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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Csabai leány: Kedves sorait szeretettel vettem s mindenkor
nagy örömömre szolgál, ha olvasóink felkeresnek és őszinte lélekkel
megírják, mi tetszett meg nekik lapunk egy-egy számában, vagy
mi kedvetlenítette el őket. Sokszor történik azonban, hogy ugyanegyet sokan kérdeznek, ami nem történhetnék meg, ha a szerkesz
tői üzeneteket olvasnák, mert ezek tulajdonképpen nem csak a
kérdezősködőknek szólnak. Képrejtvényt ne küldjön, de akármi
másfélét s ha jók lesznek, szívesen közöljük. A húsvéti jó kívá
natokra most boldog pünkösdi ünnepeket kívánok. — Színésznők:
A kép helyes és igaz, csak a színezés bizonytalan és hiányos.
Ifjúsági lapba ifjúságnak valót írjanak, mint ahogy egykor lapunk
diák-írói azt igen szépen megcselekedték. — H. Ö. Bpest: Az
első betürejtvény jó, a másik rossz. A rejtvény megfejtését min
dég külön lapra kell írni. — P. István, Szarvas: Igen sokat
kellett javítani.
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Tavasz — magyar tavasz.A minap egy röpke hírnök szaladt végig erdőn, mezőn. Bekukkantott minden
bokorhoz, odanevetett minden füszállra, aztán egy pillanat és hajrá! már fönt járt a
sugár nyárfák tetején. Arany napsugarat lóbált a kezében, hóvirágok fehér harang
jával kongatott: Hej! fák, virágok, bokrok, erdők, berkek ébredjetek fel hosszá álmo
tokból, bogarak, tarka lepkék, kis madárkák, töröljétek ki a téli álmot szemetekből,
de gyorsan, gyorsan, mert itt már a tavasz! Én vagyok a tavaszi zefir, — persze
már nem is ismertek reám — engem küldött előre a király jöttét jelenteni.
Úgy bizony, itt a tavasz. Hej de nagyon nehezen is vártuk a kemény, hideg
télben. Emberek, állatok bizony sokáig fáztunk. Sok volt a hó, a jég, a fagy, a csí
pős északi szél. Félesztendeig tartott a tél. Vártuk már márciusban is, hogy vége
lesz. Nem lett. No majd elveszi kedvét április! Ennek sem sikerült. Pedig próbál
gatta, próbálgatta legyőzni, de mindhiába. Kétségbeeséshez hasonló érzelem vett erőt
az embereken az áprilisi télben: Hát nem lesz már tavasz?
De lelkemben egy régi ige csendült: Míg a föld lészen, vetés és aratás, nyár
és tél, hideg és meleg soha meg nem szűnnek. És az áprilisi tél keltette reménytelen
érzelem fölött győzött bennem az isteni ige biztatása: el fog jönni a tavasz
És íme röpke követe a tavaszi zefir már be is járta a világot s odasugta az
életrekeltő bűvös varázsígét az alvó természet fülébe s ez lerázva magáiéi a hoszszú tél reározsdásodott bilincseit, feltámadott.
Egy évtizede már, hogy egy ezeréves országra zordon tél borult. Fergeteg
vágott végig tájain és elpusztította kegyetlenül. Aztán megdermedt minden, mintha
halva lenne. Ordító, éhes farkascsordák törtek elő vadul a rengetegekből s mint pré
dára rontottak reá az önmagában összeroppant testre. Majd, hogy fehérré tegye a
földhöz fagyott, kiömlött magyar vért, hullani kezdett a hó, a feledés és feledtetés
mindent betakaró hava s még a könnyünk is odajegesedett arcunkhoz, mikor kibugygyant vesztett hazánk fölött. És azóta egyre tart a tél, mintha sohasem akarna
véget érni.
Tavaszra váró magyarok vagyunk egy kegyetlen tél mélységében és nem tud
juk, hogy decembert mutat-e még, vagy már áprilist az emberi történelem nagy kalen
dáriuma. Csak egyet tudunk: Nagyon kemény a tél. Fázunk, remegünk és imádkozva
tekintünk fel az égre, míg imádságunk hangja is bele nem fullad a kétségbeesés
hangtalan könnyeibe. Hát nem lesz már tavasz?
Elgondolkozom mostanában rajta: Isten szereti az embereket példázatokban
tanítani megdönthetetlen igazságokra. Hátha ez a kemény tél után későn jött tavasz
isteni kéz mutatta példázat feltámadást váró magyarok számára. Mintha ízt mondaná:
Látjátok, hogy télnek kell lennie, de az legyen bár mégoly zord, vagy vé;. el láthatat
lan, egyszer mégis csak feloldódik egy szent tavaszi ébredésben. Ne legyetek hát
kicsinyhitüek, hiszen egyszer már megmondottam néktek s az Ige á ll: Míg a föld
lészen, vetés és aratás, nyár és tél, hideg és meleg soha meg nem szűnnek.
/?. M. Gy.

—
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A híres neves Dávid János jeles huszárbravurjárói
való história.
De ezzel még nem volt vége e dolognak.
Egyszer az ezredes ajtaján kopognak;
E gy szegény sváb asszony kér audienciát
S megköszöni szépen, hogy megmentek fiát.
E gy bécsi forintost szorongat kezében:
„Csak tessen od’adni — megkövetem szé,pen —
Annak a huszárnak, ki megmenté fiam . . .
Többet is adnék é n . . . de hát csak ennyi
van.”

Miklós huszároknak dicsőségét írom,
Daliás időkről, zizegő papíron;
Deli legény volt mind, sugár fenyöszálok,
Bécsi lányok szeme kopogott utánok.
„ A szolgálat se rossz” . . . vélte Dávid
János:
Kapituláció így lett nála páros;
Sarkantyúja sajgott, ragyogott fegyvere,
De bíz’ ő nem nézett — csak a kantin fele.
Házasság révébe nem vonta a lélek,
„M ert míg magam vagyok, meghalni nem
félek . . .
Hogy pap így nem beszélt oltárnál felette,
Tán a papramorgót csak azért szerette.
De volt, mi szívéhez oda volt láncolva,
Ez pedig Bársony volt, a z. ő éjszín lova;
Mint egy kölyök telt hold — homlokán
fehér hely,
IJátulsó ballába, csukló felett, kesely.

Kitudódott így hát Dávidnak esete,
Tettesét Albrecht is, a herceg, kereste.
Most a huszárunkban megszorult a lélek....
„B aj lesz . . . tudtam — hogyha a rendtől
eltérek,
Bajtársak! egy szót se! Igyatok! fizetek,
Mert a kurtavason lenni nem szeretek . . . ”
A titokkal együtt nőtt a kíváncsiság,
Az ördöngös huszárt még jobban nyomoz
ták.

Bársony paripáján lovagolt ki akkor,
H ogy a Lerchenfeldre ment az egész had
sor;
Szürke porral vegyest szeptemberi napfény
Csókolódzva ringott a fringiák hegyén.
Fényes szép gyakorlat! Öröm volt azt nézni,
Mikép forgolódnak a nemzet vitézi;
Albrecht generális csakúgy bámult rajta,
Hangtalan dicsérve, csakúgy mozgott ajka.
Megdübörgött a föld. Szélnevelte lovak
Patái hangosan szikrázva pattogtak.
Dávid János elöl az arcélen vezet . . .
Egyszerre csak belétörik a lélegzet:
. . . E gy gyermek előttük . . . anyja fut
sikoltva . . .
De már három hosszat ugrik Dávid lova . . .
Balkézbe a kardot. . . jobba a gyerm eket. . .
Aztán meg letette a hadvonal megett.
—

Egyszer csak egy reggel sokat morgott a
pap,
Dávidhoz hasonló kezdett lenni a. csap.
Elárulta magát, a nyelve megoldott,
Kapott is másnapra szigorú raportot.
H e j ’ de kipucolta lovát most a Dávid,
Csizmát lagérozott késő éjszakáig,
Fénylett minden gombja, sarkantyúja
tarja,
Csak valami félsztöl viszketett a balja.
Albrecht generális — hogy esett, mint
esett . . .
Meghallgatta szépen —• a fiira esetet.
Meg is parolázták aztán egytől egyig:
Fenséges hercegtől, vitéz Óbesterig.
Szilvórium után majd ebédhez ültek,
Asztalon malacfej és jóféle sültek;
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Először is mindig Dávid János szedett,
E nap ő foglalta el az első helyet.

János is felugrik, bokát a boká h oz...
Felkéri módisan egy szerény dajcs tánchoz.

De negyedik tálnál különöset érzett,
Maga sem értette nagyon az egészet;
Kérdezték: „M i baja? Hisz a malac pom
pás!” . . .
„D e már kérem ássan. . . egy kicsi nyujtózás,
Vagy puccolás — vagy tánc zörmöl a ka
romba',
Nem ültem ennyit csak pendeles koromba’ ;
Míg lóvakarásra a trombita rivall . . .
Kantinba mehetnénk táncolni Marival.”

Az urak nótáztak. Más híján e mellett
Körül is lejtették egyszer a dísztermet;
Míg táncát köszönte a szép hercegasszony,
Sikerült, tíz tallért, hogy odacsúsztasson.
Aztán megdicsérték. Elbúcsúztak tőle,
De a tíz tallértól nagyon szűkült bőre.
Rövid is volt az éjt a bajtársak álma,
Poharas nótáktól zengett a kaszárnya.
#

Megnyugtatták erre, hogy bár itt nem szo
kás,
De ma ebéd után lesz mégis táncolás;
A főherceg pedig üzent valakinek —
És a lakáj a hírt jó gyorsan vitte meg,
Mert íme már fordul a nagy ajtó sarkon...
O tt áll Hildegarde, a szép hercegasszony.

Híres magyar festő: Wágner Sándor,
képen
Orökíté meg azt, mit itt elbeszéltem.
Csodálta a német Münchenben a festményt,
Párisi francia meg is vette tüstént;
S ha feledésbe is menne e történet,
Tort egészen rajta nem ül az enyészet,
Mert a dicső képről nem tűnik el soha
Dávid János huszár s a jó Bársony lova.
Oravecz Ödön

A soproni evangélikus liceum.
1524 okt. 30-án Sopron város művelt
polgársága szívszorongva nézte, hogy
Luther iratait mint veti a tűzbe a város
piacán a bakó. És 33 év múlva ugyanez a
városi' polgárság, élén Hűmmel Kristóf
polgármesterrel, fényes tanúbizonyságát
adja annak, hogy szívvel-lélekkel a refor
mációé : olyan iskolát épít, amely a mű
velt polgárság minden szellemi igényét
akarja kielégíteni. Lerombolják a régi
kis városi iskola rozzant falait s ennek
helyén megépítik a nagyobbszerű új is
kolát. Csak 4 osztállyal kezdi, de minden
osztályban 2— 2 évfolyam dolgozik és a
felsőbb osztályok már filozófiát is tanul
nak a latin mellett. A görög nyelv is
szinte napi tárgy, sőt a leendő teológu
sok kedvéért még a héber nyelvet is ta
nítják. A nevelési elv itt is ugyanaz,
—

mint a külföldön: sapiens et eloquens
pietas. Híre-neve gyorsan növekedik,
mert alig néhány esztendő múlva már
bécsi ifjak is ülnek a soproni iskola pad
soraiban.
Az alapvetés kora azonban nem múlik
el küzdelem és aggodalom nélkül. Rudolf
király uralkodása alatt nemcsak a temp
lomi, de az iskolai életre is bilincset ver
az ellenreformáció erőszaka. A Ctergelynaptár el nem fogadása miatt nemcsak
a város érdemes ev. papjait, de az új is
kola tudós tanítóit is Bécsbe vitette és
tömlöcbe juttatta a vakbuzgó győri püs
pök. Állítottak ugyan jezsuita tanítókat
az üres katedrákra, de az ifjúság lassan
elmaradt az iskolából és 22 esztendeig
nem is folyt benne semmiféle munka.
Csak Bocskay szabadságharca szolgál-
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tatott igazságot a soproniaknak. 1606
nov. 1-én visszakapják iskolájukat és
újra megkezdik a tanítást 2 osztállyal és
2 tanerővel. 1633-ban azonban már 6 osz
tállyal működik és oly szépen virágzik,
hogy nemcsak a magyar fiúk, hanem az
Ausztriában és Csehországban üldözött
osztrák főnemesek gyermekei is látogat
ják. Nagy érdeme volt ebben a város hí
res polgármesterének: Lackner K ristóf
nak, aki jogtudós, író és költő is volt egy
személyben. E kiváló pártfogó mellett
hiába volt a jezsuita iskola minden erő
feszítése, pedig ezt a nádor is támogatta.
A nevelési szellem most is humanisztikus;
változás csupán abban állott elő, hogy az
alsó osztályokban az anyanyelvet is hasz
nálják. Lackner Kristóf külön diákszö
vetséget is alapít segélyezés, tanulás, ne
mes szórakozás és a barátság ápolása cél
jából. Iskolai színjátékokat is rendeznek,
főleg a városi tanács sürgetésére.
1657-ben már több oldalról kívánják
egy teljes magyar iskola felállítását, jó l
lehet a bécsi béke óta van már Sopronnak
egy magyar ev. iskolája is. A német vá
ros magyar iskolája már ekkor is nagy
érdemeket szerzett a magyar nemzeti
kultúrának s rövid idő alatt túlszárnyalta
a német iskolát. Ebben az időben már
líceumnak említik az iskola növendékei;
folytonos fejlődése és munkájának ki
épülése méltóvá is teszik erre a névre.
Láng Mátyás soproni lelkész buzgósága
megveti az iskolai könyvtár alapját s e
célból az intézethez külön könyvtárter
met is építenek.
A Wesselényi-féle nemzeti szövetkezés
azonban megint borús időket hozott a
soproni liceum életére. Az összes soproni
lelkészeket és tanítókat mint hazaáruló
kat Bécsbe rendelték és 1674 febr. 25-én
a soproniak mindkét ev. gimnáziumát el
vették. 1682-ig mindenféle protestáns ta
nítást kizártak a városból, mert a jezsu
—

iták még a házitanítókat sem tűrték meg.
Az 1681. évi soproni országgyűlés új
életet önt a liceumba, melyet időközben
újra fel kellett építeni, mert 1676-ban a
tűzvész elpusztította. Ekkor már nem a.
város tartja fenn, hanem a gyülekezet. A
városi tanácsot u. i. 1672-ben arra kény
szerítették, hogy tagjainak csak a felét
válassza az evangélikusok közül. A gyüle
kezet 1851-ig viseli a fenntartói terheket
s az intézet ez alatt az egyháztanácstól
függ. Mivel az evangélikusok a régi kül
városi iskolát már nem kapták vissza, is
kolai munkájuk kizárólag a liceum épü
letében folyt tovább. Jóllehet Thököly
Imre 1683-ban visszaadta az evangéliku
soknak azokat az épületeket, amiket a
jezsuiták elvettek, de az evangélikusok
2 hónap múlva ismét elveszítették ezeket
az épületeket.
Az újonnan megnyílt iskola a külföl
dön is nagy tért hódító új nevelési irány
hatása alatt hatalmas lendülettel fog is
mét munkához. Tanárok és tanulók egy
aránt Comenius és Spener szellemében
dolgoznak. Új nevelési rendszer lép élet
be, melyet teljesen átitat a realisztikus,
életfelfogás. Megkövetelik, hogy az isko
lában mindig legyen „praeceptor Hungarieae linguae gnarus et potens.” Előkelő
pártfogók gazdag alapítványaival sikerül
az alumneumot is szilárdabb alapra fek
tetni. Különösen Telekesi Török István,,
II. Rákóczy Ferenc senatora támogatja,
az alumneumot s az ő emlékére rendezi
az ifjúság az évi hálaünnepet. Jellemző
a növendékek hazafias magatartására a
Rákóczy-féle szabadságharcnak az az epi
zódja, amely Sopron város falain játszó
dott le. Az óvatos soproni tanács u. i. nem
nyitotta meg kapúit Rákóczy kurucai
előtt, amire a kurucok ostrommal felel
tek. Az ostrom javában folyt, mikor egyszercsak két líceumi diák hirtelen át
ugrott a város falán, hogy felajánlják
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•életüket és erejüket a kuruc seregnek.
Az őrség erősen puskázott a két „szöke
v én y ” után, de azok is vígan visszalövöl
döztek. Senki sem gondolta akkor, hogy
két diákember mutatja meg a helyes útat
•egy egész város polgárságának.
1718-ban már 6 osztálya van az iskolá
nak és közel 300 tanulója, A felsőbb osz
tályokban most már teológiát is taníta
nak, sőt e század derekán többen hallgat-

De a felvilágosodás korában már maga
az állam is igyekszik fejleszteni a sop
roni evangélikus iskolát, még pedig tel
jesen utilitárisztikus nevelési irányban.
Az iskola követi a Ratio Bdueationis-t s
ezzel határozottan liceumi jelleget ölt,
mert külön szaktanárokat is alkalmaz a.
filozófiai, tehológiai és jogtudományi
tanszékekre. Ennek a nagy reformnak ki
váló harcosa: Sehwartner Márton, akiről

nak dialektikát, metafizikát, logikát, po
litikát és ökonómiát is, úgyhogy az iskola
akadémiai színvonalon áll. Sok bajt is
okozott az iskolának ez a széles meder
ben végzett oktató munka, mert az állam
csak a grammatikai fokon akarta meg
tartani az evangélikus iskolákat és az
ellenőrzéssel megbízott jezsuiták egyik
vádat a másik után emelték az intézet
ellen.

tanítványa, Kis János püspök írja, hogy
„a soproni tudományos égen ő egy rend
kívüli csillagzat.” Az ifjúságra gyakorolt
hatását semmi sem mutatja jobban, mint
az, hogy a tanulók nemcsak a klasszikus
nyelvek ismeretében, hanem a modern
nyelvek elsajátításában is versenyeznek
egymással. Olasz, francia és angol nyelvi
órák époly buzgó figyelemmel és sikerrel
érnek véget, mint a latin és a görög.

