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GOETHE
( 1749— 1832)
Jókainak szemére vetették szigorú bírá
lói, — Gyulai Pál és Péterfy Jenő — hogy
csapongó képzeletével emberfölötti csuda
lényeket, Berend Ivánokat, Kárpáthy Zol-

igazi olimposzi alak. Mintha Apolló isten
szállt volna le a földre, hogy varázslatos
egyéniségével meghódítsa a szíveket.
Jártas volt a férfias sportokban: nagy-

tánokat teremtett, akik a test és lélek min
den kiválóságával tündököltek.
Pedig az élet maga is alkotott ilyen
„Übermensch“ -eket, például Goethét, aki
mellett Jókai szellemének szülöttjei csak
halovány árnyalakok. Goethe kiválóan
szép ember volt; feltűnő, daliás jelenség,

szerűen táncolt, korcsolyázott, lovagolt, ví
vott, kitűnő vadász volt. Rousseau mellett
ő az „atyja", a divatbahozója a legtökéle
tesebb sportnak, a hegyeket járó turistáskodásnak. Késő ősz idején ismételten fel
gyalogolt a 2114 méter magas Szentgotthard-hágóra. Ködös karácsonyi napon, isme-

-
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leseinek borzongó érdeklődése mellett „meg
járta" az 1044 méter magas Brocken-hegyet
a Harzban.
Szépen rajzolt, pompás műkedvelő festő
volt, nagyszerű szavaló, lelke a weimari mű
kedvelő szinésztársaságnak, ügyes rendező,
majd mint a weimari udvari szinház inten
dánsa, főigazgatója, ezt a német színházak
sorában a legmagasabb rangra emelte.
Kitűnő hivatalnok volt, bámulatos mun
kaerő, a kötelességteljesítés mintaképe. Emellett mégis pezsgett benne az életvidám
ság. Tele volt mesélő kedvvel. A versek
ránki gejzírként, időszaki forrásként titkos
természeti erőtől hajtva önként bugyogtak
elő lelke mélyéből. Éfe mégis milyen mű
gonddal alkotta meg munkáit, sokszor egyes
kifejezéseken heteken át eltöprenkedett.
Ezeket megtárgyalta hűséges titkárával.
Eckermannal, vagy Schillerrel, lelke meg
értő barátjával szóval is, levelek során át is.
Nagyszerű jogász volt, a római jog alapos is
merője. Mint parancsolatra termett, kor
mányzói tehetség félszázadnál jóval hoszszabb ideig elsőrangú főminsztere volt a
weimari hercegségnek.
És ez a fiatal, 28 éves főhivatalnok, majd
miniszter 20 éves fejedelmével, Károly
Ágosttal, szabad óráikban mint két pajkos,
szilaj vakációzó diák, szinte felverték jó
kedvük őserejű kitörésével a kis, 8000 la
kosú fészeknek, Weimarnak álmos csendjét
Egyéniségének ezeket az ellentéteket ma
gába foglaló varázsát szüleitől örökölte, mint
maga írta :
„Apámtól van testalkatom,
Komoly életnézetem;
Anyámtól mesélő kedvem,
Könnyű, víg lelkületem."
A tüzes poéta otthon volt a száraznak
nevezett matematikában és fizikában. A

—

fénytanban, hangtanban szinte korszakalko
tó tudományos jelentősége van.
Imádta a természetet, azzal szinte egy
nek érezte magát. De meg is értette és is
merte is. Az ásványtant, növénytant, állat
tant élete; végéig nem lankadó kedvvel szün
telenül tanulmányozta. Elsőrangú termé
szettudósokkal, mint velük egyenrangú tu
dós vitatkozott szóban és írásban.
Maga mondta kedves tréfával, hogy a tu
dósok elismerték költőnek, a költők pedig
tudósnak.
Kitűnő nyelvtehetség volt. Franciául, an
golul, olaszul, latinul, görögül pompásan
tudott, A zsoltárok szépségét az eredeti hé
ber nyelven élvezte. Minden irodalom, min
den nemzet és ország érdekelte a szélső nyu
gati Írországtól a távol keleti Kínáig.
Olaszországért rajongott. Az ő lelkének
hatása alatt él azóta is a magasabbrendű
kulturemberekben a „Sehnsucht nach Italien", a vágyakozás az olasz művészet, olasz
történeti emlékek és az olasz természet, vég
telenül érdekes szépségei után.
Teológiai alapos ismereteivel felülmúlt
akárhány szaktudóst. Evangélikus egyházát
szerette, de a vallási elfogultságnak még ár
nyéka se fért a leikéhez. Hogy e fényes pap
nak, e gazdag tűzforrásnak egy foltját, egy
fogyatkozását is felemlítsem: nem volt zenei
hallása. És vasakaratával mégis megtanult
tűrhetően hegedülni. Kedves tréfája volt,
hogy ő szívesen hegedül, csak másvalaki
hangolja meg a hegedűjét.
De a zenem lívészetben is megvan a maga
nagy jelentősége. A zene elméletében alapos
jártasságot szerzett, Elsőrangú zenészeket
költeményeivel remekművek alkotására ih
letett, Gounod Faustja, Thomas Mignonja
ma is a legnépszerűbb operák sorába tartoz
nak. Zelter, Schubert zeneszerzői művésze
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tének szárnyain ma is hány gyönyörű dala
repüli át a világot.

kiáltott fe l: „Voilá un hőmmé!" (Ez ám
az igazi ember!)

Legnagyobb volt a jelentősége, természe
tesen, mint költőnek. Örökre ott ragyog,
mint egyenlőrangú csillag abban a .,négyes
csillagkép"-ben, Homeros, Dante és Shakes
peare mellett.

Goethében a tudósnál és a költőnél még
érdekesebb és értékesebb az ember. Nem
volt hibák és fogyatkozások nélkül, de jelle
mének, egyéniségének lenyűgöző kedvességé
vel és méltóságával mégis magához vonzotta
az embereket.

És itt is mily „Übermensch",
„überpoet".

illetőleg

Mig más költők egy-egy műfajban, a lí
rában, epikában, drámában vagy a regény
ben nagyok, addig ő e műfajok mindegyi
kében felülmúlhatatlan.
Talán mégis legnagyobb a lírában. Ő a
megteremtőja a német művészi népdalnak.
A „Heidenröslein", a puszták vadrózsája a
legszebb német népdal.
Balladái, az „Erlkönig", a ,,Tctentanz“ ,
az „Elűzött gróf“ -ról szóló ballada, a „M ig
non", a „Gott und die Bajadere" és annyi
más, sok költőt utánzásra csábító műreme
kek. A „Hermann und Dorothea" egyszerű
emberek egyszerű élményeit a hős költemény
eszményi magasságaiba emelte fel. „Werthers Leiden" a maga korának legolvasot
tabb és szíveket, lenyűgöző hatású regénye
volt. A „Wilhelm Meister" a társadalmi re
gény remeke, mintaképe.
„Götz von Berlichingen“ -je, „Tassó“ -ja,
„Clavigo"-ja, „Iphigenie“ -je, „Egmont“ -ja
és annyi más remek drámája mellett a
„Faust" a szó leghatalmasabb értelmében
„világdráma".
Csoda-e, ha ezt az olimposzi embert bá
múlta a világ? Milyen érdekes jelenség,
fogy Napóleon, a tettek: hőse, mennyire
megértette és méltányolta Goethét, a gondo
latok hősét. A „Werthers Leiden"-t hétszer
elolvasta és egyptomi hadjáratába is magá
val vitte. Mikor Goethei Erfurtban kihall
gatáson fogadta, ennek eltávozása után így
—

Különösen megható Schillerrel való ben
ső barátsága. Ez a két, irigységre képtelen
nagy lélek felismerte, megérezte egymásban
a szellemtestvért. Együtt szerkesztettek iro
dalmi folyóiratot, együtt, szinte egymásnak
írtak. Egymást bírálták, lelkesítették. Ba
rátságuk volt az a nap,, mely lelkűkben
remekművek hosszú sorát fakasztotta.
Schiller haláláig zavartalan barátság kap
csolta őket egymáshoz. Jelképies jelentősége
van annak, hogy koporsójuk egymás mellett,
fekszik a weimari nagyhercegi család sír
boltjában. És könnyekig megindul az em
ber, ha látja a weimari színház piacán
kettős szobrukat, amint ott állnak egy talap
zaton, a halhatatlanság babérkoszorúját
együtt tartva kezükben.
Boldogok vagyunk, hogy Goethe és Schil
ler eszményi barátságának magyar példa
képét gyönyörködve és meghatva szemlél
hetjük abban a bensőséges, egymást meg
értő szeretetben, mely Arany Jánost és Pe
tőfit egymáshoz kapcsolta.
Goethe, aki meghódította a világot,
lett a magyar szíveknek is.

ura

Csak a tréfa kedvéért említem meg, hogy
egy magyarországi gróf — nevét elfeled
tem — megküldte Goethének tiszteletpéldá
nyul német verseit és kellemes ráadásul
több üveg tokaji bort a saját terméséből.
Goethe megjegyezte titkára előtt, hogy a
magyar gróf borában több tűz van, mint a
verseiben.
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szetének ez a nagy mestere a legtöbb eset
ben még Faust második részének emberfölötti nehézségeivel is sikeresen megbirkó
zott.
A magyar költők szinte mindegyikének
van Goethe-korszaka, mikor megragadja
őket e világszellem varázsa és egy-egy kivá
lóan nehéz, sőt talán lefordíthatatlannak
tartott Goethe-vers fordításaival akarja
megmutatni, hogy ő is mestere a verselés
művészetének.
Ismeretlen barátaimnak, e kis lap ifjú
olvasóinak megemlítem, hogy magam is le
fordítottam száznál jóval többGoethe-verset.
De csak azért említem ezt, hogy nekik is
kedvet adjak Goethe műveinek, különösen
lírai verseinek ha talán nem is fordítására,
de legalább olvasására. Mert számomra is
életem egyik leggazdagabb élményét nyúj
tották azoknak a nagy vakációknak hónap
jai, mikor minden mást feledve mcgfürösztöttem lelkemet Goethe költészetének édes
vizű kristálytengerében.

De a szó komoly értelmében is végigkísér
hetjük a Goethe-nyomokat több mint más
fél évszázad magyar irodalmának történeté
ben.
Kazinczy, a „mester" és lelkes tanítvá
nyai, köztük Kölcsey jórészben Goethe
szellemének hatása alatt alapították meg
irodalmunk német-klasszikai iskoláját.
Kazinczy „Bácsmegyei“ -je és Kármán
„Fanni“ -ja Goethe „Werther“ -jének hatá
sa alatt keletkeztek. Még Eötvös „Karthauzi“ -ján, a „wertheri" irányú regények e ké
sői példáján is erősen meglátszik Goethe ha
tása. Ámbár e regény mégis egészen más,
Eötvös nemesen érzelmes lelkének természe
tes megnyilatkozása.
Érdekes téma a Faust és az Ember Tra
gédiája között való szellemi rokonság fejte
getése. Goethe varázserejének hatása alól
Madách sem tudott menekülni. De a két
remekmű szerkezetében, irányában, alap
hangulatában mégis eltér egymástól.
A Goethe-fordítók és Goethe-fordítások
száma légió. Szász Károly, Vargha Gyula,
Dóczy Lajos és annyi más szorgalmas és
lelkes Goethe-fordító között ott van Arany
János is. A magyar ballada Goetheje sze
rette, olvasta, mélyreható lélekkel tanulmá
nyozta Goethe balladáit. Arany balladáin
itt-ott meg is találhatjuk a Goethe-hatás
nyomait. Arany lefordította Goethének „Az
elűzött gróf“ -ról szóló balladáját és pedig
olyan gyönyörűen, hogy mi magyar olva
sók szinte hajlandók volnánk ezt az erede
tinél is szebbnek tartani.

