.
A tűzeszű kis Bőhm Károly a neki ide
gen nyelven is megmaradt első kitűnőnek.
Most már a magyar irodalom kincsesháza
is megnyílt előtte. Legnagyobb „érték ” nek, még Schillernél is „aranyabb ” -nak
Arany Jánost tartotta ezután. Sőt azt
mondta, hogy a *,Buda halála” még Homerosnál is jobban a szívéhez szól. Már
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Besztercebánya. A IV . Béla király tere, balról a vár

a

plébánia-templommal (X I I I . száz.), jobbról a város

tornya.

pedig, ha ő mondta, annak nagy súlya
volt, mert Homerost már kis gimnázista korában végigolvasta görögül; sőt ön
álló megjegyzéseket írt könyve lapszéleire.
A fölséges gyermek lángesze fényénél sok
olyan tudományos igazságra
mintegy
játszva rátalált, amit a leghíresebb Homeros-kutatók később nagy fáradsággal ástak
elő a kódexek mélységeiből.

régi

Mikor f végigjárta a „kisgimnázium” '
mind az öt osztályát — a lutheri érzésű
édesatya nem Íratta be a helybeli katolikus
gimnáziumba, hanem áldozatokat nem kí
mélve, Pozsonyba vitte. Ennek evangélikus
líceuma akkor az eperjesi kollégiummal
versenyzett az elsőségért. Kitűnő tanárok
voltak itt: köztük Bolemann István, Petőfi
egykori szeretett selmeci tanára és a félel-
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netesen szigorú Michaelis Vilmos. Erre az
utóbbira én is jól emlékszem, mint egykori
tanítványa.
Bőhm Pozsonyban is a kitünők-kitünője
volt. Szerették, sőt mondhatnám, tisztelték
a tanárai. Iskolatársai körében pedig való
ságos tekintély volt, különösen a két —
magyar és német — önképzőkörben, melyek
versenyeztek egymással, hogy melyikben
lángol magasabbra a hazafias lelkesedés.
Ezekben ő volt a legfélelmesebb kritikus.
Később is kimondhatatlanul éleseszű és
„lutheri bátorságú” szókimondó bíráló
volt. Most is rengeteg sokat olvasott és ta
nult az iskolán kívül is. Legkedvesebb ol
vasmánya volt már VH-ik osztályos korában
Kantnak, a legnagyobb német filozófusnak
alapvető munkája: a „Kritik dér reinen
Vemunft”
(Tiszta ész bírálata). Pedig
ez hallatlanul nehéz olvasmány!
És már ilyen korán igen magas célt tű
zött maga elé, hogy önálló filozófiai rend
szert alkot meg és ír meg: még pedig ma
gyarul. Mert szerinte a magyar tudósnak
elsősorban magyarnak kell és csak másod
sorban szabad tudósnak lennie. Bölcsészeti
tanulmányokkal foglalkozott két évig, mint
németországi egyetemek hallgatója is. Majd
itthon a pozsonyi líceum tanára lett. Innen
a nagy Hunfalvy Pálnak, a budapesti
evangélikus
gimnázium
felügyelőjének
ajánlatára ehhez az iskolához hívták meg
tanárnak.
Az 1873-tól 1896-ig tartó időszakot a
nagyhírű iskolának történetében „Bőhmkorszak” -nak nevezhetjük. Ö volt ennek
legtekintélyesebb tanára, majd igazgatója,
akinek elsőségét önként elismerték a kiváló
nagy tanárok: Torkos László, a költő, Lehr
Albert, a Toldi magyarázója, Heinrich
Gusztáv és Petz Gedeon, a német irodalomtörténet kiváló művelői, Petz Vilmos, Hitt-

rich Ödön, a kitűnő klasszika-filológusok,
Weber Rezső, a németül verselő költő, a né
met irodalom kitűnő tanára, Rátz László, a
matematika országosan elismert nagy ta
nára, Góbi Imre, a költő és társaik. Mennyi
értékes tanár egyszerre! De amellett, hogy
mint igazgató és tanár is kivált és
tanítványai rajongó szeretetét megnyerte
— szakadatlanul foglalkozott filozófiai
tanulmányokkal és önálló filozófiai rend
szerét „Ember és világa” című később hat
kötetre terjedő alapvető értékű könyvében
is kifejtette.
Tudományos érdemeinek méltó megkoro
názása volt, hogy 1896-ban a kolozsvári
egyetemi bölcsészeti kar tanárainak egy
hangú ajánlatára a király ide az egyetem
filozófiai tanszékére nevezte ki.
Itt volt az őt megillető helyen a nagy
tudós és a nagy tanár, mint mikor a gyer
tyát magas gyertyatartóba illesztik, hogy
messzire világítson. Itt volt
igazán
boldog, ahol a lelkének legkedvesebb
munkakörben, őt megértő tanítványok
lelkes
tisztelete
környezte.
Bartók
György, Imre Sándor, Tankó Béla ké
sőbbi egyetemi tanárok, Ravasz László és
Makkay Sándor későbbi református püspö
kök Bőhm Károly bölcsészeti rendszerének
magyarázataival, népszerűsítésével, egyes
részleteinek továbbfejlesztésével szereztek
nevüknek dicsőséget. Jó részben az ő érde
mük, hogy Bőhm Károly ma, halála után
húsz évvel is elevenen ható szellemi ve
zére nemzeti művelődésünknek.
Bőhm Károly filozófiai rendszerének tu
dományos magyarázata nem tartozik ez
ifjúsági folyóirat keretébe. A legfelsőbb
osztály tanulói, Bőhm Károly logikájának
és lélektanának tanulása alkalmával, taná
ruk magyarázatai nyomán némileg bele
tekintenek lelkének mélységeibe.
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Itt csak néhány szóval azt akarom el
mondani, hogy e filozófiai rendszer egyik
legfontosabb része az értékelmélet. Azt je
lenti ez, hogy az ember mindent értékeljen,
és azt fogadja el lelke kincsének, ami igazi
érték. És a legigazabb értéknek találja
majd az intelligenciát, mert ez eszméket
termel. Az eszmék érvényesülni akarnak és
harcba szállnak: ez a harc a világtörténe
lem. Nekünk meleg szívvel kell az eszméket
magunkévá tennünk és diadalukért küzde
lmük. Az eszmék világeszmék, de minden
nemzet életében má4 módon élvényesülnek.
Legyünk mi is nemzetünk hű gyermekei, a
világeszmék magyarszívű bajnokai. Világ
polgárokat akar nevelni az az iskola, mely
ben Bőhm Károly szelleme uralkodik.
Aki az eszméknek hódol, emberek előtt
nem hajlong. Érzi a maga értékét és jel
szava Bőhm Károly könyvének az a sora
lesz: „A szellem a legmagasabb méltóság” .
Ez a szállóige tündöklik arany betűkkel
Bőhm Károlynak azon az emléktábláján,

melyet a budapesti evangélikus gimnázium
csarnokában állítottak neve tiszteletére.
Az ő eszméi áthatják ma is a magyar is
kolát, mert ennek tanárai közvetlenül vagy
közvetve mind Bőhm tanítványai.
Az ő szelleme él — és itt kérem az Ifjú
Évek főszerkesztőjét, ne törülje ki e sorai
mat — a budapesti evangélikus leánykollé
giumban is, mely a nagy filozófus fiának,
Bőhm Dezsőnek vezetése alatt áll, és amely
ben tanári pályám alkonyán én is működ
tem. Mert Bőhm Károly, aki a tudomány
és a művelődés annyi különböző ágában
volt otthonos, sőt alapvető munkás, egy
igen mélyreható értekezésében azt is kifej
tette, milyennek kell lennie a magasabbfokú iskolák nőképzésének.
Bőhm Károlyt ereje teljességében, áldott
működése köréből igen korán (1911-ben)
ragadta el a halál. Besztercebányán, kedves
szülővárosában helyezték örök nyugalomra.
Sírja felett a nemzet gyászát végtelenül
gyöngéden és kevés szóval igen sokat

BÖhm Károly emléktáblája.
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mondva, kolozsvári tanártársa és barátja,
hitsorsosunk, a ma is élő nagy pedagógiai
tanár, Schneller István tolmácsolta.
Itt leplezték le szülőházán a képünkön
látható emléktáblát, melynek magyar szö
vege a magyar kultúra most is beszélő
emléke.
Besztercebánya, Pozsony, Budapest, K o
lozsvár és utoljára megint Besztercebánya!

Bőhm tüneményes életpályájának' ezeket a
főbb állomásait egymással összekötve, ön
magába visszatérő bűvös körvonalat, aranyabroncsot festünk Magyarország térképére,
mely édes hazánk széttépett, de egymáshoz
epedve vágyakozó töredékeit magasabb
eszmei egységbe foglalja össze.
Dr. Szigethy Lajos

Hol kezdődik a trianoni tragédia?
A magyar történetírás mostanában ha
talmas munkákkal halad előre az igazság
keresés útján. Amióta a bécsi levéltárok
titkos aktáihoz hozzáférnek történettu
dósaink, sok olyan kérdésnek megtaláljuk
a nyitját, amelyek előtt azelőtt még tanács
talanul álldogáltunk csak. A Hóman Bálint
és Szekfű Gyula szerkesztésében megjelenő
„Magyar történet ” V. kötetét Szekfű
Gyula írta „Magyar történet a X V II. szá
zadban” címen. Ennek a munkának 92.
lapján érdekes dolgokat olvashatunk. Meg
találjuk a feleletet a trianoni tragédiára.
Amikor a X IX . század nemzetiségi küz
delmeiben szemére vetik a politikailag ve
zető nemzetnek, a magyarnak, hogy a nem
magyar népeket kultúrál is elmaradottság
ban hagyta, emlékezzünk rá — írja Szekfű
Gyula, — hogy ezek a kisebbségek még a
XVII. században is műveletlen, babonás,
félnomádok voltak, akiket akkor sikerült a
magyarnak nagy nehézségek árán letelepe
désre bírnia.
A magyar kéz az, mely az ország viszo
nyait rendezve, rácot, vlachot, vlaehhal ke
vert tótot, rutént és tovább Erdély felé
oláht fél nomád sorból állandó faluba kény
szerít s ezzel a magyar települést körben
övező idegen népeket arra a kultúrfokra
emeli, melyén európai pályájukat egyálta

