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Farsang idején.
Beszéljünk a farsangról. Annyival is inkább, mert ma már kezd kimenni a
divatból. Azelőtt nagy dolog volt a farsang. Az esztendőnek minden vígsága,
öröme, mulatósa, pajzánsága, a csapongó jókedv minden tréfája, ragyogó ötlete,
nem egyszer durva megnyilatkozása összegyűlt farsang idejére. Bál bál után kö
vetkezett, mulatság mulatságot ért, sokszor a farsang elején megeredt vígságnak
csak a farsang végével lett vége. Bizony mondom, ma már nem így van, ma már
nincs meg az év emez időszakának ez az élesen meghatározott hangulata. Ma már
nem várják úgy kicsinyek és nagyok, ifjak és vének a farsangi idők bekö
vetkezését.
Azonban, hogy félre ne értsük a dolgot, leszögezem gyorsan, hogy nem a
farsang tűnt el az év folyásából, de sőt az egész esztendő farsanggá változott át.
Ma már nem szorítkozik a bálák, vigalmak, mulatságok ideje arra a néhány
hétre, amelynek keretei közt igen jól megfért azelőtt, de kitört onnan és — mi
ként a gátját szakított folyó elönti az egész vidéket — úgy borította el az
örömnek és a vígságnak és a gondtalan élvezetkeresésnek áradata az egész eszten
dőt. Aki újságot olvas, az megfigyelheti, hogy amikor majd véget ér a naptárszerinti farsang és kezdődik a böjt, csak tovább tartanak a bálák és tovább csa
póiig a vígság, mint hogyha már nem is lenne határa.
Pedig amíg az a folyó csendesen hömpölyög gátjai közt tova, bizony áldása
az egész vidéknek. De amikor egyszer összetörve a gátakat, szennyes hullámait
pusztító árként önti két partjára, veszedelmek veszedelmévé válik, amellyel szem
ben tehetetlenül áll az emberi erő. Bölcsen gondolkozva megérthetjük ebből a
hasonlatból, mit jelent az, hogy a farsang elvesztette határait. Azt jelenti éppen,
amit a kiáradt folyó: nagy nagy veszedelmet az emberek életére.
Ha azt mondaná valaki, hogy mi, akik Jézust valljuk és tartjuk mesterünk
nek, ellenségei vagyunk az örömnek, a vígságnak, a jókedvűségnek, hamarosan rá
mondanék, hogy az illető nincs tisztában Jézus tanításával, nem ismeri az ő
szellemét, félreérti a tőle kapott életeszményt. Mert mi igenis azt tartjuk, hogy
éppen a Jézus megváltása nyomán nyert lelki békesség lehet csak alapja az élet
tiszta örömeinek. Minden más öröm úgy viszonyúik ehhez, mint művirág az élő,
illatos virághoz. Megmagyarázzam, hogy az élő, illatos virág miben különbözik a
művirágtól? A legnagyobb különbség éppen abban van, hogy az egyik él, a másik
csak az élet gyatra utánzata. És mi az az élet? Virágzás csupán? Nem. Tavasz
ébredés idején fakadt bimbó bontja ki a virágot, szirmok hullása után gyümölcs
terem és amikor megérett és körülötte megsárgult a lomb, gondos ápoló kéz le
szedi a fáról. Azután hervadás lesz s tél lesz, hideg, kopár, zuzmarás tél. A mű
virág az művirág volt s az is marad, míg ronggyá nem lesz. Csak az az élet is
merheti meg a tiszta örömöt, melynek alapja az evangélium kősziklája.
Nem az öröm ellensége, nem az életet megtagadó szerzetesi gondolkozás
emeli fel tehát intő szavát a farsang térfoglalása ellen, hanem a józan keresz
tyén lélek, mely éppen mivel megbecsüli az örömöt, akarja az emberi élet
ben az azt megillető magaslatra emelni.
—
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Ennek az igyekezetnek pedig sokkal jobb eszköze volt az a régi, tisztes szo
kás, amely megteremtette az öröm időszakát, a farsangot, amikor is egy időre el
takarták az élet komolyabb színeit, hogy hódolhassanak a gondtalan örömnek. De
mikor vége lett a farsangnak, vége lett a mulatságnak, vigalomnak is. Akkor
előkerültek ismét az embei;i élet nagy kérdései, akkor a lélek önmagába mélyed!,
mert a ráköszöntő böjti idők komolysága figyelmeztette ő t : ember, állj meg és
nézz hódolattal és töredelemmel arra, aki keresztre feszíttetett, hogy megszerezze
békességedet, üdvösségedet, örömödet . . .
Farsangi örömötök legyen most is és minden esztendőben élő, illatos virág.
R. M. Gy.

A 4 0 0 éves ágostai hitvallás
Ez év június 25-én lesz 400 éve annak,
hogy az evangélikus rendek Augsburg
(Ágosta) városában V. Károly császár és
a birodalmi rendek jelenlétében felolvas
ták a Melanchton Fülöp szerkesztette hit
vallást, amelyet azóta ágostai hitvallásnak

Az ágostai püspöki palota, amelyben 1530. évi
június 25-én V. Károly császárnak az ágostai
hitvallást átnyújtották.

—

mondanak és követőit ágostai hitvallású
evangélikus keresztyéneknek nevezik. Az
1529-i speieri birodalmi gyűlés óta, ame
lyen az evangélikusok ünnepélyes protestációt nyújtottak be a római katholikus
többség lelkiismereti szabadságot sértő ha
tározatai ellen, a pápai egyház mindent el
követett, hogy a lutheri mozgalomnak gá
tat vessen. V. Károly császárban hű fegy
vertársra akadtak. V. Károly és a pápa
hosszú harcban álltak egymással. De a
„protestáns eretnekség felburjánzása” és
az Európát fenyegető török veszedelem ki
békülésre kényszerítette őket. A császár a
„két veszedelem” között ide-oda ingado
zott. Nem tudott sokáig dönteni, hogy
melyik ellen forduljon teljes erejével. Az
egyik a birodalom egész létét fenyegette, a
másik belháborút jelentett. Pillanatnyilag
a török veszedelem látszott nagyobbnak.
Nosza, elő hát a diplomáciai furfanggal,
megnyerni a protestáns rendeket a közös
pogány ellenség ellen. Majd ha ezzel vé
geznek — ez volt az elgondolás — még
mindig ráérnek a másik ellen fordulni. \
császár összehívta tehát .az ágostai biro
dalmi gyűlést és mézédes szavakkal hívta
meg a protestáns rendeket felszólítva
őket, hogy terjesszék a gyűlés elé hitval
lásukat, hogy „testvériesen meghányvavetve a dolgokat, békés egyetértésre jus
sanak. ’ ’
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A protestáns rendeknek a sok zaklatás
után jól esett ez a biztató hang. János
szász választófejedelem felszólítására Lu
ther, Melanchton, Bugenhagen és Justus
Jónás el is készítették a hitvallási iratot,
amelyet 1530 márc. 20-án átnyújtottak
Torgauban a választófejedelemnek. Ez az
irat „torgaui cikkek” néven ismeretes. De
nem látszott a célnak teljesen megfelelni.
Ezért a „swabachi cikkek ” -kel, amelyek a
marburgi kollokvium eredményeit foglal
ták össze, átadták Melanchtonnak, aki a
két irat felhasználásával szerkesztette az
ismeretes ágostai hitvallást.
Az evangéliumi hiten lévők ezt az írást
a legnagyobb lelkesedéssel fogadták. Hét
német fejedelem és két birodalmi város
(Nürnberg és Reutlingen) tanácsa írta
alá. János szász választófejedelem e sza
vakkal jegyezte nevét: „Fejedelmi kalpagom és hermelinem nem ér nekem annyit,
mint Jézus keresztje, mert azok csak e vi
lágra szólnak, ez pedig elkísér a mennyei
hazába.” Farkas anhalti fejedelem pedig
így kiáltott fe l: „Sok bátor lépést tet
tem már mások érdekében, miért ne nyergelném fel lovamat, ha szükséges, Uram
és Megváltóm: a Jézus Krisztus dicsősé
gére s miért ne tenném kockára testem és
életem a mennyei élet hervadhatatlan ko
ronájáért!” íme e hatalmasak is érezték,
hogy sorsdöntő óra elé értek, ahol esetleg
vérre és életre megy a harc.
Az akadályok tornyosultak is. A császár
először azt kívánta, hogy a hitvallást csak
írásban nyújtsák át neki. De a rendek ra
gaszkodtak a nyilvános védekezés jogához,
mivel nyilvánosan támadták meg őket. A
császár, hogy a nagy nyilvánosságot ki
zárja, nem, mint rendesen, a püspöki pa
lota nagy tanácstermébe, hanem a kápolna
kistermébe rendelte a rendeket, ahol csak
mintegy kétszázan fértek el. De annál töb
ben szorongtak a folyosókon. Brück be
vezető beszéde után Beyer kancellár ol

vasta fel a hitvallást olyan emelt hangon,
hogy a künnállók is meghallhatták.
A hitvallás kérdésében a császár egy
előre hallgatásba burkolódzott. De annál
nagyobb volt a hatás a hallgatóság köré
ben. Az elfogulatlanabb ellenfeleket meg
lepte az objektív, a türelmes, az evangé
liumi levegő, amely az iratból kiáradt.

