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Megmaradt harangok, konduljatok m eg!
Kedves ifjú olvasóim! Valamikor hat év előtt télre forduló nappal
éjszakákon mind lázasabban ébredezett, erösbbödött bennem az a gon
dolat, hogy evangélikus fiaink és leányaink számára az ő világnézetüknek
megfelelő ifjúsági lapot indítsak. Nem szó szerint vallásos lap volt a
célom, hanem igenis evangeliomi hitfelfogásunkkal a legteljesebb harmó
niában lévő szépirodalmi lap. Azonban sokkal mélyre hatóbban, reáli
sabban ismertem az életet, semhogy illúziókban ringattam volna magamat
eszméim megértése és felkarolása ügyében. Magam jártam, magányos
ösvényt tapostam. Köröttem csend honolt, a késő őszi s kora téli tar
gallyakat zúzmara fedte, szelíd szellő sem enyelegte körül. Nem vettem
elő ceruzámat, számadást még a zsebemmel sem vetettem, nehogy a
sürü számok elriasszák a targallyakon szépen meghúzódó gondolatsorokat.
És én megindultam magányos ösvényemen!
Az „Ifjú Évek“-kel 1912 január 1-én útra keltem. Az első oldalon
Lindtner Vilma „Zászlóbontás" költeményében igy szólt az ifjúsághoz:
Várunk titeket testvéri szívvel;
Várunk titeket nemes csatára.
S ha elfáradtok, regélő szóval
Viszlek el majd az álomvilágba,
Én, a mesélő, vén regősdiák . . .

Ez után következtek a tisztviselőtelepi főgymnasium igazgatójának,
Gaál Mózesnek sorai: Levét a szerkesztőhöz. Levelében igy képzeli el
az ifjúsági lapot:
„Barátja az olvasónak; komoly, igaz és megértő barátja. Közel
férkőzik hozzá, kilesi mindazt, amire a gyermeknek szüksége van; együtt
dolgozik és együtt mulat vele; kívánja a találkozást; várja, hogy meg
történjék ez a találkozás. Fölvet kérdéseket, amelyek iránt a gyermek
érdeklődik; gyakran tükröt tart eléje, mondván: „Nézd meg, milyen
vagy s gondolkozzál azon, hogy minővé lehetnél!“ Tőlem ne várj csak
dicséretet, fogadd el az Ítélő szót is, bár az nem szokott kívánatos
lenni. Legyünk a szó nemes értelmében barátok, akik őszinték és igazak
egymás irányában."
Erre a szép levélre többek között igy válaszoltam:
Építeni fogok; barátja, komoly, igaz és megértő barátja leszek
az olvasónak; lelkemnek egy-egy darabját küldöm el a magyar diáknak
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és végül tüzet gyújtok. Magam köré gyűjtöm ifjúságomat, hogy nagy
részt ők legyenek munkatársaim, mert hiszen tulajdonképpen maga az
ifjúság tudja legjobban juttatni kifejezésre az ifjúság vágyait és gondolat
körét. Különös súlyt helyezek önképzőköreink életére. Ez okból tiszte
lettel kérem fel ez úttal összes önképzőköreink elnöktanárnőit és taná
rait, kedves kartársaimat, legyenek szívesek törekvéseimben részint
személyesen támogatni, részint pedig az ifjúságot buzdítani a velem
való együtt működésre, amennyiben felette ajánlatosnak tartom, hogy
előfizetőimnek kitüntetett, avagy megdicsért irodalmi alkotásai megjelen
jenek s igy ifjaink között a szunnyadó erők életre és nemes versenyre
keljenek; humoros és komoly történetkék kötött, avagy kötetlen alakban,
az ifjúsági életből vett képek, turisztika és sport, nagyjaink és iskoláink
életéből vett hírek, jobb tollú Íróinktól folytatólagosan közlendő hosszabb
beszélyek, színdarabok stbi váltakoznak tréfás és komoly feladványokkal.
Ki élvezte valaha virágnak illatát, hallgatta fülemüle dalát, figyelte
a csillagoknak szigorú törvény szerint futó pályáját? Ami a virágnak
illata, fülemülének dala, a csillagoknak szigorú törvény szerint futó
pályája, ugyanaz legyen a gondjainkra bízott ifjú élete is, t. i. Istennek
dicsőítése És a szépnek, mint bölcseleti aesthetikai fogalomnak a jóval
és igazzal való előadása természetes hatást gyakorol a romlatlan ifjú
kedélyre, bátorítja a csüggedőtt, felemeli az elesettet. Vessünk el az ifjú
előtt is gyűlöletes minden külső szenteskedést, közeledjünk hozzá értelmi
és szivvilágának megfelelő eszközökkel s igy elérjük az ifjú Istenben
való életének s ebben az életben való megmaradásának nemes célját.
. . . Mikor ringó kalászok között, avagy virágos mezőkön távoli
harangszóba olvad álmodozásunk, ugy-e bár az e harangszó nyomán
támadó megnyugtató érzés az örök tisztához, az eszmények teljességé
hez emel bennünket, vagyis Istennek képzetével társul lelkűnkben!
Sohasem gondolunk arra, vájjon ki és milyen ember kongatja is azt a
harangot? Nem kérdezzük, hogy tudós, avagy tudatlan; gazdag, avagy
szegény; egészséges,, avagy beteg ? Mi csak gyönyörködünk az ő fárad
sága eredményén. Nos, tehát ne is kérdezze tőlem senki, hogy én ki
vagyok ? Mi az én felfogásom, hit- és világnézetem ? Én sem kérdezem
ifjúságomat: hol ringott bölcsöd, mily nyelven dalolta édes anyád altató
dalát, avagy mi módon imádod Istenedet? Amint én öntudatos férfiúértelemmel szilárdan haladok utamon, úgy magamhoz ölelve ifjú olvasói
mat, azt akarom, hogy lelkemmel szárnyaljanak az alacsony emberi
indulatoktól ment örök tisztának honába, ahol félre húzódik minden
türelmetlenség, elnémul a panasz s az emberek szeretettel köszöntik
egymást. Mellékes, hogy ki vagyok én, csak az legyen irányadó,f hogy
mit akarok?
*
*
*
Felültem a mozdonyra és a vonatot simán, nyugodtan, biztos' kéz
zel vezettem ki az állomásról a nyilt pályára. Öt évfolyamot töltöttem
éberen álmodozva a mozdonyon. Mind értékesebbé váló munkatársakat,
egykori hű tanitványokat, neveltem. Harmadik évfolyamunk végén a
háború daemona véres csóvát vetett magyar határaink fölé, lassanként
fogyni kezdettünk; fegyverképes ifjú és lelkes munkatársaim lábai alatt
égett, izzóan forott a magyar föld s elmentek a hősök útjára, hogy
egyik-másika szellemként bontakozzék ki öldöklő csaták gyilkos tüzéből. Legyen közöttünk emlékezetük mindenkoron áldott!
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Megfogyatkoztunk mindenképpen. A nagy világégés első két éve
tagadhatatlanul rendkívül zavarólag hatott már szépen fellendült ügyünkre,
de azért tovább maradtam őrhelyemen. Még ötödik évfolyamunk utolsó
számában, 1916. május 16-án is igy írtam: „Még akkor is folytatni
szándékozom munkámat egy jobb jövő reményében, ha csak azok és
csak annyian maradnak hűséges előfizetőknek, akik most is azok. A lap
folytatásának ügye tehát nem itt, mint inkább a harctereken fog eldőlni.“
Ez után következett be, közvetlenül az uj tanév kapunyitása előtt,
az oláhok aljas orvtámadása. Magyar vérünk feljajdult. Melyikünk merte
volna hinni, hogy ezer sebből vérző központi hatalmaink zászlaira oly
hirtelen szárnyalással fog repülni a bosszuló turulmadár? Leszállottam
a mozdonyról s a turulmadár repülését figyeltem.
Enyém a bosszú, én megfizetek! mond az Ur. És hihetetlen gyor
san fizetett.
Uj ősz borult reánk, uj tanévet kezdettünk. Pirosló vér még min
dég patakzik halvánnyá váló hőseink szivburka alól, kisérjék őket meg
tartó Istenünkhöz szálló fohászaink, de nékem az itthon lévő nyájról
nem szabad megfeledkeznem, fel kell ülnöm az összelődözött mozdonyra,
fel kell szaladnom a toronyba, hogy megkonditsam a megmaradt haran
gokat. Ne növekedjék tétován, irányitó és megértő baráti lélek és szív
nélkül magyar evangélikus ifjú nemzedékünk. Félre minden számvetéssel,
ünnepre készülünk; anyag ne zavarja az Urnák szentelt ünnepet.
Nagy események évszázados fordulóit jelző toronyóra négyszer
kondul meg 1917 október 31-én. Összegyűjt bennünket Istennek hajlékába.
1517 október 31-ikét fogjuk ünnepelni!
Megmaradt harangok, konduljatok meg!

Algőver Andor.

IV . Károly.
Magyarország szent koronája gazdát cserélt. I. Ferenc József, kinek
fejét félszázadon keresztül övezte, dicsőséggel teli uralkodás után a ma
gyar nép gyászától és szerető emlékezetétől kisérve, megtért őseihez. Uj
ember lépett a trónra, melynek felérhetetlen magasságában csak Isten
és a lelkiismeret szava alkot törvényt, — uj főre szállott Szent István
koronája, Magyarország bizalma és hódolatteljes szeretete. I. Ferenc
Józsefet dédunokaöccse IV. Károly követte a trónon, ki ezen a néven
Ausztriában, mint első neveztetik.
I. Ferenc József halálával lezárult hazánk történetének egy nagy
szakasza, melynek kezdete még a múlt század közepébe nyúlik vissza.
I. Ferenc József a XIX. század fia volt, — a múlté; IV. Károly a XX.
századé, a jövőé. S a múlt és jövő közt ott áll, mint áthidalhatatlan
ür, a háború, kétfelé osztva az utat.
Egy uj kor veszi kezdetét a háború után s ennek az uj kornak
vezérlő csillagát IV. Károlyban keressük. Ő épp úgy kivette részét a
háború szenvedéseiből, mint mi valamennyien s lehetetlen, hogy jó,
emberi, megértő ne lenne. A harctereken szembenézett a halállal s lehe
tetlen, hogy ilyenkor ne érezte volna az Istent maga körül.
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Mi magyarok különösen sokat várunk tőle. Szeretetet! Kevés a
legfelsőbb elismerés annak a népnek, mely a Doberdó poklának áldozta
fiai tízezreit, amelynek tizennyolcéves katonái énekszóval mennek ütkö
zetre s népfelkelői fehér fejjel őrzik a határt. Ez a nép szeretetet érde
mel, viszonzást igaz ragaszkodásáért és szeretetéért, mellyel királyai iránt
mindég viseltetett.
A jelen vérzivataros éjszakájában epedve sóvárognak a világ népei
a megváltó Béke után. Keresik, de átláthatatlan sötétben tévelyegve,
hiába. IV. Károly mint új csillag tűnt fel a vigasztalan égen, hogy
bennünket, utatvesztetteket, az üdvözítő békéhez vezessen. Segítse őt
ebben a nemes vállalkozásában a Mindenható s kisérje mindnyájunk áldása!

