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íme az ajtó előtt állok és zörgetek.
Őszvégi csend van. Esteledik.
Kint most perdült le egy árva falevél, és szürke köd tapadt a házfalakra.
Hallgat már a föld, megállt a szívedobogása, ne legyen semmi, ami megza
varná a csendet. Bent sokáig kínlódott tűzhelyemen a parázs, hogy lángra lobbantsa a neki áldozatul vetett fahasábot, míg végre sikerült újult támadásokkal.
Lobog már, s lángja bevilágítja a sötét szobát s én elmerengve nézem lobogását.
És a némaságban adventi ige hangzik felém; íme, az ajtód előtt állok és zörgetek.
(Ján. jel. 3. 20.)
Advent ideje belemarkol a szívembe és odairányítja minden figyelmemet
arra, aki jön. És lelkem múltat, jelent és jövőt át meg átjárva, felkeres elmúlt és
eljövendő adventeket, hogy az ige sugarát rávetítse az emberi életút különböző
részein tartó vándorokra.
Ott vagyok kicsiny szobámban Jézuskát váró nagy reménységgel. Vissza
fojtom a szívem dobogását, ajkamon meg-megcsuklik az ének,amelyet éneklek egy
csendes éjtszakáról, szentséges éjtszakáról, mikor is csodapásztorok elindultak Bet
lehembe, mert gyönyörű fényes lett az ég, és angyal mondta nékik, hogy menjenek
oda. Ártatlan gyermekszívemet már akkor megkopogtatta az Űr: Íme, az ajtód
előtt állok és zörgetek.
Aztán múltak az évek. Kevesebbet találkoztam a Jézuskával, s nevét hallva
néha mosolyogtam bizonytalanul. Először úgy álltam, mintha összetört világ rom
jai fölött állnék, gyermekségemnek összedűlt világán. Hová lettetek örömek, játszi
csapongások, hihetetlen reménykedések? Ám romjaitokon új világot építettem és
abban én voltam az úr, ifjan, erősen, életbeindulón. Vágyakkal, reményekkel, aka
rásokkal telt meg 'a szívem. Azt hittem, hadvezér vagyok, akinek egy ostromra
be kell vennie a várat és lobogót vonni minden meredélyére. És amikor egyikről
visszazuhantam és összetört szép szárnyaim fölött keseregtem, láttam, megállt
fölöttem valaki,, egy régi ismerős, utánam jött az elhagyott világból, ő egyedül,
és csak annyit mondott: Íme, én újra az ajtód előtt állok és zörgetek.
S jött ismét hosszú esztendők múlása. Éreztem ,hogy már túl vagyok az
emberélet útjának felén. Mögöttem nem évek, évtizedek feküdtek már rendben.
Munkás lettem a mindennapi kenyerünkért, harcos lettem a békességünkért. A lán
golások mind kisebbek lettek, a régen szertepazarlódó erők hasznos munkának
végzésére kellettek. Nem voltam csak az enyém. Másoké volt az életem, a szívem,
a lelkem ,a könnyem. Odaadtam szívemből másoknak, akiket szerettem, mindent,
amim csak volt, de egyszer csak hozzám jö t t . valaki s azt mondta csendesen:
Engem nem adhatsz oda senkinek sem úgy, hogy ne legyek a tied is, nyisd ki csak
a szíved, íme, az ajtód előtt állok és zörgetek.
Megöregedtem. Hófehér lett a hajam és a színek mind szürkévé váltak. Vá
gyak, remények, akarások egykor lobogó tűzhelyén kialvadt parázsnak hamva
feketült. Egy örömem v o lt: fölkeresni néha régen múlt idők kies tájait és az emlé
kezés szivárvány színeiből festeni fényt ráncos, halovány arcomra. Mert az agg a
múltban él. De egyszer előre néztem a jövendő felé s rettenetes volt a kép, amit
láttam. Többé már nem tudtam felkeresni vigasztalásért az elmúltakat. A bizony
talanság előre szegezte szememet, mint hogyha megigézett volna s én néztem
meredt tekintetemmel azt a sötét fátyolt, mely embernemlátta világokat rejteget.
—
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Ám amikor már szinte kétségbeestem, az összevisszaságból kibontakozott egy glóriás alak, mind közelebb és közelebb jött hozzám, oda jött egészen a szívem köze
lébe és felragyogott az arcom és gyorsabban dolgozott a szívem, inért még egyszer
meghallhattam a boldogító igét: ne félj, íme, az ajtód előtt állok és zörgetek.
Csodálatos az a szeretet, ellenállhatatlan az az erő, megtörhetetlen az az aka
rat, amellyel Jézus keresi a szíveket. Elfeledhetjük, elűzhetjük, megtagadhatjuk,
eltemethetjük, megint csak visszatér hozzánk. Mert ő azért jött, hogy minket, sze
gény embereket kies mezőkre terelgessen, örök élet forrásaihoz vigyen. Ezért áll
mellénk itt is, ott is vándorútünkon, ezért kopogtat szívünkön untalan. És csak akkor
leszünk boldogok, ha megértjük az ő szeretetét, ha teljességgel igazzá válik ajkun
kon az adventi ének:
Kitárom előtted szívem,
Óh jöjj, légy vendégem nekem.
Üdv és élet forrása vagy,
Erőt, békességet te adj,
Ha gond és bánat porba von:
Óh térj be hozzám Jézusom!
_________________________________________________ R. M. Gy.______________________

Bethlen Gábor iskolái.
„Kard és tudás — vallottad mindhalálig —
Tudatlan útja: számalmas, setét, —
Az értelem, — mint nap széjjelsugárzik, —
S Te fenthordoztad lángszövétnekét. . .
Bölcsek, tudósok gyűlnek udvarodba, —
Az asztalon: toll, írás, könyvhalom. . .
S Mátyás korából — fény műveltség, pompa
Tündöklik vissza szemkápráztatón. . . ”

Így énekel ódái hevületében szívből és
igazán a költő Vályi Nagy Géza, mikor
Bethlen Gábor emlékezete ihleti meg lantja
húrjait. Képzeletünkben pedig egy kép éled
fel, melyet Madarász Viktor művészi ecsetje
teremtett meg s amelyen ott ül „Bethlen
Gábor tudósai körében.”
A nagy fejedelem, a választott király a
maga élete zökkenőin és meredélyem, bajai
ban és sikereiben tanulta meg, hogy a hit
mellett milyen nagy kincs a tudás. Korán
az élet, a küzdelmek iskolájába jutva rend
szeres tanításban nem részesülhetett. E hiá
nyokat minden áron pótolni akarta, mert
mindig fájón érezte, hogy latint sohasem
tanult, s magyar írásnál egyebet sem tud.
A nemzete jövendőjéért harcolt, mikor
annak politikai és vallásszabadságát igye
—

