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Á, lo, ta, ál, vá, tu, had, o, dór, ci, lin, sa, nul, meg-,
nán, ó, rok, tu, sonc, ka, test, bar, rin, mos.
A fenti szótagokból, az alábbi meghatározások szerint oly szavakat kell al
kotni, hogy az első betűk lefelé olvasva egyik írónk nevét, a negyedik betűk pedig
felfelé olvasva ennek egyik történeti színművét adják.
1. Harc.
6. Vizet vezet.
2. Ünneplés (fon .).
7. Elszakított város neve.
3. Kossuth tartózkodási helye Olasz8. Aki sokat strandol, az . . .
országban.
9. A hét vezér egyike.
4. Katonai műszó.
10. . . . fehérvár.
5. Orosz cárnő neve.
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Széchy Károly em lékezete
Az a „szellemtörténeti átértékelés", mely
ma oly fennen lengő lobogó alatt szeldeli
a magyar tudomány hullámvölgyeit és
hegyeit, ügyesen málasztja csobogó ár
jával a köztudatban élő protestáns
történeti nagyságokat, másrészt a fele
dés és felejtés hableplével észrevétle
nül borítja biztos múlásba egy-egy
hittestvérünk visszacsillámló nagy ne
vét. Az irodalomtörténet nagy árendásai
nem szívesen emlékeznek az úttörő, a rö
gét porlasztó, a fényért termékenyítő ré
gibb munkásokra. Kinek jut ma eszébe
Széchy Károly, aki kincses Kolozsvárott,
majd élete utolsó éveiben Toldy Ferenc
tanszékén, Budapesten volt a magyar iro
dalom tanára?
A Franklin Társulat kiadásában megje
lent öt kötetes világirodalom részére néki
kellett volna megírnia a magyar irodalom
történetét. Készen is volt vele. Ez lett vol
na az első egyéni összefoglaló nagy mű ná
lunk. De közben az alkotója meghalt, az
üzleti érdek delejtűje másfelé rúgott . . .
s ma már úgy áll a kérdés, hogy a hivatalos
körök se tudják, hogy hová lett a tudós
özvegye, hová vitte szent ereklyeként sze
retett férjének kéziratát. (Irodalomtörté
net X V II. évf. 5— 6. sz.)
Nekünk azonban, magyar evangélikusok
nak, kiknek a kultúrfölényes jelen az el
sorvasztó jövőt szánta osztályrészül, ragasz
kodnunk kell a történeti igaz múlthoz, a
magyar kultúránkban egykor alkotó mun
kát végzett minden atyánkfia süppedő sír
kövéhez.
Épp most hatvan éve annak, hogy Bes—
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senyey születésének százados fordulóján a
Kisfaludy Társaság egy ifjú jogászember
munkáját adta ki a nagy gárdista életéről
és irodalmi pályájáról. Széchy — akkor
még Závodszky Károly pedig e művével,
s addigi életével gyönyörűen megbizonyí
totta báró Eötvösnek Körösi Csorna felett
mondott arany igazságát: „Valami van e
világon, mit láncokba verni nem lehet: a
bátor, erős meggyőződéstől áthatott férfi
kebel."
Kossuth városában: Cegléden születik
1848-ban. Ősei becsületes iparosok, s a
szegény apa fiát mesterségre szánja. A lel
kében magasabb célokért lobogó gyermek
szenvedését az anyai szív érti meg, s a sze
gény asszony ünneplő ruháját adja el.
hogy fiát elvihesse a szarvasi iskolába. E
termékenyítő évek irodalmi visszhangját
adja később Vajda Péter értékes életraj
zában. Amint Benka Gyula büszkén említi
történeti munkájában Széchy nevét a
szarvasi volt diákok csillagtáborában, úgy
Írónk kebelében is örök mécsesként égett
a ho hálaérzet a most épp száz éves nagy
iskola iránt.
A lángelmék pályaingadozása nála ismé
telve előtör. 1869-ben kitüntetéssel téve
érettségit, Verbőczy tudományára esküszik
fe l: jogász lesz a budapesti egyetemen.
Kautz Gyulának, a jeles nemzetgazdásznak volt meghitt tanítványa. Nyugtalan
kutató elméjének sokoldalúságát mutatja
ez is. Várady Antallal -— a későbbi neves
íróval lakott együtt. Néhai Jeszenszky Sán
dor ez utóbbit kereste fel egyszer kamará
jában, s amint beszélgettek, egyszerre bele
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csattan az addig előtte ismeretlen lakótárs
hangja. Megered a szava mint a hegyi pa
tak. Zúg-vág okfejtésének árja, mint a
partját szakított fo ly ó ; kép és alakzat, érv
és éle buja gazdagságban ömlenek el beszé
dén. Évtizedek múlva ősz fejjel többszöi
mondta el e feledhetetlen jelenetet nekem.
Dr. Székáes József, az aranyszavú és
aranyszívű lelkipásztor juttatja nevelői ál
láshoz, mely évekre biztosítja mindennapi
kenyerét. Az éledő nemzeti közélet esábja
őt is megejti. Erősebben részt vesz az ifjú 
sági mozgalmakban. Egyike az Egyetemi
Kör megalapítóinak. Az államvizsgálatot
1871 nyarán közben pedig kitüntetéssel le
teszi.
Irodalmi törekvéseit a napilapok hasáb
jain szólaltatja meg. A politikánál jobban
vonzza az irodalmi harc és vita, s így
lesz 1873-ban az „Ellenőr"-nek kri
tikusa. A következő évben maga ala
pít egy szépirodalmi havi folyóiratot,
de mint annyi más „jám bor szándék",
rövidesen ez is Kármán Urániájának
sorsára jut. Erre átveszi az „Ellenőr"
segédszerkesztői állását. Ám e szerepében
is inkább az irodalmi, művészeti és színházi
kérdésekkel foglalkozik nagyobb érdeklődés
sel. Közben új célgondolata támad; hogy
eszméi, érzelmei hirdető helyéül nem a saj
tót, nem a politikai lobogót, de a tanári ka
tedrát fogja választani, s 1877 júniusában
Kolozsvárott leteszi^ a bölcsészeti doktorá
tust és négy nap múlva a tanári vizsgát.
Páratlan munkabírása és csodálatos emlé
kezőtehetsége p.ehelylapdaként játszik a
vizsgák ónsúlyaival.
A rákövetkező évben Münchenben talál
juk, hol mütörténeti és esztétikai előadáso
kat. hallgat. Majd sorra járja a német és
olasz föld képtárait és gyűjteményeit. Mün
chenben a magyar festők érdekelték, Ber
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linben a Kaulbach világtörténeti képei, Ró
mában a kolostori testvérek mozgalmai.
Elsőnek ír e tárgykörből alapos cikkeket
irodalmunkban. Száznál több írása lát ezek
ből napvilágot, ezeknek színét-virágát ké
sőbb csokorba gyűjtve, „Emlékek és benyo
mások" c. alatt kötetben adja ki. Itália kék
egét, balzsamos levegőjét soha sem feledhe
ti, később is vissza-visszatér oda, mikor úgy
érzi, hogy lelke megfáradt.
A hazatérő tudóst és írót a kormány az
akkor megnyíló kolozsvári felsőbbleányis
kola tanárává nevezi ki. Kincses Kolozsvár
patinás házai, történelmi hagyományokban
gazdag emlékei, a társadalmi élet históriás
nevei, az egész sajátos erdélyi éghajlat meg
ejti őt is, az Alföld fiát. Mintha a környe
zet sugalmazná, úgy nyúl egymás után a
régi magyar irodalom oldatlan kérdéseihez,
úgy mulatozik el lelke gyönyörködve a meg
újhodás és Kazinczy korának szent álmai
ban, melyeket ezernyi szál csatolt Erdély
hez.
E sorsfordulón alkotja meg verses regé
nyét, a tíz énekre terjedő „Szép Ilonkát".
Pályázik vele a Nádasdy-díjra. Az átörök
lés elve alapján célzata az erkölcstelenség
ellen verdes •— a bírálat elfogódva és elfo
gulva csak annak rajzát látja meg benne.
Mesteri verselését játékosságnak veszik, tör
téneti hátterét oda nem illő díszletnek te
kintik. Széchy a kudarc után emelt fővel
kiadja költeményét s az azt bevezető „sisa
kos, pajzsos mentő írásban" ügyesen hada
kozik az Akadémia ítéletének ellenébe.
Egy évtizedig tanít a leányiskolában. Ma
gánéletének nevezetes mozzanata ebben az
időszakban Lorenz Jozefinnel kötött házas
sága. Talán még alig volt megértőbb ember
pár a földtekén nálok. Tanujele ennek nem
csak az a sok kedves vers, mely hitveséhez
szól, de tudományos munkáiban azok a meg-
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Valér Erik linoleummetszete.

'emlékezések, melyekkel hűséges Íródeákjá
nak : feleségének mond köszönetét. Úgy él
nek ma is ismerőseik, tisztelőik emlékezeté
ben, mint valami magyar Philemon és Baueis — de mindig örök ifjú és vidám lélek
kel, melynek ragyogása úgy elöntötte a Kő
máli villájukat, kertjük rózsafáit és virá
gos bokrait.
1890-ben a kolozsvári egyetemen a ma
gyar irodalmi tanszéket nyerte el. Ebben
az időben jelenik meg „Kisebb tanulmányai“ -nak hatalmas kötete; a „Halotti be
széd" és a „Pannóniái ének" m onográfiája;
Gvadányi életrajza, majd életének főmű
ve: Zrínyi Miklós története öt hatalmas
kötetben. Közben serényen részt vesz az
ú. n. „nagy Beöthy" megírásában, mely
nek első kiadásában a 41 irodalmi tudós
89 cikke közül ő nyolcat ír meg — terje
delmileg a két kötetes mű mintegy kilen
ced részét. E mellett boldog hevülettel, ne-
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mas munkakedvvel tanít és oktat az egye
temen.
Mint ember is csupa szív. Visszarezzen
olykor emlékezetében küzdelmes ifjúsága.
Ezért segít mindenkin, amint csak lehet.
Meglátogatja beteg tanítványait; felesége
üdítő gyümölcsöket vive kíséri el ez fii
jaiban. Minden csüggedőhöz van vigasz
taló szava. Ez a szellem ömlik el az
egész bölcsészeti karon. Nem csoda, hi
szen három olyan evangélikus egyén
adja meg az egésznek lelki eredőjét, mint
Bőhm Károly, Schneller István és Szécbv
Károly.
Kétórás előadásait mindig szabadon
mondja el bizonyos szónokiassággal, mely
nem engedi elernyedni a hallgató figyel
mét. Kiejtésében van valami hangsúlyozás,
mely először zavarólag hat a hallgatóra,
később azonban szívesen szokja meg a fül,
mert a szavak melege, a gondolat költői

