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K ER ESZTR EJTV ÉN Y.
(1 0 p o n t )

(Fleischer N óra)

Vízszintes sorok:

1. Jókai regénye 15

y-nal: elért eredmény. 16. Kitüntetés
aki nem fizet (két szó, ékezethiba).
K u tyafaj. 18. Nem m egy el. 19. M. Z.
N ői név. 21. Tagadó szócska (fo rd .).

és
17.
20.
22.

Állat, névelővel. 23. Á llat, névelővel. 25.
N ép faj (fo rd .). 26. Kis patak. 28. K ö lte
mény. 31. Konyhai edény. 33. Reformátor.
34. Tagadó szócska. 36. Manó (fo rd .). 38.
Igeképző. 39. . . . na magika. 40. Élő po
litikus (s = ss). 41. „ n ” betűvel női név.
43. Rossz tulajdonság. 44. Tehén (idegen
nyelven, fon.). 45. Férfinév. 48. A d j (id e
gen nyelven). 50. Három elrabolt vá r
megye.
Függőleges sorok: 1. Vallás, 2. Madár.

3. „ E ” betűvel férfinév. 4. É M RA. 5. Lá,
Iá. lá. 6. Ritka női név. 7. V ilá gtól való
elvonulás (ékezethiba). 8. Fém. 9. . . .vak
(Poseidon kísérői).
10. Budapesten élő
japán tudós egyik neve
( Y = I ) . 11.
Ugyanaz, mint 25. vízszintes. 12. A z olasz
skála egyik hangja (fo rd .). 13. . . . in
dult. 14. I t t is tanult Petőfi. 22. Zűrzavar
(n évelővel). 24. Alpesi rét (idegen nyel
ven ). 27. Igen csúnya. 28. Fölkiáltás. 29.
„ S ” betűvel a végén zeneszerző. 30.
Menyasszony. 32. B M és folyó (névelő
v e l). 35. Energia és farész (két szó). 37.
F é r fi név. 40. Földdarab (g g = g ). 41.
Sportegyesület. 42. Hangszer. 46. Ásvány
(fo rd .). 47. RU. 49. A z A B C két betűje.
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H IS Z E K E G Y IS TE N B E N ,
H IS Z E K E G Y H A ZÁ B A N ,
H IS Z E K E G Y IS T E N I ÖRÖK IG A ZS Á G B A N ,
H IS Z E K M AGYARORSZÁG F E L T Á M A D Á S Á B A N —
ÁMEN.

SZEPTEM BE R Ü ZEN ETE .
Ez a vakáció is elmúlt! Olyan jó volt! Jólesett
gondtalanul végigjátszani, átszórakozni közel három
hónapot. Jó volt a cserkésztábor, amelynek sok kedves
munkája, küzdelme felüdített, sok vidám emléke, érté
kes tapasztalata új értékekkel gazdagított. Jó volt a
nyaralás a Balaton partján, vagy a hegyek között,
amely megerősített, megedzett. Jó volt a külföldi tar
tózkodás, amely a nyelvismeretet bővítette, új társakat,
új barátokat szerzett. Jó volt a tanyán, a falun egy
kicsit belekóstolni a földmívelő

emberek

nagyszerű

munkájába. Jó volt a vakáció akkor is, ha nem hozott
semmi szenzációt, ha nem jelentett egyebet, mint pihe
nést és egy kis segítést szüléink mellett. Mindenképpen
áldott volt, kedves volt, szükséges volt.
De úgy-e mégsem sírjátok vissza? Most mégis azt
mondjátok: Hála Istennek, hogy vége van! És ez a
megnyilatkozás jelenti a hálát a vakáció sok öröméért,
de jelenti egyben az örömet, amellyel minden valamire
való ifjú köszönti az új munkaidőt. Mert mégis csak
jó ez a szeptember is! Hiszen alig vártátok már, hogy
újra találkozzatok, hogy belépjetek az eggyel magasabb
osztályba, hogy kezet szorítsatok a régi jó pajtásokkal,
hogy megnézegessétek az új növendékeket, hogy vígan
köszöntsétek a pedellus bácsit, hogy összemosolyogjatok
a jó tanárokkal, akiknek vidám, pihent arca mintha
melegebb tekintetet sugározna felétek, mint az év vé
gén . . . Igen, alig vártátok, hogy újra kezdődjék az
iskolai élet a maga nagy, örök frisseségével, elevensé
gével.
Jó volt a vakáció, de jó ez a kedves szeptember is.
Van ennek is sok öröme, érdekessége, szépsége. Hátha
még azokra a nagy akarásokra gondoltok, amelyek ott
fogadkoznak csaknem mindnyájatok lelkében! Mert ez

adja meg a szeptember igazi szépségét. Az, hogy komolyan elhatároztad: az idén
nem fogom máséról írni le a házi dolgozatot; mindennap magam szedem ki a
szavakat; megtanulom mindig a leckét; év végén különb leszek, többet fogok
tudni, mint Jóska, aki a múlt évben elébem vágott; most már jobb diák leszek;
komolyabban

veszem

a cserkészetet, a sportot, az éneket,

a nem kötelező, de

szükséges dolgokat és . . . igen, mélyebben magamba nézek: a vallás az idén nem
tantárgy,

hanem lelkemnek élete,

szükséglete lesz.

Űgy-e mostanában jártak a lelketekben ezek a gondolatok? Én tudom, hogy
jártak.
Ezért tudta csaknem mindenki az első leckét, ezért rendes még minden füze
tetek, ezért mosolyog az egész iskola, ezért olyan frissek, kedvesek, rövidek az
első órák. Most úgy-e, hogy érdekesebb most a magyarázat? Űgy-e nem is olyan
érthetetlen az a számtan? Űgy-e nem is olyan nehéz a nyelvtan? Űgy-e nem is
lehetetlen mindenből szépen elkészülni?

J!

Miért könnyebb így év elején a munka? Miért van annak több eredménye?
Azért, mert üdén, jókedvvel, jóakarattal végzi mindenki. Mert még senkisem ked
vetlen, senki sem unja a dolgát. Még él a nemes elhatározás: jobbat akarok. Mert
mindenki szívesen jön az iskolába.
Lássátok kedves ifjú testvéreim, ez a szeptember nagy tanulsága.
Ha azt akarjátok, hogy az iskola, amelyet most olyan őszinte derűvel köszön
tőtök újra, ne legyen többé keserűségnek, unalomnak, kedvetlenségnek tanyája,
akkor maradjatok azzal szemben ti is mindig ilyenek, mint amilyenek így szep
temberben vagytok. Szeressétek. Szeressétek benne a jó tanárt, akinek bölcs sza
vait, magyarázatait szívesen hallgatjátok; az ismereteket, a tudást, amelyet maga
tok számára meg akartok szerezni; a kedves barátokat,
akiknek társaságában
szebb, számyalóbb, önzetlenebb az élet; az egészséges ifjú derűnek színpompás,
illatos virágait . . . Keressétek az iskolában azt az áldott helyet, ahova maga a jó
Isten vezérelt benneteket, hogy komoly munkával,

de egyben derűs, jó kedvvel

készüljetek ott arra a nagyszerű hivatásra, amely reátok vár.
■ ■ Ha így jártok, ezzel a szeptemberi, jótakaró lélekkel, ha így kerestek abban
drága értékeket, meglássátok, az iskola mindig ilyen lesz: testi, lelki fejlődésiek
nek gyakorló tere, a második otthon, amelyet — akárcsak a szülői házat — minden
emlékével, egész háznépével, csak szeretni, csak áldani lehet!
Kálmán bácsi.

—
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Kazinczy Ferenc emlékezete.
(Halálának századik évfordulója alkalmából.)
„Nevét megérdemli,

mert festői szép

goknak ahhoz a dicsőségéhez közelíteni,
melyre szemeit csaknem bölcsőiből látta

ségű táj. Különben pedig szent hely, szent
az öreg miatt, kinek ott van háza és sír

tik vetni. Erre törekedjen bátor szívvel
megkívánván minden viszontagságokat

halma. Kötelessége volna minden emelkedettebb lelkű magyarnak életében le g 

haladni, valamelyek magokat nemes ig y e 
kezetével ellene szegezhetik.”

alább egyszer oda zarándokolnia, mint a
mohamedánnak Mekkába. ’ ’

M ert Kazinczy valóban eszményi lélek
volt, akit szívének hajlandósága vezetett
dicső, de tövises útjára.

E sorokat P etőfi Sándor írta arról a kis
zemplénmegyei faluról, melyben immár
száz éve pihen a magyar irodalom és mű
velődés hosszú időn keresztül lánglelkü
vezére, Kazinczy Ferenc. Ide, — saját el

Lelk ét a legnemesebb érzelmek töltöt
ték el.
Szerette a természetet. Késmárki diák
korában, mint vonzó önéletrajzában („ P á 

nevezése szerint — Széphalomra vonult
vissza, hogy e kis helyet „a m agyar iroda

lyám em lékezete” ) maga írja, m ély hatás
sal voltak lelkére „a városhoz közeire

lom W eimárává” emelje. M int Gyulai
mondja emlékbeszédében: „hozzá hasonló
izgatót és úttörő vezért alig mutat fö l a
világirodalom; . . .
egy félszázadig küz

emelkedő óriás Tátra csúcsai, nyárban is
ellepve bércein hóval s új meg új színben
m indig új meg új megvilágításban.”

dött, vissza nem ijedve semmitől, csügge-

E g y már idősebb korában tett utazását

detlenül utolsó percéig s hetvenegy éves
korában is oly égő lelkesedés közt hiányt

oly szépen megörökítő Erdélyi Leveleiben
pedig beszámol arról a „megrezzentő pil-

el. mintha még egy
küzdenie. ’ ’

lan tatról” , mikor egy szép kilátó helyre
érkezve egyszerre „előtte fekvék egész
E rd ély.”

félszázadig kellene

Valóban önzetlen lelkesedés minden
szépért, minden nemesért s kitartás az

Lelkesedett a művészetekért. Bécsi útjai
alkalmával, de másutt is mindenkor igaz
átérzéssel szemlélte a műalkotásokat.
Szívét őszinte vallásosság töltötte el.
Igaz híve volt saját egyházának, anélkül

eszményeiért való küzdelemben csüggedés
nélkül: e két főtulajdonsága tette Kazinezyt nemzeti művelődésünk oly nagy elő
mozdítójává.
Szinte jóslatszerűen hangzanak azok a
buzdító szavak, melyeket a bécsi magyar
testőrírók feje, Bessenyei G yörgy írt Ka-

azonban,

zinczyhoz abból az alkalomból, hogy sá
rospataki diák korában irodalmi ú jjáéle
désünk e megindítójának egyik német el
beszélését magyar fordításban k ia d ta :
„Ne szűnjön meg az Ű r szívének hajlan
dósága után menni és az emberi viselt dol

tora (gondnoka) nagy buzgósággal te lje 
sítette tisztségét.

*“

hogy ez más

felekezetűekkel

szemben elfogulttá tette volna. Mint a sá
toraljaújhelyi református egyház kurá

Forrón ragaszkodott hazájához. Midőn
a Martinovics-féle K áté leírása miatt sok
más írónkkal együtt őt is bebörtönözték
s hosszabb külföldi raboskodása után
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végre Munkácsra szállították, hazai földre

ladásával.

lépve „megcsókolá

(„Fogsága

nyelvújítási mozgalomba. Nagyszámú mű
fordításaiban sűrűn alkalmazva elavult

A z irodalom, a tudományok iránt pedig

szavakat, alkotva ifjakat is, szükség ese
tén — de mindig ízléssel — idegeneket is

u jja hegyét s a ma

gyar földre nyomá a csókot”
naplója.” ).

„fő gyönyörűségét

abban

„Kezedben a kőből szobor vált,
Min ült merész kecs és szabály;

nyult irodalmi érdeklődése m egyei hivatalnokoskodása,
tanfelügyelősége alatt

A szó hő dalba hangozott á t :
Nem csak bányász, művész valál.”

sem. K ét folyóiratot is indított. A z olva
sás és irogatás enyhítették fogsága szo

Ha azonban Kazinczy csupán az esz
ménynél maradt volna meg, általánosabb
átalakító hatást nem ért volna el. Benne
azonban igazi akaraterő, küzdési vágy is

morúságát, m ajd később is széphalmi gaz
dálkodása folyamán sok nehéz gondja
tartotta

benne a

volt, mely arra ösztönözte, hogy a magyar
nyelv megnemesítését egyetemessé tegye.
Jól tudta, hogy a nemzet elsősorban nyel
vében él, s hogy az igazi nemzeti művelő
désnek alapja a teljesen kiművelt, min

Minden eszményi iránt való hajlama
magyarázza meg, hogy ez az igazi „szép
lé le k ” a X V I I I . század végén többféle
úton felújuló magyar irodalomnak ahhoz

dennek kifejezésére

az irányához csatlakozott, m ely a német
görög klasszicizmust vallotta mintájául.
I t t találta meg leginkább a költészetnek
magasan a valóság felé való emelkedését,

alkalmas anyanyelv.