kezett biztosítani; a jövendő nemzedék kul
túrájáért áldozott, midőn iskolákat alapí
tott, alapítványokat írt, írókat és tudóso
kat pártolt, pártfogoltjait még a külföldre
is elküldötte magasabb iskolák látogatá
sára.
A nagyszombati iskolában 24 alumnusról gondoskodik, kiknek évi ellátására 300
forintot és 100 akó bor árát utalja ki a
gazdasági pénztárából. Ezen iskolája később
Kassára került, hol csak 1703-ban szűnt
meg.
A debreceni iskolánál, mint fejedelem
ismételve megerősíti Báthori Gábor kegyes
hagyományait s egyben a diákság méltósá
gának emelésére elrendeli, hogy mindnyá
jan zöld mentét viseljenek sárga övvel.
A kolozsvári iskola javára a dézsma ki
szolgáltatását három ízben is biztosítja; a
harmincadból pedig eleinte 600 forintot,
később 900-at juttat évente e nemes célra.
Jogosan jegyzi fel Wallaszky „Conspectus” -ában a kolozsvári iskoláról, hogy „sub
Gábrielé Bethlen efflorescere coepit” .
Szépen írja Szalárdi János „Siralmas
Króniká” -jának örvendező részében Beth
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lenről: „De mindenekfelett az istentiszte lések alatt, több főrendek, gyermekeivel
letit minden tehetsége szerint nagy szor- nagy költséggel elküldvén őket, török
galmatosságal igyekezte az hazában felállí császár portáját, római császár udvarát,
tani, schólákat építtetni, azokban a deák Velencét, Olaszországot, Rómát, Galliát,
szép tudományokat taníttatni; az belgiumi, Angliát és Belgiumot följártatta vélek,
angliai akadémiákban tudós ifjakat nagy és így igyekezte az haza jövendő szolgá
költséggel szakadatlan feljáratni és tanít lat j ára őket készíteni, nevelni, gyarapí
tatni . . . ” Hogyne tett volna meg mindent tani, alkalmatosabbakká tenni.”
Bethlen iskola- és tudományszeretetét
a hitélet erősítésére az, aki maga is 26-szor
olvasta el a Bibliát; aki könyveskocsiján tanúsítja könyvtára is. Mintha Mátyás
még a tábori életbe is magával hordozta, kora éledt volna fel udvarában. Walpedig hogy ebből mennyire jutott ki neki, laszky említett Conspektusában így di
mutatja az a tény, hogy negyvenhat csatá cséri m eg: ,, . . . bibliotheca Albensis
tota Európa sua aetate celebratissima . . .
ban vett részt.
Katonáinak hadi iskolájában nagy gondja Eam Gábriel Bethlen, Princeps Transylvolt a vallásosságra. Ezt eléggé bizonyítja vaniae, erexerat, libris ex Oriente, Euro
azon adat, hogy 1621-ben tíz tábori papja poque tota, i mim mis, Budensi Corvina,
volt s naponta 28 helyen tartatott tábori Codicibus MSS. rarissimis, amplissime loistentiszteletet. Győry Vilmosnak pedig egy cupletatam” . . .
60 év előtti értekezésében azt olvassuk,
Sajnos, hogy itt a forrásunk téved,
hogy a reformátusok nagy zsoltárgyüjtemé- mert bizony Bethlen csak érdeklődött
nyében előforduló ama éneknek, mely így Mátyás király könyvtára iránt, de köny
kezdődik: „Gyakorta való buzgó könyör vet belőle nem kapott.
gést kíván az Isten” — maga Bethlen
Hatalmas könyvtárát a gyulafehérvári
Gábor a szerzője.
akadémia részére gyűjtögette, mert ez
Pártolta az írókat is, hiszen még előszót volt a kedvenc iskolája, az volt a legha
is írt Háportoni Forró Pál könyvébe, mi- talmasabb kultúrműve. Mikor a rendek
kor az Curtiusnak Nagy Sándorról szóló nek az akadémia felállítására először tett
müvét magyarra fordítva 1619-ben „urunk, javaslatot, azok kissé félve a hozandó ál
őfelsége akarattyából ” Debrecenben ki dozattól azt kezdték emlegetni, hogy a
tudományokhoz nyugodalom,
békesség
adta.
Szenczi Molnár Albert említi meg, hogy kell. De midőn azt látták, hogy nem az
1618-ban a heidelbergi és marburgi 32 ma ország pénzén, de a fejedelem jövedelmé
gyar főiskolás között 6 volt, aki Bethlen ből és vagyonából történik a főiskola isköltségén tanult. Ilyen volt Géleji Katona tápolása — mindnyájan örömmel és büsz
István is. Így neveltette testvére gyerme keséggel néztek rá. A gyulafehérvári aka
keit is, miként Szalárdi írja: „Maga test- démia törzsét és alapját már megvetette
vér-öccsétől jó emlékezetű gróf Bethlen az 1565-ös törvény. Így hívják meg annak
Istvántól való unokaöccsét, gróf Bethlen élére Celsio Secundo Curio bázeli és RaIstvánt és Pétert, szorgalmatosán tanít mus Péter párisi egyetemi tanárokat.
tatván, és gyermekségétől fogva az deáki Majd a jezsuiták kezére kerül az intézet.
tudományban nevelvén, midőn az iskolá
Halódásából Bethlen vezeti életre. Alból kivenné őket, böcsületes tudós főren vinczi Péterhez írt leveléből (1629. I. 7.)
dek gondviselések, mint Cseffei László, tudjuk, hogy Böjti Gáspár nevű histori
palóci Horváth János és többek gondvise kusát küldte Németországba, hogy „vala—
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mely tudós professzorokat keresne.” Ta darab tokaji szőlőjét, melyet Herepei
lált is ilyeneket Böjti uram. Ezért végzi kézirata szerint abban az időben 90.000
a levelét emígyen: „Kik ha be jönnek, forintra becsültek; a további építkezésre
úgy tetszik, nem lenne utolsóbb az fejér készpénzben 6000 forintot, továbbá 9000
vári schola, némely német országi scho- •tallért megérő gyémántos medallionkéláknál.” Bár az idegenekre nézve egy ke pét; ezenfelül lengyel és cseh ezüst gara
serű tapasztalata már volt a fejedelem sokban 20.000 forintot tőkésítésre, mely
nek. A nikolsburgi béke után Keresztély után évente 10% fizetendő ki. Ezekhez^
János sziléziai herceg ajánlatára Opitz járultak még Nagyenyed környékén fek
Mártont, a költőt meghívta Erdélybe; de vő Fel-Enyed, Musina, Kis-Orbó, Miriszló,
az hamar megirtózott a magyaroktól s az Décse falucskák, nem különben Hidas,
oláhokhoz húzott. Hamarosan távozva is, Besenyő és Henningfalva részjószágok.
Bizony akár két főiskolát is el lehetett
később „Zlatna” című versében magasz
volna
tartani e királyi hagyományból.
talta bocskoros kedvenceit.
Bethlen iskolája később megrabolva ésAz új professzorok lettek: Alsted Já
nos Henrik, ki Hernbarnban a teológiát feldúlva Nagyenyedre költözött át. A va
és filozófiát tanította, Bisterfeld Henrik, gyona megsemmisülhetett, de a szelleme
híres német természettudós és Piscator megmaradt. Bethlen Gábor tovább élő
Lajos, aki a heidelbergi egyetem tanára lelkét mutatja a nagy és nemes tanítvá
volt. Mellettük három magyar segédtanár nyok egész gárdája, kikből elég, ha Apá
működött. Ezeket Bethlen utódoknak czai Cseri János, Körösi Csorna Sándor,
szánta. Mert ő is elítélőn vallotta azt, Bolyai Farkas, Kemény Zsigmond, Szász
mit Bethlen Miklós ír Önéletírásában: Károly és Áprily Lajos glóriás nevét em
„Abban az időn a szegény magyarok lítjük meg.
Bethlen egész iskolapolitikája elismerni
kivált Erdélyben, úgy hitték, hogyha nem
német és plundrában nem jár, nem lehet és igazolni látszik azt, amit Luther Már
ton 1524-ben Németország összes polgártudós ember.”
Bethlen Gábor bizott a magyar fajban, mestereihez és városi tanácsaihoz írt: „A
a tudási képességében s ezért gondosko keresztyénség minden ereje és hatalma
az utódokban áll, s ha ezek az ifjúságban
dott fejedelmileg a fejedelmi iskoláról.
Örök alapítványul a következőket ha elhanyagoltainak, úgy jár az egyház,
gyományozta, iskolájának: Nagyenyed évi mint a kert, melyet tavasszal műveletlen
200 forintnyi adóját és a város .termésé hagynak.” Ezért igyekezett minden ere
nek tizedét; Debrecen szabad királyi me jével a nemzet virágát már palánta korá
zőváros évi 2000 forintnyi taksáját, hét ban ápolni.
Oravecz Ödön.

Nürnbergi emlékek.
felé, abba az országba, honnét az ő leg
nagyobb művészük Dürer Albrecht sza- .
kadt közéjük, ki városukat a maga korá
ban a művészet templomává avatta.
Legelői jön a jellegzetes német, a kedé
lyes Gránsemannchen, agyafúrt, ravasz-

A Műcsarnok ritka, távoli vendégek
előtt tárta ki kapuit. Németországból,
Nürnberg városából érkeztek látogatói s
ezek kopogtattak be a modern magyar
remekművek hajlékába.
Hosszú sorban érkeznek, jönnek kelet
—
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kodó arccal hozza hóna alatt a libáit, me
lyek otthonukban kiapadhatatlanul ont
ják, lövelik csőrükből az ezüstös, szivárványos vízsugarat.
Utána komoly, önérzetes, szinte méltó
sággal teljes nürnbergi polgárok jönnek.
Jogos a büszkességük, hiszen az egyszerű,
munkás mesteremberek, a cipészek és ta
kácsok is áldoztak a napimunka fárad
sága után a múzsáknak, hódoltak a költé
szetnek, versengtek a költő babérkoszorú

A Dürer-ház.