Luther otthon és az iskolában.*
(1483

1505.)

Nagy Németországnak Eisleben nevű kis városkájában, 1483 no
vember 10-én, a thüringiai Möhrából nemrég odaszakadt szegény bányász
házaspárnak, Luther Jánosnak és Ziegler Margitnak, fiuk született.
Ez a fiú — első gyermekük volt. Nekik szegénységükben gazdag
ság, boldogság, — a romlott világnak, a sötétség völgyében és a halál
árnyékországában ülő népeknek világosság és áldás Istentől.
Az újszülött kisdedet ősi jámbor szokás szerint mindjárt másnap
meg is keresztelték s ő a Márton keresztnevet, mint az Úr Jézus Krisz
tus derék harcosa, élete fogytáig keresztyén módon viselte és annak
rendkívül nagy becsületet szerzett.
Hanem Eislebenben nem jól ment a dolguk. A nyomorúság és ők
egy szálláson laktak. Azért jobb fizetés után kellett nézniök. Félév múlva
által is költözködtek a szomszédos Mansfeldre. Ámde eleintén ott sem
igen boldogultak. Pedig — Luther saját szavai szerint: „Apám, anyám
majd megszakadtak a munkában1'. Utóbb azonban a kitartó és becsü
letes munkának meglett a jutalma, Luther János lassan-lassan módos
és tekintélyes polgár lett.
Mint igazi keresztyénnek azonban, legfőbb gondja a gyermekek
nevelése volf. Összesen hét gyermek, négy fiú és három leány, jövő
boldogságának az alapját kellett megvetnie. S az alapot ő jól vetette
meg. Megtanította őket — s e részben felesége egyetértett vele — első
ben is minden bölcsességnek kezdetére: az Istennek félelmére és a
szülők tiszteletére. Ha a szép szó nem használt, mindig kéznél volt a
bot is. Mert úgy gondolkozott, hogy jobb, ha a gyermek sir, mintha
később a szülék sírnak a gyermekük miatt. A botot azonban — úgy
látszik — kelleténél többször is használta. „Atyám — mondja maga
Luther — egy ízben úgy kiporozott, hogy megszöktem hazulról s alig
tudott visszaédesgetni a házunkhoz. Anyám pedig egyszer egy hitvány
dió miatt úgy eldöngetett, hogy a vér is kiserkedt testemből s valóban
az ő komoly és szigorú bánásmódjuk kergetett később a kolostorba, tett
baráttá engem. Hiszen jó szándékuk volt velem, de hát nem értették a
* Szemelvények a kiváló írónak a Luther Társaság jubiláris kiadásában meg
jelent „Luther" c. népies életrajzából.
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módját, hogyan kell büntetni. Mert aki büntetni akar, a korbács mellett
tartsa kézben az almát is ". E túlságos szigorúságot egyébként meg
érteti velünk a család leszármazása és az akkori kor lelke. „Paraszt
gyermek vagyok — mondja Luther — atyám, nagyatyám, őseim mind
igazi parasztok voltak".
A gyermeknek szive a szeretet melegét sehol nem érezte. Bárhová
tekintett, — fent, lent, körös-körül csupa rideg, rettentő haragos bírákat
és hóhérokat látott. Biró volt szemében maga az Isten s az Úr Jézus
Krisztus is, odafent az égben, — s biró és hóhér idelent a földön a
császártól kezdve minden felsőbb egyházi és világi hatalom, az volt az
apa is a házban s a tanitó is az iskolában.
E korban egy nagy hatalmasság is uralkodott a lelke ken — a ba
bona. Ez a nyavalya, mint a tudatlanságnak ikertestvére, különösen el
volt terjedve épp a bányásznép között. Gonosz lelkek, kisértetek, boszor
kányok ijesztő alakjai népesítették be a családi otthont, a falut, a mezőt
s főleg a bányákat. S onnét beköltöztek és ránehezedtek a kis Márton
lelkére is. Édesanyja a szomszédasszonyt is boszorkánynak tartotta —
s ő maga beszéli, hogy gyermekkorában sok boszorkányt ismert, akik
állatokat, embereket, gyermekeket megbabonáztak s jéggel verették el az
aranykalásszal ringó földeket.
S ez a félelmetes szellem töltötte be az iskolákat is. A kis Mártont
— elég korán adták iskolába és ott még szigorúbb, sőt mondhatni iga
zán kegyetlen kezekbe került. Első tanítója úgyszólván csak egyetlen
mesterséghez értett, — a botozáshoz, de ebben aztán remekelt. Volt rá
eset, hogy Mártonkát egy délelőtt tizenötször is megrakta. A tanítók
— mondja Luther — „ez időben úgy bántak a gyermekekkel, mint a
hóhérok a tolvajokkal". No de azért, bár „félelem és rettegés közt“,
mégis tanultak valamit: a latin nyelv elemeit s ezenkívül a 10 paran
csolatot, az apostoli hitvallást, a Miatyánkot és egynéhány egyházi éne
ket latinul s németül, csakhogy — minden magyarázat nélkül.
Volt is öröm, mikor első mestere, jobban mondva hóhéra kezéből
kiszabadult s édesatyja 1497-ben beadta őt a hírneves magdeburgi
iskolába, ahol az úgynevezett null-testvérek tanítottak. Itt már embersé
gesebben bántak vele, — de a tudományokból itt sem sok ragadt rá.
Kegyeskedés, igazabban szenteskedés volt a főcél. S ez a szent nya
valya Mártonkára is ráragadt. Sanyargatni kezdte magát s ebbe aztán
bele is betegedett, úgy, hogy haza kellett mennie üdülni.
Magdeburgba nem is ment többé vissza. A következő évben atyja
elküldte őt az eisenachi iskolába, ahol nagy rokonságuk volt. Az ottani
Szent György-iskola abban az időben egyike volt a leghíresebb s leg
jobb iskoláknak. Azzá tette rektora, a derék Trebóniusz János, aki a
gyermekekkel atyailag bánt és azok isteni értékét felfogva, valahányszor
az iskolába lépett, levette sapkáját előttük, mert — úgymond — ki
tudja, nem ül-e közöttük egy-egy polgármester, kancellár, doktor vagy
kormányzó! És csakugyan ott ült, amit nem is sejtett, a világ nagy
reformátora: Luther Márton! A szeretet szeretetet szül és bizalmat,
munkakedvet. Trebóniusz növendékei és közöttük első sorban Márton
örömmel is tanult keze alatt. Gyönyörű tehetségei, mint a bimbó a nap
nak fényétől és melegétől, úgy bontakoztak ki.
Csak egy fájt a Márton szivecskéjének: hogy a rokonság nem igen
támogatta s hogy épp azért neki házról-házra járva, énekelgetéssel keb
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lett összekoldulnia napi eleségét. Ezt az immár 15 éves ifjú egy kicsit
szégyelte. Pedig épp szép hangja hozta meg a szerencséjét. Énekéért
szerette meg őt a kegyes özvegyasszony, Kotta Orsolya s fogadta házába.
S anyja helyett anyát talált benne: boldog családi tűzhelyet, amelyre
mindenkor, még öreg korában is, mint második otthonára, gondolt vissza.
Ezért nevezte ő Eisenachot mindig: „az én kedves városomnak".
De csak három évig tartott ez a boldogsága. Aztán — vágyainak
sólyomszárnya támadt s odahagyva Eisenachot, 1501-ben a felsőbb
tanulmányok folytatása végett a virágzó erfurti egyetemre ment s édes
atyja kívánságának engedve — jogász, illetőleg az akkori iskolai rend
szerint először bölcsészethallgató lett.
Márton az egyetemi hallgatók igazi mintaképe volt. Nem az iskola
mellé, hanem az iskolába járt s tanult szorgalmasan. Kora reggel első
dolga volt: az imádkozás és a templomjárás. Mert az tartotta, hogy: az
ájtatos imádság — már féltanulás. Aztán a tanulásnak látott otthon,
majd az egyetemen. Szabad idejében pedig mindig a könyvtárban bú
várkodott. Ott látta meg először a Bibliát — láncon. Bele is nézett és
attól a perctől szivének leghőbb óhajtása volt, vajha egyszer akkor
olyan könyvre szert tehetne.
De azért a nemes szórakozástól sem idegenkedett. Társaival ke
délyes beszélgetésre össze-összejött s mert a zenét fölöttébb kedvelte,
egy ízben hosszabb ideig betegeskedvén, megtanult flótázni.
Négy évi komoly előkészítő bölcseleti tanulmányának meg is volt
a kellő eredménye. 1505-ben az alig 22 éves ifjú, aki különben már az
első év után is kitüntette magát s borostyánkoszorus bölcsész (baccalau
reus) lett, — vizsgát tett és felavatták a bölcsészet mesterének s most
már a jogi tudományoknak kellett volna magát szentelnie. Édes atyja,
aki már-már császári, vagy választófejedelmi tanácsost látott benne, meg
is szerezte neki a Corpus Jurist s más egyéb jogi könyveket. De — ember
tervez, Isten végez! Nagyhirtelen, mint kártyavár omlott össze minden
szép reménye. Miként derült égből a cikázó villám, — egész váratlanul
sújtott le rá a hir, hogy fia barát lett.
Hogy történt, mint történt? Csodálatosak az Isten utjai. Márton
sokat tanult, sokat tudott. De az ő képmutatástól irtózó, őszinte és ko
moly lelkét, mint a féreg rágta, fúrta a nagy kérdés: hát a te Uraddal,
ítélő biráddal rendben van-e dolgod ? És erre a kérdésre nem mert
igennel felelni, mert érezte, hogy Isten előtt megállani nem tud.
Mit tegyen? Mit tegyen, hogy el ne kárhozzék? Hol a mentőesz
köz ? Ha az evangéliumot, az Urat magát kérdezhette volna meg, — úgy
az igazi mentőeszközt megtalálta volna; de akkoriban nem az Urat,
hanem az egyházat kérdezték meg és az egyház azt mondotta: üdvözülni
akarsz? Nos hát akkor szeress engem mindenek felett. S ki szerette
legjobban az egyházat? Az, aki a világról lemondva, az egyház szolgá
latában emésztette fel életét: a barát.
Ez volta belső indíték. S ehhez járultak a külső indítékok. 1505-ben
egyik jó barátját leszúrták. Isten u jja ! — gondolá Márton. Majd ugyan
azon évnek nyarán Mansfeldről, szülei látogatásából visszatértében, nem
messze Erfurttól, Stotkerheim falucska mellett vihar érte utói. Villámlott,
dörgött irtóztatóan és a tüzes mennykő le is csapott egész közelében.
Ijedtében földre rogyott s halálos szorongattatásában szent fogadást
tett: Segíts meg, kedves szent Anna, s én baráttá leszek!
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Ezt a fogadását ugyan már másnap megbánta, de az egyház azt
mondotta, fogadalmat szegni — még ha könnyelműen, elhamarkodásból,
vagy kényszerhelyzetben történt is — nagy bűn. „Nem örömest s nem
is önszántamból lettem barát — mondja ő maga — hanem mikor a
halál félelme hirtelen körülvett, szorultságomban, kényszerűségből tettem
fogadalmat/'
Két hétre rá vacsorára hívta meg jó pajtásait. Bor és zene mellett
vigadoztak. Ez volt a búcsúlakomája. Tudtukra adta, hogy kolostorba
megy. És nem tudták lebeszélni. „Ma láttok engem — mondá — utol
jára, aztán soha többé."
S úgy lön. Másnap 1505 julius 15-én sírva kisérték pajtásai az
Ágostonrendiek kolostorába. Kinyílt az ajtó — s reázárultak szárnyai.
Vajh’ visszatér-e az élőhalottak közül ? Vajh’ lesz-e neki feltámadása! ?