131

—

essége, a tudás pazar csillogása elfelejtet
mindent, mert még a kicsinyes tárgyat is
a jelentőség varázsába tudta burkolni. Kü
lönös hangsúlyozásának hallási zavara volt
az oka. De ismételjük, hogy minden, de
minden torz felolvadt hazafias és költői
leikületének izzó lávájában.
Az „Irodalomtörténet" első évfolyamá
ban Persián Kálmán felvetette a kérdést,
hogy Széchy tanítványai miért nem alkot
tak mesterüket követő iskolát? Maga így
felel r á : „Mert az ő bámulatos emlékező
tehetségét, vasszorgalmát széles ismereteit
csodálták, de követni nem merték “ A kér
déshez hozzá szól Kristóf György alapo
sabb fejtegetésében, s a jelenség magyará
zatát inkább Széchy sajátos módszerében,
a szemináriumi gyakorlatok hiányában és
a Kolozsvárt csak egy oldalról jövő iro
dalmi indításban vélte megtalálni. Sze
rintük Széchy hatásától tanítványai soha
se szabadultak meg teljesen, hacsak valaki
ben lelki antagónizmüs nem élt. Iskolát
azért nem alkotott, mert nem lehetett. Kik
tanultak akkor Kolozsvárott? Az erdélyi
középiskolák jövendő tanárai, meg a felvi
dékről néhány evangélikus ifjú. Ezeknek
állomáshelyei az oklevél megszerzése után
sehol se voltak kedvezőek az irodalomtör
téneti kutatásra. Széchy nem bírta elhe
lyezni kiválóbb tanítványait végzésük után
könyvtárakban, gyakorló iskolákban, múze
umokban, mint az Pesten lehetséges volt —
nem is szólva a főváros és környékének
nagyszámú iskolájáról. Nem tudott nekik
segélyt biztosítani, nem tudott kiadót ezerezni, hiszen még magának sem volt. H i
szen még maga sem volt benne az uralkodó
irodalmi kasztban, mit legjobban az bizo
nyít, hogy mikor esdve imádott célját Toldy
Ferenc tanszékét megpályázta, noha a vá
lasztáson a legtöbb szavazatot ő kapta, Gyu
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lai Pál őrszemei mégis formai szempontból
elbuktatják s ellenébe Riedl meghívását ja
vasolják, aki nem is pályázott. E kérdésnél
csak azt jegyezzük meg, hogy a „nagy
Beöthy"-ben épp Széchy ismerteti Gyulai
költészetét és oly értéklőn szól róla, mint
talán soha senki.
E mellőzés megtörte teljesen. Magam
láttam, hogy egy nap alatt két év
tizedet aggult. A koronás király poli
tikai kiegyenlítő beavatkozásra mégis
Széchyt nevezte ki az első tanszékre,
a másodikra Riedlt. Az egy év múlva
érkező balzsam már halálosan sebzett
szívre érkezett. Felment még Pestre, elő
is adott egy fél éven át. A második évet
is megkezdte, de súlyos szívbaja már októ
berben ágyba döntötte, s innen örök pihe
nőre tért 1906 január 3.-án.
Megviselte lelkét egyik nagyobb müvé
nek: Debreceni Márton életrajzának siker
telensége is, amit már az se tudott elfelej
tetni, hogy Balassa Bálintról írt utolsó mü
ve — kisebb terjedelemben •— teljes ragyo
gásában mutatta be tehetségét és általános
elismerést keltett a sajtóban.
Elhúnyta alkalmából Kis Józsefnek a
lapja: „A Hét", mely sohasem állott vele
elvi egység alapján, ezen értékelést írta
róla : „Toldy Ferenc óta nem volt nála szor
galmasabb és fáradhatatlanabb kutatónk, s
egy-egy jelentéktelenebb adat kiderítésére
is szívesen áldozott heteket és hónapokat.
Ebben az úgynevezett régebbi iskolához
tartozott, s ha olykor fontosságot tulajdoní
tott érdemetlen irodalmi adatoknak is,
szándékában mindig a magyar irodalom
múltjának nagy szeretete vezette kutató
szenvedelmét és tollát."
Az Akadémián kolozsvári utóda, Dézsi
Lajos mondott róla emlékbeszédet.
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BUDAVÁRA.

Fametszet 1498-1)01

Budapest a középkorban.
Róma, Páris, Bées méltán büszke évszá
zados múltjának emlékeire. Budapestnek,
bár a fővárosok legszebbjei közt foglal he
lyet, alig maradtak ilyen emlékei és az
idegen azt hihetné, hogy egészen új város
sal van dolga. Pedig fővárosunknak is van
évszázados története, bár a török hódoltság
után úgyszólván kő kövön nem maradt és
újból kellett kezdeni építését. És mennél
tragikusabb volt sorsa, mennél jobban öszszeíorrt hazánk szomorú történetével, an
nál jobban kell szeretnünk, annál inkább
kell igyekeznünk megismerni m últját. és
jelenét.
Nem véletlenül építették a rómaiak Pan
nónia fővárosát, Aquincumot a mai Óbuda
helyére. Az a terület, amelyen a mai Bu
dapest épült, már akkor predesztinálva
volt arra, hogy ennek az országnak közép
pontja legyen. A középkorban is, bár ki
rályaink Székesfehérvárott koronáztatták
magukat és egyideig Visegrádon laktak,
mindig ez a három testvér-város: Óbuda,
Buda és Pest volt az ország főpontja. Ha
jón vagy szekéren idáig jöttek a nyugati
kereskedők, hogy áruikat innen az Alföldön
keresztül Kelet felé vigyék. Itt ment át a
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középkor két fontos főútvonala: a nyugat
ról Konstantinápolyba és az északról Ve
lenee, Olaszország felé vezető. A pesti ré
ven át vonultak a keresztes vitézek, itt
keltek át a Dunán Attila, Árpád hadai.
Pest ennek a révnek köszönhette felvirág
zását. Buda pedig, mint hatalmas, hegyre
épült vár uralkodott a Dunán, a Duna
volt legerősebb védelme, árumegállítási jo
gánál fogva pedig az ország kereskedelme
nek központja volt. Óbuda királyainknak
volt legkedvesebb tartózkodási helye mind
addig, amíg Zsigmond Budavárába nem
építtette az úgynevezett Friss-palotát. Ide
föl építtette aztán Mátyás is nagyhírű pa
lotáját.
Óbuda, mint láttuk, már római telep volt.
A monda szerint itt lakott Attila s innen
nevezték a németek a középkorban Etzelburgnak (pl. a Nibelungen-énekben). A
magyarok bejöttékor Pest már lakott volt.
A szentendrei-, óbudai-, Margitsziget és
Csepelsziget között itt volt a legrövidebb
legalkalmasabb rév és hajólerakodóhely, e2
tette Pestet fontos kereskedelmi hellyé.
Első lakói szlávok, bolgárok, mohammedán
izmaeliták voltak, kereskedő népek. A ta-
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tárvész előtti Pest a mai Belvárosnak ta
Ián felét foglalta el, fapalánkkal körülvéve,
de jelentéktelen falu mégsem lehetett, mert
három napig küzdött a tatárokkal, míg
azok el tudták foglalni és fölégetni.
Amikor IV. Béla újból kezdte az ország
építését, gondja volt rá, hogy várral védje
meg ezt a fontos átkelési helyet. Fölépít
tette a budai várat, vagy, mint akkor ne
vezték, az Űj-pesti hegy (Mons Novis Pestiensis) várát. Pestnek akkor tudniillik a
bal- és jobboldali várost nevezték. Pest tó
tul a. m. kemence, ezt Buda német lakosai
lefordították Ofen-ra. IV. Béla német tele
peseket hívott az országba és velük népe
sítette be Budavárát is. Nekik építtette
Nagyboldogasszony templomát, mely sok
átalakítással Mátyás-templom néven ma is
áll. A királyok az óbudai várban laktak.
Különösen Róbert Károly és neje, Erzsé
bet szerette ezt a helyet, Nagy Lajos any
jának is ajándékozta és Erzsébet adomá
nyokkal, templom-, kolostorépítéssel gazda
gította Óbudát. A vár köré főrangúak, ud
vari méltóságok építették palotáikat, Óbu
da gazdag, virágzó város v o lt; plébániatemplomáról azt írja Ranzanus 1590-ben,
hogy szerkezeténél, művészeténél fogva
olyan nagyszerű, mintha valami híres nagy
városban építették volna. Óbuda akkor már
csendes kis falu volt.
Nagy Lajos Budának árumegállítási jo
got ad, mely szerint külföldi kereskedő
csak Budán adhatja el áruit, csak itt vá
sárolhat itteni árut. Ezzel erősen fellendüP
Buda kereskedelme. Német, olasz, orosz ke
reskedők jöttek posztót, vasszerszámokat,
papírt eladni és keleti fűszert, gabonát,
szarvasmarhát venni. Buda mint királyi
város bírót és 12 esküdtet választhat. Túl
nyomóan németek laknak itt, egy 1421-ből
való törvénykönyv szerint a bírónak és 10
—

esküdtnek mindig németnek kell lennie. Ez
a törvénykönyv tájékoztat az akkori élet
ről is. Leírja az adókivetés, adóbehajtás
módját, a céhek törvényeit, kötelességeit (a
Halászbástyát pl. a halász céh volt köteles
védeni ostrom idején.). Törvény rendeli,
hogy a királyt, ha messzi útról jött, ün
nepélyes processzióval kell fogadni. A ko
ronázás alatt budai polgárok állanak dísz
őrséget a fehérvári templom előtt, utána a
király Budára jön és koronával, palásttal
végiglovagol a váron. Buda tehát gazdag
és előkelő kereskedő és iparos város, emel
lett minden jómódú polgárnak szőlője van
a környező hegyekben és Buda jó bortermő
vidék hírében áll.
Közben Pest is fejlődik, ha szerényebben
is és Buda védnöksége alatt. Fejlődése a
révnél összefutó országutak mentén kezdő
dik, ezek az utak, mint a váci, hatvani, ül
lői, soroksári út ma is megvannak és fő
forgalmi utak. Ügy látszik, hogy Pest a
középkorban túlnyomóan magyar-volt. Te
rülete a mai Belvárosé, falait a Körút men
tén Mátyás alatt építették és a 18. század
ban bontották le. Pest egyetlen műkincse
ebből a korból a belvárosi Plébánia-templom
gyönyörű gótikus szentélye a 15. századból.
Budán a Mátyás-templom, a Helyőrségi
templom előcsarnoka, a Szt. Miklós-templom
tornya maradt a gót korból, a román kor
ból egyetlen dombormű a tabáni plébániatemplomban, pedig oklevelek, krónikák a
mai Budapest területén 39 nagyszabású
templomról és kolostorról tesznek említést.
Országgyűlések legtöbbször itt tartattak,
a köznemesség Pesten, Rákos mezején, mely »
a mai Rákóczi-útig terjedt, a főnemesség
pedig Budán tanácskozott. Buda és Pest
tehát nemcsak kereskedelmileg, hanem po
litikailag is Magyarország legnagyobb, leg
forgalmasabb városa volt. Buda a mai vár
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területéből, mint fellegvárból állt, itt volt
Zsigmond és Mátyás palotája, itt tartották
a vásárokat, itt laktak a gazdag polgárok.
Keskeny utcákkal, oromzatos, gótikus kis
házakkal tudjuk elképzelni, hasonlóan
Nürnberghez. E köré csatlakoztak előváro
sai: a Yiziváros, Szentpéterfalva, Szentjakabfalva, Logod, Sassad stb. Pest jóval

kisebb volt, szerényebb is lehetett, Budán
tisztviselők, előkelő német polgárok laktak.
Pesten üzletiesebb, fürgébb kereskedők, ha
jósok, iparosok. Ha eltekintünk egy pilla
natra a megváltozott

időktől, azt

látjuk,

hogy Budapest karaktere máig is ugyanez
maradt.

Valér Erik.