lán megkezdhetik. Ezzel a tettével azon
ban, a körüllakó népeket földhöz kötve,
havasi erdőkből falvakba szállítva, saját
maga alól húzta ki a földet: az idegen job
bágynak adott földek soha magyar kézre
nem kerültek többé. Itt kezdődik tehát a
trianoni tragédia, a nem magyar települési
területeknek a magyar állam testéről való
leszakítása.
Á nem magyar nemzetiségek körét kelet
felé bezárja az oláh telepedés, melyről az
előzőkhöz
hasonlóan
megállapíthatjuk,
hogy a török korszakban nagy lépéssel ha
ladt előre. Erdélynek a nemzeti fejedelmek
alatt töltött másfél százada az oláh nép
tömegek folytonos szaporodását s elsősor
ban külföldről való beözönlését látta. Bé
kében és háborúban egyaránt tartott ez a
folyamat. Már Mihály vajda alatt is sokan
jöttek be a Havasalföldről, akiknek ő ma
gyar nemesektől elvett birtokokat adomá
nyozott. A Báthoryak korszaka alatt egész
Bethlen Gáborig folyton tart az oláh ka
tonák, zsoldosok beáramlása, akiknek egy
része, akár mint jobbágy is, előbb-utóbb
letelepedett.
De leginkább azért költöztek be, mert a
moldovai és havasalföldi vajdák és bojárok
olyan kegyetlenül, embertelenül bántak ve
lük, hogy a szegény oláh jobbágyok még
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a török uralom alá is szívesen elmenekül
tek, ha csak tehették. A román történet
írók maguk állapítják meg, hogy az oláh
jobbágy a török alatt csak harácsot fize
tett, szpáhi földesurának pedig a dót; ho
lott otthon, nemzeti vajdái alatt folyton a
legnagyobb zsarolások, pénz- és élelmiszer
követelések súlya alatt nyögött,
E „nemzeti” uralom alól menekült át a
Dunán török földre, de természetesen még
szívesebben Erdély földjére, mely akkor
a maga rendezett, békés viszonyaival és
magasabb kultúrájával valóságban az euró
pai civilizáció határvára volt az oláh, tö
rök, orosz elnyomatás szélén. Oláh és török
területről időnként valóságos népvándorlás
indult meg, amikor a szegény jobbágyok
már nem bírták el a bojárok és bégek nyo
mását, Így jött pl. 1585-ben egy az akkori
aktól 10.000 családra becsült karaván bol
gárokból, szerbekből, oláhokból, akik a tö
rök uralmat el nem bírva, kérezkedtek be,
s miután egy részük földmunkát talált
Erdélyben, a többi továbbment Lengyelország felé és Magyarországon át Nyugat
irányában.
A bevándorolt idegenek letelepedését a
régi magyar lakosság pusztulása tette lehe
tővé. A magyar katonanemzet volt mindig,
ezért a magyarok pusztultak a legtöbben.
A Székelyföldön pl. Csík és Háromszék
még a X V II. században is áthatolhatlan
erdőiről, sűrű vadonjairól volt híres, me
lyekbe csak II. Rákóczi György bukása
óta merészkednek be néha a tatárok. Míg
a szászok földjét városaik erős falai védel
mezték ellenséges támadás ellen, addig a
vármegyék völgyei, nagyszámú jobbágy
falvaikkal együtt nyitva állottak az ellen
ségnek. Tudjuk azt is, hogy Nagyvárad el
este óta a török majdnem Kolozsvárig ha
tolt, s hogy a közbeeső vidékeken a még

túlnyomólag magyar falvak jobbágyai el
pusztultak. íg y azután az új oláh beván
dorlás itt is magyarok elhagyott házhelyeit
foglalta el, úgyhogy ez ellen végül az or
szág törvényhozása is felszólalt.
Egy 1666-i törvény eltiltja, hogy a Tö
visre most telepített alföldi rácok és oláhok
nemesi házakat foglaljanak maguknak, elé
gedjenek meg olyanokkal, melyeknek tulaj
donosai kihaltak vagy elmentek. Az 1689-i
törvény általában megállapítja, hogy ahol
régebben magyarok laktak, ott most olá
hok vannak, akik tehát köteleztetnek a hí
vek nélkül maradt magyar papnak to
vábbra is papbért fizetni. Az ilyen csöndes
helyfoglalásról általában csak akkor vesz
tudomást az élet, ha a magyarok helyébe
telepedett oláh jobbágyok nem hajlandók
a kálvinista pap eltartására fizetni — írja
Szekfű Gyula, mivel velük együtt úgy is
bejött az ő pópájuk, aki régi szokás szerint
oláh híveinek adakozásából él, mindennemű
földesúri vagy fejedelmi hozzájárulás nél
kül. Így állapítható meg a dévai oláhság
bevándorlása is: Déva még a X V II. század
elején is tiszta magyar lakossággal bír.
Bethlen Gábor alatt költözik be 4— 5 oláh
család. Jelenlétük csak akkor tűnik fel,
amikor 1640-ben oláh templom építéséről
van szó. A török és oláh területről beván
dorolt oláhokat szinte teljesen a magyar
vármegyék fogadták be. A székely székek
nagyobb sikerrel zárták el magukat előlük.
A szász föld ekkor még mentes volt az olá
hoktól, oda a X V III. században kerültek.
1760. körül az egész szász területen 86—
90.000 szászon kívül már 64— 65.000 oláh
lakik, holott az egész török korszak alatt
legfeljebb 14— 18 olyan faluról van tudo
másunk, mely a háborús időkben elpusz
tulván, szász helyett részben vagy egészben
oláh lakosságot kapott. Az újonnan be
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telepedő oláh lakosság szinte egészében
jobbágyként foglalta el az elhagyott ma
gyar jobbágyfalvakat, ami már úgy a Ha
vasalföldből és Moldvából menekült oláh,
mint a hegyekről leboesátkozó havasi pász
tor számára emelkedést, magasabb kultúrformába lépést jelentett.
De nemcsak Erdélyben, hanem Magyarországon is pusztult a magyarság. Tönkre
tette a bécsi udvar a magyart a hadi kiadá
sokkal. Mert mit csinált Bécs ? 1 Mindenütt
azt hallottuk, hogy a bécsi udvar felszaba
dította hazánkat a török alól. Ámde ho
gyan? A mi bőrünkön, a mi költségünkön,
ő csak a kegyes megmentő szerepét ját
szotta közben. Mint történt ez?
Nem volt elég, hogy hazánkat a töröknémet kirabolta, 1671-ben behozták a por
ciórendszert. Mivel Ausztria mindig hábo
rúskodott valakivel, a hadikiadás egymagá
ban messze felülmúlta az összes várható
állambevételeket. Ennek következtében a
bécsi kormány az örökös tartományok ren
des és rendkívüli bevételeit a nem-török
kiadások: udvartartás és egyebek, vala
mint a francia háború költségeinek fede
zésére fordította, s a török ellen harcoló
hadsereg eltartását lehetőleg arra az or
szágra hárította, mely maga volt a had
színtér. Azaz Magyarországra.
Az 1685-iki esztendőben a török elleni
hadsereg eltartására 140.000 porció volt
szükséges, s ebből 70%-ot, azaz 96.000 por
ciót a magyar vármegyék voltak kénytele
nek fedezni. Valamivel jobb az arány 1686ban, amikor 160.000 porcióból 81.000-t,
51%-ot fizet Magyarország, azaz a dunán
túli és ú. n. alsómagyarországi vármegyék,
mert hiszen Felső-Magyarország még Thö
köly kezén van.
A megmaradt vármegyék pedig 1683-tól,
a török bécsi vonulásától kezdve évről-évre
—

a legnagyobb nyomorban és pusztításban
éltek. A törökön kívül a császáriak és kuru
cok egyképpen fosztogatták őket, úgyhogy
a vármegyék s velük a királyi Magyarország akkori terheit a porciók elviselésé
ben rendkívül súlyosaknak kell tartanunk.
Kétségtelen, hogy az örökös tartományok
is nehéz terheket viseltek s az ő vér- és
pénzáldozatuk sem becsülhető le, de Ma
gyarországnak akkori foszlányai, a néhány
vármegye, valóban saját megsemmisülésük
kel szolgálták a felszabadítás háborúit.
Mint Esterházy Pál nádor annyiszor meg
írta keserves beadványaiban: Magyaror
szág a hadszíntér, a „sedes belli” s tőle
mégis ugyanazon, sőt még nagyobb szolgál
tatásokat követelnek, mint a háborútól
megkímélt örökös tartományoktól.
íg y követelik a magyaroktól évről-évre
a személyes felkelést is, ami pedig az or
szágnak török veszélye miatt teljes lehetet
lenség lévén, hiányából a magyarság hűt
lenségére következtetnek, holott, mondja a
nádor, ez országnál nincs hívebb alatt
valója Lipótnak. A porció egy részét (egy
emberporciót 4— 6, egy lóporciót 3— 5 fo
rintba számítva) mindenkor szokásban volt
pénzben szolgáltatni be s ennek fejében a
bécsi kormány évenkint 2— 4 milliót vetett
ki az országra, természetesen a rendek meg
kérdezése nélkül — országgyűlés 1687-től
kezdve nem volt többé — legfeljebb a ná
dorral és Pozsonyba vagy Bécsbe meghí
vott főurakkal, néha vármegyei kiküldöt
tekkel közölték utólag az ú. n. nádori konkurzusokon, a kivetett összegeket, hogy
azok felosztásáról határozhassanak. Ester
házy az ország haditerheit 1683— 90 között
30 millióra becsülte és a nyomort éppoly
szívfacsaró adatokkal illusztrálta Lipót
előtt, amilyenekkel az akkori helyi króni
kákban találkozunk!
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Esterházy szerint a porció, elvivén a la
kosság élelmét, oly nagy éhhalált okoz,
hogy a nép gyermekeit, feleségét, fiatal
lányait eladja az idegen katonáknak, ami
ből végtelen förtelem származik. Sokan le
mészárolják családjukat és azután öngyil
kosok leszifek, ezrek kibúj dósnak. Magyarország — ismét a királyhü nádor szerint —
száz év alatt nem fizetett annyit a török
nek, mint most két esztendő alatt a külföldi
katonaságnak. Különösen súlyosan érezte
az ország a vele és az örökös tartományok
kal szemben tanúsított bánásmód különb
ségét. A három század óta vérző Magyarország több porcióra köteles, mint az ép és
friss ausztriai területek. S amikor Bécs
ostroma alkalmából ezek egyszer mégis elpúsztultak, a kormány őket két évre min
den beszállásolástól felszabadította.
Esterházy nádor nem tudja elnyomni
magában a szemrehányó kérdést: „mi
haszna lesz annak, ha Fölséged egyedül er
dők és elhagyott hegyek fölött fog ural
kodni?” A bécsi kormány kétségtelenül
sokkal inkább megterhelte a magyar terü
letet, semmint némi jóakarattal erre szük
ség lett volna. Mert kétségtelen, hogy az
ország nyomoráért az akkori háború ter
mészetes kegyetlen volta mellett a bécsi
kormányférfiak is felelősek, akiknek soha
nem jutott eszükbe Magyarország pusztu
lását emberi érzéssel szemlélni.
Tönkre akartak bennünket egészen tenni
a bécsiek. Pl. az ú. n. Wesselényi-féle öszszeesküvéskor az összeesküdtek feje még le
sem gördült, Zrínyi Pétert éppen csakhogy
elfogták, Nádosdy még szabadon járt, ami
kor Lipót már elhatározta: „az alkalmat ki
akarom használni arra, hogy az ügyeket
Magyarországon másként rendezzem be.”
Az igaz, hogy a császári hivatalnokok
folyton ilyesmire buzdították csak Lipótot.
—