Dr. Masznyik Endre.

A nép fölött.
Leszállt az este. Róma nem pihen.
Palotájának szellős csarnokában
Föl és alá jár Augusztus, a császár.
Az egyedüllét boldoggá teszi.
Hallgatja Rómát s elgondolkozik:
Sok millió közt lettem legnagyobb.
Évek soráról irt történelemnek
A cime lettem s én töltöm be mind.
Magamban szőtt vágyak erőre kaptak
S belőlük milliók törvénye lett.
Vagyok küldötte a ma végzetének.
Amit teszek, titokban rendeli.
Ki van velem és ki van ellenem?
Siratja Róma a köztársaságot?
Ki mondja ezt? Nagy ősök jelmezében
Gyengék bolyongnak. Ezek panaszolják.
A közélet hamis kereskedői
Fényes cégérrel csalják a vevőt.
Ezek suttogják aggodalmasan,
Hogy volna bár uj Brútusz s Kasszius,
Ki ezt a Cézárt is elejtené.
Szabadság lenne ez a tőrszurás.
Ki volt Brútusz? Egy elkésett madár,
Ki a múltból, amelyért úgy rajongott,
A jelenbe nem tudott átrepülni.
Semmit se látott, csak egy puszta elvet,
Melyből kihalt már rég a tartalom.
Nem tudta azt sem, hogy a Katilinák
Csúffá tették a régi ideált.
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A népnek kedves múlt nagyság regése,
Még kedvesebb a jós, ha jót beszél,
Legkedvesebb, ha ábránddá nagyítva,
A múltból példázod meg a jövőt.
De vallj kudarcot és ne válts be mindent,
Annál csúfosabb s mélyebb lesz bukásod,
Minél feljebb vitt föllengő szavad.
És Kassziusz? Ő tudta, mit cselekszik:
Ledöntött fenség-trónt hagy üresen
S a fölzavart rend forró ércanyagát
Az élelmes kedvére öntheti.
Mert alkotásra nem volt bent tehetség,
Elvvé emelte föl a rombolást.
A gyűlöletnek sápadt, vézna testét
A jelszavak rongyával födte be.
Magát imádta önző szenvedélye,
Kiuzsorázta nemzetét s korát.
Ezért bukott, mikor lecsillapodtak
A forrongó nép lázas álmai.
Ki tapsért áll ki a tömeg elé,
Komédiás az, bármit is szavaljon.
Eladja olcsón férfi büszkeségét
S a tapsolóknak rabszolgája lesz.
Nagy istenek! Hálát adok tinéktek,
Hogy ily vaksággal meg nem vertetek.
Hogy józan mérték mérlegére vetve,
Megértem Rómát s mig uralkodom,
Nem hiúságomnak himzek palástot,
De millióknak élén dolgozom.
Mig a jelennek rendjét összetartom,
Erősödik nyugodtan a jövő.

Hamvas József.

A fejlődéstanról.
Nem befejezett, zárt egységet képező ez a világ, amiben mi élünk.
Nem Pallas Athénéként pattant ki Zeus agyából, hanem a fejlődésnek
ezernyi csirája rejtve benne, szakadatlan átalakulás, változás szellemének
a hordozója.
Amióta megnyílt az emberi nem szeme e fejlődés meglátására,
messze, szint’ a végtelenbe szélesbült a látókör, ami feltárul előtte. Úgy
vélte, megtalálta a létnek legfőbb titkát. Azt, amit tudni ősi vágya volt
az emberiségnek. Pontos megfigyelések, számolások, meggondolások,
következtetések egész sorozataira támaszkodva, emberi tudásunk csúcsfokán érezte magát a fejlődéstan tudósa.
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Mint a titokzatos Memnon-szobrok a hajnali napsugár csókjára
titkos danába kezdve, kivetkőznek némaságukból s misztikus dallamuk
elbűvöli a halandó lelkét, — úgy elevenedett meg a lét nagy rejtélye,
amint titkainak mélyébe az evolúció fénycsóvájával világítottak bele s
meglátni véltek mindent, a teremtő mozzanattól kezdve a jelen napokig,
az Alpesi hegyláncok kiemelkedésétől egész a fűszál sarjadásáig, mind
ennek okát, léte módját, sőt idejét meg is határozták.
A lét Memnon-szobra csodálatos danákat dúdolt. Uj és uj világmagyarázatokat alkotó elmék csalták ki azokat a fejlődéstan húrjain.
A már alkonyuló félben levő napja a francia materialismusnak újra fel
ragyogott a monisztikus, energetikus világnézet egén. Merész koncepciók,
bámulatos áttekintő elmeerők fogták át az Universumot s az atomok
világától a csillagmiriádok végeden birodalmáig mindenütt egyformán
érvényesülő törvények, erők alapjára építették fel világrendszerük
többé-kevésbbé szilárd, de fönséges épületét. A Napóleontól Isten
felől megkérdett Lamarck szellemében: Isten ? — Nincs szükség e
hypothésisre!
Az evolúció százada feleslegessé akarta tenni e „hypothesist“ s
pompás — bár hiányos — rendszereiben célt is ért. Ámde ami a világ
magyarázó rendszerben felesleges lehet, — nem lehet az a valóságban
is. A „honnan ? “ kérdésére még a természetfilozófiai dogmatismus sem
tud értékesebb feleletet adni, mint kétezeréves hitünk. Az „élet“ kelet
kezésének magyarázatánál kátyúban marad a tudomány szekere. Még
kevésbbé tudja megközelíteni azt a finom valóságot, amit „lélek11 névvel
neveznek fogalmaink. Bámulatos az erőfeszítés, amivel egy Haeckel,
Ostwald elméje „ostromolja az eget", hogy ezekre is kielégitő választ
adhasson, de ép oly szomorú az összeroppanás; legjobb erőiknek porbahullásában látnunk kell, hogy hiába erőlködésük. Vitatott dogmáink
ellen még vitathatóbbakkal küzdenek. S éppen szellemi munkájuk ered
ménye tesz fényes bizonyságot arról a „szellemről", amelynek létét pedig
tagadni akarták. Elpazarolt energiájuk legszomorubb tragédiája ez.
Mint a búvár a tengerfenék mélységibe lebocsátkozva, a talált
gyöngyök feletti örömében a csőre, mi éltető levegőt szállított neki, gon
dolni is elfelejt, úgy feledkeztek meg a létnek mélységeiben búvárkodó
emberelmék a szellem éltető erejéről, amikor a gyöngyöket, az újabb
és újabb igazságokat felfedezték. Ha ők, elmeerejüket mindenestől e
gyöngyök felkutatására irányozva, meg is feledkezhettek, mi, akiknek a
számára felhozták, felkutatták igazságaikat, mi, kiknek tekintete, látóköre
sokkal szabadabb, nem feledkezhetünk meg arról, hogy ami emberré
teszi az embert, nem az egyenes testtartás, nem is a hüvelykujj sajátos
helyzete, nem is koponyájának aránytalanul erős fejlettsége. — hanem
a szellem, a lélek.
És ha van is fejlődés e földi létben, — ki vonhatja kétségbe, ki
nyitott szemekkel já r? — de e fejlődésnek még oly nagy aránya sem
lehetett elegendő arra, hogy az alsóbbrendű élet tengeréből, mint habját
az Óceán, önerejéből vesse felszínre az embert az ő leikével egyetemben.
Magasabb erőkről, egy föld feletti Tényező, földöntúli Hatalom
beavatkozásáról, istenekről regélt a szívnek őssejtelme, amikor az ember
önszármazásáról, önmagának eredetéről gondolkodott. Sok sejtelem csak
sejtelem maradt. Nagyon sok megcsalta az embert. De ez az őssej
tés nem !
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Ma már nem e sejtelmek világánál ugyan, de tisztán látjuk azt a
Teremtő kezet, kinek létét a Mindenség köszöni. Az érzékfeletti világok
mélyéből a mi világunkba alányuló kéz nyomát ott látjuk mindenütt, —
ha őt magát emberszem nem is pillanthatja meg, ott látjuk mindenütt,
hol ennek a földi létnek ezer s ezernyi csodálatossága, bámulatos
célraberendezettsége készteti elragadtatásra az emberszivet. Ennek a tulvilági kéznek, a nagy Alkotónak nagyságát látjuk abban a fejlődésben
is, amelynek e földgolyó a szintere. Az erő s anyag ezer s ezernyi for
májának chaosából a nagy Természet fönséges rendjét kristályosította ki.
Az élet növény- és állatvilágának egymásra törő tülekedéséből — fokrólfokra vagy egyszerre ? nem tudjuk — az emberiét lehetőségét hozta ki,
hogy az Ő képének legyen hordozója a föld határain.
Hogy a föld egy meglelkesitett portömegében, mint harmatcseppben
a napsugár, visszacsillanjon az egész Mindenség. Hogy a rideg, a tör
vények és öszönök vad uralma alatt álló létnek százhuru hárfája legyen
az emberi lélekben, mely mint a hárfa húrja a szellő érintésére, úgy rezdüljön meg s zengjen szavával éppúgy, mint alkotásival dicshimnuszt,
ha a Végtelenség nagyszerűségei megnyilatkoznak előtte.
A végtelenség egy urának szóval zengett dicsőítő himnuszt a föld
nek gyermeke, S hogy nagyon soká csak ezzel érte be, talán annak
köszönhető, ha mélyebben szántó, alkotásra, teremtésre termett lelkek
elfordultak tőle. Neki vágva uj utaknak, oly világot teremtettek maguk
nak, oly világrendszert, melyből nemcsak e dicshimnuszok, de az is
kiküszöböltetett, kinek ezek szólnának. S felburjánzott az atheisztikus
világfelfogások száz, meg száz formája.
Ma már e tekintetben is fejlődtünk. Nem feledjük el, hogy mi
emberek Isten képének hordozói abban a tekintetben vagyunk elsősorban,
hogy a teremtés munkájának egyenes folytatóira ismerünk önmagunkban
e földhatárokon. Az ős-keresztyénségnek a reformációban újjáéledt
szelleme megtanított arra, amit az emberi nem Palesztina megfeszített
Fiától tanult meg először, hogy nem szóval, de tetteinkkel, alkotásaink
kal dicsérjük Alkotónkat méltókép. Olyan tetteinkkel, miknek minden
rugója hitből ered, mi Istenhez kapcsolja a múlandóság gyermekét s
minden alkotását. Ez a hit az egyetlen kapocs az örökkévaló és mú
landó között.
Ha megértené korunk, a büszke XX-ik század, hogy azt az Istent,
kit ma csak az elfogult nem ismer, nemcsak szóval, de alkotásaink bár
mely formájával, élő tetteinkkel is dicsőíthetjük s igy a mi kultúránk
bámulatos eredményeit, az emberi szellem teljesítményeit is egytől-egyig
bekapcsolnánk a mi „hitünk*1 közvetítésével az istenimádás, istendicsőités szolgálatába, — úgy ma nem zárná el feldúlt falvak égreszálló füstje
istent kereső szemünk előtt az eget.
Egünket el is sötétítheti, bátran elboríthatja e világháború borúja,
mert Istent nemcsak az égben keressük s találjuk meg. Ott látjuk abban
a fejlődésben magában, aminek vajúdásából jókora rész jut nekünk,
embereknek is. Az ő erejének lüktetését, lelkének lehellését érezzük, lát
juk még ott is, akkor is, ahol és amikor Tőle akarnak megfosztani
bennünket.