Mindennap — az Élet Könyvéből.
A segítő Jézus.
Febr. 10. Márk VI. 30— 32. Lezajlottak
az első félév izgalmai. Kezedben volt az ér
tesítő, ami láthatóan igazolta, miket cseljkedtél, hogyan tanultál, milyen tanítvány
voltál. Meg mered-e mutatni Jézusnak? —
Boldog az a diákszív, amelyik imádságai
ban mindent Jézussal beszél meg.
Febr. 11. Márk VI. 33— 34. Megkezdő
dött a második félév. Mint minden valami
re való diák, te is elhatároztad: a II. fél
évben máskép lesz! Tanulásban, magavi
seletben. Templombajárással, bibliaolva
sással. Hitben és imádkozásban. — De ezek
élére odaállítod-e, odaengeded-e állni az
Urat? ő kész a II. félévet veled kezdeni.
Febr. 12. Márk VI. 35— 39. Hát már lan
kad az erő, kevesbednek a „jószándékok ?“
Pedig csak 12 nap az új munkamezőről! —
Tudod-e, miért van ez? Te is úgy tettél,
mint a tanítványok, „Nem bírom !“ Nehéz
a matematika, nem bírom a franciát, s
nem értem az ablativust. — Valid meg,
úgy-e, magad akartad jószándékaidat ke
resztül vinni! Menj Jézushoz!
Febr. 13. Márk VI. 40— 44. Felcsillan a
tanítványok kétséges tekintete, mert köz
tük, velük a megsegítő Jézus. — Te is át
élheted ezt az örömet, ha erőtlenségedben a

—

megsegítő Jézushoz fordulsz. De legkevésbbé
úgy, hogy Őreá raksz mindent. Te légy
pontos, szorgalmas tanuló, hűséges köteles
ségteljesítő, hogy megáldhasson. Meglátod,
megtapasztalod: mindenki megelégedett
lesz veled!
A csendes böjti idő.
Febr. 14. Márk VI. 45— 46. Böjt első va
sárnapja van ma. A legtöbb ember szerint
vége van a víg farsangi időnek. Valójá
ban azonban egy nagy felhívás van a böjt
ben: Ember, ismerd meg magad! Bethsaida = kegyelem háza. A csendes böjti idő
komolyan meg akar ismertetni azzal, mi
lenne velem — Isten kegyelme nélkül. —
Menjünk hát a túlsó partra.
Febr. 15. Márk VI. 47— 53. A tanítvá
nyokat elmerülés fenyegeti. Küzdelmüket
látva, Jézus közeledik feléjük, hogy meg
tartsa őket: „Bizzatok, én vagyok, ne fél
jetek." — Ha kezdem meg-megismerni ma
gam, csak azt látom, bűnös vagyok. Szeret
nék tőle szabadulni, hát elkezdek kiizdem
ellenük. Ma legyőzöm a hazugságot, holnap
a szeretetlenséget. . . De lám ! Erőm fogy,
ellenségem szaporodik. — Engedjük, hogy
a csendes böjtben már a kezdeten szólhas
son az Ü r: „Bizzatok; én vagyok, ne fél
jetek."
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Febr. 16. Márk VI. 54— 56. „Megismerek
őt.“ A tanítványok Jézusban nemcsak a
megsegítő, de a megmentő Urukat is meg
ismerték. Felismerted-e már te is Jézus
ban nemcsak a tanulásban segítő jó ba
rátot, hanem bűneidből megmentő, beteg
lelkedet gyógyítgató Megváltódat!
Febr. 17. Márk V II. 1— 5. Sajnos, az em
berek sokat adnak a külsőre, régi szokások
ra. Ezeket igyekeznek betartani, s betar
tatni. Sokan így vannak a böjttel is. Csak
külsőség, régi szokás. Ezt teszem, ezt nem
teszem, ezt eszem, ezt nem. — Milyen a te
böjtöd? Cselekedetekbe bujtatott kegyes
kedés, vagy komoly szembehelyezkedés a
bűnnel ?
Febr. 18. Márk V II. 6— 13. Milyen sú
lyos bűn a képmutatás. A diák pedig sem
minek sem nagyobb rabja, mint a képmu
tatásnak. Feleletnél, mulasztásnál, templombajárásnál, de talán még a böjtnél i s . . . A
képmutatókra ítélet vár. Óvakodjunk a képmutatástól. Legyünk tiszták és őszinték az
Űrral és emberekkel szemben, mert boldo
gok a tiszta szívűek.
Febr. 19. Márk V II. 14— 23. Ha valaki sú
lyos beteg, az orvosok a szívét vizsgálják,
figyelik és erősítgetik. A képmutatás is a
szívet támadja meg. Jézus azért kéri tőled
a szíved. Nézd meg az életedet, szavaid,
cselekedeted, gondolatod. Amilyenek ezek,
olyan a szíved. A dd Jézusnak szíved, hogy
tiszta lehessen életed.
Febr. 20. Márk V II. 24— 30. Sokat adsz
a tisztaságra? Milyen a gallérod, zsebken
dőd, körmöd, füzeted, könyveid! Pedig
ezek a szív apró tükrei. — Tudsz-e Jézus
nál a szíved tisztaságáért úgy könyörögni,
mint ez az asszony? — Engedd, hogy szí
vednek is csendes, megújult böjtje le
hessen.
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Febr. 21. Márk VII. 31— 34. Böjti vasár
nap van. Á llj te is az Űr Jézus elé s kérd
őt, hogy e szent napon tegyen téged is,
templom járó evangélikus diákot, hallóvá és
beszélővé. Az őt dicsérő ének buzgó éneke
sévé, a hozzászálló ima alázatos imádkozójává, s szent igéjének buzgó hallgatójává.
— Látod, ilyen az igazi, képmutatásnélkiih
böjti templombajáró !
Febr. 22. Márk V III. 1—-9. A diák bírálgatja tanárát, ha ismételget többször egy
dolgot. Pedig ő ezt azért teszi, hogy diák
jai jobban megértsék. De megfeledkezik ar
ról az ilyen diák, hogy ő még többször is
métel egy-egy dolgot felelete közben, még
pedig azért, mert lusta volt tanulni s így
akarja az időt kibeszélni. — óh, milyen jó,
hogy a tanár urak ismételgetnek. — Erre
a legszebb példa ez a rész. Jézus a nagy
tanító és az ő gyenge hitű tanítványai.
Azért teszi ismét e csodát, hogy erősítse
lankadó hitüket. — S még egyet! Óh, mi
lyen kegyelem, hogy a böjt is meg-megismétlődik, hirdetve a bűnbocsátó kegyel
met.
Febr. 23. Márk V III. 10— 13. Remélem,
te nem vársz a jövő év böjtjére, hogy te
rajtad akkor menjen végbe a böjti csoda: a
bűnös megváltása. De nem kívánsz jeleket
sem arra: Jézus-e megváltód? — Vigyázz1
sokszor bosszulta meg magát a diák életé
ben e szócska: „m a jd !“
Febr. 24. Márk V III. 14— 21. Van diák,
akinek a tízórai kenyér nagyon fontos. Ott
hon maradhat a füzet, könyv, de az nem.
Viszont van diák, akinek meg nem fontos.
Nélküle megy iskolába. — De vájjon, gon
doskodnak-e az előbbiek

oly

hűségesen a

lelkűk kenyeréről, s nem feledkeznek-e el
viszont az utóbbiak a kenyér mellett a lel
kűk táplálásáról is?
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Febr. 25. Márk V III. 22— 26. Mennyi
kellemetlenséget okoz a diáknál az, ha nem
látja világosan a táblát. Rosszul írja le a
levezetést. X helyébe Y-t ír. Tévesen írja
le a latin szavakat és rosszul tanulja m eg’
— Ha Jézus nélkül nézel önmagadra, talán
még jónak is véled magad. Engedd, hogy
ő nyithassa fel szemed és mindent világo
san láthatsz. A bűnt is, meg a kegyel
met is.
Febr. 26. Márk V III. 27— 30. Sokszor
panaszkodó!, hogy félre ismernek. Tanáraid
és tanulótársaid. Vizsgáld csak meg ma
gad: te nem ismered-e félre Jézust. Valójá
ban „Krisztus" Krisztusod, megváltód-e? —
A csendes böjti idő Krisztusról beszél.
Febr. 27. Márk V III. 31— 33. E három
versben megtalálod Jézus böjti útját. Bi
zony, testvérem, az Űr Jézus „keresztes
hadjáratot" viselt, hogy a Sátán és kato
nái által megszállott szíved visszaszerezze
teremtő Urának. — Ne kételkedj ebben.
Higyj !
Febr. 28, Márk V III. 34— 35. Ha híres
emberről hallunk, vagy tanulunk, titokban
szeretnénk mi is hozzá hasonlóak lenni. —
Érezted-e ezt Jézus követésében? Ne csak a
„keresztet" lásd meg, hanem „az életet" is.
Méltó vagy-e e névre: „evangélikus ke
resztyén V‘
Febr. 29. Márk V III. 36— 38. Mire hasz
nálod fel a szökőév e napját? Tudásod fe j
lesztésére? Az elmulasztottak pótlására?
Űjabb diákcsínyre? — Vagy pedig üdvös
séged megszerzésére, elnyerésére? Számítsd
ki, melyik ér többet!
Márc. 1. Márk V III. 35. Beköszöntött az
első tavaszi hónap. A természet nem szégyenli te előtted, tanulótársaid előtt, szü
leid előtt, tanáraid előtt megvallani, hogy
élni és szolgálni akarja teremtő Urát. —
Hát te, tudományok búvára, Isten lelkének
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hordozója, csak nem fogod szégyenleni,
hogy a bűntől és kárhozattól az Űr Jézus
váltotta meg lelkedet!?
Márc. 2. Márk IX . 1. Vájjon kiket értett
Jézus „némelyek" alatt? A benne bízókat,
az ő megváltottait. •— Az idei böjtben is
sokakat meg akar váltani bűneiktől, s be
venni a „némelyek" közé. — Te reád is így
néz! Csak rajtad áll — köztük akarsz-e
lenni.
Márc. 3. Márk IX . 2— 7. Engedted-e már
az Urnák, hogy kiválaszthasson téged tár
said közül és a bűn posványából felvigyen
a kegyelem hegyére? Nagyon ügyelj ám
arra is, hogy meghallhasd Isten szavát: „Ez
az én szerelmes Fiam ! . . . “
Márc. 4. Márk IX . 8— 9. Milyen öröm a
diáknak, ha egy kérdésre egyedül tud meg
felelni. Mennyit tud a diák beszélni arról,
ha valamit egyedül látott csak. Szinte
büszke tőle. — Látod-e már „Jézust egye
dü l?" De úgy, hogy ez a Jézus — megvál
tód! A böjt elsegít rá.
Márc. 5. Márk IX . 10— 13. A csendes
böjti időben ne azon töprengj, hogy miért
is kellett Jézusnak annyit szenvednie, ha
nem használd fel a drága időt és köszönd
meg neki, hogy kész volt szenvedni. É ret
ted is !
Márc. 6. Márk IX . 14— 16. Mintha kü
lön adománya volna a diáknak ,(a versen
gés!" Talán senki sem ért annyira ehhez,
mint a diák. Kitől kapta ezt az adományát ?
A tehetséget Istentől, de az anyagot az ör
dögtől ! — Gondold el, mit jelentene, s
mennyi áldást szórna a diákéletre, ha a
versengés tehetségéhez az anyagot is az Ui
adná! Nemes versengés: elnyerni az üd
vösséget !
Márc. 7. Márk IX . 17— 27. Milyen jó
volna, ha a hitetlenkedő diák is elismerné,
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hogy a hitetlenség a legnagyobb bűn, s így
kiáltana fe l: „Légy segítségül az én hitet
lenségemnek!" — íme, az első lépés a hit
hez. Csak azután mondod őszintén és iga
zán: „Hiszek, Uram!"
Márc. 8. Márk IX . 28— 32. Jézus megta
nítja tanítványait arra, hogy a gonosz fe
lett csak az igaz hit győzedelmeskedik. —
Neked is szól e z ! Nem lehetsz „más" elha
tározásaid, igyekezeted, megjobbulásod, le 
szokásaid által, csak hited által. — Az ér

ted szenvedett, meghalt és feltámadott Jé
zusba vetett hited által.
Márc. 9. Márk IX . 33— 37. A vetélkedés1
is megtalálod magasban. Lenézed a náladnál erőtlenebbet, gyengébb tanulót. Hány
szor állsz be a vetélkedők közé, s küzdesz ■
nagyságodért, tudásodért. — Állítsd magad
is, meg vetélkedő társaidat is e szép igaz
ságmérő zsinórja alá: „Ha valaki első akar
lenni, legyen mindenek között utolsó ás
mindenek szolgája."
Berger Lajos.