Az ágostai hitvallás felolvasása a püspöki ká
polna tanácstermében. Egykorú metszet.

Érezték az igazság erejét. Az augsburgi
római katholikus püspök egész lelkesedés
sel nyilatkozott: „Amit felolvastak, az
mind való, tiszta igazság, azt nem tagad
hatjuk” . Vilmos bajor herceg, az erős pá
pista pedig így szólt: „Hiszen azelőtt senkisem beszélt nekem így e dolgokról és ta
nításokról ’ ’.
De még nagyobb volt a hitvallás hatása
odakünn. Egész Németország rövidesen
másról sem beszélt. A császár ugyan meg
tiltotta a hitvallás kinyomatását, de a
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könyvkereskedői élelmesség ezzel nem tö
rődött, és a könyv csakhamar ezer és ezer
példányban forgott közkézen és terméke
nyítette meg a lelkeket messze a határon
túl is.
A reformáció ellenségei nem nyugod
tak. 20 római kath. hittudós július 12-re
cáfolatot írt „Confutatio” címen. Egész
bátran confusio címet is adhattak volna
iratuknak. Zavaros, kifakadó sokkal és rá
galmakkal telített cáfolat volt ez, amelynek
az első fogalmazványát maga a császár

tépte szét. Mit sem árthatott az igaz ügy
nek. Sőt, még használt. Mert. Melanchtont
a klasszikus „Apológia” megírására inspi
rálta, amelyben az ágostai hitvallás védel
mére kelt és gyenge érveléseiket ízenként
szedte szét. És még ennek a „Confutatio ” nak az aláírására akarta kényszeríteni a
császár az evangélikusokat. Természetesen
eredménytelenül.
Ez a rövid története az ágostai hitval
lásnak. Magának a hitvallási iratnak is
mertetésére még visszatérünk.

Áprilisi szél.
Sokan voltunk akkoriban bártfai diákok
Eperjesen, de még a nagyokon is túltett az
a két nebuló, akik harmadikos létükre azt
a szemtelenséget merték megkockáztatni,
hogy különbejáratú bútorozott szobában
laktak és nem teljes ellátásra, vagy diák
kvártélyra mentek, mint a többi, még a
nagyok, sőt a legnagyobbak is.
Mi ketten voltunk Kelló Gusztival a
rendbontók, akármennyire csóválta fejét
Szutorisz tanár úr, aki ugyanabban az ud
varban lakott és akinél veszélyben volt a
kosztos diákok előtt nagy keservesen fenn
tartott tekintély, mert hiába volt olyan
rettenetes fegyelem a híres, évszázadokkal
dacoló öreg kollégiumban, Szutorisz tanár
úr kosztosai hamar megtanulták, hogy nem
mind korbács, ami suhog, mert bizony su
hogott a tanárnő nagysága szája is eleget
és bizony a tanár úr nagyon kis legényke
volt odahaza, ahol a saját 5— 6 csemetéjén
kívül másik féltucat gyerekről is kellett
gondoskodnia. Természetes, hogy Szutorisz
tanár úrhoz csak nagyon tehetős és nagyon
tehetségtelen gyerekek kerültek, mert csak
a nagyon tehetősek fizethették meg a
kosztpénzt és csak a nagyon tehetségtelen
fiákért, akik közül például a liptószentmiklósi Iíolécy fiú maga volt a megteste
—

sült eleven ördög — ha nem leckéről volt
szó.
Nekünk kettőnknek volt egy nagyon sze
gény pajtásunk, egy bánáti fiú, Jelinek,
aki amolyan szolgaszerepet töltött be kö
rülöttünk és bizony sokszor a Guszti
fizette ki helyette a két forint szállásdíjat,
amiért egy Zola tollára méltó családnál
alhatott a földre terített szalmazsákon.
Kosztot a konviktusban ingyen kapott, ná
lunk meg mindenna p megette az uzsonnakávénkat, amit közös elhatározással utál
tunk Gusztival együtt, Ennek is meg volt
az oka. Tivadar néni, a háziasszonyunk
előszeretettel főzött csigát meg békacombot
és a kákabélű Guszti kitalálta, hogy ebéd
után bizonyosan békás még a keze. Ezen
az alapon csak a reggelit ittuk meg és so
ha ebédre vagy vacsorára szóló meghívást
el nem fogadtunk jólelkü, kedves háziainktól.
Tivadar bácsi esténként friss szál gyer
tyával szokott belátogatni hozzánk, mert
nekem kellett felolvasnom a legfrissebb
„Képes Kis Ú jság” híreit és megtárgyalni
vele, hogy a szegény László főherceget a
kamarilla tétette el láb alól és hogy Papakoszta horogra kerül-e, vagy elmenekül a
világi bíróságok elől?

148

—

Akkoriban kezdték kultiválni az ifjú 
sági tornaversenyeket és minden iskola ré
szére kijelölték a hivatalos egyenruhát.
Büszkén feszítettünk a sárgával szegett
kék trikókban, Eperjes város színeit vet
tük magunkra és mélyen lenéztük a fe
kete-fehér, teliát burkus színekben gyen
gélkedő állami gimnázistákat, hogy a
többi iskola tarkaságáról ne is beszéljünk.
(Volt ott akkoriban Eperjesen a kollé
gium gimnáziumán, tanítóképezdéjén, jog
akadémiáján és teológiáján kívül állami
katholikus gimnázium, görög katholikus
tanítóképző és szeminárium, óvóképző, pol
gári iskola kettő, kereskedelmi és ki tudja,
még mi mindenféle.)
Egész télen egy ötlet fütött bennünket:
pünkösdre gyalog fogunk hazamenni Bártfára, reggeltől estig játszva megtesszük az
alig 50 kilométeres utat. Útközben meg
nézzük Kapi várát, bekukkantunk az anhalt-desszaui herceg hetneki tündérkasté
lyába és fácánosába, esetleg nyíllal le is
lövünk egy-két arany fácánt, azután bero
bogunk a Túrán Anna kulcsos és pallós
jogú városába, hozván magunkkal a vacso
rára való fácánt.
Március utolsó napján egy szemtelen
déli szél megfosztott a legnagyobb öröm
től : felolvasztotta a jeget, nem lehetett kor
csolyázni. Április elsején le kellett dobni
a felsőkabátot és amikor egy-két nap múl
va kiadták a húsvéti vakációt, elhatároz
tuk, hogy ebben a ragyogó tavaszban nem
várunk pünkösdig, hanem már húsvétra
gyalog megyünk haza, megspóroljuk a
vasúti költséget és meglepjük az ottho
niakat. Jelineket, a fentebb említett bá
náti fiút, Guszti meghívta magukhoz az
ünnepre, bár erre nem kapott hazulról fel
hatalmazást édesapjától, aki tisztelet az
emlékének, korlátlan egyeduralkodó volt a
maga házában és aki nagyon mogorva úr
volt, egyébként a bártfai lutheránus eklé
zsia tót papja, nagy tudós és olyan ko
—