Pl. Hocher a Wesselényi-féle összeesküvés
idején ezt ajánlja memorandumában Lipótnak: „ A magyar természet gonoszsága
nem javítható, csak megtörhető, ne higyjen tehát a császár azoknak, akik puhasá
got ajánlanak. Minek a kard, ha hüvelyben
van? Az összeesküvések és rebelliók vérrel
büntetendők; vágjon oda a császár s gon
dolja meg: a holtak n,em harapnak. Így,
némi érvágással még meggyógyulhat a be
teg test, a magyarság megfékezve hozzá
szokik a német katonához, megszereti a né
met szokásokat, melyeket ma gyűlöl és ter
mészetét megváltoztatva, végül is felveszi
a német nyelvet s ezen lesz ékesszóló, me
lyet eddig üldözött. Persze ehhez is idő
kell, de hát a vadállatok is lassankint sze
lídülnek” — teszi hozzá a bécsi kor
mánykörökhöz tartozó szerző, aki a tudatos
németesítés egyik elrettentő vadságú kép
viselője. Műveltségére jellemző, hogy a né
met katonai megszállástól reméli a magyar
ság germanizálását.
Minden téren romlásunkra törtek. Azt
akarták, hogy az ipari termelés a német és
cseh tartományokban összpontosíttassék s
Magyarország továbbra is csak nyersanyagtermeléssel foglalkozzék. Hornigk kamera
lista (1684-ben: Österreich über alles,
wenn es nur will c. müvében) szerint a
francia mintára létesítendő ipari munkát
a már meglevő háziipari helyekhez kell
csatolni, vagyis a sziléziai, morva, cseh s
stájer gyolcs-, szövet-, fegyver-, stb. gyár
tás helyeihez. A magyarországi, pl. szepesi
és egyéb háziiparról állandóan megfeled
kezik s Magyarországnak kizárólag a nyers
anyagtermelésben jelöl ki helyet. Az ország
gabona-, bor-, hal-, állatgazdaságát nem
tudja eléggé csodálni: a Tisza félig halból
áll s csak félig vízből, a majorságok teli
szárnyassal, a mezőkön a fű oly nagy, hogy
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a legelő marhák ki se látszanak belőle, egy
szóval Magyarország „valódi kenyér-, zsírés húsbánya” , amely tehát kiválóan alkal
mas arra, hogy fölöslegével az ausztriai la
kosságot táplálja s így az utóbbi (Ausztria
t. i.) agrárgondoktól mentesen, minél előbb
eliparosodjék.
Itt van az ausztriai abszolútizmusnak,
de egyúttal az egész osztrák állomgondo
latnak is eredendő bűne. Az ausztriai „gesamt” állameszme, mely Magyarországot
is magába akarta foglalni s ezért Lipóttól
kezdve a dualisztikus korszakig annyi erő
feszítést tett, már születése pillanatában
sem képes Magyarországot mint homogén,
az ausztriai tartományokkal ugyanazon bá
násmódot érdemlő területet elképzelni, ha
nem ezek mellett Magyarországnak kezdet
től fogva alárendelt, elnyomott helyzetet
jelöl ki. Hogy Magyarország agrárgazdagságával táplálja az osztrák ipart, innen
csak egy lépés kell annak kimondásához,
hogy viszont az osztrák ipar termékeit, a
magyar eredetű nyersanyagok feldolgozá
sait Magyarország legyen köteles megvásá
rolni. Magyarország a fejlett iparral bíró
osztrák tartományok gyarmati területe, ez
a fogalom ott van csírájában az osztrák
kameralistáknál akkor, mikor először képzelik el egységes gazdasági terület gyanánt
a monarchiának még politikailag annyira
különböző országait. Magyarországnak ez az
alantas helyzete megfigyelhető akkor is,
mikor agrártermények, gabona, főként bor
kiviteléről van szó. Az osztrák vezetőkörök
a kitűnő magyar bor nélkül a hollandiai és
angliai exportot el sem tudják képzelni.

Az export azonban a bécsi hatóságok értel
metlensége miatt kudarccal végződött: a
magyar bor mellett osztrákot is kivittek
azért, mert az hitték, hogy ha a jó magyar
borral biztosítják a külföldi piacot, a ma
gyart könnyen helyettesíthetik majd az
osztrák borral.
Megértjük-e most már a trianoni tragé
diát?
Már századok előtt megásták a magyar
ság sírhelyét. Lassan, észrevétlenül, de tu
datos célszerűséggel akartak eltemetni ben
nünket. Az épület összeomlott, de maga alá
temette azokat is, akik elnézték a mi szen
vedéseinket, nyomorúságunkat.
Bécs mindenkinek segített, csak a ma
gyarnak nem. Minket rebellisnek tai'tott,
ezért akart megsemmisíteni. A magyart
megrakta adóval, katonának vitte, a ma
gyar érzésű főurak birtokait apránkint el
kobozta, kincseit Bécsbe hordatta, mert őt
magát „hűtlenségi pörbe” fogta. Kire nem
fogták rá akkor a hűtlenség perét? Ha
nem volt pénz Bécsben, kiürült a kincstár,
akkor megindult a hűtlenségi pörök lavi
nája.
Pusztult a magyar s mi most itt állunk
a romok fölött. Az adatokat bárki elolvas
hatja Szekfű Gyula könyvének 346, 347,
348, 384. lapjain. S nekünk ebből okulnunk
kell, meg kell becsülnünk magyar voltun
kat s mindazokat, akik kitartottak és kitar
tanak velünk a szenvedések kálváriáján.
Dolgozzunk, munkálkodjunk, mert csak
így támadhat fel az ország, amely annyit
szenvedett érdemetlenül.
Dr. Horváth Károly.
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Hogyan lehet a dér, die, das-t könnyen megtanulni?
I. Die Welt. — A világ.
e
a
r
a

r Hímmel
az ég, menny
e Erde
a föld

e Spháre
a gömb, kör

e Welt
a világ

r Azúr
az ég kékje:

e Materié
az anyag
s Matériái
az anyag, szer
r Tag
a nap

Sternschnuppe
csillaghullás
Plánét
bolygó

r Horizont
a látóhatár

Das Heiz S.
Tüzelőanyag

r Osten
a kelet

Das,ist dér R dés Herrn,
Az Úrnak napja ez.

r Westen
a nyugat

e Sonne
a nap

r Nord
az észak

r Mond
a hold

r Süd
a dél

r Monat
a hónap

r Orient
a kelet

e Nacht
az éjszaka

r Occident
a nyugat

e Mitternacht
az éjfél

e Natúr
a természet
s Wasser
a víz

r Stern
a csillag

r Tropf
a csepp

r Komét
az üstökös

r Óceán
ez óceán

r Pol
a sarok
r Nordpol
az északi sarok

r Kánál
a csatorna

r Südpol
a déli sarok

r Kontinent
a szárazföldi

s Kiima
az égalj

s Meer
a tenger

s Qestirn
a csillagzat

s Meteor
a hullócsillag

e See
a tenger
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e Nordsee
az északi tenger

e Flamme
a láng

e Ostsee
a keleti tenger

r Brand
az égés

s Mittellándisches Meer
a földközi tenger

e Feuersbrunst
a tűzvész

r See
r Teich
a tó

r Fűnké
a szikra

r Fluss
a folyó

e Warrne
a melegség

r Bach
a patak

s Thermometer
a hőmérő

r Born
a forrás, a kút

r Grad
a fok

e Quelle
r Quell
a forrás

e Temperatur
a hőmérséklet

r Strom
a folyam

e Hitze
a forróság

r Sunipf
a mocsár

e Kálte
a hidegség

e Insel ,
a sziget

e Fackel,
a fáklya

r Bódén
a fenék, talaj,padló,padlás

r Leuchter
a gyertyatartó

r Danim
a gát

r Luster
a csillár

e Fiút
az áramlat

e Luft
a levegő

e Sintflut
az özönvíz

r Nebel
a köd

s Gewitter
a vihar

r Zephyr
az esji szellő

e Wolke
a felhő

e Bora
a bóra

s Feuer
a tűz
e Glut
a parázs
s Wetter
az időjárás

r Orkán
az orkán

Die S prognose.
Az időjóslás.

r Wind
a szél
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Es geht ein starker, R..
Eri ás szél fúj.

r Pfad
az ösvény

r Gletscher
a jégár

Dér Rfinder.
A cserkész.
e Quelle
a forrás

r Fírn
a jegeshó

r Geiser
a geizer

r Vulkán
a tűzhányó-

r Graben
az árok

e Eruption
r Ausbruch
a kitörés

r Pasz
a hegyszoros

e Lava
a láva
s
a
r
a

Erdbeben
földrengés
Fels
szikla

r Abhang
a sziklahasadék
r Hügel
a domb
s Tál
a völgy
s Pulver
a por

e Schlucht
a hegyszakadék

r Übergang
az átjáró

e Tiefe
a mélység
s Jahr
az év

s Land
az ország

e Jahreszeitenr
az évszakok
s Frühjahr
r Frühling
a tavasz

e Fahre
a komp
e Ebene
a síkság

r Sommer
a nyár

Heide
Einöde
Puszta
puszta

r Herbst
az ősz

y y V > s Gebirge
v x " a hegység

r Winter
a tél

e Spitze
a csúcs

e Seson
az évszak, évad

r Gipfel
a hegycsúcs
r Berg
a hegy

r Morgen
a reggel
r Mitfag
a dél

Hinter dem R e haltén,
Titkolódzni.
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r Főn
a főn

r Donner
Dér R rollt.
a mennydörgés mennydörög
s Licht
Jemanden hinter das S
führen.
a világosság, Valakit rászedni,
fény

r Samum
a számum
r Regen
az eső

r Blitz
a villám

r Hagel
a jégeső

s Zwielicht
a szürkület

r Regenbogen
a szivárvány

r Schatíen
az árnyék

e Fata Morgana
a délibáb

r Glantz
a fény

e Erscheinung
a tünemény

r Schimmer
a ragyogás

r Schnee
a hó

s Dunkel
a homály

e Schneeflocke
a hópehely
s Eis
a jég

Es hat diese Nacht Sgemacht.
Az éjjel fagyott.
r Eiszapfen
a jégcsap

e Finsternis
a sötétség
e Sonnenfinsternis
a napfogyatkozás
e Mondesfinsternis
a holdfogyatkozás

r Frost
a fagy

e Klippé
a szírt

r Rauch
a füst

s Riff
a sziklafal

r Qualm
a füstgomoly

r Meerbusen
a tengeröböl

r Russ
a korom

e Bucht
az öböl

r Aether
a tiszta levegő

e Küste
a tengerpart

r Strahl
a sugár

s Ufer
s Gestade
a part

r Tau
a harmat

r Strand
a fürdőpart

r Reif
a dér

s Vorgebirge
a hegyfok
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r Abend
az est

Frankfurt a/M
Frankfurt am Main

e Welle
a hullám

Frankfurt a/O
Frankfurt an dér Oder

r
r
a
r
a

r Rhein
a Rajna

Gisch
Schaum
tajték
Wirbel
forgó, örvény

e Kluft
az üreg

e Donau
a Duna
e Teisz
a Tisza

s

e Heimat
a szülőföld

e Höhle
a barlang _

e Schütt
a Csallóköz

r Dampf
a gőz
r Dunst
a pára

e Zips
a szepesség

Das R Obst
A befőtt gyümölcs

s Bánát
a Bánság

s Element
az elem

e Tatra
a Tátra

s Chaos
a zűrzavar
r Atom
a parány

r Donst
a Dunajec

e Molekel
a molekula

e Popper
a Poprád

s Nasz
a nedv

r
e
a
s
a

e Násse
a nedvesség
e Landschaft
e Gegend '
a vidék, tájék

s neue Berlin
az új Berlin
s alté Pest
a régi Pest

e Pfalz
a Pfalz

s Gelobte Land
az Igéretföldje

e Schweiz
a Svájc

s Geliebte Vaterland
a szeretett haza

e Krim
a Krim
e Türkei
Törökország

Hernad
Kundert
Hernád
Alté Rom
régi Róma

s Heim
az otthon
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A gyűlölködésről.
Olvasd: János evangéliuma 15, 18— 19.:
„H a a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg, hogy engem gyűlölt
előbb. Ha a világból valók volnátok, a világ az övéit szeretné,
de mivel nem vagytok e világból valók, hanem kiválasztottalak
titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ.’ ’