Csengödy Lajos.
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Üzenetek — az olvasáshoz.
Sokféle összevisszaság: nagy rendszertelenségek, veszedelmes
pazarlások történnek az olvasásaitokban. Bizony sötétség uralkodik a leg
több olvasó-asztal felett. Pedig tudjuk, hogy itt még a félhomály is
milyen ártalmas. Azt gondoljátok, hogy csak könyv, meg fáradhatatlan
szem kell és kész az olvasás. Megoldatlanul borongnak felettetek az olva
sás legfontosabb, életbevágó kérdései. Sőt észre sem veszitek azokat.
Szemetek talán már megadta az árát, de amit az olvasásnak köszönhettek,
az eredmény nem érte meg. Az meddő s még jó, ha nem negatív.
A bajok oka itt is — mint sok más helyen — abból indul, hogy
lekicsenyeljük az olvasás dolgát.
Minket részvét fog el, ha arra gondolunk, hogy naponként hány
százezer órát pazarolnak ez országban terméketlen olvasásokra s fájdal
mat érezünk, ha arra gondolunk, mivé lehetne ez országban naponként
az a százezer óra olvasás. Nemcsak diákokra szól ez a gondunk. Újabb
százezer szomorú asztalra vetődik képzeletünk, nem ifjak ülnek mellette,
nem tájékozatlan, kezdő emberek és mégis — nem világit könyveik
fölé a Miért? M it? Hogyan? kérdéseinek kigyűjtött lámpása. Egymás
után kergetik a könyveket maguk előtt tova anélkül, hogy tisztában
lennének az olvasás fontosságával. Anélkül, hogy egyszer megkérdezték
volna, miért van leginkább szükségünk az olvasásra. Még ők is, elöljáró
nagyok, sötétben olvasnak.
Lehetne ez vigasztalástokra, ha nem lenne még inkább intésetekre.