jáért s cserébe halhatatlanságot kaptak.
Élnek mai nap is, megjelennek a halha
tatlanságot jelentő deszkákon, hova nagy
honfitársuk, Wagner vezette őket.
Jönnek azután azok, kiket maga Krisz
tus küldött ki a világba, hogy elmenvén
tanítsanak minden népeket, jönnek az
apostolok. Jönnek áhitatosan, jönnek rajongóan, imádságos ajakkal és izzó szem
mel, úgy, ahogy Dürer Istentől ihletett
művészetében testétöltöttek.
És jön utánuk a maga megindítóan
■egyszerű fenségében, meghatóan gyöngéd
finomságában, a gyermekéért szenvedő
és imádkozó anyai szeretet megtestesü
lése : a nürnbergi Madonna. Ég felé emelt,
átszellemült arca, finoman erezett, imád
ságra kulcsolt keze, a fejéreborított pa
lást és állára, nyakára simuló fátyol le
heletszerű könnyedsége már szinte álom
szerű.
—
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Előtte állva én is kikapcsolódom térből
és időből, a mindennapi élet forgatagából
s lélekben életem egyik legszebb ünnep
napjának emlékét élem át. Ott járok újra
Kraft Ádám, Vischer Péter, Dürer és
Hans Sachs városában. Áhítattal csodá
lom a szentségtartó finom márványcsip
kéjét s a Sebaldussír nagyszabású és mé
gis oly aprólékos finomságú domború
műveit és szobrait. Bentjárok újra Dürer
lakóházában, s az ablakból elémtárul an
nak a városnak a képe, melynek zeg-zúgos utcáit, magas tetőit keskeny, magas
házormait, szeszélyességükben is rend
szeres fadiszítéseit, ólomkarikás ablakait
olyan jól ismerjük nagy hazánkfia, Dürer
képeiről, hiszen ezeknek háttere több
nyire második hazájának, Nürnbergnek
festői képe.
És ott vagyok képzeletben újra Hans
Sachs-nak a szűk, homályos kis műhelyé
ben, ahol a varga szerszámai, kaptafái és
kalapácsai mellett verseskötetek és érté
kes kéziratok hevernek századok óta s
cáfolják a múlandóság, a halál mindent
legyőző hatalmát. Ott van a szűk, kes
keny, magas, csúcsíves ablak is, melyen
át a szomszédba látunk, honnét a kedves
kis Pogner-leány mosolygott az éltes mes
terdalnokra s gondot, bánatot, öregséget
feledtetve ihlette őt vidám, derűs világ
nézetű költeményeinek megírására. Ezek
nél a hosszúlélegzetű, de így is kedves
költeményeknél is több hálára kötelez
azonban bennünket Hans Sachs azokkal
a verseivel, melyekben nagy reformáto
runkért, Lutherért száll síkra. Szíve min
den melegével, lelke egész odaadásával
Lutherhez szegődik ez az igazságot ke
reső, eszményiségre törekvő ember s meg
írja nagy allegóriáját a wittenbergi füle
müléről. A Minnesangerek korában szo
kásos alakban, mint a hajnali pirkadást
jelentő éjjeliőr hirdeti az örömhírt, azt,
hogy a hold, melynek fényénél az orosz—

Ián a pusztasivatagba, a ragadozók kar
mai közé vezeti a tévelygő nyájat, már le
nyugvóban, de szól a feljövő nap madara
s felébreszti és jó útra tereli a halálos ve
szedelembe rohanó nyájat. A költő meg
adja művének a kulcsát is: a pápa az
oroszlán, ki a hívők seregét kárhozatba
vitte volna, ha Luther idejében fel nem
lép s üdvösségre nem vezeti a veszendő
emberi lelkeket. Egyszerű’ és száraz ez a
mű a maga magyarázatával együtt, de el
szánt, bátor vallástétel s mint ilyen tisz
teletünket s hálás szeretetünket érdemli.
Költői szempontból is fejlettebb, az al
kalmat tekintve pedig egyenesen meg
ható másik Lutherrel foglalkozó verse,
Luther epitaphiuma, halotti siratója, mely
szerint a költő megálmodja Luther halá
lát s látja a gyászoló Teológiát, amint
legjobb harcosát, a nagy reformátort si
ratja. ő vigasztalja a gyászolót s kije
lenti, hogy a reformáció magának Isten
nek a műve, s mint ilyen, elpusztíthatat
lan:
„0 , fürcht’ dich nicht, du Heilige, sei
[wohlgemut,
Gott hat dich selbst in seiner H űt!”
Hans Sachsnak csak e két költeményét
ismerve is megértjük, miért éppen Nürnberg volt az a város, mely legelőször
állt Luther mellé s mely leghevesebben
harcolt érte s eszméinek győzelméért.

Ott járok képzeletben újra az ódont
várfalon belül Nürnberg álomvilágában.
Mint érkezésem estéjén, képzeletben lá
tom most is a megfeketedett faburkolato
kat, a sejtelmesen, szinte valószínűtlenül

Nürnbergi részlet

égbenyúló magas tetőket, a fátyolszerűem
finom tornyokat, a kedves kutakat, az er
kélyekről, tornyocskákból leomló hófehér
petuniazuhatagokat s újra szívembezárom
ezt a várost, melynek lakói kegyeletes
szeretettel ragaszkodnak az ősihez, a ré
gihez, mintha csak maguk is éreznék,
hogy akkor, századokkal ezelőtt, a nagy
művészek és a nagy reformátor korában
élte városuk a maga igazi életét, most pe
dig, mint a német mesevilág bűbájosCsipkerózsikája, alussza százados álmát.
Dr. Zelenka Margit

Bartóky József: Új Magyar Fabulák.
Bartóky József sokoldalú politikai és kultúrtevékenységet fejtett ki, de szive mindig az
irodalomhoz vonzotta. Irodalmi munkái, főleg
történelmi elbeszélései közkézen forognak. A
„Szarvasi Öregdiákok Szövetsége” nagy szolgá
latot tett a magyar irodalomnak, hogy Bartóky
irodalmi hagyatékából meséinek kiadására vál
lalkozott. Mert Bartóky igazi egyéniségét, józan
magyar bölcseségét meséi tükrözik leghívebben.
Az „ÍTj Magyar Fabulák” elé Dr. Raffay
Sándor püspök, a „Szarvasi Öregdiákok Szövet
—
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ségé ” -nek elnöke és az elnökségben Bartőkynak
utóda, írt bevezető szavakat, amelyekben töb
bek között ezeket mondja:
„Ez a kis könyv nemcsak egy kiváló ember
lelkének rejteit világát tárja fel előttünk, hanem
magának az emberi léleknek és életnek a titkait
is megvilágosítja! ”
Bartóky József írói egyénisége ma már nyil
ván áll előttünk: a jelenségek mögött a lelket
igyekezett meglátni és feltárni. Azt a lelket,
melynek létét ezernyi történés igazolja, de mc—

lyet csak megnyilatkozása tüneteiből és ered
ményeiből ismerhetünk meg. Bartóky ennek a
láthatatlan léleknek a látható jelenségekben
megnyilatkozó egyetemes törvényeit kutatta és
igyekezett kimutatni. Lélekbúvár volt hát a szó
tiszta értelmében. Történelmi rajzaiban, apróbb
nagyobb elbeszéléseiben és fabuláiban egyaránt
a történésekben cselekvő szellem melátása és
megláttatása volt vezérlő gondolata Ezért is
nem szórakoztatás, hanem tanítás volt mindig
a célja.

a bennünk is érvényesülő egyetemes élettörvé
nyeket ismerjük meg.”
Bartóky magyar fabuláiból az alábbiakban
néhány szemelvényt közlünk:
A KIS ELEFÁNT