Azt szokták mondani, hogy az igazi kultúrembernek főismertető jele az általános
érdeklődés.
Ilyenképpen Goethe meg
érdemli, hogy a kultúrember jellegzetes
eszményképének nevezzük. De megérdemli
azt is, hogy az idők végezetéig a kul túrvilág érdeklődésének középpontja legyen.
És megérdemli, hogy most halála száza
dik évfordulóján a művelt emberek milliói
val együtt mi, az Ifjú Évek lelkes serege
is elzarándokoljunk lélekben a weimari fe
jedelmi sírbolba és ott letegyük hálánk ko
szorúját a költők fejedelmének koporsójára.

A legújabb idők költői remeklése Kozma
Sándor Faust-fordítása. A verselés müvé

—
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<A szegénylegények.
Ha valaki ma hallja ezt a kifejezést, a
betyárok jutnak eszébe. Pedig valaha semmi
köze sem volt a szegénylegényeknek a betyá
rokhoz. Tisztességes, becsületes, vitéz, hős
katonák, végbeli vitézek voltak a szegénylegények. Annak az igazságnak a megállapí
tását is, mint sok másét, a magyar törté
nelmi múlt nagynevű kutatójának, Takáts
Sándornak köszönhetjük.
Amikor a török ránkrohant a X V I. szá
zadban, semmi félelmet nem éreztek a mie
ink. A X V I. és X V II. század, tehát az n
két század, amikor a török megülte szegény
hazánkat, tele van vitézi tettekkel. A török
nem is kisebbítette a magyarság vitézi hírne
vét, de annál jobban Bécs, a bécsi kormány
zat, amint majd látni fogjuk.
Külföldiek írták rólunk a X V I. század
ban, hogy „a hazaszeretet eredeti magyar
virtus". Külföldi költők énekelték meg a
magyar katona hazafias gondolkodását, önfeláldozási készségét, vitézi szellemét s vak
merőségig menő bátorságát. A mi írott em
lékeink napnál világosabban hirdetik, hogy
a XVI. században mindaz, ami igazában
magyar és nemzeti, a végházak vitézeiben
él és virul. Itt a végházakban folyik a ma
gyarosodás, itt élnek a nemzeti hagyomá
nyok, itt lelkesednek és küzdenek a hazáért.
Itt hangoztatják ezerszer és ezerszer: „Ha
nem harcolunk a török ellen, azt is elveszít
jük, ami még a miénk Magyarországból".
A végházak népe kiáltja a világgá: „H a
zánkért és magunk becsületéért lakjuk a vé
geket, fizetés nekünk nem já r !" A Temes
várban körülzárt Losonczy István közvetle
nül halála előtt írta volt nemzetének: „Én
az én Istenömhöz való jó hitömben, az én
hűségemben és az én hazámhoz való lízere-
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tetemben, az én lelkem míg testben le
szen, az élő Istennek segítségével meg nem
fogyatkozom, de ha Magyarországban akar
tok lakni, idegen embörre dolgotokat ne
bízzátok, mert az magyarokat semminek
veszik; szömömmel látott dolgot mondok;
nyilván nem szánja sem országunkat, sem
mimagunkat."
Van-e ennél mélyebb hazaszeretet? S ott,
ahol ilyen hangok hallatszottak, ott a vég
házakban és főúri kastélyokban nevelkedett
a magyar ifjúság színe-java. Itt tanították
meg arra, hogy a magyarnak á vitézi név
nél és tisztességnél féltőbb kincse nin
csen. Itt tanulták meg ifjaink, hogy nincs
szebb elmúlás a hősi halálnál, nincs szebb
temető a zöldbe borult mezőnél. Fölemelő
és lelkesítő mindaz, ami a végbeliek életéről,
küzdelmeiről s igaz magyarságáról ránk
maradt. Pedig tudjuk, hogy már a X V I.
század első felében mennyit kellett nélkü
lözniük, szenvedniük. Harcosaink jó része
a hódoltság területéről elűzött nemesekből
került ki. Ezeknek, szegényeknek semmijük
sem volt, ha zsoldot nem kaptak, éheztek.
„A szegény nemesség — írják 1550-ben —
igen elbúsult, mert olyak vannak bennök,
hogy éhen is meghalnak, oly szegények.
Sírnak az nyavalyások, de azért helyüket
megállják". Akárhányszor megesett, hogy
nemesek, akik 2— 3 lóval, mint tisztek szol
gáltak, a nagy nyomorúság miatt közvité
zekké lettek.
A lovagias, vitézi szellem és lelkesedés
is, mely a végbeli vitézeket a X V I. század
ban oly annyira áthatotta, nem volt állandó.
Régi magyar mondás, hogy a szegénység
nagy emberséget gyaláz! A végbeliek lel
kes életét is a szegénység tette tönkre. Az
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éhség és nyomorúság megölte

a

lelkese

dést, megbomlasztotta a fegyelmet. Nincs or
szág, — írják a végbeliek — ahol a küzdő
vitézekkel oly keveset törődnének, mint ná
lunk. Lippay György esztergomi érsek, akit
ugyancsak nem vádolhatunk azzal, hogy
gyűlölte volna Bécset, mégis azt ír ja : Ausz
tria főurainak vadállatjait jobban élelme
zik, jobban gondozzák, mint a végházak
hadinépét. Abban az időben a magyar gya
logosnak havi két forint, a huszároknak
havi három forint volt a fizetése.

Ebből

kellett ruhát, fegyvert szereznie, ebből kel
lett

magát,

családját

és

lovát

tarta

nia. Amíg egy jó magyar lovas három fo 
rintot s azonkívül semmit sem kapott,
addig a császári lovasnak [kürasszirnak] ha
vi tizenöt forint és élelem járt. 1631-ben
kelt levéltári adatok bizonyítják, hogy ezer
kürasszir havi 20.840 forintba került, ezer
huszár ellenben csak 6000 írtba, Pedig a
császári nehéz lovasnak a török ellen alig
vehették hasznát, Volt idő, mikor egy német
gyalogos annyiba került, mint hét (7) jó
magyar hajdú. A bécsi kormányszékek még
is németekkel rakták meg a végházakat, s a
magyar katonát rendesen sohasem fizették.
A szegény katonák zsoldjukat felerész
ben mindig posztóban kapták. A 12— 14
forintos posztó végjét a katonáknak 24— 48
forintba számították, aztán még a magyar
sing és a brabanti, rőf közt levő különbség
gel is csaltak. Ezért katonáink akárhány
szor ha jlandók voltak lemondani négy havi
zsoldjukról is, ha posztó helyett készpénzben
fizetik őket. Pénzt azonban mindig ritkáb
ban kaptak s így kénytelenek voltak elfo
gadni a silány posztót is. A legtöbbször
azonban az is elmaradt, s így a szegény vég
beli katonák sóhajtva kiáltották: se pénz,
se posztó!

—

Már I. Ferdinánd és Miksa idejében
sem igen fizettek, de Rudolf uralkodása alatt
szakadt aztán csak igazi nyomorúság a sze
gény végbeliekre. Katonáink zsoldja elma
radt, s idegenek híztak a magyar jövedel
men. A szepesi kamara területén is megesett
Rudolf alatt, hogy 50— 60 hónapon át sem
mit sem fizettek. Ugyanezt panaszolják
Tokaj, Szendrő, Ónod, Kálló, Ecsed és
Szatmár vitézei is. Dunántúl Várpalota,
Kanizsa, Egerszeg, Szentgrót, a Kis Alföld
ről Érsekújvár, sőt még a bányavárosok
végházai is hasonlókat jelentenek. Több vég
házban éhhalál is előfordult,
A szegény végbeliek aratás idején mind
kimentek a várakból, mert, ha takaráskor
nem szereztek maguknak élelmet télire, éhen
halhattak. Ha nem kaptak munkát, ami
elég gyakran megesett, éhségtől hajtva a
másét vették el.
Amikor I. Lipót került a trónra, a ína
gyar katonaság múltjának legszomorúbb
korszaka kezdődött. A nagy fizetetlenséghez
ekkor még hozzájárult a vallási üldözés s a
magyarság nyílt üldözése. A végbeli sze
gény katonák érezték, hogy Bécsből egyenest
romlásukra törekszenek. Volt végházunk,
ahol szegény katonáink tíz éven át nem kap
tak fizetést (Keszthelyen pl. 11 éven át). A
végbeli katonák jelentései szerint a vitézek
döglött lovak húsával, fakéregből és kor
pából készült kenyérrel s a mocsarakból ki
ásott bűzös gyökerekkel táplálták család
jaikat. Ha — írja Forgách Ádám generális
1662-ben -— a végbeliek halálra Ítélt ra
bok lennének, akkor sem szabadna őket éh
séggel megölni. A legjobb vitézek, — jelenti
Batthyány Kristóf •
— hogy családjukat táp
lálhassák, kénytelenek a falukra menni s a
másét elvenni. S ha megfogják őket, a hazá
nak e hű és vitéz katonáit, mint rablókat
kerékbe törik vagy felakasztják. Végső
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romlás és pusztulás lesz ennek a következ
ménye.
Még a magyarokat egyáltalán nem szere
tő Kollonits Lipót érsek is ezt írta 1669-ben
a bányavidéki végházak katonáiról: „Ezek
a szegények hat év óta egy harapás kenye
ret, egyetlen fillért nem kaptak.'1 Közben
Győrött, Pápán száznál több magyar katona
halt éhen.
A Habsburgok politikája s a bécsi kor
mányszékek magyargyűlölete először kol
dusokká tette katonáinkat, s mikor már
elég gyöngének tartották a magyar haderőt,
azon tanácskoztak a „király" elnöklete
alatt, hogy feloszlatják. Az 1671. dec. 11-én
megjelent császári rendelet egyelőre mint
egy 8000 végbelit minden fizetés nélkül
szélnek eresztett. Hihetetlen elkeseredést és
zűrzavart okozott ez, az elbocsátottak majd
nem mind Thökölyhez csatlakoztak. Termé
szetesen erre megijedtek Bécsben, s mivel
nem került pénzbe, a rendeletet visszavon
ták, de fizetést ezután sem adtak, pedig a
magyar katonák vitézül harcoltak a felsza
badító háborúban a törökök ellen. Amikor
pedig a török kiszorult hazánkból, Bécsben
rögtön nyíltan kihirdették, hogy a magyar
végbeliekre már semmi szükség nincsen s az
újonnan építendő várakba német és rác katanákat kell helyezni. Azután hozzáfogtak a
régi magyar végházak lerombolásához s régi
dicsőségünknek szentelt földit egymásután
döntik le, robbantják föl az osztrák zsoldo
sok. Ekkor pusztult el a legtöbb magyar
vár Dunántúl (Sümeg, Tátika, Rezi, Szigliget, stb.) és hazánk más részén is, tehát
azokat nem a török, hanem az osztrák tette
tönkre. Nem szabad ezt elfelejtenünk, mert
nálunk minden rosszat a törökre fognak.
Ha most azt kérdezi valaki, hogy hát
nem volt pénze Magyarországnak a katonák
fizetésére? Dehogy nem volt, hiszen óriási
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volt a bevétel a harmincadokból, ahogy
akkor a vámhivatalokat nevezték. Csakhogy
ezt Bécs nem hagyta a magyar kamara,
kincstár kezén, hanem Ausztria javára for
dította. A magyar kamarától minden jöve
delmet elvontak s idegenekre bízták, úgy
hogy a magyar kincstárnak a puszta néven
kívül egyebe sem maradt. A magyar ren
dek 1580-ban azt írták a királynak, hogy
minden végbeli katonát rendesen fizetnek
s még 15.000 lovast és gyalogost is tartanak,
a király konyhájára 15.000, a tomajátékokra 4000 irtot adnak évenkint, ha Magyarország maga rendelkezhetik a marhakeres
kedés jövedelmével, vagyis a harmincadokkal, mert az adta a legtöbb jövedelmet.
De hasztalan volt minden, Becsnek, a
császári udvarnak másra kellett a mi ke
serves pénzünk. A számadások világosan
mutatják, hogy a magyaróvári harminca
dokból 1586-ban a francia királyné (osz
trák főhercegnő volt) nemcsak 150.000 frtnyi hozományt kapott, de ezenkívül ugyaninnét még évente 7500 irtot is húzott. Ugyaninnét fizették az osztrák landmarschal
II. Mátyás gyóntatóját; Izabella Klára in
fánsnő is innét kapott évi 4000 frtot (ami
kor a magyar katonák még 40 forintot sem
kaptak fejenként), de innét fizették az ud
vari káplánokat, az udvar szállítóit, szaká
csait, a bécsi apácazárdákat, az udvari
muzsikusokat, stb. Mindezt bőven leírja Takáts Sándor „Szegény magyarok" c. köny
vében. 1625-ben Károly főherceg ravatalá
nak költségeit is a magyaróvári harmincad
dal fizettették.
így sáfárkodtak a Habsburgok Magyarszág jövedelmével! Pedig ebben még nin
csenek benne a bányák jövedelmei, hiszen
abból sem látott szegény hazánk egy fillérnyi hasznot sem. De a főhercegeknek csu
pán Mikulásra évenként 4000 körmöci ara-
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nyat utalt ki a „magyar király". Minden
féle kiadás szerepel a harmincadhivatalok
számadásaiban, csak a végbeli katonaságnak
adott összegek hiányoznak onnét.
Ezek nyomán megértjük, miért hívták a
végbeli vitézeket szegénylegényeknek. Ők
maguk is így nevezték magukat még a kuruc-labanc világban is. A legény szó nem
nőtlen embert jelent, hanem olyan kitanult
katonát, aki az inaséveken már túl van (a
nőtlent akkor rideg legénynek hívták). Még
a főurak kastélyaiban nevelkedő ifjaknak
is több éven át inaskodniok vagy apródoskodniok kellett (apród és inas egy fogalom
volt). A X V I. század első felében jobbára
csak gyalogosainkat hívták szegénylegé
nyeknek. A gyalogosok ugyanis a marha
hajtók és a jobbágyok sorából kerültek ki,
s földhözragadt szegény emberek voltak. A
lovasok ellenben túlnyomóan nemesek és
soknak birtoka is volt közülük. Rudolf ko
rában azonban már a lovasok (huszárok)
is szegénylegényeknek írják magukat, sőt
igen sokszor azt teszik a tisztjeik is.
A hódoltság korában még sok főurunk
együtt érzett nemzetével, a sajátjából fizet
te katonáit. Akárhány főemberünknek 50—
60, sőt 100.000 frt zsolddal is adósa volt
Bécs. Azonban, ameddig tudták, együtt tar
tották embereiket.
És ezek a szegény legények, bár magok
nak sincs, ha. valamelyik társuk rabságba
esik, összeállanak, közösen összeadják a vált
ságdíjat, arra ajánlják fel zsoldjaikat.
Olyan hősi tulajdonsága ez a mi magyar
népünknek, amely még e márvány fehérsé
get is elhomályosítja. Csak nagy és nemes
lelkek képesek az ilyen áldozatra. De még
mást is tettek a mi végbeli vitézeink. A ma
guk költségén iskolákat tartottak fent,
templomokat építettek, papot, tanítót fizet
tek. S ezt úgy a katolikusok, mint a pro
testánsok megtették. Magyar szokás szerint
—