Miért olvasunk?
Tartsunk szemlét e kérdés körül: Miért szoktak az emberek olvasni ?
1. Időtöltésből: unaloműzés kedvéért. Legdurvább kifejezése igy
hangzik: olvasok, hogy legyen, mivel agyonütni az időt. Ezt vehetjük
az olvasás legalacsonyabbrendü alkalmazásának. Az olvasásnak teljesen
alárendelt szerepe van s bátran pótolhatná akármi m ás; például: ve
szekedés. A legnagyobb belső szegénységet árulja el az olvasóról és
mégis vannak, akik dicsekszenek, hogy csak unalomból.
2. Valamivel több célt kap azoknál, akik szórakozásból olvasnak.
Sőt maga az olvasás látszólag ezeknél emelkedik a legnagyobb meg
becsülésre, amennyiben teljesen öncéllá válik. Olvasnak azért, mert az
olvasás jól esik. Hatása azonban csak az olvasás tartamára szorítkozik,
értékesítése nem terjed túl az utolsó mondat pontján. Magát az olvasót
cseppet sem viszi előbbre. Finomabb esete ennek a fokozatnak, mikor
valaki felejtés kedvéért olvas, hogy egy órára megszabaduljon a gondjai
tól, bajaitól, a boldogtalan emberi lét érzéseitől, ettől a szomorú élettől.
3. Benső lefolyása szerint hasonló ehhez, mikor azért olvasunk,
hogy kárpótoljuk magunkat az életnek azon javaiért, amelyből ki va
gyunk tagadva s a miket egy olvasáson át némileg megközelithetünk és
végig élhetünk. Az olvasás ábrándos világba visz, ahol minden tetszé
sünk szerint történik, a mesébe szépen cirógatnak s olcsón megismerjük
az élet legizzóbb perceit s önfeledten — de azért magunkat mindenben
érezve — resztveszünk azokban. Az olvasás itt erősen élvezeti cikk. Hala
dást mutat az előbbi fokhoz képest, mert már nem öncél, hanem be van
állítva valamikép az olvasó életének háztartásába, anélkül azonban, hogy
tudatosan ki akarna hatni annak egészére.
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Ez az olvasásnak legveszélyesebb módja. Leginkább bűnrevivő.
Bevallottan nem is igen találjuk olvasóknál e célt — pedig még szépen
neveztük meg azt. Voltakép azonban ott lappang a másik két cim
mögött is s igy bátran mondhatjuk, hogy az olvasók tömegének több
mint 50°/o-a ezt a célt keresi.
4. Átmenetül szolgál a helyesebb célokhoz, mikor üdülés kedvéért
olvasunk. Az olvasás ugyan még nem bővit, nem növel rajtunk, úgy
szólván nem ad magából semmit, de mégis már van hasznos célja.
Utána, ha nem is vagyunk mások, de máskép érezzük magunkat s ha
közvetlenül nem is segít életünk feladatához, — felüdit, erőnket frissíti
s igy alkalmasabbá tesz munkánk végzésére. Növeli kedvünket az élethez.
5. Nagyot komolyodik az olvasás iránya, mikor célja az ismeretszerzés. Mindent nem tanítanak meg az iskolában, mindent nem tapasz
talhatok magam, pedig ez a világ annyira tele van szép tudnivalókkal,
izgató kérdésekkel. Ez az olvasás már egyenesen hozzányúl az ember
hez, közöl vele, ad neki — de nem mindent, csak szétszakgatott isme
reteket, többé-kevésbbé szétdarabolt adatokat. Ebben van hiánya. Nem
nyúl a teljes emberhez; csak agyát, annak egy rekeszét gazdagítja. És
vannak veszélyei. Sokszor nem eléggé tiszta tudásvágyból származik,
hanem szeszélyes, csapongó kíváncsiságból. Úgy hogy még az elmén,
annak egy porcikáján sem végez szerves, harmonikus munkát. Össze
függéstelen egyveleget hord össze és könnyen csak érdekességek, szellemi
szenzációk hajhászójává tesz.
6. Az olvasásnak ezen szétdaraboltságán akarnak segíteni, mikor
az olvasás végcéljául az általános műveltséget teszik. Mindent rendsze
res tájékozottsággal, elismert emberek útmutatása nyomán olvassunk.
Ettől a céltól azonban nagyon megszaporodnak asztalunkon a könyvek.
Ezt is el kell olvasni, meg azt is minden művelt embernek — s nem
tudunk kikeveredni a könyvek közül. Nincs időnk mindenikhez. Az
olvasás ezzel legtöbbünkre nézve megbirhatatlan célt kap. Ennek ered
ménye lesz, hogy vagy megijedünk a sok könyvtől és lemondunk köny
veken át az általános műveltségről, — aminek többször történik meg
az első fele, mint a második — vagy p dig erőltetjük a dolgot, csak
úgy általában olvasunk s felületesek leszünk.
Tudni kell még ehhez, hogy az általános műveltség címét nagyon
befolyásolja egy mellékcél, mely szorosan rátapad: t. i. hogy képesítsen
bennünket művelt társalgó életre, hogy művelt emberek módján tudjunk
társaságokban résztvenni: mindenhez tudjunk hozzászólni s leleményes
témák megszólaltatásával a társalgás sima menetét biztosítani. Úgy hogy
életre való emberek az általános műveltséghez való olvasástól mihamar
megkönnyítik maguknak, arra szűkítvén a célt, hogy legyen nekik min
dig mirői beszélgetni.
Szó se róla, az olvasásnak ez a célja már tekintettel van az élet
bizonyos helyzeteire s azokat, mondjuk, tűrhetően szolgálja. De nem
vehetjük végső cél gyanánt. Sőt utalnunk kell erkölcsi veszélyére, amely
oly nagyon úrrá tud lenni rajt: a hiúságra. Csak azért olvasunk, hogy
minél szellemesebben tudjunk beszélni, minél több könyvről mondhassuk
el, hogy azt is olvastuk. Hogy minél műveltebbnek tartsanak bennünket.
Nem is gondolnánk, mennyi olvasásnak csúcsosodik ebben a legma
gasabb célja : csak — feltűnési vágyból, csak — a híréért, csak — hiúságból.
De ha nem is jönnének ezek a veszélyek, ha mindenkinek módjában
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lenne az általános műveltségért való örök olvasás, — ez nem elégit ki.
Mert az embert csak, mint műveltségre vágyó, mint társalgó lényt
nézi, mint gondolkozót és beszélgetőt, de nem mint olyat, aki él, keresi
az életét és küzd érte.
7. Vannak emberek, akik nagyon ismerik az általános műveltség
ilyen nehézségeit, a mindenhez-értésnek veszélyeit, szinte félnek tőle
és máshova szabják olvasó céljaik hegycsúcsát. Szakolvasóknak nevez
hetnénk őket. Nekik az olvasás nem időtöltés,, hanem szerves készülés
ahhoz a pályához, amelyet választottak. Ezek igen praktikus emberek.
Tudják, hogy az élet rövid, mi nem érünk rá itten mindennel foglal
kozni s ha valahol valamiben eredményt akarunk felmutatni, akkor reá
kell vetnünk minden erőnket egy bizonyos körre s ottan dolgozni abban
nap-nap után. Szakirodalom, szakmunkák művelése — jelszavai ennek
az iránynak, mely épen az utolsó évtizedekben sokakat hódított magához.
Első tekintetre valóban úgy tűnik fel, mintha csakugyan ez lenne
az olvasásnak legmagasabbrendü célja. A pályánk mentői avatottabb
folytatásához való felkészités, a világegyetem egy porcikájának mentői
tüzetesebb megismerése és nem csak a magunk tudáskörének gazdag
beépítése, hanem szorgos tanulmányokkal uj tudások felderítése s igy
az emberiség ismeretvilágának bővítése. Hiszen tagadhatatlan, hogy itt
már maga fölé emelkedő célok szolgálatában áll az olvasás és beleillesz
kedik valamikép az élet egyetemes menetébe: készebbé teszi az embert,
hogy megállja helyét a maga műhelyében, növeli munkaértékét és képessé
teszi esetleg az egész emberiséget érintő alkotásokra. Nem is lenne
talán az olvasásnak ennél sokkal magasabbra vivő célja, ha megvalósulása
nem viselné magán annyira a kenyérkeresés köznapi üzemét, ha való
ban az emberre nézve nem lenne magasabb hivatás annál, hogy mentői
ügyesebb legyen a mesterségében s ha az emberiségnek valóban arra
lenne legnagyobb szüksége, hogy ismeretbirodalmának határait valaki
egy kicsit odább tolja a mindenségnek valamely felületén.
Aztán csak rá kell tekinteni félelmes veszélyeire. Itt élnek azok az
emberek, akik csak stílus kedvéért olvasnak. Innét kelnek ki azok az
emberek, akik elolvasnak száz könyvet, hogy megírhassanak egyet. Akik
nek abban merül ki teljes életprogrammjuk, hogy egy-két könyvet hagy
hassanak maguk után. Itt vannak azok, akik könyvekkel mérik az életet
és embert, mert nekik a könyv az élet legkiválóbb döntő eseménye.
Természetesen nagyon egyoldalú emberek nem törődnek azzal, hogy
könyveik mellett milyen az életük. Ha találkozol velük, némák, minden
tudásuk mellett sem tudnak hozzászólni az életed legforróbb kérdéseihez.
Igen begombolkozva járnak ama jó hiszemben: eleget beszélnek könyveik.
Ők ezért olvasnak.
8. Némi jóakarattal még egy fokozatot állíthatunk e sorozatba
azokból az emberekből, akik minden hasznossági célt kizárnak. Csak
azért olvasnak, hogy megismerjék a világot, hogy megérthessék a dol
gok összefüggéseit, hogy világképüket megszerkesszék, hogy világnézetre
tegyenek szert. Kétségtelen, hogy eddig nem találtuk az olvasásnak
ennél magasabbra vett célját. Elkezdett szemlénk keretén belül nem is
lelünk sokakat ennek szolgálatában. Pedig mi még ennél is nagyobb
célokat tartogatunk utoljára az olvasás legvégső céljai gyanánt. Mert
világképet adhat ugyan az olvasás e módja az embernek, de még mindig
nem szolgálja azt, amire embernek sokkal több szüksége van — az életét.
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Ha az olvasás jelentékeny foglalkozása életünknek, akkor az nem
cshetik kivül életünk céljain. Kell, hogy összefüggésben legyen azokkal,
hogy az olvasás is legteljesebb céljai szerint életünk szolgálatában áll
jon. Az olvasás elég alkalmas és méltó életfolyamat arra, hogy leg
magasabb rendű céljával felérje életünk legmagasabbrendü céljait s
hogy — nem utolsó helyen — munkálásába szegődjék azoknak.
E magaslaton járva, ha most azt mondjuk, hogy az olvasásaink
legvégső c é lja : az élet, — szinte látjuk, mint mozdulnak meg a felsorolt
csoportok. Mind a nyolcból szeretnének sokan mellénk tömörülni: hiszen
mi is az életért olvastunk. Valóban lehetett volna külön zászlóhoz sorozni
azokat, akik azért is olvasnak, hogy megismerjék az életet. Csakhogy az
élet megismerése magában még nem minden, voltakép igen bizonytalan,
határtalan és formátlan cél, amely belevész mindenféle általánoságokba.
Nem igen visz föléje a többi céloknak. Csak ott történhetik ez, ahol
folytatólagosan külön célok emelkednek az életmegismerés széles fenn
síkjára, ahol az össze van kötve a helyes élet keresésével, sőt egye
nesen ehhez idomul. Mennyivel magasabban járunk már itt! Pedig még
innét is feljebb kell törtetnünk. Akkor jutunk el az olvasó célok tető
fokára, ha olvasásainkban ahhoz a megtalált helyes élethez alakítjuk
életünket, mikor olvasásunkkal ezt az életet építjük magunkba.
Senki nem szabhatja ennél magasabbrendü célját az olvasásnak.
Aztán nem is olyan az, ami csak egyes kiváltságosak számára való. Ez
az az olvasás, melyre mindenkinek legnagyobb szüksége van. Nincsen
itten semmi különös, titokzatos dologról szó. Csak arról, amit mindnyájan
ismerünk: hogy az olvasás lelkünk táplálása legyen. Az olvasásnak ez
a módja folyton előbbre visz. Hatását nemcsak egy-két órán, de életünk
egész folytatásán megérezteti, nyomait oda telepíti nemcsak az asztalunk
egy-két fiókjára, hanem az életünk egész épületére. Hozzánk nyúl,
életforrásokat tár fel előttünk s nemcsak egyet-mást ad, hanem egészen
mássá tehet. Azért nem lehet ennél nagyobb célja az olvasásnak, mert
az életünknek sincs. Mert ez a cél az életünk legnagyobb céljaihoz
viszen. — Olvassunk ezért!
Gáncs Aladár.

