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1. KERESZTREJTVÉNY.
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(K abay János.)

Vízszintes sorok. 1. Címkivonat. 12. Magyarul:
tollát. 13. Nincs tovább. 14. Pattog. 16. Jövedék.
18. Medvekéz. 20. Névmás, ragozva. 21. Fürdő
(külföldi). 23. 9 — franciául. 24. Háziállat. 25.
Öltöget. 26. Kötőszó. 28. Fohász. 29. M. 6. 30.
Ruhadarab. 31. Mezei munkás. 34. Francia sze
mélyes névmás. 35. Mutatószó. 36. Játék. 38.
Mutatószó. 40. Katafalk. 42. Női név (Igen
ritka). 44. Művész. 45. Sakkhalál. 47. A germanium vegyjele. 48. Híres gyorsíró monogramja.
50. Eégi adó ékezettel. 52. Idegen női név. 54.
Dísz. 55. Bőmből. 57. Prepozíció (német). 58.
Attila felesége. 60. Névutó. 61. E sarok. 63. Eőgi
vár. 65. GÉ-vel gumimárka. 66. Történelmi sze
mély. 68. Termésfajta. 69. Süveg. 70. Madár. 72.
Német dal. 73. Békekötésünk színhelye.

Függőleges sorok. 1. Híres intézkedés. 2. Ha
sad. 3. Drága szék. 4. Idős. 5. Állat. 6. Szárnya
sok. 7. Éktelen hosszú idő. 8. Tenniszmüszó. 9.
Fordítva: jelző. 10. Művészeti. 11. Nagy magyar
költő és író. 15. Zogu anagrammája. 16 . . . Mail.
17. OM. 19. Kisbaba élvezete. 21. Sziget. 22. Női
név. 25. Képző. 27. Női név. 30. Ipari nyers
anyag. 32. Lusta. 33. Óramárka. 35. Filmszínész
nő. 37. Ész. 39. Férfi név. 41. Elváltozott, csúnya.
43. Kotló anagrammája. 46. M-mel fizikus (B = .
BB). 49. Malomfajta. 51. Kártyafigura. 53. Állati
hang, ék nélkül. 54. Ige 1. személyben. 56. Sors-'
játék. 59. Kik anagrammája. 60. Faludi kor
társa (író). 62. Mithológiai alak. 64. Idegen
kötőszó. 65. Történet. 67. Argon mássalhangzói.
69. Felemelt hang. 71. Azonos betűk. 72. Ének
hang próbánál.
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Mint is mulattak a régi pestiek?
Ne gondoljuk ám azt, hogy a régi budai
és pesti polgárok úgy habzsolták az élveze
tet, mint a mai modem idők gyermekei.
Nem igen értek rá, mert dolgoztak, de al
kalom sem adódott, meg azután nem volt
annyira divatban a mindennapos szórako
zás, mint manapság.
Az azonban szent és igaz, hogy akárcsak
ma, akkor is Bécset és a külföldet majmol
ták a jó pestiek, sohsem akartak lemarad
ni. De hát nézzük eleink szórakozásait.
A nemesebb szórakozások között első
helyen állott a céUövés. A főváros német
polgársága nagyon kedvelte ezt. Még sok
vidéki városban, Budán is megvan, Pesten
csak emlékeztet rá a Lövölde-tér. A lövész
egyletek tagjai 50— 60 évvel ezelőtt még
teljes díszben vettek részt minden felvo
nuláson, díszmenetben. A török háborúk
idején ugyanis a polgárok egyformán is
merték a fegyvereket és a kenyérkereső
szerszámokat. Hazánkban 1700 körül ke
letkeztek az első lövöldék és az elsők egyike
volt a pesti. Nemes sport volt ez a mai érte
lemben véve. Az egyesület megválogatta a
tagjait nemcsak testi, hanem lelki tulaj
donságok szempontjából is.
Az első 1701-ben épült pesti lövölde a
hatvani kapun kívül épült, a régi kőfalhoz
simult, mely a várost északról dél felé ha
ladva, félholdszeren körülvette, tehát a mai
Kossuth Lajos-utca sarkán. A század folya
mán a városfalon kívül annyi ház épült,
hogy a céllövés már veszélyeztette a lakos

ság testi épségét, azért a városi tanács
1786-ban a lövésztestületnek új helyet utalt
ki a városfal déli részén, ahol a Dunapartot eléri.
Természetesen több híve volt a táncnak,
mint a céllövészetnek. A pesti és budai
farsangi bálok nagy hírben állottak úgy az
országban, mint külföldön. Ha vidéki em
ber a fővárosba jött, vagy ha külföldi ve
tődött erre nagy ritkán, elsősorban a bálo
kat látogatta. Bálba sietett a peleskei nó
tárius is, amint azt Gvadányi „E gy falusi
nótáriusnak budai utazásában*' oly ékes
rigmusokba foglalta:
Sípolva jött melléin egy perec-eladó
Ettől kérdem, hol van hét Kurfürst-fogadó?
Monda: ez utcán menj, majd megmondja echo;
Mert ott már a bálban zeng a muzsikaszó.

Elbeszéli, hogy két forintot kellett fizet
nie amiért „egy kis papiroskát“ (belépő
jegyet) kapott, amely egy krajcárt sem
ért.
Bent lévén, mint bálvány egybe megállottám,
Szemeim meredtek, a szám feltátottám,
Hogy Elizáimban legyek, azt gondoltam;
Paradicsomnak is e helyt állítottam.

Aki többet is akar tudni, olvassa el Gva
dányi munkáját. De, hogy igaza van, azt
a korabeli, itt járt külföldiek leírása is ta
núsítja. Pl. gróf Hofmannsegg (1793 és
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A kávéházat már a X V III. században
1794-ben járt nálunk) bőven leírja a budai
és pesti álarcos bálokat, mulatságokat, ren nagyon kedvelték a fővárosi polgárok. En
dezésük módját, lefolyásukat. Az idegen nek megfelelően számos és díszes kávéház
táncok mellett magyar táncokat is lejtettek. volt Pesten. Kávéházakban — írja Town— nincs
A zene minden más zenétől nagyban külön son Róbert angol utazó 1793-ban ■
bözik -— írja a gróf — igen érzésteljes, hiány, a híd (hajóhíd) átellenében levő
gyakran lágy, majd megindító. A magya kávéháznak, azt hiszem, nincs párja Eu
rok táncát a kozáktánchoz hasonlítja, de rópában. Egy igen tágas és gyönyörűen
a sarkantyú pengése elengedhetetlen kísé feldíszített nagy billiárdtermen kívül van
retül szolgál. Sajátságos az is, hogy néha még egy külön billiárdterem a nem dohány
egyedül férfiak táncolnak együtt, ketten zók számára. Két vagy három társalgóter
vagy többen is. Sok ügyesség kell hozzá, me szintén igen díszes; itt kifogástalan
hogy a szükséges mozdulatokat megtegyék ebédet lehet kapni. A szárazföldi szokás
anélkül, hogy sarkantyúikkal egymást meg szerint minden rangosztály és mindkét nem
ne sértsék. A beléptídíj egyénenként egy együtt van; a puderos-kabátos fodrász és
forint, de előre fizetéssel az egész farsang a vén kofa épp úgy eljön ide kávézni, mint
ra is csak ugyanannyi. A mulatságok Pes a báró vagy a gróf likörözni.
Nagyon látogatták a kocsmákat is, kivált
ten sokkal vígabbak, mint Budán, való
színűleg azért, mert itt a vagyonos közép- a budaiakat. Hiszen akkor Budának még
osztály nagyobb, meg az egyetem is Pesten olyan bora volt, hogy külföldön is híre
járt. És bizony a bor mellett kártyáztak,
van.
Hogy a jókedv a bálokon néha túl is a nép pedig szerencsejátékot űzött, hiába
csapongott, az kitűnik abból, hogy Mária tilalmazta a hatóság akkor is.
Mozinak persze híre-hamva sem volt,
Terézia külön bálirend kiadatását tartotta
szükségesnek, mely különösen az álarcos hiszen az egészen fiatal szórakozás. Még a
bálokra nagyon szigorú intézkedéseket tar színészet, a nemzeti játékszín is csak ébre
dezett. Vidéken előbb voltak szinházak,
talmazott.
mint
az ország fővárosában. 1790. október
Nagyon kedvelték a budai és pesti pol
gárok az állathecceket is. Szabad ég alatt, 25-én hangzott fel először a magyar szó
de bekerített helyen rendezték ezeket az fővárosi színpadon. „A hazafiak óriási lel
állatviadalokat. Az ülések alatt voltak a kesedése mellett adták az arénában Brühl
csapóajtók, onnét engedték ki az állatokat: gróf darabját (Igazházi) Simay Kristóf
farkasokat, medvéket, kutyákat, bikákat, átdolgozásában.
De ez csak kezdet volt, a főváros polgár
ökröket stb. A heccmesterek is birkóztak
az ökrökkel, bikákkal, mielőtt leszúrták sága német lévén akkor túlnyomóan, nem
volna őket. Szóval hasonlítottak valamiben pártolta eléggé a magyar ügyet. Csak a
X IX . században kapott hajlékot az ország
a spanyol bikaviadalokhoz. A ,,Hetzteater“
a Váci kapu előtt körülbelül a mai Vörös- fővárosában a magyar szülészet és nyert
marty-tér (Gizella-tér) helyén volt. Amint polgárjogot a magyar irodalom és újság
azonban a kultúra haladt a jó polgárok írás is. Ma már ezek a legszebb szórako
megunták ezt a durva mulatságot és meg zások.
(N.)
szűntek az állatheccek.
-
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KARÁCSONY.
Valér Erik linóleummetszete.

—
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Bús mesék Arany János életéből.
II. Szél Piroska.

vers-szakot írtam anyja emlékezetére: ez 1
a munka tönkretette' idegzetemet, mint I
már évek óta nem tapasztaltam."

Alig kezd zsendülni Juliska sírján az
első tavaszi fű, amikor a bánatos apa ezt
írja Tompának „Tegnap indítottam el az
első épületkövet Gerendaytól. Egy pyramidál, gránit darabot, mely egyszersmind
évek óta sóvárgó ábrándjaim sírkövét ké
pezi." — Igen, így volt, mert Arany János
lelke redőinek rejtekében mindig egy édes
álmot ringatott: visszakerülni még egy
szer Szalontára. Vágyódó képzelme egyet
óhajtott csak:

Csak egy vigasztaló hang riadoz fel a 1
fájdalmas sötétből, mikor a bús ravatal |
képe éled elébe: Juliskának búcsúszava: 1
„E gy lön, közös szent vigaszunk;
A Lélek É l : Találkozunk!“
Mikor Rozgonyi Piroskát rajzolja, akkor
csak a név az unokáé — az arc, a lélek,
mit fest és rajzol a Juliskáé. A maga borús bánatát sírja el az öreg Rozgonyi sírkeresztjénél:

„Csöndes fészket föld lomb árnyán,
Hová múzsám el-elvárnám,
Mely sajátom;
Benne én, és kis családom."