—
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Ennek a nagy buzgalomnak lett az istá
polója a Kis János püspök által 1790-ben
alapított „M agyar Társaság” , melynek
fő célja a magyar nemzeti öntudat felébresztése és annak irodalmi úton való
kiépítése lett. Első gyűlését 1790 márc.
20-án tartotta, akkor még csak 5 taggal.
Alapszabályai kimondották, hogy heten
ként minden szombaton délután legalább
2 óráig „gyüléskedjenek” ; az elvállalt
munkát ki-ki teljesítse; munkája megbírálásáért senki ne nehezteljen; és a gyű
lésekről való elmaradást csak fontos okok
mentik. Első tanár-elnöke az egész város
ban és a diákság körében egyaránt oly
népszerű Raits Péter lett és 1824-ig ve
zette a társaság munkáját. Munkásai so
rában találjuk Kazinczyt, Yirághot, Kisfaludyt, Schediust, Berzsenyit és nemze
tünk más írói kiválóságait. Részt kérnek
a társaság munkájából Matkovich Pál,
kerületi felügyelő, gróf Festetich György,
gróf Széchenyi Pereme, ki a társaság
örömünnepein évenként résztvett fiaival
együtt s jólehet r. kath. volt, a társaság
ügyeiért és érdekeiért mindenkor síkra
szállott, ha kellett. A társaság már böl
csőkorában is nagy hatással volt nemcsak
az ifjúságra és a városra, hanem a vár
megyére, sőt az országra is. A város pol
gárai és a vidéki nemesség azokat a hír
lapokat olvasta, amiket a társaság jára
tott. Örömünnepeivel előkészítette az iro
dalmi és művészeti kör munkáját. Min
den örömünnepe egy kis helikoni ünnep
volt. Lehet, hogy Festetich György grófra
éppen ezek az ünnepségek voltak hatás
sal. 1830-ban pl. vásárra jött Sopronba
s ekkor egy szemfüles diák, aki őt fel
ismerte, arra bíztatgatta a társaság tag
ja it: rendezzenek Festetich tiszteletére
örömünnepet. Nem kellett sok bíztatás.
A rögtönzött ünnepélyre nyomban meg
hívták a nemes főurat, aki örömmel meg
is jelent a rendezésen s meglévő alapít
—

ványát egy újabbal gyarapította. Ezekre
az ünnepségekre az ifjú Széchenyi István
gróf, a „legnagyobb magyar” is el szo
kott látogatni s valószínű, hogy az ő lánglelke innen is vitt magával egy-két szik
rát. Személyesen ismerte a társaságot a
lelkes Bethlen Elek gróf, aki Erdélyből
is ellátogatott a Magyar Társaság buzgó
munkásaihoz. Részt vett néhány gyűlésén
Berzsenyi Dániel, dukai Takách Judith,
Petőfi stb. 1804-ben már sajtó alá bo
csátja a társaság az ő első irodalmi zsen
géjét „Próbamunkák” c. alatt, melyben
Kis János püspök és Czinke Ferenc, sop
roni gimnáziumi igazgató, később egye
temi tanár munkái láttak napvilágot. Ezt
követi a „Virágfüzér“ c. dolgozatgyüjtemény. Van a társaságnak színészeti és
drámaírói munkáscsoportja is.
Ilyen
színi előadásokon mint diák, még Székács
József, „az ország pap ja” is játszik. Er
kölcsi tekintetben is rendkívül nagy sze
repe van a társaságnak, mert akit ide
beválasztanak, az a legnagyobb tisztes
ség; de akit innen eltávolítanak, az a
legnagyobb szégyen. A társaság az or
szágszerte álló irodalmi harcban is állást
foglal s állásfoglalásának súlya van.
1824 szept. 30-án teszik le annak az
újjáépített líceumnak az alapkövét, mely
ebben a formában 1894-ig állott fenn.
Homlokköve az „Eedes Musis Erectae”
felirattal most az udvar felőli kapunyílás
fölött van falba illesztve. Ekkor kezdi
meg a gyülekezet a külön tanítóképzést
is, még pedig a líceum keretében. A nö
vendékek száma egyre növekedik; 1927ben 408 tanulója van, kik közül 96 alumnista.
A tanuló ifjúság azonban nemcsak az
elméleti tudományok szorgalmas műve
lője, hanem a magyar közéletnek is éber
figyelője és ebben igyekezik is a maga
módja szerint résztvenni. 1827-ben meg
alakul a „Deákkuti várm egye” , a magyar
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ruha, magyar zene, tánc és a magyar
nyelv ápolása céljából. A vármegyének
van kormányzó és végrehajtó testületé
és emellett a felekezeti és egyházi öntu
dat erősítésére is állít fel hivatalokat.
Van főispánja, alispánja, főjegyzője,
pénztárosa, ellenőre, mérnöke, szolgabírója, esküdtje, pandúrja és verbunkosa
és mindegyiknek megvan a maga munkaés hatásköre. Választanak superintendenst és segédlelkészeket is, akik a vár
megye egyházi és lelki ügyeit intézik.
Ilyen szabású intézménye más iskolának
aligha volt. Helyi központul a városi ta
nács a ma is jólismert Deák-kutat adta
nekik, mely a soproni erdők délnyugati
részében, regényes helyen fekszik. A fo r 
ráshoz vezető útat és a forrás környékét
a vármegye népe tartotta fenn. Itt zaj
lottak le az egész városnak mindig oly
kedves évi majálisok. A diákság ezen
vármegyei életében a legszebb idők a
majálisok voltak. Sok előkelő úrileány
itt járta el első bakfis-táncát. A Deákkuti vármegye terepgondozó és csinosító
munkájából nőtt ki később a soproni tu
rista- és szépítő-egyesület munkája. Volt
a vármegyének külön zenekara is, mely
csak magyar nótát játszott. Alakított
tornaegyletet, de, hogy ép testben ép lel
ket is neveljen, a vármegye szellemi igé
nyeit a „Bim bófüzér” c. folyóirata volt
hivatva kielégíteni. Ennek a lapnak az
utóda a mai „Deákkuti H íradó” c. havi,
litografált cserkészujság. A vármegye
jótékonysági munkát is végzett: fizette
4 szegény tanuló tandíját. Ez volt a böl
csője a ma is oly nagy áldással működő
Belmissziói és Diáksegélyző egyletnek. A
legderekabb fiúk mind tagjai lettek a
vármegyének. Van zászlója is, melynek
művészi kiállítása bámulatra méltó. 1868ban kapta a várm egye; 9 fiatal úrileány
hímezte nagy gonddal és páratlan szor
galommal. A szászlóanya Radó Ignácné
—

sz. A jkay Cecília volt, kinek nevét ma is
hirdeti a zászló aranybetűs gyönyörű
szalagja. 1865-ben Gyorsíró-kört létesít,
mely ma is nagy buzgósággal működik,
lapot állít elő, a havonként megjelenő
„Soproni Gyorsíró ” -t. Az 1848— 49. sza
badságharc a tanítás és a diákélet elé
egy időre gátat vet, mert a szabadság
láza elönti a tanári kart is, az ifjúságot
is. Müllner Mátyás, a tudós líceumi pro
fesszor külön katonai kiképzésben része
síti a lelkes ifjúságot. Ekkor aztán már
a r. kath. ifjúság is belekapcsolódik a
Deák-kuti vármegye életébe, ■
— a közös
nemzeti érdek ledönti a felekezetieskedés
jerikófalait.
A szabadságharc után ismét borús lesz
az ősi líceum életege. A bécsi kormány
szemében nagy szálka lett a líceum és
hogy minél előbb ezt is a nemzet mártír
jainak sorsára juttassa, a kiadott „Organisations-Entwurf ’ ’-fal
elviselhetetlen
terheket ró az intézetre és a fenntartó
gyülekezetre. A legnagyobb csapást ak
kor érzi az iskola, mikor a tanítás köte
lező nyelvéül a német nyelvet rendelik el.
Megbénul a Magyar Társaság és a Deák
kuti vármegye munkája is. Az örömünne
pekre gyászfátyol terül, a víg erdei ma
jálisokat pedig felváltja a némán ke
sergő csend. A gyülekezet ekkor az egy
házkerületet hívta segítségül, mely nem
is hagyta magára az ősi alma matert s
így mindenben megfelelvén az osztrák
tanrendszernek, megőrizhette tovább is.
nyilvános jellegét. Ily harcok és aggodal
mak közt ünnepelte a líceum fennállásá
nak 300-ik évfordulóját. Habár a Thunféle tanterv elválasztotta a teológiát a
gimnáziumtól, mégis egyesül a kettő a
közös líceumi igazgatóság alatt. Vissza
állítják a jog i évfolyamokat is, de ezek
3 esztendei működés után már megszűn
tek 1864-ben. Csodával határos az a hi
hetetlen erőfeszítés, melyet gyülekezet,
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tanári kar és ifjúság tett ekkor nemcsak
a 8 osztály megtartásáért, hanem, hogy a
gyorsírás, zene, testedzés tekintetében az
intézet tovább is megtartsa szinte orszá
gos vezetőszerepét. Az ifjúság emelkedett
gondolkodására vall az is, hogy jóllehet
sok keserűséget okozott a nemzetnek az
-osztrák, a német nyelvben mégis olyan
eszközt látott, melynek birtokában nem
zetünket és annak érdekeit a külföldön
még könnyebben szolgálhatja. Ezért ala
kítja meg még a kiegyezés előtt a Német
Társaságot, hogy a nyelvet könnyebben
elsajátíthassák az ifjak.
1860-ban végre szűnni kezdenek azok
a kellemetlenségek, melyeket az osztrák
tanfelügyelők rosszakaratú vizsgálata és
ellenőrzése okozott. Az ég derül a nemzet
és a líceum fölött. Karsay Sándor, superintendens buzgólkodására 1875-ben meg
alakul a tanári nyugdíjintézet, mellyel
sok aggodalom és anyagi gond oszlott el
azok leikéről, akik egész életüket az Is
ten és a Haza szolgálatának szentelték s
oly kiváló honfiakat neveltek. 1883-ban
már nem csupán a szükség kényszere, ha
nem állami törvény is lehetővé tette a
pénzbeli államsegély igénybevételét. Ez
zel az intézet új erőt, de egyúttal újabb
kötelességeket is nyert, melyek teljesíté
sére a régi épület és berendezkedés már
nem felelt meg. 1894-ben tehát átépítik
az intézetet, kétemeletes hosszú szárnyépülettel és külön tágas tornateremmel.
1894 szept. 11-én ünnepélyesen felavat
ják. Ekkor azonban már külön igazgatás
alatt dolgozik a theológia és a tanítóképző

is. S noha ma a theológia már teljesen az
állami egyetemi kormányzás szerint mű
ködik, a három intézményt bizonyos kap
csolatok mégis összefűzik az alumneumon kívül is. Ma a „líceum ” név kizáró
lag a főgimnáziumot illeti meg.
H ogy a líceum mit jelent egyházunk
nak és hazánknak, azt a mai idők diákja,
ha megtanulja is a történelemből, akkor
is csak legfeljebb sejti. Éppen ezért ehhez
a vázlatos történelmi cikkhez nem is
írunk befejezésül szolgáló összefoglaló
méltatást. A líceum történelmi múltja és
jelentősége fényesen elénk ragyog, ha
csak néhányat is említünk azon nevek kö
zül, amelyek épúgy szerepelnek a nemzet
históriájában, mint a líceuméban. W ittnyédv, Ostffy, Rupprecht, Radó, Haubnei', Simunyák, Kövesdy, Hajnóczy, Du
mán ovszky, Pálfy, Király, Berzsenyi,
Döbrentei, Vajda Péter, Kis János, Festetich, Széchenyi, Petőfi, Lehr, Torkos,
Pákh Albert, Dóczi, Wimmer, Székács,
Gyurátz, Kapi, Paszvék, Payr, Prőhle,
Gombócz, Zábrák, Bothár, Hetvényi stb.,
stb. neve mind egy-egy dics-sugár az in
tézet múltjából és mind megannyi ujjmutatás a jövendő ifjúság számára!
A líceum egész történelmi élete az volt,
hogy müveit nemzetet olyan nemzeti mű
veltséggel nevel, melyben tudomány és
hit karöltve dolgozott az Isten dicsősé
gére. Ezért áll ma is oly rendületlenül s
ettől függ a jövendője i s !
Magyar ifjúság! Tanulj ebből az élet
ből!
vitéz Magassy Sándor

Pákh Albert rózsnyói diákévei.
Az Űr 1821. évében a dobsinai születésű
Pákh Mihály, aki a felső-ausztriai Neukematten kis egyházának volt evangéli
kus papja, szülővárosában oltárhoz ve
zette Remenyik Máriát, kinek nefelejts—

kék szeméről annyit ábrándozott, míg
Debrecenben a ius patriumot és Pozsony
ban a teológiát tanulta. A boldogság út
jára egy tót fuvaros szekerén indultak
el Rozsnyón keresztül. Alig állottak meg
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a táltosok etetése és itatása végett a Há
rom Rózsa udvarán — a rozsnyói ev. egy
házfi odasietett a fiatal férjhez s igenigen kérte, hogy temesse el a város egyik
érdemes eivisét, mert a helybeli lelkész
hirtelen rosszul lett. Meg is halt, szegény,
karácsonyra. De a rozsnyói hívek nem
felejthették az ékesszavú igehirdetőt, aki
oly szózatos ajakkal prédikált nekik az
elmúlás világának örök fényességbe ve
zető útjáról. Erre emlékezve, a következő
év januárjában az árvaságra jutott nyáj
őt hivja meg pásztorul.
Így került a Pákh-család, mely akkor
még Packh-nak írja nevét, Rozsnyóra.
Egy kis leány-babát is hoztak már ma
gukkal Ausztrából. Lakásuk a főtérre
néző emeletes egyházi épületben volt,
amely alatt átvezető ú. n. zöldkapu echósboltozata sokezer magyar diák kacaját,
hangját verte vissza évszázadok alatt. —
A hang még ma is magyar o t t . . . csak
a kacaj fagyott el.
Tizenkét évig működik a kettős kala
pács és három rózsaszál kulcsos városá
ban az ifjú lelkész, mely idő alatt hat
gyermekük születik. Gyulai Pál Pákh A l
bert felett mondott emlékbeszédében szü
lei családját méltón hasonlította a Goldschmith Olivér által megírt wakefeldi
papéhoz. De mivel ifjú olvasóim már nem
igen ismerik Ács Zsigmond ócska fordí
tásában ezt a gyönyörű müvet, azért je l
lemzésül inkább Petőfi sorait idézzük,
aki a már Iglőra került Pákh családot
meglátogatva, az
Úti Jegyzetek-ben
1845-ből ezeket írta: „Kedves, patriar
chális családi nem foglak én elfelejteni
téged. Nem fogom én elfelejteni az öreg
családapát, ki magában két világrész:
Európa és A m erika; ősz feje a megvénült
bölcs Európa, szíve pedig a fiatal Ame
rika, hol végetlen őserdők zöldéinek, az
életkedv és remények erdői; nem fogom
én elfelejteni a családapát, ki egyszerű
—