az egyes várőrségekben a pap és a tanító
közemberi fizetést kapott. Bécs azonban ezt
a csekély fizetést is megtagadta, főleg ott,
ahol az őrség protestáns volt. Eszerint a
papot és tanítót a szegény katonák maguk
fizették.
Az egyes őrségek nagyon ragaszkodtak
papjukhoz. Ami nem is csodálandó, hiszen
azokban a súlyos napokban csak a papok
vigasztalták és bíztatták őket. A pápai vi
tézek Sárospatakról hozatnak papot s mes
tert, Mikor Légrádon (Zala m.) elűzték a
prédikátort, 480 vitéz ott hagyta a várat.
Erre visszaengedték a prédikátort, A temp
lomok építésére gyűjtöttek. A veszprémi
ág. h. evang. vallású őrség is gyűjtés
sel szedte össze a templomhoz szükséges
pénzt. Közben azonban nem kaptak zsoldot,
abba kellett hagyni az építést is. Ezért
Batthyány
Ferencné, Poppel Évához, az
evangélikusok nagy patronusához fordultak
segítségért.
Nagyon sok templomot, iskolát emeltek
közös akarattal a mi végbeli vitézeink. En
nek jelentőségét csak azok értik meg, akik
ismerik az ő hallatlan nyomorúságukat. De
bármi nagy és jelentős dolgot cselekedtek
is, az udvar bizalmát és a bécsi kormány
zat jóakaratát sohsem sikerült megnyerni
ük. Az, amit a hős Forgách Simon generális
írt Rudolf uralkodása alatt, minden idők
ben állott: „Teljes az ő (t. i. az ausztriai
tanácsosok) gyűlölete a magyar nemzet
iránt! Inkább elszenvednek minden káro
kat, hogysem, mint magyarral is közlessék
a dolgokat . . .“
Mindent hagyott pusztulni Bécs, ami ma
gyar volt, örült a mi vesztünknek. Ezért
Isten csodája, hogy megmaradtunk, hogy
áll még a mi szegény hazánk. De hogy áll
az ország, „él magyar, áll Buda még“ , azt
nem Bécsnek, hanem saját magunknak, az
örök magyar élniakarásnak köszönjük. H. K.
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Mindennap — az Élet Könyvéből.
Márc. 10. Márk 9:38— 42. Jézus tanít igen kegyes ember? „Gyermekként szület
ványaiban is megvolt a hajlandóság arra,
tem, gyermekként éltem (mint Isten gyer
amire a legtöbb diákban: „klikket" alakí meke) és gyermekként akarok meghalni is,
tani, azaz olyan zárt baráti kört, amelyik
mert a gyermekeké az Isten országa."
azért tart össze, hogy mindenkivel szemben
Márc. 14. Márk 10:17— 25. A te életed
támadólag lépjen fel, aki nem közéjük tar ben mi az, amiről nem tudsz lemondani?
tozik. Rengeteg formája van az ilyen
A futballozás? A moziba járás? A regény„klikkek"-nek. Az egyik az, amikor az egy
olvasás? A tánc? Vagy éppen más, tiltott
vallásúak csúfolják a más vallásúakat.
gyönyörök? Akkor néked az állja el az
Evangélikus diák ilyet nem tesz.
utadat az Isten Országa kapujában. V i
Márc. 11. Márk 4:43— 50. A gonosz
gyázz a szivedre, nehogy ha egyszer vá
mindig a te legnemesebb szerveidet igyek
lasztásra kerül a sor, az Urat hagyd el és
szik az uralmába keríteni. A kezet sok
ezeket válaszd!
szor lendíti pofozkodásra, vagy lopásra, a
Márc. 15. Márk 10:26— 31. Se azt ne
lábadat a rúgásra, gáncsolásra, a szemedet
gondold, hogy ha egyről-másról lemondasz,
a tiltott, fertőző dolgok kutatására. Pedig
valamiben megtagadod magad, már kiér
ha ugyanezeket nem a gonosznak adod át,
demelted a mennyet. Azt Isten akkor is
hanem az Ür Jézusnak (Róma, 6:12— 13.),
kegyelemből adja. Se azt ne gondold, hogy
akkor te magadnak is, embertársaidnak is az Isten Országában csak „szomorú lemon
örök javára és áldására lehetnek. És ez dás" van. Akik valóban I. O.-ban vannak,
annyira komoly dolog, hogy inkább veszmind úgy tudják, hogy nem kellett sem
szenek el a tagjaid, mint az ördögéi le miről lemondaniok, hanem Isten annyi
gyenek.
lelki jóval halmozta el őket, hogy e világ
Márc. 12. Márk 10:1— 12. Az Isten tör javaira egyszerűen nem volt szükségük. Az
vényei belé vannak írva az ember leikébe.
első azonban a hit bálványa volt náluk,
Azt se Mózes, se a modem kor talmi filo amelyik Istenben bízva el merte hagyni e
zófusai, psychológusai, orvosai meg nem világot.
változtathatják. A nemi élet törvénye is
Márc. 16. 10:32— 34. Látod, Jézus há
tisztán áll minden ember előtt. Te előtted
romszor is megmondotta, hogy mi fog vele
is! Te is tudod, mit szabad és mit nem.
történni s a tanítványoknak mégis rémüÉs hiába igyekeznél bebizonyítani, hogy a letes meglepetés volt, amikor beteljesedett.
bűn „szabad", „szükséges" vagy „egészsé Te is ilyen figyelmetlen tanítvány vagy?
ges" ; Isten színe előtt annak csak bűn Csak egyszer figyelj egész szívvel a fá j
dalom útjára s „megérted, hogy mindez te
marad a neve és halál, kárhozat a zsoldja.
érted.11
Márc. 13. Márk 10:13— 16. Külsőleg
még gyermek vagy (mondják mások. Te
Márc. 17. Márk 10:35— 40. Te nem
rendszerint tiltakozol ellene.), de belsőleg
szoktad-e elképzelni magadat a Zebedeusmár rég nem. De újra azzá kell lenned, fiak módjára, dicsfénytől körülövezve va
mert különben csúfosan kívül maradsz az lami igen fényes körítésben? S nem szok
Isten országán. Tudod, mit mondott egy
tál-e te is megfeledkezni, mint a Zebedeus-

-
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fiák a hozzávezető út keserű poharáról és
tűzkereszt-gépéi’ől ? Az ábrándozás az élet
megrontója! É lj tettekben! Ne legyenek
üres perceid az ábrándozásra, hanem igye
kezz a kötelesség és munka poharát fené
kig inni. Az Űr tudja azután, hogy hová
állítson.
Márc. 18. Márk 10:41— 45. Mért hara
gudtak a tanítványok? Mert ők ugyanazt
szerették volna, mint a Z.-fiak, csak nem
merték kimondani. Minden csúnya vere
kedés az elsőség kérdése körül keletkezik.
Hogy ki végzi el a munkát, azon nem szok
tak veszekedni. De te ne így! Te csak
szolgálj! Ne embereknek. Az Úrnak, mert
ö is szolgált neked Vérével, életével.
Márc. 19. Márk 10:46— 52. Mennyi kér
dés gyötör téged is! Hány probléma előtt
kell behúnyni a szemed, mert nem bírsz
„látni". Miért nem kiáltasz az Űrhoz? Itt
állunk a nagyhét küszöbén. Ezen a héten
is olyan vakon akarsz keresztülmenni ?
Nem, Kiálts, tusakodj, hogy láthass! Meg
láthasd önön szívedet és az érted meghasadt
szerető szívet.
Márc. 20. Márk 11:1— 10. A dicső K i
rály jő. Tehozzád is elküldi követeit. Erre
is ,arra is ráteszik ujjú kat: „A z Úrnak van
szüksége reá". Oda tudod-e adni örömmel?
Vagy azt hiszed, neked nincs semmid? Elő
ször is itt a szíved. Ebben lakni akar az
Űr. Az akaratod. Ezt meg akarja zabolázni.
A munkád. Ezt fel akarja használni. Az
időd. Ezt be akarja tölteni. Aztán jő a
többi: a zsebpénzed, a bélyeggyűjteményed,
a tízóraid stb. Mindre szüksége van. Te
rítsd a lába elé virágvasárnapi hódolatul!
Márc. 21. Márk 13:1— 20. Nagyhét kez
dődik. Iskolai gondok nem bántanak. K í
sérd hát végig az Urat a szenvedés útján.
Ne ijedj meg attól, ha akár egy fejezetet
kell is végigolvasnod egy nap. Neked csak
—