E gondolat sugárzik ki már abból a nagy
tudománnyal és igaz hazafias érzéssel
m egírt munkájából is, melyet egy 1808ban Tübingában kitűzött pályázatra ké
szített el. A „Tövisek és V irá g o k ” csípős
epigrammjaiban pedig megkezdte — még
pedig költői úton — a harcot, hogy esz

a tárgyak erős megválogatását, a forma
finom kimértségét s a nyelv választékos
ságát. Íg y saját ódái, dalai is m indig bi
zonyos magasságban járnak az élet fölött.
Nem érezhető rajtuk a pillanat heve. Jól
meggondolt, soká form ált alkotások. Csu

méit győzelemre vigye. A z volt legfőbb
kívánsága, hogy „a mi rettenetes publi
kumunk kiveretessék indolenciájából ezen
megrázás által.” „ A tudománybeli csaták
nak megvan a magok haszna; a dolog job

pán kiválóan sikerült epigrammái, költői
levelei mutatnak már műfajuknál fogva
is kapcsolatot a valósággal.

ban kiőrlődik . . . s azok az ideák, me

Eszményisége korán más térre is ve
zette. Világossá vált előtte, hogy nyel
vünk természetes fejlődése egyáltalában
nem tud lépést tartani művelődésünk ha

—

belekapcsolódott a

datszerkezeteivel olyan stílust teremtett,
m ely a legbonyolultabb érzések, gondola
tok kifejezésére is képes volt. Méltán ír
hatta róla Tompa ünnepi ódájában:

leié,

hogy falu ja papjának könyveit összedúl
hatta.” Sárospatakon is szorgalmas láto
gatója volt az ősi intézet „húszezer kötet
nyi bibliothekájá” -nak. De nem halvá

között az írói munka
lelket.

ekkor

használva, változatos kifejezéseivel s mon

már kis korától fogva nagy érdeklődést
tanúsított. Érsemlyéni gyerm ekévei fo lya 
mán is

S

lyek annakelőtte csak kevés főben voltá
nak meg s talán ott is csak homályosan,
elhatnak a publikumra s közönségessé
lesznek . . . az igazságnak soha nem árt
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az ellenkezés, sőt az által mindig nyer az
igazság” — írja Révai Miklósnak.
Az ily módon kitört sokáig igen heves,

nak serkentése, kinek ítéletét úgy nézem,
mint egy nemzetnek szavát, lekötelez en
gem, hogy lelkemnek minden ereit öszveszedjem és felvonjam , hogy mindazon te
hetségeimnek, hajlatimnak titkosabb csí

sőt személyeskedő „nyelvújítási harc”
eredményezte azután a nagy átalakulást.
A legjobb írók belátták a nyelvújítás
szükségességét, viszont Kazinczy is enge

ráit, melyeket magamban rejthetek, fe l
keressem, k ifejtsem ” — írja hozzá inté

dett egyes túlzóbb elveiből. M ikor a Tudo
mányos Gyűjtemény 1819.-i évfolyamában

zett levelében Berzsenyi.
Íg y munkálkodott önzetlen fáradozás
sal Kazinczy m indvégig egyre növekvő
gondjai közepette is. Valóban az ő nevé
hez fűződik „a legszentebb életáldozat,

híres értekezése, „Orthológus és N eológu s;
nálunk és más nemzeteknél” megjelent,
a harc nagyjában már el is dőlt — a
nyelvújítás javára.

mit m agyar író valaha meghozott s a leg 
jelentősebb fordulat, m elyet irodalmunk

A kitartás célt ért. „H o g y a magyar
nyelv ma készséges, zengzetes és gazdag
kifejezője az értelem-, a szív s a képzelet
minden megnyilvánulásának, ez egészében

mind a mai

a nyelvújítás érdeme s ezért az első ko
szorú Kazinczyt illeti —
ki félszázadig
tartá vállán, mint Atlas az eget, a nemzeti
ségnek ü gy é t”
(írja, a végén P ető fit
idézve Tolnai Vilm os).

végrehajtott.

E ttől

Mégis — bár az új hatalmasan fellen
dülő irodalom tulajdonképpen azon az
alapon épült fel, m elyet ő rakott, — egy
időre szinte elfeledték.

Az irodalomtörténet egyébként se te
kinthető csupán kiváló költői egyéniségek
és műveik egymás mellé való helyezésé
nek. Különféle tényezők bonyolult kap

P e tő fi széphalmi útja után elkeseredve
írja r ó la :
„M íg é l t : fázott és éhezett,

csolataira kell itt figyelnünk, melyek kö
zött a legfőbb szerepet éppen a nyelv
játssza. Bizonyos, hogy Kazinczynak a
magyar nyelv fejlesztése ügyében k ife j
tett fáradhatatlan tevékenysége nélkül

S most sírja olyan elhagyott,
M int száműzötté,
K i idegen földön vesz el. —
Hálás haza,
A Szent halott nevében

nem jöhetett volna létre a m agyar iroda
lom legnagyobb korszaka.

V edd forró köszönetemet!
H a gyermekem lesz,

Egyébként is a kor íróival és irodalom-

K i arra készül,
H o g y néked éljen:
Ide fogom m ajd őt vezetni

pártolóival folytatott szinte hihetetlenül
széleskörű levelezése révén (leveleit 22
nagy kötetben adta ki az Akadém ia) a

E sírhalomhoz . . . buzdításul.”

különböző írókat s irodalmi jelenségeket
egymással kapcsolatba hozta, s íg y meg
teremtette a magyar irodalmi életet. Szá
mos új író is az ő buzdítása folytán lé
pett a nyilvánosság elé. „E g y oly fé rfiú 

—

napig

kezdve van jogunk irodalmunkat európai
testvéreivel együtt em líteni”
(írja róla
P ető firől szóló munkájában H orváth Já
nos).

1849. okt. 25-én

pedig

vértanúhalált

szenved el fia, Kazinczy Lajos, a mind
össze 29 esztendős vitéz honvédezredes.
Csak az elnyomatás szomorú korszaká-
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bán, 1859-ben, születésének

századik év

jelt m agáról” (ír ja Váczy János, a Ka
zinczy levelezés kiadója).

fordulója alkalmával ébredt fe l az egész
nemzet hálaérzeté annak emlékével szem
ben, aki érte annyi áldozatot hozott. „ A
férfiú, kinek pályája egészben és osztat
lanul a m agyar nemzet

Ez év aug. 23-án volt száz éve, hogy
Kazinczy meghalt, ülő, hogy ez alkalom
m al is tisztelettel gondoljunk nemes egyé

művelődésének

niségére. A nemzeti művelődésért való
önzetlen munkásságának tiszta fénye pe
dig példakép gyanánt ragyogjon előttünk.

volt szentelve, emlékével is felbuzdította
az elnyomott nemzetet, m ely az akkor tar
tott ünnepélyen adott igazában életre való

D r. Losonczi Zoltán.

Széphalom.
Nem tudom, sokan fogadták-e meg a ta 
vasszal hangoztatott felhívásunkat: K i a
szabadba! Ism erjük meg szép hazánkat!
Igyekezzünk m agyar értékeinkhez közel

magyar agitátor, Kazinczy birtokán jár
tam. Bányácska volt a kis falu neve, mely
ben birtoka á llott: Széphalomnak nevezte

ju tn i! —
Nem hiszem makacs optimiz
mussal, hogy e felhívásnak volt valame

el, s most már csak ezen a költői néven
emlegeti mindenki. Itt kőfaltól bekerítve
szép kertben, mondhatnék: parkban ál

lyes hatása. Pedig, ha lenne, m ilyen sok
lelk i gyönyörűséggel lenne a lelked tele,
magyar ifjú sá gom !

lott a költőkirály háza. Most fiatal fasor
vezet minket, melynek végében ott áll Ka
zinczy síremléke; mellette nemcsak csa

M ég mindig arra gondolok, mikor Sá
toraljaújhely közelében, Széphalomban, a

ládja ta g ja i nyugszanak, hanem a cseléd
ségnek is ott adtak örök pihenést. Egy
mauzóleum
a
park
legnevezetesebb

most száz éve hirtelen meghalt legnagyobb

pontja. Mintha kis kápolnába lépnénk:
köröskörül és középen mind Kazinczy-relikviák, emlékek vannak s aki ebbe a kis
épületbe belép, az nem tud kitérni az elől
a m ély benyomás elől, m ely é g y értékes
szellem maradványaiból felénk árad. A
M agyar Tudományos Akadémia vette meg
Kazinczy birtokát és tartja rendben a
parkot, gondoztatja a mauzóleumot és az
egész Kazinezy-tulajdont. Olyan hangu
latos ez, mintha Weimarban Goethe vagy
Schiller emlékei között járn ék! Olyan be
csülése ez a nagy értékeknek, mint az ná
lunk, magyaroknál — sajnos — szokat
lan jelenség. Keressétek fe l Sátoraljaúj
helyét, hiszen

mint magyar határváros,

m elyet a trianoni békediktátum kettévá
gott, is érdekes és szomorú látványosság,

—
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de a nagy nyelvújító

szellemének jelen

de menjetek el más nagyjaink által meg
szentelt m agyar helyre is! M ert a múlt

léte is odavonzhatja a m agyar ifjúságot,
hogy a mai nehéz helyzetben újra erőt
merítsen a küzdelemben nagy, kitartás
ban erős Kazinczy Ferenctől, a protestáns

nagy emlékei fognak erősekké tenni a ki
tartó és most igazán rátok nehezedő
munka fáradalm aival szemben! Tehát ki
rándulni, utazni, vándorolni! Kutatni min
den emléket, mely erősíthet: ez legyen

értéktől.
Széphalom szelleme tegyen munkásokká
Titeket is, magyar ifjak, agitátorokká,

jelszavatok s jelszavunk nekünk, időseb
beknek is, ha fiatalodni és munkabírókká
kívánunk lenni.

mint a széphalmi remete volt, de vasakaratúakká is, mint ő v o lt ! M enjetek oda,
/

Van Pozsonyban egy sir . . .
Irta:

Maróthy Jenő.

Pozsony . . . Szépséges Pozson y! . . .

nek valami megfoghatatlanul édes zenéjét
lopták az érkező diák szívébe. — Óh, hát
hiszen itt is örülnek az emberek . . . A
vá m ' előtt felbukkanó Petrézilka-lányok

Mondd, hová tűntél? . . .
Hol ősi váromladékod s büszke koro
názó templomod, tornya hegyén a magyar
koronával? — H ej, — de savanyú arccal
is néztünk valaha téged, mikor Szőllős

repkedő babos szoknyái szívdobbantva su
sogták : Itt is megterem a szerelem. A

felől előkanyarodott velünk a vonat s elő
ször a te pompás építményeid jelentették
nekünk: messze földről érkező diákoknak,
hogy vége a nagyvakációnak. H o g y meg

Vendl-cukrászdából kiáradó langyos tep
si-illat pedig ugyanakkor nyugodt polgári
önérzettel tette hozzá: És itt is sütnek
mákos patkókat. Diákok voltunk, fiata

szidtunk, hogy megpoeskoltunk érte, P o
zsony! A váradat elneveztük felford ított

lok voltunk! . . . H ogyne éreztük volna
otthon magunkat egy olyan városban,

bográcsnak, m ely négy kormos lábát az
ég felé tartja. Pompás, ódon, zeg-zúgos
utcáidat a várdomb meredek lejtőjén, füs
tös cigány-partnak. És még a pályaudvar

ahol korzó is volt, babos szoknya is volt,
a mákospatkóból pedig olyat sütöttek,
hogy Pozsony nélkül azt a gasztronómiai
műremeket máig se ismernék talán az em
berek. A z igaz, hogy Pozsonyról is keve

üvegezett perronja alatt hajlongó cigány
bandának se tudtuk megbocsátani, hogy

sebbet beszélnének a patkója nélkül bár

Pozsonyt jelenti, pedig az ugyan épúgy
a Rákóczi-indulót húzta, mint a mi ban

hol széles e világon.

dáink az Ip oly mellett.

minden az emlékezet

De amikor aztán b efordult velünk a
Palugyay-pince hordói előtt a villamos s
kitárta előttünk két napfényes szárnyát
a Stefánia-út, akkor, lassan elcsitult ben
nünk a honvágy. A z alkonyi sugárzásban
sétálgató pozsonyiak a boldog fö ld i élet

internátus egészséges fő tt marhahúsa, a
légfűtéses kályhák, melyek mellett egész
diákgenerációk teregették ki esténként a
jövő aranyszövésű lepleit, a reggeli néma
küzdelmek a Gondviseléssel, hogy jaj,
csak ma ne feleljek, a szombatdélutáni

-

Szép idők voltak. Széppé válik tőlük
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tükörképében. A z

séták a közeledő vasárnap

jótékony er

valahová támaszkodnia k e lle tt: szeretett

kölcsi fedezete alatt, a vasárnapi sertés
karaj a m elléje tálalt ecetes krumplisalá
tával, a városi színház, m ely először fes
tette ki varázsecsetjével az ifjú k o r első

a „sta n g li” -jaira támaszkodni.
A „sta n gli” jelenti tudniillik Pozsony

álmának ködalakjait s az első majális,
m ely lehozta a földre mindazt a szépséget,

ban azt a koszorús rudat, amit cégérnek
dugnak ki ősszel a padlás szelelőjén a
szőlős gazdák, közhírré téve, hogy meg
kezdték saját termésű boraik kimérését.

amit a reszkető tizenötesztendős képzelet

A „sta n gliról” aztán stanglinak nevezik

csak az égboltozat narancsvirágszínű ku

a fenyőfaasztalokkal és padokkal beren
dezett ivót is, s aki ott többet hörpint fel
a kelleténél, arról az egész Magas-út el
mondja másnap, hogy Kazacsay úr tegnap

lisszái között álmodott.

—

Álm odott . . .
. . . Pozsony! . . . H ol va g y már P o 
zsony! . . .

elfelejtett parancsolni
stangliban.

#

1920 fukarabb esztendő volt

a

gégéjének a

Pozsony

De a stangli nemcsak közönséges szóra

ban, mint a többi. A többi mégis csak ho
zott mindig valamit. Jót, rosszat, kémény
seprőt va g y líton szaladó nyulat. De az
ezerkileneszázhúsz azt is elvitte, amit ta

kozóhely, hanem a Fórum Románum egye
nes leszármazottja is Pozsonyban. Itt ala
kul ki az egészséges pozsonyi közvéle

lált. E lvitte a pozsonyiaktól

a remény

séget. .
Akkorra már minden cégtábla m egfor
dult egyszer a helyében. A keresztnevek
kerültek előre, a vezetéknevek hátra s
még jó, ha a vezetéknevet is ki nem fo r
gatták a tulajdonosaik eredeti hangzásá
ból, mert arról már letett mindenki, hogy
jöhet egy szél M agyarország felől, ame
ly ik majd visszaforgatja őket.
Csúnya köd ereszkedett a . városra. A
villamosok csengője árván, elveszetten
csengett s az emberek szíve elnyomva, fu l
dokolva dobogott. A csengőnek felelt még
talán valahonnan egy másik csengő, de a
szív csak a saját fájdalmában találhatta

mény. S bizony jó l teszi, hogy nem bízza
magát a kávéházak pancsolt boraira, ha
nem egyenesen az anyaföld őserejű üze
netét szívja fe l magába, hogy tanuljon
belőle valami magasabb mámort is az al
kohol dühénél.
Március felé tehát egyszerre megélén
kült a Magas-úti diákstangli környéke.
H og y m elyik az a diákstangli? Nem mon
dom meg én azt! Nem árulja azt el Po
zsonyban senki. M ég azok a tanárok sem,
akik egyenesen innen kerültek át a taná
rok stanglijába. Becsület kérdése az ilyes
mi. És mire való is volna az árulkodás,
mikor Pozsonyban úgyis tudja mindenki,
hogy hol van. Tudja, de ta g a d ja : és eb
ben van Pozsony egyik lelki nagysága.

meg a feleletet.
Március felé aztán kisütött a nap, s
amit eddig a köd eltakart a város elől,
azt most m egvilágította egész kegyetlen

Bent az ivóban ott állt a bor a szűknyakú üvegekben, de nem nyúlt hozzá

ségével: — Egyedül va g y Pozsony! T á 
maszkodj csak sajátm agadra! . . .

