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Ez a századik szám.
Tekintettel arra, hogy manapság olyan szokásos dolog a jubilálás, mi is
jubilálunk, azaz magyarán szólva: örvendezünk. Örvendezünk azon, hogy a jósá
gos Isten segítségével az Ifjú Évek-nek megindulása óta immár századik száma
jelenik meg. Századszor veszi kezébe az olvasó ifjúság azt a lapot, amelynek
egyedüli célja volt és marad, hogy igazi, jó barátja legyen minden magyar fiúnak
és leánynak.
Közel húsz évvel ezelőtt, 1912-ben kezdte meg működését az Ifjú Évek. Szép,
békességes világa volt akkor a magyarnak. Ezer esztendős határait nem zavarta
ellenség dúlása, rónáit, bérceit nem tiporta bitorlók hordája. Verőfényesen sütött
le a nap az égről a sok-sok szenvedés után békességet talált népre, amikor elő
ször kopogtattunk ifjú szívek ajtaján. Am ikor 1914-ben a nagy háború lángba
borította a világot, az Ifjú Évek nem hagyta el akkor sem hivatását. Négy eszten
dőnek viharán keresztül szolgálta a szent célt, amelyet jó és rossz időkben egy
aránt kötelességének tartott szolgálni. De amikor a magyar katonák kezéből ott
a végeken kihullott a fegyver, amikor a magyar szemekből itthon kihullott a
könnycsepp, az Ifjú Évek is kihullatta kezéből a tollat és nem 'tudta azt sokáigsokáig megragadni újra. Csak ezelőtt két esztendővel kezdődött el ismét az abbanhagyott munka. Akkor fújtuk meg ismét a kürtöt, hogy táborba hívjuk a magyar
ifjúságot, akkor nyújtottuk ki ismét baráti kezünket, hogy megragadjuk vele
jobbotokat szeretettel, ifjú véreink.
És most az újra felvett munka folyamán, a századik szám magaslatán meg
állunk egy percre ünnepelni. Csak azért, hogy hálát adjunk az Istennek, amiért
megsegített s nehéz esztendőkön keresztül sok bajban, gondban idáig megtartott.
Csak azért, hogy ennek a lapnak göröngyös-tövises útján egy követ állítsunk
ide az útfélre, mint egyszer réges-régen tette Sámuel, amikor így szólt: „M ind
eddig megsegített minket az Ű r.”
Ám az ünneplés után tovább megyünk mindjárt, mert nincs időnk sokáig
vesztegelni, mert nincs időnk a múlton elmerengni, a tovaszállt szépségeken
gyönyörködni, a tovatűnt szomorúságokon könnyet hullatni. Mi Ifjú Évek va
gyunk, mi a jövőbe nézünk, az emlékezésből is erőt akarunk meríteni, s e szá
zadfordulón ha álltunk hálát adva, rajta, induljunk az új század felé, amely
reméljük, sokkal hamarabb elkövetkezik, mert útunkon tán nem kell újra akarat
lan tétlenségben évtizedet elveszteni.
Ez»a századik szám. Induljunk a kétszázadik felé!
R. M. Gy.
—

225

—

A z evangélikus ifjúság egyháshúsége.
Lamnek Vilmos előadása az ev. diákok
országos találkozóján.
íme, Luther Márton, amidőn bizonysá
got tett hitéről, mire hivatkozott?
1. a Szentírásra,
2. világos észokokra és
3. a lelkiismeretre.
Kedves Ifjú s á g ! Hogyan indul meg
bennünk a hithűség? Ügy, ha kezünkbe
vesszük a Szentírást és olvassuk s mialatt
olvassuk, felébred bennünk a lelkiismeret.
Ez a megindulása a hithűségnek, ha éber,
tiszta lelkiismerettel olvassuk a Szent
írást. Egészen addig kell olvasnunk, míg
meg nem találjuk a saját lelkiismeretün
ket a Szentírásban.