és jó, mint az enyém . . . és nem fogom
elfelejteni gyermekeit, miként nem a fák
nak lombjait, melynek árnyékában oly
édesen pihentem” . . . Ilyen volt a csa
ládi élete nagytiszteletű Pákh Mihály
uramnak, aki később a tiszai kerület ér
demes püspöke s a szabadságharc elbu
kása után a nemzeti ügyért négy éven át
Josefstadt várbörtönének foglya lett.
Mikor Szabó Mózes — Pákh Albert
életírója — 1902-ben Pákh Károly nyu
galmazott iglói tanárhoz fordult bátyja
gyermekkorára vonatkozó adatokért, azt
a feleletet kapta, hogy „nem ismerek sen
kit se Rozsnyón, se Iglón, aki serdülő
gyermekkori pajtásai közül még életben
volna.” Mégis két évvel később, mikor
legnevezetesebb alkotása a Vasárnapi Ú j
ság megülte a „kürtölésnek évét” — sze
rencsésebben jártam. Az akkor még élő.
jóságos emlékű Scheffer Gusztáv taná
romról megtudva, hogy Pákh iskolatársa
volt — sikerült az ő emlékeiből, valamint
útmutatásai nyomán néhány érdekes ada
lékot kicsiszolni. A szülőházát is ő hatá
rozta meg. Ott született a rozsnyói főtérrégen 232 számú házában, a nagy humo
rista és szerkesztő 1823 március 11-én.
Öreg professzorom a testvérek közül még
emlékezett Lajosra és K árolyra; két le
ánykára : Minára és Hannára. Jól emlé
kezett bizonyára, mert már az elemi is
kolában is együtt jártak, egymás mellett
ültek egy padban.
Száz esztendeje éppen, hogy a betűve
tés és olvasás tudományálja bevezette
őket Krausz Károly tanító.
A gimnáziumi osztályokat 1831-ben
kezdette meg, mint novitius donatista. A
tanév azonban a kolera miatt csak szep
tember 19-én nyílott meg. A donatistákatakkor a grammatistákkal együtt taní
totta Heutschy Sámuel, aki Pákhnak ro
kona volt, mert nagyanyja Heutschy
Zsuzsanna volt. A következő tanévben.
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a donatistákat megint elválasztják s ta
nárjuk Kengyel János lesz. Pákh Albert
a classis grammatica első évét is Rozs
nyón tölti, noha atyját ekkor már Iglóra
választják meg s február 9-én búcsúbe
szédét is megtartja. Azonban fiát nem
• akarja zavarni előmenetelében és ott
hagyja a szorgalmi idő végéig.
Érdekes, hogy mit tanultak az akkori
diákok. Az oktatás az 1827-ben megálla
pított tanterv szerint a következő tár
gyakat, illetve tankönyveket tünteti fe l:
vallástanból: „A Keresztyén Tudomá
nyokban való rövid oktatás Luther Már
tonnak Katekizmusa szerint, kiadatott
R ísz Pál által Kassán 1816.” — Hübner
János „Válogatott Bibliabeli Históriái ” -t
s a latinból pedig Donatus latin nyelvta
nát Duney Imre átdolgozásában tanul
ták. Magyar nyelven tanulták a fö ld 
rajzot is. A természetrajzból nevezetes
tankönyv volt Földi János „Természeti
Históriá” -.ja. Emellett volt Arithmetiea
és Kaligraphia a donatistáknál, a grammatistáknál pedig már História Universalis is volt, mit magyarul és németül ad
tak elő.
A kortárs emlékezete szerint Pákh jó
tanuló volt, külsőleg arcában halovány;
haja szőke és fürtös, szeme kék, máskü
lönben fürge és mozgékony gyermek, aki
szívesen eljárt virágot szedni a Nyer
gesbe, vagy a Bányaoldalba, avagy métát
játszani a Paprétre.
Természetesen a felsőbb osztályokban
fokozatosan bővült az egyes tantárgyak
köre. Pákh minden tárgyból elsőrendű
osztályzatot kapott, mint azt akkor olvas
hattuk a főgimn. annaleseiben, miket az
idétt Farkas András rektor vezetett.
1834/5-ben Miskolcon tanul mint grammaticus veteranus, majd 1835/36-ban Iglón syntaxista novitius. A következő év
ben azonban Rozsnyóra visszajön mint
syntaxista veteranus.
—

Kuna Márton csizmadia mesternél la
kott a magyar időben 343. számot viselő
házban, a váraljai úton. Gazdájának volt
egy Márton nevű fia is, aki Pákhnak ta
nulótársa volt, de korán elhúnyt. Volt
egy'leánya is: Eufrozina, akit mint Frecska János éltes hitvesét egy negyedszázad
előtt szinte felkerestem.
Emlékezése
azonban csak annyira terjedt, hogy az az
iglói diák szelíd arcú és mindig jó kedvű
volt.
E tanévben halt meg Farkas rektor,
akinek a helyébe a nagytudományú Dr.
Pelech János jött, kit a hívó levélben fő 
ként arra kér az egyházi elöljáróság,
hogy a nemzeti nyelvet igyekezzék sike
resen terjeszteni a tudomány minden
ágában az ifjúság között. Ez évben lesz
rendes tanárrá Kramarcsik Károly is; ez
a kátéi jellemű lelkes magyar ember, aki
később a pánszláv törekvések ostorozója
s a nemzetiségi métely irtója lön.
Jelentős dolgok ezek. Magának az is
kolának akkori neve is Kerületi Nemzeti
Iskola. Tanárai lelkes hazafiak, a tanít
ványok se lehettek mások. Őh, mert az
ifjú szív fogékony talaj, az elvetett mag
szinte észrevétlenül fogan meg benne.
Pákhról így jogosan mondhatjuk el,
hogy Rozsnyón ismerte meg a nemzeti
irodalom szeretetét és felemelő erejét,
mely erő azután ellenállhatatlanul vitte,
vezette életének további útján.
A rozsnyói iskola szellemét és tradí
cióit megvillantva, hadd jegyezzük ide
néhánynak nevét Pákh iskoltársai közül.
Itt tanultak akkor: Irányi Dániel — a
puritán politikus; a később 12 nyelvet
beszélő Porhovszky Gusztáv, ki Széchenyi
István gyermekeinek lett a nevelője:
Cornides Hugó — 1848-ban a szepesi sza
bad csapatok vezére; Gyürky András, aki
a megbékülő 60-as években Uchatius tá
borszernagy segédtisztje; Meskó Antal,
Görgey vörössapkás ütegének a parancs
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noka; Lükő Géza és Lakatos Miklós —
későbbi függetlenségi képviselők; s egy
évig írónkkal járt az apostoli lelkű Czékus István püspök is. — Hogyan is írja
Kozma Andor a „Karthágói harangok ” bán:
„Ilyenek is jártak Pápán iskolába” . . .
Mi is elmondhatjuk:
„Ilyenek is jártak Rozsnyón iskolába.”
#

De ejtsünk néhány szót a Vasárnapi
Újságról még, melyet fiatal olvasóink,
sajnos, ma már nem ismerhetnek. Első
száma 75 évvel ezelőtt 1854 márc. 5-én
jelent meg. Omer pasa lovas alakja díszíté az első oldalt. Testvére a Politikai
Újdonságok 1855 január 1-én született
meg. Óh, hogy várták Pákh lapját va
sárnaponként a régi cúriákban, vidéki
plébániákon, felvidéki lábas házakban,
galambdúeos paróchiákon. Az a nemze
dék, mely ma az élet útjának dantei felén
jó l innen van, tudása és műveltsége jelen

tős részét ebből szerezte. Mikor Pákh
meghalt, a lapjaival versenyző „Hazánk
S A K ü lföld” c. lapban Vadnay Károly
e sorokat írta ró la : „Ébresztő az olva
sásvágyat, terjesztő az ismereteket, vala
mint a hitet egy jobb jövőben, az érde
mek kiemelése által buzdítá a fiatal nem
zedéket, megszaporítá az olvasók számát,
s időszaki sajtónkban élénk és örvendetes
versenyt idézett elő.” (1867. 7. sz.)
Pákh szerkesztői érdemét irodalomtör
ténetírásunk jelenlegi nesztora: Négyesv
László pedig e szavakkal méltányolja:
„A legnemesebb értelemben vett nép
szerű író, nem komázott a néppel, hanem
világos, kellemes és egészséges olvas
mányt nyújtott neki s fokozatosan emelte
közönségét, fejlesztve ismeretét és ízlé
sét tartalomban és formában.
A világháború áldozata lett e jeles la
punk is. 67 éves korában szűnt meg 1922
január hó 1-én. Vagy feltámad még va
laha?! . . .
Oravecz Ödön

A speyeri lélek Magyarországon.
(Ünnepi előadás diákok előtt a Deáktéri
templomban).
Ha szónok volnék, szemetekbe a meg
hatottság könnyeit, arcotokra a lelkese
dés rózsáit varázsolnám. De nem adha
tok mást, mint ami a lényegem. Igényte
len előadás keretében megmagyarázom
nektek: Mi az a speyeri lélek Magyarországon?
Képzeljük el, hogy ez a szent hely is
kolaterem. Hiszen a templom, úgyis a fel
nőttek iskolája. Képzeljünk az oltári kép
fölé egy nagy vásznat és reávetítve négy
kört. Egy nagyobbat és aránylagosan
kisebbedő másik hármat. Ez a négy kör
jelképez négy lutheri „feste Burg“ -ot.
Az elsőben az állam, a másodikban az
—

egyház, a harmadikban a gyülekezet, a
negyedikben az egyéniség él, mint szabad
ember, sőt szuverén fejedelem.
De ha valamelyik szegestalpú csizmá
jával durván belegázol a másik körbe,
azonnal gonosz zsarnokká, jogtalan bi
torlóvá, oktalan felforgatóvá aljasul.
Ezért szent joga, sőt kötelessége mind
egyiknek a négy közül, hogy odakiáltsa
Archimédesszel a másik háromnak: „Noli
turbare circulos m eos!” Ne merészelj be
letiporni az én körömbe!
íme, tehát megleltük a nagy szót, a
szent talizmánt! A speyeri lélek Magyarországon azt jelenti, hogy itt szabad az
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állam, a szabad államban szabad az egy
ház, a szabad egyházban szabad a gyü
lekezet és a szabad gyülekezetben szabad
az egyéniség.
A magyar állam bizonyos tekintetben
a legrégibb szabad állama a világnak.
Ne mondjatok gondolatokban ellent,
ifjú barátaim, kis történettudósok.
Perikies fiainak köztársasági lelkét el
sorvasztotta a bizánci császárság korának
formalizmusa. Cato fiainak bátor lelke
megfagyott Nero zordon tekintete előtt.
Az ókor elmúltával a klasszikus szabad
ság világa már csak névben él, többé
nincs jelen. A hűbériség korában nincs
szabadság, mert nincs egyenlőség. Ott
millió rablélek szolgál egy hűbéres úrnak
nyomorult birtokalamizsnáért. Itt-ott pis
log -— városfalaktól védve a puszták vi
hara elől ■
— a szabadság halovány mé
csese.
Csak a mi áldott szép hazánk a szabad
ságoázisa hűbériség Szaharájában. A vér
szerződés kimondja, hogy abból, amit kö
zösen hódítanak, mindnyájan egyformán
részesüljenek.
Legyünk rá büszkék, mi, magyar pro
testánsok, hogy a kálvinista Szemerék, de
genere Huba és a lutheránus Ostffyak,
de genere Osli részben ma is azon a bir
tokon laknak, amit őseik karddal hasítot
tak ki maguknak hazánk földjéből. Hu
ba és Osli vezér fiainak csak egy hűbéres
uruk volt: Hadúr, a magyarok Istene,
Az Aranybulla a politikai magyar nem
zet tagjait, a nemeseket a király uralko
dótársaivá tette, megadván nekik a „eontradicendi et resistendi potestatem” . Jus
contradicenti! Nem mondhatnánk-e úgy
is, hogy a protestálás joga?
íme, megtaláltuk a speyeri lelket há
romszáz évvel Speyer előtt.
Verbőczy nemzetének csodálatos jo g 
érzékére vall a Tripartitum kijelentése:
—

„Pátere legem, quem tuleris ip se !” En
gedj a törvénynek, hiszen magad hoztad,
Verbőczy és Washington nemzete két
atyafigyermek. Az amerikai gyarmatosok
azért fogtak fegyvert, mert Anglia olyan
adót követelt rajtuk, aminek meghozata
lában részt nem vehettek. És a speyeri
magyar lélek Speyer után! A nemzet a
kálvinista Bocskay és a lutheránus lllésházy István vezetése alatt csikarta k i
fegyveres erővel a bécsi békét Rudolftól,
aki a hirhedt XX1L szakasz önkényes be
iktatásával meg akarta semmisíteni a
nemzet törvényhozó jogát.
És a szabadsághősök arcképcsarnoká
ban az utolsó legfényesebb lapon egymás
mellett ragyog az 1848— 49-iki szabadságharc három speyeri lelkületű vezető hősé
nek: a mi hitünk sorsosainak, Kossuth
Lajosnak, Petőfi Sándornak és Görgey
Artúrnak büszké, dacos, bátor arca.
Öntudatos, művelt evangélikus ifjak
előtt kell-e tovább magyaráznom, hogy a
seyeri lélek Magyarországon abban nyil
vánul : a magyar állam szuverén dolgaiba
Istenen kívül senki nem avatkozhatik.
*

A magyar állam szuverén a maga köré
ben, de zsarnokká lenne, ha az egyházat
meg akarná akadályozni szent hivatásá
nak teljesítésében, a lelkeknek Istenhez,
vezetésében. A magyar állam nem is tette
ezt soha. Nemzetünk, mikor maga ura
volt, mindig tisztelte a vallásszabadságot,
A Rudolfok, I. Lipótok és a Bach-korszak sötét éjjelében viszont a nemzet és
az egyház géniusza együtt gyászoltak.
A magyar állam csak egyet követeli
egyházinak ne veszélyeztesse a maga mű
ködésével a haza virágzását. Ezt a jogát
tisztelettel elismerjük. Zsinataink törvé
nyeinek szentesítését a szabad magyar
állam fejének részéről nyugodtan várjuk
és hálásan fogadjuk.
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A mi evangélikus egyházunk a maga
világában szuverén, szabad állam: egy
jkis római respublika a maga két konzula,
•egyházi és világi elnöke alatt.
Vetítsük ide a vászonra deáktéri dísz
termünk képét valamely ünnepélyes egye
temes gyűlés alkalmával.
Ott látjuk egymás mellett ülni, mint
elnököket: balfelől Gedulyi Henriket, a
hivatalában legidősebb püspököt és mel
lette jobbfelől az egyetemes felügyelőt,
báró Radvánszky Albertét. Amazt a bé
kesség palástjában, emezt a harcias ma
gyar díszruhában, oldalán karddal. Szim
bólum ez. Mibennünk él a békességnek
mondhatjuk Melanchtoni lelke. De, ha
kell, a dacos lutheri lélek is megnyilat
kozik. Azt jelenti a kardos levente, aki
békességes testvére jobboldalán ül, hogy
kardot rántva, szabad jobbkezével, ha
kell harcot is áll vérrel öntözött jogain k 
ért.
A mi egyházunk a szabadság egyháza,
sőt mondhatjuk, valóságos radikális sza
bad respublika. Amiről az államban be
szélnek, álmodoznak, tervezgetnek, azt
mi már jórészben meg is valósítottuk: ál
talános és ha szükséges: titkos szavazás,
nők az alkotmányban, vagyis az önálló
keresetű nők szavazati joga, mind meg
vannak és az egyház szent érdekeinek za
varása nélkül érvényesülnek.
De más tekintetben is respublika va
gyunk mi, egyház. Mi a lényeges különb
ség a monarchia és a respublika között?
A monarchia nem felelős. Ő, mint az
államfelség megtestesülése, jogilag nem is
tehet rosszat.
A Rousseau-féle szabad respublikában
a felséges népnek minden megbízottja
felelősséggel tartozik, akár a fejével is,
mint az a szerencsétlen X V I. Lajos.
A mi szabad respublikánkban is csak
égy fölséges úr van: a hívők egyetemes
sége. Mindenki az ő megbízottja, az egye
—

temes felügyelőtől le a legegyszerűbb
templomszolgáig. A nagy megbízó a meg
bízást visszavonhatja,
szolgáját bírói
széke elé idézheti, megbüntetheti.
Más tekintetben is római respublika
vagyunk.
Jól tudjátok mindnyájan, hogy Róma
tulajdonképpen •kis respublikák, szabad
municipiumok és kolóniák szövetsége
volt a római sas hatalmas védőszárnyai
alatt. A mi nagy respublikánk kis respub
likái a gyülekezetek.
Olvassátok el egyházi alkotmányunk
tizenegyedik szakaszát. Ez megállapítja,
hogy minden hatalom az egyházközség
től, vagyis gyülekezettől ered.
Az egyetemes egyház gyűlésén a gyüle
kezetek megbízottjai határoznak és meg
állapítják a vezérlő elveket. A zsinat tag
jai is a gyülekezetek bizalmából kerültek
bele é törvényhozó testületbe. A törvé
nyes önkormányzat körén belül a gyüle
kezet szinte függetlenül él. Maga sza
vazza meg költségvetését választja presbytereit, tisztviselőit. Építi a maga köré
ben Isten országát a földön. Nagyon böl
csen van ez így. A szeretet forrása az ér
deklődés, a közös munkában való részt
vevős. A gyülekezetek sok-sok ezer em
bernek adnak alkalmat az egyházszeretet
gyakorlati érvényesítésére.
Vetítsük vásznunkra az emberi test
vázát. Látjuk, hogyan ágaznak el a szív
ből a vékonyodó, odább hajszálfinom
erek. Az egyház testében a gyülekezetek a
hajszálerek. Ezeken át mozgatja a kö
zépponti gép, a szív az élet-nedvét. Ha e
kis erek egészségesek, él a test, ha elmeszesednek, beáll a bénulás, sőt a halál.
Ezért vegyen mindenki részt a maga
módja szerint a gyülekezet életében. Ne
mondja senki: Én magam vagyok a ma
gam gyülekezete — nem szorulok veze
tőre Istenhez!
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A gyülekezeti élet áldott melege élteti
szívünket és a mi szívünk sok kiesi lángja
egyesülve, egymást nemes versenyben
fennenlobogásra buzdítva, élteti a gyüle
kezetét, élteti az egyházat.
De a gyülekezet viszont csak a maga
körében szuverén. Ő se legyen zsarnok.
A vaskézzel való kormányzás, az eklézsia
követés, a pellengérre állítás, a kiprédikálás, a családok, az egyének életébe való
beleavatkozás, sokszor bizony gyöngédtelen beleavatkozás, a gyóntató apának
sokszor
zsarnoki szereplése
mireánk
nézve, hála Isten, mind a múlté.