K ét hét múlva március tizenötödike,
súgta egy ^zömöktermetű legény, akiről
húsz lépésről le lehetett olvasni, hogy ma-

Pozsony pedig, ha magára hagyták s

—

senki. A diákok egymáshoz hajolva be
szélgettek.
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turandusz, a Kisalföldről való, hogy ká

Bécsből . . . Bizony Bécsből,

lomista és hogy bukásra áll németből.

gyarország a vilá g végén van, a pozsonyi

mert M a

Március 15-ike . . . — élénkült meg az

kereskedőknek pedig nem szabad tarta-

asztal.
— Mit? — kérdezte különös ellágyult
hangon a stangli gazd á ja : az öreg Patzen-

niok.
— De ki hozza át a határon? — hang

haisler. — Március 15-ike?
Félrevomüt a pincelejárathoz és sokáig
dörmögött magában, ' az ő érthetetlen

— M a jd a feleségem, — morogta a sa
rokból öreg Patzenhaisler.
— De hogyan?
A z öreg közelebb lépett a diákokhoz s

nyelvén, melyet azonban mégis m egértett
mindenki, bár külön-külön talán a saját
gyerekei se tudták volna egyik-másik ki
fejezésről kisütni, hogy mit jelent.
— Persze. Március 15-ike . . . A m íg itt
volt nekünk: E r w ar L u f t ! Játékszer
éretlen gyermekeknek . . . Talpra ma
gyar! . . . Na ja . . . És most, amikor
nincs többé: „m int az az öt seb a K risz
tuson!” Ja, ja . . . Szamarak vagyunk,
az biztos. Es ist wahr . . . És a szamár
sohase tudta érezni, csak ordítani.”
Magyarul csak akkor beszélt az öreg,
mikor nagyon elérzékenyült. Ilyenkor az
tán káromkodott is. „F ü zfán fü tyü lős! ”
„Terremtúró! ’ ’ „Mordizomadta! ” . . . Nem
is lehet ezt semmiféle nyelven ilyen szé
pen kifejezni.
— Mit csináljunk? — kérdezte homá
lyosan csillogó szemmel egy cigányképű
diák a lámpa alatt. — Hiszen még kokár
dánk sincs.
Nagy csend felelt ezekre a kietlen m ély
ségbe gördülő szavakra. Nincs kokárda.
Igen, igen. H át hogyne volna ott rettentő
jelentősége március 15-ének, ahol
nemzetiszínű kokárda sincs többé.
Pozsonyban 1920-ben nem volt.

zott fe l innen is, onnan is az aggodalom.

halálos komolysággal mondta:
— A kontyában.
— A kontyában? — kacagott fe l egy
rózsásarcú gyerkőc az asztal végén, de
nyomban rá ijedten tapasztotta szájára a
tenyerét.
A stangliban nem nevetett senki. A diá
kok komolyan fizettek, azután vették a
kalapjukat és távoztak. A bor ottmaradt
az üvegekben. Ott maradt mellette az öreg
Patzenhaisler is. Ott maradt Patzenhaislerné is . . . D e Patzenhaislerné kontya
nem maradt ott. A z elment a diákokkal s
velük együtt szétrepült még aznap este
Pozsony egész érrendszerében.
— Pszt . . . Hallottad? —
kérdezte
másnap egyik pozsonyi a másiktól.
— M it?
— Patzenhaislerné kontyát.
— Csitt . . . Hallottam, — szólt meg
indulva a másik s egy kézszorítással pe
csételte meg a karthauziak szövetségét.
És ez íg y ment úton-útfélen.
— Hallottad?
— H allottam !
Mindenüvé ju tott egy-egy szál haj Pat

már

zenhaislerné kontyából s annak a hajnak
bámulatos ereje volt. Bomlásnak indult

— Keríteni kellene valahonnan.

barátságokat kötött össze láncnál szilár
dabban, bizalmat öntött vékony hajszál
erén át a kiábrándult emberekbe, derűs
optimizmust eresztett alá a kihűlt szívek

— De honnan?
— Bécsből, — mondotta valaki.
Pécsből . . . M ilyen különösen hangzott
ez a gondolat. Nemzetiszínü szalagot

—
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kráterébe. Elismerést és dicsőséget jelen
tett minden szála, mert Patzenhaislerné
kontya egy nap alatt immár a nemzeti
összetartozás szimbólumává nőtt Pozsony
ban. . Akinek
jutott
belőle, büszkén
rejtegette,

akinek pedig-nem jutott, az

— anélkül, hogy az okát sejtette volna,
— jobban szégyelte magát a leforrázott

lyet éppen a fináncok bámultak meg leg
jobban Bécs és Pozsony között.
A diákság a készülődés lázától égett.
Kiosztották a kokárdákat. Persze, csak
a nagyobb diákoknak. Alsóéves „szecska"
ne tűzzön magára ilyen veszedelmet. De
egy másodosztályos kis gimnazista olyan
kitartóan könyörgött az önképzőkörök

kutyánál.
És nem hiába állott Patzenhaislerné
kontya két karvastagságú fonatból, bi
zony elég erős volt ahhoz, hogy egy egész

vezető korifeusainak, hogy neki is juttas
sanak egy kokárdát, úgy Ígérgette, hogy

■sáros titoktartását őrizze kifeszített húr
jain.
Pedig soha annyi szó nem esett semmi

bek megszánták s odatűzték mellére a vi
lág legnagyobb
kitüntetését, a három
színű szalagot. Vékony, sápadt fiúcska

féle városban se égi, se föld i csodáról,
mint Pozsonyban ez alatt a két hét alatt

volt, nagy fekete szemekkel, melyeket a
boldogság és a dicsőség emberfeletti tűz
zel sugározták be. Ilyen lehetett Petőfi
Sándor tizenkét éves korában. M ég tizen
két év és talán nincs kora többé!

Patzenhaislerné Pontyáról.
— Pszt. —- H át elment már? . -. . E l
ment már Becsbe a konty?
— Csitt. — Csak a jövő héten fo g el
menni.
— Nagyszerű. H át mégis elmegy. K i
hitte volna, hogy az öreg Patzenhaisler
feleségének ilyen pompás kontya van.
í g y fo ly t

a

beszéd

vigyázni fo g magára s akkora könnyeket,
hullatott kérő tenyerébe, hogy az öregeb

;

:i

A diákság megindult a Petőfi-szobor
felé. Csendesen, sápadtan, babérkoszorúsan. M i vitte őket oda? A jó Isten tudja.
De valami nagyobb erő, mint az élet, va
lami keményebb ököl, mint a halál. Va- |

reggeltől-estig a

H egyi-ligettől a Duna-utcáig, hogy a kö
vetkező héten még magasabbra hágjon
Patzenhaislerné tekintélye.
— Gyerekek. M egjött. M egjött Patzen
haislerné !

lami, ami a fiatalságot és a rózsákat termi
tavasszal. — Óh, Istenem, hát miért ne?
M iért ne lehetne megkoszorúzni egy fehér
márvány-szobrot? Nem vétett ez a szobor
senkinek. Aztán deszka köpönyegbe is ta
karták. A zt sem tudja, már, hová került.

— Micsoda? H át csakugyan m egjött?

A szemben leim színházat se látja. H ogy

— M eg i Istenem re!
— És a kontyát is magával hozta? .

emlékeznék hát arra, hogy valamikor ő
nézett innen lefelé . . . hazafelé a széle

M agával ám. A vámőrző fináncok azt
mondták neki, hogy már amelyik asszony

sen hömpölygő Duna édes lehelletü hullá
mai után . . .
-

nak ekkora kontya nőtt,

A legszálasabb diák felállt a szobor ■ 1
deszkatalapzatára és beszélni kezdett.
H o g y mit beszélt? Hm . . . H át azt persze
szép volna elmondani. De nem tudott ar

az nem csoda,,

h ogy a világért se vágatná le, hanem inkáhb kétakkora kalapot csináltat magá
nak.
Tehát megjött. Itt volt már Patzenhais
lerné s vele együtt a históriai konty, me
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ról számot adni senki a szobor körül; ók
csak annyit hallottak — Testvéreim! —

—

Magyar ifjúság! — És a magyar ifjúság

előre s azután az egyszínű piros forrón

hallatára elkezdett hullani az eső a jelen
lévők szeméből — sűrűbben és sebeseb

megcsókolta a háromszínű-fehéret.

ben, mint azon az emlékezetes márciusi
napon . . . H ogy mit mondott a diák?
Mindegy volt már, hogy mit mondott.

N agy csend volt Pozsonyban. S mikor
a katonaság kihirdette a városban, hogy
a temetésre se polgár, se diák nem mehet

Mondhatott volna akármit, azért mégis
mindenki azt hallotta volna ki belőle: —
Sírjatok! — Sírjatok! . . . — És sírtak

el, arra még nagyobb csend lett. A csend
gigászi arányokat öltött, összeszorított
ököllel feszegette a város falait, a föld
némán reszketett alatta s hallani lehetett
megmarkolt szívének dobogását.

a szónoklatában elakadt szónokkal együtt.
A kis másodéves úgy érezte, hogy ő itt
a tömeg közepén nem lát semmit. Könynyes arccal kapaszkodott fe l tehát egy
lámpaoszlopra. Lábait keresztülvetette az
oszlop létrafogó küllőin és nagyon csodál
kozott, hogy idefent is csak annyit lát,
mint odalent.
— A légionáriusok! — kiáltotta most
valaki.
Három szomorú perc telt el.

taposott szalagok hevertek mindenütt és
fent a lámpaoszlopon tágranyílt szemek
a kis

K is temetés volt, senki se ment a ko
porsó után.
És soha nagyobb temetést nem látott a
négytornyú várrom : ott volt rajta egész
Pozsony.
A sírhalmot jóform án meg sem lehetett
találni.
De másnap már könnyen odatalált a
vak is. mert egy virágpiramis állott fö 
lötte.

Azután

üres lett a tér. Széttépett koszorúk, sárba-

kel gubbasztott
nazista.

*

És a virágok nem akartak a síron elher
vadni.

másodéves gim

Ha elhervadt az egyik, másikat hoztak
helyette. Ha elhervadt a másik, új nőtt
helyébe.

Egy pillanatra valami futó rémület v il
lant át a szemén, hogy őt itt hagyták.

A z évek elhervadtak, lehullottak: de a
virágok soha, egy napra, egy órára se
hervadtak el . . .

Megrándult, lekapta ruhájáról a kokár
dát s odatartotta védelemnek fiatal élete
elé.

. . . Van egy sír Pozsonyban . . .
Nagy sír, óriási sír és mindig virágos.
V á jjon ki fekszik benne? . . .

— Lőjjétek le azt a verebet! — ordí
totta a parancsnok.
Puskák reccsentek s a veréb lehullott.

K i tudná most már m egm ondani?. . .
E g y gyermek-e — v a g y egy város?
E g y város-e — va gy egy ország?

Kalimpálva fordult meg egyszer a levegő
ben, arcra borult s úgy maradt. Vékony,
sápadt gyerekkezében a kokárdát szoron
gatta. A kokárda helyéről pedig keskeny
piros szalag kígyózott e lő : futott, futott

—

E g y élő-e . . . va gy egy halott? . . .
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Mindennap — az Élet K önyvéből!
A z Ifjú Évek „ö r e g ” olvasói egy rova

felnyíló igére is: „Uram, nem bocsátlak

tot hiába keresnek. Eddig is előfordult,
hogy keresni kellett, de ha elöl nem, leg 

el, m íg meg nem áldassz!” — akkor le

alább hátul ráakadtál a fejlécre, amely
alól ez a kérdés lépett eléd: „Érted-e,
amit olvasol?” M i az? H át most már min
denki érti, amit olvas? Most már nincs
szükség arra, hogy egy-cgy szép, kerek el
mélkedéssel édesgessenek bennünket a
Biblia gondolatvilágához ?
Figyelmesebb körültekintés m eggyőz
arról, hogy itt voltakép nem valaminek a
beszüntetésével, hanem csupán némi ú jí
tással állsz szemben. Lesz neked egy ro
vatod ezután is, amely édesget a Biblia
gondolatvilágához, s amely segítségedre
akar lenni, hogy minél többet érthess meg
az Ű r Jézus követésének nagy titkaiból.
Igaz, hogy mostantól fogva valami

igen

nagyot akar ez a rovat. A zt akarja’ elérni,
hogy minél több m agyar ev. diák legyen
mindennapos bibliaolvasóvá. A cél igen

hetetlen, hogy sok áldást ne vegyetek
minden nap az Élet Könyvéből.
Le a lakatokkal!
Szept. 10. 90. Zsolt. 12. Sok-sok éven át
járunk iskolába, de íg y is nagy esemény
minden iskolai év kezdete. Különösen meg
érzi ezt az, aki szokott gondolkozni az élete
felett, mint a 90. Zsolt. írója. Á llj meg,
kedves diáktestvérem! Tarts szemlét az ed
digiek fe le tt! M i hiányzott azokból legjob
ban? Sokan lakat alatt tartják a hiányai
kat, nem akarnak tudomást venni róluk.
Maguk vallják kárát. Azért már itt — le
a lakatokkal!
Szept. 11. Róma 1, 16— 17. Állapítsd
meg azt is, mire kell ez évben leginkább
törekedned. Komolyságra, lelkiismeretes
ségre, tisztaságra, kitartásra? Tudod, mi
juttat el ahhoz, amid nincs, aminek eléré

nagy, de bízunk hozzá. Tudjátok miért?
Azért, mert ez az új rovat nem a száraz
szerkesztői szoba szüleménye. A k ik ott
voltak az Ifjú É vek eddigi két konferen

sét szinte lehetetlennek tartod? A hit. —
A hit a legsúlyosabb lakatok nyitója. „A z

ciáján s résztvettek az azzal kapcsolatos
beszélgetéseken, emlékezhetnek rá, hogy

jévé. Mondd el minden reggel, este! Gon
dolj rá minél többet és csodákat tapasz

mennyire felsistergett egyesek szívéből az

talsz.
Szept. 12. Máté 5, 15. A Biblia is olyan,

igaz ember pedig hitből él.” Ez ma is így
van. Tedd ezt az igét esztendőd alapigé

a v á g y : vajha kapnánk valahonnét segít
séget a rendszeres bibliaolvasáshoz! H i

mint a gyertya. Véka alatt nem érzi jól
magát. H ogy érzi magát a te Bibliád? Mily

szen mi oly szívesen olvasnánk a bibliát,
de azt se tudjuk, hol kezdjük s hogyan

jó lenne, ha mától fogva mindennap hasz
nálnád úgy, mint mindent megvilágító

hatoljunk be annak kincses bányájába?
Nos, kedves Ifja k és Leányok, a segít

gyertyát.
Szept. 13. János 1, 9— 12. Sokan a kö
zöny lakatja alatt tartják Bibliájukat. Azt

ség itt van ! Yarázsszert ne lássatok ben
ne, mert Isten dolgaiban az ember csak

gondolják, hogy a Biblia csak mécsesnyi
lángot ad, ők pedig nagyobbat keresnek a

igen gyarló kalauz tud lenni. De ha szíve
tekben ott lesz a kitartó v á g y és szent
tusakodás, azt mondva a legnehezebbén

—

legnagyobb naprendszer napjánál.
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Bedig

az igazi világosság itt van, s aki elfordul

nem baj.

tőle, ítéletet hív ki maga ellen.

legtöbbet, aki legtöbbet megért, hanem azé,

Szept. 14. Máté 13, 19— 22. A lakatnak,
mely elzárja a Bibliát, sokféle neve van.
Lelki gőg, önteltség, nagyravágyás s e világ
szeretete, fösvénység, érzékiség, cinikus
természet, titkos szenvedély — mind ilyen
lakatok. Vedd sorra egyenként, hogy nálad
mi van s aztán — le a lakatokkal!
Szept. 15.