„Ez a gyászos sír a Rozgonyi Pálé;
Ide fá jt a szíve, jó leánya mellé!"
A nagy epikus feladja az epikai nyugol- 1
mát, a lenyűgözött szubjektívizmus lírája ]
buggyan fel búcsúzó soraiban:

A halál hideg csontujja szétbontotta ál
mai fátyolát. Még fel-felsír szíve mélyén
12 év múlva is verdeső keserve, mikor a
bábeli fővárosból elvágyakozik:
Keletre mint a berki szellő,
Mely a lombok közt rést talál,
Keletre, mint az égi felhő,
Mely ott kedves sírra száll.
Lantját megilleti és megihleti Juliskája
emlékezete még gyakran. Ha nem lett
volna „szívének gyermeke", akkor sem
tudná feledni a széttört „Istenkéz reme
két". Jeremiásként jajdul fel olykor az éji
titkos órán s mikor ',Juliska emlékezetét"
négy sorban megírja, kimerülve teszi le a
tollat — ezt jegyezvén oda „Nagyon fáj,
nem m egy!" (1866). Egy év múlva egyik
levelében ezt írja „A középső Toldi VI.
éneke elején, az ottani Piroskáról, a mi
Piroskánkra térve át, néhány szubjektív

—

1
1
j
1

„Piroska, Piroska szép hajnali álmom;
Így kell-e tetőled végre is megválnom?
J
Pünkösdi virág, kit e dalomnak bájul
Tűztem homlokára, így kell hogy aláhullj ?“
A kis árva Piroskát, mire rózsás ajka
már csevegni kezd, az elárvult nagyszülők
magukhoz veszik. Űj élet, új vígság, ébredő
kacaj, szebb időket' visszatükröző mosoly
költözik az akadémiai komor lakásba. De a
sok öröm sok gonddal is jár. Mikor a hat
éves kis leány lázas betegségbe esik 1871.
‘ karácsonyán, riadalmas látomással zokog fel
a költő:

■
;
;
;
j

„Azt hittem: öröm vagy, s kezdettem örülni,
Eltakartál egy sírt, hogy szemem ne lássa; ;
Korán volt reményért hozzád menekülni,
Csak a fájdalomnak vagy te folytatása." :
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De eltűnvén a sötét felhő, az aggasztó fé
lelem — újra a hit napja éled a nagy éne
kesben. Baráth Ferenc rajzolt egy szép ké
pet Arany János családjáról. Ebben a kis
Piroskát így írja le: „A gyásszal együtt
született a finom idegzetű, eleven, fogékony
leányka; öreg apjának leánya helyett le
ánya, öröme és vigasztalója!"
Az agguló költő újból elénekelhette, hogy
,.szívem ifjúi, gyermekké lesz, kis örömet
nagynak érez." Droz Gusztáv francia író
írja le remekül, hogy mily öröme van a
vénhedő apai szívnek, mikor leánygyer
meke serdülő korba ér. Arany, mint nagy
apa élte ezt meg. Maga sohase volt büszke
hírére, nevére, mégis boldogan mosolygott
magában, hogy mint pipeskedik mellette a
kicsiny Piroska, kinek őzike járása mint
ha azt muzsikálta volna a járókelőknek:
Arany Jánosnak vagyok az unokája. A
sziget agg fülemiléje talán csak akkor volt
büszke az ő széphangú énekeire. Unokája
boldog ragyogása többet ért szívének a
méltóságos címet adó Szent István rendjel
csillogásánál.
Óh, de sokszor sétáltak így boldog ket
tesben ott a királyleány szigetén a tölgyek
alatt.
Egyet még el kell mondanunk. Arany
János hátrahagyott levelezéseiből hiányzik
egy levél, melyet a nagy költő unokája
nevében hamisított. Mikor az áradó Duna
habjai 1880-ban úgy döntötték a Margit
szigetet, hogy ezért W ohl Janka nem tu
dott búcsúlátogatást tenni az ott üdülő
Aranyéknál, az akadémiai lakáson ha
gyott egy pár sort s egy kis üveg fenyő
illatot adó parfőmöt. — Arany erre pajkos
levelet írt Piroska nevében Ráckevéról,
mintha őket a Duna árja oda ragadta
volna el, Piroska mint jól úszó lett úrrá a
habokon, a nagymama egy vízsodorta vas

—

lapba kapaszkodott, de sajnos a nagyapát
már 40 napja elnyelte az ár — s azóta se
híre, se hamva, — így a fenyőillatnak rá
nézve már nincs haszna. — Utolsó dévajkodása volt e hamis levél Arany Jánosnak.
(Közölte Palmer Kálmán: Főv. Lapok:
1886. 293. sz.)
Arany halála után az Akadémia kegyeletesen meghagyta a régi lakást a gyászoló
özvegynek, ki elfogadva azt, azzal kö
szönte meg, hogy úgy se nagy időre veszi
már igénybe. Piroska maradt vigasza,
öröme, ápolója. Az ő karjában halt meg
1885. febr. 19-én d. e., mikor unokája a
reggeli lapokat már felolvasta neki.
A másodszor árvaságra jutott kis leányt,
ki már akkor a pesti előkelő körök becé
zett kedvence volt, Arany László és neje
vették magukhoz. Ez a csodásán harmoni
kus és széplelkű emberpár igazán gyerme
kük gyanánt szerette Piroskát, ki szinte
félve döbbent fel e nagy szeretetre. Csupa
kedvesség, jóság, gyengédség és hála volt,
mint Arany László írja róla visszaemléke
zéseiben.
Egyszer így szólt nagynénjéhez: „Ne
kem ilyen jó dolgom nem volt soha, mint
nálatok. Talán nem is lesz soha. Ki tudja,
mi vár rám? Hidd el édes Gizikéin, leg
okosabb volna, ha most hamarjában meg
halnék."
A jó nagyapó komoly akadémiai otthona
után túl napsütéses, vidám volt a fasori
új otthon. Viráglelke azonban mintha meg
érezte volna a korai, kétszeri átültetést. A
nagy látnok unokájában mintha próféta
lélek parázslóit volna. Csodás sejtelemmel
érezte korai végzetét. Egyik udvarlóját
sokszor búsítá el azzal a kéréssel, hogy sok
virágot hozzon majd a ravatalára.
A következő tavaszon emésztő kór gyűlt
ki rózsás arcán. Pünkösd napján még egy
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szer fellobbant a remény, aztán hervadt
a sír felé. „Hervadása liliomhullás volt, ár
tatlanság képe s a bánaté!“
Szorgosan rendelkezik mindenről, el
mondja hol mije van éltévé. Rendezi pár
filléres tartozásait. Sokszor kétségbeesve
kéri az orvosokat, hogy adják becsület
szavukat, hogy a nagy láz nem hervasztja
el életét. Máskor Hugó Viktor mondását
idézgeti: „A halál nem ott kezdődik, ami
kor meghalunk; de amikor elfelednek."
Szinte önkívületi állapotban susogja a jó
nagyapó versét, mit Laci bácsihoz ír t : „Óh
remélj, remélj egy jobb hazát" . . .

labb rügy. Mintha csak addig tűrte volna
égből ide tévedt lelke a földi porhüvelyét,
míg előre elmennek azok, kiknek az ő ha
lála a legkínosabb fájdalmat okozta volna.

Utolsó előtti nap még nóta csendül láz
ban izzó ajkán: „Nincsen annyi tenger
csillag az égen, mint a hányszor eszembe
jutsz te nékem" . . . s hosszan elgondol
kozik, hogy vájjon eszébe jut e ő Valaki
nek? . . .
Az ország első tudósainak tudománya
nem bírja megmenteni . . . Az utolsó reg
gelen látományszerűen rebegi: „Megyek
édes nagyapa — szebb ott künn a temető
ben, mint Pesten . . . Sötét van . . . m iért...
gyertya . . . " — ezek voltak utolsó szavai.
Kicsi szíve megszűnt örökre dobogni.
A nagy költő családjáról letört a legfiata

Arany Juliskát és Szél Piroskát a ma
gyar irodalomtörténet nem feledheti, amíg
Arany Jánost megbecsülni tudjuk. Arany
Juliska Rozgonyi Piroska, Szél Piroska
Toldi Anikó alakjában örökre élni fog.
Ezért jogosan róta fel a Nepkelet kriti
kusa a Magyar Irodalmi Lexikonnak, hogy
ily neveket, mint Arany Juliska, Szél Pi
roska nem találunk benne. (1927. 11. sz.)

Ravatalánál könnyezve mondotta Szász
Károly gyönyörű elégiájájában:
„Jó emberek közé ment igazán,
Kik ott lakoznak ama jobb hazán,
S várnak rá a haza érkezőre,
Jó hogy várhatták, hogy nem ment
előre." . . .
*

Arany glóriájából egy csillámló sugár
mindig oda fog vetődni nevükre, mert né
kik szólt a költő legszebb ig é je : A Lélek
É l : Találkozunk!
Dr. Oravecz Ödön.

IZSÓ MIKLÓS.
(1831 — 1875.)
Szeptember 9-én volt száz éve annak,
hogy megszületett Izsó Miklós, a modern
magyar szobrászat úttörője, a legmagyarabb szobrásztehetség aki valaha élt. Tős
gyökeres magyar szobrászat ő előtte nem
is volt; a magyar szobrászat addig csak
a külföldi művészeti virágzásnak gyenge
mellékhajtása volt, Ferenczy István, a
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tragikus sorsú magyar szobrász, Canova
és Thorwaldsen tanítványa, a klasszicista
irányzat hűséges követője, érzésben ugyan
igaz magyar, de ennek az érzésének nem
találja meg megfelelő művészi kifejezé
sét. A hozzáfűzött reményeket éppen
ezért nem váltja be; az ő költőportréi
hidegek, előkelőek. Mátyás király emlék-
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művének nagyszabású terve sem a ma
gyar lélek megnyilvánulása: Mátyás ki
rály lovasszobra nem a mi dicső Hunyadink, hanem egy parádés római császár.

A Búsuló Juhász.