A mai gyülekezet szintén szuverén
respublikák nagy szövetsége. Ezek a ki
csi respublikák az egyének. Már Goethe
mondta, hogy a legnagyobb érték a vilá
gon az egyéniség. A mi Petőfink meg né
pies nyelven, de hatalmasan kifejező erő
vel azt mondta: Inkább beleütöm a hom
lokomat az élet mestergerendájába, de
meg nem hajtom a fejemet. Ilyen volt
Luther is, a nép fia, a thüringiai erdők
bütykös fája. Aki nekiment, véresre
ütötte a saját homlokát, még ha mainzi
érsek, vagy angol király volt is.
Vetítsünk a mi vásznunkra egy mo
zaikképet. Annak minden kis része külön
is szép, értékes drágakő. És az egész
együtt művészi remek. Szabad, büszke,
dacos, bátor egyéniségdrágakövekből egygyéalkotott műremek az evangélikus gyü
lekezet is.
Hiszen éppen az az egyik lényeges élet
elve a lutheri reformációnak, hogy a sza
bad egyéniség közvetítő nélkül áll az
egek sátora alatt istenével szemben. „Jé
zusa kezében kész a kegyelem. Egyenest
oda fog folyam odni!” Protestáns költő
gyönyörű szava ez. Méltán lehetne egy
törvénycikk az evangéliumi szabadság
aranybullájában.
-

Édes fiaim, éljen ti bennetek is a protestálás speyeri lelke. De ne feledjétek
el, hogy ez csak egyik megnyilatkozása
a lutheri léleknek. És hogy ez, bármi di
cső dolog is, mégis csak tagadás, negáció.
Csak rombolás, ha túlzásba megy és nem
építés.
A szabad államnak, a szabad egyház
nak, a szabad gyülekezetnek és a szabad
egyéniségnek tevőleges, pozitív szent
célja van. És ez az építés. Építi mindenki
önmagát és építi Istenországát itt e föl
dön.
A speyeri lélek Magyarországon azt
jelenti: mi evangélikus magyar emberek,
tiltakozunk az ellen, hogy akár állami,:
akár egyházi, akár gyülekezeti, akár ma
gán életünkben akadályozzanak a szabad
építő munkában.
Mert minden munkának, így az Istenországát építő munkának is a szabadság*
az éltető elve.
*

Ez a március hónap két nagy honfitár
sunk és hitsorsosunk képét varázsolja
elénk. Március 15-ét maga a költő ne
vezte el, a maga kedves közvetlenségével
Szent Petőfi napjának. Március 20-át pe
dig Kossuth halála teszi kegyeletessé
előttünk.
Mai ünneplésünk lényegét éppen ezért
ebben az utolsó képben vetítjük szemünk
e lé :
Kossuth Lajos és Petőfi Sándor áldólag
teszik kezüket egy cserkészfiú fejére, aki
ragyogó arcával, csillogó szemekkel te
kint fel rájuk, kezében kis nemzeti zász
lót lobogtatva.
Mi meg kiáltsuk feléje bíztatólagr
Evangélikus magyar cserkészfiú!
„Föl a zászlóval magasra,
Egész világ hadd láthassa . . .
Hadd lássák és hadd olvassák,
Rajta szent szó van: szabadság! ”
Dr. Szigethy Lajos

206

—

A protestantizmus világhelyzete.
Ez az év a -protestantizmus éve. Annyi
dráya emlék száll felénk a 400 esztendő
távlatából, annyi történelmi jelentőségtel
jes igazság prédikál azokból az időkből,
hogy ezek a tények nemcsak a megemléke
zés egyszerű tényeire emlékeztetik a Ma
evangélikus emberét, vagy ifját, hanem,
arra is késztetik, hogy összehasonlítást te
gyen a múlt és jelen között s abból meg
állapítsa azt, hogy eszmények tekintetében
esett-e a protestantizmus értéke s világ
történelmi, vagy világhatalmi tekintetben
növekedett-e tekintélye?.
A protestantizmus program ját ma is úgy
lehet meghatározni, hogy az az egyesülés,
szervezkedő, szövetkező barátkozás jegyé
ben tör előre. Annyira ereje teljében érzi
magát, hogy nem fél jobban ellenségeitől,
pánt ahogy kellene s mindenkiben burától
lát, mindenkit szövetségül hív abból a cél
ból, hogy a beteg világot megmentse. Mert
beteg a mai kor, a mai emberiség, beteg
az egész világ. Az a nyomor, amely már 15
éve keserű emlékeket hagy maga után
Európában naponta, nem akar megszűnni.
De nemcsak erre a földrajzi egységre kor
látozódik ez ma csupán, hanem átkerült a
többi világrészekre is s ma Ázsiában dü
höng olyan mértékben, amire példa hosszú
idő óta nem volt. K i hinné azt el, hogy ma
pl. Kínában olyan éhínség van s olyan er
kölcsi pusztulás, amelynek az eltüntetése
lehetetlen akadályokba ütközik? A missziói
munkások a legszívesebb fogadtatásra ott
találtak mindenkoron s ma megállt ott a
munka, mert éhezik a nép s a missziótól
annyi anyagi segítséget vár, amit az öszszes missziói szervezetek együttesen sem
tudnának nyújtani. Statisztikusok szerint
kb. 20 millió dollár is alig volna elegendő
arra, hogy e népet természetes állapotába
visszahelyezzék. Maga a nép úgy próbál
segíteni a nyomoron, miután már minden
—

értékét elkótyavetyélte, hogy illegitim útón
bevezette a rabszolga kereskedés modern
formáját. Ma a kínai piacokon nemcsak
felnőtt férfiakat bocsátanak áruba, hanem
fejletlen és gyenge gyermekeket is. E gy
14 éven aluli gyermek 40— 50 pengőért
idegen kézbe kerül s egy 16 éven felüti
gyermeket 130— 150 pengőért vásárolnak
meg. Főként a lányok nagy keresletnek a
tárgyai s hogy ez milyen célokat szolgál s
ennek mi lesz az erkölcsi következménye,
az már elgondolhatutlanül szomorú. Amit
a keresztyénség az egész világon megszün
tetett, az ma ott újra üzemben van s
hiába van látszólagos béke egy, vagy má
sik országban, ez még mindig hadiállapot,
amely ellen nem fegyverekkel, hanem az
Evangéliummal kell harcolni. Napjaink
ban az is bebizonyosodott, hogy mamár
nem lehet elszigetelt életet élni egy ország
nak, vagy akár egy földrésznek. Ma min-,
den szellemi és szociális áramlat a gondo
lat gyorsaságával szálad át világrészeken
s ezt érezte meg a protestántizmus, amikor
figyelmét a szociális kérdésekre irányí
totta. A külföldi egyházi lapok hasábokat
és külön számokat szentelnek ennek a kér
désnek. Leírják azt, hogy a középosztály
becsületesen megszerzett vagyonokat nem
örökölhet már, mert minden átment a leg
rémesebb devalváción. A középosztály nyo
mora sokszorozza meg a munkanélküliség
ijesztő számarányát s azok a statisztikai
adatok,
amelyek a mai vagyoni viszo
nyokra utalnak, a jogos pesszimizmust
válthatják ki mindenkiből a jövőt ille
tőleg.
Ez a helyzetkép nagyon sok komoly pro
testáns tényezőt gondolkoztatott meg már
s váratlanul alakult ki a vélemény, hogy
volt egy ilyen irányú konferencia Párisban, mely azt a kérdést tárgyalta: vájjon
vallásos közösségek, vagy egyszerűen sem
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leges közösségek köteles szociális munkás
sága a helyes? A tételeik közül a legfon
tosabbak: ma minden állam szociális ál
lam, ehhez viszonyítaná a szegény segé
lyezés kérdése. Egyszerű s pillanatnyi se
gélyezésről kell-e gondoskodni. vagy pedig
a preventív módozatokat kell-e kidolgozni?
Nemcsak az irgalmas szamaritánus példá
jának hatásáról kell meggyőződni, hanem
a mai helyzet teljes egészében a keresztyén
ember jó szívére appellál. Amikor a tár
gyalás folyamán a kérdés mind élénkéül)
színekben mutatta a mai helyzetet, az egy
házak vezetői és delegátusai különbség
nélkül, belső lelkesedéstől hajtva, vállal
ták a munkát s azt jelentették ki, hogy
őszinte kötelességüknek érzik a kérdést a
maga komolyságában jelen és jövő programmjukká tenni. Nemcsak a protestántizmus, hanem a katholicizmus is vállalta
a munkát s itt bizonyosodott be, hogy az
evangélium szelleme az emberiesség érzésé
től van áthatva s a felebaráti szeretet nem
csak írott malaszt. De hogyan oldhatja
meg pl. a szociális kérdést a protestántizmus, hiszen egyes európai országokban tel
jesen szegény. Vagy a mi egyházaink nem
csak papokból állanak? Vannak olyan tag
jai is egyházainknak, akik hatalmasak,
akik vagyonosak s olyan bizalommal visel
tetnek ezek a tagok az egyházuk iránt,
hogy az ő rendszere s szervei útján akar
ják a szociális kérdéseket elintéztetni?
Erre választ az angliai vallási események
ből levonható igazságok világítják meg.
Anglia a legutóbbi vallásügyi vitákban a
protestántizmus mellett döntött.. Ennek a
döntésnek eredménye az európai protes
tántizmus megerősödése és a protestántiz
mus öntudatának kiépítése. Megbizonyoso
dott arról a világ, hogy vallási dolgokban
az egyház dönt s azoknak együttes lelkiis
merete a fontos. A világiak is jussanak
szerephez az egyház ügyeinek intézésében
és az egyetemes papság ne csak mint meg
—

írt hagyomány szerepeljen. Ezzel a nagy
közönség bevonásával függetleníti magát
az egyház az államtól és másfelől a vezetők
sokszor egyoldalú állásfoglalásainak követ
kezményeitől. Ez azonban nemcsak mint
jog nyilvánult meg, hanem mint köteles
ség is. Minden evangélikus ifjúnak azt kell
megtanulni ebből a tényből, hogy lelkiis
merete szerint joga van az egyház ügyei
ben résztvenni, sőt ezenfelül súlyos köte
lessége ennek az evangéliumi intézmény
nek ügyeiben szellemi és anyagi támoga
tásával résztvenni. íg y ismétlődik meg
Speier a mai és az eljövendő korok csele
kedeteiben.
A mai világ protestántizmus szellemében
elevenen él a múlt évi jeruzsálemi konfe
rencia. Arra nemcsak az európai'és a miszszió területek képviselői küldettek ki, ha
nem a világ valamennyi keresztyén és nem
keresztyén vallásos közössége képviseltette
magát a katholicizmust kivéve. A világ be
tegsége a legellentétesebb meggyőződésű
embereket is közel hozza egymáshoz. E
gyűlésen arról tárgyaltak, hogy mit tehet
a hit és a vallásos ember a beteg világ meg
mentése érdekében. Amikor a tárgyaló fe 
lek leültek, egymás mellé, a protestántiz
mus liberalizmusa nem azt állapította meg,
hogy a keresztyénség evangéliumi formája
az egyetlen út, amelyen át az üdvösséghez
él lehet jutni, hanem kereste általában a
vallásos lelkületet és ott azt találta meg,
hogy a nem keresztyén emberekben is van
erkölcsi és vallási érték, amelyek alkalma
sak arra, hogy az adott viszonyok között
a népet életképessé tegyék. Ebben a meg
állapításban hú maradt önmagához s a régi
reformációi gondolatot juttatta diadalra:
nincs egyedül és kizárólag üdvözítő egy
ház, hanem mindennél fontosabb az egyéni
hitélet szépsége. Olyan a vallásos, vagy
hitbeli élet, mint valami szép virág, amely
nek az értéke és szépsége csak addig hat,
amíg gondozzák és ápolják s ha ez elmarad,

208

—

vagy rossz irányban halad, akkor annak
ti kell száradnia, csenevészédnie és élet
képtelenné válik teljesen. A protestántizmus türelmessége megláttatta azt, amit a
világ eddig nem akart látni s a jövő miszszió munkája a kertész oltó munkájához
fog hasonlítani. Ha ezt a tapasztalatot si
kerül a világ közvéleményébe átplántálni,
akkor a világ evangéliumává tétele egy
nagy lépéssel haladt előre és az emberiség
összetartozandósága és kölcsönös megbe
csülése gátat vet minden barbár szándékú
hódító politikának és emberségessé teszi
mindenkinek az életét s szankcionálja Is
ten teremtő munkáját. A világ dolgai kö
zött mindennek meg van a rendeltetése.
Ez a jeruzsálemi konferencia előfutár ja
volt a prágai konferenciának, amelyen az
európai egyházak jó baráti szövetsége, ar
ról tárgyalt, hogy miképpen lehetne meg
akadályozni a nemzetek egymás közötti
háborúskodását s a tárgyalások folyamán
a politikailag egymástól nagyon távolálló
nemzetek papi emberei olyan őszintén mu
tattak rá a múlt hibáira, hogy azokból a
jövő embere föltétlenül okulni fog.
A minden jelenségre való figyelem jel
lemzi a mai protestántizmus életét s a szel
lemi és kulturális élet süllyedésére is rá
irányította figyelmét. Amikor meglátta
azt, hogy Európában haldokol a könyv,
megérezte azt, hogy neki ezen a téren is
el kell végezni a kötelességét. Először meg
állapította azt, hogy a mai könyviroda
lomban csak hónapokig élő könyvek hatnak
s azután megalapozta azt a programúiját,
hogy meg kell teremteni azt az idealiz
must, amelyik a jó irodalmi és tudomá
nyos termékeknek hűséges és kedves olva
sója lesz. Átértékelést akar végeztetni ab
ból a célból, hogy mi az igazán jó könyv.
Ma amikor ez a kérdés elhangzik, akkor
az olvasók körében egy meglehetősen hely
telen válasz születik meg s ez igazolja va
lójában a könyv krízisét. Érdekes azonban
—