Máté 13, 14— 15.

De

nem

tesz-e Isten is lakatot a Bibliára? Oly so
kan kezdik olvasni s csalódva hagyják ab
ba. Nem értik. Igen, ez lehet. Istennek joga
volna lezárva tartani az Élet Könyvét épúgy, mint az Éden ajtaját. Annál nagyobb
esoda, hogy mihelyst te magad megaláz
kodsz s a magad lelki szegénységét látva
azt mondod: le a lakatokkal! — ugyanak
kor Nála is fordulatot látsz, mintha azt
mondaná: „L e az Én lakatommal is !”
Szept. 16. 119. Zsolt. 7— 9. Ez a zsoltár
azért érdekes, mert egy ifjú írta, aki nem
rég fedezte fe l Isten Igéjének mindennél
nagyobb értékét. Nemrég még vergődött,
mint talán te is, hogy — olvasta, de nem
értette. S most ujjong, megvilágosodott.

Nem annak a bibliaolvasása ér

aki legtöbbet visz be belőle az életébe.
Szept 19. 119. Zsolt. 96— 105. Számold
össze, hogy hányféle hasznát látta a leg
nagyobb zsoltár írója annak, hogy minden
nap elmerült Isten Igéjébe. Megszabadult
előítéletektől, győzelmet nyert bűnök felett,
tisztultabb lett életlátása. Még a tanítóinál
is értelmesebb lett. Természetesen nem
azért, hogy kérkedjék vele.
Szept. 20. Márk 1, 35. Máté 4, 4. Olvasta
Jézus is mindennap a Bibliát? Máté 4, 4.
ad erre feleletet. Nem hasonlította volna
Isten Igéjét a kenyérhez, ha nem értett
volna alatta valamit, amit mindennap kell
magunkhoz venni. Jézus esete azonban más
volt. Neki nem kellett mindennap a Biblia
betűzgetésével foglalkozni, mert ő amúgy
is folyton hallotta az A tya szavát.
Szept. 21. Máté 17, 1— 7. Mi a fontos a
Biblia olvasásánál ? Az, hogy azon keresztül
maga Isten szólhasson bele a mi életünkbe.
Ezt mindenki elnyerheti. Életünk egészére
és részleteire nézve egyaránt felismerhet
jük az Ű r utasítását.

Tisztaságra vágyott, a maga ereje nem volt
elég hozzá, de ő tovább is vágyott s a lakat,
íme, megnyílott.

Szept. 22. János 5, 39— 40. Van a bibliaolvasásnak egy veszedelmes formája. Ez az,

Szept. 17. Máté 7, 7— 11. Ez a biblia
olvasók aranyszabálya. Zörgessetek és meg-

nem viheti el az olvasókat magához Jézus
hoz. A mi bibliaolvasásunk ne ilyen le

nyittatik. H a nem értesz semmit abból,
amit olvassz, ne kedvetlenedj el. K érd :

gyen! Hisz az a bibliaolvasás célja, hogy
közösségünk legyen Istennel s mivel az

„Uram, nyisd meg nekem ezt az igét is !”
Ez használ. Nem elég a Bibliáról leverni a
lakatokat, ha az ajkadon van lakat, hogy

máskép nem lehet, — magával az Ű r Jézus
Krisztussal.
Szept. 23. János 1, 1— 4. Ján. 1, 7. Itt
látjuk, hogy mennyire elválaszthatatlanok

nem imádkozol, annak is le kell kerülni.

amelyet Jézus itt elítél. Az, amikor az Ige

Szept. 18. 119. Zsolt. 10— 20. Akkor se
kedvetlenedj el, ha nem értesz meg min
dent. Vannak a Bibliának egyes helyei, me
lyekre csak odaát, kapjuk meg a teljes

nek vére megtisztít. Viszont Jézus tárja fel
minekünk az Igét, melyet akkor értünk

fényt, amikor színről-színre látunk. És ez

meg legjobban, ha magunkban a megvál-

egymástól Jézus és az Ige. A z Ige tárja
fel, hogy Jézus az ember Megváltója, A k i
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fásra szoruló nyomorult bűnöst látjuk. A z

a többi, Jánostól azt kéri s kapja, mint a

Ige győz meg arról, hogy Jézus a tiéd s
hogy neked is az övévé kell lenned.

többi, de nem úgy megy el, mint a többi.
Istentől többet kap, mint bárki más. Ez

Örömhírek Márk evangéliomában.
Szept. 24. Márk 1, 1— 3. Nem nekem kell
az Űrhoz mennem, az Ű r jön hozzám. Ez
az első örömhír itt. A m íg azt gondolod,

Jézus. S ma is ilyenek a Jézuséi. Ü gy jön
nek, mint a többi, emberektől nem kérnek
s kapnak többet, mint a többi. De Istentől
mindent megkapnak, mert elhitték, hogy
Őhozzá nem Goethék és Beethovenek, nem

hogy neked kell eszed meghatványozott ere
jével kikutatnod az Istent, addig sok gyöt
relemben lehet részed. Nincs a te elméd
nek olyan „űrrakétája” , melyet te indít

védszentek és nagy eszmék, hanem maga a
Fiú, az Ű r Jézus az út.

hatnál el s mely visszatérhetne hozzád az
Isten megismerésének minden titkaival. Az

Szept. 29. Márk 11, 12— 13. Sok biblia
olvasónak a Sátánt a legnehezebb megér

„űrrakétával” csak Isten dolgozhatik, aki

teni. N agy titok is az ő személye! De na
gyon kérlek, azért ne hagyd figyelmen kí
vül. Lásd, Jézus számára nemcsak a pusztai

kibocsátja magából az Ö nagy híradásait,
kijelentéseit, szavát.
Szept. 25. Márk 1, 4. A ki meghallja Isten

időzésben, de azután is mindig komoly do
log volt a Sátán. Sem Jézust, sem a bűnei
det nem fogod megérteni, ha a Sátánról

szavát, az fogoly lesz, mint János. Foglyává

szóló kijelentések felett elsiklasz.

lesz annak a gondolatnak, hogy Isten min
den, s hogy az Ö rendelkezésére állni, Ő
hozzá igazodni, magunkat Neki átadni, egy

Szept. 30. Márk 1, 14— 15. Jézus akkor
lép fel az Isten országával, mikor ennek

szóval megtérni az a legnagyobb boldog
ság: az életünk céljának megtalálása.
- Szept. 26. Márk 1, 5. Olyan embernek,
akire Isten ily nagy mértékben hathatott,
mint keresztelő Jánosra, nagy lesz a ha
tása másokra. Az, hogy nagy hatással tudsz
lenni másokra, még nem minden. A z a kér
dés, miben? Kér. János hatása alatt az em
berek megutálták a bűnt. Bűnt tenni sok
szor öröm, de megváltani s megutálni még
nagyobb öröm.
Szept. 27.

Márk 1, 6— 8. A z Istennek

adott élet mindenre ráüti a maga bélyegét:
ruhára, étkezésre egyaránt. Ez természetes.
De á fontos sohasem a bélyeg, hanem az,
akinek a képét hordja. S ez az Űr. János
minden aszkézise ellenére nem a sáskaevés
sel dicsekedik, hanem azzal, Akinek saruja
szíját ő megoldani sem méltó.
Szept. 28. Márk 1, 9— 11. Ü gy jön, mint

hirdetése Kér. Jánost
Csodálatos öröm lehet

tömlöcbe juttatta.
az evangéliomban,

hogy annak terjesztését nem állíthatja meg
a börtön. Ha az evangéliom az ember kísér
letezése lenne, nem tudnám életemet koc
káztatni érte. De az evangéliom magának
Istennek a hatalmas vállalkozása minden
ember üdvözít ésére.
Old. 1. Márk 1, 16— 18. János senkit sem
hívott személy szerint. H ogy Jézus így tesz,
ez az ő kiváltsága. Az, hogy az Ű r hív, ma
is megtapasztalható. Luther a Szt. Lélek
munkái közt

elsőnek ezt sorolja fel. V i

gyázz, hogy te is részesülhess ebben! Énei
kül kárba veszhet sok hittan-tanulásod és
vallásos erőlködésed.
Okt. 2. Márk 1. 19— 20. Már a tegnapi
részben elkezdődtek a Márk híres „azon
nal ” -jai. Ezek kétfélék. A z egyik „azon
n a l” azt állítja elénk, amikor Isten közel
sége, hívása, megbocsátó szeretete hirtelen
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lesz nyilvánvalóvá. A másik pedig azt, ami

vonulsz a Bibliáddal, szíved lecsendesedik,

kor az ember gyorsan felel, határoz s foglal
állást Istennel szemben. H ogy ilyen van s

Istennel beszélsz s ő te veled, megtapasz

zust láttuk, aki felszólításokat ad, nem ma

tettel segíteni, de innét kitűnik, m ily fon

gyaráz, csak hív és ébreszt. Most a tanítót
látjuk, aki egyszerűen közli az ismereteket

tosnak tartotta Ő az Ige hirdetését. Első
sorban megvilágosodásokra van szükségünk

s a döntést rábízza az egyesekre. Jézus eb

s ezt csak az Ige hozhatja. Egyes cseleke
detei csak olyanok voltak, mint a gyertya
alatt a tartó, hogy a fényt minél többen
élvezhessék. A baj lényege nem testi beteg
ségekben, nem a rongyainkban van, hanem
a lényünk legmélyén. Oda pedig csak az

talod, mi ez. Űgy-e te is reggel tartod a
hogy ez lehetséges, ez is hozzátartozik a csendesórádat? Ennek sok akadálya van?
Márk evangélioma örömhíreihez.
4 Ép azért próbáld meg!
Okt. 3. Márk 1, 21— 22. Eddig azt a Jé
Okt. 7. Márk 1, 36— 39. Jézus kész volt

ben is hatalmasnak bizonyul. Az, amit Ő
mond, nem hagyja nyugodni az embert.
Hatalma van a te szíved felett is. Ez a
csodálatos s ez a bíztató.
Okt. 4. Márk 1, 23— 28. Itt már nem
szóban, — cselekedetben látjuk Jézus ha

Ige hatolhat be.
Okt. 8. Márk 1, 40— 42. Ma nem ad gon

talmát. Nála összeütközésre kell kerülnie a
két ellentétes világhatalomnak: a sötétség
nek és világosságnak, az Isten nélkülinek s

dolatokat a kalauz. Ma arra kér, hogy ma
gad kutass a szövegben gondolatok után.

az Istenből valónak. S Ő győz. Még azt is
megmentheti, aki fél Tőle s azt hiszi, hogy
ő már annyira összenőtt a bűnnel, hogy a

Vesd a mai részt egybe ugyanezen fejezet
23— 26. versével s figyeld meg, miben kü
lönbözik, miben hasonlít a két eset egymás

bűne megsemmisítésével megsemmisülne ő
maga is.

hoz. Megállapításaidat le is írhatod. Küldd
be okt. 31-ig az Ifjú Élvek szerkesztőségébe.
A sikeresebbeket könyvvel jutalmazzuk.
Okt. 9. Márk 1, 43— 45. Végre valami

Okt. 5.

Márk 1, 29— 34.

A forgalom

egyre nő Jézus körül. H ogy nem sajnálja
az időt külön foglalkozni mindazokkal, akik
csak reá szorulnak! Ma is nagy forgalom
ban van Jézus. Ha látnád naponként, mily
sok drága lélek, fényes tehetség, mély só
várgásokkal s fájdalmakkal tele szív üdül
fel Nála, jobban bizalmad kelne, hogy te is

olyanra bukkanunk,

ami

felett Jézusnak

sem volt hatalma. Nem volt hatalma azon,
hogy az az ember, aki megtapasztalta tisz
tító és megmentő erejét, jóságát, ne ujjong
jon s ne beszéljen másoknak is arról, hogy
milyen nagy király a Jézus. Azon törhet

menj el Hozzá. Hisz Ő az egyetlen, akitől
még senki sem tért vissza csalódottan.
Okt. 6. Márk 1, 35. Ez a vers azért rend

hallgatási tilalmat, de a fontos nem az,
hogy ennek okát megtaláljuk. A fontos az,

kívül becses, mert betekintést ad Jézus
csendes órájába. Azért tudott adni min
denkinek, mert időnként visszavonult, hogy
adhasson Neki is az Atya. Mikor félre

tudjuk megállni, hogy dicsőségét mi is ne
terjesszük.
Gáncs Aladár.

—

jük fejünket, hogy miért szabta ki Jézus a

hogy egyszer mi is megtaláljuk Jézust s ne
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1531. okt. 11
E napról az evangélikus ifjúságnak is
meg kell emlékeznie. Ezen a napon esett el
a kappeli csatában Zw ingli U lrik, a keresz-

harcokat kellett vívniok reformált keresz
tyén vallásukért. Ezért tudunk igaz kegye

tvénség egyik nagy reformátora.
Zwingli lelkész volt, a zürichi „Gross-

lettel emlékezni Zw in gliről: ő helytállt
ügye mellett. S változhatnak az idők, vál
tozhatnak bennük az emberek, de az igaz

miinster” papja. M iért vette mégis kezébe

ügyért küzdők mindig elnyerik a hősi ko

a kardot? M iért hagyta el templomát s
vett részt fegyveres küzdelemben? Azért,
mivel a megújított keresztyénség ügyét kel
lett megvédelmezni.

szorút. A z evangélikus keresztyénség ma is
bátor védőket, jó vitézeket kíván. Ma ugyan

Ismeretes, hogy Zwingli részben tanul
mányai alapján, részben Luther hatása
alatt a maga munkaterületén szintén hozzá
látott az egyház reformálásához.