A tanítványokat meglepte búcsúzó Mes
terüknek ez a szava. Ez hát a Békesség
Fejedelmének a búcsúzó szava? Itt hagyja
őket a kétségek között? — Nem értették a
beszédét. Hiszen azt mondja, hogy a világ
gyűlölni fogja őket! Ugyan miért tenné?
Ők jót akarnak. És ezt meglátják majd
rajtuk az emberek. Észreveszik, hogy az a
jó föltételük, hogy amennyire gyenge tehet
ségük engedi, ők is olyanok legyenek, mint
áldott Mesterük. Azért gyűlölné őket a
világ, mert követni akarják a világ Leg
jobbját ?
így szántottak a tanítványok gondolatai.
De remegett bennük a lélek a bizonytalan
jövő miatt. Az Isten országának égboltján
piros felhők vihart jövendöltek. És ez elől
szüntelen ahhoz a gon dől atűkhöz''menekül tek: lehetetlen, hogy -gyűlölettel illessék
őket az emberek, hiszen az oktalan dolog
volna.
Igazuk volt abban, hogy a gyűlölködés
oktalan. Csaknem mindig az. Csak egy gyű
lölet, amely indokolt, amely egészséges: a
bűnnek a gyűlölése. A rútarcú hazúgságot,

az ármányt, a szívben lakozó rosszat, az
emberéletben naponkint megismétlődő bűnt
engesztelhetetlen gyűlölettel kell meggyű
lölni. Az emberek, a társadalom, nemzet és
egyház életében ünnep volna az, ha azok a
picike patakok, amelyekben ez a szent
gyűlölet csak szegényesen folydogál, meg
duzzadnának és nagyobb medret követelné
nek, mert ez a gyűlölet okos.
De nincsen ennél több gyűlölet, melynek
értelme volna. Nem szükséges mélyebb ke
resztyén meggyőződés ahhoz, hogy az em
ber belássa : az életet úgy lehet a legszeb
ben és legjobban végigélni, ha az egyik em
ber a másikon segít, nem pedig öli a má
sikat. Az emberi együttélésnek a parancsa:
megtűrni és szeretni egymást, nem pedig
gyűlölni és irtani. V ájjon mikor jő el az az
idő, amikor az emberek véglegesen elbú
csúztatják egymástól a felebarát iránti
gyűlöletet? Olyan fájó szívvel kérdi ezt az
ember! Még azt is alig merjük remélni,
hogy az emberek a hozzájuk legközelebb
állókat szeressék. A történelem szeszélyes
játéka viharvert hajó utasaiként vetett ki
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minket e csonka hazába és ma sem értjük
még a segítés parancsszavát. És amit a ta
nítványok még csak nem is sejthettek: ami
kor még az áldozat oltáránál is véresre
marják egymást a felekezetek, hol van az
az idő, amikor megtaláljuk egymást?
És miért gyűlöli az emberek sokasága
még ma is sokkal inkább azokat, akik a
magosba törnek, mint azokat, akik lent ma
radnak? „H a a világból valók volnátok, a
világ az övéit szeretné!” Jézus így magya
rázza ezt az oktalan gyűlölködést. A ke
resztyén ember komolyságából, öröméből
ki van zárva a világ gyermeke. S amikor
tiszta keresztyén életet lát meg, összesúg a
cimborájával: Ez az ember nem olyan,
mint mi, egészen olyan benyomást kelt,
mintha más világból való volna. De ebből
a Krisztus tanítványának meg kell értenie,
hogy ez azt jelenti, hogy az Istenben hívő
ember jobb, mint a más. Azt jelenti ez,
hogy hazúgság az a szó, amely a keresztyén
hitet csak a gyöngék és nyomorúltak vallá
sának mondja, melyre az erősnek nincsen
szüksége. Hiszen annak nincsen semmi ér
telme, hogy az erős gyűlölje a gyöngét. Azt
csak szánni szokás. Éppen azért nekünk
meg kell tudnunk, hogy mindaddig, míg a
tisztátalanság gyűlöli az Isten szentséges

tisztaságát, addig félreérthetetlenül erős
az Isten.
Krisztus tanítványát nem magáért gyű
lölik, hanem Mesteréért: „Engem előbb
gyűlölt a világ. ’ ’ Ha azt kérdezzük, hogy
érdemes-e a világnak gyűlölettel illetni a
keresztyéneket, úgy is kérdezhetjük, érde
mes-e neki gyűlölni a Krisztust? És a fe
lelet erre egészen világos: keresztet ácsol
tak a Megváltónak, ő ezt hamarosan átvál
toztatta győzedelmi jellé. A sírja elé hatal
mas követ gördítettek, ő fölavatta azt a
föltámadás szószékévé. Megtiltották, hogy
a tanítványok seregével találkozzék és őcsukott ajtókon át ment el hozzájuk.
És a múltnak ilyen igazságaiból Krisztus
tanítványai és az egyház megtanúlhatják
azt, hogy megvessék a világ gyűlöletét. Ha
az emberek nem akarják elfogadni az okos
tanítást, nekünk meg kell tudnunk, hogy
a legfőbb szerencsétlenségnek ne azt tart
suk, hogy keresztyén meggyőződésünkért
gyűlölettel illetnek az emberek.
Sokkal inkább örülnünk kell, ha meg
sejti a lelkünk, hogy Jézus minket is ki
választott e világból. Jöhet vihar, jöhet
világégés és benne pusztúlhat minden, mi
e világhoz tartozik, — mi megmaradunk!
W olf Lajos.
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Országház.
A

XIX. század

A X IX . század a polgárság százada. A
békének és jólétnek, az iparnak, kereske
delemnek, a fölfedezések és reális tudo
mányok kora, az előző harcias, pompaked
velő, arisztokratikus kornak merő ellen
téte. Ez a polgárság jó és rossz tulajdon
ságainak bélyegét művészetére is rá
nyomta. Takarékosságra és célszerűségre
való törekvés jellemzi építészetét. Művészi
szempontból már nincsenek ilyen egysé
ges jellemvonásai. A nagyszerűnek és
pompásnak mutatni akarása elmúlt korok
meg nem értett stílusainak utánzásához
vezetett. Ennek a kornak nincs önálló stí
lusa, nincs egységes akarata, nincs mű
vészi karaktere. Mégis akadtak kiváló
mesterek, akik egy-egy épületen páratla
nul nagyszerűt és szépet tudtak alkotni.
Ebbe a századba esik Magyarország és
Pest épülése, a stílusokat tehát már itteni
példákon ismerhetjük meg.
A század első felének stílusát empirestílusnak nevezik. Ez még egy szerény,
egyszerű polgárságnak őszinte stílusa. De
önálló kifejezést ez sem tudott találni tö

stílusai.

rekvéseinek, ezért újból az antik művé
szethez nyúlt vissza. Ugyanaz történt te
hát, mint a renaissance elején. Csakhogy
akkor művészek élesztették föl e formá
kat, akik megértették, továbbképezték^
életet lehelitek beléjük, míg most tudósok
pontosan fölmérték, szigorúan lejegyez
ték és élettelen sémákká merevítették
őket. íg y kerültek tympanonos, szabályos,
oszlopsorok, római párkányok és ívek a
síma és egyszerű homlokzatokra. Az osz
lopsorok több emeleten haladnak át, sza
badon állanak vagy a falba vannak sülyesztve, mint féloszlopok vagy csak la
pos lizénák. Az ablakokat keskeny pár
kány zárja le. Ezenfelül legföljebb vakolat-domborművek, palmetta-díszek vagy
virágfüzérek díszítik a falsíkot. Ilyen
egyszerű eszközökkel alkotta gyönyörű
művet Polláek Mihály is, e kor legnagyobb
magyar építésze. Az ő müve a Deák-téri
templom, klasszikus, nagyszabású belső
terével. Főműve a Nemzeti Múzeum. Az
egyszerű, nagy, négyszögü épülettömb
előtt
monumentálisán nyugodt
antik
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Nemzeti Múzeum.

templomhomlokzat áll, hatalmas lépcsőcettel. Az antik és a korszerű elemek
nagyszerű harmóniája,, az előcsarnok és
lépcsőház gazdag kiképzése örökre hirde
tik alkotójuk lángeszét. Más nagyszerű
épületei e kornak: a Vármegyeháza, a
Főkapitányság, a Miniszterelnökség egy
szerű, kedves palotája, a Calvin-téri temp
lom stb. A belsők, bútorok kiképzésein az
n. n. Biedermeier-stílus uralkodik szerény,
egyszerű, de kedves és könnyed formái
val. Egyszerűségével és őszinteségével ez
a kor nem marad el a barokk pompája
mögött.
A század közepe táján a meggazdago
dott polgárság már nem elégedett meg
ezekkel az egyszerű formákkal. Változa
tosabbakat keresett, hogy velük házainak
nagyszerű és gazdag, imponáló hatást
adjon. Így fedezték föl a középkort. A
X IX . századnak ezt a korszakát a roman
tika korának hívjuk. Gót- és románstílusú
lakóházak, lovagvárszerű gyárak, villák
épültek tömegesen. Az irány Németor
szágból jött s onnan a középkori házak
magas oromzatai (Giebel), meredek te
tőit, tornyos erkélyeit hozta magával. Ez
az emberiség történetének leghazugabb,
legmüvészietlenebb korszaka. Mégis sike

rült ennek a kornak néhány kiváló müvet
alkotnia. Ilyen a bécsi városháza, a lon
doni és pesti Parlament. A magyar Or
szágháza Steindl Imre remekműve. Nagy
szerű külső és belső hatását gyönyörű,
nem értelmetlenül átvett, hanem újból te
remtett, új élettel telített gótikája adja.
Karcsú kupolája nemcsak az épületen, ha
nem a téren, sőt a Dunán is uralkodik és
komoly méltóságával hazánknak egyik
legmonumentálisabb épülete. Más jelentős
műve e kornak a Feszi Frigyes építette
Vigadó romános-keleties, de végeredmé
nyében teljesen eredeti és egyéni stílus
ban. Ide tartozik a Schulek Frigyes épí
tette Halászbástya is.
A század végét az eklektikus stílus jel
lemzi. Ez inkább a renaissance és barokk
formakincseit rakja épületeire. Mutatni
renaissance szépséget vagy barokk lendü
letet akar, pedig e korok nagyszerű gom
dolkodását, ihletett művészetét köznapiság, üzlet és haszonhajhászás váltotta föl.
Az ablakok köré oszlopos tympanont, az
erkélyekre antik ballusztrádot, a homlok
zatra téglából irtánzott rusztikát, oszlo
pokat raknak, de mindez csak a sívár és
semmitmondó épületet takarja el. Buda
pesten ezrével vannak az ilyen stílustalan
házak. Vannak kivételek is, ha megértés
és művészi érzék jelentkezett az építésnél.
Kiváló műveket alkotott ez a kor is.
Legnagyobb építésze Ybl Miklós. Ő fe
jezte be a klasszieizáló stílusban megkez
dett lipótvárosi Szent István-templomot
az olasz fejlett renaissance stílusában,
gyönyörű kupolájával, nagyszerű homlok
zatával és hátulsó kiképzésével. Ő építette
fővárosunk egyik díszét, az Operát. A
pesti Operaház a világ egyik legszebb és
legjobban épített színháza. Gyönyörű re
naissance homlokzata, nagyszerű már
vány-előcsarnoka és díszlépcsője, előkelő
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nézőtere párját ritkítja. Kiválót alkotott a szecesszió? Óriási síma felületnek fogta
még Hauszmann Alajos (New-York, Igaz fel a homlokzatot, amit tetszése szerint
ságügyi palota nagyszabású előcsarnok díszíthet, rakhat tele szobrokkal, színes,
kal), Alpár Ignác (Tőzsde, M. Nemzeti -és aranyos cserepekkel, dekorációs ele
Bank), Korb Flóris (Klotild-paloták, Ze mekkel. Ilyen az Erzsébet-téri Nemzeti
neakadémia) stb.
Szalon épülete. Dísztárgy, iparművészeti
A század utolsó éveiben végre kezdték objektum, de csipkézett körvonalai, má
belátni, hogy utánzással, másolással nem zas cserepei semmiféle építészeti funkciót
lehet építészetet, stílust létrehozni. Fiatal vagy gondolatot nem fejeznek ki. A leg
művészek, iparművészek keresni kezdtek fantasztikusabb, legképtelenebb épületek;
és mindenáron új stílust akartak csinálni, keletkeztek ebben a korban, százával,,
így keletkezett a Jugendstíl vagy Szecesz- noha az egész stílus nem élt sokáig. A vi
szió. Példaszerűen mutatja, hogy stílust lágháború vetette végét, hogy utána új
nem lehet kitalálni, nem lehet csinálni, útakon, új gondolatokkal igazi, korszerűt
hogy annak a kor leikéből kell fakadnia, stílus fejlődhessék,
hogy életre képes legyen. Mert mit csinált
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A rozsnyói régi diákélet.
Az ősi magyar tenger morajló habjai:nak visszhangjánál a szép magyar múltat
.álmodom vissza. Bejárom újra az álom
mezőket, böngészek az emlékezés tarlóján.
Megelevenik előttem egykori iskolám s a
felidézett századok vetítővásznán a rozs
nyói evangélikus iskolai élet 400 éves
film je kezd előttem leperegni.
A Csermosnya és a Sajó regényes völ
gyének egyesülésénél, a Drázuspatak két
partján fekszik Bozsnyó szab. kir. bánya
város. Magaslatát annyira körülveszik a
hegyek, hogy Petőfi mondásaként úgy tű
nik fel, mint a nagy karimájú kolduska
lapba dobott krajcár.
A Hunyadiak korában kis ideig a huszi
ták is bitorolták. Ezeknek hagyományai és
a német eredetű lakosság külföldi érintke
zései, noha az esztergomi érsek vala a város
földesura, a lelkeket hamar megterméke
nyítették a reformáció eszméivel. Az evan
gélikus iskoláról az első feljegyzés már
1525-ből való, amely szerint akkori taní
tója Philadelphus Manó lett volna.
Különböző alakban, fokozatban, változó
tantervvel és képesítéssel immár 400. élet
évét betöltötte ez az intézet, de csak ép
most száz esztendeje, hogy a hivatalos írá
sokban gimnázium név alatt szerepel.
Az elemi feletti oktatás először az alumneum intézményének keretében történt.
Egy-egy jelesebb tanítóhoz beiratkozott a
növendékek egy csoportja s azok lelki és
testi táplálásáról maga a tanító gondosko
dott. Ez utóbbira nézve ugyan a városi ta
nács segítésre utasította a bírót is. A vá
sárokon kicsinynek talált zsemlyét, kenyeTet és süteményt a hatóság a tanulók ja-vára szokta volt elkoboztatni. Ha pedig
idegen mester vágott a városban marhát,
a nyelvét hasonlatosképpen a tanulók
konyhájára kellett adnia.
Az 1642-ben tartott egyházfőhatósági lá
togatás jegyzőkönyve' megdicséri az ifjú 