S Z É P IL O N K A
Vörösmarty Mihály

„Szép Ilonka"-já t bizo

nyára mindnyájan ismeritek. Gyönyörrel olvasta
tok benne Mátyásról, a vadászról, ki gyönyörrel
fo g ja kézen a lepkefogó szép Ilonkát. S milyen
tiszteletreméltó az ősz Peterdy alakja,

ki

még

Hunyadi János törökverő csatáinak sebhelyét hor
dozza. A csalódott Szép Ilonkáért meg ki ne hulla
tott volna könnyet!
De tudjátok-e, hogy e kedves idill Budapest
közelébe, a budai hegyekbe vezet minket. A zug
ligeti Disznófő-forrás talán az a hüs forrás, mely
nél a vad pihen a Vértes belsejében: ez Mátyás
vadászataira emlékeztet. A „Szép Juhászné" ven
déglőjébe is a nagy király járt álruhában szóra
kozni — és a „Szép Ilona" — a zugligeti villamos
mellett — , hová most kocsiszínbe térnek meg a
fáradt villamosok, talán az ősz Peterdy háza he
lyén áll. Budapest szép vidékén ilyen patinás,
mondaismerte helyek másutt is vannak, hogy csak
Mátyás király emlékénél maradjunk, ha Gödöllő
felé utazol a helyiérdekű villamossal, a „Cinkotai
Nagyicce" nevű megállónál van egy vendéglő, a
neve ugyanez. Ez a cinkotai kántor emlékét idézi
fel, ki három kérdés megfejtése után jutalmul azt
kérte Mátyástól, hogy az icce azontúl Cinkotán
kétszer akkora legyen, mint másutt. A jókedvű
király ezt meg is adta s a cinkotai kántor nagyo
kat ihatott, mint az a népszínművek kántoraihoz
illik — és a vendéglő ma is nevében őrzi e kedves
mondát.
De térjünk vissza Szép Ilonkához! Az ember
azt hinné, hogy ilyen kedves tárgy sok más költőt
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is megihlet, zenészt alkotásra bír. Hiszen Toldi
alakja hányszor szerepel költőinknél, Petőfi János
Vitéze pedig Kacsóh Pongrác daljátékában milyen
örökéletü színpadi formát nyert. Szép Honka ebben
a tekintetben is szerencsétlen volt: János vitéz
hódított s hódít a színpadon is, Szép Honka sorsa
itt is hervadás. Liszt barátja, Erkel kortársa,
Mosonyi Mihály alkotott először Szép Honkaoperát. Még 1861-ből való e mű, sok szép rész
gyönyörködtet e „Mihályok operájáéban. íg y ne
vezték el a kortársak, mert Vörösmarty a költője,
Fekete az opera szövegírója, Mosonyi a zeneszer
zője: mind Mihályok, sőt Peterdyt is Füredy Mi
hály énekelte. Már az egykorú kritikus, az evan
gélikus Pákh Albert így írt a Vasárnapi Újság
ban: „H át szép, ha valaki oly bőven ontja a ma
gyar népies dallamokat, de Istók úgyse adnék egy
hatost egy tipegő polkáért." Mert bizony egy
hangú Mosonyi zenéje, melyben ő Erkel magyarsá
gán is túl akar tenni — s ez a sikertelenségének
oka. — 1896-ban, a millenium évében az akkor
29 éves Szabados Béla írt daljátékot e tárgyról
(9 évvel a „János Vitéz" előtt), de e mű letűnt,
bár szerzője ma is nagysága zenei életünknek.
Mint a Hiszekegy szerzője Erkel Himnuszához
méltó zenei imát alkotott a trianoni magyarság
számára. De operettjei, melyeket Rákosi Jenővel
mint szövegíróval együtt írt, különböző okokból
tűntek le: egyik a 90-es kolerajárvány áldozata
lett azért, mert a színházak bemutatása után nem
játszhattak, egy másikat a világháború tüntetett
el; Fannija, utolsó operája, 10 éves hevertetés után
már nem tudott értékeivel ragyogni.
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A Szép Ilonka 35 évi alvás után most, kará
csony előtt ébredt újra a budapesti székesfővárosi
ifjúsági előadások során. Örömmel láttuk felújulni,
de élvezése mellett is meg tudjuk érteni, miért
nem maradt műsoron. Először is baja az, hogy

vője napján azonban mint Miklós diák a szép
juhásznénál jár, kinek szintén szerelmese, pedig
Beatrix, az arragoniai szép hercegnő, őszinte ér
zéssel készül arra, hogy a nagy király méltó hitvese
legyen. Tehát a hősnő, Szép Ilonka alakja háttérbe

SZÉP ILO N K A.
Szép Ilonka bájos története elvesz a sokféle kör
nyezetben. Mátyás pedig mint csapodár természetű
operettalak nem valami megnyerő jelenség. Mint
Sólyom vadászmester Szép Ilonka szerelmét nyeri
el, ezt a hű leányszívet megtöri hűtlensége; eskü

-
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A’. Hirsclü Nelly rajza.

szorul, Mátyásnak, a hősnek alakja pedig nem
megnyerő beállításban szerepel: ez is eldöntheti
egy darab sorsát. De van itt még egy harmadik
fontos szereplő is: a király udvari bolondja, ki
Lear király bolondjának mása. ö is gyöngéd sze-
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mas János Vitéz, s miért hervad el bizony örökre
szegény Szép Ilonka.
A budapesti ifjúsági előadásnak volt még egy
hibája: Szép Ilonka személyesítője nem keltette a
törékeny leány benyomását. Pedig ennél a szerep
nél semmiféle remek hang nem kárpótolhat azért
a bájért, mely szegény Ilonka alakját Vörösmarty
elképzelése szerint körüllengi. És mégis jó l tette a
budapesti ifjúsági előadások rendezősége, hogy
alkalmat adott a magyar ifjúságnak arra, hogy
egy régi szép költői mű zenei feldolgozását meg
ismerhesse és hogy a kevéssé méltányolt, de önér
tékben gazdag Szabados Béla nevét ez előadások
kal az ifjú lelkekbe belevésse.
j j r- jjöhm Dezső.

relemmel követi Ilonkát, mint Shakspeare bolondja
a királylányt. Ez a személy igen előnyömül a fő 
szereplők hátrányára, éppígy a két bohókás regős
mindig szerelemtől lángoló alakja. Széthull a f ő 
esemény a sok epizódtól (mellékes eseménytől),
bár jóízű alakok is vannak benne, így a cinkotai
kántor. A Szávay Gyula alkotta, elnyújtott, tün
dérjátékkal is tarkított, 3 és % órás szövegkönyv
hibáját nem képes Szabados zenéje ellensúlyozni,
pedig sok érték van benne. De hibája az, hogy
nem elég könnyed, igen súlyos ilyen fátyolfinom
tárgyhoz; bizony a János Vitéz könnyen fülbe
mászó zenéjével összehasonlítva, indokoltnak ta
lálja a hallgató, miért éled mindig újra a diadal

M IC I.
(Egy macska élete.)
Irta: Laki Tibor.

5. Női vonások.
Minthogy Mici tiszta és jólnevelt cica
volt, engedélyt kapott arra, hogy napköz
ben a szobákba is bejöjjön. Ezt szívesen
meg is tette, mert két gyöngéje v olt: sze
rette a meleget és a puha fekvőhelyet.
Este Micinek ki kellett mennie.
Mi szívesen benttartottuk volna, de
édesanyánk hajthatatlan v o lt : mikor jött
a lefekvés ideje, Micit szépen kitették.
Mi belenyugodtunk, Micinek azonban
ez sehogyse tetszett.
Kis kerek fejében aztán kigondolt va
lamit. Mikor látta, hogy a szobalány
bontja az ágyakat és készülődünk a lefek
véshez, — akkor eltűnt.
Elbújt a szekrény alá.
Ha kerestük, h ívtu k: nem jelentkezett.
Csöndesen meghúzta magát rejtekhelyén.
Mikor aztán csönd lett a házban és le
oltották a lakásban a villanyokat, akkor
szép óvatosan odalopózott az ágyunkhoz
és bebújt a takaró alá lábunkhoz. Mi per
—

sze nem kergettük el. Ő kényelmesen el
nyúlt a meleg ágyban és jóleső érzéssel
dorombolni kezdett.
Ez volt a veszte.
Mert édesanyánk gyakran bejött éjjel
is hozzánk és megnézte, hogy rendben fek
szünk-e, —- és így meghallotta dorombo
lását.
Ilyenkor persze kikaptunk. Nemcsak
Mici, hanem legfőképpen mi. Mi azonban
hősiesen tűrtük ezt, hiszen Mici barátunk
volt.
Másik szokása az volt, hogy hideg, téli
délutánokon felmászott a cserépkályha te
tejére és ott melengette magát.
A kályha mellett két kényelmes karos
szék állt.
Ha megúnta a melegedést, ezekre a ka
rosszékekre ugrott le a magas kályháról.
Csakhogy ezek a karosszékek ritkán áll
tak üresen. Ha öreg tántik vagy más idő
sebb hölgyismerősök jöttek hozzánk láto
gatóba, rögtön odaültek a kényelmes fo-
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tőjükbe a meleg kályha melléi — És mi
kor legjavában

meséltek

valami városi

pletykát, akkor bumm! — a vállukra Ug
rott egy éleskörmű macska.

—- Jesszus M ária! — kiabáltak. És még
nagy haragosan hozzátették:
— Hogy lehet ezt megengedni? H ogy
lehet így szeretni egy ilyen csúnya macs
kát?!
ő k persze nem tudták, hogy milyen ked
ves, okos állat Mici.
6. Mici — mama lesz.
Egyik reggel, mikor iskolába menetel
előtt sietve kanalaztuk kávénkat, titokza
tos beszélgetést hallottunk, édesanyánk és
a cselédlány között.
— Négy van.
— Milyenek?
— Van mindenféle.
— Egyet meg kell hagyni, a többit
vigye el, de ne lássák a gyerekek.
— Mi az, anyika — kérdeztük egy
szerre az öcsémmel a kávéscsészénk
mellől.
— Semmi ! Nem kell mindenbe bele
ütnötök az orrotokat — intett le.
Belenyugodtunk. Hónunk alá kaptuk a
könyveket és hangos „Kézit csókolom"mal elsiettünk az iskolába.
Ebéd után kiderült a titok.
— A M idnek kis cicája van — jelen
tette a nagy eseményt édesanyánk.
— Hol vannak? — indultunk felugorva
keresésükre.
A konyhában, a fáslyukban találtuk
meg ő k e t: Micit és a kis cicáját. E gy szal
mával bélelt kosárban feküdtek.
őszintén szólva, csalódtunk, mert igen
csúnya volt a kis cica. Csupasz és nagy
fejű. Egyáltalán nem hasonlított Micihez.
— Ni, hiszen ez vak — mutatott ijed
ten a Micire öcsém.

—

-—- Persze, hogy vak. Minden kis cica
vak, majd két hét múlva kinyílik a szeme.
Csodálkozva néztünk össze.
Mici szorgalmasan nyalogatta, mos
dotta a kicsit. Mind nagyobb tisztelettel
néztük őt.
Mici megint nőtt a szemünkben.
Mikor azonban kezdett nőni a kicsi* és
már lehetett vele játszani, akkór kezd
tünk a jövevénnyel és kibékülni, hiszen
olyan jókat lehetett nevetni, mikor az
öreg el kezdett vele játszani. Néha még
a hátára is feküdt, úgy hempergőzött
vele.
Már terveket kezdtünk csinálni, hogy
hogyan fogunk most majd kettőjükkel
játszani — mert ebben az időben nem volt
szabad és nem is igen mertünk Micivel
játszani, — mondom, már éppen tervez
gettünk, mikor meghallottuk, hogy nem
szabad megtartani a kis cicát. Oda kell
adni valakinek.
Hiába könyörögtünk, nem volt Szabad
Elég a házban egy m acska!
Akkor azon kezdtünk tanakodni, hogy
kinek adjuk. — Jelentkező volt elég, kü
lönösen a gyermektársadalom tagjai igye
keztek megvesztegetni minket, hogy nekik
adjuk.
Végre Mányokiéknak adtuk, mert
öcsémmel úgy tapasztaltuk, hogy Mányoki
Pityuban van legtöbb érzés a macska
nevelés iránt,
7. A nagy vadászat.
Vargáék abban az évben villát építet
tek. A villanegyed a város szélén van,
úgyhogy a villakertek mögött már szántó
földek terültek el. A tarlókról ősszel ren
geteg egér húzódott be ezekbe a villákba.
Vargáék is alig győztek panaszkodni a
sok egér miatt. Macskájuk nem volt.
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Megígértük nekik, hogyha a Micinek
legközelebb kis cicái lesznek, okvetlenül
adunk nekik egyet. Dehát addig még ki
tudja, mennyi idő telik el és ők már most
sem tudták, mit csináljanak a sok egérrel.
Hosszas tanácskozások után úgy dön
töttünk, hogy próbaképpen egy éjtszakára kölcsönadjuk nekik Micit. Legyen egy
éjjel náluk, hogy ráijesszen a sok garáz
da egérre.
Nagy esemény volt ez!
A Varga-gyerekek egész nap készülőd
tek. Betömték a padlás minden nyílását,
hogy meg ne' szökhessék Mici, és este egy
zsákkal eljöttek érte. Bedugtuk a zsákba
felvittük Vargáék padlására, ott kienged
tük a zsákból és rázártuk az ajtót. ■*— Az
tán hazamentünk és lefeküdtünk.
Ez már tavaszfelé történt, mikor a- ko
ránkelő nap meleg sugarakkal szokta süt
ni házunk oldalát. —- Mikor reggel fel
keltünk, Mici már ott feküdt, hosszan el
nyúlva, a napos folyosón.
— Nini, a Mici már itt v a n !
— Mici, gyere id e ! — üdvözöltük han
gosan.
Mici felkelt és lassan megindult felénk.
— Mici, mi van veled?!
— Nézd, milyen nagy
kiabáltunk.