Most, amidőn az a feladat vár reám,
hogy bevezető előadást tartsak a hithüségről, eszembe jut
Luther Márton

wormsi nyilatkozata. Tudjuk mindanynyian, hogy a wormsi birodalmi gyűlés
arra szólította fel Luther Mártont, hogy
vonja vissza a tanítását. Erre a felszó
lításra a reformátor többek között így
válaszolt: „Ha csak a Szentírásból vett
idézetekkel vagy világos észokokkal be
nem bizonyítják, hogy tévedtem, nem
vonhatok vissza semmit, mert nem taná
csos, hogy az ember lelkiismerete ellen
cselekedjék.”
E bátor és önérzetes nyilatkozat méltó
arra, hogy kissé elgondolkodjunk felette.
—

A Biblia a lelkiismeret könyve, ezért
nevezzük az Írást Szentírásnak. Ebben a
könyvben benne van mindannyiunk lelki
ismerete. Az enyém, a tiéd, az övé, mind
annyiunké. Csak meg kell keresnünk, ad
dig kell olvasnunk a szent könyvet, míg
meg nem találtuk benne lelkünk szent,
tiszta érzéseit.
Azonban ne gondoljuk, hogy könnyű
a Bibliában megtalálnunk a saját lelki
ismeretünket. Sokáig kell keresnünk!
Nem napokon, heteken, nem hónapokon,
hanem esztendőkön keresztül. Sőt, nem
mondok nagyot, ha azt mondom, egész
életünkön keresztül.
Az én lelkemnek házasságot kell kötni
a Szentírással egy egész életre. Édes, ked
ves, jó, szép gyermek származik a házas
ságból : a hithűség.
Ha megtaláltam lelkiismeretemet a
Bibliában, akkor az én életem bizonyságtétel lesz a Szentírásról. Ez a valódi hit
hűség: bizonyságtétel a Szentírásról.
Így induljunk ki az életbe: Szentírás
sal a kezünkben s éber és tiszta lelkiis
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merettel a szívünkben. E kettőnek össz
hangja, ez a hithűség.

van „lelkiismeret” , hanem ezen „cseleke
det” .
Legyen a mi hitünk cselekedet, legyen
a mi hitünk munka. A valódi hithűség dol
gozik. Dolgozik az egyházért, az egyház
nak.
A mi egyházunknak autonómiája, önkormányzati joga van.

Azonban, Luther Márton a nagy
reformátor,
wormsi
nyilatkozatában
még többet mond, amidőn így szól: „Ha
csak világos észokokkal be nem bizonyít
ják, hogy tévedtem, nem vonhatok viszsza semmit.”
Mit jelentenek ezek a világos észokok?
Azt jelentik, hogy nekünk gondolkodó
értelemmel kell olvasnunk a Bibliát. A
mi hitünk gondolkodó hit, az értelem gon
dolkodik benne.
Ha én kezembe veszem a Szentírást és
olvasom, mi történik bennem? Az értel
mem, mely itt van a fejemben, leszáll a
szívembe s megnézi, mi van ott? S miután
jó l körülnézett, ismét felszáll a fejbe és
munkához lát. Észokokkal megvilágítja
és elrendezi mindazt, amit a szívben lá
tott. Észokokkal megvilágítja és szépen
elrendezi a mi szívünk szent, tiszta érzé
seit, a mi hitünket. Az értelemnek e meg
világító és elrendező munkája, ez az ön
tudat a hitben.
l m ! A mi hitünk nemcsak a szí
vünkben él, meghódítja a fejünket is.
Benne van nemcsak szívünk dobogásá
ban, de benne van értelmünk gondolatai
ban is. Nekünk itt fönt a fejünkben nem
szabad tagadnunk azt, amit itt lent a szí
vünkben érzünk. Az öntudat a hitben;
szent találkozás: az észnek szent találko
zása a lelkiismerettel.
A gondolkodó hitből lesz az öntudatos
hit, az öntudatos hitből lesz a hithűség.
Még valamire tanít bennünket a
reformátor wormsi nyilatkozatában, ami
dőn így szól: „Nem tanácsos, hogy az ember
a lelkiismerete ellen cselekedjék.” Ha én
most leírnám e mondatot egy szót húznék
alá benne, ezt az egyetlen egy szót csele
kedjék.
A hangsúly tehát most nem ezen a szón
—

Ez annyit jelent, hogy mi felelősek va
gyunk azért, ami az egyházban történik.
Lelkészek és hívők egyaránt, mert egyhá
zunkban nincs különbség lelkész és hívő
között.
Nálunk minden lelkésznek hívőnek kell
lennie s minden hívő egyszersmind lel
kész is.
Ez a szó lelkész, annyit jelent, mint
gondviselő. Nálunk minden hívő arra van
hivatva, hogy legyen gondviselője egyhá
zának. Az egyház gondot visel lelki éle
tünkről, illő tehát, hogy mi is gondot vi
seljünk egyházunkról.