moly ember, hogy bártfai legendák szerint
a padlásra járt nevetni. (Éveken át vol
tam náluk mindennapos, még a mosolygá
sát sem láttam és a fia tiszta kitűnő bi
zonyítványára sem mondta soha, hogy meg
van vele elégedve!)
Egy szó, mint száz, mi a nagy hét szer
dáján, vakáció első napján, elindultunk.
Guszti, Jelinek meg én, a szép, sárgával
szegett kék trikóban, persze kabát nélkül,
hiszen melegen sütött
április napja és
langyos déli szél fodrozta a Szekcsö hab
jait, amelyek azt csevegték: jobb a vonat,
jobb a vonat, jobb a vonat. Délfelé járt
az idő, amikor elkanyarodtunk a szemte
len pataktól, amely le akart beszélni regé
nyes tervünkről és a Táborhegyen át ki
vágódtunk a bártfai útra. Három falu
nőtt itt egybe: Alsó-Sebes, Sebes-Kellemes
és Felső-Sebes. Mind a háromban a legszigo
rúbb fegyelemben élő Ferencrendiek zár
dája, mind a háromban találkoztunk az
akkor még arrafelé nagyon ismert kápzsáló
baráttal, aki szamaras kordájáról gúnyo
san szólt le:
— Luterani comburantur! Hová men
tek, diákok? Legációba, úgy-e?
A legáció ledöntötte azt a nyilvánvaló
sértést, ami a megszólításban gyökeredzett
és megnövelte az önérzetünket, hogy íme,
már legátusoknak nézik a társaságot, tehát
még sem vagyunk olyan nagyon apró le
gények.
A kötekedő, de alapjában jószívű fráter
egy-egy dupla zsemlyét adott (errefelé nem
tudják, mi az!), meg egy-egy darab nyers
sonkaszeletet és húsvéti cifra tojást, azzal
otthagyott bennünket.
Természetes, hogy a diák, pláné, akit az
eperjesi kollégium alma matere dajkált
száraz borsón, lencsén és főleg krumplin,
elsősorban letelepedett egy rügyező cse
resznyefa alá (amivel arra szegélyezik az
országutat, dióval és almával vegyesen)
és beebédelte a hirtelen jött kosztot.
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mert tavaly

A kanyarulatnál feltündöklött Kapi
vára szegényes romja és a társaság leg
kisebb tagja, aki én voltam, elbeszélte a
Kapi-család sorsát, történetét. Igen ám,
de a mese hosszú volt, az út még hosszabb
és mire a kis társaság a vár alá ért, alko
nyodóra fordult a nap. A várba fel kell
mennünk! Ez egyhangú határozat volt,
csak hogy mi lesz, ha uhu, sas, róka, far
kas, vagy medve vert tanyát Kapi Simon
tündérvárában ?
— Fegyver kellene,, de honnan? —
mondja Jelinek.
— Tudsz te puskával bánni? — kérde
zem.
— Hogyne, az apám bakter és haran
gozó, van fegyvere is, azzal lő, ha tűz van
a faluban.
— Gyerünk a jegyzőhöz — mondom én,
-— az jó barátja a nagybátyámnak, ad az
puskát.
— Ohó, — kiáltja Guszti, — a tiszteletes is ad, az meg nálunk volt káplán.
Bemenni a faluba és fegyvert kérni, 10
perebe tellett, de hogy mit kapott a tár
saság a községházán, meg a papiakon, azt
csak igen halkan mondom el.
Ketten Gusztival bementünk a faluba.
Jelineket őrszemül hagytuk az állomás
várótermében.
Hogy Guszti mit végzett a papnál, azt
csak az ő elbeszéléséből tudom, de nem
állapíthattam meg soha, mennyit tett hoz
zá, vagy vett el belőle fantáziája. Bizonyos
csak az, hogy jóllakottan, de fegyver nél
kül somfordáit ki az állomáson megbe
szélt találkozóra.
Az én fellépésem a jegyzői lakásban
így folyt le:
Én (halkan bekopogtatva) : Kézit csó
kolom.
A jegyző: Ki vagy fiú ?
ÉJn: En kérem a bártfai főkapitány öcscse vagyok, azt hittem, tetszik ismerni,
—

Dezső-napkor ott találkoz

tunk.
Ő: Találkoztunk?
É n : Igenis, be is mutatkoztam. Én töl
tögettem a bort a bácsiknak, be is rugattak.
(">: Te vagy az a gyerek? Sokat mu
lattunk rajtad. Hát most mit akarnál,
öcskös ?
É n : Egy puskát.
Ő : Mi-i-it?
Erre én gyönyörű, folyékony dadogással
elmondtam mindent. Gyalog haza, éjjelezés, — Kapi fészekben fenevad, éhség,
nincs pénz és ami hozzátartozik a histó
riához.
A jegyző bácsi komolyan végighallga
tott, aztán odanyúlt a pipatóriumhoz, le
vett egy hosszú, hajlós meggyfaszárt és . . .
. . . és azzal fejezte be:
— No, most meg lenne velem elégedve
a Dezső barátom, de te is meg vagy, re
mélem ! ?!
Életemben először és talán utoljára elé
geltem meg valamit, úgy, hogy nem kí
vántam repetát.
Dac volt-e, érzéketlen elfásulás, vagy a
manó tudja mi, de bizonyos, hogy nem
sírtam és nagyon komoly arccal engedtem,
hogy a jegyző „bácsi” — fülemnél fogvást cipeljen be a feleségéhez:
— Ennek a Robinsonnak adjatok kávét,
kuglófot, azután pakkoljatok egy kis kol
bászt, sonkát, sajtot, — három ilyen éhes
részére és persze kenyeret is — vagy ka
lács is jó lesz? — fordult hozzám gú
nyosan.
— Köszönöm, semmi sem kell! — vág
tam ki, majd hoz a Guszti a papiakból
mindent.
— No gyerekem, amit a Guszti hoz, azt
te is viszel, kicserélhetitek, — nevetett a
jegyző. — Itt a pap cédulája nálam, már
megírta, hogy ott járt a Pénteked. Vagy ő
a Robinson és te vagy a Péntek?
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— Kérem, a Péntek, az a Jelinek. A
Guszti a Robinson, én meg a Crusoe.
Állítólag Homeros tudta legjobban a ka
cagást érzékeltetően megírni, (nem tudha
tom, mert hiába akarta szegény jó Ba
lázsi direktor úr belém szuggerálni a gö
rög nyelv szépségeit, én még a kai szócs
kában is aoristost láttam), de azt a fai
rengető, földön és pamlagon hempergő ne
vetést Homeros is csak ájuldozásnak ne
vezte volna, p>edig az ő korában még fel
sem fedezték az ájulást.
Kaptam egy nagy pakkot, volt legalább
öt kiló, tele minden jóval, amit csak a
„nagysága” úgy húsvét előtt összeszedhe
tett, a jegyző bácsi bepakkolt a zsebembe
egy szép angyalos ezüst forintot és a
Miska hajdúval kísértetett az állomásra,
hogy az esti vonattal okvetlen visszamen
jünk Eperjesre.
Az állomáson találkoztunk, mi három
vándorok, Guszti is hozott csomagot pa
páktól, de természetesen kisebbet, mint én,
ellenben négy új ezüst korona csörgött a
zsebében, az pedig még akkor nagy szó
volt, mert akkor „hozta Wekerle törvény
be . . . ”

Gusztinak, — verésen kívül — őrült sze
rencséje volt, mert a papné, — bártfai
leány, — az ura által titokban adott egy
koronát hárommal toldotta meg.
*

Ami ezután következik, az már nem áp
rilisi szél, az már május. Nem az a má
jus, aminek Guszti nevezte a hazulról kül
dött libamájakat, hanem a virágfakasztó,
reményeket nagyranövelő Tavasz.
A három forintunkon hazamentünk
mégis Bártfára, ha valamicskét elkésve is,
Jeleniket is elvittük és esodák-csodája,
hogy otthon soha meg nem tudtak semmit
a Kapi-i dologról és ami még nagyobb
csoda, a Guszti soha nem mosolygó, soha
sem elégedett édesapja — megsimogatta a
fejünket és örült, hogy a szegény Jelinek
legalább náluk ünnepelhetett, ha már nem
mehetett haza a messze Torontálba. Azóta
gyanakszom, hogy talán mégis tudott va
lamit.
Ellenben pünkösdre, teljes előkészület
tel, mégis gyalog ment haza a trium
virátus.
Az áprilisi szelet felváltotta Zephyr,
május langy lehellete.
Arányi Jenő.