hasa

van! —

Mert Mici úgy tele ette magát az éjjel
egérpecsenyével, hogy egészen kiállt a
hasa, és alig tudott járni. Két napig nem

—

is evett semmit, csak nyávogott és vizet
ivott. De azt aztán rengeteget ivott.
Azonban alig üdvözöltük Micit, meg
jelentek ijedt arccal a Varga-fiúk és je
lentették :
—-N em találjuk sehol a Micit.
— Hiszen itthon van m ár—-nevettünk.
— Hát hogyan tudott hazajönni, mi
kor minden nyílást betömtünk a padlá
sunkon ?
— Azt ő tudná megmondani. Gyertek,
nézzétek, milyen nagy hasa van!
• -— Ez semmi — legyintettek a Varga
fiúk. — Gyertek el hozzánk, ott láttok
csodát.
Felkerekedtünk és elmentünk Vargáékhoz. Ott felvezettek a padlásra.
Mi csak bámultunk.
— Nahát, ez a Mici . . . !
— Mennyi lehet ez?
— Megszámoltuk: negyvenhét.
Negyvenhét darab megölt egér feküdt
ott sűrűn egymás mellett egy olyan terü
leten, mint egy asztallap. Ennyi egeret
fogott meg azon az éjtszakán Mici, azon
kívül jóllakott, és mikor már nem tudott
többet enni, akkor csak megfogta az ege
reket, megölte őket és összehordta egy
rakásra, mint ahogy a nyulakat szokták
a hajtok nagy körvadászaton.
Hát ilyen macska volt a Mici. Ilyen ki
tűnő egerész.
Szárnyra is kapta akkor a hír és utca
hosszat beszéltek róla.
(Folytatjuk.)
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FÉNYKÉPEZZÜN K!
Most következik az előhívás, tehát hívóról
kell gondoskodnunk. Készen is megvásárolhatjuk
tömény, oldat, vagy por alakjában s otthon csak
hígítani, illetőleg oldani kell. Kezdőknek cél
szerűbb készen vett hívóval dolgozni, hogy így
egy jől összeállított hívó hatását kitanulmányoz
hassák. A kik azonban otthon akarják összeállí
tani — ez aránylag olcsóbb és bizonyos esetek
ben célravezetőbb — azoknak a következő anya
gokat kell bevásárolniok: 1. metol kb. 20 gramot; 2. nátriumszulfit kb. 250— 300 gr.; 3. hyd
rochinon kb. 30 gr.;
4. nátriumkarbonát kb.
250— 300 gr.; 5. brómkáli kb. 30— 40 gr. A nát
riumszulfit és -karbonát kétféle alakban kap
ható: kristályosán és vízmentesen. Mindkettő
használható, csak a kristályosból mindig kétszer
annyit kell a hívóba adni, mint a vízmentesből.
A kristályos szulfit és karbonát légmentesen záró
üvegben tartandó, mert a levegőn átalakul. Ezen
anyagokból a következő recept szerint készítjük
el a hívót:
v í z ............................... 500 ccm.
m e to l...............................
1 gr.
nátriumszulfit
. . .
50 gr. kristályos
hydrochinon . . . .
4 gr.
nátriumkarbonát
. .
50 gr. kristályos
10%-os brómkáli oldat
4 ccm.
Az anyagokat ezen megadott sorrend szerint
oldjuk, s mindig megvárjuk, míg az egyik egé
szen feloldódik s csak akkor adjuk bele a követ
kezőt. Ezt elmulasztva az oldat hasznavehetet
lenné válik. Ez a hívó tömény, ily állapotban jól
eldugaszolva, sötét helyen hónapokig eláll. Hasz
nálatkor egy rész oldatot két rész vízzel hígí
tunk. Ezen hívóból kb. 300 ccm. elég egy tucat
9X 12 lemez előhívásához.
Az előhívás a következőképpen történik: sö
tétkamránk asztalára kikészítjük a három tálat
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egymás mellé. Egyiket pl. a jobb oldalon lévőt
hívónak, a középsőt mosóvíznek, a baloldalon lé
vőt fixálófürdőnek szánva. A z oldatokat bele
öntjük a tálakba. Előhívóval nem szabad taka
rékoskodni, mert ha kevés anyagot öntünk a
tálba, az a lemezt rosszul fedi be, s ez különféle
bajokat okozhat. Készítünk magunknak egy na
gyobb edényben tiszta kézmosóvizet s egy törül
közőt. Eloltjuk a lámpát, s a vörös lámpa f é 
nyénél kivesszük az előhívásra váró lemezt a ka
zettából. Ha fényudvarmentesítő rétege van, azt
egy nedves vattaesomóval könnyen letörölhet
jük. Ezt nem föltétlenül szükséges megcsinálni,
mert a réteg festékanyaga nem rontja el a hívót,
de így elkerülhetjük azt, hogy a hívő mindjárt
az első lemez után fekete, piszkos, moslékszerű
lévé alakuljon át. A lemezt úgy kell a hívóba
helyeznünk, hogy réteges fele fölfelé nézzen, s
azt a hívó lehetőleg egyszerre lepje el. E célból
a tálat kissé megdőltjük, s miközben a lemezt a
fölem elt oldal felől a folyadék alá nyomjuk, is
mét visszaengedjük eredeti helyzetébe. Nagyon
vigyázzunk, hogy légbuborék ne maradjon a le
mez felületén, mert ott a hívó nem hat a.rétegre,
a. így folt keletkezik. Ha mégis látnánk légbu
borékot, az ujjheggyel óvatosan eltávolítjuk,
vigyázva, hogy a nedves zselatinréteg meg ne
sérüljön. Ezután a tálat óvatosan mozgatjuk,
hogy a hívó ne álljon benne mozdulatlanul.
Jól exponált lemezen már egy perc elteltével
jelentkezni szokott a kép. És pedig legelőször a
legerősebb fényeknek megfelelő helyek, az ú. n
fénycsúcsok feketédnek el. Ezután jönnek elő a
félárnyékos, kevéssé világos részletek, majd leg
utoljára a legsötétebb helyek. Néha kivéve a le
mezt a hívóból, s a vöröslámpa felé fordítva,
kercsztülnézünk rajta, s figyeljük, hogy meny
nyire fejlődött ki a kép. Ha látjuk, hogy az ár
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nyékos részek részletei is kijöttek, akkor már
körülbelül kész az előhívás. Biztonság okáért
azonban még tanácsos egy-két percig a hívóban
tartani a lemezt. Helyesen exponált lemeznél,
ezen hívónál, s 18— 20 Celsius foknál 4— 6 perc
alatt ez mindig bekövetkezik. Ha későbben és az
árnyékos részletek
egészen tiszták maradnak,
akkor keveset exponáltunk, ha hamarább s az
egész lemez egy szürke fátyollal vonódik be,
amely alatt a kép lanyhán, kevéssé kontrasztosan látszik, túlexponáltunk. A lemezt keveset
tartsuk levegőn, mert attól is szürke fátyolt kap.
A vöröslámpa fényének is keveset tegyük ki, —
rövid ideig szabad csak nézegetni hívás közben
—:, mert ez is hasonló kellemetlenségeket ered
ményez. Az előhívást mindig testünk árnyéká
bán végezzük.
A z előhívás megszakításának időpontját jól
eltalálni nem valami egyszerű dolog, s ezt csak
gyakorlat útján lehet elsajátítani. Fotográfusnyelven úgy mondjuk, hogyha már eléggé „ f e 
dett" a lemez, akkor- kell kivenni a hívóból.
Az előhívott lemezt az öblítővízbe tesszük,
ahol egy-két percig hagyjuk ázni. Innen kerül a
fixiroldatba.
A fixáló fürdő készítéséhez vásárolunk kb.
1 kg fixirsót s vagy 200 gr. káliummetabiszulfitot. A recept a következő:
v í z .....................................
1 liter
f i x i r ..................................... 200 gr.
káliummetabiszulfit . .
20 „
A fixirban néhánypercig
állni hagyjuk a
lemezt. Ha nem panchromatikus, akkor ennyi idő
múlva felgyújthatjuk a világos lámpát, A fix á 
lást addig folytatjuk, míg az üvegoldalról nézve
azon tejszerű, fehér foltokat többé már nem lá
tunk. Fixir után mindig alaposan kezet mosunk,
mert minimális mennyiség is tönkreteszi az elő
hívót.
A teljesen kifixált negatívot mosóedénybe
tesszük s legalább ,*/4 óráig gyakran váltott,
vagy áramló vízben áztatjuk. Ennek elteltével
pormentes száraz helyen szárítóállványra helyez
zük, s hagyjuk nyugodtan megszáradni. K özvet
lenül a mosás befejeztével tanácsos a lemezt erő
teljesen leöblíteni, hogy az esetleg rajta lévő por
szemek. az érzékeny felületről eltávolodjanak.
A z itt megadott metol-hydrochinon recept
általánosan alkalmazható hívó, úgyszólván min
den esetben használható, nagyon szép brilliáns,
kontrasztos negatívot ad. Néhány m ásfajta hívó
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receptet is adunk itt, ezek azonban már speciáli
sabb célokat szolgálnak.
A glycin hívó lágy, nem igen ellentétdús
de nagyon finom, tiszta negatívokat ad. Arckép
hez, interiörökhöz, csendélethez kiválóan alkal
mas. M ivel lassan dolgozik, s így könnyen kezel
hető, ezért kezdőknek nagyon ajánlható, össze
állítása következő:
v í z .................................... 200 ecm.
nátriumszulfit
. . .
50 gr. kristályos
g l y c i n ................................ 10 „
h a m u z s í r ........................... 50 „
Először a nátriumszulfit oldandó, s ezután
kell a glycint s rögtön rá a hamúzsírt beleadni
Ez az oldat igen tartós (sötét helyen, légmentes
üvegben). Használatra 1 rész hívó 4 rész vízzel
hígítandó. 20 Celsius foknál magasabb hőmérsék
leten (nyáron) fátyolt okoz,' tehát csak hűvö
sebb időben, vagy lehűtve használható.
A tiszta hydrochinon
hívó adja a leg
könnyebben a szép, jó l fedett negatívokat. Beeeptje a következő:
v í z ............................... 200 ccm.
nátriumszulfit . . .
40 gr. kristályos
hydrochinon
. . .
10 „
h am ú zsír...........................80 „
b r ó m k á li.....................
0.4 „
Használatra, normálisan, exponált negatí
vokhoz 1 rész hívó, 5 rész vízzel hígítandó.
A z ezután következő hívók elütnek ezeknek
tulajdonságaitól. Igen energikusan s rövid idő
alatt dolgoznak, főleg pillanatfelvételekhez al
kalmazhatók. Ilyen pl. a tiszta metolhívó:
v í z ............................... 1000 ccm.
m e t o l ..........................
15 gr.
nátriumszulfit . . .
150 „ kristályos
h a m ú z s ír .....................
75 „
b r ó m k á l i .....................
2 „
normális expozícióknál 3— 4-szeresre hígítandó
Igen tartós.
Am idol hívó működik a leggyorsabban vala
mennyi hívó között. Úgyszólván pillanatok alatt
kész a kép. Alkalmazása nagy gyakorlatot igé
nyel, s ezért csak haladottabbaknak ajánlható.
Összeállítása a következő:
v í z ............................... 1000 ccm.
nátriumszulfit . . .
200 gr. kristályos
Ennek teljes oldódása után:
a m id o l..........................
20 „
b r ó m k á li.....................
1 „
Használatkor 3— 4 rész vízzel hígítandó.
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Ezen itt felsorolt hívók mind normálisan ex
ponált negatívokhoz valók. Ha előre tudjuk, hogy
az expozíció túlnagy, akkor töményebb hívót
használunk, tehát ugyanazon anyagmennyiséget
kevesebb vízben oldjuk s több brómkálit teszünk
bele. Alexpozíciónál fordítva járunk el. E célra
legjobb a tiszta metol-hívó.
Igen gyakran vannak oly témáink, amelyek
nél a túlnagy fényellentétek miatt igen nehéz jó
képet kapnunk. Pl. ablakkal szemben készített
felvételek. Itt vagy az ablakot exponáljuk h e
lyesen, s akkor a környezet túlsötét, vagy a kör
nyezetet, s akkor az ablakon nem látszik semmi
részlet a túlexpozíeió miatt. Itt csak az ú. n k i
egyenlítő hívással lehet segíteni. Erre vonatkozó
lag ajánlható a kereskedésben kapható kiegyen 
lítő hívó. Az eljárás itt az, hogy órával fig y e l
jük a fénycsúcsok jelentkezésének idejét, s ez
után még ezen idő 7— 8-szorosáig hívjuk a le
mezt. A kiegyenlítő hívó receptje a következő:
desztilált v í z ........................... 1 liter
n á tr iu m s z u lfit......................... 10 gr.
l ú g o l d a t ................................... 20 ccm.
neol (H auff-féle) . . . .
3.5 gr.
A lúgoldatot úgy kapjuk, hogy 250 ccm v íz
ben 100 gr nátrium-hydroxidot oldunk.
Túl
expozíeió esetén 30— 40 csepp 10 % -os brómkálioldatot adunk a hívóba. Ezen hívóban nagyon
óvatosan kell a lemezzel bánni, mert a réteg
szinte kocsonyás halmazállapotot vesz fel. Nor
mális expozíciónál e hívó nem használható;
hogy különleges képességei kibontakozhassanak,