227

—

ím e ! A hithűség gondviselés, lelki
ismeretünk szent munkája az egyházban.
Ébredjen fel tehát hitetekben a lelkiisme
ret s induljon meg bennetek a szent
munka! Kapcsolódjatok be egyházi éle
tünkbe a templomon, az istentiszteleten, a
hittanórákon, az ifjúsági összejöveteleken
és az „Ifjú Évek” -en keresztül! Fordulja
tok mindig bizalommal hozzánk, ha támo
gatni akarjátok- egyházunkat! Már most
gyakoroljátok magatokat abban, hogy ho
gyan kell egyházunkat anyagilag és er
kölcsileg támogatni.
Ím e! A hithüség olyan bennünk,
mint egy élőlény. Feje van, amely gondol
kodik, szíve van, amely érez s két karja
van, melyek dolgoznak. A fej, a szív és a
karok összhangzó egysége, ez a hithüség.
Ez nem csupán kép, ez valóban így van.
Akik hősök voltak a hitben, a fejü 
ket, a szívüket s mind a két karjukat
odaadták egyházunknak. Maga Luther
Márton is kockára tette a fejét, amikor
;megjelent a birodalmi gyűlésen a csá
szár előtt.
Vagy gondoljunk protestáns egyházunk
ra! Mennyi szenvedésnek, mennyi zakla
tásnak, mennyi üldöztetésnek volt kitéve a
múltban. S e viharos időkben mégis meg
állta helyét, mert hithű lélek lakott ős
apáinkban, akiknek a fejük, a szívük, mind
a két karjuk benne volt a hitükben. Nem
is adták el hitüket sem pénzért, sem va
gyonért, de még a mindennapi kenyérért
sem. Inkább elmentek gályaraboknak, in
kább eltűrték a korbácsütéseket, de nem
tűrtek szégyenfoltot a lelkiismeretükön. Ez
a valódi hithűség, rendületlen ragaszkodás
egyházunkhoz. Akiben ilyen hithűség la
kik, az nem fogja megtagadni egyházát
sem önmagában, sem utódaiban. Az nem
fog kitérni, az nem fog reverzálist adni,
hanem szívvel, lélekkel, az életével fog ra
gaszkodni egyházához.
—

Mielőtt befejezném előadásomat vége
zetül elmondok néktek egy mesét.
Messze, messze északon van egy szép or
szág, melynek partját a tenger árja mossa.
Ha ráülünk egy óceán járó nagy hajóra és
elhajózunk ebbe a szép országba, óriási he
gyeket látunk magunk előtt, melyek hom
loka fehérük a fehér hótól. S ha partra
szádunk, úgy érezzük magunkat, mintha
az őstermészet műhelyében volnánk. Nagy,
meredek hegyoldal áll előttünk, mely erő
sen lejtős, mély völgykatlanban végződik.
Ebben a mély völgykatlanban látjuk az ős
természet munkáját hatalmas szikladara
bokban, a gránittömbök óriási tömegében.
Ezek a gránitsziklák a magasból hullottak
alá ide a mélybe. Ott hevernek a tenger
partján, egymás hegyén-hátán, nagy össze
visszaságban, némán, szótlanul. Ha dü
börgő hangjuk megszólalna, elmondanák
nekünk, hogyan dolgozik a természet ős
ereje szélben, viharban, omló zuhatagban,
vizek áradatában. A tengernek elmesélik
aláomlásuk történetét s a hullámok há
borgó mozgása hallgatja e mesét. Az em
ber, aki szereti a természetet, hallja és
érti, hogy mit mesél a gránitszikla a ten
gernek.
Elmondom, hogy mit mesélt a grá
nitszikla a tengernek.
Fent születtem a magasban, a magashe
gyek homlokán, de éreztem, hogy annak a
tömegnek a súlya, mely bennem lakik, le
felé vonz a mélységbe. Éreztem azt is,
hogyha majd megindulok a tenger partja
felé, nem fogom összetörni magamat, mert
sziklaszilárd az az erő, mely bennem lakik.
Egyszerre csak édesanyám homloka meg
törik és én indulok lefelé a lejtőn, a ma
gasból a mélybe. Útközben ezer sziklába
ütközöm s dübörögve szólal meg bennem a
fájdalom. Most itt vagyok, dübörgő han
gom megnémult, de magammal hoztam
testemnek súlyát és sziklaszilárd erejét. Ez
a súly, ez az erő, az vagyok én. Ez az éir
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lelkem, ez az én életem. Ezt mesélte a grá
nitszikla a tengernek.
A hithűséged legyen olyan, mint
a gránitszikla! Legyen benne súly és e rő !