ságot s annak tanítóit, akik e növendékeket
Luther teológiai compendiumára, Philippus nyelvtanára, Mauthner logikájára és
retorikájára sikeresen oktatták. De egy év
tized múlva máskép szól az ének, mert a
jó tanítók helyét kósza praeceptorok foglal
ták el. Az iskola így lefokozódott elemire,
de már 1670-ben újra scholu Sabina lett,
melyben a grammatista és syntaxista 1 fo
rint, a donatista 50 dénár tandíjat fizetett.
Az ünnepi kántálásból befolyó pénznek l/ 3
része azonban a tanulókat illette.
Mikor a jezsuiták horvát zsoldosokkal
elűzik az iskola tanári karát, Sárossy Mi
hály és Bombyk Mihály a tanulók jó részé
vel Sajó-Gömörre menekülnek, hová ma
gukkal viszik az alumneum ércedényeit is.
Ezek idő múltával ott is maradtak s ma
gam is láttam a 90-es években, hogy a két
.régi rozsnyói rézkondérban Holuska Jánosné szül. nemes Istók Borbála főzött a
gömöri polgáristáknak.
Kozsnyón a tanítás a 17. sz. végén így
kétszer is szünetelt; hiszen Pletrich szolga
bíró még 1712-ben is a megidézett polgá
rokhoz a következő vallató felszólítást in
tézte : „Vallya meg azt is a tanú, hogy eo
Eminentiája paranesolattja elen evangéli
kus urék Kozsnyón iskolákat taníttatnak s
hogy arra való tanító deákokat, musicus
kántorokat tártnak” . . .
Hát bizony igaza volt Pletrich uramnak,
mert a rozsnyói iskola újra úgy felvirág
zott, hogy 1707-ben Missovitz rektor egy
színművét százan adják elő. A szereplők
megmaradt jegyzékében a következő érde
kes neveket találjuk: Sretter, Thurzó, Bulyovszky, Battik, Eakovszky, Szigethy,
Gosztonyi, Bácsmegyery, Szentiványi, Perlacky, Ottlick, Bossányi, Dersőffy, Kubinyi, Szerecsenyi, Szontagh, Lányi, Görgői
és Torkos.
E nevek eléggé mutatják az eredetileg
német iskola magyarosodását, mit bizonyít
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•az is, hogy 1630-tól kezdve már külön ma
gyar rektorokat és tanítókat találunk.
A század végén ugyan a magyar ifjakat
is kötelezik minden osztályban a német
nyelv tanulására, de határozat miatt ott is
él a félelem a tanácsban, hogy a vármegye
ezt nem fogja szó nélkül eltűrni. A zsinat
hoz benyújtott propagandái irat pedig már
egyenest azt hozza fel a város előnyéül a
tiszta magyar Sajó-Gömörrel szemben, hogy
itt az ifjúság három nyelven is megtanul
hat beszélni. A szlávosítás hulláma Szepességen át íme már a Sajó völgyébe ért.

többek között ezeket olvassuk: „Minden fel
jebb való Úri s Asszonyi személyhez illendő
tisztelettel, nyájasággal viseltessen, kivált
az Oskolai Felvigyázókhoz, s Tanítókhoz, s
azokat szép erköltseivel és engedelmességé
vel tisztelje meg. —- A Sajó folyó vizében
senki ne förödjön, tsupán a kiszabott idő
ben vagy helyen, Tanítójának szabadságá
val. — Téli pedig időben szánkózni és a
Jégen csúszkálni, sikárkózni megtiltatik.
— A szokásban levő Tántzokra, s Lakodal
makra járni, Tanítónak híre s engedelme
nélkül keményen megtiltattik. ”

Az iskolai életre élénk világosságot szór
az 1795-ből fennmaradt „Oskolabéli Rend
tartás” , Ez az alumneumra nézve úgy in
tézkedik, hogy az alsóbb osztályokból ebbe
csak a 12 énekes tanuló vehető fel s az az
egy, aki Sárkány rektor úr szolgálatj ára
áll s a templomi kerület kapuit este be
zárja. Egyik érdekes pontja a Rendtartás
nak az éneklésről szól: „Mivel a Nemes
Eelésiának ez a Rendelése, mind a temp
lomba, mind és főképen a temetéseken halkatabb kezdődjön a Ének. Mert a hangos
éneklés már némelyek által gúnyoltatott s
az Isten dicsőségére nem szolgál.”

A franciaországi változásokat is megérzi
az ifjúság, mert 1799-ben a Helytartó Ta
nácstól szeges írás jön, mely szerint: „az
oskolai ifjúság tanóinak hírek s tudtok nél
kül semminemű eszelős játékot ne mutassa
nak, kiváltképpen a feleletnek terhe alatt
tiltatnak a francia király haláláról szóló
játékokat mutatni.” Továbbá „az oskola
beli tanítók felvigyázással legyenek az if
júság iránt, ne a szállásokon tiltott és meg
vesztegető könyveket olvassanak” .

Az utolsó általános rendelkezés a tanulók
korrepetitorságáról szól:
„Mivel olyan
Deákok nintsenek még, akik alkalmatosak
volnának, hogy a gyermekeket feljebb való
tudományokban tanítsák, mintsem az Os
kolában tanul; de ez a Correpetitiónak
ellen is van, sőt a Gyerek az Oskolabélit
(mely azonban első) elmulattja s a tanu
lása zavarodásba essik, ezért ne légyen szabat egyebet korrepetálni, hanem tsupán
azt, a mi az Oskolában tanitattik. ”
A nagyobbaknak szóló törvényt latinul
hirdették ki. Ebben tiltják a dohányzást,
kocka- és kártyajátékot, kertek, fák ron
gálását, stb.
A Két Alsó Oskolának Törvényében a

Az e korból ismeretes tantervben a szép
írás még a legfelsőbb retorikai osztályban
is szerepel, pedig akkor csak heti 20 óra
volt. A tanítást reggel 6-kor kezdték, télen
7 órakor.
Az iskolát 1815-ben „kerületi nemzeti
iskola” címével illetik. E rangnak köszön
heti, hogy 1817-ben az egyetemes felügyelő
felhívására két nemes és egy nem nemes
ifjú t kell felterjeszteni a Róth— Teleky
Johanna ösztöndíjra.
E tanévben kap divatra erősen a labdázás, minek az lesz a következménye, hogy
a tanév végén a törött ablakokért a tarto
zás 19 irtot teszen ki. Ezért a nyári szün
időben rostélyt készíttetnek mindre. Az is
kola fűtése a tanulók költségére történik —•
akár csak a világháború után 12 évnek
előtte.
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1820-ban Dráskóczy Gábor megajándé
kozza az iskolát Magyarország térképével,
amit 7 év múlva valamelyik gonosz tanuló
ellop, mivel a pedellus nem zárta be éjjelre
az ajtót. A pedellust komolyan megfeddik,
a kár megtérítésére szorítják. Munkakörét
szabályozzák azzal, hogy az iskola takarí
tása elsősorban a jótéteményeket élvező
grammatista alumnisták kötelessége; „a
folyosókat a pedellus lévén köteles csinosí
tani” . Mikor pedig pár év múlva hely
szűke miatt a szolga kiköltözött az intézet
ből, a fenntartó hatóság kimondja, hogy a
tanulóktól szedett 4— 4 garasok az isko
lákra felvigyázó s az azokat zárogató deák
számára szedessenek.
Ha már a francia forradalom gyújtó
eszméi nem jutottak el iskolánkba, a kolera
bacillusai azonban igen. Ezért 1831-ben,
száz éve, a tanítást csak október havában
kezdték meg, de a házigazdákat figyelmez
tették, hogyha valamelyiknek diákja kole
rába esnék, azt ő maga köteles ápolásban
részesíteni. Nem is nagyon törte magát egy
polgár se kosztosdeák után.
Az ifjúság művelődésének lehetőségére
fontos esemény volt 1835-ben az, hogy a
városi Magyar Olvasó Társaság könyvtárá
nak kezelését az intézetre bízta azzal az en
gedménnyel, hogy a tanulók díjtalanul
használhatják azt. H ogy a magyar nyelv
kultusza mennyire kezd fokozódni mutatja
az is, hogy két év múlva megszervezik a

magyar irodalmi tanszéket s arra a pályája
elején álló, de már országos nevű Székács
Józsefet hívják meg. Mikor ez a meghí
vást el nem fogadja, akkor a helyébe meg
hívott Peledi János megbízólevelébe azt
írják, „hogy hazánkban oly igen óhajtott
anyanyelvűnknek naponkint műveltebb
fokra való jutását mind önnön szorgalma,
mind a kormánya alatt létező ifjúság közti
terjesztéssel sikeresíteni igyekezzék” .
A tanulók ez évtől kezdve magyarul írott
bizonyítványt kapnak, az iskola pecsétjé
nek felirata is magyar lesz. A forradalom
réme azonban ott kocog a bécsi Burg abla
kán, mert a Helytartó Tanács megint két
érdekes rendeletet ád ki. Az egyikben be
tiltják az „ifjúság közt létező vagy létez
hető mindennemű egyesületeket” — a má
sikban arra jön utasítás, hogy az előadáso
kon elmondandó beszédeket szigorúan meg
kell bírálni s azokban politikai vonatkozású
tárgyakat érinteni nem szabad.
Mégis eljött 1848; eljött a bukásában is
oly dicsőséges szabadságharc. Ebben az
időben tartották az első országos tanügyi
kongresszust Pesten. A rozsnyói iskolához
is leküldötték tárgyalásra „az iskolai fe
nyíték tervezetét” — , de erre már nem ke
rült a sor, mert a tanárok közül a fiatalab
bak, a tanulók közül az idősebbek fegyvert
fogva a szabadság és a haza védelmére siet
tek a honvéd zászlók alá. Az újabb évtize
dek iskolai életéről majd máskor regélek.
Dr. Oi•avecz Ödön.