Bartóky József komoly megfigyelő volt, aki
górcső alá tette a jelenségeket és azt igyekezett
megállapítani, hogyan jelentkezik az egyetemes
élettörvény bennük. Igazságokat keresett min
denben, ami élet, vagy az élet terméke. Bar
tóky olyan volt, mint a hegymászó, aki felküzdi
magát a magas csúcsokra, hogy világosan lássa
és a valóságnak megfelelően ítélhesse meg a lá
tottak összefüggését s amit lát és amit felismer,
pár művészi vonással papírosra vesse embertár
sainak okulására.
Ezért szereti Bartóky a fabulát. Ezt a mű
fajt kevesen mívelik. Mert a fabulát a meglátás
tisztasága, a megítélés mélysége és az elmondás
rövid és művészi formája teheti csak igazán ha
tásossá. A fabula édestestvére a parabolának,
melynek utolérhetetlen mesteri példányait az
Űjtestamentumban Jézus példázataiban és ha
sonlataiban találjuk. Aki ilyen formában tárja
mondandóit a világ elé, annak merőben kifor
rott egyéniségnek kell lennie, akinek a lelke
behatol az eseményeket termő indítások és okok
rejtett világába. De bölcsnek is kell lennie, aki
az egymástól eltérő események és jelenségek
változatos sorozatában az egyetemes élettörvé
nyeket meglátja és felismeri. Erős és önálló
egyéniségnek is kell lennie, hogy ítéletét és kö
vetkeztetéseit a látottak meg ne vesztegessék,
hanem a valóságot mutassa meg az olvasóknak.
Emelkedettnek is kell lennie, aki olyan magas
ságokból nézi és ítéli meg a megfigyelésre kí
nálkozó dolgokat, hogy tisztán lássa az össze
függéseket, mint az a kutató, aki léghajóról tér
képezi az alatta elterülő vidéket.
Bartóky fabuláiban Jézus példázatainak egy
szerű, világos, bölcs és tanulságos, emelkedett
és megnyugtató világszemlélete tárul fel előt
tünk. És minden egyes feltárulása, minden egyes
megállapítása, minden egyes képe a mi saját
emberi lelkünk rejtett és rejtegetett belső vilá
gába nyújt betekintést. Lelki röntgenképeket
állít elénk Bartóky, melyekből önmagunkat és
—
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A kis Elefánt, aki még igen-igen esetlenül
csetlett-botlott az anyja mellett, meglátott egy
Binocéroszt.
— Tyhű! — szólt a kicsi — de rettenetes
ronda tülkös orra van ennek!
Az Elefántmama tréfásan meghúzta a fülét
a kicsinek s így intette:
— Nono, korán kezded, a magad orrmányát
még tisztességesen ki se tudod fújni s már is a
más orrát bírálod?
A kicsi, hogy megmutassa tudományát, nagy
hetykén felvetette az orrmányát s elkezdett
tromitálni. Bizony ez a harsogás olyan furcsán
ütött ki, hogy hallattára még a komoly Binocérosz is hangosan elnevette magát.
— Látod, — mondta erre az Elefántmama a
fiának, — eddig csak én tudtam, de most már
a Binocérosz is tudja, hogy milyen ügyetlen
tacskó vagy még!
*

A BÖLCS
Egy kis Bagoly kiült az odú mellé egy szá
raz ágra melegedni. Alig hogy elhelyezkedett,
a berekbeli madarak egyszerre mind nekiestek:
csípték, ütötték, verték. A kis Bagoly ijedten
visszament az odújába, s elpanaszolta az anyjá
nak, hogy mi történt vele:
— Egy szót sem szóltam, semmit sem tettem,
nem vétettem senkinek! Miért jöttek tehát ezek
így mind ellenem?
— Azért fiam, — szólt az anyja, — mert a
bagolynak több esze van, mint ezeknek az apró
madaraknak!
— Hát miért akarják agyonverni azt, aki
okosabb mint ők, hiszen örülniök kellene, hogy
bölcs madarak is vannak!
— Azért rontanak rá a bölcsekre, fiam, mert
azok elméjének fényessége mellett még sötétebbnek látszik az ő butaságuk. Ez mindig így volt,
így is marad, s ez ellen csak úgy védekezhetsz,
ha mindig távoltartod magad az ostobáktól!
A kis Bagoly ezután csak akkor jött elő odú
jából, mikor a sok-sok apró madár már mind
aludt.
*

—

Hit és cselekedet.
Bőm. 3. 28.

Pál apostol, aki a zsidó farizeisztikus iskola
minden szőrszálhasogatásán keresztülverejtékezte
magát, miután Krisztushívövé lett, meglátta a
törvény „betű” cselekedetének minden érték
telenségét. Üdvözíthet-e az ószövetségi törvény
betűje? Akkor vagyok-e Isten kedves gyermeke,
ha megadom a papoknak jövedelmem tizedét?
Akkor jutok-e Isten közelébe, ha megtartom az
előírt böjtöket, ha a nap bizonyos óráin pontosan
mormolom el az előírt imákat? Nem, hanem ha élő
hittel tárom fel szívemet Isten előtt és felkíná
lom ezt a szívet mindenestől annak, aki a szel
lemi és testi élet tengernyi javaival áraszt el
engem naponként.
Ezt az egekbe szárnyaló hitet; Pálnak ezt a
nagy gondolatát ragadta meg Luther is és hir
detésének sarkalatos tétele lett: „Sola fid e ” —
egyedül a hit által a törvény cselekedetei nél
kül üdvözülünk. Luthernek ezt a tételét a rosszindulat elferdítette és a rövidlátás félreértette.
Hogyan — mondották -— akkor a cselekedet ér
téktelen? Bizony értéktelen az, amit a középkori
egyház és annak örököse jó cselekedetnek mond.
Mert nem lehet Isten előtt érdemszerző cseleke
det sem a böjt, sem a zarándoklat, sem a búcsújáróh'elyeken való stációzás, sem a lourdesi kő
szűzben, sem a timpiási könnyező Krisztusban
való hit, sem a Pilátus lépcsőjén való vezeklés,
sem a kolostori élet, sem a pápai csalhatatlanság elismerése. Ezeket nevezi a középkori egy
ház és annak örököse jó cselekedeteknek.
Ezekkel a jó cselekedetekkel szemben áll Pál
és Luther nagy gondolata: egyedül a hit által
üdvözülünk. A hit protestáns felfogás szerint el
sősorban nem az egyház akarata és tanítása előtt
való meghódolás, hanem az élő Istennek látása és
—
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a Krisztusnak és az ö megváltó érdemének mara
dék nélkül szívünkbe fogadása. A hit annak a
viszonynak legmagasabb fokon való értékelése,
amely az Isten, mint Atya és az emberek, mint
gyermekei között fennáll. Az Isten a ti atyátok
és ti az ő gyermekei vagytok. Nincs tovább! Aki
ebbe a családi keretbe minden meggondolás nél
kül bele tud illeszkedni, annak hite van, az
rálépett a protestáns életfelfogáshoz egyedül
méltó józan keresztyénség útjára.
Ebből a józan, minden sallangoktól mentes
hitből fakadnak azok a cselekedetek, amelyeket
Istennek tetszőknek mondhatunk. Csak akinek
józan keresztyénsége, tiszta hite van, csak
annak lehetnek jók a cselekedetei is. A cseleke
det tehát nem fölösleges, de csak a hit folyomá
nyaként jelentkezhetik. Üs az ilyen cselekedet
nek egészen más a karaktere, mint amit a kö
zépkori és a vele csaknem azonos zsidó elgondo
lás érdemszerző jó cselekedetnek mond.
Az evangéliumi keresztyén a jó cselekedettel
nem magának akar használni, tehát nem a maga
üdvösségét akarja kierőszakolni, hanem másoknak
akar vele használni. Ilyen értelemben a legnagy
szerűbb valami az embermentő cselekedet. A tévutakon járó és merőben emberi gondolatok után
igazodó embert visszavezetni az élő Isten lábai
hoz, a Krisztusi életnézet igazságaihoz. Az eleset
teket fölemeleni; a szamaritánus munkában min
den erőnkkel résztvenni; minden nemes és az
emberiség haladását és boldogulását célzó meg
mozduláshoz csatlakozni.
Hiába van bennem Jákobhoz hasonló hajlan
dóság viaskodni az Istennel, amíg meg nem áld,
hiába tartom magam szorosan egyházam formái
hoz, hiába vagyok ott mindenütt, ahol Istent
—

imádnak, hiába imádkozom magam is hajnaltól
napnyugtáig, ha ez az én hitéletem cseleke
detekre nem lendít. A hit cselekedetek nélkül
olyan, mint a kőszikla, amely komor fenségben
trónol a völgy felett, de vegetációra nem alkal
mas. Száz naponként elmondott miatyánknál töb
bet ér egy embermentő cselekedet. Aminthogy
az igazi imádságos élet, az igazi hitélet a cse
lekvő keresztyénség. A hit akkor éri el legmaga
sabb fokát, amikor szeretetlen teljesedik ki. Te
ott munkálkodói nap-nap után az iskola padjai
ban, sokszor talán keserű verejték és könnyhullatással teljesíted kötelességedet. Hiszen a hívő
lélek soha kötelességet nem mulaszt. De nem
akkor vagy a legnagyobb, amikor tanítómeste
red minden kérdésére pontosan megfelelsz, ha

nem amikor meglátod nálad gyöngébb társad
nyomorúságát és nagyobb szellemi képességeid
kincseit megosztod vele. Te talán megismered a
tiszta, az erkölcsös ifjúság szépségeit, de csak
akkor lesz ez igazi értékké benned, ha e szépsé
gekre felhívod könnyelmű és a nagyváros forga
tagában már-már elesett társaid figyelmét Te
talán megadod a szülőknek és tanároknak kijáró
tiszteletet, de az evangéliummal megtermékenyí
tett szived addig nem nyughatik, amíg ezt a
tiszteletet társaidból is ki nem kényszeríted.
A holt betű hite így lesz benned eleven, lük
tető, példaadó, tanubizonyságtevő életté, ahogy
ezt nagy tételében Pál apostol és az ő nyomán
Luther is gondolta.
(—tó— t.)