A föld és az ember.
A biblia azt mondja, hogy földből vé
tettünk, sorsunk tehát a földhöz van köt
ve. De vájjon alázatos rabszolgái va
gyunk-e a földnek, vagy az ember maga is
irányíthatja sorsát!! A Föld felszínén ál
landóan dolgoznak a hegyképző erők, a
napsugár és az ő robotosai: a szél, a vi
har, az eső, hó, gleccserek, stb., amelyek
kiemelik, feltorlaszolják a föld kérgét, de
egyúttal le is rombolják sok helyen.
Mi az ember ezekkel a hatalmas erők
kel szemben! Mennyire eltörpül a kicsi
ember a vihar, a tengerdagály, a gleccse
—

rek hatalmas erejével szemben?! S az em
ber mégsem nyugszik, de nem is az egyes
ember, hanem maga az emberiség.
Na, menjünk most Amerikába, ahol az
Alleghany-hegység vidékén hatalmas mű
veltséget, boldog jólétet teremtett az em
ber 400 év alatt, vasutakkal átszelte a
kontinenst, lenyűgözte a földet, megfúrta
a belsejét, kivette a méhében lévő szenet,
vasat, petróleumot, aranyat és ezüstöt, a
hatalmas prériket európai állatokkal né
pesítette be. Nézzük hazánkat. Milyen volt
hazánk Árpád bejövetelekor és milyen
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ma?! De még ennyire sem kell visszamen
nünk, csak Petőfi idejére.
Petőfi idején még szabadon csatangol
tak az Alföld folyói. Minden tavasszal ki
öntötték, elárasztották a vetéseket, mező
ket, legelőket, megakadtak a mocsarakban,
láposokban, turjánokban és" sokszor őszig
som száradtak ki onnan. Nem volt rendes
út, bizonytalan volt a közlekedés, messze
el kellett kerülni éppen a mocsarak, a ka
nyargó folyók miatt. Ez volt a nyers táj,
vagy természetes táj, ahol csak a termé
szet erői küzködtek, harcoltak egymással.
A mocsarakat füzek, nyárfák, mocsártöl
gyek ülték meg. A mezőkön hatalmas
marhacsordák, júhnyájak, ménesek legel
tek. Szántóföld alig volt. A le nem küz
dött természet csak kevés embert tud el
tartani. A táj paradicsomi, igazi Kanaán,
ahol minden feltétele megvan annak, hogy
a föld ontsa magából a jobbnál jobb, ízesebbnél ízesebb gyümölcsöket. Csakhogy a
föld megmívelés és beléje fektetett emberi
munka nélkül azt és annyit terem, amit és
amennyit a természet erői megengednek!
Az emberek élete tehát teljességgel ki
van szolgáltatva a természet szeszélyei
nek. „Egyszer hopp, máskor kopp.” így
azután nagyobb számú ember nem is élhet
meg itt, csak annyi, amennyi halászatból,
vadászatból, állattenyésztésből éppen meg
élhet.
De minden megváltozik akkor, amikor
az ember már elég müveit ahhoz, hogy le
gyűrje a természet nehézségeit. Minél mű
veltebb, szorgalmasabb valamely nép, an
nál jobban át tudja alakítani a maga föld
jét. Művelt népek felismerik, hogy mi az

a legsürgősebb munka, amelyet az egész
nemzetnek kell elvégeznie, néha nemzedé
keken át folytatnia, hogy földjüket a ter
mészeti erők mostohaságától megszabadít
sák, a természetes, vagy elvadult tájból
kultúrtájat csináljanak.
A germán népek kiirtották Európa ha
talmas őserdeit, a hollandus a tengerrel
viaskodik ma is, az olasz a Pó alföldjét
csatornázza, a magyar oázist teremtett a
Kárpátok medencéjében. A török hódolt
ság idején irdatlan vadonná lett az ország
szíve, az Alföld, elpusztult a népe, kipusz
tultak falvai, pusztává lett. A magyar
mindig harcolt, az egyik keze a kardon, a
másik az ekén pihent. Mégis lecsapoltunk
annyi mocsarat, vízjárta helyet, mint
amekkora Hollandia területe. Annyi gá
tat építettünk, amelyek négyszer átérnék
az Atlanti-óceánt!
De még nem állhat meg az emberi mun
ka. Még többet, sokkal többet kell terem
ni a magyar földnek, hogy minden a
megszállott területekről kiüldözött magyar
hazát, otthont találjon a csonka ország
ban. Nem a búza, a kukorica, hanem ipari
növények, gyümölcstermelés! kertészkedés
az, amire rá kell magát vetnie a magyar
népnek. Amikor amerikai banánt, olasz
narancsot, francia és arab datolyát, kali
forniai szőlőt, stb. fogyaszt a magyar, ak
kor még sok munka vár Reátok, magyar
ifjú sá g ! Nekünk és Nektek kell átalakíta
ni ezt az országot annyira, hogy minden
dolgozni akaró magyar megtalálja itthon
a munkát, s munkából az élete fenntartá
sához szükséges jólétet,
fír. Horváth Károly.

Daloló szívvel. Lapunk legutóbbi szá
mában írtunk Bakos László miskolci V. é.
tanítónövendék, az „Ifjú Evek” pályadíj
nyertes költeménye szerzőjének versköte
téről. E nemes érzéseket sugárzó köny

vecskét olvasóink szíves figyelmébe ajánl
juk. Ára 1.60 P. Megrendelhető a szer
zőnél. Szemelvényül lapunk e számában
leközöljük’ a kötet egyik szép versét.

—
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Demeterek lázadása.
Apóst, csel. 19. 23—40.

Pál apostol Efézus városában hirdette
az evangéliumot és igen sokan voltak a
város lakosai között, akik befogadták taní
tását. Persze nem ment minden nehézség
nélkül az igazság hirdetése, mert mindig
akadtak hátráltatói a Krisztus evangé
liumának. Itt is felfegyverkezett a gonosz
ság, még pedig az anyagiasságnak, a pénz
szeretetnek ruhájába öltözve kezdte meg
támadását.
Élt Efézusban egy Demeter nevű ötvös
mester. Ez, amikor látta, hogy az evangé
lium mind több és több embert hódít meg
a bálványimádó pogányok közül, igen
megijedt. Mert ha elfogynak a pogányok,
kinek fogja eladni a szép Diana-templomokat és a szobrokat, melyeket az ő ké
pére formált mesteri kézzel? Hiszen oda
lesz a jövedelem, ha az a Krisztus győze
delmeskedik ! Ezt nem tűrheti tétlenül, ez
ellen valamit cselekednie kell. Mit tett te
hát? Összegyűjtötte a többi ötvöst, akik a
városban istenszobrok, templomoeskák ké
szítéséből és árusításából éltek és megma
gyarázta nekik meggyőző erővel, hogy fel
kell lázadni a keresztyének ellen, akik ipa
rukat és jövedelmüket veszélyeztetik. Mert
—

mégsem lehetséges, hogy az efézusi ötvö
sök keresete, olyan nagy mértékben meg
csappanjon csak azért, mert valaki

meg

halt a golgotái keresztfán.

Ilyenképpen fellázította a város lakos
ságát az ott munkálkodó Pál apostol ellen
s bizony csak nagynehezen lehetett le
csendesíteni a szenvedélyes tömeget.
Ezt a történetet találjuk a jelzett szent
írási helyen. Ha figyelmesen belemerü
lünk, igen sok tanulságot vonhatunk le
belőle a mi mai életünkre vonatkozóan.
Legelőször az köti le a figyelmünket,
hogy Demeter pogány vallásának sérel
mévé
tette
a maga
egyéni
vesz
teségét, Tulajdonképpen az ő számára a
vallás nem volt más, mint üzlet. Üzleti
szempontból egészen helyesen úgy gondol
kozott, hogy mivel a pogány vallásos szo
kások jó kereseti lehetőséget teremtenek,
tehát ő jó pogány lesz. Ugyanebből követ
kezik az is, hogy a pogányság pusztulása
megfosztja őt jövedelmétől. Azonban azzal
tisztában volt, hogy a két vallásnak az
összeütközését nem lehet, eldönteni kimon
dottan az ő érdekeinek hangoztatásával.
Összeszedte tehát a többi ötvösmestert,
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akik rendes körülmények közt verseny
társai voltak és az anyagiakra hivatkozva
szította bennük a tüzet a keresztyénség el
len. Mikor pedig ezek már az ő oldalán
állottak, elhatározták, hogy most már az
egész várost megmozgatják, persze nem az
ötvösmesterek bajára mutatva rá, hanem
a pogány vallás és különösen az efézusi
Diana tiszteletének veszedelmére.
Ti, akik olvassátok e sorokat, fiatalságtoknál fogva talán nem is tudjátok, hogy
milyen sokan vannak ma, akik vallásukat
éppen úgy, mint Demeter, üzleti előnynek,
az életben való érvényesülés eszközének
tartják. De éppen azért, hogy felnöveked
vén, tisztán álljon a szemetek előtt ez a
kérdés, én most megragadom az alkalmat
és figyelmeztetlek mindnyájatokat az ilyen
demeteres viselkedés csúfságára. Mert
majd eljön bizonyosan mindnyájatokhoz
néha - néha
Demeter
lelke
kísérteni.
Eljön jó alkalom formájában, amikor
megüthetnétek egyszerre életetek főnyere
ményét, csak a vallással tudjatok kufárkodni. Mert vannak emberek, — szomo
rúan mondom, — akik jól felfogott anyagi
érdekért eladják vallásukat. Jó állás, jó
házasság, magas tisztség igen gyakran