Abban a munkában, mellyel egyházun
kat támogatod, legyen benne lelkiismereted
súlya s egész életeden keresztül ragaszkod
jál egyházunkhoz a gránit sziklaszilárd
erejével!

Porából meg-éledéit K atona József emlékezete.
Megmozdultak a kecskeméti öreg te
mető hantjai, melyek „Katona József vá
rosi első fiskális úrnak hűlt porait” fe
dezik vala egy évszázadon át. A hálás ke
gyelet százesztendős pihenőjéből emberi
számítás szerinti örök nyugalomra helyezi
most a halhatatlan író halandó földi por
sátorát. Utójátéka is véget ér ezzel a nagy
tragédiának, mely egy nemzet drámáját
példázta egy ember tragédiájában, míg
az írója a maga életének tragikumát
élte át.
Katona József, a derék kecskeméti takácsmester fia, ott tanul akkor Pest v á 
rosában, mikor a kegyes Párkák újra szö
vik a magyar színészet második korának
(1807— 15) életfonalát, de igen gyenge
szálakból. A könyvtári szolgánál lakik.
Nappal a könyveket bújja, este a Kolozs
várról kijött színészeket nézi, hogy egy
szer majd ő is Kolozsvárt keressen színi
dicsőséget.
Ifjonti lelkét megejti az álmok, a lel
kesedés, a hevülés csábos világa. Már 19
éves korában belekerül abba a körbe, hol
a kicsi Széppataki Róza — a későbbi
nagy Déryné — Kántorné, Lányi Ádám,
Murányi Zsigmond és Benke József arat
já k az oly hamar hervadó babérokat. A
szegény műsort, hogy gazdagítsa, három
év alatt 17 darabot fordít, míg 5 eredetit
maga ír. Míg mint „delectans actor” Bé
kési álnév alatt játszik, addig a szívében
harcok dúlnak: az érzelmek harca a szép
Déryné iránt, minek csalódás lesz a vége.
Katonának nem ez volt az első fájó csaló
dása, de fájdalom, nem volt az utolsó.
—

Kolozsvárt 1814-ben pályázatot hirdet
nek színműre. Katona megírja Bánk bán
ját s elküldi. De a kitűzött 280 és 140 fo 
rintos jutalmat két más színmű viszi el,
miknek emlékezetét csak az tartja fenn,
hogy Bánk bánnal versengtek. Két silány
m ű . . . s ez ő fel nem ismert müvéről ké
sőbb két nagy műbíráló elme ír egy egész
elismerő könyvet: Arany János és Gyulai
Pál. De csak három évtizeddel halála
után, mikorra első keresztfája már elkor
hadt.
Katona pedig igazán csak e művét be
csülte, tartotta értékesnek. Szomorú elég
tételül és kivételkép ezt a magyar poétát
éltében becsülte meg szülővárosa. Haza
hívja alügyésznek s 100 forintot ád néki
műve kiadására; ezzel századokra je 
gyezte fel nevét a „hírős város” .
Kiadja drámáját. A Tudományos Gyűj
temény csak azt jegyzi fel róla, hogy meg
jelent; A Hazai s Külföldi Tudósítások
pedig azt reméli „hogy az érdemes olva
sók kedvezőleg fogják megítélni” . Ennyi
az egész sikere, de tengernyi az elkesere
dése. Aranyt, a szalontai aljegyzőt, az
első siker kiragadja s annak fénye vezeti
ki kis falujából. Katona eltemetkezik
otthon, szürke hivatalnok lesz, szakít az
irodalommal — csak néha dolgozik szülő
városa históriáján — mintha maga ful
dokolná Bánk bán szavait: „Engedj be
csülettel eltemetkeznem” .
Álmatlan éjjelét néha még megkísérti
a színpad világának álma. A „piartzi mé
szárszéket” szeretné átalakítatni állandó
színházzá, de a magisztrátus elhalasztja
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arra időre „amidőn a Város Cassája bol
dogabb állapotba lészen” . Ezt már nem
várhatta meg, mert negyvenedik életévé
ben elhúnyt. Több mint 40 évet kellett
volna még várnia.
A sokban hasonló sorsú Reviczky szé
pen énekli később emléktáblája elő tt:
„Melyik költő nem vágyik tetszeni?
A hány csak volt, óhajtá mind a tapsot.
Fagyos közöny hamar szárnyát szegi.
Pacsirtát zengeni télidőn ki hallott!?
Nincs dalos ajk, mely ne hallgatna végre,
Ha nincs, aki figyeljen énekére” . . .
Miért nem figyeltek hát Katonára?
Miért fogadta fagyos közöny, mely elkí
sérte sírig?
Mert a nemzet lelkét úgy szólaltatta
meg, amint annak ideje még el nem jött
vala.
Csak imént forrongott még a nagy világ. Európa mezőin nem rég még a vér
patakzott. A franciák ledöntötték a léha
királyi trónt, a felbőszült nép egy királyt
és királynét a vérpadra hurcolt. Ettől
borzadt meg az egész földrész. De kiáb
rándultak erősen Európa népei a „fényes
csalatós” napóleoni álmaiból is, miként
Berzsenyink énekli. E darabban a léha
udvar királynéjára szinte halál vár. A
feltétlen isteni királyság eszméjét akkor
nem engedte bántani e hatalom, de a 19.
századeleji magyar közvélemény se, mely
ben a párizsi eseményekre csak az egy
Bacsányi lantján csalt ki hangot az echó.
Ebben a színműben pedig a magyar
nemzet tragikus lojalitása szólalt meg, de
úgy, hogy hangja visszhang volt az igazi
nemzeti lélekből az abszolút hatalom el
len. A nemzeti politika visszahatásának
igazán riadó szava, mely a végén zoko
gásba fúl, mint a kuruc tárogató.
A bán királyhü ember. Maga m ondja:
„Isten nem segít soha felkent királyok el
len.” Az összeesküvésnek ezért nem ba
—