olvasnod kell, az Úrnak szenvednie kellett.
A „nyomorúságokból" talán te is ta
pasztaltál, vagy láttál már egyet-mást. Mire
int ez téged?
Márc. 22. Márk 13:21—37. Vájjon te
úgy jársz-e itt a földön, hogy az Űr el
jövetelére bármikor készen volnál? Le
gyen életed szabálya: Soha olyasmit nem
mondani, amit az Űr nem hallhatna. Soha
olyat nem tenni, amit az Űr nem láthatna.
Soha olyan helyre be nem tenni a lábad,
ahová az Űr nem mehet veled. Ha így jársz,
eljöhet az Űr bármikor.
Márc. 23. Márk 14:1— 11. Ez az aszszony egy alabástrom edényt tört el az
Űrért. A benne lévő illatszert is odaadta
az Úrnak. Tenálad is biztosan akadna olyan
pipere, vagy fényűzési cikk, amit „szét le
hetne törni", azaz eladni, vagy meg se
venni, hanem az árát Jézus országa ügyére,
a külmisszióra stb. adni! Ez árasztja az
igazi parfőmöt: „Krisztus jóillatját". (2
Kor. 2:15.).
Márc. 24. Márk 14:12— 72. Kísérd végig
áhítattal egy szenvedésteljes éjszakának le
pergő eseményeit: az engedelmességet a
szállást kérő Űrral szemben (Tőled is azt
kér), a kenyér és bor megáldatását (Szok
tál-e vele élni?) ; Péter fogadkozását (mint
ha csak te volnál!) ; a Getsemáné könnyes,
verejtékes és véres gyötrődéseit (A te bű
nöd súlya volt a gyötrő nehézség!). Jézus
megkötözését (Érted, mert téged is meg
kötözött a sátán.) ; az Űr bizonyságtételét
önmagától (Óh, ne hallgasd a „főpap" szí
vével), Péter bűnét és bűnbánatát. (És a
te árulásaid! Hol vannak bűnbánó könynyeid?).
Márc. 25. Márk 15:1— 41. Ma állj oda
te is a kereszt alá. Ne mint a farizeusok,
gyűlölettől égve, ne mint a tömeg kíváncsi
szenzációszomjjal; ne mint a katonák,
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anyagi nyereségért, se mint a főpapok vagy
az egyik lator, csúfolódva; — hanem úgy,
mint az asszonyok, „kik távolról nézik vala“ ,
de mégis legközelebb voltak az értük szen
vedő Megváltóhoz.
Márc. 26. Márk 15:42— 47. Ma Krisz
tust temetik érted. Te nem tudnál temetni
Krisztusért? Eltemetni mindent, aminek
ővele együtt el kell temettetnie (Róma 6 :4).
Az óemberedet, az önzőt, az élvezethajhászt,
a lustát, a kegyetlent, a durvát! Óh, ha el
tudnád temetni! Mert ha az ő halálának
hasonlatossága szerint Vele eggyé lennél,
bizonyára feltámadása szerint azzá lennél.
(Róma 6:5.)
Márc. 27. Márk 16 ’. l — 8. Téged nem kínoz-e ez a kérdés: Kicsoda hengeríti el azt
a követ? Azt a követ, amely ráfekszik a
szívedre, a bűneid súlyát. Azt a követ,
amely elzárja előled az utat a jó felé: a
rossz szokásaidat, titkos bűneidet. Óh, ha
megértenéd, hogy a kő már „el van hengerítve.“ Minden bűnöd eltörölve, szenvedé
lyed, bűnös hajlamod megzabolázva: ha
odatekintesz a Keresztfának húsvét felé for
duló oldalára. „Vérébe rejtve tiszta s sza
bad vagyok" — mondja egy szép ének.
Márc. 28. Márk 16:9— 14. ő k sem hit
ték, te sem hiszed. Pedig valóság. Meg
érdemelnéd, hogy az Űr azzal büntesse meg
hitetlenségedet, hogy soha többé feléd se néz.
De ö kegyelmes. Be fog lépni életedbe. Ha
akarod, ha nem. Kívánod az ő „szemrehá
nyásait?" Akik megkapták már, senkinek
se kívánták ugyanazt. H igyj erősen! Higyj,
mint gyermek s tiéd lesz a feltámadás bi
zonyossága.
Márc. 29. Márk 11:11— 19. „A z én há
zam imádság háza." V ájjon te is annak
tartod-é és mint olyat becsülöd-é meg? De
akkor mire való az a sok kamaszos ostobáskodás istentiszteletek alatt? Ne gondold,
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hogy csak a lelkész vagy felügyelő tanár
feddő szeme áll rajtad! Magáé az Űré is.
És örülj, míg csak a szelíd szeme néz rád
feddőleg, mert jaj neked, ha vége lesz tü
relmének és ostora kezd csattogni a há
tadon !
Márc. 30. Márk 11:20— 26. De nem
csak a templom az imádság háza, hanem
mindig templom van körülötted, a te tes
ted is templom (II. Kor. 6:16.), tehát min
dig az imádság házában kell lenned. Az
Űrtói mindent kérhetsz, erőt, segítséget,
csak bűneid következményének az eltakará
sát nem. A megszégyenülés nem kárára van
lelkednek, hanem hasznára.
Márc. 31. Márk 11:27— 33. Figyelj a
nagy farizeusra: a szívedre! Ha érzi, hogy
neki meg kellene fogadni, amit parancsol
nak, kérnek, követelnek, vagy-amire intik,
nem a parancsot támadja— az abban rejlő
szentséges erő előtt önkénytelen meg kell
hajolnia — hanem azt igyekszik kisebbí
teni, vagy lehetőleg „elintézni", aki azt a
parancsot stb. közvetíti. Te mindig tudod,
mikor kell a lelkiismeretnek, Isten igéjének
stb. engedelmeskedned, csak nem akarsz.
Vigyázz, nehogy a farizeusok sorsára juss!
Árp. 1. Márk 12:1— 12. Ismersz-e na
gyobb fájdalmat, mint a megcsúfolt szere
tet fájdalmát? Ha egy gyermek megveti,
visszautasítja, megesúfolja édesanyja szeretetét? Ezt tették a gonosz szőlősmunká
sok Istennel szemben. És a te bűneid? Nem
ugyanaz-é Istennel szemben? Mennyi ke
gyelemben van részed minden nap. És mi
a hála? Űjabb bűnök! Gondolod, hogy ez
így tarthat mindig? Nem tudod, hogy Is
ten jóságának téged megtérésre kell indí
tania? (Róma 2:4.).
Ápr. 2. Márk 12:13-—17. Az Űr ismeri
a szivek képmutatását. Sokszor nem abból
kellene állani az imádságodnak: „Uram,
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mutasd meg, hogy szabad-é ez, szabad-é
az!“ — hanem abból: „Uram, törd meg
az én bűnös testem hajlandóságait és adj
erőt, hogy járjak azon az új úton, amelyi
ket én jól tudok, de vágyaimmal, termé
szetemmel ellenkezik!“
Ápr. 3. Márk 12:18— 27. A legtöbb val
lási vitatkozást el lehet intézni ezzel az
ítélettel: „nem ismeritek sem az írást, sem
az Istennek hatalmát/' Ha az írást ismer
nétek, tudnátok, mit mond Isten önmagá
ról és a világról. Ha pedig lsen hatalmát
valósággal ismernétek, akkor nem vitázná
tok azon: lehetséges-é a csoda a X X . szá
zadban is, — hanem akkor a csoda lenne
előttetek a természetes és a természetes
lenne a csoda.
Ápr. 4. Márk 12:28— 34. Aki a szere
tet parancsát ismeri, az nem messze van
az Isten országától, aki pedig benne van
az Isten országában, az követi a szeretet
parancsát. Az előtt nincs se égen, se földön
nagyobb parancsolat, mert ez minden más
parancsolatot magába tud foglalni, de min
den más parancsolat megtartása is semmi,
ha ennek a parancsolatnak a betartása
hiányzik belőlük. (I. Kor. 13.).
Ápr. 5. Márk 12 : 35— 37. A zsidók a
nemzetségi táblázatot szentebbnek tartot
ták, mint Isten akaratát. Jézus fejetetejére
állítja az ő beskatulyázó, sablonizáló gondo
lataikat. — Te nem úgy vagy-é, hogy olyan
szentnek tartod a Bibliát, hogy lehetőleg
nem is érinted, nem is forgatod, hanem
díszhelyet adsz neki a könyvtárad élén?
Az Űr jobb szereti a „tiszteletlenül" agyonra koptatott bibliákat, mert az olyanoknak
a díszbibliájuk a szívükben van.
Ápr. 6. Márk 12:38— 40. Pennszóval
szoktad hirdetni, hogy mindent elbírsz, de
a képmutatókat ki nem állhatod. No, csak
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vizsgáld meg, hogy mennyi a képmutatás
benned! A tanárok előtt (ha beszélned kell
velük, lehetőleg olyanokat mondasz, ami a
tanulmányi szorgalmadra jó fényt vet), a
szüleid előtt (hencegés stb.). Ha a fari
zeusoktól őrizkedni akarsz, önmagadtól
őrizkedj !
Ápr. 7. Márk 12:41— Í4. Ha most ki
mondanád, hogy ebben a hónapban 50 pen
gőt adsz az Isten Országa céljára, holott
szegény vagy, mint a templom egere. És
verejtékeznél, órát adnál, dolgoznál stb. és
teremtenéd elő titáni fáradtsággal az ígért
összeget, hogy utána nyomban éhen halsz,
vagy összeroskadsz, — akkor is kevesebbet
adtál, mint a szegény asszony két fillére.
Az ,,mindenét“ adta, amije csak volt. És
ezt te is könnyebben adhatnád, mint az 50
pengőt. Csak add oda a szívedet Jézusnak
és mindent odaadtál!
Ápr. 8. Márk 16:15— 18. Mit szoktál
gondolni, mikor az Űr missziói parancsát
olvasod? Valószínű azt, hogy az neked nem
szól. Pedig azt Jézus a „tanítványainak"
mondotta. Ha neked — a megállapításod
szerint — nem szól, akkor nem vagy Jézus
tanítványa. Ha pedig nem vagy Jézus ta
nítványa, akkor a Sátáné vagy, mert senki
se lehet független ezen a földön, hanem
vagy Jézusnak szolgál, vagy a Sátánnak.
Gondold meg ezt és gondolkozz azon is,
mit tehetnél a külmisszióért te!
Ápr. 9. Márk 16:19— 20. Két vers: Az
egyik a mennyet mutatja, a másik a föl
det. Jézus ott ül az Isten jobbján, a ta
nítványai pedig itt a földön prédikálnak
és numkálkodnak. Ez a kettő: menny és
föld, prédikálás és munkálkodás együvé
tartozik. Mivel Urad van a mennyben,
munkálkodj úgy, hogy az prédikálás le
gyen !
Farkas Zoltán.
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Én vagyok-é az, Uram ?
Valér Erik fametszete.

SUPINUM .1
Irta: Hamvas József.