megszerezhető ezért, az ellenértékért. De
ne felejtsük el, hogy az ilyen lelki üzé
rek még Demeternél is ezerszer rosszab
bak, mert amíg az egy rá nézve idegen
vallásra tört, addig ezek saját vallásuknak
lesznek árulóivá.
Ifjú Testvéreim, akik most bizonyára
megvetéssel gondoltok ezekre a vallásárulgatókra, mert hiszen a ti eszményekért
lángoló lelketek előtt hihetetlenül idege
nek, tartsátok meg örökre evangéliumi
szent vallástok szeretetét. Ne felejtsétek
el, hogy minden értékek között ez a leg
nagyobb, amit elhagyni nem szabad se fe
nyegetésre, se kecsegtetésre, se kincsért,
se dicsőségért, se szép szemekért. Mert ha
valaki ezt kéri tőletek, az a lelketeket meg
az üdvösségteket kéri, az a Krisztus áru
lóivá akar tenni titeket.
Demeter megtette, hogy üzleti alapon
támadt fel az igaz vallás ellen. Ma is
megteszik sokan. Kísérleteznek, lázítanak, kiabálnak, hadakoznak, ravaszkod
nak, hogy megtörjék a Krisztus egyházát
és elveszítsék híveit.
Akkor győzedelmeskedett az igazság a
gonoszok felett. Most rajtatok áll, hogy
győzedelmeskedjék!
R. M. Gy.

ZSENGÉK.
Ezt a rovatot a poéta diákoknak nyitjuk
meg. Azt akarjuk, hogy szellemi termé
keiknek egy állandó szöglete legyen la
punkban. A rovat címe nem új és nem
eredeti. Ez volt a címe a szarvasi főgim
názium diáklapjának, amelyet a Vajda
Péter önképzőkör kiadásában maga a diák
ság szerkesztett. A szarvasi „Zsengék ” nek valamikor Szabolcska Mihály is szer
kesztője volt. A lap 47. ( ! ! ! ) évfolyamát
az „Ifjú Évek” jelenlegi főszerkesztője
—

szerkesztette. A lap azóta az evangélikus
diákirodalom nagy kárára úgy tudom csön
desen kimúlt. Ebben a rovatban új életre
támasztjuk. Nem fogunk túlszigorú mérték
kel mérni, hanem az igazi értéket jelentő
diákírások mellett helyet szorítunk majd
itt-ott olyan közleményeknek is, amelyek
esetleg még „zsengék” ahhoz, hogy lapunk
más helyén megjelenhessenek. A szárnypróbálgatók és diákmértékkel mért „beér
kezettek” írásait szeretettel várjuk.
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A

csend.

Most csend van!
Előttem nyugodtan, virágformájú lánggal
ég a lámpa,
nem rezdül meg váratlanul
az. üveg alatt
s alig hallható neszezéssel
nem lobban magasabbra,
mint máskor szokott . . .
. . . mereven áll a kanóc felett . . .
most csend van . . .
A szék sem csikordul,
hiába mozgok rajta.
Láthatatlan kezek szorosan
összeszegezték laza részeit;
szinte megnémult :
most csend van . . .

lidércek integetnek felém
hosszú karjaikkal
az őket körülölelő
homályból
s érthetetlenül akác és hárs
illatot küldenek ajándékul
a lanyha szellő szárnyán.
. . . Nappal ők szelíd élőlények
s mosolyogva el-elballagok
mellettük . . .
Nem susognak és nem tördeli le
a szél
száraz karjaikat,
melyek hosszan elnyúló
puffanással
esnek le máskor az avarra:
most csend van.
Körülöttem alvók;
horkolás nem hallszik,
nem szuszognak . . .
Talán meghaltak?
Nem!

A legyek nem döngenek,
mint számtalan fekete pont
ynozdulatlanul állanak
a falon,
lustán, elfáradtan,
mintha örökre megunták volna
a csipkelődést.

Hangtalanul arrébb
mozdított fejük
jelzi,
hogy még élnek.
Most csend van . . .

Most csend van,
az ablakon keresztül
friss virágillattal telt levegő
áramlik a szobába . . .
A békák furcsa zenéje,
halottat jelző kuvikkolás
és száguldó autók berregése
mind a homályba fúlt.
Csak néma kísérteteket látok:
torz, mereven a földből kinőtt,

Csend . . .
talán évmilliók
fáradalmait
ez éjszakán piheni ki
a Természet!!!
Gunda Béla,
felső kér. isk. tanuló.

Egy barátság története.
(Diákhistória.)
Decemberben új diák érkezett az ősi gimnázium falai közé. Mihálydi Gyurka. Komoly,

—

szorgalmas diáknak mutatkozott. Hamarosan
megbarátkoztak vele a többi nyolcadisták, csak
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Kaboldy Laci, az önképzőkör elnöke nem. Nem
tudni, mi okból, csak a kötelező formában érint
kezett Gyurkával.
Egyszer Gyurka egy novellával jelentkezett
a kör egyik gyűlésén. Mindenki kíváncsian
várta az új diák első önképzőköri szereplését.
A megelőző számok nem sokat értek, s így
annál nagyobb érdeklődéssel várták Gyurka no
velláját. Mikor olvasni kezdett, néma csönd
szállt a teremre.

Lali, ma is, mint minden hétfőn reggelen ép
pen, hogy besurrant padjába, s már is belépett
Dobozy tanár úr, hogy megkezdje a heti mun
kát. Ima. Beírás. Felelés. Mint minden hétfőn.
De ma milyen különös, furcsa ez az egész meg
szokott rendszerüség. Lali eszében kavarognak
a gondolatok. Tudja, hogy nem felel. A bölcs
filozófia-tanár úr tapasztalta már, hogy hétfőn
kár minden fáradságért. Lali úgy sem tud sem
mit ilyenkor. Lali tehát nyugalommal elmélked
het a felelés alatt.
Máskor is megtörtént, hogy vasárnap zsúron
volt valamelyik lányismerősénél.
Tegnap is.
Ám, mintha új társaságban, új környezetben
lett volna. Milyen máskép is volt, mint rende
sen. Az a szőke kislány, akit még eddig soha
sem látott a társaságban, mennyire megbabo
názta. Pedig a megrögzött, tapasztalt zsúrfiúra
nem nagyon hatottak a lányok. Szinte meg
szokta már, hogy abban a társaságban, ahol ő
van, ahol ö beszél, ott mindenki csak őt hall
gatja, s az ő véleménye döntő. S tegnap más
ként történt. Mint rendesen megint szép társa
ság jött össze Mezey doktoréknál. Loncika, az
V. gimnazista házikisasszony ugyancsak kitett
magáért. Egyforma számban voltak fiúk-lányok
a meghívottak között. S csak neki, a koroná
zatlan zsúrkirálynak, nem volt párja. Ő volt a
központ, az elmés szórakoztató. Utánozta a ta
nárokat; az öreg Béthy bicegő járását, a fizikaprofesszor éneklő előadásmódját, s a többit is
sorra. Mindenki kacagott, pedig már jó egypárszor hallhatták és láthatták Lalit ebben a sze
repben. S amint okkor diadalmasan, megelége
déssel körülnézett a nevető társaságon, egy
szerre, mint a zátonyra jutott hajó, megakadt
szeme az egyetlen komoly arcon. Lonci bátyja
mellett ült az új lányismerös. Az „új anyag” ,
amint magában elnevezte. Varga Zsuzsi. Csak
ő nem nevetett. Ekkor valami keserüségféle fu
tott a torkára, s zavarában — most először —
nem tudott felelni a hozzá intézett kérdésekre.