túl kell a lemezt exponálni. A fényudvarmente
sítő réteget itt gondosan le kell mosni, mert
ezen kiegyenlítő hívó attól tönkremegy. A z oly
lemezek, amelyeknél a fónyudvarmentesítő réteg
az érzékeny rétegben benne, vagy az alatt van,
nem használhatók.
Egy ezen célra igen megfelelő metol-recept
a következő :
v í z .................................... 1000 ccm.
m e t o l ...............................
15 gr.
nátriumszulfit
. . . .
150 gr.
Még egy hívóról kell megemlékeznünk, és
pedig a finomszemcséjű előhívóról. Ha valamely
témáról nagy nagyítást akarunk készíteni, akkor
ezt külön e célra gyártott finomszemcséjű nega
tívanyagra kell fotografálnunk. A z ehhez való
különleges hívó a következő:
deszt. v í z ..................... 1000 ccm.
nátriumszulfit
. . .
100
gr.vízmen
metol
.........................
2 „
hydrochinon . . . .
5 „
b ó r a x ..............
2
„
Összeállításánál a következőképpen járunk el:
először a metolt oldjuk 200 ccm 50 fokos v íz
ben. Ezután hasonlóképpen a szulfit negyedré
szét, és ide adjuk a hydrochinont. A maradék
szulfitot kb. 400 ccm 70 fokos vízben oldjuk, s
ide adjuk a bóraxot is. A hydrochinon és metololdatot összeöntjük, s azután keverés közben a
bóraxos oldatot is ideöntjük. Ezután az egészet
1 literre egészítjük ki. Az oldat igen tartós.
(Folytatása következik.)
Levius Ernő.

Milyen is lesz az a jam boree?
Bizonyosan tudjátok már ti is mindnyá
jan, nemcsak a cserkészek, hogy 1933 nya
rán Magyarországon, Gödöllőn lesz a IV.
jamboree, a cserkészek negyedik világöszszejövetele. Erről akarok egyet-mást mon
dani.
A jamboree jelentősége.
Azt talán felesleges is hangoztatnom,
hogy milyen nagyfontosságú esemény ez?
Hiszen a jamboree a világ legnagyobb if
júsági mozgalmának lesz seregszemléje. Az

—

egész világból idesereglő cserkészek, nem
csak tekintélyes mennyiségű valutát hoznak
ide, (ami szintén nem megvetendő valami
ebben a nagy gazdasági válságban), hanem
idehozzák a lelkűket, hogy éppen itt tár
ják ki azt egymás előtt. Talán éppen üt
indul meg egymástól távollakó népek fiai
közt olyan mély barátkozás, amelynek nagy
hatása lehet a jövő nemzedék életére. Hat
van nemzet fiai személyesen győződhetnek
meg arról, hogy a magyar kultúrnép, ér
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zet, Ezek mellett közvetlenül a parancsnok
ság alá van rendelve a törzscsapat és a tá
bori rendőrség.
Mondanom sem kell, hogy minden szol
gálatot a cserkészek maguk végeznek. Eb
ből a célból előzetes sajátos oktatásban ré
szesül már is mintegy 1500— 2000 cserkész
és öregcserkész, hogy a jamboreen, mint
szakemberek jól megállják a helyüket. Igen
sokan tanulnak ugyanezért szorgalmasan
idegen nyelveket.

telmes nép, jó nép, amelytől nem szabad
megtagadni azt a lehetőséget, hogy hiva
tását teljesítse. Talán éppen a jamboreen
oszlik el sok-sok rosszakaratú, ellenséges
vád, rágalom, itt látja meg a világ fiatal
sága — tehát a jövő — azt, hogy végzetes
tévedésben volt a magyar életet illetően?
Nagy tisztesség, hogy a nemzetközi iroda
éppen a magyar cserkészekre bizta a jamboree megrendezését, Bizonysága ez annak,
hogy az egész világon értékelik azt a mun
kát, amelyet a magyar cserkészek végeznek

Milyen lesz a jamboree berendezése t
Miért lesz Gödöllőn a jámboree?
A jamboree Gödöllőn lesz, részben a K or
mányzó Űr parkjában, részben a korona
uradalom erdejében és mezőin. A válasz
tás több tervbe vett hely közül azért esett
éppen Gödöllőre, mert itt a hely gyönyörű,
szebb, mint az eddigi jamboreek területei
(Páris, Koppenháza, Birkenhaed) ; közel
van a fővároshoz; vonattal három oldalról
is megközelíthető, pompás a levegője, van
jó vize, általában itt megvan minden fel
tétele a jó tábornak.
Előkészítés.
A IV. jamboree előkészítése már nagy
ban folyik. Egészen külön, a Cserkészszö
vetségtől független szerv, a parancsnokság
intézi az ügyeket, A nemzetközi cserkésztábor parancsnoka gróf Teleki Pál ny.
miniszterelnök, egyetemi professzor, t. b.
főcserkész. Mellette működik a vezérkari
iroda, mely az egész szervező munka f ő 
irányítója. Minden szál egy kézbe fut csé
sze, de minden irányú tevékenységet külön
szakcsoportok látnak el. Ilyen szakcsopor
tok: gazdasági, külügyi, műszaki, sajtó,
szórakozás, cserkésztevékenységek, kirándu
lás, Budapest megtekintése, vízi és légi
ügyek, orvos, lelkigondozás, fogadó szerve

-

^ ja m b oree hatalmas tábor lesz. Három
egymáshoz egészen közel fekvő területen
épül fel. Lesz egy nagy felvonuló és bemu
tató tere, ahol egyszerre megjelenhetik majd
az egész 30.000-es létszámú tábor s legalább
százezer néző. A tábor tíz altáborra fog
oszlani. Minden altáborban lesz magyar
csapat s — lehetőleg nyelvtudás szerint
csoportosítva — idegenek. Minden egyes
kicsi tábor díszítésében és felépítésében
nemzeti jelleget fog visszatükrözni. Az
egész tábort a szükségnek megfelelően út
és vízvezetéki hálózat szövi be.
A rendelkezéseket a parancsnokság adja
ki. A végrehajtást a törzscsapat eszközli s
ellenőrzi. Az élelmezés is központi lesz,
amennyiben a nyers élelmiszereket minden
csapat naponként az anyagraktárból veszi
fel s gusztusa szerint készíti el.
A rendre a cserkész tábori rendőrség
ügyel fel, amely egyébként mindenben ren
delkezésére fog állni a cserkészeknek s a
nagyközönségnek. A tábornak lesz pontos
hírszolgálata, mentő, orvosi, tűzoltó szolgá
lata s lesz minden nap megjelenő képes tá
bori lapja. Természetesen, külön postaszolgálat is lesz s egész nagy üzleti város
rész gondoskodik minden szükséglet kielé
gítésének lehetőségéről.
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Kik jönnek a jamboreeraf
Egy mondattal felelhetnék: az egész vi
lág cserkészifjúsága. Mert valóban min
denünnen idesereglenek majd a cserkészek,
hogy ünnepeljék a nemzeti alapon álló i f 
júság itt nagyszerűen kibontakozó világ
testvériségét, Eddig hatvan nemzet ifjú 
sága kapcsolódott szervezetileg a cserkész
mozgalomhoz. (Ha azonban figyelembe veszszük, hogy a gyarmatok mindig együtt sze
repelnek az anyaországgal, akkor sokkal
több nemzetre kell gondolnunk.) Ezek mind
képviseltetik magukat legalább egy kikül
döttel, a legtöbb szövetség azonban tekir
télyes számú csapatot is küld. Még
igen messze van a jelentkezések lezárásá
nak ideje, de már is megállapítható, hogy
többen óhajtanak jönni, mint amennyi hely
van. Érdekes, hogy az első jelentkezés Bar
bados szigetéről jött.
A magyar cserkészek természetesen nem
jöhetnek el annyian, mint amennyien sze
retnének. A szolgálatot teljesítőkön kívül
legfeljebb 8— 9000 magyar ifjú számára
lesz hely, de nem lesz akadálya annak, hogy
mint nézők, mindnyájan eljöjjenek egy ki
csit barátkozni messze földről jött testvé
reikkel.
Mit lehet majd látni a jamboreen?
A jamboree 1933 nyarának kétségkívül
a legérdekesebb látnivalója lesz. Maga a
nemzetközi tábor is örökké felejthetetlen él
mény annak, aki csak egy pár órát töltött
is el abban. Sok-sokezer gyermek. Csupa
erős, egészséges, viruló embercsemete. És
mind mosolyognak, mind boldogok! Már
maga ez is megéri, hogy messziről is eljöj
jenek boldogságot látni az emberek ebben a
boldogtalan világban. Hátha még arra gon
dőlünk, hogy itt lehet találkozni: az euró
pai nemzetek mindenikével, a barna egyip
tomival, sötét hinduval, fekete négerrel.
—

sárga kínaival, rézbőrű indiánnal!. . . És
mindegyik bemutatja a maga kis birodal
mában saját hazáját! Ilyen típustanú*
mányt nem lehet- gyakorolni sehol, másutt.
A cserkészek minden nap fel fognak
lépni a sporttéren és a 3000 nézőt befogadó
színházban. Amott játékokat, sportot, tör
ténelmi felvonulásokat, tömeg jeleneteket
mutatnak be, emitt előadják nemzeti da
laikat, táncaikat, népszokásaik sajátos je
leneteit, Esténként tarka műsorú tábor
tüzek lesznek. A tábori moziban a legjobb
ifjúsági filmek kerülnek állandóan bemu
tatásra, Egyszóval ezer szeme legyen an
nak, aki minden látnivalót meg akar néznú
Tudom, hogy ti is mind ott lesztek. Le
gyetek is! Nem szabad elmulasztania ezt
az alkalmat egy magyar fiúnak sem. Ta
lálkoznotok kell az egész világ ifjúságával!
Protestáns istentiszteletek a jamboreen.
A cserkészet szigorúan vallásos alapon
álló mozgalom. Természetes, hogy ez a jam
boreen is ki fog tűnni. Nemcsak a tábor
kezdetén és végén lesz ünnepi istentiszte
let, hanem minden nap. Tekintettel arra,
hogy a protestáns államokban igen fejlett
a cserkészet, bizonyos, hogy sok protestáns
cserkész lesz itt. Ezeknek számára (magyai
istentiszteletek mellett) német, angol, hol
land, svéd és francia nyelven hirdetik majd
az Isten igéjét. Az lesz azután a nagy él
mény (így volt Angliában is), amikor
együtt járulunk az Űrvacsorához: magya
rok, németek, angolok, skótok, hollandok,
svédek, dánok, amerikaiak, indusok japá
nok, négerek . . . mindnyájan egyformán
megváltattak a Krisztus által.
Egy-két beszélő szám.
Végezetül álljon itt néhány szám, amely
beszédesen hirdeti, hogy milyen nagy meg
mozdulás lesz a gödöllői jamboree.
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Minden csapat maga hozza a felszerelé
sét, mégis ezeken kívül, mint közös felsze
relési tárgyra szüksége lesz a táborparancs
nokságnak többek között a következőkre500 drb őrsi sátor, 90 drb harmincszemé
lyes sátor, 350 tábori ágy, 280 asztal, 300
szék, 16 árboc, 130 jelző, hirdetőtábla, 80
km tábori kábel, 1500 karszallag, 30.000
jamboree jelvény, 15 állami és 32 tábori
távbeszélő állomás felszerelés stb., stb.
A tábor felépítéséhez szállítandó összes
anyag mennyisége mintegy 1200 tonna. A
cserkészek szállítására kell 300— 350 vaggón. Naponta 50.000 látogatóra számítunk,
amely szám azonban három ünnepnapon
(nemzetközi vásár, nemzetközi állatvásár,
Zeppelin érkezés, Szt. István napi stb. ta
pasztalatokra alapítva) 150.000-re is emelkedhetik. Budapestre minden nap 3000, vi
déki kirándulásokra minden nap 2000 ide
gén cserkészt visz a parancsnokság.