A provokálás1
2 akkor olyan szokás volt,
hogy nem is lehetett volna ellenni nélküle.
Akik még emlékeznek rá, tudják, hogy
a fiúk érdemrend szerint ültek az iskolában.
Az első padban az első: három-négy tiszta
jeles. Még a második pad elején is olyanok
ültek, akiknek csak egypár kettes akadt a
bizonyítványában a jelesek mellett. Minél
hátrább, annál gyengébb bizonyítvány. Az
utolsó padban öt ismétlő ült.
A bizonyítvány szerint való ültetés két
szer történt egy esztendőben, amikor kiosz
tották a kalkulusokat3. De a padsorban
előbbre vagy hátrább kerülni lehetett köz
ben is.
Ez úgy volt, hogy mikor felelésre került
a dolog, az utolsó padokban valaki felmuta
tott. Onnan egyébként nem szólítottak fele
lésre a professzorok, mert minek töltötték
volna az idó't azzal a bús nyögdécseléssel,
amit ennek a tájéknak tudományellenes
sarjai véghez vittek?
Tehát felmutatott valaki az utolsóelőtti
padokban.
— No hát gyere ki, amiee4! — citálja a
professzor.
A küzdelemre kész ifjú kijön és fú jja a
leckét. A dolog eddig rendben van. Készen
van a leckével. A felelés sikerült, most el
hangzik az Ítélet:
— Provokálhatsz!
Valami halk rezzenés fut végig az osztá
lyon. A diák benéz a padok közé, arra hát
ra, ahol ült, A provokálás azt jelenti, hogy
most ő szólíthat ki valakit felelésre onnan
hátulról. Még pedig az előtte ülő ötből.
1 Latin igealak.
2 Felszólítás.
’ Osztályzat.
* Barátom.
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Ha a kiszólított tudja a leckét, akkor 5
is provokálhat tovább, de ha nem tudja,
akkor helyet cserél azzal, aki kihívta. Az
egyik felmegy a rangsorban, a másik le.
Az utolsó padokban akadozva megy a
dolog, de ha már a negyedik pádig jutnak,
gyorsan perdül tovább. A harmadik pád
ból hiába provokálnak valakit. Ott nem for
dul elő, hogy ne tudná a leckét. Ott már
mindenki erősen tartja a helyét.
De előfordul, hogy valami fogas kérdés
nél, mikor az egész osztályt kérdezgeti a
tanár úr, már az első padok valamelyikében
elfogy a tudomány. Ilyenkor aztán megy
tovább a kérdés, ha aztán két paddal hát
rább meg tud rá felelni valaki, két padot
ugrik előre. A közbeesők mind mennek egygyel hátrább. Az ilyesmi nem gyakori eset,
de előfordul.
íg y volt ez akkor is, mikor szeptember
ben bekerült a líceumba Csanak Dani, a
gazdag úri ház elkényeztetett kis fia.
A nagynénjénél lakott csinos külön szo
bában az Ujkert-utcában. Jó tízórait hozott
magával. Könyve, füzete tiszta. Ruhája nem
hivalkodó, de finom szövetből készült.
A nagynénjével járt sétálni jó időben a
Neuhofban a zenénél, csatakos őszön a
Várkerületben.
íg y vált ki az átlagból, abból a csoport
ból, mely a gyenge alumneumi koszt mellett
szatyin tengette életét és ha maltercsuszpájznak nevezett ízetlen főtt rizs volt va
csorára, háromért szalonnát vásárolt a szatyihoz a „kisasszonyánál, aki selypítve mér
te a hentesárút a szomszéd boltban, azért a
vásárló nebuló gonoszságból elselypítette
magát.
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Csanak Dani eddig magántanuló volt
otthon, a Kemenesalján. A tudós nagytiszteletti úr tanította és vizsgáit jelesen állta
meg. Ámde: ars longa, vita brevis est5. A
nagytiszteletű úr nem folytathatta kitűnő
oktató munkáját, mert meghalt és így került
Csanak Dani a harmadik oszályba Sopronba.
A második pad végén ült. Előtte többen
voltak ugyanolyan bizonyítvánnyal, mint az
övé, de azoknak szerzett joguk volt a hely
hez. Aki kívülről jött, lemaradt.
Csanak Dani szíves volt mindenkihez,
mégse nyerte meg modorával a harmadik
osztályt. Jól nevelt társas lény volt ezek
között a pusztai csikók között, akik idegen
szagot éreztek ezen az úri fiún.
A professzorok között is, a történelem
tanára, öreg negyvennyoleas honvéd, nem
nézte jó szemmel Danit, Ebben a fajtában
nem látta meg a lelkes magyart, aki min
dent fel tud áldozni, ha megint üzen
Kossuth Lajos. Vagy valaki más, aki ott
folytatja, ahol ő elhagyta.
Ezzel a fiúk malmára hajtotta a vizet.
Dani nem bántot meg senkit, népszerűtlen
sége mégis szépen gyarapodott. Ehhez jött
aztán a nagy eset.
Latin óra volt és a második padban az
első nem ismerte föl az igealakot.
Sequens! Következő! — mondta hango
san a tanár.
Erre már fölfigyelt az osztály. Még az
utolsó sorokban is, ahol padot faragtak,
gesztenyét hámoztak, vagy változatos lele
ménnyel egymást bosszantották. Ott is ab
bahagyták ezeket a priváta diligenciákat6 és
várták, hogy mi lesz. Mert most az követke
zett, hogy aki meg tud felelni arra, hogy
milyen igealak az a rejtelmes latin szó, az
11 A művészet hosszú, az élet rövid.
• Magánfoglalkozásokat.
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felmegy elsőnek a második pad elejére. A
többi meg eggyel lecsúszik a rangsorban.
A második padban a második sem tudta,
vagy talán nagyon megzavarta a rendkívüli
eset, hogy ezekben az előkelő körökben, itt
a második padban történhetik ilyesmi.
Nem tudta a harmadik, negyedik se, vé
gig egész Csanak Daniig, aki az utolsó
volt a második padban. Dani nyugodtan
felállt és megfelelt:
— Supinum.
— Recte rationem tenes! Jól van! Föl
mehetsz !
Az osztályt izgalom fogta el. Az egész
második pad mozgott. Mindenki a holmiját
kapta össze a padban, hogy odább csússzék
egy hellyel. Az ilyesmi mindig több lármá
val szokott történni, mint amenyire feltét
lenül szükség volna.
Dani egyenesen, nyugodtan állt könyvei
vel, amig az egész hurcolkodás végbement,
aztán könnyed léptekkel elment az első pad
előtt és átkerült a második pad elejére és
beült. Ezzel véget ért az izgalmas jelenet és
nemsokára rá meghúzta lent a csengetyüt
a Multzer, a pedellus. Akit nem azért hív
tak így, mert a latin mulceo ige azt jelenti,
hogy simogat és Multzer a megcsapatásra
Ítélt diákokat ugyancsak megsimogatta a
spanyol náddal. Multzer becsületes soproni
bábnevelő volt, amely foglalkozást itt honi
nyelven úgy hívtak, hogy: poncihter.
Amint a tanár úr kitette a lábát az osz
tályból, kitört az osztály hangulata és ez a
hangulata Dani ellen fordult.
Előballagott az utolsóelőtti pádból Fekete
János zsebredugott kézzel és megállt Dani
előtt, aki elkezde bontogatni tízóraiját.
— No, te Supinum! — szólt oda neki fog
hegyről és az osztályban kitört a nevetés.
— Nem lehetek supinum, •
— felelt nyu
godtan Dani, — mert valakinek vagy vala
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minek a neve főnév, a supinum pedig nem
ionév.
De Fekete Jánosnak még a professzorok
se tudtak magyarázni, azért hetykén vágta
vissza:
— Tudja csoda, ha rád nézek, azért még
is mindig az jut eszembe, hogy supinum!
— ezzel eloldalgott és a nevetők pártján
voltak.
Dani nem törődött vele. Megette a tíz
órait, elővette könyvét a következő órára,
megfaragta ceruzáját. Magában, egyedül
maradt az osztályban, ennyi gyerek zsibon
gó tömegében.
Ettől a naptól kezdve Supinum lett Csanak Dani mindenkinek. Könyveire, füzetei
re valaki vagy valakik nagy S-betüket firkantottak. Ha szólították, ezt kiáltották fe
léje. Dani látta, hogy nem tehet ellene, hát
tűrte kemény szívvel.
Ez a nyugalom nem tetszett Fekete Jánoséknak. Kötekedtek vele boszantották. Dani
lerázta magáról őket. Okos, eleven eszű fiú
volt és meg tudta nevettetni az osztályt, ha
Feketééknek visszafelelt. Ettől mindig fe
szültebb lett a viszony közte és az utolsó
előtti pad között.
Egyszer aztán Fekete János úgy tett,
mintha dülöngene, nekidőlt Daninak és be
lökte a padba. Társaságának tetszett az öt
let.
Dani felugrott, kilökte a pádból Feketét.
A zömök fiú a lökéstől egyet fordult és el
esett. Áz osztály harsány nevetése kísérte
a bukást. Ettől aztán nagyon megdühődött Fekete.
— No megállj, Supinum! — kiáltotta re
kedten és rárohant a nyugodtan álló fiúra.
De ha Dani vékonyabb is volt, mint ellen
fele, nem volt gyenge. A feléje rohanó fiút
úgy vágta mellbe, hogy hátratántorodott.
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Erre már gyűrű képződött körülöttük,
mert komoly verekedésre volt kilátás.
Fekete megint támadott. Átkarolta Da
nit és kirántotta a pádból. Most aztán bir
kózás kezdődött, Dani megmutatta, hogy
nem lehet könnyen legyőzni. Egyszer már
leszorította Feketét a padra és úgy lefogta,
hogy alig jutott lélegzethez. De aztán fel
vetette magát a fiú és úgy ugrott ellenfelé
nek, hogy mindketten lekerültek a földre.
Itt folyt a dulakodás tovább. A közönséget
is annyira elfogta az izgalom, hogy nem
vették észre a belépő tanárt. Már ott állt
mögöttük, mikor beleszólt a dologba:
— Mi történik itt?
A nézők serege szétrebbent és csak a két
küzdőfél maradt ott porosán, megtépve, vö
rösre izzadva.
Daninak nem kedvezett a szerencse, mert
az öreg történelem professzor állt előttük.
Rá is támadt Danira:
— No, te vagy az a finom úri fiú? Most
aztán mehetsz a szalonba.
Az osztályból kitört az a harsogó nevetés,
ami csak a tanár úr tréfájára tud kitörni
és üvöltve hömpölygött végig a falak között,
mint valami megvadult zivatar. De a pro
fesszor csendet intett és tovább beszélt:
— No, ki hitte volna, •
— szidta tovább
Danit, — hogy ez is tudsz lenni, birkózó
betyár! — Most meg Feketéhez fordult. ■—
Te meg, amice Fekete, tudod, hogy
úgyis kifelé áll a szekered rúdja az
iskolából. Ártatlan gyerekeket támadsz
meg. Ezért kirepülsz!
Fekete összezsugorodott, de Dani kiegye
nesedett és tiszta, csengő hangon mondta:
— Én ütöttem először.
— No, no, lám, lám! — méregette a
professzor a fiút. Hát te ütöttél először?
Te kezdted a verekedést? Akkor neked jár
ki a büntetés. Tudod-e?
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— Tudom.
Az osztályon valami olyanféle hangulat
futott végig, hogy szerették volna megélje
nezni Danit. A professzor hangja is elhal
kult, valamit dünnyögött, rászólt a két ve
rekedőre, hogy menjenek a helyükre, aztán
felment a katedrára és elkezdődött az óra,
mintha semmisem történt volna.
Csakugyan, mintha semmisem történt
volna. A professzor nem szólt a tanári szo
bában a verekedésről, Nem lett ügy belőle.
Megtudta az egész ifjúság, de a tanári kar
hivatalosan nem tudta meg.
A verekedés ügye mégis elintéződött.
Mert a harmadik osztály ettől a Paptól
egészen máskép nézte Danit.
Ezentúl is Supinum maradt, de most
már Dani se haragudhatott érte, ha így
hívták, mert a jó barátság melegsége szólt
abból, ha kimondták:
— Supinum, gyere ki délután a Szedres
be, versenyfutás lesz.

Mert most már Dani is érezte, hogy nem
élheti tovább az eddigi magábavonult éle
tet. Eljárt a többivel a hegyekbe szelid
gesztenyét szedni, a Fertőre csónakázni.
Olyan pajtás lett Supinum is, mint a többi.
Kiderült, hogy szívós, leleményes gyerek,
aki nem ijed meg az árnyékától.
A versenyfutásnál a Szedresben első lett.
Még a negyedik osztályosokat is elhagyta.
Hovátovább híres versenyfutó vált belőle.
Az osztály költője meg is örökítette dicső
ségét ebben a híres költeményben :
Jön haza a győri vasút
Nagy sietve Győrből.
Ügy szalad, mint Csanak Dani.
Cipője van bőrből.
Ha pedig Feketééket megkérdezték vol
na, mért voltak a Supinum ellenségei, ta
lán meg se tudták volna mondani.