az, hogy a mai szellemi élet is tudatára éb
redt annak, hogy minden szellemi mun
kásság a keresztyénség szellemében és vé
delmében végezhető s a jövőt másképpen
elgondolni nem lehet, csak úgy, hogy
a protestantizmus támogatásával kell meg
alapozni a jelent. E gy darab középkor tér
ebben a gondolatban vissza, amikor min
den szellemi működés a theológia vazal
lusa volt, a különbség azonban az, hogy
akkor az egyház hatalma kényszerítette
ezt ki, ma pedig a kultúra kéri a keresztyénséget arra, hogy legyen patrónusa.
Amikor a mai protestantizmus a szel
lemi és szociális élet minden jelenségét fi
gyelemmel kíséri, nem felejtkezik meg ki
fejezetten egyházi programmjáról sem s a
misszió területeken az egységes hadvezetés
fegyvereivel dolgozik. Íg y pl. Afrikában,
mintha az valami nagy hadiszint ér volna,
az egész világrészt átkaroló misszió felvo
nuló- és építő-munkásságot végez s minden
remény meg van arra, hogy tökéletes győ
zelmekről lehet rövidesen beszámolni. In
nen tovább indulva, érintkezik a protes
tantizmus a modern s vallástalanná lett
mohamedánizmussal, amely sohasem volt
olyan barátságos a protestantizmussal
szemben, mint éppen napjainkban s várja
ide is az evangéliumi hírvivőket. S Kelet
határán felfelé indulva a görög egyházak
keresztyénsége mind barátokul ajánlkozik,
a mi különleges felszólításunk nélkül is.
íg y egy athéni egyetemi tanár írja a Le
Messager d'Athenes c. lapban, hogy a
katholicizmussal való egyesülés lehetőségei
a Klárinál és Vatikán kibékülése óta tel
jesen lehetetlenné vált. Bebizonyosodott,
hogy Róma monarchia akar lenni, abszolút
uralkodó és centralisztikus törekvései nem
egyeztethetők össze a görög keleti egyhá
zak demokratikus, apostoli jellegű és evan
géliumi lelkületű egyházaival. Ez a cikk
válasz akart lenni Róma intézkedéseire, de
egyúttal aranyhid is az európai protes-
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tant izmus felé, hangsúlyozván azt, hogy
az alapelvekben azonos meggyöződésűek
vagyunk. Hogy ez mennyire komoly vá
gyódás, bizonyítja ezt az, hogy az oláh egy
házak lefordították az Újszövetséget s a
Luther kis kátéja ebben az évben jelent
meg először Galícia és Ukrajna nemzeti
nyelvén a nép kívánságára. Keletnek ezen
a határvidékein a protestantizmus szelleme
hódít. Ez a munkásság abban vehető észre,
hogy nemcsak tanbeli átalakulás vehető
észre rajtuk, hanem szervezkedésükben is
hozzánk idomulnak s ha az előjelek nem
csalnak, az a nemes törekvés vezeti őket,
hogy megtisztult vallási fogalmakban meg
gazdagodva, magukra vállalják a vörös-ke
let k risz tianizálását.
Mind e jelenségek és tények dacára he-

szélnek európai vallás és kulturális krízi
sekről. Volt már krízis s már átesett
Európa a legnagyobb szellemi válságán.
Ma már ott tartunk, hogy a lelki revízió
kérdése a főtétel. Egyik nagyhírű tudó
sunk mondja azt (Das Ev. Deutschland
1929. III. 29. száma), hogy minden baj
nak főforrása abban rejlik, hogy a világ
elfelejtette a Luther szellemi hagyatéká
nak a legfontosabb tételét: hogyan jutok
el az üdvösségre f Ha ezt a kérdést a mai
kor szemüvegén keresztül nézem s ha azt
látom, hogy ide tendál a protestantizmus
minden törekvése, akkor jogos az az opti
mizmus, amely azt vallja és hiszi, hogy a
protestantizmus megújulásának és nagy
hatalomáléletének időiben élünk.
Dr. Gaudy László.

Wagner Richard.
A múlt század utolsó negyedében élte
virágkorát Wagner művészete: még a ti
pikusan olasz öreg Verdi és a fajmagyar
Erkel is hatása alá kerültek, a tömegek
szolgai utánzóivá lettek, A X X . században
egyes nagyképűek hanyatlását állapították
meg a Wagner-kultusznak. Tény az, hogy
ma is mindenütt játsszák s modern zenedráma az ő ismerete nélkül nem is kelet
kezhetik.
Az evangélikus Wagner 1813-ban szüle
tett Lipcsében. Atyja korai halála után
anyja Geyer Lajos felesége le tt; a család
Drezdába költözött, s a müvészhajlamú
mostohaatya szabadon nevelte gyermekét.
Először irodalmi hajlamai voltak: Homeros „Odysseiá” -ját fordította, zongora
mestere meg is mondta, hogy minden lehet
belőle, csak zenész ném. Verdinek is ha
sonlót mondtak gyermekkorában!
De
Beethoven hatása s főleg a drezdai opera
karmestere, Weber példája zenésszé tette.
„Nem király, nem császár, hanem karmes—

tér akarok lenni!” •— így kiált fel a „B ű
vös vadász” (Weber híres operája) 13-ik
előadásának élvezése után,*) s karmester
lesz Magdeburgban, Königsbergben, Rigában; itt feleségül veszi Planer Wilhelmina
színésznőt s e házasság az ideges férfi éle
tét még nyugtalanabbá teszi. Párisba jut
innen, hol hangjegyírással tengeti életét,
pedig ifjú müvei koronája, a Bulwer hí
res regényéből írt „Rienzi, az utolsó néptribün” már megvan. Ez sikert is ér el,
mert régi módi „nagyopera” Meyerbeer
stílusában. Ő maga ifjúkori bűnének ne
vezi. Elkészül a „Bolygó Hollandi”1, mely
ben a megváltás gondolata már fellép: az
istenkáromló hajóst egy nő önfeláldozó
szerelme menti meg. Itt már a régi áriák,
*) Egy összeállítás megmutatja, hogy a 13-as
szám fontos Wagner életében: születési dátuma,
nevének betűi, 1813 számjegyei összeadva, svájci
száműzetése, sok bukása és sikere, halála éve
(1883) a német egység 13-ik éve, napja február
13. —^Érdemes az adatok megjegyzésére a „szel
lemes” játékot felhasználni.
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együttesek mellett a beszélő (parlando)stílus is feltűnik.
E müve már germán tárgy, a „Tannhauser és a wartburgi dalnokverseny”
X)edig a német középkorba vezet s ezzel a
Weber-alapította német tárgyú, német zenéjü opera igazi megteremtője lesz. Az
1207-ben volt wartburgi dalnokverseny
mondájába beleilleszti a Yenusbergben
járt s -zarándokúttal vezeklő Tannhauser
mondáját, továbbá a magyar szent Erzsé
bet megváltó alakját. Mesteri szövegkönyve
a saját müve, hiszen minden zenedrámájá
nak ő, a német romantika egyik legna
gyobb költője, írja a szövegét is, de a mű
től idegenkednek, Párisban ki is fütyülik,
mert a II. felvonásban nincs balett (ez a
felvonás t. i. a dalnokverseny).
Weber örökében akar haladást terem
teni, a drezdai operában küzd a „minden
ható butasággal", az üzleti szellemmel —
s megbukik, ami-nem is csoda, hiszen ez a
kor Beethoven IX . szimfóniáját is egy sü
ket ember elhibázott alkotásának minősí
tette. A 48-as eszmék elragadták^ talán
sikertelenségei is vitték bele az utcai har
cokba, úgyhogy el kellett Németországot
hagynia s Svájcba menekült, hol 13 évig
élt. Otthon ezalatt a „Lohengrin” -nek kö
szönhetett nagy sikert, no meg Liszt Fe
rencnek, a nagy magyar zenésznek, ki
Weimarban, Goethe születésének századik
évfordulóján, elvezényelte két évvel fiata
labb barátja, majdan veje müvét, a hatytyúlovag gyönyörű, a Gral-mondakörbe ve
zető történetét.
A zürichi tó mellett készül leglíraibb
müve, a „Tristan és Isolde” . Ha a Tannháuser, Lohengrin s Parsifal Wolfram v.
Eschenbach szellemének hódol, ez utóbbi
Gottfried v. Strassburg művét dolgozza fel.
A beszélő ének első teljes megnyilatkozása,
az egység színpad, zene és ének közt itt
van meg első ízben.
Nem jött nyugalom életébe, míg végre
—

megtalálta Cosimában, Liszt leányában a
megértő, gyöngéd s hozzá méltó hitvest
(Cosima még él s most 92 éves). Megis
merkedésük magyarázza a „Nürnbergi
mesterdalnokok” vidámságát. Hans Sachsnak, a legnagyobb mesterdalosnak, ki egy
úttal Luther első hívei közé tartozott, di
csőségét zengi; a zenei komikumra vannak

hangjai, a később annyira jellemző „mo
tívum ” -ok, azaz zenei gondolatok és érzel
mek már itt is feltalálhatok.
Közben Münchenben II. Lajos bajor
király szeretné lekötni: e műértő ifjú Wittelsbach Erzsébet királynénk rokona. A
„Festspielhaus ” terve még meghiúsul az
udvar kapzsiságán, Wagner újra Svájcba
megy, hol Teli tavánál, a Vierwaldstattinél talál megnyugvást. Mikor visszatér,
újult erővel fog régi terve megvalósításá
hoz: kiáltványt intéz 1871-ben a német
nemzethez s Bayreuthban, Észak-Bajorország e kis városában Ígéri egy ünnepi
színház megnyitását, mely nem üzleti célt
szolgál, hanem a német művészetet. Persze
nem volt meg kiáltványának a kívánt
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anyagi eredménye, de megszületett mégis
Lajos segítségévéi az ünnepi színház, me
lyet egy évi próbák után 1876 nyarán meg
is nyitott a „ Nibelung gyű rűje” -\ú. Min
den nyáron játszanak itt tíz-tizenkét este,
a művészet imádói gyűlnek ide áhitattal;
mert oktalanul vádolták ellenségei Wag
nert azzal, hogy önmaga istenítésére állí
totta színházát; nem : ez a német szellem
diadala! S ha nem is maradt az, ami volt,
nem is meghívottaknak játszanak ingyen,
hanem belépődíjért adják a művészetet: a
nagy szellem meghívottjai zarándokolnak
el ide évenként. — Itt adták először a
maga teljességében a Nibelung-tetralógiát,
melynek alapgondolata a kincs vésze és a
gyűrű átka mellett a pogány istenek le
hanyatlása a hatalmas emberrel, a keresztyénségben felszabadult emberrel szemben.
A Rajna kincse, Walkür, Siegfried az
Edda-dalokon alapul, utóbbiban már a
Nibelung-énekben is előforduló sárkány
kaland is megvan; az utolsó: az „Istenek
alkonya” pedig a Nibelung-ének I. részét
dolgozza fel Siegfried haláláig. Hogy mily
hatalmas tragédia lesz a mondából, csak a
legismertebben mutatom némileg meg:
tudjuk, hogy a Nibelung-énekben Hagen
öli meg a hős Siegfriedet, mert Brunhildát, a királynét megsértette Kriemhilde, a
hős felesége; indoka a hűség. Itt Hagen
Alberich f i a ; ettől a gyűrűt Wotan, az
istenek királya ragadta el csellel, Alberich
megátkozza a gyűrűt (innen a főcím, ő a

Nibelung), mely az óriásoktól Siegfriedhez jut. Alberich ösztökéli fiát, Hagent is
bosszúra s így az alattvalói hűség mellett
atyja sérelme is magyarázza sötét tettét.
— A wagneri zenei nyelv is e darabjában
(hiszen egységes a négy estére szóló mű)
a maga tökéletességében nyilvánul meg;
beszéd e zene, csak tanuljuk meg a nyel
vét.
Végül hattyúdala a megváltás müve, a
színpadi áhitatos ünnepi játék (mint maga
nevezi), a „Parsifal” . A tévelygésben
megtisztult ember Istenhez eljut és üdvöz ü l: Parsifal a Grál királya lesz, miután
a varázsló Klingsor szolgáinak, a virág
lányoknak és Kundrynak, az örök nőnek
csábításait leküzdötte. Megtisztul ő maga,
hanem a bűnös Kundry is. A müvet W ag
ner halála után harminc évig csak Bayreuthban adták a szerző rendelkezésére;
mikor a szerzői jog nem védte többé a mü
vet, előadták másutt is s az emberiség közkincse lett. De áhitatos lélekkel közeledünk
hozzá, mint az Ür templomához s mély ha
tást is gyakorol ránk, főleg egyes részei
nek hangulata: a nagypénteki varázs és az
úrvacsorái jelenet bensőséges áhítata.
A nagy szellem pedig egy évvel rá,
1883 február 13-án meghalt Velencében;
testét Bayreuthban egyszerű kő fedi. Mű
vei a világon uralkodnak és uralkodni is
fognak mindig, mert igazi művész: zenész
és költő teremtette őket Isten nagyobb di
csőségére.
J). Bőhm Dezső

A rívíeraí Corniche-úton
Van énnekem három kedves, jó barátom,
Zöld erdő, kék tenger s testvére az ég.
Őket itt most együtt, ölelkezve látom:
Oltár szívem, rajta öröm lángja ég.

—

Zöld erdőm köszöntőm, új tavaszt remélve,
Hallgatom nagy vígan, mit a hab cseveg,
Felmosoly gom hálám a ragyogó égre:
Három jó barátom Isten áldja meg!
Szigetiig Lajos
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Szent magány.
Zsoltárt zengő nagy orgona az erdőT
Billentyűje rajt a zizzenö sok ág,
Kíséri halk sípján az őszi szellő,
Áment bólintanak a lenge fák.

Sudár fenyők gótoszlopos homálya,
Alatta fu t a félénk kis patak,
Szentegyház ez. A menny borul reája,
Fohászt rebeg ezer kis habajak.

A szírten ég a nap oltári lángja,
Áhitatillat kél a réteken.
Csilingel a kis kék harang virága:
..Imádkozzunk! Isten van itt jelen !”
Szigethy Lajos

Az ifjúkor adósságai.
A háború előtti években puritán evan
gélikus szülök növekedő fiú, vagy leány
gyermekeiknek vagy egy Szentírást, vagy
egy imakönyvet ajándékoztak különleges
alkalmakkor s voltak korok s voltak em
berek, akik ezt tartották a legszebb kon
firmációi, vagy karácsonyi ajándéknak,
helyesebben emléknek. Az adományozó
szülők igazán evangéliumszerüen jártak
el még akkor is, ha ezzel gyermekeik
önös kívánságait nem is tudták kielégí
teni. Tényleg az a helyes, ha az apa a
fiának a Bibliát adja a kezébe s az anya
a leányának azt teszi kötelességévé, hogy
ő is állandóan olvassa a Szentírást. Vala
mikor ez a Biblia-ajándékozási szokás
apáról fiúra szállott az erdélyi evangéli
kus családokban s ezt bizonyára nem ma
guktól találták ki. Valahol meg van en
nek a történelmi gyökere s a mai ifjúság
hoz méltó volna annak az elhatározása,
hogy átveszi, feléleszti és ápolni fogja
ezt a jó szokást. Ez is irredentizmus.
De vájjon megérti-e a gyermek ezt a
szülői ajándékozást? Kedvesebb lesz-e a
Biblia előtte azért, mert a szüleitől kapta
s csak kegyelettel gondol a könyvre, vagy
—

annak láttán a szüleire, vagy olvassa is
azt néha. Sokan ismerik a régi koroknak
ma már elavult azon meséit, amelyek ar
ról szólnak, hogy a Bibliába fejedelmek,,
vagy apák nagy értékű papíros pénzeket
helyeztek el s arról győződtek meg hosszú
évek irtán, hogy a könyv is és a pénz is
érintetlen maradt. Ennek a mesének nem
csak szimbolikus, vagy allegorikus jelen
tősége van, hanem ha úgy tetszik, egy
reformáció prédikáció részletnek tekint
hető s igazi jelentése is az, hogy óriási
kincsek vannak az írásba elhelyezve.
Az ilyen szülői parancsolatok kérése és
azoknak hűséges teljesítése pedig milyen
fontos. Évekkel ezelőtt ismertem egy igen
jó modorú, derék evangélikus embert,
aki úgy a háborúban, mint a mai munka
ágában kiváló eredményeket ért el. Ö
maga büszkén mesélte el, hogy apja élete
utolsó perceiben Bibliával a kezében csak
arra kérte őt, hogy hitét el ne hagyja s
maradjon meg annak igazságaiban. A fiú
tartotta, őrizgette büszkén ezt az apai
örökséget, míg az élete párja tőle hosszas
s meggyőző rábeszélésekkel el nem vette
(a férfi reverzálist adott) s azóta az örö-
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mök helyett a csendes békétlenség s szótalan szomorúság uralkodik ezen a fér
fin s valami olyan közbevetés van ma
még közte és papja között, amelyet csak
keserű könnyek között, nagy tettekkel
lehet meg nem történtté tenni.
Amikor az apák és anyák gyermekeik
kezébe adják a Szentírást, az ő prófétai
lelkületűk bölcsessége szólal meg ebben a
tettben s mivel mondani élő szóval sem
mit sem mondanak, szemeikkel s lelkűk
sugallnazásával kérik gyermekeiket, hogy
olvassák, szeressék azt, mint apai, vagy
anyai örökséget.
Sokszor szoktam mondani leány növen
dékeimnek, hogy azok a szépen berende
zett, fehér bútorzatú leányszobák akkor
lesznek igazán tökéletesen széppé, ha az
éjjeliszekrény lámpása alatt, mint a leg
szebb erkölcsi dekoráció, ott fekszik a
Biblia. Annak a jelenléte nem üti a fehér
szoba hangulatát s a sok finom női kézi
munka akkor igazán szemet és lelket gyö
nyörködtető, ha olyankor néznek rá, mi
kor az éjjeli csendes órákban, lefekvés
előtt a Bibliát olvasva, abból megvigasz
talódva és megihletődve a megnemesedő
lélek pillantása éri ezeket a remekeket.
Sajnos, arról mi emberek nem igen tudimk meggyőződni, hogy mennyire mé
lyen hullnak a leányszívekben ezek az in
telmek. Diákéveimnek érdekes eseménye
mindig az évvégi könyveladás volt. A
nyilvános s nehéz vizsgálatok letétele
után megnyílt a hatóságilag engedélye
zett tankönyv börze s minden diák azon
volt, hogy használt könyvét minél jo b 
ban s jövő évre valót minél jutányosabban szerezze be. Amit leleményes diák
<5sak kitalálhat, az ott mind látható és
hallható volt s zaj tekintetében a Perzsa
vásár piano volt ehhez képest s mégis
legjobb emlékezésem szerint sem tudok
arról, hogy valamelyik vásott diák is el.adta volna a Bibliáját. Ezt az egy köny
—