Miként

Luther, ő is a búcsún kezdte el az addigi
vallásosság bírálását. Emellett pedig svájci
népe iránt való

buzgó

szeretete is bátor

szólásra és határozott cselekvésre serken
tette. Akárcsak a wittenbergi reformátort,

nem kard, lándzsa, pajzs a harci eszköz,
de a küzdelem ma is súlyos és életre megy.
Ma az evangélikus ifjúság kezében ilyenek
a fegyverek: tiszta lélek, erős, fegyelme
zett test, szorgalom, becsület s többek kö
zött jó iskolai bizonyítvány.
Zwinglivel kapcsolatban sok történelmi
emléket lehetne feleleveníteni. Érdekes
vizsgálni, milyen viszony volt Luther és
Zwingli között, mi volt a közös és mi volt

elnémítani. De

a különböző a wittenbergi és a zürichi re
formációban. A z is nagyon tanulságos,

míg Luthert fenyegetéssel akarták megret
tenteni, addig őt kitüntetéssel csábították

hogy hazánkban Zwingli hívei miként ké
szítették elő a talajt a kálvinistáknak. De

hallgatásra és szemethúnyásra.

most csak egyre hívom fe l a figyelmet.
Rövidlátó, elfogult emberek részéről
gyakran hangzik el az a vád Luther Már
tonról, hogy egyéni nagyravágyásból, ön

öt is igyekeztek

gyorsan

Sikertele

nül. Zwingli folytatta művét. Irataiban,
vitáiban előadta reformációi tanítását; gyü
lekezetében reformálta az istentiszteletet és
szervezetet. Politikai újítások is kapcsolód
tak nevéhez. Hatása kiterjedt Zürichen túl
Svájc sok városára és kantonjára. A z ezerötszázhúszas években már ellenségesen áll

fejűségből kezdte el és vitte véghez művét,
íme Zwingli a hatalmas bizonyság arra,

nak egymással szemben a római vallású és
az evangélium szerint megtisztított keresz-

nem volt kolostori cellába húzódott szerze

tvénségű kantonok és városok. 1531-ben öszszeütközésre került a sor közöttük s ekkor
esett el a harcban maga Zwingli is.

hogy a keresztyénség a X V I. század elején
valóban megtisztításra szorult. Zwingli
tes, hanem világlátott, az életet élvező tá
bori, majd gyülekezeti p a p ; nem voltak
lelki gyötrődései, hanem humanista tanul
mányokban lelte kedvét. Válság nélkül ju

E harcban a reformált részek az egyház

tott el arra a meggyőződésre, hogy csak az
evangélium lehet a keresztyénség zsinór-

javítás eredményeit védték. A magyar
evangélikus ifjúság különösképpen tudja
értékelni az evangéliumi hit hősi védelmét,
hiszen a magyar ősöknek szintén nehéz

—

mértéke. És mégis reformációt csinált, ép
pen úgy, mint Luther. Ha tehát semmi
más jelentősége nem lenne Zwingli művé-
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nek, annyi mindenesetre volna, hogy tanú
ság maradna Luther tettének igaza mellett.
A kappeli hős hamvait ellenséges kezek

Mikszáth

seket,

emléket,

elhalványult

évfordu

hamvadó

neveket,

érzé

feledésbe

ment törekvéseket villantott fe l lelkűnk
ben. Egyik levelében K is Jánoshoz írva
olvassuk e szavakat: „Minden kétségen
kívül vagyon az,

hogy a Lutheránusok

Oskoláiból jönnek ki azok az ifja k , akik
Aesthezissel dicsekedhetnek.” A szent
öregnek „Regmetzen,

A fegyvereket, melyekkel Zwingli a csatáoan részt vett,
máig őrzi Zürichben a Svájci Országos Múzeum.

szárnybontása Selmecbányán.

Kazinczy halálának százados
lója rengeteg

szélnek szórhatták. De nagy emlékét nem
rabolhatják el.
Sólyom Jenő.

K u tlik szabómester uramnál, ki maga is
dühös garibaldista.
Selmecbányán
Breznyik János,

az első dolgozatáról
az érdemes tanár, nem

akarta elhinni, hogy ő maga csinálta.
Próbára tette felügyelet mellett. M egbi
zonyosodott tehetségéről, elismerésképpen
abbahagyta a tegezést s Mikszáth is Ön
lett előtte.

Tokajhoz 5 mért-

Háromévi diákoskodásának

három na

földnyire” 1793-ban írt igazságát példáz
zák Mikszáth Selmecbányái diákévei is.

gyobb elbeszélésében ad visszhangot: A z
aranykisasszony; A z eladó b irto k ; Ta

Mikszáth 1863. őszén iratkozott be Sel
mecbányán a hetedik osztályba, de sok

vaszi rügyek. Azonban olyan verekedés

mulasztása miatt az első félév végén abba
hagyta tanulmányait. A rimaszombati is
kolában előzőleg elért sikerei, az áldott
lelkű Baksay professzor úr bíztatásai s a
jóságos édesanyjának fiának rendelteté
sébe vetett szinte babonás hite a követ
kező tanévre mégis visszahozta.

ben, milyet az utóbbiban leír, nem vett
már részt. A Klopacska va g y az Ó-vár tájékán a nagyobb diákok már nem csatároztak a hevérekkel. A kkor már csak
mint regés múltról emlékeztek ily esetek
ről. Barátai közé tartozta k : Zsivora Samu,
Bothár Samu, Delién Endre, Bothár L a 
jos, kit Mikszáth báró Fucsának keresz

Az intézetnek varázst kölcsönzött a P e

telt el. Báró Fucsa barátját szokta fe l

tőfi hagyomány, kinek emlékezetére ver
set szerzett akkor, s akinek selmeci diák
ságáról élte utolsó évében egy hangulatos

keresni dohányinség idején s a rábeszélés
erejével — ha ez nem ment — 50— 100

rajzot fest.
Mikszáth villogó szemű fiú, bajusza serkedőben, haja rövidre vágott, kalapja
hátracsapva, arcán mindig valami mosoly
ül, félszája szegletét önkéntelenül félre
húzza, mert az a megszokott pipa helye.
Ruházata magyaros — nemzeti. Járása
kissé tétova, állása zsebrevágott kezekkel
oly kedvesen csámpás. Ez a fiatal M ik
száth külső képe. Hozzá tehetjük, hogy

adoma elmondásával eszközölt ki magá
nak egy jó dohányporciót. M ert éle,
tréfa, szójáték, adoma már ekkor is csak
úgy zsongott a későbbi nagy palóc fe jé 
ben. Nem is csoda. Összeolvasott mindent.
Szinte falta a betűket — főként, ha nem
iskolaiak voltak. Mert tanulni bizony nem
igen szeretett. Mintha a végleteket ke
rülte volna, sem jó, sem rossz tanuló nem
volt.
Erősebben érdekelte az önképzőkör. A z
1926. óta fennálló egyesületben élénk élet

otthonról kellően segítik, egyedül lakik

—
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lüktetett s a szombat délutáni műsor min

húsz éve porladozik a selmeci földben, ahol

dig elég változatos volt. A k k or még in
kább a kötött múzsával, a versek isten-

az Ön neve arannyá fog válni és kibányászszák egy napon. De nem is az ö n testéhez

asszonyával kacérkodott. De igazi nagy
sikerét a próza hozta meg. E g y humoros
rajzot ír t: „A z én Gyuri bácsim” címmel.
Ez a Gyuri bácsi gyűlölte a német nyel

van adresszálva e levél,

vet, de annál jobban

szerette a füstölt

nyelvet. M ég a magáét is oly alaposan
füstölte, hogy mikor meghalt, a fe jfá já ra
szegezett arcképének szájába pipát r a j
zolt egy pajkos diák s ezt írta alá: „No,
most gyújtson rá Gyuri b á csi!”
Néhai Gajdács Pál tótkomlósi lelkész,
a Hunyadiak ihletett epikusa, ki Mikszáth

életrajza mégis hibásan a verses kísérle
tek között említi meg. Kísérletezett sza
valással is. Saját ve rsét: Gyula vezér bal
ladáját szavalta el, de nem nagy sikerrel.
Akadályozta mókás természete, változó
kappanhagja.
Annál kellemesebb volt
adomázása, mikoron maga is nagy jó 
ízűket tudott kacagni. Társaságban oly
kor danolászott, bár gyengén. A cigány
zenét nagyon szerette. A z önképzőkör
jegyzője, majd fő jeg y zője volt. Itt azután
inkompatibilitásba került, pedig még nem
volt képviselő. Másnak csinált dolgozatot
s maga vette ki bírálatra. Nyugtalan el
méje kereste az ily gimnasztikát.
írja,

hogy

szól,

folytatják, a selmeci

Petőfi-körben, ahol

Petrovics Sándor bontogatta ki szárnyait
s ahol az első ingadozó lépéseket tettem én
is a Parnaszus felé negyven és néhány év
előtt az Ön melegen simogató, bíztató te
kintetétől felvillanyozva. Emlékszik-e ked
ves Tanár Űr, arra a nagy teremre, a pékbolttal szemben, ahol az önképzőköri fel

iskolatársa volt, iratai közt megtalálva
közölte e kedves rajzot s a nagy író egyik

Váradi Béla azt

a leikéhez

senki máshoz nem is szólhat, az ö n lelke
pedig ott él azokban, akik az ö n dolgait

Mikszáth

Rimaszombattal ellentétben Selmecbányái
tanárai közül egyet sem emel ki emlékezé
seiben. Ezzel szemben vessünk egy pillan

olvasásokat tartottuk? Tudja-e, mikor áll
tunk ott utoljára szemtől-szembe ? 1866-ban.
E gy Brózik Titusz nevű társunk csinos
meséket olvasott f e l ; önnek sehogy se fért
a fejébe, hogy ezt ő írta volna, Elkezdte
requirálni s kisült, hogy azokat én írtam
Bróziknak . . . ”
A levél nincs tovább, nincs befejezve —
minek is? Elmondhatta a végét ő maga ott
a túlvilágon Seholtz tanár úrnak, ki a cso
dás véletlen folytán ép azon a napon húnyt
el, melyen Mikszáth székfoglalóját tartotta
a Kisfaludy-Társaságban.
Selmecbánya! . . . A z emlékek raja röp
pen fel előttem. Ott járok a föld méhében:
a Ferenc-akna sötét levegőjű bányajáratai
ban ; halkan zúg a földalatti lég huzama,
percre szemembe villan a nemes érc után
kutatók mécsének itt-ott imbolygó pisla

tást íróasztalára, mely üveg alatt áll, mi
óta árván maradt. Ott van egy megkezdett

fénye.
Kazinczy és nemes társai jutnak eszembe,
akik a magyar irodalmi múlt behorpadt
tárnáiból, a magyar néplélek düledező ak
náiból kibányászták azt a nemes ércet, me

csodálatos levél,
melyet halála előtt pár
nappal írt s amely így szól:

lyet majd Berzsenyi, Kossuth, Petőfi, Mik
száth és más „lutheránus oskolákból kijövő

„Kedves Seholtz Tanár Ű r!

ifja k ” világgá ragyogó diadémmá pöröIvöznek ki lángelméjük teremtő műhelyé

Tudom, hogy Ön nem kapja meg ezt a
levelemet, mert Ön meghalt és mintegy
—

ben.
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D r. Oravecz Ödön.

A „Szegletkő".
Önmagát

nevezi

Krisztus

„Szegletkő

egy drámában örökítette meg

nek” Máté ev. 21, 42. és 44. verseiben s
azt állítja, hogyha valaki e „Szegletkőre”
reáesik, izzé-porrá zúzódik össze.
Tartsunk egy kis

Juliánusz

tragikus alakját, melynek címe: „ A
szár és a G alilei” .

Csá

T. Napóleon (1769— 1821) nem tűzte bár

sétát a világhistória

életcélul maga elé a Krisztus egyházának
lerontását, de ty’rannüsi dölyfjében, ami

mezején s mutassunk rá u jjal néhány sze
mélyre, akik beleütköztek a „Szegletkőbe”
és összezúzták magukat. Julianusz — N a

kor népek és országok nyakára hágott reá
s szerencsecsillaga fénymsen ragyogott, ő is

póleon és Nietsehe Krisztushoz való viszo
nyáról lesz alábbiakban szó.
Juliánusz (361— 363 Kr. u.) római csá
szár mégegyszer kísérletet tett arra, hogy

beleütközött a „Szegletkőbe” .
Egyiptom i hadjárata alkalmával a mo
ll,ammedánokhoz következő Antikrisztushoz
illő proklamáeiót intézte:

a keresztyénséget letörje s a pogány val
lást visszaállítsa. Nem tépette ugyan szét

„T i, akik a mecsetekben prédikáltok, ad
játok tudtul a népnek, hogy aki ellenem

oroszlánokkal a keresztyéneket, mint azt a
korábbi római császárok tették,
de ahol

szegül, az sem ezen, sem a másvilágon nem
fog menedéket találni:”
„Világkezdete óta megjövendölték felő

csak lehetett, ártott nekik. Udvarából elül
dözte. s az állam szolgálatában sem tűrte

lem,

meg őket. Ellenben a pogánvokat és zsidó
kat pártfogolta. A pogány templomokat
restauráltatta s a zsidóknak engedélyt
adott a jeruzsálemi szentély újrafelépítésére. Ez utóbbi azonban csak álom maradt.

hogy

a kereszt uralmának ívtörése

után, fel fogok bukkanni a messze Nyugat
ról, hogy’ a sorsot megpecsételjem. Tanít
sátok a népet, hogy’ a Koránnak több mint
20 hely’ én jövendölve áll, amit tettem és
tenni fogok.”

362-iki iskolatörvényében a keresztyéneket

„É n mindent tudok.

az iskolalátogatásától eltiltotta. Tollal is
igyekezett halálos csapást mérni a Krisztus
követőire s „Galileaiak elleni beszédek” cí
men könyvet írt a keresztyének ellen.

nak világosan fel kell ismernie, hogy Isten
tpzet engem és emberi erő semmit sem te
het ellenem. Boldogok, akik énbennem hisz
n e k !”

Mikor látta, hogy’ mindez nem hozza meg
a keresztyénség óhajtott bukását, egy régi
mintájú keresztyénüldözés terve fogamzott
meg agyában. Azonban nemsokára hábo

Belelátok lelketek

legbelsejébe. Eljön a nap, amikor a világ

A waterloö-i csata (1815) után a fran
ciák fényes császárja egy angol hajón pró-

rúba keveredett a perzsákkal s a csatában
maga is halálos sebet kapott. Hagyomány
szerint ezekkel a szavakkal múlt k i : „Tan

.bált egérútat venni, de a brit partokra érve
megrendülve.vette tudomásul, hogy’ Anglia
fogságába került s életfogytiglani keserű
számkivetésbe, az A tlanti Óceán egy’ ma

dem vicisti G alilaee!” (Mégis csak győztél
G alilei!). Halálával tervei is sírba szálltak

gános szigetére, Szent Ilonára kell mennie.
E sziget csendes magányában nyugodtan

s a keresztyén egyház haladt tovább a maga
diadalútján.