—
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Dacosan elhatárolta, hogy mégis, csak azért is,
megnevetteti a lányt, s ezen az estén latba
vetette minden tudását, minden igyekezetét.
Szellemeskedett, nevettetett, mulattatott, majd
a teánál úgy intézvén a dolgot, hogy Zsuzsival
szembe kerüljön, még magasabb fokra hágott
buzgólkodása, annyira, hogy mindenki szinte
döbbent csodálkozással hallgatta. Ö meg be
szélt, élcelt, s egyre figyelte a vele szemben ülő
lány arcát. Zsuzsi tudomást sem \ett róla, cse
vegett szomszédjával, bár az minden igyekeze
tével azon volt, hogy társnője figyelmét Lalira
terelje. Hiába! Ekkor jött az a különös dolog,
amin töprengett, gondolkozott egész éjjel, ami
most sem hagyja nyugton, s bár Dobozy tanár
úr érdekesen magyaráz, mégsem hall semmit.
Átéli újra az egész esetét.
Hogy is volt csak?
Végső elkeseredésében azzal akart hatást
elérni, hogy egy igen érdekes, de gyalázatos
csínyt beszélt el a társaságnak. A jelenlevők
mind diákok voltak, az a csíny pedig tanár el
len irányult, tehát mindannyiukat érdekelte.
Tanít az iskolánkban egy igen „kedves” ta
nár úr — mesélte Lali — jószívű, enyhekezü
ember. A diákok semmibe sem veszik. Kitapasz
taltuk lassanként, hogy az „öreg” -nek az a
gyengéje, hogy szeretné, ha egyszer végzett nö
vendékei meglátogatnák. Erre azonban még
nem volt példa. Elhatároztuk, hogy levelet
írunk neki, természetesen géppel, volt diákjai
nevében, hogy másnap testületileg tisztelegnek
nála. Kíváncsiak voltunk, hogy mit. fog csinálni
az „öreg” . És másnap szépen, Ferenc Jóskába
öltözötten jelent meg az órán, s büszkén újsá
golta, hogy mégsem olyan hálátlanok a növen
dékei, mint hinné az ember. íme most, ma meg
látogatják őt. Mi, a beavatottak majdnem el
nevettük magunkat, de mégis vártunk. Ez
az első órán történt. A -„öreg ’ ’-é volt az utolsó
óra is. Ezen az órán már nagyon szomorú volt
a kis öreg. Alig beszélt. A felelők mondhattak,
amit akartak. Másnap, harmadnap még szomo
rúbban járkált. Szörnyen komikus volt. Mi nem
féltünk, tudtuk, hogyha még rá is jönne a tur
pisságra, nem tenne jelentést az igazgatóság
nál. Sokkal jámborabb. Elkezdtünk kérdezős
ködni a látogatás felől. Képzelhetik az „öre
get” . Szörnyű mód el volt keseredve. Mi annál
jobban mulattunk.
Ekkor hirtelen közbeszólt Zsuzsi: — S nem
szégyelték magukat? Hisz rosszabbak voltak a
spanyol inquisitoroknál. Megcsúfolni egy jó em
ber ábrándjait. Alávalóság! Ez nem diákvirtus.

—

Ez szégyen. Ez nem diákhoz méltó tett volt.
Mindannyiunk ajkán elhalt a nevetés. Érez
tük a szavak igazságát. Lali vérvörös arccal
állt még egy darabig, mintha mondani akarna
valamit. Azután lehajtott fővel köszönés nélkül
kifordult, vette a kalapját, kabátját és elment.
Ez a jelenet nem hagyja nyugodni. A más
kor oly vidám ifjú alig beszélget a tizpercben
barátaival.
Hirtelen eszébe jut, hogy Loncinak magya
rázatot kellene adnia távozásáért. „Majd 1-kor
megvárom” — gondolta.
A diákok özönlenek ki a kapun. Lali szokat
lan sietséggel igyekszik a leánygimnázium
felé. Pár percnyi várakozás után jön Lonci.
Lali köszön, s mellé szegődik.
— Na, magát tegnap ugyancsak megpirongatták — kezdte Lonci gúnyosan.
— Megérdemeltem.
Miértis
voltam
oly
ügyetlen, hogy titkokkal szórakoztassam a tár
saságot.
— De amikor a titoktól hatást várt —
mondja Lonci, élesen nézve a fiú arcába.
— Igen! Hatást vártam, de nem ezt.
— Pedig megsúghatom magának, Zsuzsit a
maga kedvéért hívtam meg. A múltkor beszél
tünk előtte magáról, s ő említette, hogy sok
érdekeset hallott már a „zsúrkirály ’ ’-ról, s sze
retne vele megismerkedni. Erre én meghívtam.
Tehát jelenléte magának szólt. Éppen ezért cso
dáltam a történteket. Szegény Lajos, úgy-e
azért reám nem haragszik?
— Nem Lonci. Magára nincs okom hara
gudni. Egyébként köszönöm a felvilágosítást.
Ez egészen más képet ad a dolognak.
Eközben Lonciék kapuja elé értek, s elbú
csúztak egymástól. Lali hazaérve a szállására,
— szülei ugyanis vidéken gazdálkodtak — gon
dolkodni kezdett Lonci szavai felett.
— Hm! Szeretett volna megismerkedni ve
lem. Ezért hívták meg. Hát akkor az egész
nemtörődömség látszólagos volt. Tettetés, lány
praktika. Hát így vagyunk? — De az a kifakadás? Istenem, az lehetett készakarva is.
Mindegy! Zsuzsi érdeklődik irántam. Nem sza
bad visszavonulnom. Valamivel meg kellene békíteni a kicsikét. De hogyan? Virágot küldeni?
Nincs pénzem. Ott a Széchenyi-kör pénze. Az
osztályfőnök úr legfeljebb a jövő héten kér el
számolást. S az a 15 P, amit elveszek belőle,
nem sok. Azt- majd a hazulról küldött zseb
pénzből kipótolom.
Gyorsan tollat ragadott s megírta a levelet:
— Kedves Zsuzsika. Nem tudom szó nélkül

—

hagyni a tegnap történteket. Téved, ha azt
hiszi, hogy én aktív részt vettem abban a „bi
zonyos dologban” . Szeretném, ha más véle
ménnyel volna rólam. Fogadja tőlem ezt a pár
szál virágot, mint bocsánatkérésem zálogát.
Mert bocsánatot kérek, azért, hogy tegnap fá j
dalmat okoztam magának. A viszontlátásig ke
zeit csókolja Meggyesi Lajos.
A levél kész. Most a címet megtudni Loncitól telefonon, virágot vásárolni, elküldeni, pár
porc az egész. Lali barátunk jóleső nyugalom
mal megy haza tanulni.
Másnap az iskolában vidám, mint rendesen.
Az utolsó, osztályfőnöki órán, Verpeléty tanár
úr, az osztályfőnök mielőtt kimenne, megszólal:
— Meggyesi kérem! A Széchenyi-kör pénzét
legyen szíves holnap 10 órára lehozni a tanári
szobába.
Lali elsápad. Alig bírja kinyögni: — Igenis
tanár úr.
Aztán lemegy az osztályfőnök úr után a ta
nári . szobába és ezt mondja:
— Tanár úr kérem, nem érdemiem meg to
vább a Kör bizalmát. A pénzből 15 pengőt a
saját céljaimra fordítottam. A többi itt van.
Tessék. Felhívom Pestre édesapámat és ő hol
nap mindent elintéz a tanár úrral.
Ezzel menni akart, de Verpeléty tanár úr
megállítja. Vállára teszi a kezét, komolyan a
szemébe néz.
— Meggyesi! — mondja — Nem kutatom,
hová tette a pénzt. Becsületes, férfias vallomá
sáért, még meg sem haragszom. Majd beszélek
az édesapjával, most menjen! — S kezét nyújtja
a fiúnak.
Lali délután a következő táviratot küldte
haza apjának: „Apám!! Baj van. Gyere fel rög
tön. Ölel Lali.”
Estefelé feljött hozzá Lonci
bátyja, Ödön, s hívta magával Zsuzsihoz. Lali
nagynehezen ráállt. Együtt mentek szótlanul.
Fenn Vargáéknál Lali egy pár percre egye
dül maradt Zsuzsival.
— Lali! Maga mégis csak jó fiú.
— El sem hinné Zsuzsika, ha elmondanám,
hogy mennyire megváltoztam vasárnap óta!
Másként gondolkodom már.
— Látja Lali ennek jobban örülök, mintha
a zsúrkirályról hallok áradozni.
— Zsuzsika — szólalt meg most hirtelen
Lali, sejtvén az elkövetkezőket, — Zsuzsika,
lehet, hogy soká nem látjuk egymást, mondja,
kérem mondja, hogy nem haragszik rám!
— Nem haragszom Lali!
— Köszönöm Zsuzsika. Megyek. Isten vele.
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juk egymást örömmel, boldogan tegyük azt. Te
hát kitartás!
— Kitartok, dolgozni fogok — mormolta
Lali boldogan.