Ferenczy tragikuma nem az, hogy anyagi
eszközök híján az emlékmű nem tudott
megvalósulni, hanem sokkal mélyebb já 
ratú, belső tragikum: nem tudta megérzékíteni a lelkében élő ideált, nem tud
lelkesíteni, művészi hivatásának tövisko
ronáját viseli.
Izsó Miklós, az ő tanítványa szerencsé
sebb csillagzat alatt született: csupa élet
és közvetlenség. Élvezi a művészi alkotás
gyönyörét és egy csapásra meghódítja a
lelkeket. Rimaszombaton Ferenczy mel
lett kezd dolgozni: mint egyszerű kőfara
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gó legény kerül Pestre és itt rögtön ma
gára vonja néhány magyar író figyelmét.
Ezeknek
támogatásával végzi Bécsben
és Münchenben tanulmányait és első ön
álló alkotásai fényesen igazolják a hozzá
fűzött reményeket. Búsuló Juhásza álta
lános művészi szempontból is kiváló alko
tás és minden ízében színmagyar. Magya
ros nemcsak ruházat és arctípus, hanem
a magatartás, az arckifejezés, szóval a
belőle kisugárzó lélek is. A magyar ember
büszke önérzete, sztoikus nyugalma tart
ja féken a fájdalom hevesebb kitörését,
melynek mélysége és igaz volta mégis átsugárzik az előkelő mérsékleten. Később
ő is főleg portrészobrokat készített (ez a
kor világszerte az emlékszobrok korsza
ka), de igazán leikéből fakadó alkotásai
azok a terrakotta szobrocskák, melyek a
magyar népélet jellemző mozzanatait örö
kítik meg. Legismertebb a Fonóházi Je
lenet, egy kedves népies szokásnak, a le
ejtett orsóért folyó tréfás versengésnek
megérzékítse. Sok kedves szobrocskája
közül csak néhányat emelünk k i; ilyenek
a Táncoló Betyár, a Duhaj Kortes, Muzsi
káló Cigányok, Arató Asszonyok, Hal
dokló Honvéd stb., csupa tőrőlmetszett
magyar alkotás.
Alkotóerejének és munkakedvének tel
jességében, 44 éves korában szakad meg
élete fonala. Debreceni Dugonics-emlékszobrát és pesti Petőfijét már nem dolgoz
hatja ki és végleges kialakítása nem az ő
szellemében megy végbe. Az ő szelleme
népéleti alkotásaiban fog örökké köz
tünk élni.
Dr. Láng Margit.
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Mindennap — az Élet Könyvéből.
Mi közöm teveled, Jézus?
Bee. 10. Márk 5. 1— 5. Van. ilyen ember
elég a diákok között is. Tízpercekben, órák
alatt, néptelen utcákon vagy sötét diákta
nyákon szoktak ezek „dühöngeni“ . Semmibe
sem veszik az iskola szabályait, a tiszta er
kölcs törvényeit, nincs előttük isteni és em
beri tekintély és „senki sem tudja megfé
kezni" őket.
Bee. 11. Márk 5. 6— 16. Milyen hevesen
tiltakozik a tisztátalan lélek Jézus közelsége
ellen, milyen ösztönszerüleg tartózkodik
minden javítási kísérlettől. Elzárkózik a
tiszta gondolkozású társaságtól és könnyen
kiszalad száján a lázadó szó: Mi közöm te
veled, Jézus?
Bee. 12. Márk 5. 17. Nemcsak a tisztáta
lan lelkek kerülik Jézus társaságát, hanem
az anyagias gondolkozású emberek is távol
tartják magukat Tőle. Nem vállalnak kö
zösséget vele, mert az ő szemében legna
gyobb érték az emberi lélek, amiért érdemes
minden áldozatot meghozni, ö a te lelked
ért is feláldozta magát, nem mondhatod
hát, hogy semmi közöd hozzá.
Bee. 13. Márk 5. 18— 20. Vele lenni! Ez
a meggyógyult ember leghőbb vágya. Az
ilyen rájön arra, hogy az életben semmi
máshoz nincs annyira köze, mint Jézushoz.
Az Űr azonban nem hív mindenkit apostolságra, de még a tisztátalan lelkűt is elhívja
az erkölcsös életre. Lehet az ember a kör
nyezetében az Űr Jézus névtelen követője.
Csak Jézus segíthet!
Bee. 14. Márk 5. 21— 23. Ez az ember
kockára tette az állását, a népszerűségét,
amikor a farizeusok gyűlölt ellenségéhez
fordult segítségért. Téged se akadályozzon
társaid véleménye, amikor elindulsz a diák
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bibliakörbe vagy a nem kötelező délutáni
istentiszteletre, ahol megtalálhatod azt, aki
egyedül segíthet.
Bee. 15. Márk 5. 24— 34. Ismered-e már
Jézust úgy, hogy Benne megtaláltad azt,
akinek már a közelsége is egészéges életet
ajándékoz.
Bee. 16. Márk 5. 35— 36. Jézus segítő
szeretetének egyetlen feltétele az ember ré
széről a hit.
Bee. 17. Márk 5. 37— 40. A főember leá
nyának ágyánál szembekerül a „bizakodó
hit a nevető gúnnyal." A gúny mindig meg
szégyenül, a hit mindig jutalmát veszi.
Bee. 18. Márk 5. 41— 43. Figyeld meg a
kétségbeesett gyásznépet, amely sír, jajgat,
temetésre készül. A Megváltó e tolongó, her
vadt nép közé lép, mint az élet s az erő.
Jézus nélkül még a te fiatal életed is hervadásra van ítélve, de Vele már most ké
szülhetsz a föltámadásra. Erre csak ő se
gíthet !
A megszokott Jézus.
Bee. 19. Márk 6. 1— 6. A názáretbeliek
előtt Jézus nem volt ismeretlen, nem volt
újdonság. Ha nem ismerték volna, bizalom
mal és ujjongással fogadták volna. Nem
szoktál-e elzárkózni csodálatos hatása elől,
csak azért, mert olyan megszokott keretek
között jelenik meg előtted? Nem azért su
hannak el nyomtalanul fölötted az esetleg
kényszerűségből végighallgatott vasárnapi
igehirdetések? Nem azért találod nagyon
„könnyűnek" a hétről-hétre következő val
lásóráidat ?
Ünnepi örömhírek.
Bee. 20. Lukács 2. 1— 9. Holnapra talán
már nem kell készülni sem a latin, sem a
mathematika órára. Azok az emberek, akik
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ről a megjelölt igében olvastál, úgy el vol
tak foglalva a népszámlálás gondjaival,
hogy észre sem vehették azt a jelentéktelen
dolgot, Jézus születését, ami a világ legna
gyobb eseményévé lett. Neked éppen elég
időd lesz a vakációban, hogy elkészülj ennek
az örömhírnek befogadására.

bele, hogy ezt a békességet nem tudja meg
valósítani. Nem gondolod, hogy ez azért
van, mert a világ elfelejtette, hogy kará
csonykor a „Békesség fejedelme" megszü
letett ?
Bee. 27. Márk 1. 15. Felséges ajándékot
hozott Jézus a világnak: Az Isten országát.
Milliók ünnepük eljöttét. Csak az a kérdés,
hányán teljesítik parancsát.

Dec. 21. Lukács 2. 10— 14. A pásztorok
útja, a te utad is. Először hallasz Jézusról.
Talán egy templomi igehirdetésben, embe
rek gyarló bizonyságtételében, olvasol róla
az édes anyád imádságos könyvében. Örö
möt hirdet mindegyik a Megtartóról.

Dec. 28. I. János 2. 17. Ha csak a kará
csonyfát láttad meg, ha csak az ajándéknak
örültél, semmi maradandót nem tartottál
meg az ünnepből. Ez a karácsony is elmúlik,
mint egy szétfoszló szép álom.

Bee. 22. Lukács 2. 15— 19. Nem eléged
hetsz meg a Jézusról szóló bizonyságtétel
meghallgatásával. Amit mások mondtak, ar
ról magadnak is bizonyságot kell szerezned
nagy „sietséggel".

Dec. 29. Róma 14. 17. Tudsz-e a kará
csonyi emlékeid közül az ünnepi lakomákon
kívül másról is beszámolni?
Dec. 30. Lukács 12. 35— 48. Maradj ma
több ideig magadban és ennek az Igének
világosságánál csinálj egy kis számadást az
elmúlt év munkájáról. Melyik szolgához ha
sonlítasz ?

Bee. 23. Lukács 2. 20. Ügy végződik a te
utad is, mint a pásztorok útja. Örömmel
teli szívvel indulsz vissza. A hallás, a látás
csak a fél út. Az út vége az Isten dicsőítése.
Bee. 24. Máté 2. 11. Senki sem mehet
üres kézzel a karácsonyi gyermek elé. A ke
leti bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vit
tek, mert ezt tartották legértékesebbnek.
Vájjon mit visz a mai kor embere? Nem
vallasz szégyent, ha te „csak" a fiatal éle
teddel borulsz le előtte. Neki ez a legérté
kesebb.
Bee. 25. I. János 4. 9. Ne haragudj, hogy
a mai napnak ünnepi hangulatában arra
emlékeztetlek, hogy a hittan tanulása köz
ben milyen sok töprengést okozott az „Isten
létele" című paragrafus. Karácsony napja
eloszlat minden homályt. Kételkedhetsz-e
még afelől, hogy mi lakozik Benne irántad,
amikor már egyszer ennyire nyilvánvalóvá
lett szeretete.
Bee. 26. János 14. 27. Békességet Ígért az
Isten igéje, világbékéről beszél a mai világ
is. A X X . század embere abba betegedett
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Dec. 31. I. Kor. 4. 2. Az élet állandó szol
gálat, amelyről számot kell adni. Á llj a
mérték alá esztendő utolsó napján bűnbánó
szívvel.
Jan. 1. Filippi 3. 1— 14. A múlt évben
„test szerint" a magad erejéből igyekeztél
mindent elérni. Az új év útját csak „lélek
szerint" járhatod meg. Neki dőltél e már is
ennek az új pályának.
Jan. 2. Máté 6. 19— 21. Kincskeresés is
az élet. Az előtted álló esztendő alkalom a
gyűjtögetésre. Válogasd ki jó előre milyen
kincsekkel akarod gazdagítani magadat.
Keresd a mennyei kincseket.
Jan. 3. Efez. 5. 14— 17. Holnap megindul
a munka. Ez a vasárnap mégegyszer alka
lom arra, hogy felserkenj és a múlt bűnei
nek árán is a bölcs ember utait keresd az
új esztendőben.
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A tanítványok kiküldetése.
Jan. 4. Márk 6. 7— 9. Nagyon szegénye
sen indulsz útra ünnepek után a hétköz
napi munkamezőre, ha csak a könyveidet, a
Régért, a latin puskát, meg az uzsonna
pénzt viszed magaddal. A „hatalom áldásai"
kellenek ahhoz, hogy, mint a Jézus tanít
ványa indulj hivatásod teljesítésére.
Jan. 5. Márk 6. 10— 11. Készülj el arra,
hogy még a legközelebbi barátaid köre is
két csoportra fog szakadni. Az egyik cso
port — ezek lesznek kevesebben — szívesen
áll melletted, a nagyobbik rész nem is „hall
gat" rád.
Jan. 6. Márk 6, 12— 13. A keresztyén élet
a régi élet megváltoztatása útján alakul ki.
Nem elég azonban a megtérés hangoztatása,
segítő szeretetre is van szükség. Segíthetnél
talán a melletted ülő barátodnak, vagy az
osztályod legszegényebb tagjának. Pártfogá
sodba vehetnéd, akit gúnyolnak, alaptala
nul vádolnak, megvigasztalhatnád, akit
igazságtalanul kiközösítenek a diákkörökből.
A segítő szeretet egyetlen megértő szava
sokszor többet jelent, mint a megtérés prédikálása.

Jan. 7. Márk 6. 14— 16. Bűneinkről haj
landók vagyunk azt gondolni, hogy azok
úgy fekszenek múltúnkban, mint a téli ál
mukat alvó kígyók, amelyek megdermedt
állapotukban olyan ártatlanoknak látsza
nak. Pedig elég az első napsugár melege,
hogy életre keljenek, ileródesnek elég volt
a Jézusról szóló hír, hogy megriadjon lelki
ismerete. A bűn elkövetése előtt gondolj
mindig arra, hogy az egyszer majd vádolni
és gyötörni fog.
Jan. 8. Márk 6. 17— 20. Sok ember fogva
tartja, elaltatja, „börtönbe veti" lelkiisme
retét. Hagyd azt szabadon uralkodni fölöt
ted. Azokra a társaidra vagy tanáraidra se
nézz rossz szemmel, akik hibáidra figyel
meztetnek.
Jan. 9. Márk 6. 21— 29. Bűneinket a
könnyelmű pillanatoknak követjük el, ami
kor elaltatjuk lekiismeretünket. Ezért van
szükség szabad és tiszta lelkiismeretre,
amely nem alkuszik a bűnnel. Tanuld meg
Luther intését: „Nem tanácsos a lelkiisme
ret ellen cselekedni."
K im er Gusztáv.