Bach János Sebestyén.
(1685— 1750.)
Minden idők legnagyobb zenésze, kit
elfeledhetett egy hálátlan évszázad, azon
ban a legnagyobbak tőle tanultak. Bee
thoven ezt a szójátékot csinálta nevéből:
„Nicht Bach, Meer soll er heissen!” (Nem
pataknak, de tengernek kell őt nevezni!)
— tengerhez hasonló átfogó nagysága
miatt. Klasszikus a szó legteljesebb értel
mében, mert mintaszerű és maradandó
becsű minden alkotása. Ezt hangoztatja
Wagner is, ki viszont azt mondja, hogy
gazdagságát, hatalmasságát és jelentősé
gét semmiféle hasonlattal meg nem bírja
közelíteni. E nagy német mester a mienk,
az evangélikus zene mestere, ki minden
műve alá ezt írta: „Dicsőség Istennek!”
és valóban, ilyen alkotások dicsérik leg
szebben az Urat!
Pedig e vallásos léleknek élete csupa
küzdelem volt. A türingiai Eisenach vá
roskában született, a régi ház most emlé
kének szentelt múzeum. Eisenachban élt
Luther is, mint gyermek, s az „énekes
egyház” megteremtője a legnagyobb
evangélikus zenész szülőházának tőszom
szédságában lakott — fölöttük a Wart
burg emelkedett. Zenészek az ősei, zenész
—
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egész családja; ő már kis korban szokat
lanul érett, előle elrejtett, nem neki való
kottát ír le magának és tanul. Orgonista
lesz, ez az ő hangszere, melynek meghall
gatására, igazi mesterek orgonajátékának
élvezésére sok órát gyalogol. Több türin
giai városban működik, majd Weimarba
is eljut. A szerény mester egyszer sértő
dik meg: mikor egy kiváló francia orgo
nistát versenyre hív Drezdában s az a
verseny elől „kitér” , várná, hogy a her
ceg ünnepelje; mivel ez nem történik
meg, tovább megy. Másutt is megélt csa
lódásokat, meg nem értést, sok helyen
tapasztalt. Arnstadtban pl. a tanács kifo
gásolja, hogy a koráiba (vallásos ének)
sok idegen hangot vegyít s ezzel a hívő
ket megtéveszti. S mikor a lipcsei Tamás
templom kántora lesz, nyugodt munkáját
anyagi gondok, a felettesek méltánylásá
nak hiánya s fokozódó szembaja zavarja.
Ha vannak is, akik elismerik (pl. Nagy
Frigyes, porosz király, így mutatja be ud
varában: „Uraim, megérkezett a zeneki
rály, az öreg Bach” ) — mégis a művészet
maga az ő boldogsága. Mikor 1750-ben
egy korái diktálása közben meghal szél
—

ütés következtében a megvakult mester,
tanítványai siratják, de a hivatalos világ
temetésétől is távol marad, még sírját
sem tudjuk, özvegye koldussorsban ten
gődött.
A szellem leggazdagabbja anyagiakban
koldus. Szellemi kincsei előtt tétován ál
lunk; egy fonál vezet művei labirintusán
át: egyházi zenész. S ha az evangélikus
egyházi, vallásos zene köszönhet neki leg-

riertes Klavier” c. munkájával gyakorlati
lag is elősegítette. Az egyházi ének is sokat
köszönhet neki: orgonakíséretes kantáták,
kíséretnélküli motettek sora mellett a leg
nagyobb énekes egyházi zeneműnek, az
orátóriumnak is nagy művésze ő. Az ora
tórium bibliai tárgyakat dolgoz fel, s ha
Jézus szenvedéstörténetét alakítja ki ma
gán-, karénekre zenekarral, passió a neve.
Éppen 200 éve, 1729-ben írta legnevezete
sebb ilyen müvét: a Máté-passiót. Leírni,
ismertetni ezt nem lehet: meg kell hállgatni, mert játszani állandóan szokták.
Csakhogy mostani, százas létszámú karokat
megmozgató előadása nem a Bach szerény
előadásának hű mása, mert ő 12—16 éne
kessel adatott mindent elő. Nála a sokszólamúság teljesebben érvényesült: a mai
előadás a mű nagyszerűségét emeli ki job
ban.
Mint valami mesebeli hangóriás áll előt
tünk a lipcsei templomi kántor. Műveit
állandóan játsszák játszani tudó orgonis
ták: a Deák-téri templomban tiszta művé
szettel szólnak hozzánk az orgonából Bach
hangjai. S ha valakit útja Lipcsébe visz,
a Tamás-templom szombat déli motett
(kar) előadásait meghallgatni el ne mu
lassza. Az olyan kedvező alkalom nemes
karművészet élvezésére, mint a nürnbergi
énekesek múltkori hangversenye, nem is
métlődik gyakran: nekünk kell a forrás
hoz, a nagy mester hazájába elmenni. S
végzem Wagnerrel: „Bachra, a nagy alko
tóra, csak rámutatok, mert gazdagságát,
hatalmasságát és mindent magába foglaló
jelentőségét lehetetlen megközelíteni.”
Dr. Bőhm Dezső

többet, ír a katolikus drezdai udvarnak is
miséket, melyekben nagy elődjeit, pl. Palestrinát, követi. Az istentisztelet számára
orgonadarabokat, énekelőjátékokat nagy
számmal ír: öt egyházi évet ellát ilyenek
kel. Már a zenekarnak is ad munkát, s ő
a zenekar kialakulásának első mestere. A
zongora helyes hangolását „WohltempeA ném a h alak
Egy kis vízi Pók megszólította az anyját:
— Anyám, miért nem beszélnek a halak
sohasem?
— Azért fiam, — felelte az anya, — mert a
levegő s a víz jó hangvezető lévén, ezek a sze
gény halak mind meghallják azt a sok hiába
—
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való beszédet, amit az emberek a szárazföldön
véghez visznek s e sok locsogástól úgy megun
dorodtak a hüllők, hogy örökös némaságot fo
gadtak.
— Nos és mi hasznuk van ebből?
— Azt nem tudom, de az bizonyos, hogy a
hallgatásnak még egyetlenegy hal sem vallotta
kárát.
Bartóhy József.
—

LEÁNYSZOBA
téli hosszú estéken, kézimunkával foglalkozni.
Már vagy 200—300 év óta ismerik ezt az öl
tést, amit bizonyít az a sok régi-régi használati
tárgy: kötény, ruha, kendő, miseruha, templomi
felszerelés, melyeket részint egyes régi erdélyi
nemesi családok birtokában, részint templomok
kincsei között még ma is láthatunk.
A Kalotaszegen a nép viselete nagyon festői,
eredeti és szép. A nép szépérzéke csodálatosan
fejlett. Már a ház külseje is elárulja ezt. A hí
res faragott kapu, mely a gzadának a müve,
minden arra járó figyelmét leköti. Hát még a
belső berendezés, a cifra faragott bútorok, a
magasra felvetett ágy, szebbnél-szebb hímzett
és kivarrt ágyneművel, a virágos ablakok, a
gyönyörű szép festett kancsók és tányérok, me
lyek egy házból sem hiányzanak! Alig találunk
vidéket, ahol a nép oly nagy szeretettel csino
sítja otthonát, mint éppen a Kalotaszegen.
Híressé is lett messze országokban ez a művészetszerető nép. Es ami, híressé tette, az az
eredeti kalotaszegi fonottas öltés. A mintákat
maguk találják ki. Egy-egy családban egy bi
zonyos minta terjedt el. Ez száll sokszor nem
zedékről nemzedékre, ezt szépítik, változtatják,
hol újítanak rajta, hol visszatérnek a nagy
mama mintájára. Ezt varrja ki apraja-nagyja.
A parányi kis leánykákat az anyjuk tanítja
meg legelőször erre az öltésre:

Csipkerózsika, Hófehérke és Hamupi
pőke együtt ültek a fehér leányszobában.
Csipkerózsika csinosította magát, Hófe
hérke álmodozott és Hamupipőke dolgo
zott. Csakúgy bekukkantottam az abla
kon és nem láttam tisztán, testvérkéi ha
risnyáit javította-e, vagy himzőráma fölé
hajolt. De annyit kivettem, hogy a tű
villámsebesen járt a kezében. Ha nem ta
lálnátok ki, hogy hármuk közül ki tet
szett nekem legjobban, elárulom: Hamu
pipőke, aki noha legszebb volt hármuk
között, nem a tükörrel beszélgetett és
nem álmodozott az aranyhajú királyfiról,
hanem komoly munkával készült arra a
feladatra, amely előbb-utóbb mindnyája
tok feladata lesz: a háziasszonyi tisztre.
És amikor a királyfi is odatévedt az ab
lak alá, kis ideig csak nézte-nézte a leá
nyokat és azután tipp-töpp benn termett
a szobában és Hamupipőkét választotta.
A másik kettő meg csak nézett utánuk és
lassan megeredtek könnyeik.
Ezt a rovatot, amelynek leányszoba ne
vet adtunk, azért nyitottuk meg számo
tokra magyar evangélikus leányok, hogy
Hamupipőkéket neveljünk belőletek, hogy
megtanuljatok úgy dolgozni, ahogy anyái
tok dolgoztak.
KALOTASZEGI FONOTTAS ÖLTÉS.
Egyik legrégibb tősgyökeres magyar öltés a
kalotaszegi fonottas öltés. Sok hasonló van, pl.
a német vagy a perzsa fonott öltés, de egyik
sem olyan eredeti, mint a kalotaszegi magyar.
Erdélyben, Kolozs megyében, hol most az
oláhok ütötték fel tanyájukat, ahol a kis Kalota patak a Kőrösbe siet, sok kis község fek
szik egymás mellett, ezt nevezzük Kalotaszegnek. Innen kapta ez az öltés a nevét. Az egész
vidék hegyes-völgyes, földművelésre alig van
alkalom. Így az asszonyok ráérnek, különösen a
—
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Mikor azután ez már jól megy, akkor jön a
nehezebbje. A különféle elnevezésű minták, a
majorános, rozmaringos, kiskutyás meg a többi.
Ezekből a motívumokból készül azután a csodá
latosan szép kalotaszegi kézimunka.
Egy lelkes magyar nő, Gyarmathy Zsigánő—

felkarolta ezt az értékes népi munkát. Látta,
hogy a nép a régi szép mintákat újjá alakítja,
megváltoztatja s tudta, hogy ezek ezáltal sokat
veszítenek eredetiségükből, de meg szépségük
ből is. Azt tette tehát, hogy ahol csak talált
régi mintákat, azokat összegyűjtötte, lefényképeztette és vasárnaponként maga köré gyüjtvén
az asszonyokat, leányokat megmagyarázta ilekik, hogy milyen nagy kár származnék abból,
ha puszta újítási szándékból eltérnének a régi
szép szokástól. Kérte és rá is bírta őket, hogy
térjenek vissza a régi, anyáiktól örökölt minták
hoz.

vastag fehér, fekete, piros vagy kék pamuttal.
Mostanság ugyan már inkább kész szövetet
vesznek és azon selyemmel varrják ezt az öl
tést, de legszebb és legeredetibb mégis csak, ha
vásznon készítik. Az asszonyok függönyöket,
ágyterítöket stb. készítenek s mindig akad
egy-egy élelmes öregasszony, aki faluról-falura
járván összeszedi ezeket a munkákat, beviszi
valamelyik nagyobb városba s eladja. Ma már.
a külföldön is ismerik a kalotaszegi népi kézi
munkát.
Budapesten a Néprajzi Múzeumban egy különszoba tárja elénk a Kalotaszeg művészetét,
melynek teljes berendezése a nép eredeti mun
kája s az egész gyűjtemény a múzeum egyik
legszebb ékessége.
A népművészet felkarolása minden magyar
ember kötelessége, de kötelessége különösen
azoknak, akik a háznak, a családi hajléknak
szépsége és rendje fölött hivatásszerűen őrköd
nek: a leányoknak és asszonyoknak A Kalota
szeg művészete olyan kincsünk, melynek őrzése
ős érvényesítése az ő feladatuk.
G. K.

A nép a sajátmaga készítette vastag, "úgy
nevezett fodor-vásznon varrja a fonottas öltést

Mit hozott Cinóbernek a Mikulás?
évvégén nem is, de félévkor könyörtele
nül elbuktassa. Hiszen egy jó tanárnak
tudnia kéne, hogy a tanuló ifjúság, me
lyen hazánk jövendőjének az alapja Aran
megvetve, nem lehet minden tárgyból
egyaránt kiváló. Egyik az irodalom, má
sik a matematika, harmadik a földrajz,
negyedik megint más tárgy iránt érez
vonzalmat. Hogy Cinóberben mindezideig
még egyik tárgy iránti szeretet sem éb
redt fel, annak magyarázata viszont egyé
niségében rejlik.
De hát a dolog akár hogy álljon is, ha
többet nem, annyit minden esetre le kell
szögeznünk, hogy Cinóbernek sikerült a
gyászos határozat után kivinni azt, hogy
jó édesatyja eltekintett eredeti szándéká
tól, mely szerint ipari pályára adja a ha
szontalant és beiratta őt a sátrándi gim
názium VI. osztályába, miután megígérte,
hogy megembereli magát.
Ügy is lett. Nagy hévvel fogott hozzá

A tanári kar hibájából történt, hogy
Cinóber Gedeon az idei tanévet nem kezd
hette abban a gimnáziumban, melyben ta
valy az ötödik osztályt bevégezte.
Jó, jó, hiszen tudjuk mi is, hogy a ta
nári kar az esetet másképpen adja elő
és az ö véleményük szerint Cinóber na
gyon is megérdemelte sorsát, de ilyen
fontos ügyben még sem lehet egyoldalú
ítélet nyomán véleményt alkotni.
Az ugyan igaz, hogy a tanári kar ha
tározatának, mely szerint Cinóber az in
tézetből való csendes eltávozásra utasít tátik, volt valamilyen alapja. Ezt Cinóber
egyetlen szóval se tagadta.
De mégis, szerinte ez már a tanári ha
talom túltengése, melyet nem kis mérték
ben segített elő a matematika-tanár úr
pikkelése. Pedig az, hogy ő egy kicsit
gyengébb volt matematikából az átlagnál,
nem tette okvetlenül szükségessé, hogy
évenként legalább kétszer megintse, s ha
—
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az új tanévhez. Feltette, hogy megnyeri
magának az új környezetet társakkal, ta
nárokkal együtt, kivévén a matematikatanárt, akire ismeretlenül is hátborzon
gással gondolt. Már december elején anynyira vitte, hogy csupán háromból kapott
rovást a fontosabb tárgyak közül, a többi
mind melléktárgy volt. Amit pedig az
ifjúság körében elért, az tagadhatatlanul
nagy sikernek s egyénisége nagy diada
lának tekinthető. A siker titka az volt,
hogy ő a tudomány áldozatának tüntette
fel magát, s ezzel még csak nem is túl
zott, mert tényleg a tudományok, főleg a
matematikai tudományok áldozata volt.
Történt pedig december legelején, Mi
kulás napja táján, hogy vidám diáktársa
ság Cinóber jelenlétében beszélgetett a
régi sátrándi Mikulásnapi szokásokról.
Itt ugyanis ezen az estén vásott, jókedvű
inasgyerekek elődeiktől megmaradt szá
zados hagyomány szerint végigjárták az
utcákat s a járókelőket, tekintet nélkül
arra, hogy polgármester-e az illető, vagy
csizmadia, nyirfavirgácsokkal jól elverik
s tehetik mindezt büntetlenül, mert védi
őket a régi idők meg-megelevenedő szel
leme, persze csak akkor, ha idejekorán el
tudnak szelelni. Az csak természetes do
log,' hogy diákok nélkül nem esik soha ez
a móka s kiváló alkalom nyílik ilyenkor
barátságos verekedések lebonyolítására.
Éppen ilyen irányban folytak a tárgyalá
sok a mi diákjaink körében is s egész ke
vés fantáziával elképzelhető, hogy Cinó
ber barátunk nagy-nagy érdeklődéssel
hallgatta a regénybe illő Mikulás-esti ka
landokat.
A beszélgetés során szó szót követett,
végre is mikor Varga Jancsi, Cinóber vetélytársa és esküdt ellensége azt a könynyelmü kijelentést tette, hogy bizony Ci
nóber se mer 5 óra után végigmenni az
Erőd-úton, Cinóber fogadást ajánlott fel
öt darab Király-cigarettába, hogy Miku
—
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lás estéjén elmegy Tordásékhoz és egy
közpénzen vett melegházi ibolyacsokrot
visz Mariskának. Ezzel a korszakalkotó
megállapodással véget is ért a beszélgetés
s mindenki nagy érdeklődéssel és feszült
idegekkel várta a nevezetes estét.
Amíg ők várják, addig mi sietve meg
jegyezzük, hogy Tordás Mariska már 15
éves múlt s bár így teljes joggal lenézte
a „kisfiúkat” , mégis az V—VIII. osztá
lyok úgy a gimnázium, mint a reáliskola
tanulói közül reménytelenül szerelmesek
voltak bele. Az önképzőkörben a bírálóbizottsági tagság rendes körülmények
közt nem jelentett nagy tisztséget, de mi
óta Mariska felcseperedett, ezekért a tag
ságokért folytak a legelkeseredettebb vá
lasztási küzdelmek. Mert azóta szaporod
tak fel garmadányira a lírai költemények
s lett egy-egy bírálóbizottsági tag élet
nek, vagy halálnak urává.
Hát mi tagadni való lenne rajta, szép
kis lány is volt az a Mariska, nem csuda,
hogy Buga Palkó az első fizikus is rajta
felejtette a múltkor a szemét, ugyannyira,
hogy az Eötvös-féle ejtőingát összetévesz
tette a közlekedő edényekkel. H e j! meg
mondta már Petőfi Sándor, hogy a sze
relem sötét verem.
No hát ebbe a verembe esett bele Ci
nóber is, meg Varga Jancsi is. És amilyen
nagyon szerették mind a ketten a szép
Mariskát, annyira nem szerették egymást.
Ha Varga Jancsi egyszer hazakísérte őt
a zongora-óráról, Cinóber már azzal fenyegetődzött, hogy kólbászhússá vag
dalja szét a gazembert — párbajban, mi
kor pedig Cinóber, akinek a papája isko
latársa volt egykor Tordás bácsinak, hi
vatalos látogatást tett a nevezetes ház
ban, Varga Jancsi akarta őt szivaccsá
lőni. De hála Istennek, a fenyegetőzésből
nem lett semmi. Annyi azonban bizonyos,
hogy Cinóber az atyai összeköttetések ré
vén hatalmas előnyt szerzett magának.
—