vet mindenki újonnan vásárolta meg s
tette el örök emléknek.
Viszont milyen szomorú látni azt s a
nyomornak milyen nagy az aratása ma,
amikor nem egyszer szegény öreg aszszonyok agyonolvasott bibliákkal jelen
nek meg lelkészeik előtt s őket arra ké
rik, hogy utolsó eladható' értékeik meg
vásárlásával néhány napig továbbtenget
hessék életüket.
Ha régi is az a könyv, éppen annyit
ér, mint legjobb állapotban. Az első k i
adás époly tökéletes, mint a legutolsó s
hogy az üdvösséget elnyerhesse az ember,
nem kell a legutóbbi kiadást megvenni.
Ma pedig minden tárgykörből való köny
veink is csak néhány évig élnek, a Biblia
pedig örökké él és örökké ugyanaz ma
rad, olyan marad, ahogy apáink is ol
vasták.
V ájjon van-e a mi evangélikus diák
testvéreink közül olyan valaki, aki a ma
gyar irodalmi óráin a régi X V I. és X V II,
század magyar nyelvéről tanulva azt
hallja, hogy Pázmány nyelve mily kitűnő
s akkor valami belső ösztöntől hajtva ki
keres egy ebből az időből való Károlyi
Bibliát s összehasonlítást tesz s késő é j
szakákon rájön arra, hogy milyen nagy
adóssága volt eddig, mert csak most
tudta meg, hogy milyen drága magyar
nyelv volt az, amelyiken az Írás először
megjelent nálunk nemzeti nyelvünkön.
Az evangélikus ifjúnak lényege és ér
téke attól függ, hogy milyen viszonyban
van a Bibliával. Lehet elérni sikereket
tanulmányi téren, gimnasztikái és ritmi
kai
gyakorlatokkal,
önképzőköri és
gyorsíróköri szép szereplésekkel, de ha
ezek a sikerek mind a Bibliától való eltá
volodásban valók csupán, az szomorú
adósság. Akik viszont minden sikerüket
a Bibliával összekapcsolva érik el, meny
nyivel tökéletesebb örömök részesei.
Evangélikus Ifjúság, szeresd meg a
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Bibliát s ha sokan hallgatnak a figyel
meztető szóra, akkor a jövő számban
megírjuk azt, hogy mi minden olyant ta-

Iái benne, ami miatt soha sem lesz adós
sága.
Dr. Gaudy László

A puska.
Irta : Macskássy Gyula, V II. o. tanuló.
(Lapunk első jutalmat nyert pályaműve.)
Sokféle puska van a világon. Van cél
lövőpuska, flóbert, légpuska, gummipuska
stb., sőt a jégen is van egy figura, amit
puskának neveznek. Mind igen hasznos
jószág. Egyikkel ugráló tojásokat lehet
szétlőni; a másikkal fejen és hason lehet
ártatlan áldozatokat találni; a harmadik
kal verebekre lehet vadászni; a következő
vel igen hatásosan lehet valakinek a sze
mét kilőni, vagy a bácsi fejéről a cilindert
letrafálni; a jégi puska igen alkalmas nad
rág és kesztyű koptatásra. Ebből viszont
a jótékony intézeteknek van hasznuk, mert
egy ilyen jégszezon után tucatjával érkez
nek a lyukas nadrágok és kesztyűk. Na,
de most nem erről van szó! Még van egy
puskafaj, aminek célját és rendeltetését
úgy hiszem nem kell ily részletesen fejte
getnem azok előtt, kik jártasak az iskolai
élet sötét berkében és útvesztőjében. Ez
nem ilyen veszélyes, mint az előbbiek, nem
lehet vele tojásokra célozni, nem lehet sze
met kilőni, sőt még csak a nadrágot sem
koptatja, de azért mégis jótékonycélú. A
„nemtanuló diákok védegyletének" a sú
gáson kívül egyedüli és biztos áldása ez a
szer, ami „puska" név alatt van forga
lomban. Óh, te jó ég! hány diák köszön
heti ennek létét, előbbrejutását, tűrhető
bizonyítványát és a papa, mama csodálko
zását.
— „Na, de ilyet?! Ez a pernahajder
semmit sem tanul és n i ; a bizonyítványá
ban, ha nem is jelesek díszelegnek, de egy
szekunda sincs!"
-

A pernahajder pedig ott lóg a jégen
vagy az erdőben s ha reggel iskolába in
dúl fél kilencig keresi a könyvét, amiből
„tegnap tanúit". Közben az ott lapúl a
szekrény alatt a múltheti odahajítás óta.
És a gyerek mégis megússza a feleléseket,
mert ott van az az áldott. . . „puska!" Na,
de jön még a kutyára és a diákra dér!
Megesik az is, hogy elsül a „puska" még
pedig visszafelé. Mert úgy-e hogyha a ka
panyél is elsül, akkor egy puskának neve
zett valami még jobban elsülhet, mint azt
az alábbi megesett eset is igazolja.

Félév előtt állottak a lurkók. Utolsó
nap a konferencia előtt. B r u h . . . ! Még be
szélni is rossz erről, pláne olyannak, mint
Cibere. Ha németet említettek előtte, hát
rúgott és ütött. És mégegyszer bruh . . .,
mert felelni is kell ma neki ebből, állott
ugyanis Cibere szénája igen rosszúl e tan
ból. S ha tekintetbe vesszük, hogy nem
csak Cibere volt, akinek szintén ily módon
állt szénája, hát szinte érezhetjük a levegő
puskoporral teli szagát. És a drukk!
Drukkolt a jeles, az elégséges, a tiszta né
gyes tanuló, a biztos kettesek, hármasok,
ugyanis a diákoknak az önkéntes mentő
egyesülettel együtt a jelszavuk: „Minden
kit érhet baleset!" Felelünk? Nem fele
lünk? Hiába tudja a diák a leckéjét, vagy
hiába nem tudja, azért drukkol rendület
lenül és kitartóan. Mint valami hatalmas
méhkas úgy zúgott az osztály; ugrálás, sza
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ladgálás, kétségbeesett magolás minden
felé.
Cibere úgylátszik csak most fedezte fel,
hogy a „Lohengrin“ is föl van adva, mert
ijedt ábrázattal szaladgált fühöz-fához
egy „csipetnyi fordításért11. De ez úgy lát
szik nagy forgalomnak örvendhetett, mert
hiába lótott-futott. Keserű megadással ro
gyott le padjába.
— Jaj nekem! Ebbe a Lóheringbe fo 
gok belebukni!
Igaza volt szegénynek!
De most pihegve rohant be a hírnök s
ordított bele a lármázó tömegbe:
— Jön! Jön!
Mintha menykő csapott volna be az osz
tályba, oly csend lett hirtelen. Na még csak
az kellene, hogy zaj is legyen ilyenkor, tu
dom megkeserülné valamennyi. Horiga
ugyanis mindent megbocsájtott, csak a
zajt nem. Múltkor is, csak ép egy tolltartó
esett le abban a pillanatban, mikor belé
pett, meg volt a következményé.
— Jő, -— mondta a legangyalibb hang
ján — ha olyan nagy a lármázó kedvük,
hát majd lehűtöm magukat. Leírják szé
pen — s ezzel föllapozta könyvét — a 25.
laptól a 30.-ig. Jövő órán beszedem!
De ez még nem volt elég. Huszonhármán
szekundáztak le, amit Gipsz Laci, az osz
tály jegyzője azonnal be is írt az atlétikai,
úszó, famászási és még nem tudom milyen
rekordok mellé. Sajnos, ez is rekord!
Most belépett az öreg. Felállás . . . le
ülés . . . Beír az osztálykönyvbe. És bruh...
most előszedi a noteszt. Kezek kétségbe
esett gyúrásának zaja, halk fohászok, szí
vek heves kalapálásai rezegtetik a levegőt...
és az öreg Horiga feltekintve a noteszből,
élvező szemekkel tekint végig a verejtékező
osztályon. Majd szokásához híven megnézi
szép komótosan óráját, nagy nyugodtság
gal visszahelyezi mellényének bal alsó zse
bébe és mikor a fiúk szinte vonaglanak a
—

nagy drukkban végre kicitálja mézes han
gon az áldozatokat.
— Bagó, Brigódesz, Cibere! Gyertek ki
szépen fiacskáim! Ide, ide a világot je
lentő deszkákra — s a dobogóra mutatott.
Ciberének a torkába ugrált a szíve, arca
vörös volt, mint a paprika s arcáról mint
kis patakocskák folydogáltak a drukk vizes
eredményei. Most, hogy fölhívták, zavartan
kelt fel helyéről s tétovázva nézett körül.
Rémes gondolatok cikkáztak át agyán.
Most úgy hirtelen megütné az öreget a
guta . . . ja j ! . . . vagy oda menne (már
mint Cibere) a nyitott ablakhoz és íölállna
rá é s . . . ezt mondaná a tanár úrnak: „Ta
nár úr, kérem, ha nem enged át, hát kiug
róm !. . . És az ijedten fogadná meg, hogy
átengedi. . . vagy hirtelen elsüllyedne a ka
tedra . . . vagy egy kis földrengés lenne,
hogy az öreg fejére esne Budapest (ugyanis
a katedra felett egy Budapest térképe füg
gött) s ehhez hasonló gondolatok cikkáz
tak fejében. De egyik sem teljesedett be,
mert Ciberét álmodozásából Horiga vaj
lágy szava ébresztette a szomorú való
ságba :
Cibere! Na jöjjön csak édes fiam, nem
eszem meg!
És a Cibere fiam kénytelen volt elin
dulni a katedra felé. Lehorgasztott, buta
képpel baktatott a megkönnyebbült sóhaj
tásokkal teli padsorok között. Milyen könynyen megmenekülhetne. Csak egy puska
kellene, egy fo r d ítá s !... De mi az? F irnájsz, Cibere ősi ellensége megkönyörült
rajta? Mert lobogtatva, vigyorgó képpel
nyújt neki egy papírszeletet, Lóhengrin
fordítását. Cibere „életveszélyes" helyzeté
ben, nem törődve a közöttük levő politikai
viszonyra, mohón kap utána. Megnézi.
Az. J a h ! a diákbecsület. . . Mégis csak
jó fiú ez a Firnájsz. Szája egyszerre a
füléig húzódik örömében s most már bol
dogan trappol ki a „világot jelentő’ '
deszkákra.
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És ezt nevezem mázlinak! Az öreg ka
ján képpel mutat rá Ciberére:
— Na fordítsa Lohengrint!
Cibere még egyszer utoljára hálás sze
mekkel néz vissza Firnájszra s „tudásá
n a k ” tudatában hevesen neki kezd a fo r
dításnak. A puskázás jó l megy, Cibere
megmentett pofázmánnyal hadarja hol a
német, hol a magyar mondatokat.
De j a j ! Kis katasztrófa! Nem tudom a
puska volt egy helyen olvashatatlan vagy
Cibere nem tud eléggé olvasni, mert hir
telen bedöglött a fordítás! Hiába illegette
erre, hiába illegette arra a fejét, csak
nem sikerült kisütni mi lehet a fordítás.
Csak makogott.

Hóriga föltekintett, várakozással for
dult Cibere felé, látszott, hogy élvezi en
nek zavarát, majd megszólalt:
— Na csak bökje ki, ami a szájában
van!
Cibere dadogott valamit, hogy nincs
semmi a szájában s ebben a pillanatban
Arégre megértette Brugódesz kétségbe
esett súgását. Ment vígan tovább a fo r
dítás.
De ni, Firnájsz a helyén már alig tudja
visszatartani a keze mögött a nevetést.
Most súg valamit szomszédjának, az is
röhög s feszült figyelemmel lesik Cibere
fordítását.
Most az egész osztályból kitört a röhö
gés, még Horiga is vigyorgott bajusza
alatt. Cibere ott tartott, hogy Lohengrin
a háborgó tengeren öt napja bőjtől, mi
kor a hattyú egy kis halat fog s meg
osztja vele. Na igen, de, hogy ez a kis
halacska. . . egy cápa volt, azt Firnájsz
költötte hozzá. A puskán legalább is ez
állott és Cibere a nagy „fordítási” svungban a kis tévedést észre sem vette. Elő
ször csak bámult a nagy röhögésen, za
vart szemeit tétován meresztgette, de mi
kor Firnájsz vigyorgó, megelégedett ké
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pét meglátta, hirtelen fölvillant az agyá
ban, honnan fúj a szél.
S egy újabb b a j! Ciberét majd a frász
ette meg. Mikor a vihogás egy kicsit le
csillapult, Horiga kenyérre kenhető szó
zata fuvolázott felé.
— Igazán? Cápa? Mi az, magánál így
van? Mert nálam nem. Mutassa a köny
vét !
Cibere úgy tett, mintha nem hallotta
volna a parancsot, elkezdett gyorsan to
vább hadarni, de az öreggel nem lehetett
kitolni.
— Fiam, maga nagyot hall? A könyvét
kértem !
S Cibere kénytelen volt lassan a tanár
felé nyújtani könyvét. Csodát remélt. Jó
az Isten . . . egy ilyen kis papírszelet csak
eltűnhet. . . Történtek már csodák!
Tévedett.
Óh, j a j ! Horiga hadvezéri arccal lobog
tatta föl zsákmányát, a „puskát” .
Ciberével forgott a világ. Mintha fejbekolintották volna úgy állt a katedrán. S
messze . . . egy glóriával körülfont né
gyest látott lebegni.
— Maga . . . maga akar engem becsap
n i ? . . . Maga' szemtelen — ezt a sok ma
gát csak akkor használta, ha mérges volt.
— Hát mit gondol maga, vak vagyok?
Azt gondolja, hogy nem láttam már rég
ezt a cetlit ott magánál? (Dehogy látta!
Csak a te k in té ly ... a tekintély!) Maga
szemtelen!
Engem akar b e c s a p n i!...
Maga még magasan végzi! Menjen! Ne is
lássam! Ezt megjegyzem! Ki ez? Ci . . .
Cibere — s beírt egy olyan szekundát,
hogy csak úgy szikrázott a ceruza.
Cibere részben forgó tekintettel igye
kezett helyre, s még nyomban az eset
után olyan nyaklevest kent le Firnájsznak, hogy csak úgy zörögtek az ablakok.
Horiga úgylátszik nem is hallotta, mert
nagy igyekezettel írt még valamit a szekunda után a „M egjegyzés” rovatba.
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Űgylátszik azonban, hogy a papák és
mamák, nem nagyon jártasak az iskolai
szakkifejezésekben, mert Cibereéknél a
„zenésfabotgyakorlatok ” után, még Ci
bere papa nem fejezte be szereplését.
Jött a hetekig tartó erkölcsi prédikáció,
melyből a legkifejezőbb mondat, mely a
papák iskolai szaktudatlanságát híven
tükrözi, e z :
— És te csirkefogó, ha még egyszer
ki mersz menni a céllövöldébe, hát haza
ne merj jönni!

Bizonyítvány kiosztáskor Cibere min
denre el volt készülve. Azt tudta, hogy
németből Horiga elhasaltatja, mégis meg
volt lepődve, mikor meglátta bizonyítvá
nyát. Ilyet még nem látott vagy h allott!
Ezt is beírhatja Gipsz Laci a rekordok
közé. Az „elégtelen” felett egy csillag
díszelgett. Csillagos elégtelen! S a meg
jegyzésben a csillag alatt ez a mindent
elmondó szócska: „Puskázott ’ ’ Ilyet még
nem látott senki s mindenki csodájára
járt.