Öngyilkos diákok.
Dante, a 700 éve élt nagy olasz költő,
„Isteni Színjáték" című három részből álló
nagy eposzában a pokol mélyén kínos szen
vedéssel bűnhödteti azokat, kik életüknek
önkezükkel vetettek véget, tehát, akik öngyilkosságot követtek el. Keresztyén hi
tünk meg azt tanítja, hogy a legnagyobb
bűn életet kioltani, akárkié legyen is az.
És ma mégis nagyon sok ember előtt vala
hogy az erős lélek, a bátorság kifejezője
lett az öngyilkosság s nem egyszer még az
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ifjú lelkek is, mint ideálra tekintenek az
öngyilkosokra.
Pedig, ha jól megnézzük a dolgot, azt
tapasztaljuk, hogy gyáva és éppen nem
ideálnak való az, ki életének maga vet vé
get. Mert ki teszi ezt rendszerint? Az, aki
jólétben él, kinek nincs bánata, ki boldog
— nem teszi, eszébe sem jut, hogy kioltsa
kellemes életét. A meghasonlott, csaló
dott, megfáradt, üldözött, küzdeni, hinni
és szeretni nem tudó, de nem is akaró em
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berek közül kerül ki az öngyilkosok több
sége. Azok közül, akiknek nincs élő hitük,
mely biztosítaná őket arról, hogy ahol leg
nagyobb a baj, ott van legközelebb Isten
segítő keze, a mennyei kegyelem.
És — óh milyen mély fájdalom tépi szí
vemet, ha arra gondolok, hogy ez a kér
dés odakerült a magyar ifjúság problémái
közé! Mert ha tízezer diák közül csak egy
is akad, aki az öngyilkosság bűnébe hull,
bizony problémája már a diáköngyilkos
ság az egész ifjúságnak. Ezért kell egyszer
szemébe nézni ennek a kérdésnek leple
zetlenül és nyíltan. Meg kell látni, hogy
hát tulajdonképpen mi történik akkor,
amikor eldurran egy fegyver és ez a dur
ranás egy fiatal életre borít szemfödőt.
Meg kell érteni, hogy mennyire alaptalan
és jogtalan minden- öngyilkosság és csak
bánatot, könnyhullatást,
kétségbeesést
eredményez a földön, Isten előtt pedig
szigorú ítéletet.
Mert az a tény, hogy valaki gyengébb
bizonyítványt kapott, mint szerette volna,
vagy mint jó szülei várták volna, hogy
nem jól felelt, amikor kérdezték, vagy meg
dorgálták — tegyük fel, hogy ártatlanul:
mind nem elég ok arra, hogy életét elvesse
magától. És az is való igaz, hogy rendesen
hibás is az, ki bajba jut tanuló éveiben;
de még ha nem is az: szégyenének, bajá
nak megoldása nem ez. Hiszen ezzel meg
szökik az illető a felelősség elől, megszö
kik annak lehetősége elől, hogy megjavul
hasson, hogy bebizonyíthassa azt, hogy
többet ér, mint eddig hitték. Ártani akar
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öngyilkosságával tanárának, iskolájának,
megbosszulni magát dorgáló szülein! Óh,
mily szomorú, hogy ilyen gondolkodás él
het a fiatal lélekben. Ne hallgassatok ilyen
csábító szirének szavára. Inkább égesse be
létek a kötelességteljesítés szent tüze és az
Isten jóságába vetett bizodalom azt, hogy
ha hibáztatok, nem elvetni kell életeteket,
hanem ellenkezőleg: megtartani! Megtar
tani soká, hogy hibátokat jóvátehessétek.
Ha tanáraitoknak kifogásuk van ellenetek,
úgy végezzétek munkátokat, hogy ezentúl
csak dicsérhessenek; ha szüléitek búsultak
miattatok, meglássátok, hogy ezentúl csak
is örömet szerezzetek nekik. Ne ítéljetek,
mert ha nem is magatokat akarjátok el
ítélni azzal a szerencsétlen fegyvergolyó
val, hanem azt, kitől „sérelmet" szenved
tetek: mégis önmagatokat ítéltétek el,
mert megmérettetek és könnyűnek talál
tattatok, ti öngyilkosságra gondolok.
Evangélikus magyar diáktestvéreim!
Gondolkozzatok ezen s ne legyenek közöt
tetek ilyenek, hanem ellenkezőleg tanulja
tok ti, a trianoni magyarság fiatalsága
Istenben bízva, keményen küzdeni, bátran
élni, nem pedig gyáván meghalni önkeze
tektől, melyet nemes munkára adott a jó
Isten. Akkor az erős hittel küzdő nemzet
fel fog még emelkedni mostani porbasujtott helyzetéből. De gyáván megfutó és
hittelen lélekkel elpusztul nemcsak a jövő
reménysége, az ifjúság, hanem vele együtt'
szép magyar hazánk is.
Dr. Böhrn Dezső.
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Apróságok a film koréból.
A mozi óriási népszerűségére jellemző esetet
olvastam a múltkor. A kommunizmus idején fiatal
suhancok fosztogatva járták végig Salgótarján
utcáit. Az ablakokat beverték, az üzletek kirakat
jait kirabolták. Mikor a mozi elé értek, annak is
neki akartak esni, de egyik társuk elkiáltotta ma
gát: A mozit ne bántsuk! És — úgy látszik, a sok
szép előadásra gondolva, amit ott néztek végig, —
nem bántották a mozi ablakait.
*

Bár a filmmel foglalkozó emberek egyöntetűen
megegyeznek abban, hogy a legfontosabb kellék
a veleszületett színészi vagy rendezői tehetség,
mégis szükségét érezték annak, hogy az erre a
pályára lépőket bizonyos előzetes kiképzésben ré
szesítsék. íg y alakultak meg a filmiskolák. Ilyen
filmiskolák vannak Budapesten, Moszkvában, Ka
liforniában és még sok helyen. A legkomolyabb
azonban a müncheni német filmiskola, mely kb. 8
évvel ezelőtt alakult és a bajor kultuszminiszté
rium fennhatósága alatt áll. Az iskolának három
osztálya, illetőleg fakultása van: 1. Filmtechnikai
osztály. Itt felvételek készítésére, a felvételek elő
hívására és kópiák, másolatok készítésére lesznek
kiképezve. — 2. Előadó osztály. Itt a színészek és
rendezők lesznek előkészítve. — 3. Tudományos

és irodalmi osztály. Ebbe az osztályba mindkét
előbbi osztály hallgatóinak be kell iratkozniok, mert
itt a filmet érintő különféle kérdésekről tartanak
számukra komoly előadásokat. A filmiskola nö
vendékeinek számára is éppen olyan szabályok
vannak előírva, mint bármely más iskola hallgatói
nak. Az órákról csak orvosi bizonyítvánnyal vagy
előzetes engedély alapján szabad elmaradni, a
tanárokkal és előadókkal szemben tiszteletadóan
kell viselkedni. Az iskolában vagy az iskolán kívül
tanúsított jóerkölcsbe ütköző magaviselet az isko
lából való kizárást vonja maga után.
*

Az Egyesült Államokban a mozik megalakulása
idején kétféle mozit engedélyezett a törvény. Az
egyik fajtát úgy hívta a köznyelv: „Nickle Odeum” , mert itt a belépődíj egy nikkel (5 centes
pénzdarab) volt, a másik fajta mozinak a neve
pedig: „Dime House ’ ’ volt, a belépődíjként fize
tendő dime-ről, a 10 centesről. Ezekben a mozik
ban délutántól kezdve voltak előadások és aki a
belépődíjat lefizette, az bármelyik helyre leülhe
tett, mert a helyek nem voltak számozva és akár
három előadást is végignézhetett, míg csak késő
este az előadások véget nem értek.
Laki Tibor.

ZSENGÉK
D A LA IM .
A z én dalaim is így szállnak egyre,
Csengve-bongva visszahullnak szívemre,
Ott megfáradva elsimulnak lágyan,
Mint a harangszó erdők vadonában.
Michnay Zsófia

Dalolok egyre, szüntelen — magamnak,
Mert visszhangra so’sem talál dalom,
Miként a hangját erdei harangnak,
Bár csengve száll, elnyeli a vadon.

KÖDÖK BORULNAK . . .
Ködök borulnak most a földre . . .
Esdve kereslek Álomherceg.
Göröngyök hullnak holt örömre,
Valaki sírba költözött . . .
Lelkem ott jár a sírkeresztek
Hangtalan árnyai között.
Michnay Zsófia

Ködök borulnak m ost a földre . . .
A z esti csillag fátylat öltött.
Göröngyök hullnak holt örömre,
Szerelmem sírba költözött,
F elette sir a szél, kidöntött,
Lombtalan őszi fák között.

—
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LO M BH U LLATÓ

TÖLGYEK ALATT.

Lombhullató tölgyek alatt
Álmodom az életet,
Gyűlölöm a valóságot,
S félek, hogy felébredek.
Hulljatok rám ti levelek,
Temessetek élve el,
Álmom senki se’ zavarja,
Eltemetve az avarba
Semmi zaj se’ érjen el.

Nem akarok tudni róla,
A z idő hogy elrohan,
H ogy elmúlik minden, minden,
H ogy szenvednek oly sokan.
Nem akarok gazdagságot,
Örömet, se’ hírnevet.
Csak az őszi tölgyek alján,
Hervadt lombok ravatalján
Álmodni az életet.
Michnay Zsófia

A FECSKÉK.
Az alkonyati nap bágyadtan sütött be
a budapesti ház második emeleti ablakán.
Mindenüvé, az egész nagy világra kellett
fénylenie, nem jutott hát sok arra a félig
nyitott ablakra. Az előtte ülő kislány hi
ába dugta ki fejecskéjét, hiába igyekezett
magára vonni az ég királyának legfelsé
gesebb tekintetét, csak egy langymosolylyal simított végig a nevető szemű barna
kislányon, aztán nem törődött vele többet.
A lányka abbahagyta a kísérleteket s szeretetének más tárgyat keresett, pedig
tudta, hogy semmi sem tenne, egy szív
melege sem tenne annyi jót vele, mintha
a nap sütne, tűzne rá.
Tekintete átsiklott az utcán. Mi érdekes
történnék ott tizenegy éves beteg kislányok
számára? Talán azok a hancurozó, csinta
lankodó gyermekek érdekelnék, akik egy
másra csúnyákat kiáltva szaladtak a ház
előtt fel s alá? Vagy a tülkölő autók roha
nását nézze? A gyenge kislány szomorúan
mosolyogva akart bemenni a szobába: ott
talán talál majd valamit, ami érez, ami
kicsi szívét kielégíti. Egyszer csak a ház
előtt álló fára pillantott, itt-ott volt egy
az utcában. A lágy, gyenge zöld jólesett
szemének, szívének. Ilyen kis fiatal levelecske ő is mostan, majd megerősödik, ő

—

is. Egy kis ág azonban a kis levélkékkel
együtt letörött. Észrevette. Elkomolyo
dott : vannak kis finom, halványzöld leve
lek, melyek sohasem érnek nyarat. Ezek
a kis beteg levelek. Mintha a váratlanul
megjelenő fecskék csak arra vártak volna,
hogy a gyermek elbúsuljon s ők megint
felvidítsák, vidám csicsergéssel elrepültek
az ablak előtt. Ott szálldostak egy ideig
az utcában, vissza-visszatérve a nyitott
ablakhoz, míg hirtelen, minden köszönés
nélkül elrepültek. A kislány nézte-nézte
őket. Az élő madárkák vidámsága átragadt
rá. Minden mozdulatukat figyelemmel kí
sérte, minden bohóságukon nevetett.
— Kislányom — kiáltotta anyja hang
ja, — gyere be, hideg lesz már annál az
ablaknál!
A gyermek becsukta az ablakot s ügy
nézte, hogyan távolodnak, egyre távolod
nak az ő kis barátai észak felé.
— Édesanyám, holnap utazunk fel? —
kérdezte anyjához fordulva. Holnap me
gyünk a Tátrába, ahová a doktorbácsi
küldött? Én úgy szeretnék megint egész
séges lenni! A többiek kinn játszanak,
ugrálnak, szaladgálnak s nekem feküdnöm
kell s még az ablaknál is féltesz! Édes
anyám, mikor leszek megint egészséges?
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Az anyának elszorult a szíve: Istenem,
mikor? Most felviszi a tüdőbajos kislányt
haza az ő otthonába, talán a hazai levegő
jót tesz neki!
— Meg fogsz gyógyulni, kislányom. A
tátrai levegő jót fog tenni és nemsokára
már te is nevetve fogsz itt szaladgálni a
többiekkel. Igen, holnap megyünk! Most
már mehetünk, hogy odafenn is meleg a
nap és neked kinn kell feküdnöd. Azért
mégis vigyázz majd magadra, no de hiszen
te az én okos kislányom v a g y ! És az anya
visszafojtott egy sóhajt, nem hitte el maga
sem, amit mondott, csak ámítani akarta
önmagát, csak hitegetni akarta gyerme
két. És a kislány valóban terveket szőtt:
mit fog csinálni a fenyők között, mit fog
csinálni, ha majd egészségesen visszatér...
Egy pár nap múlva fenn volt a Tátrá
ban. Ott feküdt egy nyugágyon a fényes
napsugárban s nézte, hogyan világítják
meg azok a kékes-zöld fenyők szúrós le
veleit. Csodálta égbenyúló koronájukat,
melynek csúcsát a lágy szellő lassan meg
ingatta. Aztán a házra tévedt a tekintete.
A favilla barna fala visszabámészkodott
rá s úgylátszik halk hangon valamit me
sélt neki, mert ő csak nézte-nézte. S me
sélt is, a kislány lelke legalább megtelt ké
pekkel kicsi koráról, amikor még ő is sza
ladgált, bukfencet vetett, hancurozott ezen
a réten, amelyen most a nyugágy állt moz
dulatlanul. Majd édesanyjára pillantott,
aki ott ült mellette s szorgalmasan foltoz
gatott s közben aggódó pillantásokat ve
tett gyermekére.

