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1934. ianuilr

DiaLfozsd6n
Ilinden iskola liliputi al,arn. Az 611amfo az igazgar6,

miniszterei a tanerok, rendcirs6ge a pedellussereg, a n6ps69,
katonas6g, cs6cse16k, polgarsag pedig a di6koh szaza-ezre.
Az allamforrna e16g kenyes k6rdes. N'lint a modern vil6g-
ban, itt is akad kir6.lysdg, kcztarsas69, s5t diktatura is.
\legis nehez eldcinteni. hog5' mel-r'ik lioll6gium vagv Ji6k-
kaszdrn_rra r-itne meg legjobban Iialvin Janos allarnformajdt:
a leiki arisztokraci6t I

Egy bizonl'os, hogy fel6vkor minden iskola oridsi
t6zsdepalota. Ezr6ve| hajitjdk piacra ill,enkor a f1leszten-
d6s terrnel6s, tudAs, szorgalom, becsiiiet, kitartas, tehets6g
r4agy lustasAg, butas6g szeilemi r6szv6nyeit. Tan6roi<, di-
ak ok izgatottan je g5r Tila az arf olv anok at. Je I es t cj I - el e gt el e-

nig, egy pontt6l-ot pontig emelkedik-zthan az izgalmas
verseoy, anrelynek vegen radio, posta, t6vir6 ropiti vilaggA
a r6szv6,nyjeg_vz6knek, hogSr a dirikt5zsden tornbol a hossz
rraorr a hessz

A dirlk6llam legizgalmasabb perceit 6li s milli6k szeme
lesi-v6rja, hogy lesz-e valami os^alek, esett vagy emel-
kedett a k<itv6nyek b.ra, a valut6.k kurzusa ? Mert a diak-
t6zsd6n jegyzik ma a vil6g leg6rt6lresebb nemes vaIutS'jftt:.
n6pek, birodalmak, vilagr6szek jovend6j6t.

A di6kt6zsd6te n6z az 6,desap6.d. Idegesen l<6rdi, hogy
6rdemes volt-e. jegyeztetni agyad gond,olkod6 r,ostjait a
szellomi termei6sre ? Az iolern|tus, konviktus, tandij ezer-
egy kiaddsiln ne.rn lett volna-e jobb kaptafat, iill6t vag]'
pemzlit venni ? Es az edesany6d ? Mennyi hazait killdott !

Az 6rtesit5 piros tiromrozsakat gytijt-e ,arcAn, vagy titok-
ban kor,rhyeit ejti tekozl6 fidn?

A dirikt6zsd6re nbz a nenz€ted. Nyornororszdg minden
minden n6pe, Nincs aranya, vasa, r'eze, s:zene, erdeje el-
vesztek 6si hat6'rai, csak egy rem6nys6ge van : t6ged je-
gyeztet a tor6nelem t6zsd6ien circik kotv6nyek,6nt 6s benned
v6ltja rr,reg a r.6,szvbny.6t a j,civend6r,e. Aranyvaluta vagy-.6,