Most utólagosan megválthatjuk, hogy ez
az összeköttetés is segítségére volt a diák
ság körében szerzett nagy népszerűségé
nek.
A föntebb említett kamarai megbeszé
lés után Varga Jancsi elérkezettnek látta
az időt a veszedelmes ellenfél letörésére.
A fogadás állt, Cinóbert, ha vetélytársak
voltak is, férfiúnak tartotta, ki a szavát
állja.
Korom sötétség borult a városra. Ittott világolt csak egy-egy ócska villany
lámpás. Cinóber egyik kezében selyempapírba csomagolt ibolyacsokorral, má
sikban a hallott tanúságok nyomán, a fe
gyelmi szabályok ellenére, jókora bottal
felfegyverkezvén elindult a sötét Erődúton. Várta nagy izgalommal a mikulási
inasokat. Mit tagadjuk, szíve bizony el
elszorult. Egyedül járt a nagy utcán.
Nem volt még késő, de a város kihalt.
Mikor a félutat már megtette és még se
hol se jelentkeztek a beigért ijesztők, hin
ni kezdte, hogy az egész dolgot az ő megrémítésére találták ki. De egyszercsak •
—
óh, te vigyázatlan! — hátulról támadták
meg. Voltak vagy harmincán, de ha anynyian nem is, hatan feltétlenül. Csihipuhi, egyik innen, csihi-puhi, másik on
nan, virgácsolták innen-onnan, és óh, bor
zalom! az egyik maskara pofon is ütötte.
De aztán szaladtak is a gyávák s szeren
cséjük is volt, mert ha nem szaladnak el,

Ginóber lett volna kénytelen elszaladni.
De így, minek fusson? Ö bizony nem fog
megugrani! Ballagott hát tovább, ruháját
rendbe szedve és botját görcsösen szo
rítva. Végre megérkezett a vágyva-vágyott házhoz, ahova már nem a szerelem,
de a félelem vitte. Hej, de mire világos
ságra ért, rögtön elpárolgott a félelem, ez
a gyáva kutya, mely csak sötétben mer
előjönni. Cinóber újra legény volt a tal
pán s vidám arccal lépett be Tordásék
családi hajlékába. Vidámsága itt se múlt
el, mert hasonló vidámsággal fogadták.
De még talán nagyobbal. Beléptekor
nagy-nagy kacagás fogadta. Ő alkalmaz
kodni akart az általános hangulathoz,
szintén kacagásba fogott. Még a néni ke
zét is kacagva csókolta meg, a virágot is,
bár szepegőn, de kacagva adta át s így
ült le a nagy asztal mellé, ahol a kisgye
rekek törögették örömmel a mikuláshozta
mogyorót. De egyszer csak, belenézett a
szembe lévő tükörbe, hát uramfia! ott
látta saját képét s rajta valakinek kor
mos öt ujját!

A KIDŐLT ÓBIÁS

A kegyeletes szívű két kis madarat egy tarka
borjú jötte zavarta meg. A borjú megbámulta
a kidőlt óriást s aztán, noha nem szokása a fa 
levélevés, csupa kíváncsiságból vagy talán az
ért, hogy ökörkorában is elemlegethesse ezt a
hősi tettét, megtépázta a kidőlt fa koronájá
nak hervadó lombját s majszolni kezdte.
A kis madarak messziről nézték ezt s csak
könnyeztek tehetetlenségükben. Dehát mit is
csinálhatna két gyönge kis madár szemben egy
borjúval!
Bartóky József.

Ne ecseteljük. Itt következett a tragi
kus hős elbukása . . .
December 7-én reggel, háromnegyed
nyolckor, latinóra előtt Varga Jancsi öt
Király-cigarettát adott át Cinóbernek s
csak ennyit kérdezett:
-— Pajtás, meddig tartott a mosako
dás?
E. M. Gy.

Egy éjjeli vihar kidöntött egy faóriást. Heg
gel az a két kis madár, akiknek a kidőlt fa ágai
között volt a szállása, könnyezve nézegette a
földre zuhant fát.
■
— Nézd, — szólt az egyik, — mikor állt,
nem látszott ilyen rettentő nagynak!
— Nem, felelte a másik, — hiszen régi do
log, hogy a nagy fáról s a jeles emberről holtá
ban látszik meg: milyen óriás volt!
—
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Armstrong amerikai mérnök a transatlantikus
légijáratok üzemének biztosítására az európa—■
amerikai vonalon egymástól 700 km-nyi távol
ságban nyolc úszósziget létesítését tervezi. A
repülőtér 25 m-nyire lesz a tenger szine felett
és sírna felülete 360 m hosszú és 60 m széles
lesz. Az első szigetet másfél millió dollár költ
séggel már építik is az amerikai Wilmingtonban
s kísérletéképen Newyork és a Bermuda-szigetek
között fogják lehorgonyozni.
A textilipar. Hivatalos statisztika szerint
hazai gyárainkban jelenleg 42.000 munkást fo g 
lalkoztat.
A világ legmagasabb embere jelenleg egy hu
szonhároméves arkanzasi (Amerika) fiatalember:

Richard Thompson, aki amerikai mérték szerint
8 láb és 4 hüvelyk magas Testsúlya 365 font.
Württembergben, palakőzetben nemrég óriási
ichtyosaurus (halszerű őshüllő) maradványát
találták. A szörnyeteg közel 8 m hosszú.
A legújabb londoni telefonkönyv 1500 oldal és
öt fontot nyom. 352.000 telefonelőfizető névjegy
zéke van benne.
Befogadóképességre a világ legnagyobb temp
loma a Szent Péter-templom Rómában, amelyben
54.000 embernek van helye. A milánói székesegyházba 37.000, a londoni Szent Pál székesegy
házba 36.000, a kölnibe 30.000 ember fér.
Németország rádióelőfizetőinek a száma jelen
leg összesen 2.843,569.