Könyvismertetés.
Pethö Sándor: Világostól Trianonig.
A mai Magyarország kialakulásának tör
ténete. A földrajzi részt írta Fodor F e
renc. 45 arcképpel, számos térképpel és
ábrával. Budapest, 1925. Enciklopédia rt.
Nagy 8-r. V III, 324, 4 1.
A keresztyén magyar állam megalakulá
sának és régi történetének rövid vázlata
után a Habsburg-kor tömör rajzával veti
meg az alapot tulajdonképpeni tárgyához,
a rendi Magyarország romjain fölépült
modern állam történetének kritikai vizs
gálatához.
A Habsburgok kezdeteinek tárgyalásá
nál akadtunk a következő mondatra: „A
hitújítás szétkalapálta a keresztény-katholikus világ egységét. Luther azon való
bosszankodásában, hogy a magyarok Bu
dán megégettek egy lutheránust, arra iz
gatta a feléje szító német közvéleményt és
a német fejedelmeket, hogy hagyják sor
sára Magyarországot.” (14. 1.). Mindkét
állítás a X V I. század történeti szemléleté
nek visszhangja, amely még a középkor
ban gyökeredzik, az eseményeknek metafi
zikai okokkal igyekszik magyarázatot adni.
A mohácsi vész után a török veszedelemnek
ily teológikus magyarázata alapján vádat
emelt egymás ellen a régi és az új egyház.
—

Protestáns részről kimutatták már mind
két állítás tarthatatlanságát,1 korunk pro
testánsai nem vállalják X V I. századi elő
deiknek a katholikusok elleni, e tárgyban
felhozott vádjait, ideje volna hát, ha a
másik oldalon sem találkoznánk eféle elfo
gult anachronizmusokkal.
Az újabb kor történetének olvasása köz
ben az 1790/91. országgyűlés méltatásán
akadt meg szemünk. Tagadhatatlan, hogy
ennek hangulatában benne volt az új idők
sok ígérete, azonban szerzőnk oly jelentő
séget tulajdonít neki, amely azt nem illeti
meg. Ez az országgyűlés sem szociális, sem
nemzeti szempontból nem jelent jelenté
keny haladást: amott nem lépett ki a ren
diség szűk köréből, emitt elég volt II. Lipótnak néhány ezredet összevonni, hogy az
országgyűlés megelégedjék állami létünk
ily papírosgaranciáival, amilyenekkel tele
vannak törvénykönyvünk lapjai, ami ép
pen azt bizonyítja, hogy Habsburg-királyaink sohasem tartották meg őket. Ha a
rendek követeléseit az 1791. törvényekkel
összevetjük, akkor látjuk, mily szánalmas
eredménye volt az 1790-iki felbuzdulásnak

1.) Révész Imre: Mohács és a reformáció. Prot.
Szemle, 1926. 8 sz.
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s mily gerinctelen volt ez a rendi társa
dalom a királyi hatalommal szemben.
Széchenyi és Kossuth koránál követke
zetlenségeket találunk. A kiegyezés utáni
kor történetirodalmával egyezőleg csak a
negyvenes évek szembenálló két politiku
sát látja bennük; nem veszi észre, hogy
Széchenyi és Kossuth munkája harmoni
kus egész, egy műremek első és második
kötete, hogy Széchenyi 1840 után nemcsak
Kossuth személye, de a saját alkotása ellen
is fordult. Lám a szerző szerint is észre
vette ezt Metternich: ő, „aki sokkal prak
tikusabb államférfi volt, mint a nagy ma
gyar reformátor, egy pillanatig sem hitte,
hogy az a nemzedék, mely csordultig meg
telt a nemzeti és szociális újítások vágyá
tól, meg fog elégedni a nemzeti élet ama
csonka és vézna kereteivel, amelyeket az
Ausztriával való viszony és a rendi alkot
mány kombinációja biztosított.” (30. 1.).
Acolus viharfúriái voltak ezek, melyeket
Széchenyi fölidézett s melyeket aztán quos
ego-ya nem tudott visszaparancsolni bar
langjukba. Ez Széchenyi tragédiájának,
de egyúttal történeti nagyságának is az
oka.
Egy helyütt (32. 1.) azt mondja, hogy
Széchenyi sejtette meg egyedül, „hogy a
Habsburg-monarchiában csaknem akkora
belső erő él, mint amekkora európai szük
ségesség őrködik fenntartása fölött” , ké
sőbb pedig (46. 1.) ezt találjuk: „H a száz
ötven évvel előbb az uralkodóház még
nagy háborút volt képes folytatni hátában
a magyar felkeléssel, akkor az erőviszonyok
alapos felfordulását és Ausztria iszonyú
legyengülését dokumentálta az a körül
mény, hogy a magyarországi nemzetiségek
egy részének Vendée-szerü szereplése mel
lett még a muszkát is be kellett hívni, hogy
a magyar „lázadást” leverje.”
Ily következetlenségek után nem csodál
hatjuk, hogy az a kép, amelyet Kossuthról
ad, hiányos, torzított. Elismerjük, hogy
—

voltak tévedései, nem félistent látunk
benne, hanem embert, de ezt az embert
szeretnők látni egész világtörténelmi nagy
ságában, Cromwell, báró Stein, Cavour
mellé sorozva. Egy szóval sem említi a
szerző azt, ami Kossuth alakját átmenti
időn, enyészeten, ami a nemzet Pantheonjában alakját Szent Istváné mellé állítja,,
azt, hogy Magyarország társadalmának új
szociális rendet adott. Amikor pedig az
emigráns Kossuth „légvárai ” -ról beszél
szánakozóan, felejti, hogy a nagy hontalan
nagy kormányzóelődje, Hunyadi János
nyomdokaiba lépett ekkor, befogadtatva
nemzetét, mint a demokratikus haladásr
honpolgári szabadságok előharcosát a nagy
nyugati nemzetek szívébe. Pedig jól látja
Pethő, ragyogó dialektikával elénk is tár
ja a kiegyezés utáni kor kormányainak és
kormányzó pártjainak szomorú történeti
szereplését, ami abban kristályosodott ki,
hogy Kossuth pályája e két nagy törté
nelmi eredményét száz százalékig lerom
bolta, hogy a világháború nagy leszámolása
a népek szemében úgy tükrözött bennün
ket vissza, mint a legsötétebb reakció ha
záját, amely megérdemelte a szörnyű íté
letet, mely feje fölött elhangzott.
Súlyos kifogás alá esik ez a mondat is :
„A 48-as törvényhozás az idő rövidsége
miatt vagy a forradalmi politikusok mu
lasztása következtében megfeledkezni lát
szott a pragmatica sanctióból folyó közös
ség ügyeinek és érdekeinek intézéséről.”
(33. 1.) Mi tudjuk jól, hogy a szerző két
alternatívája közül az első volt az ok. a
másikat csak akkor lett volna szabad em
lítenie, ha bizonyítani tudta volna. Hagy
juk az ilyesmit az osztrák történetírókra,
felhordtak ők minden álérvet, amelyek a
valószerűségnek leghalványabb látszatával
is birtak.
Annál inkább helyeselhetjük a követ
kező mondat történeti ítéletét: „Sajnos, a
világosi katasztrófa olyan szellemi meg-
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kavarodást és erkölcsi csüggedést okozott
még tiszta és nemes magyar elmékben is,
hogy lehetségesnek, sőt szükségesnek tar
tották irodalmi propagandát folytatni ama
fából való vaskarika koncepciója mellett,
hogy összeegyeztessék a hatalmi statusquót
a magyar nemeseknek méltatlanul lemér
sékelt igényeivel és jogaival. Ebben a vo
natkozásban nem találhat történelmi ment
séget Kemény Zsigmond egy-két röpirata
és Eötvös József bárónak első publicisz
tikai kísérlete az összeomlás után.“ (60.1.)
Epily nagy igazságot mond ki e mon
data : „A proskripciók, a bebörtönzések, a
rendőri ellenőrzés apró és ravasz kotnye
leskedései és szekatúrái, az a körülmény,
hogy az ország politikai felosztásán kívül
az egész magyar társadalom vogelfrei lett,
leginkább pedig az aradi és pesti hóhérko
dások olyan érzelmi választófalakat emel
tek az uralkodóház és a nemzet közé, ame
lyeket később sem a feledés vizének nem
sikerült teljesen elmosnia, sem az egy
másrautaltság gondolata nem volt képes
átfúrni.“ (48. 1.) De vájjon levonták-e e
tény konzekvenciáit a 67 utáni uralmon
lévő politikusai és levonta-e maga a szerző í
Gondoltak-e a nemzeti lét öncélúságára
akkor, amikor az egymásrautaltság gondo
latának tudatában a másik félt, a királyt
nem voltak képesek jobb belátásra bírni,
■a királyi akarat előtt való folytonos meg
hajlás helyett kerestek-e más úton szaba
dulást a tragikus circulus vitiosusbólf
Pethő könyvének legragyogóbb lapjai
azok, amelyek a nemzetiségi kérdést tár
gyalják. Itt szinte fenntartás nélkül aláír
hatjuk minden sorát. Szemünk csak ezen
az egyetlen mondaton akad meg kritikai
vággyal: „Azt a rossz hangulatot, amelyet
az 1849 márc. 4.-iki alkotmány idézett fel
a nemzetiségekben, a magyar politika el
mulasztotta hasznosítani kibékítésükre.“
(67. 1.) Itt nem érthetünk egyet a szerzővel. Elismerjük, hogy Kossuthot 1848-ban
—

elragadta túláradó nemzeti érzése, faji
büszkesége a nemzetiségek követeléseivel
szemben. Nem azt mondjuk ezzel, hogy
fenntartás nélkül teljesítenie kellett volna
követeléseiket, mert azok csakugyan túl
zók voltak, teljesítésük méltán kihívhatta
volna a történelem kritikáját Kossuthtal
szemben; csak azt, hogy ekkor a hazafi
heve győzedelmeskedett a diplomata hideg
vérén és óvatosságán. De 49-ben, az oláh
és rác vérengzések után, a tavaszi hadjárat
diadalai közepett alkudozni velük, megju
talmazni őket korbács helyett a testvér
gyilkosságok hekatombái után, ez a köve
telés a pszichológia teljes figyelmen kívül
hagyása a történelemben.
Hanem amit ezenkívül mond, az mind
tragikus való. A 68,-iki nemzetiségi tör
vény méltánylása, a jó alap, amelyre lehe
tett volna becsületesen építeni, amíg még
nem volt késő. Ehelyett a kormányoknak
az a dicstelen ravaszkodása, hogy a nemzeti
gondolatnak Béccsel szemben való szaka
datlan elárulásáért cserében tűnő népsze
rűségük foltozgatása céljából odadobták
prédául a nemzetiségek fejét. A közjogi el
lenzék vaksága, amely nem hallgatott ki
váló tagjának, Mocsáry Lajosnak intel
meire és népszerűséghajhászásában e pon
ton versenyt futott a kormánypárttal.
A Trianon utáni magyar politika rajza
a kortárs és pártember munkája, amelyet
a történelem revízió alá vesz, ha arra érett
lesz. Egy igazságán azonban aligha fog
változtatni, azon a megállapításon, hogy
a végenyészet meredélyére sodródott, hihe
tetlenül legyengült magyarság botorul a
maga fejére zúdította két nemzetközi nagy
hatalom, a zsidóság és a szociáldemokrácia
haragját. Az. őszirózsás öt hónap és a bolsevizmus nyomorúságai és szörnyűségei
miatt vádat emelt az egész zsidóság ellen.
Ahelyett, hogy éles határvonalat vont
volna a történelmi magyar zsidóság és a
galíciai invázió közt, eldobta magától
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amannak nagy szellemi és anyagi erejét.
Végül igen figyelemreméltó az utóbbi
évtizedek közjogi küzdelmeinek rajza, kü
lönösen az Andrássy— Tisza-párbaj. Pethő
pártállása ez utóbbi megítélésénél óvatos
ságra int, bármilyen meggyőzőnek látszik
is érvelése. Amily szimpatikus Andrássy
külpolitikai szereplése a válságos októberi
napokban, olyan aggodalomkeltő Károly
király második visszatérése alkalmával. A
közjogi küzdelmekből azt látjuk, hogy
amíg mindkét fél a maga módján akarta
boldogítani a hazát a másik feje árán, az
alatt a haza elveszett.
Pethő könyve érdekfeszítő mű, figyel
münket mindvégig fogva tartja, az egy
percre sem lankad olvasása közben, remek
stílusa lebilincsel, fényes dialektikájának
varázsa megejt. Ha kihívja is itt-ott kriti
kánkat, tárgyáról világos képet ad. Bátor
hangja friss szellőként járja át történet
irodalmunkat.
Jánossy István.

Luther lelke. Már néhány éve annak,
hogy lapunk egyik munkatársa Dr. Szigethy Lajos tolla alól az evangélikus ol
vasó kezébe került egy könyv, melynek
címe: Luther lelke. Azóta gyors egymás
utánban követte ezt a második és a hardik kötet is. A nemrégiben megjelent har
madik kötetben azt mondja a szerző, hogy
ezzel befejezte munkáját. Nem mintha nem
lenne már anyag a további kötetek szá
mára, hiszen megszámlálhatatlan a Luther
leikétől lelkezett nagy magyar ember, ha

nem azért, hogy ifjabb írók folytassák a
munkát, amelyet ő megkezdett.
Az Ifjú Évek olvasói előtt nem ismeret
len már Dr. Szigethy Lajos, a történelem
nek ez a jóságos lelkű ismerője, aki olyan
sokszor vezeti be az olvasót és a hallgatót
rég múlt idők elfödött titkai közé. Hát úgy
történt, hogy Szigethy tanár úr felnézett
az égre, a szép magyar égre, s ahogy néze
gette a fénylő csillagokat, egyiknek-másiknak sugara valahogyan erősebb fénnyel
világított bele a leikébe. Ezek voltak ázott,
melyekbe a Luther lelke költözött: nagy
magyarok, akikben a nagyság testvéresen
összesímult a lutheri törhetetlen hit erejé
vel. Ezek közül a fénylő csillagok közül
fotografált le három kötetre valót Dr. Szi
gethy Lajos, de úgy, hogy nem veszített
egyik sem a fényéből semmit sem.
És most itt van kezünkben a három kö
tet. Nagy nevek: Berzsenyi Dániel, Szé
kács József, Bél Mátyás, Hunfalvy Pál,.
Róth Johanna, Veres Pálné, Schedius La
jos, Böhm Károly, Bajza József, Petőfi,
Győri Géza, Mikszáth, Benczúr Gyula,
Görgey, Kossuth, Thököly, Hermán Ottó
és a többi. Hát nem valóban csillagos ég
ragyog felénk e nagy emberekben? És nem
tölt el büszkeség, ha rágondolunk, hogy
mindezeket Lutherünk lelke vezette a hal
hatatlansághoz ?
Köszönet illeti e szép mű szerzőjét, hogy
művével lutheránus magyar pantheont
emelt. Mi pedig legszentebb kegyeletünk
kel vegyük kezünkbe e könyvet, mintha
valóban halhatatlanok virágos sírjai fölött
járnánk.