Megemlékezés Dosztojevszkij-ról halálának
ötvenéves fordulója alkalmából.
Kozma Andor „Petőfi ” -jében „csillag
hullás ” -nak nevezi az első éneket, melyben
a legnagyobb magyar költő születéséről ír.
Pékár Gyula megállapítja e korról, hogy
rövid 7 év alatt 27 lángelme tűnik fel,

ennyi ragyogó csillag a magyar égen. En
nek megfelelően a mi korunkat csillagvizsgálás időszakának nevezhetnők, mert újsá
gok, folyóiratok, előadások és gyűlések
szinte szakadatlan sorban évtizedes, száza-
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•dós, sőt ezredes fordulókat ünnepelnek s
•ez alkalmakból a múlt idők ködéből elő
előtűnő csillagok felé szegezik a megemlé
kezések messzelátóját.
Lapunk is állandóan felidézi a magyar
• és idegen kiválók emlékét ily alkalmakkor.
Most. az orosz ég felé kell tekintetünket
fordítanunk, mert 50 éve annak, hogy az
; orosz irodalom egyik legkiválóbb ja, Dosz
tojevszkij meghalt.
Igazi jelentőségét csak akkor látjuk, ha
; néhány legjellemzőbb vonásában áttekint
jük az orosz irodalom fejlődését.
Ez áttekintést megkönnyíti az a tény,
-hogy feltűnően sok hasonló jelenséget taí
lálhatunk az orosz és a magyar irodalom
történetében.
Mindkettőn erősen megérzik a sajátos
1, vallási viszonyok hatása: Oroszország elí szigetelt vallása miatt marad el messze szá
zadokkal a Nyugattól, mi hirtelen, erősza
kosan elfojtott ősi pogányságunkkal együtt
: vesztjük el ősi költészetünk nyomait.
Mindkét irodalom fejlődését mindvégig
• bénítják a különböző idegen hatások: az
oroszt^ a X V II. sz.-ban, Péter cár korában,
német, holland, — később I. Sándor alatt,
francia befolyás. Nálunk is franciás, deá. kos, németes irányok túltengése fojtja el
í soká önállóságunkat, melyet ott is, itt is
kiváló írói egyéniségek vívnak ki. Puskin
í és Lermontov, — bár mindkettőjükön szem
beötlő Byron hatása — olyan jellegzetes
oroszokat állítanak műveik középpontjába,
i mint amilyen magyar levegő lengi körül
\ Kisfaludy, sőt akár Arany müveinek ol; vasóját.
Mindkét irodalom lerázza a világiradalmi hatások nyűgét is (klasszicizmus,
romanticizmus) és saját földjéből merít
J erőt. Gogol éppen úgy először szerepelteti
jr az orosz népet a cselekmény hordozójául,

mint Kisfaludy K. a „Pártütők ” -ben, s
politikai álláspontja igazáért éppúgy küzd
Gogol „A halott lelkek ” -ben, a jobbágy
rendszer embertelenségét jellemezve, mint
pl. Eötvös: „A falu jegyző jé ” -ben.
A cenzúra szigorúsága ellen egyaránt
küzd Herzen 1857. körül lapjában, és tíz
évvel előbb nálunk a „10-ek társasága”
Petőfi és Jókai vezetésével. De náluk is
felülkerekedik ezután a reakció, akárcsak
nálunk, a szabadságharc leverésekor.
Első kiváló regényírójukat, Turgenyev
Ivánt, a nagy vadászt, éppúgy a természetszeretet teszi íróvá, mint ahogy ez ihleti a
mi Zrínyinket idilliumai megírására s Jó
sikát Erdély szépségeinek zengésére. „Oblomov” -jában éppoly megvetéssel festi a
pamlagon heverő, tétlen oroszt, mint Kis
faludy Súlyosdi-ban és Petőfi a magyar
nemesben, vagy Pató Pálban a tétlen, nem
törődöm magyart.
És hasonlóan nehéz a költők sorsa is! A
X V III. század Radiscevjének felvilágosult
eszméi és gondolatszabadságra való törek
vései úgy juttatják őt Szibériába, mint
ahogyan ugyanezek az eszményi törekvé
sek, ugyanez időben Martinovicsot a Vér
mezőre. Novikov éppenúgy a schlüsselburgi
vár foglya lesz szatírái miatt, mint ahogy
annyi jó magyar kerül allegóriák vagy
sokszor csak egy-egy elejtett szó miatt is
Kufsteinbe.
De ahogy a Vérmező sívár pusztasága és
Kufstein égbenyúló fala sem tudta elhall
gattatni a mi lánglelkeinket, úgy támadtak
az oroszok közt is megfélemlíthetetlen Tolsztoj-ok is, kikre még a cári erőszak sem
mert kezet emelni.
Végül megtaláljuk a lelki jellemzés ma
gyar legkiválóbbjának, Keménynek orosz
megfelelőjét az ő egyik legnagyobb regény
írójukban : Dosztojevszkij-ben.
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Mindkettőjük világnézete komoly, komor,
sőt sokszor szélsőségesen pesszimista. Ke
mény hőseinek tragikuma gyakran a túl
hajtott erények miatt való bűnhődésben
rejlik. Dosztojevszkij boldogtalan hőseinek
végzete már rendesen ott kezdődik, hogy
testi vagy lelki gyengeségük, betegségük
miatt ‘ nem képesek az erényre s bár sok
szor a leghitványabb is kész közülük a leg
nagyobb önfeláldozásra is, (1. pl. a Karamazov fivérek) el kell bukniok.
Mindketten megdöbbentő hűséggel tud
ják az emberi lélek rezdüléseit, hullámzá
sát, háborgását jellemezni. Keményt orvosi
tanulmányai képesítik arra, hogy a leiki
váltságokat
testi megnyilvánulásaikban
láttassa. Dosztojevszkij pedig kitűnő meg
figyelőereje s az Istentől ihletett, vérbeli
művész beleélőereje folytán festi hőseit
minden képzeletet felülmúló hűséggel.
Egyik legnagyobbszabású és jelentőségű
műve a „Bűn és bűnhődés” . Ennek hőse, a
szerencsétlen Raszkolnikov úgy vergődik
szemünk láttára attól a pillanattól kezdve,
melyben lelkében a bűn terve megfogamzik, a gyilkosság elkövetésén át a lelkiismeretfúrdalásig s a bűnnek ezután követ
kező bevallásáig, hogy még olyanok is akad
tak, kik ennek a rémesen részletes jellem
zésnek az olvasása után magát az írót vá

dolták gyilkossággal, úgy okoskodva, hogy
aki ilyen szemléletességgel tudja e lelkiver
gődést leírni, annak e kínszenvedés min
den mozzanatát át kellett élnie.
Pedig gonosz ember nem volt Doszto
jevszkij, csak szerencsétlen. Teste beteg„
lelke elgyötört. Gyenge idegzetét végkép^
összeroncsolják a várfogság szörnyű kínjai
s a feje fölött lebegő halálos ítélettől való
irtózás. Külföldre kell menekülnie, s ő mind
e szenvedés közben érzi a művész meg nem
értettség'ét, de egyben az alkotó lángelme
büszkeségével azt is, hogy a jövő az övé.
Igen, ezt a tudatát az 1881-ben bekövet
kezett halála óta lepergett 50 év megdönt
hetetlenül igazolta. Egyre jobban terjed
nek művei s egyre jobban nő a róla szóló
irodalom, mert egyre jobban férkőzik az
emberek szívéhez ez a mostoha sorsot szen
vedett író.
Igaz lehet Péterffy Jenő állítása, ki he
vesen tagadja az orosz és magyar népiélek
sok hasonlóságát, de Dosztojevszkij, ez az
'életében fel nem ismert lángelme megint
csak a Csokonaiak, Katonák, Madáchok
tragikumát idézi lelkűnkbe, kiknek szintén
csak a sírjukra hull az utókor elismerésé
nek és hálájának elkésett virága.
Dr. Zelenlca Margit.

Defoe Dániel.
(Kétszáz évvel ezelőtt halt meg a Robinson írója)
Azt hiszem, nincsen diák, aki ne olvasta
volna mohó érdeklődéssel és remegő izga
lommal Robinson Crusoenak és társának,
Pénteknek kalandos történetét. Az ember
kérdésekkel teli gyermekkorában különö
sen vonzódik az ilyen kalandós tárgyú
könyvekhez. — Kétszáz évvel ezelőtt,

1731-ben halt meg Defoe Dániel, a Robin
son történetének szerzője. Nincs még egy
ifjúsági regény, amely ilyen általánosan
kedves olvasmánya volna minden nemzet
fiainak, mint ez a remekmű.
Defoe
igen változatos
életet élt.
Papnak készült, de nyugtalan terme-
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szete nem hagyta
könyvei m ellett:
beállt katonának
és részt
is vett
több ütközetben. Később még számos fo g 
lalkozása volt, így pl. téglaégető, keres
kedő és író. Volt gazdag, de börtönben is
élt, és végül nagy szegénységben halt
meg. Robinsont már öreg korában írta.
Ennek a regénynek történeti alapja van.
A XVIIL század elején egy Selkirk Sán
dor nevű matróz hajótörtést szenvedett
és négy évig élt a lakatlan Juan Férnandez szigetén, míg végül Rogers kapitány
hajójára vette. Ezt az esetet akkor meg
írta egy angol folyóirat, Defoe is olvasta,
és annyira foglalkoztatta ez a téma, hogy
megírta belőle Robinson Crusoe történe

tét. Azt hiszem, a könyvet nem kell rész
letesebben ismertetnem, hiszen mindenki
olvasta. Hosszú évtizedek óta jár apáról
fiúra, kézből-kézbe a gyerekszobáknak ez
a féltett kincse. A most közkézen forgó
Robinson-könyv nem Defoe eredeti szö
vege, hanem Campe által átdolgozott vál
tozat. Nagy érdeme Defoenak, hogy olyan
könyvet adott az ifjúság kezébe, amelyet
az szívesen olvas, és így észrevétlenül meg
szeretteti vele az olvasást, másrészt így ol
vasás útján éli ki a benne lévő kalandvá
gyat, és végül megtanulja belőle,. hogy
még egy lakatlan szigeten is meg lehet,
élni, csak egy kis magabízás, hit, erős.
akarat és sok munka kell hozzá.
-

•

•

Laki Tibor.