MICI.
(E gy macska élete.)
Irta: Laki Tibor.

8. Az orvosnál.
Egy szerdai napon történt és hal volt
ebédre. Ügy emlékszem, mintha tegnap tör
tént volna.
Szerdán kettőtől háromig ének-óránk
volt. Onnan jöttünk haza. Még a fülünk
ben volt a sok melódia, és mi hangosan dudorászva jöttünk az iskolából a szép napos
délutánon.
Miéi ilyenkor mindig a folyosón szokott
feküdni, kényeskedőn elnyúlva a napon. Ha
azonban minket meglátott, mindig felkelt
és bosszú farkát magasra feltartva elénk

—

jött a kapuig, mint egy barátságos kutya.
Ezen a napon nem jött elénk.
— Szegény Miéi majdnem megfulladt —
fogadott édesanyánk az előszobában.
— Mi történt vele?
kérdeztük ijedten.
— Egy szálka megakadt a torkán és most
a lány elment vele az állatorvoshoz.
Ledobtuk a kottát meg az énekeskönyvet
és rohantunk az állatorvoshoz.
Szegény Aliéi! Igazán aggódtunk érte.
A postánál találkoztunk velük. Már jöt
tek vissza. Mici úgy ült a lány karján, mint
ha semmi sem történt volna. Olyan fölényes
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— Hol van a nagymama — kérdezték,
ha eljöttek hozzánk és nem látták Micit,
Egy alkalommal is valamelyik kis paj
tásom jött el hozzánk.
— Hol van a nagymama •— kérdezte.
•— Kint van. Mindjárt behívom — ajánl
kozott öcsém.
Ugyanakkor azonban egy fiatalember is
volt nálunk, aki akkor került a városba és
első látogatását tette nálunk. Ez a fiatal
ember, mikor hallotta, hogy öcsém a „nagy
mamát" akarja behívni, olyan várakozón
nézett az ajtóra és szinte látszott a száján,
hogy készül azt mondani: kézit csókolom.

nyugalommal nézelődött jobbra-balra, mint
választáskor a képviselőnk, mikor a város
díszhintót küldött érte az állomásra.
Mi meg ott az utcán majdnem összevere
kedtünk, hogy melyikünk vigye haza a meg
mentett Micit.

9. Nagymama.
Mányoki Pityu nagy újsággal jött hoz
zánk :
— Kis cicáink vannak. Gyertek, nézzétek
meg őket!
Elmentünk Mányokiékhoz és szakértelem
mel néztük a kis cicákat. Most már nem
csodálkoztunk, mert tudtuk, hogy nagyfejűek és csúnyák a kis cicák. Termé
szetesnek találtuk, hogy vakok. Három volt.
Kettő fekete-fehér tarka, egy meg szürke,
mint a Mici.

Akkor megjelent öcsém Micivel.
— Szervusz nagymama! •
— kiáltotta kis
pajtásom.
A fiatalembernek majd leesett az álla.
Egész zavarba jött, mintha tényleg kimond
ta volna a „kézit csókolom“ -ot.

Mikor hazamentünk jutott csak eszünkbe,
hogy Mici ilyenformán nagymama lett.
Rögtön előhívtuk Micit és elmondtuk
neki a nagy újságot. Nem nagyon értette
meg közléseinket.
— El kell vinni Micit és megmutatni neki
az unokákat.
— Jó •
— hagyta helyben öcsém.
Elvittük Micit is Mányokiékhoz.
— Elhoztuk a „nagymamát" látogatóba.
Letettük Micit a Micsik elé.
Mici azonban egészen közönyösen visel
kedett. Egy cseppet sem érdekelték unokái.
Inkább az idegen lakást nézegette, szagol
gatta.
Ezt megint nem értettük. Ezt a nagy
közönyösséget.
Hamarosan el is vonultunk Miéivel.
Azt azonban elértük, hogy ettől kezdve
gyermektársaink Micit „nagymamádnak
hívták.
— Mit csinál a nagymama?

—

Később meg is kérdezte, hogy ez a macs
ka a nagymama. Mire mi nevetve elmagya
ráztuk az elnevezés eredetét,

10. Mici kétlaki élete.
Űj lakásba költöztünk. Nagy esemény
volt az életünkben, mert sok mozgalmasság
gal járt. Fel lett forgatva a lakás. Kocsik
jöttek és szállították a bútorokat, mi meg
ráültünk a megrakott kocsik tetejére. Ez
mind játék volt számunkra.
De a költözködés gondjából is kivettük
részünket, hiszen Micit is át kellett telepí
teni az új lakásba. Ügy hallottuk, hogy a
macskák a lakáshoz szoknak, nem az embe
rekhez. Vagyis, ha valaki elköltözik régi la
kásából, akkor a macskák nem mennek vele
az új lakásba, hanem ott maradnak a régi
ben és új lakás helyett inkább új gazdát
választanak. Meséltek eseteket, amikor el
vitték a macskát az új lakásra, de az nem
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maradt ott, hanem visszaszökött a régi la
kásba.
Hogy ezt elkerüljük, azt emeltük ki, hogy
utolsó nap, amikor az új lakás már be lesz
rendezve, akkor egy zsákba tesszük Miéit,
hogy ne lássa az utat, amerre megyünk —
és este visszük, hogy még biztosabb legyen
a dolog.
Ügy is történt.
Az új lakásban kieresztettük Miéit. Óva
tosan lépkedve nézett körül és hamarosan
otthonosan érezte magát. Eszébe se jutott
a szökés. Első napokban figyeltük, de mikor
láttuk, hogy nincsen szökési szándéka, meg
nyugodtunk.
Néhány hét múlva azonban eltűnt Miéi.
Első nap fel se tűnt, hiszen most már pagyobbak voltunk és ritkábban játszottunk
vele. Csak mikor keresni kezdtük, derült ki,
hogy bizony már két napja nem látta senki
Miéit.
Akkor aztán elkezdtük keresni. Átkutat
tuk az egész házat. A padlást, a pincét, 3
kamrát. Az egész ház hangos volt a Micizéstől. Mindenütt öt hívtuk.
— Hátha visszament a régi lakásba —
jutott végre valakinek eszébe egy fél napi
keresés után.
— Az nem lehet, hiszen nem látta az utat
és olyan messzire nem találhatott magától
vissza!
Mégis csak elmentünk a régi lakásba.
— Nem látták itt a Micit •— kérdeztük.
— De igen. Itt járt már tegnap is —■
mondták.
— Miéi, Miéi, gyere ide ■
— kezdtük han
gosan hívni.
Alig kiáltottuk kétszer-háromszor a ne
vét jött ám nagy szaladva hozzánk.
Boldogan vittük haza.
Néhány hónapig nem volt baj. Akkor ú j
ra eltűnt. Most már nem ijedtünk meg.

—

Tudtuk, hol van. Meg is jött pár nap múlva
magától.
Később is megtörtént, hogy néhány nap
ra eltűnt, de aztán mindig megjött magától,
11. Nagymama megismer.
A kutyával szemben a macska rovására
szokták írni, hogy nem ismeri meg gazdá
ját. Ennek az ellenkezőjét akarom most be
bizonyítani.
Mici már öregedett. Sok év telt el azóta,
hogy a béresasszonytól hozzánk került, Mi
is felnőttünk és nem játszottunk Miéivel.
Én már az egyetemen tanultam. Első va
kációra jöttem haza az egyetemről.
Az egész család várt. Büszke, boldogörömmel fogadtak. Mindenki körülvett és
úgy üdvözöltek becézve. Mindenkinek volt
egy kedves szava, egy aggódást eláruló
kérdése, egy szeretetet sugárzó kézszorítása.
Az egész szobát betöltötte ennék a kisugár
zó családi szeretetnek meleg hangulata.
M ikor mindenkit üdvözöltem már, akkor
egyszercsak megjelent Mici és hízelkedve a
lábamhoz dörzsölődött.
■
— Mici, hát megismertél -— kérdeztem
tőle, lehajolva hozzá.
És míg megsimogattam a fejét, olyan
okosan, olyan értelmesen nézett rám, mint
ha mosolyogna, mintha becézne, mintha ő
is ki akarná venni részét a család örömé
ből. Mély, brummogó hangon mondott is
valamit, mint sok-sok évvel ezelőtt, amikor
az első egérrel állt előttünk.
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12. Az utolsó fog.
Mici lassan egészen megöregedett. Már
nem volt játékos kedvű. Hosszú órákig ült
egy helyen és bóbiskolt. Az öregség külső
jelei mutatkoztak rajta. Fogai sorban ki
hullottak. Utolsó éveiben már csak egy foga
volt. Elől egy nagy kapófoga. Olyan étele

—

két, amit vágni kellett, nem is tudott már
enni.
Egerészni azonban még eljárt. Néha-néha
még fogott egy egeret. Megfogta, azzal az
utolsó fogával meg is ölte, de már megenni
nem tudta. Egy ideig nézte a megölt ege
ret, aztán fájó szívvel otthagyta.
Beteg is volt egyszer. Szélütés érte. Né
hány napig nem tudta a lábait mozgatni.
A nyelvét sem. Ügy kellett etetni. De aztán
meggyógyult újra. Élt tovább az egy fogá
val. Szegény öregnek mutogatni kellett ma
gát, mert gyakran jöttek hozzánk ismerő
seink gyerekei.
— Igaz, hogy a nagymamának már csak
egy foga van?

■
— Bizony igaz.
— Szabad megnézni?
-— Gyere Mici, mutasd a fogadat!
És az öregnek meg kellett mutatni egyet
len fogát,
íg y öregedett lassan és élt kegyelemke
nyéren, mint egy kivénült katona, akit már
nem érdekel semmi. Csak ül mozdulatlanul,
bóbiskolva.
Néha beszéltünk hőstetteiről, okosságáról
és mutogattuk a felnövő, újabb gyereknem
zedéknek.
Egy éjjel aztán elaludt örökre.
Egy magasbatörő, örökzöld, toronyalakú
fenyőfa tövében temettük el az udvarunk
ban.
(Vége.)

GONDOLATOK.

ÉDESANYÁMNAK.

Mint a legelérhetetlenebbnek látszó hegy
csúcshoz is vezet út, a hegyoldal, úgy a bol
dogságnak is van útja, a szeretet.

D aloltam m ár a fecsk ék rő l.
Ibolyákról, s arról, h ogy m it álmodom,
D e terólad énekelni
N em tudok én, érted csak im ádkozom .

m
Az emberi szív melegsége olyan, mint a
mesebeli sugár; minél többet ad az ember
belőle, annál több marad neki.

É rzem , n incsen ek szavaim ,
N em tudok én n ek ed s zép et mondani,
B ár a tavasz sok virágát,
B old ogságát eléd tudnám hordani.

*

É rzem , nincsen ek szavaim ,
Isten em nek, h ogy velü k m eg k öszön jem ,
H o g y anyául adott téged,
N in csen szavam , csak foh ászom s a kön n yem .
K arig Sári.

—

Inkább
kevesebbet.

adj

többet ígéretednél, mintsem

Vannak emberek, akiknek nem az a fon
tos, hogy mit érnek el, hanem az, hogy mi
lyen módon.
N yíri Diák.
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ELINDULTAM AZ ÚR ELÉ.
Elindultam az Űr elé . . .
Ruhám fehér volt, mint a hó.
A két szememben vágykohó
Tüzelt. így indultam felé.

S utam még most is egyre tart,
Keresve Őt, a Végtelent,
Ki egyszer rég’ már megjelent
A földön, — hálkítva a jajt.