— Nézd, édesanyám, nézd csak azokat
a fecskéket! — kiáltotta — mintha azok
volnának, melyeket egyszer Pesten láttam !
Éppen olyan a kis csőröcskéjök,
olyan a tiszta
jü k !

— Te kis csacsi! — válaszolta az anyja,
— hiszen a fecskék

mind

hasonlítanak

egyháshoz. Hogyan tudnád te megkülön
böztetni őket!
A gyermek elmosolyodott. Valóban, ho
gyan tudná ő azt? De mégis olyan szép
volt elgondolni, hogy a fecskék utána
szálltak, hogy itt is örömet szerezzenek
neki. Mert lám, már most is vigabb, egyre
azon mulat, hogyan szállnak el a kis ma
dárkák s térnek ismét vissza kis szalma
szállal szájukban, melyet néha egész ne
héz felemelni a levegőbe. És milyen ügye
sen rakják a fészküket! Nemsokára kész
lesz a fecskepalota, gondolta a kislány,
aztán raknak bele piciny fehér tojásokat.
És milyen szeretettel fogják a szülők a
legjobb falatokat elhozni az éhes szájacskáknak. . .
Aztán áttekintett a házon, az erdőn,
ahonnét a kékes-szürke Magas-Tátra csú
csai bámultak rá. Kíváncsian néztek le,
mit keres itt az a kislány? S mint hogyha
megértették volna, összenéztek és elhatá
rozták, hogy segíteni fog n a k : nem engedik
át a hideg északi szelet.
— Olyan jó így feküdni, édesanyám! —
fordult anyjához, a kislány. Olyan csend
van itt és mégis vidám minden, a méhek
zümmögése, a szél zizegése, a fecskék csi
csergése mind olyan megnyugtatóan hat.
Itt biztosan m eggyógyulok!

Egyszerre megint csicsergést hallott.
Követte a hang irányát. S íme látja, hogy
az eresz alá egy fecskepár rakosgatja
fészkét. Kis fészket raktak, szalmából,
agyagból, sárból. A kislány elmélyedt a
kis állatkák építő munkájában.
—

éppen

ragyogó-fehér mellényké

Az anya nem szerette, ha leánya erre
terelte a szót. Válasz nélkül hagyta s be
ment a szobába. A gyermek pedig fogta
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kicsi noteszét s fekve írta bele szép kerek
betűivel:
— Ha egykor eljössz sírom bús halmára,
Mely ringatni fogja fáradt testemet,
írjad fel a korhadt fára,
Hogy valaha, régen szerettél engemet!
Elolvasta, elolvasta többször egymás
után, addig, míg könnyes lett a szeme,
aztán eltette.
Ezentúl minden nap elővette, ha édes
anyja nem ült mellette s nagy cseppek
peregtek végig arcán. Hogyne, hiszen
olyan szép a világ, oly zöldek a fák, oly
ragyogó a nap, oly friss a levegő, oly ked
ves a ház, oly vidámak a fecskék, oly sze
rető az édesanya! S ott oly sötét v a n :
olyan bizonytalan minden . . .
De letörülte az áruló könnyeket, nehogy
az anyja meglássa, hogy ő tud mindent s
nézte a fecskéket, ezzel szórakozott min
dig. El-elrepültek és újból visszaszálltak
valami kis féreggel, bogárkával szájukban
és a kicsinyek várták. Négy kis tátott
csőrű fecskefióka igyekezett mindent be
kapni, de csak egynek jutott, a többiek
nek várni kellett, míg új készlet érkezik.
Egy szép napon, a fecskék már próbál
tak repülni, eljött a doktorbácsi a kis
lányhoz. Nem szólt semmit, csak a végén,
búcsúzás közben mondta az anyának:
— Menjenek haza, nagyságos asszonyom!
A jó édesanya szíve összeszorult: hát
mégis igaza volt sejtelmének. Istenem, le
hetséges ez? Hazavinni gyermekét? Hát
itt sem lesz egészséges?
A kislány nem szólt semmit a hírre,
hogy hazamennek. Hiába mondta az anya,
hogy már jobban van, már lehet. Ő nem
hitte úgysem, kis versikéjét szorongatta s
mikor anyja bement fellapozta s elolvasta
újra.

—

Elbúcsúztak a hegyektől, a fáktól, a
tisztástól, a háztól s el kellett búcsúzni a
fecskéktől is. Ez volt talán a legnehezebb.
Ügy a szívéhez nőttek azok a vidámkedvű
csicsergő röpködő állatok. Ügy szerette
őket, mintha a saját madárkái lennének.
Mikor a kocsi elhajtott, egyre őket nézte
s lám: utánuk repültek, egy párszor át
szálltak a kocsi felett, aztán visszatértek
gyermekeikhez.
Ősz lett. A vándormadarak megindultak
délfelé. A fecskék is összegyűltek az egyik
telefondróton s úgy tárgyalták meg az út
irányt. Egy fecskepár összedugta a fejét,
a papa mondott valamit, a másik bólintott
rá. S elrepült az egész csapat.
Pesten vitt át az útjuk. A két fecske itt
elvált a többitől és elrepült ahhoz a má
sodik emeleti ablakhoz, ahol a nyár elején
a kislány nézett ki. Az a kislány, aki ké
sőbb feljött az ő hazájukba. Üdvözölni
akarták őt, kis hegyi levegőt hoztak neki.
De az ablak csukva volt. A mosolygós
arcú gyermeket nem találták . . .
összenéztek. Búsan útrakeltek. Az utcán
egy gyászruhás asszonyt vettek észre, ki
ben felismerték kis barátjuk anyját. K ö
vették lépteit, míg meg nem állt egy fris
sen hantolt sír mellett.
A két madár szoiáorúan nézett egymás
ra. Egy párszor elrepültek a sír felett. Az
anya megismerte őket.
— Igazad van kislányom! — mondta
halkan — a fecskéket meg lehet is
merni! Itt vannak a pajtásaid!
A fecskék megérintették szárnyaikkal
a keresztet, aztán, mert már hideg volt a
szél, elrepültek. Ez volt a fecskék búcsúja.
Az édesanya utánuk nézett, ameddig
csak látta őket s szomorúan mosolygott.
Liedemann Éva.
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MICI.
(E gy macska élete.)
Irta: Laki Tibor.

(Azt hiszem, minden felnőtt ember úgy
van, hogyha gyermekkorába visszanéz, a
sok, régi, visszanemhozható élménnyel,
emlékkel együtt egy-egy kedves állatnak a
képe is megjelenik előtte gyermeksége
idejéből. — Egyiknél kutya, másiknál ló,
harmadiknál mókus vagy szamár volt ez a
gyermekkori jóbarát. Mert az ilyen álla
tok a gyermekeknek igazi barátai, kedves
játszótársai. Persze csak a vidéken felnövő
gyermekeknél szokott ez így lenni.
Nekünk volt lovunk is, kutyánk is, —
és mégis egy macskának okos-nézésű, ke
rek feje jelenik meg előttem, valahányszor
gondolatban gyermekkorom felé hajolok
vissza. Látom, amint soványan, szürkén,
hosszú farkát barátsága jeléül magasan
feltartva jön felém és hízelegve lábamhoz
dörzsölődik. — Ennek az okos állatnak az
életét akarom elmondani.)
1. Mici hozzánk kerül.

— Néni, a magáé a kis cica? — kér
deztem.
Az asszony abbahagyta egy percre a
szipogást, ránk nézett, de nem felelt. Csak
a fejével intett.
— Odaadná nekünk — szólaltam meg
újra.
Csak a vállát rándította meg és tovább
sírt.
E gy darabig tétován álltunk, nem tud
tuk, hogy beleegyezés volt-e ez a vállrán
dítás ; aztán mégis felkaptuk a macskát és
szaladtunk vele haza.
Édesanyánk csodálkozva kérdezte, hogy
honnan szereztük az új állatot, mi pedig
hangos üdvrivalgással tettük le a kis
szürke cicát új otthonába, a konyhába.

Abban az évben volt, mikor kitört a
világháború.
öcsémmel éppen búsan tárgyaltuk, hogy
mégis kár volt a Pagátért, mert igaz
ugyan, hogy már öreg kutya volt és mint
minden öreg — morózus is, de azért ha jó
kedve volt, szépen el lehetett vele játszani.
A Pagát azonban már nem volt az élők
között, eltemettük egy este, harangszókor,
egy körtefa alá. Nagyon öreg volt, alig
látott és a hallása is rossz volt már. Kocsi
gázolta el.

Tejet adtunk neki és míg azt nyaldosta
kényeskedve, mi azon kezdtünk vitatkozni,
hogy mi legyen a neve.

Amint így baktattunk öcsémmel, egy
rozzant parasztház előtt keserves macska

—

nyávogást hallottunk. Egy kis szürke, alig
pár hetes cica sírt keservesen a kapuban.
A gazdája — egy béresasszony — ott
állt mellette, de nem törődött vele. ő is
sírt. Kék kötényének csücskével nyomo
gatta szemeit és közben egyre hajtogatta:
— Édes, jó uram! Jaj, édes Istenem!
Az urát akkor vitték el katonának a
háborúba, ő t siratta.
A síró asszony nem nagyon érdekelt min
ket, a macska már inkább. Igaz ugyan,
hogy csak macska volt, nem — kutya; de
azért ez is állat. Ezzel is lehet talán ját
szani. Meg különben is, macskánk még
nem volt eddig.
Összenéztünk öcsémmel és megindultunk
bátortalanul az asszony felé.
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— Legyen Muki — ajánlotta öcsém.
Ez tetszett is, de később eszembe jutott,
hogy olyan nevet kell neki adni, amiben
„c“ betű van.
Végül Miei-ben egyeztünk meg.