Ünnepi játék Lutherről. A nagy reformáció e jubileumi évének
mindjobban közeledik az a pillanata, amelyben minden igazán evangélikus
lélek megilletődve fog visszagondolni a kezdetre, az elindulásra, a négy
száz év előtti első lépésre. Lehetetlen, hogy lelkűnkben fel ne ébredjen
a vágy: bár visszafelé tudnók fordítani az idő kerekét és odatekinteni
azokba a napokba és évekbe, amelyekről annyit tanultunk, amelyekre
oly büszkék vagyunk s amelyeket épen ezért szeretnénk egészen
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úgy látni, vagy legalább úgy elképzelni, ahogy azok valóban meg
történtek.
Milyen jó a költőnek! Ő bir ezzel a csodatevő erővel. Visszafor
dítja tekintetét a múltba és ime, az egyszerre megelevenedik. Ott áll
Márton diák az eisenachi utcán és az okos szemű fiúban senki sem
sejti a jövőnek, 'Európának új korszakot kezdő nagy emberét, Istennek
választottját. Látja a költő őt abban a pillanatban, midőn választania
kell az élvezetekre csábitó világ és a lélek belsejében megszólaló hivatás
között, látja a kolostorban gyötrődni és küzködni az Isten és az igazság
után szomjazó fiatal szerzetest az üres ceremóniák és lélektelen formák
miatt és megelevenedik előtte az a csúnya vásár, amit a szegény tudatlan
néppel űznek, dárga pénzért árulva néki bünbocsánatot adó cédulákat.
Ő előtte feltárul a 4oO év előtti Wittenberg és látja az utcán végig
menni az Ágostonos barátot, hogy a 95 tételt az egész világ számára
odaszögezze a templom ajtajára! Hallja a bíboros gőgös szavait, melyek
ijeszteni és a kamarás hízelgő beszédét, mellyel tőrbe ejteni akarják, de
hallja azt a diadalmas nyugalmat és biztonságot is, mely a wormsi
gyűlés császárjának, fejedelmeinek és rendéinek odakiáltja: „Nem taná
csos a lelkiismeret ellen cselekedni! Itt állok, másként nem tehetekI
Isten engem úgy segéljen!" És a költő látja a császári és pápai átok
alá került, üldözött bajnokát az igaz hitnek a wartburgi vár kis szobá
jában a biblia fölé hajolni és viaskodni a kisértő gondolatokkal és
képzelettel . . . Elsuhan szeme előtt a nagy hitjavitó anyagi gondoktól is
beárnyékolt otthona, látja az Istenben bizó s z í v felséges nyugalmát, a
gyermekeit szerető atyai s z í v megnyilvánulását, az adakozásra kész,
segítő emberszeretetet. . . és ezekben a költői megelevenitésekben látja
maga előtt nagy reformátorunkat, környezetével, korával együtt s végül
a halálos ágynál látja a hivatását beteljesített apostol vetését gazdagon
nőni s hallja mindjobban terjedni és erősödni a diadalmi éneket: Erős
vár a mi Istenünk!
Amit a költő a múltban élni látott, költészete erejével elénk is
tudja kényszeríteni, maradandóvá tenni, s feltárva előttünk a múltat,
minket is abba állítani. A reformáció négyszázadik évfordulóján jelent meg
az első eredeti magyar színjáték, vagy amint szerzője nevezi: ünnepi játék
Lutherről, melyet Wolf József, jelenleg losonci ev. lelkész, azelőtt több
éven volt budapesti vallástanár irt. Azok a képek, melyeket fentebb
elsoroltunk, nyílnak ki előttünk részletesen e könyvben s teljesitik azt a
vágyunkat, hogy magunkat Luther korába és Luther mellé képzelhessük.
A képek Luther egész életét felölelik. Igen szép költői nyelvezet, igen
erős megelevenítő tehetség és amellett mégis elfogulatlanság jellemzi e
munkát. Olvasva is nagy hatást tesz, de kidolgozási módja, beosztása
inkább színpadra képesíti. Egyes képei is, kiszakítva is, alkalmasak az
előadásra és aligha csalódunk, ha azt hisszük, hogy a jubileumi év
most jövő ünnepi heteiben sok helyen fog gyönyörűséget szerezni leg
alább egy-egy képnek az előadása. — Nem tudjuk eléggé ajánlani
mindenkinek, aki közelebb akar jutni a reformáció korához. Meg vagyunk
győződve arról, hogy a nógrádi esperesség a könyv kiadásával minden
olvasóját hálára kötelezte. A könyv nagyon csinos kiállításban jelent
meg, ára 4 K 50 fillér s Budapesten Scholtz Testvérek könyvkereske
désében (IX. Ferenc-körút 19— 21) kapható.

Kemény Lajos.
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A M agas Tátra részletes kalauza. II. kiadás. 3 tokban elhelyezett
7 füzet számos térképpel. Ára 10 korona. Kapható a Turistaság és
Alpinizmus kiadóhivatalában, Budapest 11. Albrecht-út 8, II. 6 alatt a
vételár és 1 korona postaköltség beküldése ellenében.
Az Ifjú Évek III. évf. 116-ik oldalán hívtuk fel olvasóink figyelmét
először ennek az értékes műnek megjelenésére, majd azután a IV. évf.
88-ik oldalán ismertettük az első kiadást s ime most a nagy háború
közepette már előttünk van a II. kiadás is.
E sorok írója mindenkor áhitatos lélekkel viseltetett Istennek nyitott
könyve, dicső alkotása, a nagy természettel szemben. Különféle kalauzok,
útleirások, térképek gyakran fordultak meg kezemben. Az igy kifejlett
erős kritikai érzékkel állítottam első ismertetésemben a következőket:
„Magyar viszonyaink között páratlan gazdag tartalommal, a legapróbb

A H alastó.

Hensch Aladár felv.

részletekig kidolgozott anyaggal, mindenre kiterjedő figyelemmel, taná
csokkal, ismertetésekkel és a legújabb topographiai viszonyoknak meg
felelő gondos térképekkel szolgál, úgy hogy a nehéz túrákat kivéve,
ezzel a három kötettel kezünkben bátran indulhatunk a Magas Tátra
bűvkörébe". Amit egykor csak sejtettem, azt most már biztosan állítha
tom e műről, hiszen tanítványaimmal tett tátrai utaimon semmi vezetőre
sem volt szükségünk, teljesen elegendők voltak ennek a könyvnek tanácsai,
leírásai, képei és térképei. Azt azonban határozottan sajnálom, hogy e
II. kiadáshoz már nem mellékelték a szerkesztők az egész Tátrát 5 színben
feltüntető 1 :75000 térképét s hogy ezt 1 60 árban külön kell venni.
Ami a műnek közelebbi ismertetését illeti, az előszóból átvesszük
a következőket:
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Kalauzunk 1. kötetében foglaltatnak az általános ismeretek, tudo
mányos, monografikus adatok, gyakorlati tudnivalók, a tátraalji községek
és telepek. Az általános ismeretek s gyakorlati tudnivalókkal kissé
bővebben foglalkoztunk, mint ahogy modern kalauzokban szokás, de
ennek oka, hogy mai napig a Magas Tátráról nincs általános, részletes
monográfia s igy legalább dióhéjban minden ismeretkörből kellett
nyújtanunk valamit a tátralátogatóknak; továbbá nincs még turista és
hegymászó vademecumunk, gyakorlati turista útmutatónk sem s igy sok
dolgot nem nélkülözhetett kalauzunk az ily természetű tudnivalókból
sem. — II. kötetünkben a tátrai fürdők, nyaraló és téli sporttelepek, a
völgyi utak, a hágó- és a legkönnyebb csúcsmászó kirándulások közül
mind azok, melyekre mesterségesen készített és gondozott utakon, szikla
ösvényeken el lehet jutni, továbbá a tátrai téli sportok ismertetése,
síkalauz stb van. — A 111. kötet tartalmazza az egyéb, gondozott utakon
el nem érhető túrák, főképpen a Magas Tátrában végezhető összes magas
hegymászások teljes kalauzát. — Mindhárom kötetben a hegységet a
természetes földrajzi tagoltság sorrendjében ismertetjük, kezdve nyugaton,
sorra vesszük a főgerinc déli haránt völgyeit és hegycsoportjait kelet
felé haladva és a keleti fokot megkerülve, az északi völgytagoltság
rendjében térünk vissza nyugatra, kiinduló pontunkhoz.
Algebra és Geometria összefoglaló érettségi tételekkel, képlettárral s a
differenciál-és integrálszámítás elemeivel. A középiskolák felső osztályai szá
mára összeállította és kiadja: Grész Leó, főgimn. tanár. Eger 1917. Ára 4 80.
Ismét jól ismert könyvet mutatunk be ifjú olvasóinknak. Már kétszer
ismertettük, de mivel az első két kiadás 10.000 példánya három és fél
év alatt teljesen elfogyott, szerzője sajtó alá rendezte immáron a 3-ik
kiadást is, melyet mindenben a hivatalos bíráló jóakaratú és értékes
megjegyzései alapján dolgozott át. A relatív számoknak előbb való beve
zetésével egységesebben és rövidebben tárgyalja a négy alapműveletet s
a hatványozást; a függvény fogalmát mindjárt az elsőfokú egyenleteknél
vezeti b e ; felöleli a műveleteknek grafikus ábrázolását s az egyenleteknek
grafikus megoldását; a geometriában foglalkozik az összemérhetetlen
távolságokkal, a trigonométriában pedig a tangens és a cotangens
függvények ábrázolásával is. Több új ábra is gazdagítja az új kiadást.
„Az elektrotechnikus" az első magyar nyelvű elektrotechnikai füzet
sorozat, amely mindazok számára készült, akik a modern elektrotechni
káért lelkesednek s akik szellemi munkájukban kifáradva, szerszámos
ládikájuk mellett keresnek szórakozást, üdülést. Fő célja tehát elsősorban
az ifjúságnak tanulságos szórakoztatása és kézügyességének fejlesztése.
S e célját egyrészt úgy éri el, hogy ifjú olvasóit megtanítja arra, miképpen
lehet a lehető legolcsóbban s a legegyszerűbb segédeszközökkel olyan
fizikai műszereket, gépeket és mérő eszközöket készíteni, amelyekkel
ugyanazokat a hatásokat érhetjük el, mint a készen vásárolt elektro
technikai készülékekkel; másrészt meg úgy, hogy minden gépezetet
méretekkel ellátott szép rajzokkal bőven illusztrálva, oly világosan és
érthetően ir le, hogy szinte játszva készithetjük el valamennyit.
„Az elektrotechnikus" minden egyes száma teljesen befejezett egész
s igy bármely füzetben leirt gépezetet a többi füzettől függetlenül is
kidolgozhatunk. A sorozat körülbelül 70 számból fog állani, amelyek meg
határozott időközökben párosával fognak megjelenni. Most az első és a 45-ik
szám indult hóditó kőrútjára. Az első „A papír-, fa- és fémmunkák
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szerszámai" közül „A papírmunkák szerszámaiét, a 45-ik pedig „Az
elektromos függő vasut“-at ismerteti meg ifjú olvasóival. A sorra meg
jelenő további számok a következők lesznek: A famunkák szerszámai.
— A fémmunkák szerszámai. — Adatok, utasítások és táblázatok elektro
technikusok számára. — Egyszerűbb elektrotechnikai készülékek. —
Elemek. — Akkumulátorok. — Elektromos mérő eszközök. — Csengők és
csengőberendezések. — Telefon. — Telegráf. — Motorok. — Induktorok.
— Dinamók. — Transzformátorok. — Galvanoplasztika. — Drótnélküli
távírók. — Tesla-készülékek stb.
„Az elektrotechnikusának minden egyes száma leggyorsabban egye
nesen a szerzőtől szerezhető m eg: Grész Leó, főgimn. tanár Eger. Ara
példányonként a pénz előzetes beküldése esetén postaköltséggel együtt
7 0 + 1 0 fillér. Utánvéttel drágább.