HÍREINK
A bpesti ág. hitv. ev. főgimn. március
hó 15.-én d. e. 9 órakor a díszteremben
szép emlékünnepélyt rendezett. A „Kos—

suth-induló“
után, melyet a zenekar
adott elő, Szegő L. VII. o. t. Agyagfalvi
Hegyi István: „Ú j március1' c. költemé-
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nyét szavalta, majd Remport Elek, az
önképző-kör tanárelnöke tartott ünnepi
beszédet. Az énekkar ezután a „Talpra
magyar !“ -t adta elő, majd Scholz L.
V ili. o. t. Arany: „Rendületlenül" c. ver
sét tolmácsolta, végül a „Szózat" eléneklése után a templomban fejeződött be az
impozáns ünnepély, ahol Kemény Lajos
íg. lelkész úr mondott imát.
A Diák Sport Kör vívói szép ered
ményt értek el a K. I. S. 0 . K. országos
bajnokságán. Az elődöntők folyamán a
Toldy főreált 9 :5 arányban (Árvái, Há
ger 3— 3, Láng 2, Feledi 1 győzelem.), a
Kisvárdai gimn.-t pedig 9 :3 arányban
győzve le (Láng, Árvái 3— 3, Feledi 2,
Háger 1 gy.) jutott iskolánk tőr-csapata
a döntőbe, ahol a Kemény Zsigmond fő 
reáltól 9 :6 arányban vereséget szenvedett.
(Árvái, Háger 2— 2, Láng, Feledi 1— 1
g y .) A Kemény főreál már 7 :0-ra veze
tett, mikor az Ev. gimn. 7 :6-ig javított és
vsak a balszerencse gátolta meg a döntet
lent, melyet a kér. bajnokságon kétszer
•elértek derék vívóink. A tőr egyéni baj
nokságban Árvái Béla VIII. o. t. a har
madik helyet érte el. Árvái nyugodt, biz
toskezű, jó tempóérzékű, rutinos vívó,
aki bizonyára nem rosszabb az első két
helyezettnél.
Az Arany János Kör március havában
négy ülést tartott. A márc. 2.-iki XVII.-ik
rendes ülésen Gábor F. VII. o. t. szavalata
(P o e : A holló) érdemkönyvi megörökí
tést kapott. A kör — tekintettel az elő
fordult novellák nagy számára — márc.
23.-án X X .-ik rendes ülésén szépirodalmi
versenyt rendezett, melyen 12.-en vettek
részt. A helyszínen megírandó novella
tárgyát szabadon lehetett választani a kö
vetkezőkből: 1. Mikes és Zsírzsi. 2. Petőfi,
mint vándorszínész. 3. Petőfi megismer
kedése Vörösmartyval. 4. Petőfi kibékü
lése apjával. 5. Arany színészkedése. —
—

A verseny eredményét az utolsó ülésen
hirdetik ki.
A Benczúr Gyula képzőművészeti Kör
tagjai a Il.-ik félévben megtekintették
valamennyi nyitvalevő kiállítást; így
megfordultak a Műcsarnok Tavaszi Tár
latán (több ízben is), a Nemzeti Szalon
ban, az Ernszt Múzeumban. Stux L. kép
viselte a kört André LTIote festőművész
nek a Tud. Akadémián tartott francia
nyelvű előadásán. A kör előadássorozatot
kezdett meg a görög művészetről. Az első
előadás alkalmával, márc. 20.-án, az
archaikus görög szobrászatról volt szó és
a jövő előadások során a görög szobrá
szat virágkorával, a görög festészettel és
az iparművészettel és építészettel akar
foglalkozni.
Berthelsen Béla V III. o. t.
a bpesti ág. hitv. ev. főgimn. tudósítója.
Március idusa az aszódi iskolákban. A
bányai egyházkerület leánynevelő intéze
tének és Petőfi-reálgimnáziumának ifjú 
sága közös ünnepet szentelt a szabadság
nagy napjának. Az ünnepélyt közének
kezdte meg és zárta be. Az ünnepi beszé
det Bartha József VIII. o. t. tartotta, mint
a Petőfi-kör elnöke. Szavaltak: Kaufmann
Klára IV. o. int. n öv .; Körmendy Miklós
és Blaskovits Aladár reálg. tanulók. A
leányiskola énekkara előadta Haberehrn
tanár „M agyar bánat" c. dalát; Breuer
Sylvia IV. o. int. növendék pedig zongo
rán mutatta be Chován „Magyar áb
rá n d "-j át.
Ifj. vallásos est Aszódon. Az aszódi
leánynevelő-intézet és Petőfi-reálgimn.
protestáns ifjúsága ez évi harmadik val
lásos estjét márc. 3.-án tartotta meg a kö
vetkező műsorral:
1. a) Lányi Ernő: Á ldj meg m in k et...
b) Mendelsohn: Dicsőség mennyien
Istennek . . . Énekelte a leánynevelő
intézet egyházi énekkara.
2. Jámbor Lajos: Ne félj, csak higyj.
Szavalta Czigán Margit I. o. int. növ.
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3. Beethoven: Septuor. Zongorán előad
ták: Breuer Silvia és Fecske Ida IV.
o. int. növendékek.
4. Sztárai Mihály életéről és műveiről
felolvasást tartott
Oravecz Ödön
rg. ig.
5. Szász B éla: A harminc pénz. Sza
valta: Molnár Zoltán V II. rg. t.
6. Hymnusz. Énekelte az egész közön
ség.
A Budapesti ev. leánykollégium ön
képzőköre az iskola továbbfejlesztése óta
két tagozatúvá alakult át. A „nagy és a
kis önképzőkör" •
—- mint ahogyan elne
vezték a növendékek -—• így fokozott és
eredményesebb munkát végezhet. A ket
téválasztás kívánatos volt, amit bizonyí
tanak a külön-külön és olykor együtt tar
tott gyűlések. Kéthetenként az iskola nagy
termében folyik a küzdelem a versenyzők,
a szereplők, bírálók és lelkes hallgatók
között a nemes harc jutalmáért, az elis
merésért, jegyzőkönyvi és emlékkönyvi
dicséretért.
Év eleje óta néhány sikerült összeállí
tású gyűlése volt a „k is" önképzőkörnek,
melynek müsorszáma mindig valamilyen
szempont szerint adott jelleget az össze
jövetelnek. Ügyes volt a „Tíz év szerze
m ényei"-ről tartott beszámoló, melyet
megelőzött a tanulmányi kirándulás a
Nemzeti Múzeumba. Ezen a gyűlésen em
lékkönyvbe került a pozsonyi Mária T.
szoborról írt hazafias szép dolgozat. A
két visszakapott Korvináról is értelmes
ismertetést írt az egyik tag. S a Nemzeti
Múzeumban látott bútorokkal, kincsek
kel pedig képzelete segítségével beren
dezte a késmárki gróf várát a dolgozat
írója.
Ősszel a nyári emlékek váltottak ki
belőlük útleírásokat — különösen egy al
földi utazás és tanya leírása nyert egy
hangú dicséretet — őszi hangulatú köl
teményeket, dalokat, — viszont télen a
—

karácsony öröme, a téli vidámság voltak
kedves tárgyaik.
De keresi a rendkívüli alkalmakat, év
fordulókat is, amelyet gyermeki kedélylyel és gyermeki tudással kimélyítsen és
emlékezetessé tegyen. Ilyen volt a Bréhmünnepély, mellyel kapcsolatban Hermann
Ottóról és a magyar és a világirodalom
nagy meseíróiról is megemlékezett, egyik
dolgozatban a magyar nép állatszeretetéről írt tanulmányt a népdalok alapján,
állatmeséket szavaltak, még szereposztás
ban megjelenítéssel is, — sőt még a nép
dalokat is a megadott szempont szerint
válogatták össze.
A szabadság napjáról az együttes gyű
lésen emlékezett meg, melynek hangula
tát előkészítette a márc. 9.-én tartott kö
zös összejövetelük, melyen a tanárikar is
résztvett, s melynek kiemelkedő pontja
volt Berta Ilona ny. igazgatónő, beszá
molója a kiskőrösi Szilveszter-éjszakáról.
Petőfiről írt tanulmányok, Petőfi versek,
dalok kerekítették ki szép emlékezetes
müsorúvá ezt a gyűlést.
Most Szász Károly évfordulóra készül.
S mindez közös lelkes munka, komoly fel
adatú társaság előkészülése a még komo
lyabb, fontos hivatásra.
A felsőtagozat önképzőköre ezideig 9
rendes és egy rendkívüli gyűlést tartott.
Legszorgalmasabban és a legértékesebb
dolgozatokkal Heintz Erzsébet VI. o. ta
nuló szerepelt, kinek „Torquato Tasso és
a Megszabadított Jeruzsálem" c. dolgo
zatát érdemkönyvünkben megörökítettük.
Érdemkönyvi megörökítést kapott K o
vács Erzsébet V /b . o. t. Sajó Sándor
„M agyar ének 1919-ben" c. vers szava
lata és Liedermann Éva VI. o. t. Kozma
Andor „Jaj a Győzteseknek" c. vers szava
lata és Liedemann Éva VI. o. t. Koznia
wald Hilde V /a . o. t. zongora-, Klein Ibo
lya VI. o. t. és Schippert Margit V /A . o.
t. hegedűjátéka. Március 15,-iki ünnepi
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beszédre az önképzőkör pályázatot hir
detett, melyre 8 pályamű érkezett be, A
győztes, Bahil Margit Y /b o. t. volt, ki
a délelőtti ünnepélyen előadta beszédét.
A kör a nagy, 5 napos tanulmányi kirán
dulásunk mellett, melyet az iskola ren
dez, kisebb, fél- vagy egésznapos kirán
dulásokat tervez a környékbeli irodalmi,
történeti vonatkozású helyekre. A kis ki
rándulásokra gondos előkészület után
mennek a növendékek s utána ők szá
molnak be a reájuk legnagyobb hatást
tett élményekről. Az eddigi lelkes, sok
szor vetítettképes beszámolók keltették
azt a gondolatot, hogy ezentúl kötelezővé
tegyük az utinapló vezetését. Ezeknek
legsikerültebbje jutalomban részesül.
Az Ifjúsági Gyámintézet havonként
tartja gyűléseit. Ezideig 3 rendes gyűlést
tartott, melyen szavalatokkal, dolgoza
tokkal szerepeltek a tagok. Luther Már
ton Kis Káté kiadásának 400. évfordulója
alkalmából pályázat hirdettetett, mely
nek tárgya a Kis Káté. A pályázat határ
ideje április 10.-én járt le. D í j : 3-szor
10— 10 P, amennyiben az I. és II. osztály
dolgozatait külön bírálják a III. és IV.,
illetve V., VI. és III. lic. osztályok dolgo
zataitól.
A Bajtárs Egyesület is búzgón műkö
dik, havonta beszámol gyűjtéseiről s meg
beszéli a fontosabb segélyügyeket, A tá
mogatásra szorulók mindig a legmegfele
lőbb módon karolja fel. Megfizeti tandí
jukat intézeti egyenruháról gondoskodik,
orvosságot vesz, az arra rászorúlók belépő
díjait fedezi. A legközelebbi gyűlésen pe
dig az iskola 5 napos nagy tavaszi kirán
dulás tanulmányi kiadásai fedezését fogja
tárgyalni a négy arra legméltóbb növen
déknek.
Leánycserkészeink.
A
fiúcserkészek
mellett ma már itt is, ott is mind gyak
rabban találkozunk leánycserkészekkel
is. Budapesten két evangélikus leánycserkészcsapat működik. Az egyik a Deák-té

ren. Ennek a cím e: Gr. Telekyné Róth
Johanne cserkészleánycsapat; száma pe
dig: 50. Parancsnoka Lengváry Juci. A
másik a budai részben működik, zászla
jára pedig Mária Dorottya evang. herceg
asszony nevét hímezte. Száma 64; pa
rancsnoka Toldy Lenke.
A magyarországi leánycserkészek el
sője : Anna kir. hercegasszony a közel
múltban mindkét csapatnál látogatást tett
és megelégedve látta a szép törekvés
előrehaladását, melyet evangélikus csapa
taink is lelkesen támogatnak.
Az Ifjú Évek estélye. Lapunk vezető
sége 1929. május 6.-án hétfőn este 6 óra
kor a Deák-téri kollégium
dísztermében
rendezi első estélyét. Az ünnepély igen
szépnek Ígérkezik. Bevezető beszédet Dr.
R affay Sándor, püspök, tart, előadást pe
dig Schöpflin Aladár a kiváló író. E lő
adásának cím e: Ifjúság és irodalom. Ezen
kívül Zalánffy Aladár, zeneművészeti fő 
iskolai tanár, fő orgonista művészi harmóniumjátéka, a budai Luther Szövetség
énekkara és a fasori ev. gimnázium zene
karának számai teszik teljessé az estélyt.
Jegyek 1, 2 és 3 pengős áron kaphatók a
kiadóhivatalban és a munkatársaknál.
Az Ifjú Évek pályázatára beérkezett
12 pályaműre vonatkozólag a bíráló bi
zottság egyhangú határozattal aképpen
döntött, hogy a pályadíj nagyobb felét
Macskássy Sándor, fg. V II. o. tanulónak
mai számunkban megjelent „A puska“ c.
müvének (30 pengő), kisebb felét pedig
Tóth László, fg. VI. o. tanulónak legkö
zelebb megjelenő „Rátóti Istók detek
tív lesz“ c. művének (20 pengő) adja ki.
Örömmel jelentjük azonban, hogy abszo
lút elvetendő munka egyetlen egy sem
volt s mindegyikben találtunk egy-egy
kedves életmegfigyelést és bizonyos lelki
emelkedettséget, amiből láttuk, hogy az
ifjúsághoz intézett felhívásunk igen szép
erkölcsi sikerrel végződött.
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Keresztrejtvény.
Beküldte: PODAN I ISTVÁN,
szarvasi fg. V I. o.t.

Vízszintes sorok: 1. Európai ország. —
9. Északafrikai város. — 11. Indíték. •
—
12. „Aranyország. ” Pizarro fedezte fel. —
13. Kerti munkás teszi. — 15. Francia
névelő. — 17. S-el a végén ilyen kert is
van. — 18. R-et a végén elhagyva, kemény
héjú gyümölcs. — 20. A méz ilyen. — 21.
S-el a végén női név. — 22. Álló víz. —
24. Izom végződése. — 25. E-vel kérdő
szó. — 27. Kötőszó. — 28. Ez is álló víz.
— 30. Lengyel város.

Függőleges sorok: 2. Fel is, le is vezet.
— 3; A könyvben fordul elő. — 4. For
dítva „lobog” szinonimája. — 5. Madár
száll reá. — 6. . . . ma, nagy baj. — 7.
Az író teszi. — 8. Európai ország. — 10.
Iparos. — 14. Ősi kert. — 16. Hasznos
éneklő madár. — 18. Itt, németül foneti
kusan. — 19. Ásvány. — 23. Fonásnál
használják. — 25. Düledék, fordítva. —
26. Kettő, fordítva. — 28. Nem holnap. —
29. Tanító teszi.

millió nem keresztyén a következőkből
tevődik össze: 225 millió mohamedánt
Feladja: ifj. HENCK ÖDÖN.
200 millió buddhista, 300 millió konfu
ciánus, 217 millió hinduista, 140 millió
A következő 16 betű: a, a, a, a, e, é, é,
pogány és 15 millió zsidó.
k, k, 1, 1, s, t, t, z, z úgy helyezendő el
Az ózon gyári előállítása nagyon egy
négy sorban, hogy az egymásnak megfelelő
szerű. Az üvegballonokban elzárt oxigént
függőleges és vízszintes sorok értelme és
elektromos kisüléseknek teszik ki és az
betűi azonosak legyenek. Még pedig 1 so r:
így képződött ózongázt — 273 fokos csepp
házi bútor, 2 sor: Dunántúli megye, 3
folyós levegővel folyadékká sűrítik. A
sor: Isten legnagyobb adománya, 4 sor:
cseppfolyós ózon kékszínű, erősen párolgó,
női név.
jellegzetes szagú folyadék.
Az 5-ik számban közölt keresztrejtvény
Japánnak a legnépesebb városa nem
megfejtése a következő:
Tokió, a főváros, hanem Oszaka, amely
nek 2,330.800 lakosa van, míg Tokiónak
Tízszintes sorok: 1. do. — 3. ol. — 4.
a legutóbbi népszámlálás szerint csak
adin. — 6. pro. — 7. if. — 9. Dionisos. —
2,218.400 lakosa van.
12. a kor. — 14. al. — 15. riga. — 18.
Az első, mozgó betűkkel nyomott
béres. — 19. Erkel. — 20. ku. — 21. na.
köriyvnek, a Gutenberg-bibliának egy pél
— 23. oo. — 24. aspiráns. — 27. ér. —
dányáért egy osztrák könyvgyüjtő 300,000
28. én. — 29. ka.
dollárt fizetett.
Függőleges sorok: 1. Dodona. — 2. öli.
A világ legértékesebb bélyege az 1586.
— 4. aro. — 5. nis. — 6. Pireus. — 8.
évből való brit-guyanai 1 centes bélyeg,
forrón. — 9. Dorka. — 10. il. — 11. síkos.
amelynek egyetlen még létező példányát
— 12. ab. — 13. ké. — 16. ge. — 17. al.
Arthur Hind (Utica, Newyork) 36.000 '
— 21. ni. — 22. aréna. — 25. pi. — 26.
dollárért vásárolta meg.
ár. — 28. ék.
440 métermázsa terméskő lesz az alapja
Helyesen fejtették meg: Alföldi Lenke, annak az emlékoszlopnak, melyet Buda
Badál Ferenc, Bagyinka Dóra, Csipkay pesten fognak emelni a névtelen magyar
Károly, Czigán Ilus, Holub Pál, Hurtay hősök emlékezetére.
p. f.
Valér, Németh Ilona, Petrik László, Kakovecz Elek és Ruzicska Sándor.
Személyi hír. Gaudy László, lapunk
A jutalomkönyvet Bagyinka Dóra, bé főmunkatársa, a pesti evang. magyar egy-i
késcsabai lg. IV. o. t. nyerte.
ház vallástanári testületének igazgatója, a

Betűrejtvény.

Innen—Onnan.
Hány ember él a földön? A legújabb
statisztikai megállapítások szerint 1816
millió ember él a földön. Ezek közül 684
millió a keresztyén és 1132 millió a nem
keresztyén. A 684 millió keresztyén közül
330 millió katholikus, 210 millió protes
táns és 144 millió görögkeleti. Az 1132

debreceni egyetemen dicsérettel szereztemeg a közelmúltban a tudori címet a hit
tudományi szakon. Midőn részünkről hosz-;
szú és fáradságos évek kitartó munkássá-J
gának betetőzését látjuk az elért fokozat
ban, melegen óhajtjuk, hogy a hideg tu
dást evangéliumi lélekkel itatva át, men
nél tovább építhesse közvetlenül, avagy
közvetve Istennek országát a reábízott if
júság körében.
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