HÍREINK
Raffay püspök az Erős Vár diákok ünnepén.
A budai Erős Vár diákok október 20-án avatták
fel azt a harmóniumot, melyet 510 P-ért vettek.
A vallástanár igehirdetésében az egyházi ének
jelentőségéről és szeretetéről prédikált hittel és
erővel. Nikelszky Zoltán igazgató Dr. Raffay
Sándor püspök és a bányakerületi Lutherszövetség nevében üdvözölte az ifjúságot. A püspöki
kiküldött szívből jövő szavai a templomot zsúfo
lásig megtöltő ifjúságot és híveket nagy lelkese
déssel töltötték el. Dr. Moór Győző az egyház
tagok nevében ünnepelte az ifjúságot s ismertette
a harmónium megszerzésének áldozatos történe
tét. Mohr Henrik lelkész avatta fel ezután a
harmóniumot. A felavatás után Gróf Endre zon
goraművész szólaltatta meg a gyönyörű hang
szerszámot s az istentisztelet méltó befejezéséül
ennek kíséretével énekelte az „Erős vár a mi
Istenünk ” -et és az „Isten áldd meg a magyart” .
November 10-én volt az „Erős Vár diákok”
—
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idei első kultúrestje. Lelkes ifjúság, apostoli
lelkű propagandisták, diákrendezők, pénztárt,
buffet-et rendező diákok és diákleányok szorgos
munkája telt házat, díszes közönséget varázsolt
ismét az ünnepélyre. Nagy volt a készülődés már
hetek óta. Az Erős Vár diákok várták maguk
körébe szerető hódolattal nagynevű püspöküket
és nagyszívjóságú főpásztorukat: Dr. Raffay
Sándort. A budai egyház vezetőemberei élén
Sándy Gyula műegyetemi tanár, gyülekezeti fel
ügyelő üdvözölte a kapubejáratnál a püspököt.
A cserkészleányok és diákság sorfala közt vonult
a főpásztor, akit a közönség felállással, boldog
és büszke örvendezéssel fogadott. Az Erős Vár
éneklése után a vallástanár üdvözölte a püspö
köt, mint Bibliafordító tudóst a mindennap Bib
liát olvasó Erős Vár diákok nevében, az alkotó
munka egyházi vezérét, akinek egyházkormányzásában több mint 10 templom és iskola épült,
mintha csak a földből nőttek volna ki, az evan
—

géliumi szeretet hírnökét, aki Isten akaratának
erejével vezeti a reábízott gyülekezetei, az ifjú 
ság édesatyját, aki féltő szeretettel öleli szívére
az egyház jövendőjét. Az Erős Yár diákok ne
vében egy magyarruhás kis diákleány; Biró Gaby
köszöntötte a püspököt bájos beszédkével és
virágcsokorral. Dr. R affay Sándor püspök nov.
10-i dátum felhasználásával Luther születési és
Bethlen Gábor halála napját érintve, kedves
közvetlenséggel fejtegette a lutheri szellem, a
magyar kultúra, az evangéliumi erkölcs nemzetfenntartó erejét. A püspök magvetése az egyház
termékeny veteményes kertjébe hullott. Akik ott
voltak, ez a püspöki látogatás felejthetetlen él
mény marad számukra és hetekig ennek lenyű
göző hatása alatt állanak. Az ifjúság szíve vi
rágos kert, ezt öntözte meg nagy hitű püspökünk
az Evengélium és hazaszeretet forrásvizével. —
Áldott munka volt, Isten áldása sem maradhat
el. — Püspökünk ezután több programmszámot
meghallgatott, így Magyar Gábor gordonkajáté
kát, Unghváry Attila tanár vezetésével a vonós
négyest és Kehrling Angyalka melodráma szava
latát. A programmot megszakítva, az egyháztagok
nevében Dr. Moór Győző üdvözölte a püspököt,
mint a kratosz (erő), a bia (élet) és logosz
(tudomány) apostolát. A püspök távozásra áll
és felharsan az ősi magyar szokás: a három
szoros éljen-kiáltás. örömmámor közt vonul el a
püspök a sorfalak közt. Megnézte a pompás
buffet-asztalt is . . . Hűséges evangélikusok kí
sérték el és vissza, gyermeki hűséggel, ragasz
kodó bizalommal a nagy egyházi vezért. . . íme,
a szeretet rózsaszirmokkal szórja tele az Evan
gélium útján járók életét. A szeretet a legna
gyobb és legboldogítóbb hatalom.

Az ünnepély azután folyt tovább a Jurányi
utcai díszteremben. Csonka Júlia énekelt édes
bús irredenta melódiákat. Vay Rózsi grófnő ta
nította be őt is, Kehrling Angyalkát is. Kaptak
is érte tapsot, ünneplést és szeretetet. Ezután
jött az irredenta színdarab. Az öreg juhászt Katonka Sári, a bojtárt Naphegyi Nelly, Hungá
riát Fülöp Zsuzsi diáklányok alakították nagy
átérzéssel. A főrendezést egy édes anya végezte
a saját lakásukon: Pülöp Alfrédné. Az ünnepség
meleg, lelkesedő hangulattal ért véget s min
denki boldogan távozott, szívében egy szép és
gazdag élménnyel.
Gaál József.
Pápa. Az Ifjúsági Luther-Szövetség Kovács
Béla vallástanár vezetésével szeptember 28-án
alakult meg. Munkásságát az eddigi évek rendje
szerint folytatja. Összejövetelek vannak minden
héten, és pedig felváltva egyik héten az alsóosztályosok, másik héten a felsöosztályosok és a
tanítóképzősök részére. Ezeken a zösszejöveteleken változatosság kedvéért szavalatok és sza
badelőadások is vannak. Az alsóosztályosok öszszejövetelén bibliai idézetek megkeresése teszi
élénkké a tagok részvételét s ez egyszersmind
a Biblia-olvasás megkedveltetésére is szolgál. A
Biblia-olvasás különben szépen terjed az ifjúság
körében.
Október 6-án az Ifjúsági Luther-Szövetség
díszgyűlést tartott. Bárdossy Jenő ifjúsági elnök
imádságot mondott és a vértanuk érdemeit mél
tatta, majd Richele Róbert szavalt mély átérzés
sel. Utánuk Kovács Béla vallástanár biblia
magyarázatot tartott és lelkes szavakkal figyel
meztette az ifjúságot a dicső vértanuk példá
jára. A szép ünnepély a Himnusz eléneklésével
ért véget.
B. J.

IFJÚ ÉVEK. Ifjúsági folyóirat. Alapította: Algöver Andor.
Felelős szerkesztő és kiadó: RUTTKAY-MIKLIAN GYULA.
Főszerkesztő: SZÁNTÓ RÓBERT.
Szerkesztőbizottság: Dr. Böhm Dezső, Dendely Károly, Gaál József, Dr. Gaudy László,
Geyer Zoltán, vitéz Dr. Kendeh—Kirchknopf Gusztáv, Kimer Gusztáv, Korim Kálmán,
Lamnek Vilmos, Lehoczky Egyed, vitéz Magassy Sándor, Máczay Lajos, Micsinay Péter,
Dr. Oravecz Ödön, Pap Ferenc, Dr. Remport Elek, Dr. Szigethy Lajos, Szlovák Miklós,
Szuchovszky Gyula, Dr. Szuchovszky Lajos, Dr. Zelenka Margit.
Lapunk minden hó közepén és végén jelenik meg a tanév folyamán.
Előfizetési ára egy évre

4 pengő, egyes szám ára 30 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Deák-tér 4, II. emelet.
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A 4. számban közölt keresztrejtvény helyes megfejtése.

A keresztrejtvényt helyesen megfejtették hatvanan. Sorshúzás útján a könyvjutalmat Csepely Ágnes VI. koll. növ. Budapest, nyerte.
Szerkesztői üzenetek.
Olvasóinknak. Következő számunk december
K-én jelenik meg. Tekintettel arra, hogy decem|(r 31 a karácsonyi vakációba beleesik s a kaKssonyi ünnepek miatt a szerkesztési és a nyomlíi munka sem folyhatik zavartalanul, a decemBeri számok, vagyis a 7. és 8. szám együttesen
Mennek meg. A kettős szám terjedelme 32 oldal
,lesz.
Ifj. Henck Ö. Rejtvényeid jönni fognak. A

másik ügyben keress fel a hivatalos órák alatt.
B. J. Pápa. Leveledet köszönjük s máskor is
várjuk.
Cserkész, Budapest. A bibliai kérdések meg
fejtéséről beszámolót a karácsonyi számban
adunk, ugyancsak akkor teszünk jelentést a ki
tűzött pályázatok eredményéről is.
Y —y. VI. o. t. Írásodat közölni fogjuk. Üd
vözlet.
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