H alottaink.
Lapunk utolsó számának megjelenése óta az élet és halál szabados
Ura két kedves tanítványommal, törekvéseimhez szeretettel ragaszkodó
munkatársammal rendelkezett. Fiú volt az egyik, leány a másik, hős
mind a kettő.
Nagy Lajos (1897 március 18. — 1916 augusztus 14.), mint kis
főreáliskolai növendék került a Horánszky-utcai intézetben tanítványaim
sorába. Eleven eszü, vig kedélyű fiú volt, de úgy tapasztaltam, hogy
vigsága csak benső baráti körében érvényesült; nem pajtáskodott bár
kivel, barátságát csak emelkedettebb, ne
mesebb gondolkozású társaival osztotta meg
s talán lapunk kedves szavú ifjú költője,
de a háborúnak máris fájdalmasan rokkant
katonája, Takáts István volt legbensöbb gon
dolatainak is bizalmas osztályosa. Tanárai
hoz s igy hozzám is meleg tisztelettel ra
gaszkodott. Kirándulásaimon, estélyeimen,
istentiszteleteimen hűségesen vett részt.
Törekvő, de nem tiszteségtelenül törtető
ifjú volt, aki vasszorgalommal készült meg
érdemelt helyet foglalni a társadalomban
tudása és szorgalma révén és becsülettel
megállani ott, ahová Istennek keze vezérlendette volna. Hova-tovább serdült a két
ifjú, Takáts és Nagy annál bensőbb bará
tokká lettek, együtt szövögették álmaikat s
mint reálisták, együtt szerezték meg a latin
NAGY LAJOS.
érettségit is. És azután elváltak. Katona lett
mind a kettő. Nagy Lajos itthon, Takáts István Erdélyben. Hét havi
kiképzés után, 1916. évi május hó 7-én került Nagy Lajos a bukovinai
és a magyar határszélre, ahonnan utolsó sorait augusztus hó 9-én irta
aggódó szüleinek és Ilonka húgának. Többet már nem irt. A harc rettene
tes erővel tombolt, szétszakgatta Lajos álmait s azóta mind a mai napig
a kirlibabai katona-sirok egyikében, a magyar határszélen virraszt, mellén
a kis ezüst éremmel, tekintetét keletnek fordítva.

21

Mint írónak, első cikke lapunk 1913. évi december hó 1-jei szá
mában jelent meg: „Az ö n k é p z ő k ö rrő lA 2-ik és 3-ik cikke, egy-egy
elbeszélés, 1915. évi február hó 16-án „Téli mese" és „Német órán"
címen jelent meg. Végül 1915. évi október hó 1-én a „Tenger alatt járó
hajók“-kal és 1915. évi november hó. 1-én a „Vizi torpédók“-kal fog
lalkozott Munkáit helyes életmegfigyelés, derült humor és komoly ké
szültség, irályát pedig emelkedettség jellemzi.
Lindtner Vilma lelke csaknem a Nagy Lajoséval teljesen egy idő
ben szállott vissza örök Urához, Istenéhez. Az anyaggal való küzdés
volt egész élete ennek a lelkes leánynak. A lelke magasan fenn szár
nyalt, mialatt a test alig vánszorgott; agya szinte kábultan zsongott a
temérdek kincstől, mig a teste didergett, fázott.
Lindtner Vilma értékes, nagyon értékes irótehetség volt. Elég a leg
kisebb magyarázgatások nélkül is egyedül azt felsorolnunk, amit lapunkba
irt, hogy meglássuk azt a nagy gazdagságot, amivel oly pazarul rendelke
zett. Felsorolom tehát az Ifjú Években megjelent összes közleményeit:
1. Zászlóbontás. Költemény. I. évf. 1. szám.
2. Prolog. Költemény, 25-ik vallásos estélyünkre. I. évf. 6. szám.
3. Napsugarak. Töredék egy diák naplójából. I. évf. 10. szám.
4. Bélus. Töredék egy diák naplójából. I. évf. 13. szám.
5. Babonás világból. Színmű 4 jelenetben. I. évf. 17. szám.
6. Van Isten. Színmű 2 felvonásban. II. évf. 4. szám.
7. Mikor szívvel gondolkodnak. Színi mese 3 képben. II. évf. 6. sz.
8. Levél Diákországba. Költemény. II. évf. 7. szám.
9. Karácsony a kórházban. Egy tüdőbeteg naplójából. III. évf. 4. sz.
10. Mester és tanítványa. Költemény. III. évf. 8. szám.
11. Április 1. Vígjáték 1 felvonásban. III. évf. 11. szám.
12. Megnyugvás. Elbeszélés. IV. évf. 4. szám.
13. Jubileumi strófák. 50-ik vallásos estélyünkre. IV. évf. 7. szám.
14. A bánya. Elbeszélés. IV. évf. 9. szám.
Eddig volt és nem tovább! Ötödik évünk folyamán már nehéz
volt kezében a toll s az élőhalottak lelkének szárnyalását az a kis acél
szerszám képtelen követni. Ő már csak álmodozott a liptói havasok
alján. Két beszédes szemének okos tekintete megtörött, súlyos fájdalmak
között még megtette utolsó útját Budapestre, hogy azután az itteni népes
temető lakói között meghúzódjék csendesen,szerényen, amilyen életében volt.
Nagy Lajos és Lindtner Vilma, szeretettel búcsúzom tőletek!

Algöver Andor.

Történeti nagy idők naplója.
(15-ík közlemény.)

1916 Április 2 9 .: A kut-el-amarai angol védöcsapat a törököknek
megadta magát. 13000-nél több hadifogoly.
Május 3 .: Az Írek felkelését angol csapatok elnyomták.
Május 4 .: A Maas partjain mindkét részről a tüzérségi tevékenység
nagy mértékben fokozódott. Az olasz harctéren, az Adamello hegyháton
a harcok tovább folynak. Repülőgépeink délelőtt Valonát és délután
Brindisit bombázták.
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Május 8 .: A Maas mindkét oldalára terjedő harcokhoz a franciák
51 hadosztályt állítottak csatasorba. Petain tábornok a francia hadsereg
centrumának főparancsnokává neveztetett ki s az ő eddigi helyét a verduni szakaszon Nivelle tábornok foglalta el.
Május 9 .: A lafrauni fensikon az olaszokat előre tolt árkaikból,
Luserntől északra, elűztük.
Május 11.: A Maas ny. partjain május 4-ike óta a 304-es magas
latért folyó harcokban a németek sebesületlenül 53 tisztet és 1515
katonát ejtettek foglyul.
Május 15.: San Martinótól nyugatra gyalogságunk az olaszokat
kivetette előre tolt árkaikból. A Monté San Michele elleni előtöréseket
visszavertük. Görz városát este tűz alatt tartották az olaszok.
Május 16.: A 304-es magaslat körüli harcok szakadatlanul folynak.
A tüzérségi tevékenység tegnap az egész olasz harcvonalra kiterjedt és
nagy erőre fokozódott. Dél Tirolban csapataink elfoglalták az első ellen
séges állásokat az Armenterra hegyháton (a Sugana völgytől délre), a
vielgereuthi fensikon, a Terragnolo völgy északi részén és Rovreittől délre.
Május 18.: Csapataink az Astico és Leno völgy között a Maggio
határhegyhátat elfoglalták, továbbá a Costa Bellát és Moscheritől délre,
a Zúgna Tortán, több olasz ellentámadást vertek vissza.
Május 2 0 .: A Sugana völgyben benyomultunk Roncegnoba; az
Armenterra hegyháton elfoglaltuk a Sasso Altot, több csúcsot a Campomolon erődtől keletre, valamint a Col Santot.
Május 2 1 .: Déli Tirolban a harcok növekedőben vannak. Csapa
taink a lafrauni fensikon is támadásba mentek át.
Május 2 3 .: A Sugana völgyben előhaladtunk. Borgot az olaszok
menekülésszerüen hagyták el. A grázi hadtest átlépi a határt, a monte
verenai erődöt elfoglaltuk.
Május 24 : A Maas menti harcok tovább tartanak. Thüringiai
csapatok Cumierest rohammal bevették.
Május 2 6 .: A Maas keteti partján a németek a thiaumónti szaka
dékot átlépték és a franciákat a douaumonti erődtől délre tovább vetet
ték vissza. — A Sugana völgy szakaszán, Borgótól délkeletre elfoglaltuk
a Civaront és felkapaszkodtunk a Cima Undicire. Asiagótól északra
Carnó di Campo Verde és Meata között az egész hegyhátat elfoglaltuk.
Május 3 0 .: A holló- és a cumieresi erdőtől délre a Mórt Hőmmé
déli csúcsa és Cumieres falu közötti összes francia állások német kézre
kerültek. — Német és bolgár csapatok a Struma mellett megszállották
a Rupel szorost. — Tegnap a punta corbini páncél erőd kezünkre ke
rült. Arsierótól nyugatra kierőszakoltuk a Posina patakján való átkelést.
Május 3 1 .: Asiagót és Arsierót elfoglaltuk. Olasz támadásaink
kezdete óta, fél hónap alatt, 30388 olasz került hadi fogságba, közöttük
694 tiszt és 313 ágyút zsákmányoltunk. — Ma délután Skagerrak és
Hornsriff között a következő éjjelen át is tartó nagy tengeri csaták so
rozata fejlődött ki német és angol hadi hajók között.
Junius 4 .: Az oroszok tüzérségi tevékenysége nagy erőre kap.
Június 5 .: Az orosz délnyugati seregnek régtől várt támadása meg
indult. A Pruth és a Kolki melletti Styr könyök között az egész vonalon
nagy csata fejlődött.
(Folytatjuk.)
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Ebben a rovatban egymástól távoli intézetek ifjúságát akarjuk
egymáshoz közelebb vonni az által, hogy közöljük az intézetben, az
ifjúság körében felmerülő tárgyi és személyi híreket, a különféle körök
működését, az ifjúsági élet minden nemű mozzanatát, hogy az esetleg
felmerülő jó eszméket más iskolába is bevigyük, a téveseket pedig
gyökerestől kiirtsuk. E célból a magasabb osztályos előfizetőink köréből
— ha a tanári karból senki sem vállalkoznék reá — tudósítókat kérünk
fel. Ifjúsági tudósítónk pedig csak az lehet, akit valamelyik tanár úr,
vagy pedig az ottani intézeti előfizetőink bizalma kijelöl. Mink azután
közre adjuk az egyes intézetek tudósítóinak nevét, mihelyt bennünket
megbízatásukról értesítenek. Felkérjük tehát ez úttal is az egyes közép
iskolákat, szíveskedjenek kiküldeni mennél előbb a tudósítójukat, hogy
munkájukat megkezdhessék és e rovat változatossága, gazdagsága hirdesse
ifjaink nemes munkakedvét, versenyét, még pedig úgy a leányok, mint
a fiuk között.
Az Ifjú Évek diákpostája. Ezen a címen rovatot indítunk lapunk
ban. Levelezni óhajtunk itt a mi kedves előfizetőinkkel. Szeretettel hívjuk
fel minden ifjú testvérünket, bármi kérdezni, vagy mondani valója van,
közölje azt velünk s mi mindenkor örömmel válaszolunk levelére. Legyen
ez a rovat levelezés egy idősebb, már az életből többet látó jó baráttal.
Talán sok bizalmas kérdésre talál e helyen megértő és szeretetteljes
választ egy-egy ifjú lélek, akinek nincs kihez fordulnia, sokszor tán
kényes ügyekben is. A választ várók írásaikat küldjék egyenesen e rovat
vezetőjének, Vidovszky Kálmán, főgymn. tanár úr címére, Békéscsabára.
Cimképiinket Gáspár Dezső, tanár, avatott keze rajzolta. A
rajzoltatásnak és a rajz maradandóvá tételének költségeit ügyünk lelkes
pártolója, a budapesti Fiume kávéház tulajdonosa, Pethő György, fedezte.
Fogadja e helyütt is hálás köszönetünket.
A „Czobor Erzsébet" nőegyesület október 31-én tartja reformatiói jubilaris estélyét, melynek tiszta bevételét az Ifjú Évek november
1-i jubileumi száma költségeinek némi fedezésére szánja. Az estély a
szokott helyen, VIII., Üllői-út 24. sz. alatt lesz d. u. 5 — 6 óra körül.
D. e. ugyanott istentisztelet, úrvacsorával. — Az Alföldi utcai Prot.
Iparosképző Egylet d e istentisztelettel, este pedig ünnepéllyel üli meg
Vasárnap, november 4-én, a nagy napot. — Ugyan ezen a helyen
november 7-én, este 6 órakor, a szokott ifjúsági vallásos estélyt tartjuk
meg. Mind a három estélyt, valamint a d. előtti istentiszteleteket szer
kesztőnk vezeti.
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Akik jelen első számunkat megkapják és a továbbiakat is óhajtják, felkérem,
szíveskedjenek az előfizetési árat beküldeni. Akarata ellenére senkit sem fogunk
előfizetés nélkül a további küldéssel terhelni. — Szerkesztőbizottságot kívánunk szer
vezni, melynek célja lapunk anyagi és szellemi irányítása lesz. Ennek a bizottságnak
bármely lelkész, tanár, vagy az ifjúság ügyét szeretettel felkaroló bármely hölgy,
vagy férfi lehet, aki önként jelentkezik. Első összejövetelünket a legalkalmasabbnak vélt
időben, az egyetemes egyházi gyűlések idejében tartjuk. Meghívókat nem bocsátunk
széjjel, csak e lapban hívjuk fel mindenki figyelmét a legközelebbi számban az akkor
már pontosan megjelölhető időre és helyre, — K. L a jo s, Ujverbász: Végtelen
sajnálatomra a kívánt példányokat már egyáltalán nem találtam. — T ö b b e k n e k :
Lapunk I—V. évfolyamai teljesen elfogytak. — ifj. J. Gusztáv, Budapest: Előfizetési
felhívását szívesen vettük, mint régi jó barátunktól. Ha könyve megjelenik, tessék
beküldeni, ha annak birálatos ismertetését kívánja.