Chaplin és Grock.
(Ivét új film.)
Chaplin és G rock: az egyik minden
gondolatával, idegszálával, egész munkás
ságával, életével a filmé, a másiknak
semmi köze a filmhez. Mivel azonban
mindegyik egyéniség és kiváló a maga ne
mében, egymás mellé kerültek.
Chaplin a „Nagyvárosi fények” című
filmben jött el hozzánk. Chaplin a
főszereplője ennek a filmnek, ' de ő
írta a meséjét is, ő rendezte, sőt
a kísérőzenét is ő állította össze és
szerezte. Chaplin u. i. teljesen a néma
film pártján áll és ezzel a film jével meg
akarta mútatni a hangosfilm-pártiaknak,
hogy a néma film még nem bukott meg
és van annak is jövője, sőt csak annak
van létjogosultsága. (A hangos filmesek
nek adott is egy fricskát abban a jelenet
ben, mikor a szoborleleplezésnél az ünnepi
szónokok hangosan beszélnek, de beszédük

csak artikulátlan makogásnak hangzik.)
Ez a film egyik legjobb alkotása Ghaplinnak. Chaplin, ez a filmzseni, ebben a Sze
repében is a szokott groteszk, félszeg:
mozdulataival — ami mögött azonban
rengeteg tehetség van •
— nevettet meg
bennünket, bár itt az arcjátéka is nagyobb
szerepet kap. Végignevettük az' ötletes
filmet, bár nevétő szemeinkben gyakran
könnyek csillogtak, hiszen végeredmény
ben megrázóan szomorú történet a tárgya.
E gy rongyos koldus beleszeret egy vak
virágáruslányba és megoperáltatja a sze
mét. A lány azt képzeli jóltevőjéről, hogy
délceg, szép milliomosfiú, és mikor meg
látja a rongyos Chaplint, hangos hahotára
fakad. Szomorú téma, de Chaplin nevetve
mondja el nekünk, és mi csak utólag gon
dolkozunk el rajta.
Grock,
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a

világ

leghíresebb

bohóca;

•ezúttal szintén filmen jött el hozzánk.
Filmje két részből áll. Az első rész
ügyetlenül összeállított kis értelmetlen
filmmese, a másik rész pedig Grocknak egy esti szereplését mutatja be.
Filmszerűség szempontjából, mint általá
ban az utóbbi időben bemutatott hangos
filmeknek, ennek sincs semmi jelentősége,
■de mivel Groek a világ egyik legjobb ar
tistája, súlyt ad a darabnak. Jelentősége
•ennek a németül beszélő filmnek, hogy
azok is nevethetnek Grock elképesztő
ügyességén, akik nem jutnak el a világ
városok orfeumaiba és cirkuszaiba, ahol
G rock különben produkálni szokta magát.
Laki Tibor.

SAKK
Rovatvezető: Dendely Károly.

A sakkfeladványokról.
Ami a költemény az irodalomban, az a
sakkfeladvány a 64 kockás táblán. Tehát
elsősorban gyönyörködtet, a sakkérzéket
finomítja, a gyakorlati játékot a helyzetek
gyors felismerésében jelentékenyen elő
segíti.
A sakkfeladvány nem talány, hanem
csak egy játékrész a kombinációk nagy tö
megével. A megfejtés nehézségét a felad
vány eszméjének újdonsága nyújtja, de a
gyakori ot t fejtő nem küzd nagy nehézsé
gekkel.
A sakkfeladvány szabályai röviden:
1. A sakkfeladvány lehetőleg tiszta matt
hadállással bírjon, azaz a sötét király kö
rül ugyanazt a mezőt ne két vagy több báb
üsse. Kivételnek helye van akkor, ha a fel
advány eszméje szép s az máskép nem old
ható meg.

2. A feladványban csak annyi báb alkal
mazandó, amennyi okvetlenül szükséges.
3. Csak egyetlenegy első (megfejtő) lé
pés vezessen célra. Olyan feladvány, mely
nek több célravezető első lépése van, az
„mellékfejtéses ” , tehát rossz feladvány.
A feladványokat direkt, onmatt, segítő
matt és végjáték feladványokra osztályoz
zuk. A direkt feladványok 2, 3, 4, 5 és
több lépéses feladványokra oszlanak.
Mi jelenleg csak a 2 lépéses feladványok
kal foglalkozunk.
A megfejtő lépés szerint lehet a felad
vány kényszertípusú vagy fenyegetéses.
Pl. (II. feladvány.) Világos: Kb4, Va8
(2). Sötét: Ka6, gyal.: a7, b7. Ez kény
szertípusú kettes, mert a megoldó lépés
nem fenyegeti sötétet mattal, de sötét jelen
helyzetéből lépni kényszerül s így alkalmat
ad a mattadásra.
Pl. (III. feladvány.) Világos: Kb4, Vb8,
B al és c3, F f l és g5, He2 és f4, gyal.: b6.
Sötét: Kf2, Vg4, Fe6 és gyal.: g3.
Nietweld G. J. (Antwerpen) feladványa
fenyegetéses, mert megfejtő lépése sötétet
mattal fenyegeti.
Újabban kombinálják e két típust s így
ma már gyakori a kényszertípusú kettes
fenyegetéssel.
Bory Ottó.
III.
játszma. Játszották a Werbőczy rg.
háziversenyén 1930-ban. Világos: Vágó
János, sötét: Szimonidesz Aladár.
1. e4, c5. 2. Hf3, e6. 3. d4, cX d4.
4. H X d4, Hc6. 5. Hc3, Fb4. 6. Vd3, Hf6.
7. Fg5, Vb6. 8. H X c6, bX c6. 9. Fe3, c5.
10. a3, Va5. 11. f3, 0— 0. 12. Fd2, d5.
13. eX dö, eX d5. 14. B bl, Be8f. 15. Fe2,
F X c3 . 16. F X c3 , Vb6. 17. F X f6 , V X f6 .
18. V X d 5 , Fa6. 19. c4, Vh4f. 20. K fl,
Ba-d8. 21. Vc6, B X e 2 ! és nyert.
Fejtsétek meg a II. és III. sz. kétlépéses
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feladványokat és küldjétek be a megfejtést.
Az előző végjáték bizonyára nehéz volt,
hogy oly kevés megfejtés érkezett. A fel
adványszerzésről se feledkezzetek meg.
Próbáljatok egyszerű 2 lépésest kombinálni,
s ha bekülditek, mi szívesen segítünk bírá
latunkkal.
A múlt számban közölt I. végjáték meg
fejtése: 1. Kf4, g y :flV t. 2. Kg3!
Helyesen fejtették meg: Győry Lajos
(Budapest), Karczag Kálmán (Budapest)
és Deutsch Ernő (Budapest). A jutalom
könyvet Győry Lajos nyelte.

A huroköltés.
Most egy nagyon egyszerű, de kedves
díszítő öltésről szeretnék beszélni: ez a
mindenki által jó l ismert huroköltés. Ez
rendesen a munka szélén a beszegést pó
tolja. Fehérnemű, zsebkendő szélén sok
szor találkozunk különféle alakú ívekkel,
melyek huroköltéssel vannak kivarrva. A
hurkolás régi, elterjedt munkanem, sok
helyen a nők kereseti forrása. Mint a
csipkénél, úgy itt is megkülönböztetünk
kézi- és géphímzést. Svájcban nagy elő
szeretettel készítik a géphímzés, s így
fejlődött ott ki a híres svájci gyáripar:
11 méter hosszú kúpokban készítik ott a

hímzéseket. Az asszonyok gyorsan és tö
kéletesen vágják ki a mintákat, miközben
kedélyesen elbeszélgetnek s a munkára
nem is néznek. Ez a biztosság onnan van,,
hogy egy-egy munkásnő egész életén át
egy mintát vág ki s azt annyira begyako
rolta, hogy keze szinte gépies munkát vé
gez. A tapintás érzéke ezáltal nagyon ki
finomodik. Nevezetes svájci hímzőváros
St. Gálién.
Hazánkban a tót vidékeken Nyitra,.
Trencsén és Pozsony vármegyékben fo g 
lalkoznak a kézihímzés eme fajtájával.
Sopronban, a Fertő-tó környékén, Temes,
Torontói, Baranya megyékben is elterjedt
ez a díszítő öltés. Híresek még a horvát
fehér hímzések. A huroköltés gyakran
lapos és likacsos hímzéssel van keverve.
A tótok vastag vászonra hímezik piros-,
sárga és kék színekkel.
Ha az egész munka, pl. terítő, párna,
felületét egyenlő szélességű hurkolás dí
szíti, akkor Richelieu-hímzés a neve.
A hurkolás egyike a legtartósabb mun
káknak, ha rendesen dolgozzák ki. N agy
anyáink jól tudták ezt, azért varrták ki
fehérneműjüket
huroköltéssel,
amely
olyan tartós, hogy néha az ing anyaga:
már régen elszakadt, a hímzés még egész,
kifogástalan.
Ma jobban szeretik a fehérnemű beszegésénél a talán tetszetősebb, de sokkal há
látlanabb lyukacsszegélyhímzést: azsúrt.
Hogy a hurkolás szép domború legyen,,
az ívek szélét fent és lent elő kell húzni
előöltéssel, közepét láncöltéssel. Durvább*
anyagon elegendő csak közepén a láncöltés.
Az előhúzáshoz —■ vagy előöltéshez vasta
gabb fonalat használunk, mint a hurkoláshoz. Mindig pontosan követni kell a rajzot,
vonaltól-vonalig öltünk, akkor munkánk:
szép, rendes lesz.
Glock Klára.

— 269 —

Beszámoló az Ifjú Évek körkérdéseiről.
Lapunk március 15-én megjelent 10. szá
mához nyomtatványt mellékeltünk azzal a
kéréssel, hogy olvasóink azt kitöltve küld
jék be a szerkesztőséghez és az Ifjú Évekre
vonatkozó megjegyzéseiket, kívánságaikat
és kifogásaikat így hozzák a szerkesztők
tudomására. Már azelőtt is sokszor hangoz
tattuk, hogy be akarjuk vonni az olvasókat
a szerkesztésbe, mert csak így vihetjük kö
zelebb a lapot az előfizetők szívéhez, őszin
teséget kértünk és kijelentettük, hogy nem
veszünk rossz néven semmi kritikát sem, s
mégis nagyon kevés volt azoknak a száma,
akik tényleg kifejezték véleményüket a
lapra vonatkozólag.
Ezért határozta el szerkesztőségünk, hogy
megkönnyíti az olvasók dolgát s készen
adja kezükbe a kérdésekkel ellátott válasz
lapot, hogy a beérkező feleletekből képet
alkosson magának az Ifjú Évek immár te
kintélyes olvasótáborának a leikéről. Hogy
az őszinte és minden mellékkörülménytől
mentes kritikának is helyet adjunk, név
telenül kértük a válaszokat.
Nem voltunk túlzó reménységgel a beér
kező feleletek számát illetőleg, de azt azért
mégsem hittük volna, hogy körkérdésünk
annyira az érdeklődésen kívül marad, mint
azt a tény most hivatalosan igazolja. Mert
mindössze 35 válasz érkezett be, elenyé
sző hányada az előfizetők számának.
Nem kutatjuk, hogy mi az oka az érdek
lődés ilyen nagyfokú hiányának. Egysze
rűen tudomásul vesszük, hogy harminc
hétén akadtak, akik a kérdést feleletre mél
tatták. Semmiféle következtetést sem vo
nunk le a feleletek számából, hiszen első
kísérlet volt ez e téren. Sőt kijelentjük,
hogy a kismérvű érdeklődés ellenére is ál
talában meg vagyunk elégedve az ered