A jamboreen 700 tagú tábori rendőrség
s 500 tagú törzscsapat teljesít szolgálatot,
mintegy 15-féle sajátos beosztásban. A tá
bor tűzoltósága 70 cserkészből fog állani
Az egészségügyi szolgálatot 25 orvos-cser
kész vezetésével megfelelő egészségügy5
szervezet látja el. Több százra megy azok
nak a cserkészeknek száma, akik nem a
tábor területén, de a jamboreeval kapcso
latban teljesítenek szolgálatot. (Vizitelep,
cserkészpark, cserkészház, múzeumok, ki
rándulóhelyek, táborok, kisegítőtábor Besnyőn, nem cserkészalakulatok számára, p á
lyaudvarok, stb., stb.).
Mindezekből látható, hogy 1933-ban moz
gósítjuk az egész magyar cserkészetet, sőt
reméljük, hogy megmozdul az egész ország,
legalább is annak ifjúsága. Mert lehetet
len, hogy ne legyen kíváncsi a.magyar if
júság messze országokból idesereglő test
véreire. Űgy-e, te is ott leszel?
-------------Kálmán bácsi.

SZERETEM A M AGÁNYT.
Mint költő az álmot,
Kis méh a virágot,
Szeretem az áldott,
Szent magányosságot.

Elrepülnek messze,
Távol végtelenbe,
Maguknak a földnél
Szebb hazát keresve.

Mikor felszakadnak,
S a magasba szállnak
Szívemből a vágyak,
Titkon élő álmok

Tiszta tűzben égnek,
S hogyha földre érnek,
Vissza a szívembe
Megtisztulva térnek.
Dobronay Vilma.

—
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BÚCSÚ GYERMEKKOROMTÓL.
Időm még eddig nem rohant veszetten.
Tétovázó gyermektopánba’ járt;
Nem űzte, tépte még a sors, habár
Gyermekcipőm fényéből sok veszett el.
Most int az élet, karja táncra vár.

Isten veled hát kis cipő — örökre . . .
Nehéz az élet s gyönge vagy te már;
Bizony próbára tett a por s a sár,
De nézd, most mindezt könnyemmel mosom le
És indulok, — az élet táncra vár.

Jer kis cipő, — utolszor had’ veszem fel
Száz mesében gazdag korom jelét.
Fussunk még egyet, játsszunk még elébb;
Hallgassuk Hófehérkét tág szemekkel . . .
— Minden hiába, — nincs időnk elég.

S az élettáncra nem való topánka,
Ott durva bocskorban rúgják a port,
Mely a virágra is reátipor.
Isten veled hát sorsom kis barátja.
Találkozunk-e még s vájjon mikor?
M ichnay Zsófia.

GONDOLATOK.
Az arany értéke a királyvízben, az igaz barátságé a balsorsban bizonyosodik meg.
Sok ember élete olyan, mint a fához kötött karóé, csak arra jó, hogy másoknak
támaszul szolgáljon.
Kell, hogy emberi életünk gerince a munka legyen.
Csakis a hívő tud másokat is hitre inteni.
(N yíri Diák.)

Milmo. Verseidet is, sürgető leveledet is meg
kaptuk. Igazad van abban, hogy egy kicsit ké
sőn válaszolunk rá. De az ilyen szépirodalmi mű
vekkel úgy vagyunk, hogy nem szeretünk elha
markodva mondani ítéletet róluk. A zsenge mű
nehezen árulja el valódi értékét. Többször kell
elővenni, s újra meg újra átolvasni, ha a bíráló
nem akar helytelen véleményt kialakítani.
Verseidről nagyon jó véleményed van. Nem
akarunk ezzel szembehelyezkedni, s még kevésbbé
akarjuk kedvedet szegni. De ennek ellenére is
kénytelenek vagyunk a versek közlésétől egye
lőre eltekinteni. A küldöttek ugyanis nem alkal
masak a közlésre. Lehet, hogy nem a javát válo
gattad ki, hiszen írod, hogy verseid megértek
arra, miszerint nem ifjúsági, hanem komoly szépirodalmi lap hasábjain lássanak napvilágot. Le
het, hogy a jobbakat komoly szépirodalmi laphoz
küldted. De ebben az esetben nem mi vagyunk
a hibásak, mert hiszen nem a legszebbekkel mu
tatkoztál be. Félreértés ne essék: nem túl gyen
gék a verseid, csak nem jók annyira, hogy az
I. É.-ben napvilágot lássanak.

—

K ritikát szándékosan nem gyakoroltunk. E gy
részt azért, mert nem kértél, másrészt pedig
azért, mert reméljük, hogy legközelebb újra kül
desz egy párat a jobbakból, s akkor a kritikái
majd lapunk olvasóközönsége fo g ja elvégezni.
Ebben a reményben szeretettel üdvözlünk.
N yíri Diák. A z egyik keresztrejtvényt közölni
fogjuk.
Holub P. A karácsonyi jelenetet karácson;’
után nem közölhetjük. A hírt felhasználjuk. —
A beküldött rejtvényekből fogunk válogatni.
H ogy mennyit, azt nem tudhatjuk előre, s ha
kevesebbet közlünk is belőlük, nem jelenti ez
azt, hogy a többi rossz!
Szepessy Zoltán. A 4. szám rejtvényeinek
megfejtése még jókor jött, amit a pontozásból is
megállapíthattál. Leveledet köszönjük, a kereszt
rejtvényt várjuk.
„Brassói diák". Elbeszélésed jó írói készséget
árul el, de nagy baja van, s ez az egyetlen baja:
tárgytalan. Stílusod szép, élénk. Óvakodjál azon
ban a nem irodalmi kifejezésektől. Ezt fen ti ok
miatt nem közölhetjük, de újabb küldeményt
várunk.
Satakunam katu. Elvesztetted a fogadást. Az
„Á lom " novellának is rossz.
A többi levélre a következő számban vála
szolunk.
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mértani formákból, vagy stilizált motívu
mokból állanak, kissé merevek, s ezért úri
szoba díszítésére igen alkalmasak. Vastag
színes fonállal varrjuk. Az egyes formákat
sötét barna, vagy fekete színnel körül
vesszük.
A színeket jól kell megválasztani; szerencsésebbek a tompa színek, mint az élénk,
kiabálók. A legtöbb minta keleties, perzsa;
újabban modern stilizált virágformákat is
alkalmaznak. Az öltéseket számolni kell, ez
különösen az előhúzásnál fontos; a töltés
nél már másodrendű szerepe van.
Ha a szőnyeg kész, kifeszítjük és a bal
oldalán, híg, enyves oldattal bekenjük és
megszárítjuk. Ez azért szükséges, hogy az
öltéseket megrögzítsük.
Száradás után a széleit behajtjuk és va
lamilyen tartós bélésanyaggal bebéleljük
Szélére rojtot csomózunk.

A kelim-öltés tulajdonképpen utánzata a
keleties szőnyegszövészetnek. A valódi Kelim-szőnyeg szálai kétféle módon vannak
szőve: a szálak egymásra merőleges, vagy
ferde irányúak. Ezt a ferde irányú szö
vést utánozza a kelim-öltés.
Általában nagyon kedvelt munkanem
Leginkább szőnyeg, függöny, terítő, párna
hímzésére alkalmas. A minták többnyire

Glock Klára.

Stilizált virágminta.

Perzsa minta.

A Z „IF JÚ É V E K " K É T N A P O S K O N F E R E N C IÁ J A .
Igaz örömmel közöljük olvasóinkkal, hogy
Ifjú Évek szokásos összejövetele minden vá
rakozást fölülmúló érdeklődés és siker mel
lett zajlott le január 31-én, vasárnap és feb
ruár 1-én, hétfőn a budapesti Deák-téri
evang. leánykollégium dísztermében. Már
vasárnap reggel 9 órakor láttuk, hogy a ta
valyi érdeklődés megsokszorozódott, s az
—

előadások hallgatóinak, szeretetvendégség
résztvevőinek száma kétszáznál több volt.
Ez rendkívül örvendetes és igazolja azt,
higy sok nehézséggel küzdő ' szerkesztőgárdánk munkája nem hiábavaló, mert ol
vasóközönségünk mind jobban egybekapcso
lódik a lap munkásaival.
A konferencia lefolyása ez volt:
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Vasárnap bibliakörök voltak RuttkayMikUán Gyula, Sólyom Jenő és Vidorszky
Kálmán vallástanárok vezetésével. Utána a
Deák-téri templomba vonultak a résztvevők,
hol Ruttkay-Miklian Gyula beszélt teljesen
a konferencia hangulatának megfelelőleg, a
leánykollégium énekkara és a Lutheránia
Vegyeskar énekelt. Délután háromkor kez
dődött az igazi munka. Első előadó Ruttkay
felelős szerkesztő volt, ki a múlt és jelen
kapcsolatairól szólt, majd Dr. Karrier Ká
roly, soproni teológiai fakultásunk tanára
az erkölcsi válságból kivezető útról. Mind
két előadáshoz hozzászóltak a hallgatók, i;
ha nehezen is ment ilyen nagy tömeg előtt
a felszólalás, mégis megindult néha egész
élénken a vita. Este az ifjúság az Ifjú Évek
műsoros estélyét élvezte, melyen a főszer
kesztő vázolta bevezetésében a lap célját,
majd az Egyetemi Énekkarok szóló-kvar
tettje gyönyörködtette a hallgatóságot töké
letesen szép énekével. A műsor középpontja
Dr. Maróthy Jenő tanárnak, a jeles írónak,
lapunk őszinte barátjának humoros novellá
ja volt, melyben egy író felfedezéséről hal
lottunk. Állandó derültség követte kitűnő
előadónk felolvasását, mely már úgyszólván
hozzá is tartozik konferenciánk estélyéhez.
Majd Urálik Jenő zeneszerző, leánykollégiumi tanár játszott harmoniumon tökéletes
technikával saját szerzeményeiből. Végül a
felelős szerkesztő a Zsengékről beszélt, s
ezek közül Kemény Péter, budapesti evang.
gimn. tanuló olvasta fel lapunkban is meg
jelent „Még egyszer . .
című igen hangu
latos novelláját.
A hétfői nap nem kisebb érdeklődéssel
folyt le. Reggel 9-kor megtelt már a Deák
téri díszterem hallgatókkal, kik lankadatlan
érdeklődéssel figyelték Vidovszky Kálmán
leánykollégiumi vallástanár, a Luther-Otthon igazgatójának előadását a válságban
megszülető új emberről, Dr. Gaudy László,
—

budapesti hitoktatási igazgató elmélkedését
„Mivé formálja az ifjúság a jövőt?" címen.
Élénk vita után berekesztettük a megbeszé
lést, s délután kedélyes együttlétre gyüle
keztünk. A pesti evang. magyar egyház ál
dozatkészségéből teával és süteménnyel tud
tunk a konferencia