Vágytam meleg tekintetét
És rajongva követni ő t,
Nyugodni szent lába előtt,
Megfogni áldott két kezét.

Megyek. Pihenni nem tudok,
Mert találkoznom kell Vele.
Az életem nagyobb fele
Még hátra van. Még eljutok.

S mentem. Virágos réteken
Vezetett keresztül az út,
Fontam vadvirág koszorút
Sokat, hogy majd Elé teszem.

Óh, de ruhám máris fakó,
Fehér színére szenny tapadt.
Koszorúm régen elszakadt,
De egyre ég a vágykohó.

S mentem. Hol fényes napsugár,
Hol kormos, zord felhők alatt.
Melyekből vad zápor szakadt.
Mentem, keresve Őt csupán.

A két szememben, itt ragyog,
Tálán megismersz még Atyám,
Kérlek, ne nézd majd rút ruhám
A lelkem nézd! A z én vagyok.
Michnay Zsófia.

DALOL A MAGYAR MÚLT.
Már többször írtunk lapunkban arról a ne
mes munkáról, melyet Bartók Béla és Kodály
Zoltán, a Zeneművészeti Főiskola professzorai fe:
tenek ki a magyar parasztdalok gyűjtésével. De
nem kevésbbé értékes az a tevékenység sem, me
lyet néhai Kern Aurél és a magyar dal egyik
legkiválóbb előadója, a református Molnár Imre
végeztek, s melynek eredménye Daloskert címen
nyomtatásban is megjelent. De ha érdekli a mai
magyarságot a régi magyar nóta, épígy érdekli
a magyar élet- és a magyar világ régi képe. Szín
padra is vittek ilyenféle képeket, s nemrég írtam
is olvasóinknak arról a vállalkozásról, melyet
Paulini Béla, jeles hitsorsosunk indított, mikor
felhozta a milliós fővárosba a csákvári földmíve
seket, kik éppen Kodály Háry Jánosát adták elő.
Felhozott azonban a nyáron sok más vidékről is
sok hamisítatlan magyart, kik Gyöngyös Bokréta
címen egész sor magyar nótát, táncot és egyebet
mutattak be Szent István hetében.
Azóta sem aludt el ez a mozgalom, melynek
van talaja még a mi magyartalannak kikiáltott
fővárosunkban is, csak meg kell kísérelni a ma
gyar lélek megmozgatását. Ilyen megmozgatás a

—

Nemzeti Színház Kamaraszínházában most játszott
Gyöngykaláris. Szinte csoda, hogy nem énekes
színház ilyen darab előadására vállalkozik, mert
nóta és mozgás az egész. Némajáték ez, már
amennyiben nem beszélnek benne, csupán dalol
nak és mozognak, s ezzel fejezik ki azt az ér
tékes tartalmat, melyet Sz. Tüdős Klára veit
alapul oda. „Három magyar nótás életkép, prolőggal“ — mondja a színlap, — melynek zenéjét
Molnár Imre gyűjtéséből dolgoztak fel. A három
képben elénk tárul nemzetünk múlt századának
három nevezetes korszaka: 1. Verbunkos (1810)
címen az a világ, mikor vitték toborzás útján a
magyar legényt katonának. A napóleoni háborúk
kívánják a magyar vitézséget, s egy magyar falu
hangulatos képe tárul elénk a maga egyszerű né
pével, ifjakkal, kik felcsapnak katonának. A nó
ták annak a kornak termékei, mennyi ismerős dal
lam hangzik fel! 2. Andalgó (1830) címen a
tiszteletes úr családjába vezet, tehát csak refor
mátus lelkészi kör lehet ez a magyar ház. Egy
májusvégi este hangulata, van benne idegenes
tánc, de felcsendül a Lavotta szerelme is. Végül
3. a Kesergő (1850) megrázza a magyar lelket:
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Boka Károlynak, Görgey híres cigányprímásának
kis debreceni bormérésében jönnek össze az elke
seredett magyarok, elfelejtkeznek arról, hogy ké
mek ólálkodnak körülöttük, felhangzik a Kossuthnóta, s Boka is eljátssza a „Felvirrad még valaha,
Nem lesz mindig éjtszaka“ szövegű ismert dalt.
Letartóztatják, börtönbe viszik, de ott marad a
többiek lelkében a hangulat, hogy: Felvirrad még
valalui! S most trianoni elesettségünkben ezzel a
szép befejezéssel, ezzel a reménységgel hagyjuk el
a színházat. Megnyugszunk sorsunkban, mikor
a múlt hasonló képeit láttuk, de örömünk is van
e képekben, mert belőlük mostani sorsunkban erőt
merítünk a küzdelemre, szenvedésre. Gyönyörűsé

ges. gyöngykalárisa a magyar nótának és életnek,
vigasszal töltheted el szegény magyar szívünket.
Neked kell azonban ebből elsősorban erőt merí
tened, magyar ifjú ság! Ezt a darabot meg kell
nézned, ezen sírnod és nevetned kell, ebből ta
nulnod lehet élvezés közben: ezt ismerned kell!
Mert, ha ismered a szépséges magyar élet képét,
a gyönyörűséges magyar nóta hangját, akkor
nem leszel soha nemzetközivé magyarságod rová
sára.
8 most ez a legfontosabb,
mert
ezzel
együtt jár a jó Istenbe vetett hit, mély külö
nősen a darab utolsó jelenetében ott él a bú
sulók szívében.
—

ő.

Néhány szó a Rejtvényrovat mellé.
Már jól benne vagyunk az évfolyam közepében,
sőt mire e sorok napvilágot látnak, már közele
dünk az utolsó negyedhez. Illő tehát, hogy a nagy
versengés eddigi menetéről legalább röviden beszá
moljak, s tapasztalataimat ismertetve, a rovat
vezető és a megfejtők közt szorosabb kapcsolatot
létesítsek.
Hát, ami elsőbb is az érdeklődést illeti, mint
észreveliettétek, e tekintetben nem lehet nagy pa
nasz. Elég szép számmal vesztek részt a megfejtési
versenyben. Csak kevesen riadtak vissza vagy ma
radtak el azok közül, akik a startnál ott voltak, de
körülbelül ugyanannyi később indult versenyző
pótolta helyüket. Úgyhogy a pontversenyben ki
tartó részvevők száma 50 körül mozog még most is.
Hogy mi az oka az elmaradók elmaradásának,
azt mindeddig nem sikerült kinyomoznom. Lehet,
hogy egyesek pontjuk vesztésével kedvüket is el
vesztették. Előfordult, hogy valaki késve küldte
megfejtését, s csak a következő számban tudtuk
a pontokat javára jegyezni. De közben az atyafi
afölötti elkeseredésében, hogy most már úgyis le
bukott, egyszerűen nem küldte be a másik szám
eredményeit, s így aztán csakugyan elmaradt vagy
20 ponttal. Hát én nem is kutatom az elmaradások
okát, de még most is buzdítok mindenkit a nagy
küzdelemre és kitartásra.
Itt meg kell említenem, hogy a megfejtők kö
zött igen érdekes rejtvényfejtö és rejtvénygyártó
típusokat tolt szerencsém megismerni.
Közönséges rejtvényfejtőnek nevezzük azt, aki
egyszerűen közli az eredményeket a T. szerkesztő
úrral, s marad továbbra is kész híve stb., stb.

—

A félénk rejtvényfejtő először bocsánatot kér,
hogy zavarni bátorkodik, majd pedig értesít, hogy
szerény véleménye szerint alighanem az alábbiak
lesznek a helyes megfejtések, ha nem tévedett.
Lusta az, aki egyszerűen leszakítja a boríték
oldalt, s ceruzával ráírja, vagy beleírja a m egfej
tést és a boríték szélére még új rejtvényeket ia
rajzol.
Számolgató m egfejtő is akad. A megfejtéshez
hosszú levelet mellékel és egy nagy számtani műve
letben kimutatja, hogy neki május 16-án x + y + x
— z (a2) = 159 pontja lesz, vagy ha nem, hát
akkor tévedett.
A pontos, sőt precíz megfejtő tussal kihúzza
a keresztrejtvény figuráját, zöld tintával beleírja
a számokat, pirossal pedig a megfejtést és min
denben a végletekig rendes, csakhogy valami hiba
ne essék. Csupán a nevét felejti aláírni, ami azon
ban elég ahhoz, hogy megfejtése a legjobb aka
rattal se növelhesse pontszámát. E tulajdonságá
nál fogva nevezhetnők névtelen megfejtőnek is.
Legjobban félek a korholó megfejtőtől. Már
messziről megismerem az írását, emlékszem rá még
a számtól. Mindig talál hibát. Olyankor is, mikor
nincs. Ö talál, mert benne van a tér mészetében.
Levelét abban a reményben végzi, hogy ezentúl
jobban ügyelünk a rejtvényrovatra!
És még sok fa jtá já t lehetne felsorolni a fe j
tőknek. De egyelőre ennyi is elég. Ezt a felsoro
lást sem azért tettem, mintha bizony bárkit is bán
tani szeretnék. Nem én! Szeretem én egyformán
mindet, a félénket is, a korholót is.
Most még csak néhány kérdésre kell feleletet
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adnom. Felvetődött az a kérdés, hogy miként sze
rezhet valaki egy számban több pontot, mint
amennyi a szerezhető pontok végösszege? Hát úgy,
hogy a múlt számból valamiképpen elmaradt, de
aztán igazolt pontot a javára írtunk. Nem tévedés
ből, hanem kiigazítási szándékból.
’ Sokan törődnek azon is, hogy miért van arány
lag több sajtóhiba a rejtvényrovatban, mint a
lap többi részében? Hát ennek több oka van. Elő
ször is: nincs több sajtóhiba itt sem, mint másutt,
csak a rejtvény természeténél fogva jobban észre
vesszük, szinte kénytelenek vagyunk észrevenni.
Másodszor: rejtvényben sokan hibát látnak olyan
helyen is, ahol nincs hiba, mert nem jönnek rá a
helyes elgondolásra. Mi mindenesetre ezentúl még
jobban igyekszünk a rejtvényrovatot teljesen „hibátlanítani.“
Végül arra a kérdésra adok választ (bár már
valamelyik szerk. üzenetben megtettem), hogy a
beküldött rejtvények milyen pontozásban része
sülnek. A rejtvény beküldője a beküldött rejtvényt,
ha azt közöltük is, azt a pontszámot kapja, amely
a megfejtésért jár. Egyedül ez az eljárás igazsá
gos.
Soraimat azzal végzem, h o jy minden érdeklő
dőnek ezentúl is szívesen adok választ és buzdítom
a tábort további eredményes fejtegetésre. Jó f e j
törést kívánok.