— Isten vele, Lali.
A visszatérő Ödöntől is búcsúzva siet haza.
Egy óra múlva autóberregés a ház előtt s Lali
kisiet izgatott apja fogadására.
Bevezeti s elmond neki mindent: a zsúrt, a
megszégyenítést, a virágot, a pénzt. Őszintén.
Édesapja magához öleli s aztán így szól: —
Nem baj Lalikám! Megbotlottál. Belátod hibá
dat. Az osztályfőnök úrral majd elintézem a
dolgot. Te pedig csomagolj fiam, s eljössz ve
lem. Egy vidéki gimnáziumban fogsz tovább
tanulni. Jó lesz?
— Jó, édesapám.
Az iskolába már csak búcsúlevelet küldött
a fiúkhoz. Apja az osztályfőnök úrral elintézte
az ügyet s fiát kivette az iskolából.
Másnap délután az elindulás előtt Lali egy
levelet kapott. Zsuzsi írta.
— Lalii Mindent tudok. Tudom, hogy vidé
ken fog tovább tanulni. Tudom az okot is, nem
haragszom érte. Hiszen értem tette. Kérem le
gyen erős, tanuljon, dolgozzék, hogy sikeres le
gyen ez az utolsó esztendeje. 8 ha viszontlát

#
Eddig tartott az új diák novellája.
Az ülés után Koboldy Laci félrehívta Mihálydi Gyurkát.
— Gyurka! Tudom, ez a novella rólad szól.
Egy barátom, osztálytársad, levélben megírta a
Széchenyi-kör pénzének történetét. De csak az
elköltött 15 pengőről tudtam. Ezért nem tudtam
veled igaz szívvel barátkozni. Bocsáss meg!
Így, mert érzem, igazán a valót Írtad, másként
fest a dolog. Legyünk jóbarátok. Engedd, hogy
én is segíthessek munkádban, hogy boldog légy!
— Köszönöm Laci — szólt Gyurka és kezet
nyújtott.
Ez a kézfogás pecsételte meg a gimnázium
egyik legszebb, legigazabb barátságát.
Kürti László, VIII. o. t.

FÚRJUNK— FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Negatívok előhívása.
Az eddig megbeszéltek alapján már tud
juk, hogy mi a negatív, s most beszéljük
meg ennek kidolgozását, amit előhívásnak
nevezünk. Az előhíváshoz szükségünk van
egy, fénytől jól elzárható helyiségre, (fü r
dőszoba igen jól megfelel, mert mindjárt
víz is áll rendelkezésünkre) vegyszerekre
és tálakra. Kétféle anyagot használunk:
előhívót és állandósítót, amit elterjedten
fixírnek neveznek. Az előhívó vagy tömény
folyadék alakjában kapható a kereskede
lemben, vagy poralakban kis üvegcsövecs
kékbe (töltény) zárva. Akár folyadék, akár
poralakban vesszük az előhívót, azt még
vízzel (forralt és kihűtött, vagy esővíz)
—

kell hígítanunk, hogy milyen mértékben,
az a csomagolásról leolvasható. Az elő
hívót magunk is készíthetnők, de ez
már körülményesebb, de ha idő és hely
lesz, majd erre is kitérünk.
Szóval veszünk pl. egy üvegcsövecske
Metol-Hydrochinon előhívót, s azt 200
cm3 vízben feloldjuk, ezzel az előhívó ol
datunk készen van. A másik oldat a fixir
oldat. Ezt poralakban vásároljuk, s szin
tén az előírt mennyiségű vízben felold
juk.
Még kis tálkákra van szükségünk, egy
az előhívónak, egy a fixirnek és egy a
mosóvíznek. A tálak különféle anyagból
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kaphatók a kereskedelemben, macheból,
üvegből, porcellánból, celluloidból. Akár
milyen anyagból is van, megfelelő lesz,
csak az a fontos, hogy különböző anya
gút válasszunk a fixirnek, mint az elő
hívónak, nehogy összecseréljük őket. A
íixir ugyanis esküdt ellensége az előhívó
nak, s egész parányi mennyiség is bele
kerülve az előhívóba, egész munkánkat
tönkre teszi. Válasszunk pl. 9X 12 lemez
esetén az előhívónak egy 10X15 cm mé
retű porcellán, a fixirnek egy 13X18 cm
méretű üvegtálat. A mosóvíznek minél
nagyobbat. Általában a pénztárca nagy
sága és az ízlés fogja az anyag minemüségét eldönteni.
Mondottuk, hogyha a fényérzékeny Le
mezzel bármiféle műveletet, kazettába
rakás, abból való kivétel, vagy bármit is
végezünk, csakis vörös fénynél végezzük,
még attól is távol, mert a lemez a fény
iránt igen érzékeny, egy kicsit még a vö
rös fény iránt is. Nem fog azonban bár
miféle vörös fény megfelelni, csakis a
fényképészeti célokra alkalmas ú. n. spektroszkópiailag vizsgált vörös üvegek. A
vörös lámpa olcsón beszerezhető szaküz
letben, s mindenféle világító anyagra
kapható, gyertyára, petróleumra, villany
ra stb. Ahol villanyvilágítás van, legjobb
egy vörös burát beszerezni, s ebbe egy
nem erős, 16— 25 gyertyafényü izzókör
tét tenni. Ez ideálisan megfelelő lesz.
Ezekután lássunk az előhíváshoz. A sö
tétkamrát becsukjuk, elkészítjük a tála
kat, beleöntjük az anyagokat, s meggyujtjuk a vörös lámpát, minden más fényt
elzárunk. A lemezt a vörös lámpától eltá
volodva kivesszük a kazettából és fényérzékeny rétegével felfelé az előhívóba
helyezzük, s a tálat megmozgatjuk, hogy
az előhívó egyszerre lepje be az egész fe 
lületet. A tálat himbáló mozgásban tart
juk, hogy az előhívó mindenütt egyenle
tesen végezze munkáját. Az első képnyom
—

nak 10— 30 másodperc alatt feltétlenül
meg kell jelennie, ha rendesen megvilágí
tott negatívval van dolgunk. A lemezt
óvatosan kivesszük az előhívóból, s a v ö
rös lámpa fényénél megnézzük a fe jlő 
dést. A lemeznek réteges felét ne fogjuk
meg sohasem, mindig két átellenes élét
fogju k két ujjunk közé, mert ellenkező
esetben a réteg megsérül, de legalább is
az ujjlenyomatunk rajta marad.
Tudjuk, hogy a lemezen fordítva fog
minden megjelenni, tehát nem fogunk
csodálkozni, ha az ég fekete lesz, vagy a
Pista fekete ruhája fehér. Mikor úgy ta
láljuk, hogy a negatív kép már kész, még
tovább hívjuk a képet, mert a fixirben
erősen „visszamegy” . Az egész előhívás
3— 5 percig tart. Hát bizony itt egy kis
gyakorlat szükséges, de egy kis szeren
csével már az első negatív is jól sikerül
het. Előhívás után az állandósítás követ
kezik. Az előhívott negatívot kivesszük
az előhívóból, a vízben leöblítjük, és be-*
letesszük a fixirbe. Eleinte a fixires tá
lat is mozgatjuk, mondjuk egy percig,
azután elvégzi ő egyedül is e munkáját.
Mikor az üveges oldalról nézzük a lemezt
és az utolsó sárgás folt is eltűnt, még
vagy két percig hagyjuk benne. Ez öszszesen 8— 10 percet vesz igénybe.
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l.ábra..
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Az első ábrán (oroszországi felvétel)
láthatjátok, hogy hogyan néz ki egy ne
gatív, az ég fekete stb., amint már be
szélgetéseink alapján vártuk is.