.elmélkedhetett a hódító lehullott szerencsecsillaga fölött. Elmélyedve olvasta az U jtestamentumot s egyízben a környezetében

Ibsen Henrik a jeles norvég drámaíró

—
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levő Montholon gróf előtt ilyen nyilatkoza
tot tett:

über die höchsten Fragen c. könyvéből).
Végül végzetesen összekoccant a „Szeg

„É n ismerem az embereket, dg mondom

letkővel” és halálra zúzta magát Nietsche
Frigyes (1844— 1900). Ez a „durch und

Önnek, hogy Jézus nem ember. Vallása ti
tok és páratlan a maga nemében. Oly érte

durch” istentelen német filozófus a keresztyénséget az emberiség „halhatatlan
szégyenfoltjának”
bélyegezte.
Tanítói
Strauss és Renan voltak. Ezek indították

lemre mutat ez, amely nem emberi érte
lem. . . Jézus . . . nem filozófus, mert ar
gumentumai a csodák. Tanítványai kezdet
től fogva imádták őt. Kizárólag azért jött

el még ifjú korában azon a pályán, ame
lyen haladva bele kellett ütköznie a „Szeg
letkőbe ’ ’.

a földre, hogy a menny titkait és a lélek
törvényeit kinyilatkoztassa. Alexander Caesár, N agy K ároly és én hatalmas birodal
makat alapítottunk. De mire építettük

Mint valami felkent filozófus-próféta
ékesen és költői nyelven szólt korához. Az

lángelménk alkotásait? A hatalomra! E gye

ember tekintetét mindenáron el akarta
vonni a túlvilágtól és a földhöz rögzíteni.
Zarathustrával ezt mondatja: „Meghaltak
az istenek s most mi azt akarjuk, hogy az

dül Jézus építette a szeretetre az ő orszá
gát és ma is emberek milliói készek meg
halni É rette.”
„ A keresztyén vallásnak világban való

Űbermensch (Emberfelettiember) éljen.”
Nietschét felbőszítette az, hogy Krisztus
a gyengéket védelmébe veszi. A z ő eszmé
nye az erős Caesár, aki tálentumait arra

győzelmét nem egy nap vagy valamely
csata szerezték meg. Nem, hanem ez egy
harc, egy sok évszázados hosszú háború,
melyet az apostolok kezdtek el és utódaik

használja fel, hogy milliókat igájába tör
jön. Ezért a társasember nyájösztönével

s a következő keresztyén nemzedékek fo 
lyamárja hajtott előbbre. E harcban a v i

szemben az individuális kiválóságot magasz
talja.

lág összes királyai és hatalmasai állnak az
egyik oldalon. A másik oldalon nem látok

Nietsche élete voltaképpen nem más,
mint egy hatalmas birkózás a Krisztussal,
A kit a szíve rejtett mélyén bámul és res
pektál, de Aki ellen mégis mindvégig ru-

hadsereget, hanem néhány ember titokza
tos erejét, akik itt is, ott is a világ minden
részén elszórva találhatók s akiknek más
szövetségjegyük nincs, mint a kereszt tit
kaiba vetett közös h it.”

gódozik. Ugyanezt teszi a Sátán is.

Azután saját életére és jövendő sorsára
gondolva szomorúan így fo ly ta tta :
„É n idő előtt meghalok, testem vissza
kerül a földbe, hogy a férgek rágódjanak
rajta : Ez a nagy Napóleon közelgő sorsa!”
„Micsoda roppant távolságot látok az én
mélységes nyomorúságom és Krisztus örök
kévaló országa között, amelyet prédikál
nak, szeretnek, dicsőítenek és amely ki fog
terjedni az egész földkerekségre!”
(D r. H. E n gel:

Die

grössten Geister

—

Bá

mulja és respektálja a Krisztust, de azért
folytonosan ellene áskálódik és Országát
rombolja.
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V ájjon használt-e Nietsche hazájának?
Nem, sőt temérdeket ártott. Egyik volt
hallei professzorom von Dobschütz mon
dotta egyszer, hogy Németország bukását
két tényező készítette elő: A
„Berliner
Tageblatt’ című újság és Nietsche Frigyes
munkássága. A z ő lelke valóban az „Antikrisztus” lelke volt, amint azt egyik mun

—

kájának

címe

(„D é r A ntichrist” ) el is

ti a „Szegletkőre” építettetek volna Isten
nek templomot, boldog lett volna életetek

Vájjon használt-e Nietsche önmagának?
Nem, sőt mivel összeütközött Krisztussal s
szöges ellentétbe került az evangéliumok

— halálotok s most fejeteken az örök élet

sarkigazságaival, — széjjel kellett mállania. A „Szegletkővel” való összekoccanása
oly vehemens volt, hogy agyrázkódást szen
vedett belé. 45 éves korában elborult az el

megcsendül felettetek az Evangélium hal
hatatlan Ig éje:

árulja.

hervadhatatlan koszorúja ékeskednék. De
ti beleütköztetek a „Szegletkőbe” , azért

„Sohasem

olvastátok-e

az

Írásokban:

Am ely követ az építők megvetettek, az lett
a szegletnek f e j e ; aki e kőre esik, szétzúza-

méje s ettől kezdve az őrültek szánalmas
életét élte, míg végre 1900-ban utolérte a
halál.
Juliánusz! Napóleon! és Nietsche! H a

tik, akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja
azt. ’ ’
Horeczky Béla.

A tulipán útja.
Ha valaki a tulipánról hall, rögtön
Hollandiára gondol, mivel a mi kertészeink

azokról rajzot készített. E g y ik útján —
Konstantinápoly és Drinápoly között —

rendesen Hollandiából szokták hozatni a

meglátta a tulipánt, amiről Micault M ik
lóshoz intézett levelében ezt í r j a : K on
stantinápoly és Drinápoly között tett

tulipánhagymákat. P edig a tulipán csak
otthont kapott Hollandiában az újkorban.
Keletről, Ázsiából származik. Sokan a
Turáni-alföldről, mások Koppadóciából
(Kis-Ázsia) származtatják.

útamban sok nárcisz és jácinttal, egye
bekben olyan virággal is találkoztam,
amelyet a törökök tulipánnak neveznek
és amelynek szaga nincs, de gyönyörű
színeivel gyönyörködteti az embert.”

Az ázsiai származást mindenki elismeri,
csak az útját nem tudják még, merre
vándorolt, merre került Európába, H ol
landiába és hozzánk is.

Most már az a kérdés, hova küldött
vagy vitt először Busbecq tulipánt?!

Okiratos bizonyítékok szerint a tulipán
ról az első hírt Augezius Gislenius de

Balbin azt mondja, hogy Busbecq I.
Ferdinándnak vitte volna az első tulipán-

Busbecq (A u g ier Ghislein de Busbecq rö
viden Busbeck) küldte Európába a X V I.
század második felében. Busbecq Comine-

hagymákat. Í g y a tulipánt először a Habs
burgok prágai császári udvarában látták

ben — francia Flandriában — született.
Mint ügyes politikust I. Ferdinánd ma
gyar király és osztrák császár II. Szoli

volna. Busbecq azonban egyik levelében
azt írta, hogy akkor, amikor ő Szolimán

mán udvarába küldte követnek, Konstantinápolyba. Szolimán udvarával — hét
évig volt Törökországban — bejárta a bi

udvarától elbúcsúzott, semmiféle növényt
nem hozott magával, csak azoknak lera j
zolt képeit. M ég csak nem is küldött tu
lipánt, mert leveleiben sok növényt fe l
sorol, csak a tulipánt nem.

rodalom legnagyobb részét. A politika
mellett főleg növénytannal foglalkozott,
a tetszetős növényeket összegyűjtötte,

Megerősíti ezt az is, hogy Matthiolus
I ’ ierrandrea sienai orvos, — • korának
egyik leghíresebb botanikusa — aki ép

—
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pen ebben az időben lett

I. Ferdinánd

udvari orvosa, s aki Bnsbecq-vel

sűrűn

levelezett, 1558-ban adta ki híres Dioscorides-Commentárjainak új kiadását. Eb
ben a műben az akkor ismert összes neve
zetes növényeket leírta, részint lerajzolta,
de a tulipánt nem említi. Ebből az tűnik
ki, hogy ebben az időben (1558) az oszt
rák császári udvarban — tehát Prágában
sem — ismerték a tulipánt. Mert, ha is
merték volna, akkor Matthiolus Pierrandrea, aki éppen a különleges virágokat
annyira gyűjtötte, a tulipánról nem fe 
ledkezett volna meg.
H ogy a tulipánt Matthiolus
sokkal későbben ismerte meg,

tényleg
kitűnik

Commentárjai 1565. évi új kiadásából,
amelyben már ott van a tulipán rajza, de
„Narcissus V. ”

név

alatt.

Matthiolus

hátrahagyott leveleiből az is kitűnik,
hogy ő a tulipánt Cortesius páduai patricius révén ismerte meg és azt — nárcisz
nak tartotta.
H ogy Busbecq miért nem küldötte meg
Matthiolusnak az általa megismert tuli

Európában, m elyről már biztos értesülé
sünk van, 1559. év április havában Herworth János augsburgi polgár kertjében
díszlett, aki valószínűleg konstantinápolyi
kereskedelmi összeköttetései révén jutott
hozzá. A. F latt K . ezen állítása mellett
felhozza Clusius azon értesítését, hogy
Antwerpenben 1570. körül egy kereskedő,
aki konstantinápolyi árui között tulipánhagymákat is kapott, azok egy részét
ecettel és ola jjal elkészítve megette, ami
biztosan nem történt volna meg, ha is
meri a hagymák jelentőségét.
Linné K ároly is emellett bizonyít, „Hortus Upsalansis” c. művében azt írja, hogy
a tulipán 1559-ben származott Hollan
diába, vagyis Hollandiában csakis 1560ban viríthatott. Eszerint Augsburgban
már 1558. őszén ott volt és 1559-ben virí
tott. Különben Gesner Konrád zürichi bo
tanikus és orvos (aki először ismertette
a tulipánt, ahonnét a nevét is k a p ta : Tulipa Gesneriano) 1561-ben, tehát a tuli
pánnak augsburgi megjelenése (1558.)

pánnak akár a hagymáját, akár a rajzát,
az ezekből a levelekből nem tűnik ki. Vaszary azt hiszi, hogy ennek oka a két tu
dós féltékenykedésében keresendő.

után 2 évre ismertette a tulipánt Condus
Yalerius „Annotationes” c. müvében „Tulipa Turcorum ” név alatt. Eszerint Né
metországban virult volna először a tuli
pán: Augsburgból azután gyorsan elter

De hát akkor hova került először a tu
lipán?!
Miután Busbecq hollandi
(flam and)
eredetű volt, valószínű, hogy hazájába

ben már felsorolja azokat a tenyésztőket
is, akik a tulipánnak egyes fa jtáit előállí
tották.

küldte, va gy vitte az első tulipánt. M a
guk a hollandi írók is azt állítják, hogy

Angliába Garet vitte be 1557-ben. Fran
ciaországban pedig — és pedig Aixben —

jedt. Lobelius 1576-ban megjelent művé

1610.

„Busbecq valószínűleg Hollandiába küldte
az első tulipánhagymákat.” Polman Mooy
azt írja, hogy az első virágzó tulipánt
W ulich Iviewerz nevű gyógyszerésznél lá t

körül

kezdte

kultiválni

Nicolas

Claude Fábry Peirsee provancei birtokos.
Olaszországban Cortesius páduai polgár

ták Amszterdamban.

már 1565-ben ismerte és tenyésztette, sőt
másoknak is küldött tulipánhagymákat

Ezzel szemben A lfö ld i F latt K ároly
azt írja, hogy „az első virágzó tulipán

tenyésztésre. Béesbe Clusius szerint Miksa
és Rudolf császárok alatt került volna a

—
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tulipán, amelynek m agvait Busbecq 1573ban hagyta Clusiusnál.

De az sem lehetetlen, hogy a pozsonyi

Ezekből a mag

primási kertbe már régebben (1573. előtt)

vakból Clusius 33 évi tenyésztés alatt 47

kerültek tulipánhagymák,

Változatot állított elő. Flatt szerint Clusiusnak köszönhetjük a tulipán első jó
rajzát és tökéletes leírását.

János fentidézett könyvében, éppen a tu
lipánok leírását tárgyaló fejezetben, azt

Hozzánk valószínűleg Clusius útján ke
rült, aki — mint F latt írja — „Bécsből
Magyarország nyugati részeibe ú. m. Sop
ron, Vas, Moson, Pozsony megyékbe —
amelyeket a török nem háborgatott —
gyakran lerándult. Legjobban Ném etúj
váron szeretett tartózkodni, ahol főúri
házigazdájával, a szintén növénykedvelő
Batthyány Boldizsárral s ennek udvará
ban lakó Bajthe
zösen ápolták
'Valószínű, hogy
pán a prímások

István ref. lelkésszel kö
a „scientia amobilis” -t.
innen származott a tuli
pozsonyi kertjébe is. Eb

ben az időben a pozsonyi

primáskertet

messze földön ismerték, maga Miksa csá
szár Verancsics A ntal esztergomi érsekhez
fordult oltógalyakért (Török János: M a
gyarország Prím ása). Lippay G yörgy ér
sek pozsonyi kertje pedig éppen tulipá
nokkal volt telidestele. Szépségüket iga 
zolja Lippay János jezsuita, aki „Posoni
kert” c. könyvében ír ja : „Lom b ergius azt
mondta róluk, hogy olyan szépeket még
sohasem lá tott.”

mert

Lippay

írja, hogy az érsek külföldről drága pén
zen igen sokféle virágot hozatott, neveze
tesen Angol-, Francia-, Olasz-, Német-,
Törökországból és Indiából is. A külföld
ről hozatott virágok között van leírva a
tulipán is. Különben Lippay János köny
vében kétféle tulipánt e m lít: a perzsiait
és a niederlandit (hollandust). A perzsa
tulipánról azt mondja, hogy annak virá
gai sokkal kisebbek, mint a niederlandi-é.
Ebből arra is lehet következtetni, hogy a
perzsiait (tehát nem a niederlandit) már
régen ismerték. Talán már V itéz János
esztergomi érsek esztergomi híres k ertjé
ben virított — mondja Vaszary, amely
kertekről azt írják az egykori tudósítók:
„olyan fenségesen szép volt, hogy még a
külföldi követek is elálmélkodtak ra jta .”
Talán ez lehet az a tulipánfajta, amelyről
A . James azt mondja, hogy 146f5-ban ke
rültek Velence — Bécsen át Csehországba
(Hanusz István: A növények világából,
209. 1.). A haarlemi tulipánt pedig H ol
landiából Clusius útján szerezhették be.
D r. Horváth Károly.