— Gyere, próbáljuk Miéit belekötni a
pólyába — szóltam öcsémhez.
Az ötlet tetszett.
Micit bekötöttük a lányok babapólyáiba
és befektettük a babakocsiba. — Eleinte
tiltakozott, de később rájött, hogy egész
kellemes a babakocsi puha párnáin fe
küdni. Ettől kezdve ezek a kis lányok
gyakori vendégeink voltak, mert roppant
tetszett nekik, hogy eleven baba fekszik a
kocsijukban.
Nemsokára azonban megirigyeltük a lá
nyok játékát és véget vetettünk neki.
Ügy történt, hogy mikor egyszer játé
kaink között kotorásztunk, megláttuk azt
a kis piros kocsit, ami elé Pagátot, a volt
kutyánkat szoktuk fogni. Egyszerre na
gyon hasznavehetetlen pajtásnak tűnt fel
előttünk Mici. Hiszen még csak kocsiba se
lehet fogni!
— Mégis csak kár volt szegény Pagátért
— sóhajtottuk.
Amint így ültünk szép, pirosra festett
kocsink előtt, — rám nézett az öcsém.
Megértettem, mire gondol.

2. Mici spártai nevelést kap.
Alig nőtt fel Mici annyira, hogy játszani
lehetett vele, megkezdtük nevelését. Mint
hogy fiúk voltunk, nem igen voltunk te
kintettel kisasszony voltára és így Mici
kemény, katonás, spártai nevelésben részesült.

(

Sok verést kapott szegény, míg megta
nult szolgálni, versenyt futni és kocsit
húzni.
Sok verést kapott, igaz, hogy még több
kedvességet, símogatást és fogára való fa
latot is. Szóval mi azért szerettük, csak
hogy a magunk önző módján.

|
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Űgylátszik azért tetszett neki a dolog,
mert nem nagyon szökött előlünk. Sőt szí
vesen játszott velünk.
A nézeteltérés, — ami a mi részünkről
elverésben, az ő részéről meg néhány karmolásban nyilvánult meg — mondom e
nézeteltérés csak ott kezdődött, hogy ő
mást szeretett volna játszani, mint mi.
Hiszen játszottunk mi vele labdával és
gombolyaggal is, csak ezt hamar megúntűk. Hamarabb, mint Mici. És minthogy
mi voltunk az erősebbek, neki kellett engedni.
Egyszer kis leányok voltak nálunk ven
dégségben. — Nem szívesen játszottunk
velük, mert babákat, meg babakocsit hoz
tak magukkal és azt tologatták ide-oda az
udvarban. Mi csak messziről és félvállról
néztük őket.
Egyszerre azonban eszembe jutott va
lami.

—

— Azt mégse lehet — próbáltam tilta
kozni.
— Próbáljuk meg — erősködött öcsém.
—- Nem bánom. Próbáljuk meg. Hátha
elhúzza Mici is.
Gyorsan előkerestük Pagát szerszámját.
Persze ez nagy volt Micinek. Újat csinál
tunk neki. Egész délután azon dolgoztunk.
Estére kész lett és be is fogtuk Micit.
Sehogyse tetszett neki az új szerep. Mi
azonban nem engedtünk. Addig-addig bíz
tattuk, míg végre belejött és húzta a ko
csit. Kicsit lógatta fejét, de ment — és
húzta maga után a piros kocsit, amit mi
az udvaron szedett fűvel raktunk tele.
Ettől kezdve sokszor lehetett látni az
udvarunkon ezt a furcsa menetet: elől mi
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ketten, hangos bíztatásokkal, utánunk
Miéi, kicsit lógó fejjel, a végén pedig a
piros kocsi.
3. Meg kell becsülni Micit.
Ebben az időben az volt legkedvesebb
szórakozásunk, ha Miéit befogtuk a piros
kocsiba és füvet fuvaroztunk vele. Han
gosan bíztattuk Micit, nagyokat kiáltot
tunk, ahogy azt a kocsisoktól hallottuk.
Csakhogy Miéi egyedül volt, mi meg, az
öcsémmel, ketten. Ebből aztán sok vereke
dés lett, mert mindegyik maga szeretett
volna Micivel játszani.
■
— Én vagyok az idősebb, először én
játszom —- kiáltottam.
Erre öcsém azzal replikázott, hogy az ő
ötlete volt Mici „lovasítása".
— Tudod mit? Szerezzünk egy másik
macskát is — ajánlottam erre.
—- Igen ám, de honnan — ráncolta gond
terhelten össze homlokát öcsém.
— A Galambosék vörös kandúrját kéne
megfogni.
Ebben maradtunk.
Mindenféle csábító falattal kezdtük ma
gunkhoz édesgetni a vad, vörös kandúrt.
Közben szerszámot is készítettünk neki
bőrdarabokból meg spárgából és egy má
sik kocsit is kerítettünk. Ez ugyan nem
volt olyan szép piros, mint a másik, de a
fő, hogy most majd már mind a ketten
egyszerre kocsizhatunk.

Ettől kezdve megint jobban megbecsül
tük Micit.
4. Az első zsákmány.
Egy délután nagyon nyávogott ajtónk
előtt Mici. Olyan furcsán, ahogy eddig
még sohase tette. Mintha mondani akarna
valamit.
Kinyitottuk az ajtót: ott állt Mici, szá
jában egy egérrel. Fölnézett miránk és
egyre nyávogott furcsa, mély, brummogó
hangon. Letette az egeret és hol miránk
nézett, hol meg az egérre.

Végre elérkezett a nagy nap. Úgy gon
doltuk, megvan már annyira szelídítve a
vörös kandúr, hogy befoghatjuk.

— A Mici egeret fo g o tt! A Mici egeret
fo g o tt! — kiabáltuk tele a házat.
És Mici úgy nézett ránk, mintha moso
lyogna, mintha azt mondaná:
— Ide nézzetek, mit tudok én.
Kiabálásunkra édes anyánk is odajött

Ellenkezett, kapálózott, de azért ráad
tuk a szerszámot, befogtuk a kocsiba. —
Micit is befogtuk.
— Rendezzünk versenyt — ajánlottam.
— J ó ! — lelkendezett öcsém.

-

Egymás mellé állítottuk a két befogott
macskát, aztán elkiáltottam magam:
Rajta ! — és elengedtük őket.
Mici szép lassan elindult.
A vörös kandúr ellenben elkezdett ro
hanni, ahogy tudott. A kocsi a hepe-hupás
udvaron nem szaladt, hanem ugrált, pör
gött, mint a motolla. Ettől még jobban
megvadult a kandúr és eszeveszetten ro
hant az udvar végében álló disznóól felé.
Mi utána.
Persze nem tudtuk utolérni.
Közben elérte a kandúr az ólat és alája
bújt. A kocsi nem fért alája. Addig rán
gatta, míg elszakadtak a spárgák és a
kocsi ott maradt, ő meg eltűnt előlünk. —
Nem is láttuk többet, csak késő ősszel ke
rült elénk, mikor éjszakánkint keservesen
nyávogott ablakaink alatt. Ordítozásával
-— azt hiszem — minket akart bosszantani.
De lehet, hogy Micinek szólt a szép „nachtmusik“ .
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és megsímogatta a kis büszke macska
fejét:
— Jól van Mici, derék cica vagy.
Ettől kezdve Mici valahányszor egeret
fogott, előbb elhozta, megmutatta és csak
aztán ette meg. Lehet ugyan, hogy egyetegyet titokban is megevett, de nagyon sok
szor jött szájában az egérrel és mutogatta
nekünk, mint egy hencegő vadász vagy
lelkiismeretes katona.

Akárhányszor megtörtént, hogy még éj
jel is odajött ablakaink alá és addig nyá
vogott különös, mély, brummogó hangján,
míg édesanyánk — aki nagyon ébren al
szik és nagyon-nagyon jószívű asszony —
kinyitotta az ablakot és kiszólt:
— Jól van, Mici, derék cica vagy!
Akkor elhallgatott és behallatszott,
amint éles fogaival jóízűen ropogtatta a
finom egérpecsenyét.
(Folytatjuk.)

Ahol Széchenyi magyarrá lett.
Mielőttünk úgy áll Széchenyi, mint a
tipikus magyar képviselője, hiszen törté
nelmi patinát kapott a „legnagyobb ma
gyar" elnevezés. S mégis el kell monda
nunk, hogy Széchenyi gyermekkorában
nem tudott magyarul. Atyja, a legendás
■hírű főúr, aki megalapította a Nemzeti
Múzeumot Budapesten, magyar főúrnak,
magyar mágnásnak tartotta, vallotta magát,
ámde ez a gondolkozásmód nem vonta maga
után azt az érzést, hogy gyermekeit meg
tanítsa a magyar szóra. A magyar nyelvet
parasztosnak tartották előkelőink mind,
kivétel nélkül, csak német, francia, angol
nyelven illett egy magyar mágnásnak be
szélni. Széchenyiék sem tettek kivételt az
alól. Ez volt a divat a X IX . század elején,
de már a X V III. század végén is.
A francia háborúk után nyugalmas idők
következtek, a katonákat vidéki városokba
szállásolták el. íg y került Debrecenbe
Széchenyi István is 29 éves korában, mint
huszárkapitány.
Szokás nálunk lebecsülni a vidéket, csak
az jó, ami bécsi, ami pesti. Ez igen rossz
szokás, mert sem lelki, sem anyagi alapja
nincs annak a fennhéj ázásnak. Debrecen
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akkor már nevezetes hely volt, ahol az ősi
debreceni református kollégium régóta fen
nen lobogtatta a magyar kultúra gyönyörű
lobogóját, A nemes kollégium tanárainak
ösztönzésére mondotta ki 1796-ban a tiszán
túli egyházkerület, hogy ezután a kollégi
umban minden tudományt magyarul taní
tanak. Természetesen konzervatívok, ma
radi pártiak ott is voltak, akik semmiképen
sem akartak a hagyományos latintól meg
válni, mert a magyar nyelvet nem tartot
ták alkalmasnak arra, hogy azon a tudo
mányokat hirdetni lehessen. A kétkedőkre
hatalmasan rácáfolt az 1799. évi első ma
gyar főiskolai vizsga, melyen az országos
bizottság előtt megmutatták, hogy a ma
gyar nyelv nagyon is alkalmas a magasabb
tudományok művelésére. A sikeren felbá
torodva, megizmosodva csakhamar hatal
mas magyar kultúra áradt szét a X IX .
század elején a debreceni ősi kollégiumból.
Még Pestre is felhatott.
Ide a színmagyar debreceni környezetbe
került a fiatal gróf Széchenyi és életének
döntő óráit itt élte át, hiszen tősgyökeres,
nagyobb tömegű magyarsággal csak itt
érintkezett. Látta, sőt bizonyos tekintetben
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szégyenlette, hogy nem tud magyarul, pe
dig Magyarország testéből pár ezer hold
nak a korlátlan tulajdonosa. Nem hagyta
annyiban, magyarul akart írni, beszélni.
Tanitót vett maga mellé, Sárváry -Pál kol
légiumi professzornak Jakab nevű fia taní
totta magyarul.
Amint magyarul érintkezett a néppel,
megszerette. Addig is vonzódást érzett
hozzájuk, de mint tiszt elvegyül katonái
közé, a legendás hírű Simonyi József óbes
ter parancsnoksága alatt szolgált. Velük
vigad, táncol, még a táncok neveit is följegyzi naplójába. Úgy szereti a magyart,
amint van, minden cicoma, álarc nélkül.
Széchenyi írja: Egy népnek eredeti jelle
gét sohasem kellene átváltoztatni vagy ép
pen kipusztítani akarni; olyan ez, mint a
fognak a zománca.
Debrecenben hozza össze a jó sors Wesse
lényi Miklóssal. Összemérik testi és szelle
mi erejüket egyaránt. Széchenyi bár szereti
a vígságot, mindig kerülte a dorbézolást,
a hangos lakomákat, túlérzékeny leikével
félrevonult, olvasott és elmélkedett. Az an
gol Byron volt a kedvelt költője, annak
Manfrédja kedves olvasmánya. Egyszer
erre célozva dobta el a szikrát Wesselényi,
amikor azt mondta Széchenyinek: Manfréddal agyadban és szivedben, mit kere
sel te itt a katonaságnál? Miután már elő
zőleg sokat töprengtek, beszélgettek a haza
sorsáról, az ország jövőjéről.
Széchenyi meghökkent ettől a kérdéstől
és vállát vonva így felelt:
Hogy mit keresek? Azt magam sem tu
dom. Figyelem az embereket és gondolko
dom. Manfréd a bölcsebb részt választotta:
egetvívó bércek között egy magányban élt.
De én nem ismerem eléggé az embereket,
legfőképp magunkat . . . Azt hittem, a te
körödben fogom megismerni.