ménnyel és a jövőbep is meg fogjuk ismé
telni esztendőnként a körkérdéseket, hiszszük, sokkal nagyobb érdeklődés közepette. >
22 leány és 13 fiú küldte be válaszát.
A válaszok komolyak, figyelemre méltóak.
Magunk részére pontos statisztikát készí
tettünk róluk és a jövőben mindig szem
előtt fogjuk tartani.
E rövid beszámolóban nem akarjuk az
eredményt minden részletében közölni, csu
pán a válaszokban megjelenő s a lapra vo
natkozó kívánságokról tájékoztatjuk olva- 1
sóinkat. Mert hát a választ adók sok min
dent kívántak: sportrovatot, fényképésze
tet, könyv- és zeneismertetést, bélyeggyüjtési rovatot, diákadomákat, fotográfiákat,
több verset és elbeszélést és főleg folytató
lagos regényt, E kívánságokat, mivel a leg
főbbel magunk is egyet értünk, fokozato
san teljesíteni fogjuk. Van azonban egy
sokszor felmerülő kívánság, amely nem egé
szen reánk tartozik: a Zsengék kibővítése.
Bizony az lenne a helyénvaló, ha zsengék
ben sohasem szenvednénk hiányt. Bátorság,
fiatalság! Nemzetünk eljövendő lantosai,
babérkoszorús poétái, sercegtessétek a tol
lakat !
Megnyugtató és jóleső érzéssel töltötte
be a szívünket az, hogy a válaszolók vallo
másai szinte egyhangúlag állnak * oda az
Ifjú Évek evangéliumi rovata mellé. Eb
ből azt látjuk, hogy nem téveszti el célját
s nem marad eredmény nélkül az a szándé
kunk, mellyel hitükben akarjuk erősíteni
magyar hazánk evangélikus ifjúságát.
Bármilyen rövidre szabtuk is beszámo
lónkat, egy dolgot nem hagyhatunk említés
nélkül. Érkezett a válaszok között, az emlí
tett harmincötön fölül kettő. Komolyta
lan. Grafológusok nem vagyunk, mégis
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szinte biztosra állítjuk, hogy egy kéz írta
mindkettőt. Rendkívül humorosan oldotta
meg a kérdést. Ö legalább így sejti. Pl.
ahol a korát kellene megjelölni, ott azt
vallja magáról, hogy elvált asszony és hogy
71 éves. Aztán a meglevő rovatokat mind
kihagyná. Egytől-egyig. Stb. Azt mondjuk
esak a rejtelmes humoristának, hogy név
telenül komoly kritikát gyakorolni vagy a
névtelenséggel visszaélni nem egy és ugyan
az. De egy kívánságának eleget is teszünk:
azt kívánja ugyanis, hogy állandó rovat
ban értekezzünk azon a kérdésen az olvasók
előtt, hogy milyen jobb célra lehetne fel-

használni az előfizetési díjat. Hát meg
mondjuk neki. Vegye meg rajta az Űj Idők
közkedvelt illemkódexét, speciálisan ő igen
nagy haszonnal forgathatja.
E rövid kitérés után zárjuk is beszámo
lónkat. ígérjük, hogy a jó tanácsokat meg
fogadjuk, a kívánságoknak eleget teszünk
a lehetőség szerint. A válaszokban meg
nyilvánuló nagyon sok szeretetet köszöntjük
hasonló szeretettel és kérjük az olvasókat,
hogy körkérdés nélkül is legyenek bizodalmas barátaink és ha mondanivalójuk van,
bátran hozzák tudomásunkra.

INNEN—O N N A N

HÍREINK

A kanadai statisztikai hivatal jelentése
■szerint Kanada lakossága használja a vi
lágon a legtöbbet a telefont. 1929-ben öszszesen 2.525,500.000 telefonhívást bonyolí
tottak le, ami telefonállomásonként 1830
és fejenként (az összlakossághoz számítva)
257 beszélgetést jelent.

A nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos
reálgimnázium „Bessenyei Önképzőköre” ,
abból az alkalomból, hogy tagjainak áldo

Amerika összjövedelme az 1928. évben,
beleértve a társulatokat is, 186 milliárd
•dollár volt.
A londoni statisztikai hivatal adatai
szerint Európában kerek 19 millió haja
don nő van.
A Nobel-alapítvány ebben az évben üli
meg fennállásának 30.-ik évfordulóját.
1901-ben a nyertesek mindegyike 150.000
svéd koronát kapott. A 30 esztendő alatt
összesen 18,029.000 korona került elosz
tásra,
James Jones, melvillei (New-Jersey)
üveggyáros, előadásában kijelentette, hogy
az üvegruha megvalósulása a közeljövő
ben várható.

zatkészségéből sikerült

Bessenyei György

kisebb költeményeit egybegyűjtve, a ma
gyar tudományos világnak rendelkezésére
bocsátani, 1931. évi április hó 26-án, va
sárnap d. e. 11 órakor az ág. h. ev. Kos
suth Lajos reálgimnázium dísztermében
Bessenyei-emlékünnepélyt tartott a követ
kező műsorral: 1. Schiller— Petőfi: Ifjú a
pataknál. Énekelte a reálgimnázium ve
gyeskara. 2. Megnyitót mondott Sinka La
jos V III. o. t,, önképzőköri alelnök. 3. Vietorisz József, Bessenyei szobránál. Sza
valta : Baldenwegh Béla V III. o. t. 4. Bessenyei-induló. Szerezte és zongorán előadta:
Kaszner Károly V III. o. t. 5. Bessenyei
emlékezete. Irta és felolvasta: Varga Jó
zsef V III. o. t. 6. Bessenyei kisebb költe
ményeiből részleteket mutatott be Gacsályi
Károly V III. o. t. 7. Üdvözlések. 8. Magyar
induló. Előadta a reál gimnáziumi zenekar.
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A Pécsi Evang. Középisk. Diákszövet
ség 1931. április 19-én délelőtt 11 órakor
a Pannónia-Szálló nagytermében 10 éves
jubileuma alkalmából matinét tartott a kö
vetkező műsorral: 1. A matinét megnyi
totta: Visnya Erzsébet szövetségi tag. 2.
A Diákszövetség múltját és célját ismer
tette: Graff István szövetségi elnök. 3. Bi
zet: Micaela áriája Carmenból, D el’Aequa:
Menuette. Énekelte: Molnár Margit úr
leány. Zongorán kísérte: Bán János zene
iskolai tanár. 4. Ünnepi beszédet mondott:
Rózsa Sándor bonyhádi gimnáziumi tanár.
5. Liszt legendáját zongorán előadta: Országh Margit volt szöv. tag, zongoratanár.
6. Béri Gyula: A hit. Szavalta: P itroff
Vilma szöv. tag. 7. Bárdos Lajos, Kodály
Zoltán, Kerényi György és Vásárhelyi Zol
tán népdalfeldolgozásait énekelte a polgári
fiúiskola gyermekkara. Vezényelte Agócsy
László énektanár. 8. A matinét bezárta:
Geyer Zoltán hitokt.-lelkész, a Diákszövet
ség vezetője.
Üj evangélikus cserkészcsapat. A kő
bányai evangélikus lelkészi kör bensőséges
ünnepély keretében avatta fel cserkészcsapatát, az 1930. őszén alakult 409. sz.
„Thurzó G yörgy” cserkészcsapatot. A csa

IX. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM.

pat 25 jelölt-cserkésze Leyrer Tivadarnak,
a Magyar Cserkész Szövetség képviselőjé
nek kezeibe tette le a fogadalmat. Az új
evangélikus cserkészcsapatot a szervezőbizottság nevében: Hajts Lajos ny. tábor
nok és Majba Vilmos ev. lelkész, az „Ichtys” cserkészek nevében Tóth Kálmán cs.parancsnok lelkes és buzdító beszédei indí
tották el „jó munkát” végzendő útjára. —
A csapat az épülő kőbányai evangélikus
templom melletti egyházi épületben kapott
otthon-helyiséget. Az új csapat parancs
noka Walkó Ernő.
Lapunkra előfizettek: Celldömölk: Csaby
J. 54.;—. Pápa: Havasi D. 25.— . Rákosszentmihály: Tóth-Szőllős M. 6.— . Szeged:
Petró E. 6.— . Dombóvár: Berger L. 5.—.
Budapest: Jausz M., Korda B., Deutsch
M., Mixich Fr., Piroska M., Waszits R.,
Ev. egyetemes egyház, Dr. Haberern J. P.
4.— 4.— , Raulé R. 2.64, Jakab I. 2.40,
Nagy K., Szabó A. 2.30— 2.30, Czermann
J., Ruttkay F., Csontos P., Gál I., Homolya G., Andreics I., Girtner L., Szlauko
J., Kostenwein B., Mirák I. 2 .- 2 .— . Az
előfizetések sürgős beküldését kérjük!
Szerkesztői üzenetek a következő számban.
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2. K I ÍRTA?

Beküldte: Rács György.

1. Csongor és Tünde. 2. Árva László király. 3. Fauszt. 4. Makrancos hölgy.
5. Orleánsi szűz. 6. Marót bán. 7. A bor. 8. Kain. 9. Liliomfi. 10. Pártütők. 11. Macbeth. 12. Képzelt beteg. 13. Barnhelmi Mina. 14. Trónkereső.
3. SZÓTAGREJTVÉNY.

Beküldte: Szilvásy János.

rád, pa, i, da, ar, du, löd, va, ti, ti, gok, nóg, sza, gén, E, nyi, mór, u, ci, na, va,
lo, zri, ró, e.
E szótagokból az alábbi meghatározások szerint képezzünk szavakat. Az így
nyert szavak első betűit összehozva Petőfi egyik versének címét kapjuk.
1. Megye.
2. A hét magyar vezér egyike.
3. Ennek az országnak volt Szvatopluk a fejedelme.
4. Nagy époszírónk.
5. Földrész.
6. Ez a család két nagy államférfit adott a hazának.
7. Ikerszó. Párjával kicsit jelent.
8. Skót hangszer.
9. Amerikai állam.
10. Mátyás idejében éltek.
A megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki.
A megfejtéseket május végéig kell beküldeni.
A 11. SZÁMBAN KÖZÖLT REJTVÉNYEK

HELYES

KERESZTREJTVÉNY.

MEGFEJTÉSE:

2. MIT IDÉZEK?
1. Tompa: A madár fiaihoz. 2. A rany: Vojtina Ars poétikája. 3. Petőfi: Élet
vagy halál! 4. A d y : Szeretném, ha szeretnének. 5. Csokonay: Reményhez. 6. Kis
faludy Sándor: Csobánc. 7. Balassa Bálint: Boldogtalan vagyok. 8. Vörösmarty:
A vén cigány. 9. Berzsenyi: Fohászkodás. 10. Madách: Az ember tragédiája
(12. szín).
HELYESEN MEGFEJTETTÉK A KÖVETKEZŐK:
Klein Edit Budapest, Molnár Zsuzsa Budapest, Grósz Magda Budapest, Fleischer Nóra Budapest, Szelner Margit Békéscsaba, Chotvács-IIerényi Aranka Buda
pest, Németh Ilus Budapest, Licskó Tihamér Budapest, Udvaros István Budapest,
M ajorovich Vilmos Budapest, ifj. Zeéri Pósch Géza Budapest, Knuth Ernő Buda
pest és Szász Jenő Budapest.
A könyvjutalmat sorsolás útján Szász Jenő (Budapest) nyerte.
---------- » -----------

Kérjük olvasóinkat, hogy a különféle küldeményeket, ha egy borítékban kül
dik is, külön papírlapokra írják.
Aki közlésre szánt rejtvényt küld be, dolgozza ki azt egészen, mert különben
nem használhatjuk.
Minden közlemény beküldésénél a papírnak csak egyik oldalára írjunk!

Az Ifjú Évek szerkesztősége hivatalos óráit
ezentúl

nem

kedden,

hanem

minden

szombaton este 6—8 óráig tartja.
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