A z energiasugárzások szerepe a föld életében.
Energia egyik helyről a másikra kétféle
képpen terjedhet: vezetés (pl. hő-, elektro
mos vezetés) vagy sugárzás útján. A su
gárzó energiának ismét két fa ja v a n : a kor
puszkuláris sugárzás, amelynél a sugárban
röpülő anyagi részek haladnak és a hul
lámsugárzás, ahol az energia vagy vala
mely közeg periodikus mozgása által terjed
el (pl. hang) vagy pedig az elektromos és

—
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mágneses térerő periodikus változása által
halad tova (elektromos hullám, hő, fény
stb.). A korpuszkuláris és elektromágneses
sugárzások terjedéséhez tehát semmiféle
közeg nem kell. Földünkre a világűrből te
hát csak e kétféle úton érkezhet energia.
A hullámsugárzás energiafajtái hullám
hosszak szerint rendezve a következők: leg
nagyobb az eletromágneses hullám hullám -

—

gedhetetlen feltétele. A növényi asszimilá
ciónál különösen a sárgásvörös fénynek
van nagy szerepe. A kék fényt a sztratosz
férában lebegő finom por részben szét
szórja s ez okozza az ég kék színét.
A z ultraibolyasugárzásból csak kb. 290
p p (m illim ikron) hullámhosszig terjedő
rész jut a magas hegységekbe. A többit el
nyeli az ózon, mely a sztratoszféra oxigén
jéből egy rövidhullámú ultraibolyasugár
abszorbációja által keletkezik és a levegő.
A föld felszínére legfeljebb 300— 320 pp-os
sugárzás juthat. Ez is gyengén s csak kel
lően tiszta légköri viszonyok mellett. A
320— 280-ig terjedő sugárzásnak nagy
élettani jelentősége van. Ez okozza a bőr
gyulladást, sőt az egész szervezet lázas
megbetegedését. Előmozdítja a vitamin
képződést.

hossza, ezután jön sorban a hősugárzás, a
spektrum színei a vöröstől az ibolyáig, az
ultraibolyasugárzás igen hosszú tartomá
nya, a Röntgen-sugárzás, .ezután egy isme
retlen tartomány, majd a rádióaktív y su
gárzás, ami egyébként egészen Röntgensugár természetű.

A z utraibolya másik része 300— 400 up
között, közvetlenül a látható fény után,
nem gyakorol különösebb hatást az élő
szervezetre. Ezeknek azonban más, fontos
szerepe van a föld légkörében. E sugárzás
hatására válnak le elektronok a levegő

A földre érkező sugárzó energia túl
nyomó nagy része a napból származik. A z
általa kibocsátott leghosszabb
hullámú
energia a sugárzó hő, amely a légkör két
rétegén, a sztratoszférán és troposzférán,
áthaladva eljut a fö ld felszínére (lásd az
ábrát). A troposzféra közvetlenül a föld
felszíne felett, kb. 12 km vastag réte
get képez.
Ebben
játszódnak le a
légköri jelenségek. A z itt levő víz
gőzök elnyelik, abszorbeálják a hősugárzás
egyrészét s ezeknek egyenlőtlen felmelege
dése okozza a légmozgásokat. A troposzféra
felett van a sztratoszféra, itt abszolút nyu
galom uralkodik, a gáz erősen ritka és szi
lárd halmazállapotban van.
A látható fény

úgyszólván

gyöngülés

nélkül ér a földre. Ez a szerves élet elen

—
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molekuláiból azaz ez ionizálja a levegőt.
A ionizáció következtében a levegő elektro
mos töltést kap s ebből keletkezik a légköri
elektromosság. E sugárzás hatására csak
nem minden test fluoreszkál (vilá gít). Ha
a napsugárból valami szűrő segítségével
csak ezt az ultraibolyasugárzást bocsáta
nunk a földre, tündéri látványban lenne
részünk. A legszebb színekben látnánk flu
oreszkálni a tárgyakat. Ez a jelenség meg
van mindenütt, ahová napsugár jut, csak
az erős napfény elnyomja s íg y nem vehet
jük észre.
E sugarakon kívül, mint hullámsugárzás
érkezik hozzánk a tejútból az ultra y-sugár,
amely még a y-sugárnál is rövidebb hullá
mú. Hatása az élő szervezetre még nincs

—

megállapítva rendkívüli gyengesége miatt.
Hatalmas áthatolóképessége a Röntgen- és
"-sugarakét alaposan fölülmúlja.

között igen nagy értékeket vehet fel. Izzó
állapotban levő égitestekben oly nagyra nö
vekedhet (az óriási fényerő m iatt), hogy

A föld felszínén észlelhetünk rádióaktív
z, p, y-sugarakat is, ezek a földkéregben
levő rádióaktív elemektől származnak.

az fe l is robbanhat tőle. H a egy test geo
metriai méreteit csökkentjük, csökken a
reá ható fénynyomás, de csökken annak
súlya is, még pedig sokkal erősebben, mint

A napból, mint erősen izzó testből (hő
foka kb. 6000° C) állandóan lépnek ki elek
tronok (mint az elektroncső izzószálából).

a fénynyomás. Elegendő kicsiny geometriai
méreteknél elérhetjük azt, hogy a súly ki
sebb lesz a fénynyomásnál (pl. 0.0003—
0.0002 mm átmérőjű gömbök). A z ilyen
apró tárgyakat a napfény nyomása kicsa
varhatja a föld gravitációs teréből. Ilymódon kisebbfajta mikroorganizmusok (radioláriák), ha feljutnak a magasabb légréte
gekbe, a napfény útján kikerülhetnek a
világűrbe, s ha ott kibírják az óriási hide

Ezek felhőkbe tömörülve, korpuszkuláris
sugárzás alakjában vándorolnak szerte a
világűrbe. Útjukban elérik a sztratoszfé
rát s annak egy rétegét erősen ionizálják.
Ez az ionizált réteg, az ú. n. Heaviside- ré
teg úgy működik, mint egy kifeszített fém 
háló: visszaveri az elektromágneses hullá
mokat s íg y lehetővé teszi a rádióvételt
igen nagy távolságból is (1. az ábrát.). A z
elektronfelhők csak a sarkok táján tudnak
a légkörhöz jutni a föld mágneses erőtere
miatt. Ott először a Heaviside-réteg fölötti
sztratoszféra részt érik s az ott levő nitrogénkristálykákat lumineszkálásra gerjesz
tik. (lumineszkálás = világítás, különbözik
a fluoreszkálástól). Ezt a fénytüneményt
a sarkok táján gyakran lehet észlelni: sarki
fénynek nevezik.

get, megtelepedhetnek más égitesteken is.
A világegyetemben az energia sugárzás
útján terjed. E gyik helyen eltűnik, a másikor ismét megjelenik. A z égitesteken or
ganikus élet csak addig lehetséges, amíg az
energiavándorlás tart. De az elmélet kimu
tatta, hogy eljön az az idő, amikor ez meg
fog szűnni a világegyetem összenergiáinak
egyenletes eloszlásával. Ezt az állapotot az
elméleti fizika úgy jellemzi, hogy a világegyetem eutrópiája elérte maximumát. Ez

Még egy nevezetes dologról, a fénynyo
másról, kell megemlékeznünk. Elméletileg
levezethető s kísérletileg igazolható, hogy a
fény nyomást gyakorol a testek felületére.
A napfény pl. a föld felszínén minden

nem azt jelenti, hogy az összes energia el
tűnik — hisz ez ellentmond az energiamegmaradás elvének, hanem, hogy olyan
állapotba jut, amelyben már többé semmi
úton-módon hasznosítani nem lehet.

mm2-re 2/3 milligram nyomóerőt gyakorol.
Ez igen kicsiny erő, de kellő körülmények

-

Levius Ernő.
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függönyök. Nem horgolás, hímzés, — ha
nem a kötés nehéz művészetének valódi
remekei.
Megkérdeztem,

ki

készíti

ezeket a

csodaszép kézimunkákat, s azt a választ
kaptam, hogy ilyet bizony minden házban
találhatok, mert itt az asszonyok ezzel
foglalkoznak. És tényleg, lépten-nyomon
láttam egy-egy, a háza előtt üldögélő aszszonyt, villám gyorsan forgó kötőtűkkel
szebbnél-szebb
mintákat kötve. Néha
körbe ülnek tizen is, beszélgetnek s már
nem is számolják a nehéz minták szemeit.
A m it sok helyen csak ritkán láthatunk,

A KÖTÉS.
A z idei nyarat ismét

szűkebb hazám

ban, a Felvidéken töltöttem. Sohasem tu
dok betelni szépségével; a sötétzöld fe 
nyőerdők aljában meghúzódó szerény kis
falvak bájával.
Bolyongásaim közben, — mindig festői
témát keresve — eljutottam a Gölnic v ö l
gyében fekvő kis szepesi bányavároskába,
Szomolnokra. Lakossága valamikor tiszta
német volt s még most is leginkább német
szót hall az ember.

Szepes-megye egy másik kisvároskájában, Gnézdán ugyancsak kötött csipke
kultúrát láttam. Ott a leányok és asszo
nyok vasárnap templombamenéskor az
élénk rózsaszín, kék, piros stb. színű ün
neplő derékra fehér vállkendőt tesznek
elől legyezőszerűen összekötve s annak
szélét széles kötött csipkével díszítik. A
kötény és ingu jjak fodrát ugyancsak
arasznyi széles csipke szegi. Szebbnél-

E g y ik nap festőpalettámmal felszerelve
bevetődtem egy régi ház érdekes boltíves
udvarára, s mikor képemmel elkészültem,
a vendégszerető háziak -nagyon barátsá
gosan behívtak a lakásukba.
Belépve, kedves látvány tárult elém,
ragyogó tisztaság a régi kedves bútorok
kal berendezett szobákban. Mindenfelől
pókhálószerű kötött csipke kézimunkák.
A több fiókos, rézveretű szekrényen az
oszlopos régi zenélő óra alatt csodaszép
pávamintás kötött-térítő, a tojásdad asz
talon ugyanolyan, a fehér göm bölyűfejű
szögekkel kivert divány és karosszékek
támláján kis kerek kötött-térítők, az abla
kokon rózsabimbós és borsószemes mintás

—

mint nagyanyáinktól ránkmaradt és üvegszekrényben féltve őrzött régiséget egyegy lehelletszerü finom kötött csipketerítőt, — azt itt már a 14— 15 éves leányok
készítik.
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szebb mintákat láttam, szőlő, muskátli és
igen gyakran gyümölcsből tervezett ala
kokat, melyek finom fehér szálból készül
nek. Szinte hihetetlen, hogy a nehéz háziés mezei munkában megkeményedett ke
zek ilyen finom munkára képesek!
Másfelé ismerik a kötött munkát, de
inkább hasznos holmit készítenek vele.
Színes gyapjú fonálból meleg kabátokat,
mellényt, érmelegítőt, sapkát, harisnyát
kötnek. Ezen a vidéken majdnem kizáró
lag díszítésre szolgál. Nagyon helyes kis
gyerm ekfejkötőket és kabátkákat kötnek

—

csipkemintával. Akárhány, az út porában

roknál (cipszeréknél) találhatjuk. A Szo-

játszó kisgyerek fején ott díszeleg az in-

molnoktól néhány kilométernyire fekvő
Krasznahorkaváralja színmagyar község
Gömör megyében, ahol a kötésnek ezt a
finom művészi fa jtá já t egyáltalán nem is
merik.

geeskén kívül, mint egyetlen ruhadarab
a gyönyörű kötött fejkötő.
Megfigyeléseim után ai’ra a m eggyőző
désre jutottam, hogy a kötés csipkeszerű
művészetét inkább a németajkú m agya

Glock Klári.

Szent István-napi nép játékok Budapesten.
A nyár a színházi és művészeti életben
egyaránt holt időszaknak számít. Egyes

hogy nem oly nagy az iir a fővárosi és vi
déki magyar között, mint azt egyesek fel

világraszóló nevezetességek —

szeretnék tüntetni: megérti

mint Bay-

még egymást

reuth bajor városka Wagner-előadásai és a
salzburgi Mozart szellemében folyó ünnepi
játékok — kivételével semmi érdekesség.

és szeretettel fogadja a főváros a vidék
magyar népét, melyet még nem tudott anynyira megfertőzni az idegen szellem.

Nálunk különösen sívár a művészeti élet,

Hálásan kell ezt megemlítenünk az evángélikus ifjúság lapjában is, mert akinek

mivel a nyári színházak sorozatos előadá
sokra, nem művészetre törekszenek, úgy
hogy igazán csak a hangversenyzenekarok
munkája jelent művészetet. Ebben az évben
azonban a Szent István-nap olyan érdekes
séget hozott, melyről meg kell emlékeznünk
ifjúságunk lapjában is. A magyar nép vo
nult fel a fővárosba, hogy bemutassa ere
deti táncait, játékait, énekeit, művészetét,
továbbá szép népviseletét.
legkülönbözőbb

Megjelentek a

vidékek lányai és f i a i : a

Kamara Színházban a már ismert csákváriak, a Városi Színház óriási épületében
pedig a koppányszánt.óiak, püspökbogádiak,
mikófalvaiak,
hortobágyiak,
öcsényiek,
szentistvániak, kapuváriak, sellyeiek, nagykállóiak, mezőkövesdiek, boldogiak, szanyiak és tiszapolgáriak. És énekeltek, táncol
tak, adtak jeleneteket, komolyan beszéltek,
tréfáltak festői népviseletükben s tették

köszönhető volt a tél folyamán a csákváriak
H áry János-előadása, és a mostani ú. n.
„M agyar Földmíves Játékszín”
sokszáz
szereplővel bemutatott előadása is: P aulini
Béla író hitsorsosunk. Ismerjük írásait, me
lyekben egészséges magyar humor mulattat
és gyönyörködtet, de még értékesebb írói
munkájánál ez az eredmény, mely bizalmat
hozott, úgyhogy, mikor az előadás végén
az összes szereplők elmondták a Hiszek
egyet és felkiáltottak: „Igazságot Magyarországnak” , akkor úgy éreztük, hogy amely
nép ilyen értékeket tud felmutatni, attól
nem fogják soká megtagadhatni a várt
igazságot.
Paulini vállalkozása nem egyedülálló,
hanem egy ága annak az áramlatnak, mely
Bartók és Kodálv-lyal élén a magyar nép

ezt olyan hatással, hogy öröm töltötte el a
szemlélőket. De öröm volt lelkűnkben, mi

zenei emlékeinek, a paraszt dalnak felku
tatásával szerzett örökkévaló érdemeket.
Paulini a magyar tánc és magyar népszín

kor a blazírt és dzsessz-zenét kedvelőnek
kikiáltott pesti nép határtalan lelkesedését
tapasztaltuk. Bizonyítéka volt ez annak,

játék megismertetésével egészíti ki ezt a
munkát: a népisme, folklóré
tevékeny
ségét.