HÍREINK
A nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos
reálgimnázium Bessenyei önképző- és zeneköre
1932. febr. 14-én tartotta ezévi ifjúsági díszelő
adását. Az előadás iránt igen nagy érdeklődés
nyilvánult meg. Az Alma Mater hatalmas mé
retű díszterme ismét kicsinynek bizonyult
az
előkelő közönség befogadására.
A kör tanár
elnökének bevezető szavai után az énekkar Kacsóh Pongrác: Rákóczi megtérését adta elő Dzép
kidolgozásban, majd a szimfonikus zenekar Borsay: Erdély bércein című magyar ábrándjával
gyönyörködtette a hallgatóságot. Herczeg F . : Fe
keto lovas című színműnek egy részletét sikere
sen adták elő a hetedik osztály tanulói. Bállá
Gy. és Sándor I. (V I.) zongora négykezese után,
Gyula Diák: Magyar Miatyánk 1919-ben című
versét Nyerges P. (V III.) tolmácsolta.
Győry
J. (VIII.) Chopin és saját szerzeményű zongora-

—

darabjaival aratott nagy sikert. A közönség za
jos tetszésnyilvánítással honorálta a nyolcadik
osztály tanulóinak „A z ultratelehorn“ című jelene
tét. Utolsónak ismét a zenekar játszott s ezút
tal Péhy: K eleti lakodalom című darabját adta
elő, melynek megismétlése után a közönség szép
emlékkel gazdagodva hagyta el az iskola dísz
termét.
(N yíri Diák)
A budapesti leánykollégium ifjúsági egye
sületeiben — ha nem is számolunk be róla gyak
ran — nagy az élénkség. Az egyesített
Ö nképzőkörben
kéthetenként
tartott
ülé
sek nagy látogatottságnak örvendenek: a kisebb
III— IV . osztályosok és a nagyok gyönyörköd
nek egymás munkájában. Kom oly előadások, el
beszélések, szavalatok, kisebb színi előadások
tarkítják a műsort, melyben természetesen külö
nösen sok szavalat szerepel, de zeneszámok is
sűrűn vannak. Vidám hangulatú műsor volt leg
utóbb, melyen jól mulattak a tagok és a vendég
tanárok egyaránt. ■
— A Gyámintézet havi őszszejövetelei az épülést szolgálják, gondolkozni
tanítják az ifjúságot s a mai nehéz idők meg
értésére nevelnek. Ez egyesület a segélyezésre
szolgáló Bajtárssal együtt anyagiakkal is tá
mogatja a rászoruló, ma különösen nagyszámú
növendéket. A karácsony
előtti
vendégeléssel
és ajándékozással nevelte a leányok lelkében a
jótékonyságra való hajlamot, s tanította őket
szeretetmunkára. Végül a Játékkor kirándulásai
val, melyeket télen sem hagyott el teljesen, a
karácsonyi szünetben a Bükkben Bánkúinál vég
zett sítanfolyammal szolgálta a testi nevelés jól
felfog ott érdekeit. Mindenütt az ifjúsági és ta
nári vezetők járnak elől jó példával, n a tagok
szívesen követik vezetőiket önmüvelési munká
jukban.
— 6.
A budapesti ev. gimnázium 16-os számú
cserkészcsapata ősz óta is szorgalmas munkát
végzett. Mikuláskor és karácsonykor jól nikerült
műsoros estet rendezett. De sokkal nagyobb az
a tevékenység, amit a csapat belső életében
végzett. Erről a munkáról a próbakönyvek ta
núskodnak. A jelenlegi létszám 100 körül mo
zog. A tisztek száma eggyel, a segédtiszteké
kettővel gyarapodott. Az őrs- és idegenvezetőtanfolyamon négyen-négyen vesznek részt.
A
csapat a legutóbbi időben a haza iránti tiszte
letét mutatta be akikor, amikor az Országzászló
nál őrséget állt.
Knuth Ernő s. őrsv.
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Szarvas. Az 1932. évben bibliaórára először
január 10-én jöttünk össze. A z ifj. elnök pá
lyázatot hirdetett, hogy ki-ki írja le karácsonyi
élményeit. — Jan. 31 -i bibliaóránkon az elnök
tanár is megjelent, s buzdította az ifjúságot a
lelkes munkásságra. Négyen írták le karácsonyi
élményeiket. Mind a négy dolgozat méltán ér
demelt jutalmat és dicséretet. Kohut György és
Janurik György III. o. tanulók ekkor olvasták
fel
írásaikat, Szakara György III. o. t. és
Rohorka Gusztáv I. o. t. dolgozatukat a febr.
5-i Luther-Szövetségi összejövetelen olvasták fel.
Példaadásukkal megmutatták, hogy szeretik
bibliakörünket. Febr. 7-én külmissziói bibliaórát
tartottunk. Holub Pál a külmisszió áldásairól
beszélt s több tanulságos történetet olvasott fel.
A 247. ének éneklésével ért véget a külmissziói
elmélkedés. A b öjti bibliaórákon az ifj. elnök
„Jézus hét szava a kereszten11 címmel soroza
tos beszédet mond. 14-én, vasárnap Kiszely Pál
III. o. t. imádkozott, Molnár Pál és Glózik Pál
egyházi énekeket adtak elő, Kohut György III.
o. t. szavalt. A 181. ének éneklésével kezdő
dött, a 192.-vel végződött az összejövetel. Febr.
21-én Szakara György III. o. t. mondott alkalmi
imádságot.

Nyugtázás (Márc. 1 -ig ): Budapest: Ev.
Leánykoll. tanulói 60.— , Algőver A., Dr. H.
Gaudy L. 30.— 30.— , Szandtner B., Tolnay
K. 10.— 10.— , Glatz J., Reif P. 8 .- 8 .— ,
Brosehko G. A. 5.— , Chatel V., Danuser J.,
Matus J., Szontágh Gy., Ujágh Zs. 4.— 4.— ,
Ifj. Artner O. Hoepfner G., Horváth A.,
Kovalszky V., Magócs K., Mikó M., Németh
Gy., Schermann L., Stohl G., Dr. Szelényi
A., B. Török I., Zsigmondy D. 2.— 2.— ,
Blaskovits Gy., Faluba Gy., Fabrieius E.,
Gallus F., özv. Győri E.-né, Ludrovszky A.,
Dr. Mayer Á., Metzl B., Németh Z., Dr.
Rásó L., Dr. v. Szondy L. 1.— 1.— , H offmann O. — .80. Aszód: Linder Y. 20.— .
Celldömölk: Csaby J. 14.20. Dombóvár:
Berger L. 5.— . Sopron: L auff G. 5.— .
Szarvas: Srabach A. 4.— . Nyíregyháza:
Dubizmay I. 3.— . Kispest: Király E., Már
kus P., Strompf L. 2.--2 .— . Rákosszent
mihály: Szekeres B. 2.— .
—

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Szárnypróbálgatás. A dolgozatot küldd be.
Szívesen elolvassuk, s amennyiben megfelel, kö
zöljük is.
I. Frigyes, Aszód. Beküldött rejtvényeid
legnagyobb sajnálatunkra nem alkalmasak köz
lésre.
Nyíri Diák. A pontozást úgy összezavarod,
hogy alig lehet rajta kiigazodni. Utána néztünk
ügyednek. A 6. számban közölt 58-as pontszám
a helyes. Most ehhez hozzájön megfejtésekért és
közölt rejtvényekért 18, tehát a 7. szám meg
jelenésekor pontjaid száma 76. Az elfogadott
rejtvényeket csak a közlés után pontozzuk.
III. éves. A rejtvények közül éppen azok
feleltek volna meg, amelyeket technikai és gaz
dasági okok miatt nem használhatunk. T. i. a
mai nehéz gazdasági viszonyok között a rejt
vényekhez kiissét nem csináltathatunk s így —
legalább is egyelőre — kénytelenek vagyunk
beérni a nyomdailag előállítható fejtörők köz
lésével. Ilyeneket küldj, szívesen vesszük. —
Versed nagyon kedves. Csak írogass tovább is,
azt hisszük, nagyon hamar akad közölhető. Üd
vözlet.
Erős vár a mi Istenünk. A számrejtvényt
a közlendők közé soroztuk. A képrejtvényt az
előbbi üzenet értelmében nem használhatjuk. A
közölt rejtvények pontozására vonatkozólag ol
vasd el a mostani számban található „Néhány
szó . .
c. cikket.
Sz. Z., Békéscsaba. Szép leveledet ürömmel
olvastuk, s örülünk neki, hogy az Ifjú Évek is
jó „cim borád11 lett. Igyekszünk a magunk részé
ről a cimboraságot barátsággá mélyíteni, s erre
nyújtjuk most jobbunkat. —■ Keresztrejtvényed
elég jó, de bizonyos helyesbítések végett vissza
küldjük. Levélben többet.
Legifj. B. J. Abban igazad van, hogy sajtó
hiba előfordul a rejtvényekben. Abban is iga
zad van, hogy a juhász szamáron megy, s nem
pedig „a “ szamáron. A z 5. sz. 2. betűrejtvénye
nem hibás. Gondolj utána. Az pedig elvi kér
dés, hogy, ha egy rejtvényt kétféleképpen lehet
m egfejteni, mindkét célzatot elfogadja-e a lap.
Felszólalásodat köszönjük.
A többi levélre a következő számban vála
szolunk.
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2. BETÜREJTVÉNYEK.
(Egyenként 1 pont)

1.
(Sass Miklós)

5.
(Kabay János)

2.
(Lipták János)

6.

3.

(Láng Miklós)

7.

4.
(Ruttkay Zoltán)

8

.

3. SZÁMREJTVÉNY.
(5 pont)

(Frank Irén)
28,
3, 10, 1,
9, 26,
16,

19, 21, 15, 7
8, 33, 2, 27
12, 17, 6, 14
20, 31, 22, 23
24, 4, 25, 13
5, 18, 29, 12, 32
_________________ 11, 30
1—33

—
==
=
=
=
=
==
=

Minden házon van.
Vízesés.
A csiga is ezt teszi.
Az athéni timokrácia megteremtője.
Becézett leánynév.
A régi velencei köztársaság feje (fon.).
Mássalhangzó (fon.).
Ismert nóta egyik sora.

Beküldési határidő: március 31.
Megfejtési feltételek a 4. számban találhatók.

A <>. SZÁM REJTVÉNYEINEK HELYES MEGFEJTÉSE:
1.
1.
2.
3.
4.

BETÜREJTVÉNYEK.

Tiszán innen, Tiszán túl.
Borona.
Koronatanú.
Számrejtvény.

2.

5. Hatodiziglen.
6. Páros csillag az ég alján.
7. Párviadal.
8. Kintorna.

SZÓTAGREJTVÉNY.
Tóth Kálmán
Dobó Katica

3. SZÁMREJTVÉNY.
Megy a juhász szamáron,
Földig ér a lába.

HELYESEN MEGFEJTETTÉK A KÖVETKEZŐK:
Budai Jolán Bp. (114), Bendl Andor, Mária
és Erzsébet Bp. (115), Bauer Rezső Dombóvár
(113), Bartos Alice Gödöllő (12), Bartos Károly
Bp (115), leg ifj. Bókay János Bp. (94), Bohár
László Bp. (74), Bagossy Katinka Bp (115), Czigán Kata, Kecskemét (18), Csaba Jolán Kőszeg
(46), Eckhardt Erzsébet Bp. (114), Esztergály
Gyula A szói (102), Éránk Irén Kőszeg (73), Fa
ragó Tibor Pápa (13), Fiiló József Bp. (115),
Gumhalter Ilus Gödöllő (56), Guóthfalvi Guóth
Endre Bp. (89), Haydú Benő Sopron (78), Hor
váth Kálmán Sashalom (82), Katona Magda Bp.
(93), Kochan János Szarvas (104), Kabay János
Bp. (113), Kárpáthy Ilona Kecskemét (94), Kis
József Bp. (115), Lipták János Békéscsaba (106),
Láng Miklós Békéscsaba (78), Marcsek Sári Bp.
(93), Mockovcsák Géza Békéscsaba (116), Németh.
Ilus Bp. (78), Nyíri Dihk (76), Orbán Baba és

X. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM.

Mandi Kecskemét (74), Podani Béla Aszód (111),
Papp Irén Bp. (113), Puskás Vidor Rákos
szentmihály (115), Pecznik János Bp. (115),
Pálinkás Irén Kispest (109), Rakovszky Zoltán
Kecskemét (109), Ruttkay Zoltán, Pestszentlőrinc
(116), Ritter Dalma Bp. (114), Sass Miklós Kecs
kemét (94), Szemes Irma Bp. (110), Szabó László
Aszód (91), Szepessy Zoltán Békéscsaba (99),
Tiszavölgyi Miklós Kecskemét (116), Truttigar
Frigyes Aszód (13), ifj. Zeéri Posch Géza Bp.(108).

Könyvjutalmat nyertek:
Az 5. sz. rejtvényeinek megfejtői közül: Bohár
László Bp.
A 6. sz. rejtvényeinek m egfejtői közül: Orbán
Baba és Mandi Kecskemét.
Kérjük őket, közöljék címüket.
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