Wesselényi erre magához hívta Zsibóra:
Egy kis kerülővel ment oda Széchenyi, köz
ben Székelyhídon az úriszék tartott ülést.
Erre írta naplójába: „A nemesek sokat
gondolkoznak, beszélnek magukról, de a
parasztról egészen megfeledkeznek. Ez az
ő szemükben semmi.“ A magyar nép iránt
Debrecenben fölébredt szeretetét így önti
szavakba naplójában: „M ajd a legnagyobb
vonzódást érzem e durva nép iránt, melyet
voltakép forrón szeretek. Hogy oktatnám,
emelném, emberré tenném. Tudatlansága
meghat: életemmel, véremmel szeretnék
segíteni rajta: osztoznám, vele együtt szen
vedve, sorsában!" Ámde lemondással só
hajt f ö l : „H ol fognak az én hamvaim meg
pihenni — kérdém gyakran magamtól —
a hazában-e vagy külföldön?!"
Végleg elhatározza, hogy otthagyja a ka
tonaságot, mert — akkori szokáshoz hí
ven — nem akar magának magasabb kato
nai rangot pénzen vásárolni: Agitál a lótenyésztés érdekében, sőt Debrecenben ad
ja ki első röpiratát „Projektum a Magyarországon felállítandó Lovas Pályázás Tör
vényeinek" címmel.
Debrecen után következik a Magyar
Tudományos Akadémia megalapítása, majd
a folyószabályozások, minden idejét az or
szág javára fordítja. A nemzet első mun
kás polgárának tekinti magát. Uj eszméket
és ötleteket ad és valósít meg. Most a Duna
árterét véteti fel (mappáztat), majd a
királynál kopogtat lóversenyengedélyért,
nemzeti szinházat sürget, hidat építtet, a
Pó szabályozását nézi meg stb. Dolgozik
szóban és írásban a gazdasági, politikai
szabadságért, a társadalom összekovácsolá
sáért. Nem helyezkedik a kor rohanó árada
tába. Széchenyi a csendesen munkálkodó,
örökké alkotó ember marad. Nem is lehet
politikai vezér soha, Wesselényi, Kossuth,
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Deák a vezérek, Széchenyi a munkás, az
annyiszor félreértett, gáncsolt, alkotó és
tervező.
De remél azért állandóan. „Azon nép,
mely nemzetiségét hűn ápolja, egyesült
erővel küzd előmeneteléért, előbb-utóbb
múlhatatlanul homlokára tűzi a diadal
repkényét", írja a debreceni Polgári Ka
szinó emlékkönyvébe. A kollégium emlék

Spanyolországban most készül egy hajó, mely
élethü mása lesz Kolumbusz hajójának, mellyel
Amerika felfedezésére indult. A jövő év tavaszán
25 főnyi személyzetével háromhónapos Atlanti
útra indul. Neve ugyancsak „Santa Maria" és
útvonala is ugyanaz lesz, mint Kolumbus hajójáé
volt. A hajó az amerikai Columbus város szá
mára szállít egy követ, melyet a nagy felfedező
emlékére emelendő emlékmű alapkövéül szántak.
Amerika felfedezésének emlékére Bio de Ja
neiro felett 1000 m magas hegycsúcson Brazília
egy óriási feszületet állíttatott.
A vilnői székesegyház hosszabb ideje folyó
tatarozási munkálatai közben a papiak alatt egy
kriptát fedeztek fel, amelynek bejárata gondo
san be volt falazva. Megállapították, hogy a
rejtett kripta a 17. század eleje óta nem volt
nyitva. Benne koporsókat találtak, amelyekben
Jagelló Sándor király (megh. Vilnóban 1506-ban),
Erzsébet királyné, Zsigmond Ágost első felesége
(megh. 1545-ben) és Radziwill Borbála királyné
(Zsigmond Ágost második felesége) hamvai pi
hentek. Sándor király koporsójában egy cizellált
koronát találtak.

könyvébe kerültek ezek a sorok: „Magyarország rosszul volt, meglehetősen van, job
ban lesz. Augusztus 5-ik 1846. Széchenyi
István."
A németnek, a nemzetközi főúrnak in
dult Széchenyi Istvánból az Alföld leve
gőjén magyar lett, „a, legnagyobb magyar",
kortársai szerint, mert állandóan nemzete
javáért és boldogságáért dolgozott. (H. K.)

A Hudson-öböl jégmezőin, a civilizált világ
határán állomásozó mérnök egy régi könyvtárban
többezer felbecsülhetetlen értékű kötetet talált,
amelyet két évszázad alatt gyűjtöttek fokozato
san a telep lakói és a vándorkereskedők, hogy
olvasással űzzék el a végtelen sarkvidéki éjtszaka uralmát. A gyűjtemény Dickens Pickwickjének több első kiadását tartalmazza, amelyért
ma a könyvgvüjtők példányonként 15.000 dollárt
fizetnek. Egy torontói régi könyvkereskedő egy
szakértőt küldött a helyszínre a gyűjtemény fel
becslésére, amely már előzetes megállapítás sze
rint is a bibliofilek káprázatos kincses bányájá
nak fog bizonyulni.
Maiion atya, a jeruzsálemi bibliai intézet
igazgatója, nemrég felfedezte Sodorna és Gomora
romjait a Holttengertől északra, körülbelül há
rom mértföldnyire a Jordán-folyótól. Az ásatá
sok eddig 54 négyzetméternyi területet fedtek
fel. Az Ábrahám-korabeli város legalább négy
szer nagyobb lehetett Jerichónál. A talált ház
tartási eszközök és földmíves szerszámok arra
mutatnak, hogy az őslakosság fejlett kultúrájú
pásztornép lehetett. A házak romjai között igen
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érdekes agyagedényeket, domborműves kelyheket
és vázákat, egy edényben pedig egy hatéves gyer
mek koponyáját találták, ami nyilván egy isme
retlen istennek hozott gyermekáldozatból ered.
A romok között talált óriási mennyiségű hamu
és megszenesedett maradványok minden kétségen
felül bizonyítják, hogy Sodomát és Gomorát a
bibliai tudósításnak megfelelően tűz pusztí
totta el.

fel. Az óriási csillagokat az ú. n. Magellanicfelhőzetben kutatták ki. Az újonnan kikutatott
csillagok között több olyan van, amely százöt
venszer nagyobb a Napnál és fényerősségük
40.000-szer nagyobb.
Allan és Wilhelm tokiói egyetemi tanárok be
mutattak egy készüléket, amely megközelíti az
örökmozgás problémájának a megoldását. Ez a
készülék folyékony héliumban felfüggesztett
ólomgyűrüből áll, amely 200 amperes villanyára
mot fejleszt
szakadatlanul, csaknem minden
energia-fogyasztás nélkül.

A világ legértékesebb mezőgazdasági területe
a Kanári-szigeteken található, ahol a banánter
meléshez használt földek ára acre-ként 1500—
2000 fontba kerül. A szigeteken évenként termelt
8 millió fürt banán összértéke meghaladja a két
millió fontsterlinget.

A világ legérzékenyebb kezei az angorakecske
szőrét válogató asszonyokéi, akik a szőrszálak
15-féle vastagságát ujjaikon érzik meg. A leg
vékonyabb szál ezekből egyötvened milliméter
vastagságú.
P. F.

A Havard-obszervatórium csillagászai újabban
számos, eddig ismeretlen óriási csillagot fedeztek

HÍREINK
Az Ifjú Évek második kiskonferenciája no
vember hó 22-én volt. Szép számmal jelentek
meg olvasóink ezen a vitán is s úgy vesszük
észre, hogy az érdeklődés a felvetett problémá
val szemben egyre növekszik. Dr. H. Gaudy
László vallástanítási igazgató fejtegette tovább
a válság kérdését, majd a jelenlevők szóltak
hozzá.
Sajnálattal jelentjük, hogy decemberben nem
tarthatjuk meg a konferenciát a karácsonyi va
káció miatt. A januári konferencia idejét követ
kező számunkban közöljük.
A nyíregyházi ág. hitv. ev. Kossuth Lajos
reálgimnázium „Bessenyei György" önképzőköre
november hó 22-én tartotta Kazinczy Ferenc
emlékünnepélyét. Az ünnepélyt Szolár Pál VIII.
o. t. köri elnök a Magyar Hiszekeggyel nyitotta
meg s mondott magas nívójú emlékbeszédet Ka
zinczy Ferenc halálának százados évfordulója al
kalmából. Nyerges P. VIII. o. t. Petőfi: „Szép
halom" c. versét szavalta, majd Krecsák Kál
mán magyar nótákat adott elő zongorakísérettel.
Görömbey B. VIII. o. t. jól sikerült értekezést
olvasott fel Kazinczyról, Juhász Benjámin VII.
o. t. pedig Ábrányi Emil: „Magyar nyelv" című
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versét szavalta. Az ünnepély a Himnusz eléneklésével ért véget.
(Nyíri Diák.)
Szarvas. A Vajda Péter önképzőkör szept.
16-án kezdte meg ezévi működését Jurás Lajos
tanár vezetésével. A tisztikar tagjai a követ
kezők: ifj. elnök: Enessey László VIII. o. t., fő
jegyző: Kóczy Kálmán VIII. o. t., pénztáros:
Berta József VII. o. t. és háznagy: Kollár János
V III. o. t. — A kör a „Zsengék“ -et az idén nem
indítja meg. Eddig öt rendes gyűlést tartott az
Önképzőkör. Nov. 1-én a Hősök temetőjében
Gyurcsik András VIII. o. t. emlékezett meg
hőseinkről, Vajda Péter sírjánál Enessey László
ifj. elnök beszélt s koszorúzta meg iskolánk vi
lághírű tanárának sírját.
Október 31-én a gimnázium és a tanítónő
képző intézet nyilvános ünnepély keretében em
lékezett meg a reformációról. A gimn. énekkara
Láng János vezetésével énekelte az „Erős vár a
mi Istenünk“ -ket. Mészáros Etel tn. IV. o. t. sza
valt, Korim Kálmán vallástanár hangulatos ün
nepi beszédet mondott, Novák Emil gordonkázott, Szilágyi János VII. o. t. szavalt. A tn.
képző intézet énekkara vitéz Szomjas Frigyes
tanár vezetésével szerepelt.

102

—

A gimnázium Ifjúsági Luther Szövetsége ok
tóber 4-én megalakította kebelében a „Luther
Márton bibliakört". A kör tagjai vasárnaponként
bibliaórákra jönnek össze. Az összejöveteleken
nemcsak bibliaolvasás van, de itt foglalkoznak
a diákok az egyházi énekek alaposabb tanulásá
val is, itt emlékeztek meg az ősz folyamán
Zwingli hősi haláláról, Sántha Károly költő-pap
ról, nov. 10-én, Luther születése napján, nagy re
formátorunkról s itt olvasnak fel részleteket
vallásos irodalmunk jelesebb termékeiből is.
(Holub Pál ifj. elnök.)