2. ábra..
Előfizetési felhívás. Febr. 15-ével az
„Ifjú Évek” a V III. évf. 2. félévét kezdi
meg. Ez alkalomból a kiadóhivatal új előfizetést hirdet. Az előfizetés díja erre a

A fixirből kivett lemezt a vízbe helyez
zük és másfél óráig mossuk, a vizet 10
percenként frissre cseréljük ki. A mosás
természetesen napfénynél történik, mert
most már lemezünknek semminemű fény
nem fog ártani. A mosás után a lemezt,
vagy pár fillérért kapható szárítóáll
ványra helyezzük, vagy függőleges hely
zetben, pl. egy üvegnek döntve, (vigyáz
zunk a rétegre, mert könnyen lekaparódik !) száraz, nem nagyon meleg helyen
megszárítjuk. Kályha mellé ne tegyük,
mert a gelatinréteg egyszeribe leolvad
róla. A megszárított lemez most már egy
kész negatív, ami megérett arra, hogy
pozitív képet készítve róla albumunkba
sorozzuk. Az ábrán a jobb szemlélhetőség
végett a pozitív képet is ábrázoltuk. A l
kalomadtán a pozitív képről.
M. P.

félévre 2 P. Az „Ifjú Évek” 2. félévének eseménye az az ifjúsági regény lesz,
amelyet a 11. számmal indítunk meg.

IFJÚ ÉVEK. Ifjúsági folyóirat. Alapította: Algőver Andor.
Felelős szerkesztő és kiadó: RUTTKAY-M1KLIAN 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.

Nyomatott Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. — 72307

Kis öcsém sírjánál
Lenn a rideg sír mély fenekén
Hyugszik az Édes, a Drága.
Kis fakeresztjét átfogom én
S arcomat sírja porába
Eltemetem, hogy könnyeim árja
Csókolja arcát.
Szép koszorúknak zöld levelét
És a virágot enyészet
őszi sirámmal tépdeste szét
S ráborította a tépett
Holt levelekből font terítéket
Sírja fölébe.
Kezem a hervadó, holt koszorút:
Életünk itt csak egy álom . . .
Szép kis öcsémre már leborult
Kis szemfedője egy nyáron;
Jött a Halál, hogy szívünknek fájjon
Az örök álom.
Bakos László
V. e. tanítóképző növendék.
# Szemelvény a „Daloló szívvel ’ 1 c. vers
kötetből.

Szerkesztői üzenetek.
Kovács Z. Pál Tg. VI. o. t. Békéscsaba, Ár
pid sor 68, levélben kérte a szerkesztőséget,
logy adnék át üzenetét az esperantista diákokuk, akikkel eszperantóul levelezni óhajt. Kítínságát ím teljesítettük. Akik levelezni óhajinak vele, írjanak fenti címre.
6. B. „A csend” c. versedet a mai számban
lozzuk. Verseidben általában kissé szertelen
jngy. „Mit nekem a rím s ritmus” kiáltasz fel
igyik versedben, mintha azt akarnád mondani,
avult, rozsdás bilincsek, a modern ember egynfriien lerázza magáról. Nem minden vers, amiben ritmus van és ami rímekben összecseng.
De a vers fogalma valahogy összeesik a kötött aéggel. Miért nevezitek a rím és ritmus nélküli

írást versnek? Nagyszerű megnyilatkozás lehet
az ilyen írás, de nem vers, hanem próza. Mint
ilyet közöljük „A csend ” -et is. Soraidon egyéb
ként a titánkodási hajlam érzik. Nem csoda!
17 esztendővel a mienk még az egész világ.
Hogy nem vagy semmiféle irodalmi irány híve?
És egyként tiszteled Kassákot, Babitsot, Kosz
tolányit, Áprilyt stb., stb.? Kassák áll az élen
és úgylátszik a te szivedhez is legközelebb. Fel
fogás és szív dolga! Kassák, mint író kétség
telenül fölötte áll az átlagnak, de költeményei
a dekadenciájában is nagy Ady költészetének
csak elfajult, csenevész korcs- és vadhajtásai.
A Kassákokban nincs morális és nincs nemzeti
érzés, tehát nem várható tőlük nemzeti irodal
munk újjáéledése. Pedig ma elsősorban ebből a
szempontból ítéljük meg a költők és írók meg
nyilatkozásait. Verseid és vívódásaid különben
határozott tehetségre mutatnak.
T. J. Cserkószeti ügyekben fordulj „A ma
gyar cserkész ’ ’ szerkesztőjéhez, aki készségesen
ad felvilágosítást. Címe: Vidovszkv Kálmán, a
Luther-Otthon igazgatója, Budapest, VIII. kér.,
Üllői-út 24.
Maróczy. A sakkrovat állandósítása ügyében
folynak a tárgyalások a budapesti vallástanári
testület kiváló sakkozójával: Dendely Károllyal.
Ha tervünk megvalósul, szívesen vesszük sakk
rejtvényeidet.
Wartburg. A most alakuló evangélikus diákszövetséggel kapcsolatban ilyen társas kirándu
lásokról is beszélhetünk. Bizony nem volna
utolsó dolog a reformáció nagy helyeit megte
kinteni.
P. P. R. A fogadásoknak nem vagyunk hí
vei, de a fogadást megnyerted. Kerényi Frigyes
evangélikus volt.
Boőr Bálint. Nem az, még mindig nem az,
amit tőled várunk. Az „Emberek” hátborzon
gatóan véres történet. Kedves, aranyos derűt,
több optimizmust várunk az ifjúságtól. „Ró
zsaálom szeretője vagyok” c. versedben pedig
gondolat és érzés úgy szétesik, mint a széna,
amikor egy hirtelen szélvihar szétszedi a kazalt.
Izrael István Galgagyörk. Kis Jánosról, Ber
zsenyiről, Gyurátzról, vagy más protestáns na
gyokról szívesen közlünk dolgozatot, de csak,
ha lapunk színvonalán mozog. Érdeklődéssel
várjuk írásaidat. A jutalomkönyv címedre el
ment.

Az ifjúsági összejövetel programja
FEBRUÁR 1-ÉN SZOMBATON délután
4 órakor a leánykollégium dísztermé
ben bevezető konferencia.
1. Közének.
2. Hol van a magyar evangélikus diák
ság helye ?

FEBRUÁR 2-ÁN VASÁRNAP délelőtti
órakor diákkonferencia.
1. Az evangélikus diákság egyházát
sége. E lőadó: Lamnek Vilmos val
lástanár.
2. A konferenciát bevezeti Szántó Ró'
bért, az „Ifjú É vek” főszerkesztóji

E lőa dó: Dr. H. Gaudy László val
lástanítási igazgató.
3. Honnan és hogyan merít erőt az

Délelőtt 11 órakor istentisztelet a Deál
téri templomban. Prédikál: Dr.
Gaudy László.

evangélikus diákság?
E lőadó: Gáncs Aladár vallástanár.
4. Közének.
Délután 6 órakor műsoros est. (Ugyanott)

Délután 4 órai kezdettel szeretet ven
dégség a leánykollégium dísztérül
ben, az összejövetel résztvevői sí
mára, melyet a Deák-téri konfirmál
tak egyesülete rendez.

1. Megnyitó. T a rtja : Dr. R affay Sán
dor püspök.

TUDNIVALÓK AZ IFJÚSÁGI ÖSSZE
JÖVETELRŐL.

2. Zaláni'y Aladár zeneszáma.
3. Pozsonyi

diáktörténetet

olvas

fel

Dr. Maróthy Jenő író.
4. Éber Olga csellószólója. Zongorán
kíséri Dr. Böhm Dezső koll. igazgató.
5. Szavalat. Kendeh Sári koll. tanuló.
6. Zalánfy Aladár zeneszáma.
7. Zárszó. Tartja:

Szántó Róbert,

„Ifjú É vek” főszerkesztője.

az

A február 1-én d. u. 6 órakor tartanál
műsoros-est belépőjegyei 3, 2 és 1 P-í
árban beszerezhetők Budapest, IV., Deáll
tér 4, II. 16. A résztvenni óhajtók szere!
zék be idejében a belépőjegyeket. Diá
kok belépődíja 50 fillér.
Az összejövetel és műsoros-est helye a
evangélikus leányiskola díszterme: IV,
Sütő-utca 1.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában Budapest, V., Csáky-utca 10. - 72307