résztvevőinek kedves

kedni. Tea közben az ifjúság tehetséges tag
jai szavaltak, tárogatóztak, zongoráztak, de
ebben segítségükre volt Weltler Jenő, a
Lutheránia kis énekkarának vezetője, kinek
zongorázása mellett az egész társaság, közel
200 ember énekelte a szebbnél-szebb ma
gyár nótákat. Olyan jól érezte magát
mindenki, hogy a főszerkesztő indítvá
nyára elhatározták, hogy tavasszal újra
összejönnek ilyen délutánra, s kirándu
lást is fognak rendezni, hogy a társas
együttlét még közelebb hozhassa a lap
munkásait és olvasóit.
Ezekben számolhatunk be a ránk nézve
ez évben még az eddiginél is fontosabb
konferenciáról. Mikor más ifjúsági lapok
az érdeklődés hiánya miatt kénytelenek
voltak munkájukat, megjelenésüket be
szüntetni, mi az olvasók fokozódó érdek
lődésének többszörösen örülünk. Egy
szépséghibája volt az egész konferenciá
nak : az, hogy vidékről nem jött el senki
közénk, úgy, hogy az összejövetel a pesti
diákságnak találkozása volt. Reméljük,
hogy a gazdasági válság enyhülésével vi
dékről is nagy számban kapcsolódnak be
majd munkánkba evangélikus ifjú testvé
reink. A mostani együttlét bizonyította,
hogy van evangélikus ifjúságunkban ér
deklődés komoly kérdések iránt, van aka
rat, hogy a jobb jövendő kialakulásán Is
ten segítségével munkáljon. Csak vezetni
és irányítani kell. Erre törekszik az Ifjú
Évek, és úgy látszik, szívesen követik út
mutatásait .
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A világ leghatalmasabb vízesése a délafrikai
Zambézi-folyam Viktória-zuhataga és nem a
Niagara. A Viktória-vízesés körülbelül
1800
m széles és közel 130 m magasból zuhan alá
még a Niagara teljes szélessége csak mintegy
8— 900 m, magassága pedig kb. 48 m. A világ
többi nagy vízesései: a schaffhauseni Bajnazuhatag (115 m széles és 24 m magas), vala
mint a Brit-Guayanában (Dél-Amerika) lévő
Kaieteur-zuhatag, mely 225 m magasságával még
a Zambézi-vízesést is felülmúlja, szélessége azon
ban csak 100— 120 méter.
Bio de Janeiro utcáit nemsokára kávégázzal
fog ják világítani. A N icteroy Gáztársaság labo
ratóriumaiban sikerült a kávéból gázt előállítani
amely állítólag világítási célokra használható.
Ily módon igyekeznek Brazília óriási kávéfölös
legeit értékesíteni.
A délafrikai Nimród mellett (Bethulie köze
lében), egy farmon egy kb. kilenchónapos kétszájú bárányt mutogatnak. A második szájban,
mely közvetlenül a jobb fü l m ögött van, ugyan
csak nyelv és fogak láthatók, a gégével van
összeköttetésben. Legelés és rágás közben az ál
lat ezen a második szájon át lélekzik.
A bécsi Alexander tanár poliklinikai fülosz
tályán kísérleteket végeztek sérült dobhártyák
nak ezüstlemezkékkel való helyettesítésével. A
kísérletek állítólag kitünően sikerültek.
Gohá-ban, a núbiai sivatag déli részében, régi
ethiopiai sírokat találtak a halottak tiszteletére
leölt lovak, tevék és kutyák csontvázaival együtt.
A z állatok selyem takarói ezüst lemezekkel van
nak díszítve, a lovak szerszámai ezüsttel és
arannyal kiverve, a nyergek színezüstböl készül
tek, görög és egyiptomi sírdomborművekkel, és
a lovak nyakáról féldrágakövekkel díszített ne
héz ezüstláncok függnek. A fegyverek mellett
Harpacratesnek, a hallgatás istenének apró szob
rát, továbbá ezüstből készült, sakktáblaszerű já 
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tékot találtak elefántcsont és ébenfa alakokkal,
a sírok előkamrájában pedig négy fiatalember
csontvázát, nyakuk köré hurkolt selyemkötéllel
Ezek nyilván rabszolgák voltak, akiket a teme
tés után m egfojtottak, hogy urukat a túlvilá
gon szolgálják.
Henry C. Eolger, a newyorki Standard Oil
Company elnöke, 40 évi szorgos munkával össze
gyűjtötte a világ legteljesebb Shakespearekönyvtárát. Összeszedte Shakespeare munkáinak
minden kiadását minden nyelven és azt az óriási
irodalmat is, amely a nagy angol drámaíró mun
kásságával foglalkozik. A 75.000 kötetből álló
gyűjteményben igen értékes ritkaságok is van
nak és az egész könyvtár összeállítása nemcsak
évtizedekre menő munkába, hanem azonkívül
mintegy 4,265.000 dollárba került.
A csillagászati körök egységes határozatával
a tavaly felfedezett kilencedik nagybolygót,
amely az Ikrek tájékán van, Plútónak nevez
ték el. Plútónak a Nap körül való egyszeri út
jához 250 évre van szüksége. 1989 februárjában
kerül legközelebb a Naphoz; akkor ugyanis ép
olyan távolságban lesz a Naptól, mint a Nep
tunus. 125 évvel rá a Naptól való távolsága már
67 százalékkal nagyobb, mint a Neptunusé. Pá
lyája körülbelül 40-szer olyan hosszú, mint a
Hold pályája s valószínűen kisebb, mint a Föld.
A tavalyi francia gyarmatügyi kiállítást 33
és félm illió ember látogatta. A kiállítás 500
millió frankba került.
Chaning építész, aki az Egyesült Államok né
hány legnagyobb felhőkarcolóját építette, nem
rég kijelentette, hogy nincsen messze az az idő,
amikor 650 m magas felhőkarcolókat is építeni
fognak. Egyetlen ablak sem lesz rajtuk, mert a
falak kristályból épülnek. Az építész már ki is
dolgozta egy ilyen felhőkarcoló tervét s köz
szemlére bocsátotta. Egy-egy ilyen házszörnye
tegben 50.000 ember fo g lakni.
P. F.
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3.

SZÁMREJTVÉNY.
(5 pont)

Beküldési határidő:

(Nyíri Diák).
február 29.

M egfejtési feltételek a 4. számban találhatók.

10, 29.
8, 31,
32, 5,

16, 9,
14, 13,
23, 30,
22,
21,
24,

28, 25, 33.
11, 17, 1.
12, 3, 19.
26, 42, 16.
27, 18, 6.
7, 20, 15.
1— 33-ig

: Jeruzsálemi tartomány.
: Minden házon van.
: Lépkedő.
: Egyem, — népiesen.
: Házastárs.
: Folyam.
: Ismert Petőfi-dal kezdő sora.

AZ 5. SZÁM REJTVÉNYEINEK HELYES MEGFEJTÉSE:
1.

SZÓTAGREJTVÉNY.
P etőfi Sándor
Március idusa.

2.

BETÜREJTVÉNYEK.

1. Hadapród.
2. Kötéltáncos.
3. Ifjú Evek.

3.

4. Perdiil-fordul.
5. Műveletlen.
fi. Perpetuum mobile.

SZÁMREJTVÉNY.

Korán reggel ritkán rikkant a rigó.

HELYESEN MEGFEJTETTÉK A KÖVETKEZŐK:
Bagossy Katinka Bp. (97), Buday Jolán Bp.
(96), Bartos Károly Bp. (97), leg ifj. Bókay Já
nos Bp. (76), Bauer Rezső Dombóvár (95), Bendl
Andor, Mária és Erzsébet (97), Bohár László
Bp. (56), Csák István Rákosszentmihály (95),
Csaba Jolán Kőszeg (29), Deutsch J. E. Bp. (75),
Eckhardt Erzsébet Bp. (96), Esztergálj1 Gyula
Aszód (84), Filló József Bp. (97), Gumhalter
Ilus Gödöllő (44), Gaál Jolán és Irén Bp. (74),
guóthfalvi Guóth Endre Bp. (72), Gergely János
Bp. (68), Gera Rózsi Bp. (96), Horváth Kálmán
Sashalom (64), Hajdú Benő Sopron (60), Katona
Magda Bp. (75), Kis József Bp. (97), Kabay
János Bp. (95), Kárpáthy Ilona Kecskemét (76),

Koehan János. Szarvas (86), Lipták János Békés
csaba (88), Liedemann Géza Bp. (91), Marcsek
Sári Bp. (75), M ockovesák Géza Békéscsaba
(98), Névtelen (12), Nyíri Diák (58), Orbán
Baba és Mandi Kecskemét (56), Pálinkás Irén
Kispest (92), Papp Irén Bp. (95), Pecznik János
Bp. (97), Puskás Vidor Rákosszentmihály (97),
Podani Béla Aszód (93), Ritter Dalma Bp. (96 ,
Ruttkay Zoltán Pestszentlőrinc (98), Rakovszky
Zoltán Kecskemét (91), Sass Miklós Kecskemét
(76), Schindler Ervin Gödöllő (79), Szepessy
Zoltán Békéscsaba (81), Szemes Irma Bp. (93).
Szabó László (73), Tiszavölgyi Miklós Kecske
mét (98), ifj. Zeéri Pósch Géza Bp. (91).

HÍREINK
Aszód. A reálgimnázium 296. sz. „P etőfi"cserkészcsapata 1931. december 5-én, a kormány
zó névünnepének előestéjén szépen sikerült ünne
pélyt rendezett. Ez ünnepély bevételét a cser
készotthon magyaros berendezésére fordították.
A csapatnak a gimnázium új épületében szép,
tágas otthona van, amelyet az 1933. évi gödöllői
világ-jamboree idejére magyar stílusban rendez
nek be, hogy a szomszédságban táborozó jam 
boree külföldi résztvevői közel lelhessenek egy
tiszta magyar stílusú cserkészotthont.
Az ünnepélyen szerepeltek: d>r. Kósch Béla,,
a M. Cserkészszövetség gazd. és pénzügyi fő tit
kára, dr. Czirbusz Endre rgimn. tanár, csapatparancsnok, Esztergély Gy., Telmánvi .T., Sebastián E., Mikes L., Leopold Ö., TJjváry F., Kempf
Gy. és Szilasi Z. cserkészek.
Szarvas. Az „ I fj. Luther Szövetség" dcc. hó
16-án tartotta 3. rendes gyűlését az alsóévesek
részére. Szekera Pál III. o. t. és Szenkó P. And
rás IV . o. t. adventi verseket szavaltak, Holub
Pál arról beszélt, hogy hogyan fogadjuk mint kis
gyermekek az adventi vendéget. Ezután a tagok
nagy sikerrel adták elő Holub Pálnak ez alka
lomra írt vallásos jelenetét, címe: „A gyermekek
karácsonya".

X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM.

A felsőévesek 3. rendes gyűlése 17-én volt. A
124. ének 1— 3. v. eléneklése után Krón Oszkár
és Kolian János V II. o. t. szavalt, Kevuezky László
V II. o. t. felolvasta „Pál apostol élete" című dől
dozatát. Az ifj. elnök „Hogyan várjuk a mi ad
venti Királyunkat" címen beszélt. Fejtegette a ke
resztyénség és a sport, a keresztyén ség és a tudo
mány és a kér.-ség és a társaság kérdéseket. Az
elnök tanár úr felszólítására a köv. gyűlésen e kér
dések vita tárgya lesz. A gyűlést a 115. számó
ének 2— 3. v. fejezte be.
Adventben 3 „Biblia órát" tartottunk, ezeken
Holub Pál sorozatos beszédeket mondott „Krisztus
útegyengetői" cínien. Molnár Pál, Szakara György,
Kohút György és Glózik Pál adventi énekeket
énekeltek. („J ö jj népek M egváltója", „Jer, k •resztyének szent kara" és „Küldé az Úristen." j

Előfizetések. Budapest : Lamnek V
100.— P, Vidovszky K. 90.— P, Hüttl A
26.— P, Kunstádter iroda 4.— P. Deb
récén: Lábossá L. 35.— P. Cclldömölk:
Csaby J. 23.— P. Békéscsaba: Kimer <í.
20.— P. Nagykanizsa: Horváth O. 20.— P
Dombóvár: Berger L. 5.— P. Tóváros: Va
dász E. 4.— P.
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