Adományok: Algőver A., Dendely K.,
Dr. Gaudy L., Gáncs A., Lamnek V., Martony E., Pap F., Peér P. S., Ruttkay Mik
iién Gy., Szabó A., Szuchovszky Gy. Vidovszky K. 30.— 30.— , Dr. Szuchovszky L.
20.— pengő.
Előfizetések: Kecskemét: Friedrich L.
66.—. Budapest: Ev. Leánykoll. Önképző
kör 16.— , Fasori ev. gimn. V II. B ) oszt.,
Reif P. 10.— 10.— , Guoth K. 4.— , Baldauf I., Szolár M. 2.— 2.— , Engel P. 1.— ,
Cs. E. ■
— .50. Szentgotthárd: Scherer J.
14.—. Békéscsaba: K im er G. 10.— . Szom
bathely: Bélák J. 10.— . Sopron: Lauff G.
5.20. Kiskőrös: Hulvey I. 4.— . Miskolc:
Roszik J. 4.— . Kispest: Führer E., Márkus
P., Rück H., Serény I., Szakonyi Zs. 2.—
2.—. Kisvárda: Csákó Gy., Györgyi Gy.,
Nagy J., Répa P. 2.— 2.— . Szarvas: Kondacs A., Kondacs M., Sonkoly M. 2.— 2.— .

Többeknek. A rejtvényfejtés pontversenyé
ben a beküldött és felhasznált rejtvényért a be
küldő a megfejtésért járó pontokat nyeri. Ter
mészetes, hogy saját rejtvényének megfejtője
senki sem lehet. Azért nem adunk több pontot
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a rejtvény elkészítőjének, mint amennyi a meg
fejtésért jár, mert így a verseny nagyon egyen
lőtlen lenne, hiszen minden beküldött és meg
felelő rejtvényt, már helyszűke miatt sem lehet
felhasználni.
Nyíri D. Múltkori üzenetünkbe tévedésből azt
írtuk, hogy leveledet helyesen címezted a Kisfaludy-utcai régi címünkre. Ezt a tévedést most
helyre ütjük. Címünk, mint az minden lap utolsó
oldalán olvasható: Budapest, IV., Deák-tér 4, II.
Az adomák között csak egy-kettő van olyan,
amit közölni is lehetne. Ügy vagyunk ezekkel a
diák-adomákkal, hogy a keletkezés pillanatában
rendszerint nagy kacajt váltanak ki, de leírva
nem hatnak olyan erővel. A küldeményt félre
tettük és ezúton is felkérjük olvasóinkat, hogy
az iskolai életben olyan gyakran adódó humoros
helyzeteket, adomákat, tréfákat írják le, gyűjt
sék össze s küldjék be szerkesztőségünkbe. Így
nagy tömeg áll majd rendelkezésünkre, melyből
aztán ki tudjuk válogatni a javát — közhasz
nálatra.
A hírt és a számrejtvényt köszönjük, felhasz
náltuk. Máskor is írj.
P. Béla Aszód. Az új gimnázium felavatásáról
szóló híredet köszönjük. Ha rövidíteni is kellett,
lényegében közöltük. Küldj máskor is híreket.
Holub P. Köszönjük a híreket. Arra akarunk
figyelmeztetni, hogy máskor a közlendő szöveget
a papírnak csak egyik oldalára írd. Arra is ké
rünk, hogy híradásaidat igyekezzél lehetőleg rö
vidre szabni. Nem tudom emlékszel-e még, hogy
mennyi hírt küldtél be? Ha igen, úgy a közölt
tel összehasolítva kiszámíthatod, hogy az egész
mekkora helyet foglalt volna el lapunkból.
A számrejtvényeket felhasználjuk. A többi
ből csak válogatunk, mert nem mind jó.
K ét vers. „Adventben"
és „Madárhűség"
című versek nem feleltek meg. Az előbbi szép
vallásos lélekre mutat, de versnek nem szép. A
második jobb, de még ez is rossz. Utolsó sorai
így hangzanak:
„Addig vártam szeretettel,
Míg szívem meghasadt."
Ezt nem tartjuk valószínűnek. Még költőknél
sem. Petőfinek például nem sikerült, amit bizo
nyít e két sora:
„Kemélem, hogy majd szívem megreped . . .
Mért csalnak mindig, mindig a remények!"
Küldj verseket máskor is, de jobbakat.
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Bohár László, Rakssányi János. Jobb rejtvé
nyeket küldjétek, ezeket nem használhattuk.
Deutsch J. E. A rejtvénymegfejtések jutal
mazása kétféleképpen történik. Minden szám
rejtvényeinek megfejtői között, — ha csak egyet
fejt is meg valaki — egy könyvet sorsolunk ki,
ezenkívül a pontverseny legjobbjai külön jutal
mat fognak kapni.
Michnay Zsófia. Megint szépek a küldött ver
sek. Közöljük is. Arra kérünk, hogy a papírnak
csak egyik oldalára írj. De írj.

K. J. Bp. Nyolc versed (Múzsa stb.) nem
vált be. Szívesen olvastuk el, mert akadnak ben
nük kedves sorok, de közlésre ezek még alkal
matlanok.
Varga R. A felvetett ötletek nem helytelenek.
Ha módunkban lesz, igyekszünk helyt adni azok
nak lapunkban. Rendes havi kis konferenciáin
kon már sok szó esik arról a problémáról, ame
lyet felvetsz: öregek és fiatalok közti ellentét
ről. Járj el ezekre addig is, míg a lap hasábjai
e tekintetben ki nem elégíthetnek.

1932. január 31.-én és február 1.-én lesz az

IFJÚ ÉVEK
KONFERENCIÁJA
A konferenciára m ár m ost m e g h ívu n k m inden
d iá k o t !
Részletes programm januári számunkban jelenik meg.
Vidékieknek kedvezményes utazást biztosítunk s öt P
befizetése ellenében szállást és étkezést adunk.

Leányok!
Jelentkezés 1932. január 15.-ig.
Fiúk!
A konferencia előadásainak főcíme:
Készüljetek! ÚJ EMBEREK AZ ÚJ UTAKON.
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Előfizetési ára egy évre 4 pengő, egyes szám ára 50 fillér.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Deák-tér 4, II. emelet.
A kiadóhivatal vezetője: SZUCHOVSZKY GYULA.
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2.

SZÁMREJTVÉNY.
(5 pont)
(N yíri Diák)

33,
57, 25,
50, 19, 48,
1,
34,

42,
12,
36,
51,
31,
13,
48,
40,

38,
47,
27,
54,
32,
6,
22,
8,
3,
18,

55,
4,
9,
16,
26,
27,
20,
46,
24,
37,
35,

23,
43,
14,
56,
5,
59,
51,
15,
58,
7,
53,
29,

28
39
45
2
44
10
21
11
30
49
17
52
41
1—59

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Napszak.
Aki tudja, az
Dada.
......................... legyőzi a gyöngét.
járműveken vannak.
_
-em érted ezt a tenger rétet"
Ref. templomáról híres alföldi város.
Cimbora.
Bűn.
Katalin népies alakja.
.................tövén költ a ruca.
Erdei vad.
Magánhangzó.
Ismert Gyóni vers első két sora.

3. BETÜREJTVÉNYEK.
(Egyenként .1 pont)
1.

(Fiiló József)

2.
(Filló József)

3.
(Fiiló József)

4.

5.

6.

(Kohút György)

A pontverseny a megfejtők között tovább folyik. A versenybe bármikor be lehet lépni.
Egyes szám rejtvényeinek megfejtői között a versenytől függetlenül szép könyvjutalmat sorso
lunk ki. A sorsolásban való részvételhez egy rejtvény megfejtése is elég.
Beküldési határidő december 31.

A 3. SZÁM REJTVÉNYEINEK HELYES MEGFEJTÉSE:
1. A KERESZTREJTVÉNY.
Vízszintes sorai: 1. ókori. 6. tvo. 9. aaaaa. 14.
cinkotai kántorr. 17. sre. 18. hátrány. 19. bár.
20. ká. 21. són. 22. oab. 24. do. 25. alak. 27. cigar.
30. Emil. 32. ynil. 34. som. 35. adag. 36. mig.
37. ig. 39. ál. 40. nyő. 42. skót népballadák. 43.

lel. 44. na. 45. le. 46. asz. 47. goré. 49. Ede. 51.
salz. 53. Lyka. 54. Brand. 56. leül. 58. oe. 59. bte.
61. imo. 63. ne. 64. tlő. 66. algebra. 69. Inn. 70.
testvérszeretet. 73. omnia. 74. ote. 75. Kaspi.

2. SZÓTAGREJTVÉNY.
Gárdonyi Géza. Ábel és Eszter.

3. SZÁMREJTVÉNY.
Az Alföldön halászlegény vagyok én.

4. BETÜREJTVÉNY.
Határőr, ácsorgó, operett, boríték, éktelen lárma.

HELYESEN MEGFEJTETTÉK A KÖVETKEZŐK:
Albrecht Tibor Bp. (31), Bartos Károly Bp.
(61), Buday Jolán Bp. (59), Bauer Rezső Dom
bóvár (61), Bohár László Bp. (20), lcgifj. Bókay János Bp. (40), Bagossy Katinka Bp. (61),
Bendl Andor, Mária és Erzsébet Bp. (60), Csák
István Rákosszentmihály (60), Deutsch János
Ernő Bp. (40), Eckhardt Erzsébet Bp. (60),
Eördegh Béla Nyíregyháza (25), Esztergály
Gyula Aszód (57), Fiiló József Bp. (60), Frank
Irén Kőszeg (40), Frint Anna Kispest (60),
Fleischer Nóra Bp. (50), Gösy Jolán Kőszeg (25),
Gyurtsák Béla Gödöllő (58), Gaál Irén és Jolán
Bp. (40), Gera Rózsi Bp.. (59), guóthfalvi Guoth
Endre Bp. (40), Gumhalter Ilus Gödöllő (23),
Gross Éva Bp. (25), Gergely János Bp. (58),
Haydn Benő Sopron (25), Horváth Kálmán Sas
halom (35), Holub Pál Szarvas (25), Jeszenszky
Sári Tótkomlós (61), Kis József Bp. (61), Kabay János Bp; (60), Katona Magda Bp. (40),
Kenessey Éva Pécs (39), Kovács Kató Bp. (60),
Kochan János Szarvas (60), Lipták János Békés
csaba (60), Láng Miklós Békéscsaba (60), Lip
ták Irén Cinkota. (61), Liedemann Géza Bp. (60),

Medve Ferenc Aszód (15), Moczkovcsák Géza
Békéscsaba (61), Marcsek Sári Bp. (40), Mol
nár Jenő Bp. (54), Németh Ilona Bp. (60), Né
meth Béla Békéscsaba (.60), Orbán Baba és
Mandi Kecskemét (40), Papp Irén Bp. (60),
Papp Győző Tibor Nógrád (25), Podani Béla
Aszód (60), Pecznik János Bp. (61), Pálinkás
Irén Kispest (59), Puskás Vidor Rákosszent
mihály (61), Ritter Dalma Bp. (60), Rakssányi
János Aszód (10), Rakovszky Zoltán Kecskemét
(60), Ruttkay Zoltán Pestszentlőrinc (61), Szepessy Zoltán Békéscsaba (60), Szabó László
Aszód (40), Szemes Irma Bp. (60), Schindler
Babi Pécs (59), Schindler Ervin Gödöllő (46),
Sass Miklós Kecskemét (40), Tiszavölgyi Miklós
Kecskemét (61), Tomka Gyula Bp. (59), Udva
ros István Bp. (49), Ullmann Stefánia Bp. (56),
Wagner Ibolya Kőszeg (25), Wallrabenstein test
vérek Bp. (50), ifj. Zeéri Pósch Géza Bp. (61),
Névtelen Bp. (25).
A könyvjutalmat Kenessey
nyerte. Közölje címét.
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