-

29

-

De azt szeretnek, ha nemcsak Szent Ist
vánkor jönnének fel Pestre a vidék művé

ménysége is erősebben rögződnék meg lel
kében, mint enélkül.

szetének munkásai, elsősorban a Dunántúl
értékes népei, hanem évközben is. Akkor
megismerhetné őket a magyar ifjúság, a leg

Befejezésül arra kérem olvasóinkat, hogy
a felsorolt magyar helységekről írjanak né
hány sort szerkesztőségünk címére: írják

fogékonyabb s leghálásabb közönség, mely
íg y nyáron természetszerűleg nincs a fővá

meg, melyik, hol van, miről nevezetes; hadd
lássuk, mennyire ismeri az Ifjú Évek ol
vasóközönsége a magyar vidék értékeit, ne
vezetességeit.

rosban, hanem nyaral valahol távol. Mert,
ha a magyar ifjúság tanulná meg értékelni
a magyar népet, akkor a feltámadás re

Az
A z elmúlt szezonban

expedíciós
több

fír. fíöhm Dezső.

film ek divatja.

expedíciós

film ről számoltam be az Ifjú Évek olva
sóinak. A z ilyen film ek — úgylátszik -—
tetszettek a közönségnek, mert egyik
nagy mozink most is olyan filmmel nyi
totta meg kapuit, amely az egyenlítő tá
jára vezeti a nézőt, amelynek nincsen
meséje, mert cselekmény gyanánt az ős
erdők állatjainak életét mutatja be. Rángó

curozva, lakmározva, veszekedve és idilli
kus, sok vidám epizódban bővelkedő életü
ket csak akkor zavarja meg a rettegés, ha
felharsan az őserdő legrettegettebb állatjá
nak, a tigrisnek velőtrázó bömbölése. Ilyen
kor eszeveszett gomolygással rohannak a
megrémült állatok, egymást tiporják és az
állati arcokra emberi vonásokkal rajzoló

-—

dik a borzalom. A vad rohanásban csak
akkor áll meg egy-egy majomszülő, ha

Szumatra szigetére ment ki egy bátor ex
pedíció, hogy felvételeket készítsen az em

kölyke lemarad a menekülők között és sa
ját élete veszélyeztetésével hozza el kölykét

berszabású majmok életéről. Hajnalhasadtától késő éjszakáig látjuk életüket az ős
erdő közepén, ahol csak két szumátrai em

a veszélyes helyről. — Elejétől végéig na
gyon izgalmas ez a film, igen ügyesen
vannak a felvételek összeválogatva és így

ber él: apa és fia, cölöpökre épített kuny
hóban, örökösen küzdve a megélhetésért.
Százával élnek ott a majmok vidáman, han-

sokszor látunk olyan jeleneteket, amiken
jóízűen mosolyoghatunk.
Laki Tibor.

ez az érdekes és igen izgalmas film.

—
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Az első ismert hirdetés, amely a mai ér
telemben vett

„filatelista-gyüjtés”

cél

jaira keresett levélj egyeket, 1851. márc.
22-én jelent meg a londoni „F am ily H é
ráid” című lap hasábjain. A legelső bé
lyegbörze, ahol a bélyeggyű jtők kölcsönö
sen kicserélhették va gy eladhatták bélye
geiket, 1862. tavaszán nyilt meg London
ban, szabad ég alatt. 1862. végén már meg
indultak a bélyegujságok is.
Kolumbusz K ris tó f eredeti spanyol
neve: Colon Cristobal. A „Kolumbusz to

A Satumusnak 10 holdját ismerjük. A z
elsőt Huyghens fedezte fe l 1655-ben, az
utolsót Pickering 1898-ban. A holdak
nevei: Mimas, Enceladus, Thethys, Dione,
Reá, Titán, Themis, Hyperion, Dr. Japetus, Phoebe.
Csapágyaknál a súrlódások csökkenté
sére a babbitfémet használják, amelynek
összetétele: 30 rész ón, 4 rész antimón és
1 rész vörösréz.
Az Ezeregy Éjtszaka néven ismeretes
mesegyűjtemény már a 10. században

jása” mondásnak eredete ez: Á llítólag
Mendoza bíboros lakomáján történt, hogy
amidőn a vendégek arról beszélgettek,

elterjedt, végleges form áját azonban csak

milyen könnyű volt Amerika felfedezése,
Kolumbusz felszólította őket, hogy á llít

gyezve, hogy évenként közel 10 millió
béke-korona értékű aranyat zsarolt ki

sanak fel a begyére egy tojást. M ikor ez
nem sikerült, Kolumbusz azt mondta:

satrapáitól.
A z első merevvázú léghajót a magyar
származású Schwarz D ávid készítette,

„Pedig ez könnyű” •— s beütvén a hegyét,
erre állította fe l a tojást.

a 15. században kapta.
A dúsgazdag Dáriusról

fe l

van je 

megelőzte Zeppelin grófot s 1897. nov.
3-án szállt fe l a tempelhofi repülőtérről.

A Csimboraszó hármas csúcsa a dél
amerikai Cordillerák va g y Andok nyugati
gerincén emelkedik és magassága 6310

A repülés a kedvezőtlen idő miatt tra g i
kusan végződött.

méter.
A Csendes Óceán 161,137.973 négyzetkilométer területével nagyobb mint a szá
razföldek együttvéve. Átlagos mélysége

kágói D aily News c. napilapé, amely nem
rég készült el. A huszonötemeletes felhő
karcoló alsó része az Unió-pályaudvar sín

4080 méter.
A világ legnagyobb aranylelete, ame
lyet 1872-ben Ausztráliában találtak, 285

hálózata fö lött épült. Kilenc óriási rotá
ciós-gép változtat át benne naponként 300
tonna papírost, amelyhez 4500 kg. festék

kg-ot nyomott.

használódik el. 54 szedőgép dolgozik.

A világ legmodernebb újságháza a esi-
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HÍREINK
Lapunkra előfizettek (1931. máj. 3.—
aug. 31.) Budapest: Gaál J. 104.— , Lamnek V. 91.— , Vidovszky K. 87.— , Dr. H.
Gaudy L. 76.— , Bereczky S. 69.50, Martony E. 50.— , Peér P. S. 50.— , A lgőver
A. 30.— , Rimár J. (adomány) 30.— , Hüttl
Á. 24.— , Gáncs A. 20.— , Pap F. 12.— ,
Deutsch M., Jausz M., Korda B., Mixich
Fr., Piroska M., Sólyom J., Waszits R.
4.— 4.— , Raulé R. 2.64,

Girtner L. 2.50,

Jakab I. 2.40, N agy K. 2.30, Szabó A. 2.30,
Andreics I., Csontos P., Czermann J., Gaál
I., Homolya G., Licskó T., Pfahler K.,
Prazsák I., Szelényi S., Szlaukó J., Varjú
K. 2.— 2.— , Kárász I. 1.— . Aszód: Ev.
reálgimn. ig. 80.— . Pécs: Geyer Z. 64.— .
Békéscsaba: K im e r G. 48.— . Sopron:
L a u ff G. 47.— . Dombóvár: Berger L.
40.— . Szarvas: Korim K. 40.— , Tanítónő
képző ifj. önképzőkör 4.— .

Békés: Bein-

sehrott M. 24.— . Debrecen: Lábossá L.
22.— . Pécel: I f j. Blázy L. 20.— Kispest:
Drenyovszky J. 18.— . Mezöberény: Kótsch
L. .16.— . Szentgotthárd: Ev. leik. hiv.
12.— . TJjpest: Erőss Gy. 8.— . G yőr: Bácsi

X. É V F O L Y A M , 1. SZÁM.

S. 6.— . M ezőtúr: Wikkerth L. 6.— . Balassa,
gyarmat: Szilárd Gy. 4.— . Miskolc: Roszik J. 4.— , Simon A . 4.— . Szombathely:
Bélák J. 4.— .
Sok félreértés és gyanúsítás kikerülése
miatt arra kérjük csoportos előfizetőinket,
hogy mindig közöljék az előfizetők nevét
és az előfizetés összegét. Gyakran előfor
dult, hogy egyesek azzal a kéréssel fordul
tak hozzánk, hogy az ő előfizetésük be lett-e
küldve a közölt összegben? Éppen ezeknek
a félreértéseknek az elkerülése arra késztet
bennünket (bár több kiadást és nagyobb
munkát igényel), hogy minden előfizetőnk
nek szívesen küldjük külön-külön címére is.
Az előfizetés díját két részletben kér
jük beküldeni (szept.-ben 2.— P, febr.-ban
2.— P ) . H a van, aki teheti, jöjjön azzal is
a kiadóhivatal segítségére, hogy szept.-ben
küldje be egyszerre mind a 4.— P-t!
Nagyon kérjük olvasóinkat, kövessenek
el mindent új előfizetők szerzésére. Közel
ben és távolban, ismerőseiket és rokonaikat
bíztassák lapunk előfizetésére!
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IFJÚ É V E K . I f jú s á g i f o ly ó ir a t. K i a d j a : A lg ő v e r Andor.
F e le lő s s z e r k e s z t ő : R U T T K A Y -M 1 K L IA N G Y U L A .

Főszerkesztő: Dr. B Ő H M D E Z S Ő .
L a p u n k m in d e n h ó

1 0 - é n j e le n i k m e g a ta n é v f o ly a m á n .

E lő f iz e té s i á r a e g y é v r e

4

p en g ő , eg y es szám

ára

50

fillé r.

S z e r k e s z tő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : B u d a p e s t , IV ., D e á k - t é r 4 , II. e m e le t.

A k ia d ó h iv a ta l v e z e t ő j e : S Z U C H O V S Z K Y G Y U L A .
Postatakarékpénztári csekkszámla száma 26111.

Hivatalos és fogadó-órák minden szombaton 6—8.
Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában Budapest, V., Csáky-utca 10. — 75528

2. SZÓ TAG R EJTVÉNY.
(3 pont)

á, ág, ár, cse, fal, hu, ig, kács, ke, kecs, ko, kolc, lás, ló, lozs, lő, lyom, mes, mét,
mis, mun, nóg, nyad, rád, rok, ron, sop, szál, te, va, va, vár, vár, zó.
E szótagokból az alábbi meghatározások szerint képezzünk szavakat. E szavak
kezdőbetűi sorrendben egy nagy magyar író nevét adják.
1. M agyar város,
2. Elrabolt város,

8. Elrabolt megye,
9. A lfö ld i város,

3. Elrabolt város,
4. M agyar város,
5. Elrabolt megye,

10. Nyugatm agyarországi község,
11. Elrabolt város,
12. Elrabolt város,

6. Elrabolt

megye,

13. A lfö ld i község,

7. Elrabolt

város,

14. Megye.
3. B E T Ü R E JT V É N Y E K .
(Egyenként

1 pont)

A rejtvényrovatnál bevezetjük a poiitozási rendszert. A pontverseny jelen első
számunkkal megindul, s a júniusi utolsó számmal ér véget.
Minden előfizető részt vehet a pontversenyben.
Évvégén a pontverseny első három helyezettjének értékes ajándékot adunk.
Január végén az első két helyezett kap jutalmat.
Az egyes számok rejtvényeinek helyes megfejtői között ezentúl is változat
lanul szép könyvet sorsolunk ki.
Minden rejtvénynél közöljük, hogy megfejtése hány pontot jelent.
Minden számban közöljük a versenyzők pontszámát.
Rajta! Aki most kezdi el, egy csomó pontot szerez magának.

Első számunk rejtvényeinek helyes m egfejtését október 1-ig kell beküldeni.
A külön havi nyeremény-sorsolásokban való részvételre egy rejtvény m egfej
tése is elég.
Múlt tanévi 12. számunk rejtvényeinek m egfejtői közül Tatár E dit nyerte a
jutalomkönyvet. A z ajándékot címére elküldtük.

Cserebogár.

Lám, ezt akartuk mi is.

A zt akartuk, hogy egész őszintén tárjátok

Ifjú Évek mértékét,

gondolatban meg

rázom melegen a kezed, mert biztosan ér

fe l szíveteket előttünk. Legyen örömötök

zem, hogy olyan nagy akarattal, amilyen

va g y bánatotok, jertek az Ifjú Évekhez,

benned lakozik, még ebben az évfolyam

mindig önzetlen jó barátra akadtok.
Kedves Barátom, attól ne fé lj, hogy
amit hozzánk írsz, az nem marad titok
ban. Bennünk ott él az ifjúságnak lelke,

ban meg fo g jelenni valamilyen írásod
lapunkban. Azonban — egyet mondok,

a mi szívünk a ti szívetek. M i nem szag
gatjuk fe l a rózsabimbó egymásra hajló
szirmait, és; nem terégetjük vásárok pony
vájára az ifjú szívek őszinte m egnyilat
kozását.
Kívánságod szerint leveledre levélben
válaszoltunk, de ezúton is meleg szeretet
tel üdvözlünk.
Vizipoló. Nem tévedtél, a párisi úszó
versenyen a magyar vizipolócsapatban
eredményesen szerepelt Bozsi, tényleg azo

kettő lesz belőle — : a vallástanárod ne
kem jó barátom. M ég olyan boldog ifjú
korban barátkoztunk össze, mint amilyen
ben most te vagy. H a küldesz valami kéz
iratot megint, mutasd meg előbb neki is.
S ha ő azt mondja, hogy beküldheted,
csak akkor indítsd útnak. M e r t: van ben
ned írói készség.

Ez tagadhatatlan. De

írásaid nem tanúskodnak elégendő meg
fontoltságról. Nem írsz egész világosan.
Stílusod sem tiszta. Ezeken segíteni kell.
Nagyobb gondot fordíts mindenegyes so
rodra, mert csak íg y érhetsz el eredményt.

nos azzal a Misivel, akit te ismersz, s aki
a Deák-téri Konfirm áltak Egyesületének

E zt én szívemből kívánom is neked és ez

még ma is buzgó tagja, s lapunknak hű

Atlantis. Ha beküldőd a regényedet,
szívesen elolvassuk. K i tudhatná! — hátha
egy második Jókai M órt fedezünk fel ben

séges olvasója. M i is büszkék vagyunk rá.
P. G. Versed döcög, mint rossz ország
úton a traktor. Kedves Kom ám ! Nem bíz
tathatlak, mert bűnt követéi el a költé
szet ellen. M ár jó Kazinczy m eg írta :
„Jót s j ó l ! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha
nem érted,
Szánts és vess; s hagyjad másnak az ál
dozatot” .
Dr. Zepál. Jó B arátom ! Midőn azt köz
löm véled, hogy cikked nem üti meg az

zel a jókívánsággal küldöm üdvözletemet.

ned. Ilyenform án nekünk a felfedezői di
csőség tiszta haszonkép megmarad. Persze
elolvasás nélkül semmilyen véleményt
nem tudunk mondani, azért várjuk kül
deményedet. Ha nem válaszolnánk tüs
tént, ne ijed j meg, hiszen egy regény
megbírálásához több idő kell. Természete
sen csak akkor, ha nem csapnivaló. Kem élhet jü k ! ?

Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája Budapest, V., Csáky-utca 10. 75528