Rejtvények.
I. Kocka rejtvény.
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E betűk úgy helyezendők
el, hogy a vízszintes és füg
gélyes sorokban egy-egy szó
jöjjön ki.

II. Pótló rejtvény.
— r ő — v — r a — i — s t ------- ü — k !
A hiányzó betűk egy hatalmas ének kezdő sorát adják az itt kitüntetett
betűkkel együtt.

III. Névrejtvény.
Diósgyőr, Eger, Eszék, Gödöllő, Szabadka.
E városok kezdő betűiből egy uj város neve hozandó ki.
Megfejtések október 10-ig küldendők be.
Az V. évf. 7-ik számában közölt rejtvények értelm e: 1. Daliás idők. —
II. Vilmos. — 111. 19 db. 1 koronás, 1 db. 2 koronás és 80 db. 10 filléres bélyeget.
Helyesen fejtették m eg: Rácz Sándor, Németh Paula, Horváth Janka, Kóváry
Izabella, Badovszky Endre, Gruics Pál, Hettes Béla és Dezső Géza. A jutalom
könyvet Hettes Béla (Kolozsvár) nyerte el.
Felhívjuk kedves olvasóinkat, küldjenek be szép, de csak önálló, eredeti rejt
vényeket s egyúttal azok megfejtését i s !
Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, Budapest, V., Csáky-utca 10 szám.

A LUTHER-TÁRSASÁG
a reformáció 400 éves jubileu
mára vonatkozó kiadványai.
I.

Dr. Luther Márton művei.
Jubiláris kiadás hat kötetben. Egy-egy kötet ára 8 korona.

I. kötet tartalma: I. Luther elöljáró beszédei. II. A 95 tétel.
III. A 95 tétel magyarázata. IV. Az ágostai kihallgatás. V. Béke
tárgyalások Miltitz-cel. VI. A lipcsei vita. VII. A római pápaságról.
VIII. Jegyzetek.
II. kötet tartalm a: I. A német nemzet keresztyén nemes
ségéhez. II. Az egyház babyloni fogságáról. III. Az uj Eck-féle
bullákról és hazugságokról. IV. Az Antikrisztus bullája ellen.
V. Levél X. Leó pápához VI. A keresztyén ember szabadságáról.
VII. Megújított és megismételt felebbezés a pápától a zsinathoz.
VIII. A pápa és hívei könyveinek elégetéséről. IX. A lipcsei baknak
A lipcsei bak feleletére. X. A gyónók kioktatása. XI. A vyormsi
tárgyalások. XII. Jegyzetek.
III. kötet tartalm a: I. Tételek a fogadalmakról. II. A misével
.való visszaélésről. III. Hű intés a zavargásoktól és lázadásoktól
való óvakodás tárgyában. IV. Az Úrvacsora bullája. V. Az Úrva
csora mindkét szin alatt való vételéről és egyéb újításokról. VI.
Az emberi tanítások kerüléséről. VII. A szentek tiszteletéről. VIII.
Felelet VIII. Henrik angol királynak. IX. A világi felelősségről.
X. Az apácakolostorból való kilépéséről. XI Jegyzetek.
IV. kötet tartalma: I. A pápaszamár és a barátborju. II. A
Krisztus szent teste szentségének imádásáról. III. A gyülekezeti
istentisztelet rendjéről. IV. A keresztyén gyülekezet jogáról és hatal
máról. V. Egy gyülekezeti közpénztár szervezete. VII. Levelek.
Vili. Az uj bálvány az ősi Ördög ellen, kit Meisszenben szentnek
akarnak nyilvánítani. IX. Keresztyén iskolák állítása és fenntartása
ügyében. X. Intés békére, feleletül a sváb parasztság 12 pontjára.
XI. A gyilkos és rabló parasztbandák ellen. XII. írás a mennyei
próféták ellen a képekről és szentségekről. XIII. A német mise és
az istentisztelet rendje.

V. kötet tartalm a: I. A katonai hivatás. II. Hogy Krisztus
ez ig éi: Ez az én testem stb. még erősen állnak. III. Nagy hit
vallás az Úrvacsoráról. IV. A marburgi cikkek.
VI. kötet tartalm a: I. Intés az ágostai birodalmi gyűlésen
egybegyült papokhoz. II. A tisztitó tűzről. III. A kulcsokról. IV. Intés
a kedves németekhez. V. Az ugyvélt császári rendelet magyarázata.
VI. Nagy Konstantin adományozó okirata. VII. A smalkaldi
cikkek. VIII. A zsinatokról és az egyházakról. IX. Luther végrendelete.
X. Kis hitvallás az Úrvacsoráról. XI. Név- és tárgymutató.
II.

Az evangélikus egyház hitvallási iratai:
1. Ágostai hitvallás. Ford. Paulik János. II. kiadás,
6 k é p p e l .................................................................... Ára K — 60
2. Apológia. Ford. Mayer E n d re .................................. Ára K 3 -—
3. Egyezség könyve. Sajtóalárendeztedr.MasznyikEndreÁra K T —

II I .

Alkalmi iratok:
1. Luther. Irta dr. Masznyik Endre, jubiláris kiadás Ára K 1 2 0
2. Luther aranymondásai. (Tischreden.) Ford. dr. Masznyik
Endre. I. kötet.......................................................... Ára K — 80
3. Luther aranymondásai. (Tischreden.) Ford. dr. Masznyik
Endre. II. kötet...............................................................Ára K — -80
4. Luther Márton életrajza. Irta Szeberényi Lajos.
II. kiadás.........................................................................Ára K — 40
5 Melanchlon Fiilöp levele. Kiadta Kriskó Pál (magyar—
német—tót nyelven)........................................................Ára K — 20
6. Melanchton Fiilöp élete. Irta Pethes János. . . Ára K — *80
7. A magyarhoni protestantizmus hatása a magyar nemzeti
szellem fejlődésére. Irta Schrödl József. . . . Ára K 1•—
8. Miért égette el Luther Márton a pápa iratait. Irta Paulik
János..................................................................................... Ára K — 10
9. Képek Luther életéből. Szép nagy szinnyomatu falikép Ára K 3 -—
10. Luthers Testament.Herausgegeben v.E. A.Doleschall. Ára K 1 2 0
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