rátja. A magyar emberben különben is
erre nincs hajlam, mint azt Kemény Zsigmond írja s reá hivatkozva Hermán Ottó
fejtegeti. A bán szava Katona nézete is,
ki gyermekkorában eleget hallott mesélni
Martinovich és társainak a Vérmezőn le
gördülő fejéről.
És mégis Bánk, a lovag — nőgyilkos,
a királyhelyettes bán — felségsértő, a tör
vényhozó — törvénytaposó, a meggondo
lás embere — a szenvedély és indulat
rabja és áldozatja lesz.
Egyéni tragikuma mellett orgonaszerűen zúg fel a nemzeti visszahatás. Petur
is vallja, hogy Isten nem segít felkent
királyok ellen. De nem vallotta-e ezt Rá
kóczi Ferenc is, mikor az őt vezérül ke
reső lázadó nép elől Bécsbe siet; nem val
lotta-e ezt a királyhűséget Kossuth La
jos, mikor József palatínus felett Pest
megye közgyűlésén gyászbeszédet mond?
Sőt vallotta aggságában is, hogy kész a
hűségesküre, ha királyunk csak a magyar
koronát viselendi.
Mi változtatta hát meg Peturt s anynyi nemes utódját? A koronás főre gya
korolt idegen befolyás.
Ezért kiáltja: „Üsd az orrát, magyar,
aki bántja a tiéd.” Nem így érzett-e
Zrínyi Miklós is, a király első katonája
s majd a Lipót elleni összeesküvés feje?...
Amint panasszal súgja Petur, hogy
Bertchold, ki üstökét se tudja befonni,
már is bán, főispán és érsek, sógora meg
a vámot nyerte el Űjfalun, mert szorgal
masan töltögette a király poharát — úgy
keserüli sok jó magyar is Katona korá
ban, hogy Gentz, Metternich, Thugut
rendszere, indigéniája rabolják az ország
pénzét.
Hisz csak most tette tönkre, mint egy
kor Endre, az ország pénzügyét Ferenc
uralma. Most söprött végig az államtönk
árja, mely minden értéket ötödére merí
tett alá. Endre is kegyes volt kezdetben,
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Ferencet is első éveiben Titusnak ne
vezték.
Pedig e nemzet a nagy asszony ki
rálytól kezdve közel egy századon át ren
geteget áldozott. Híven mondja Petur:
„de adj neki hirtelen egy jó szót s vilá
got teremtve összerontja ellenségidet. ”
Hálakép a Kazinczy emlegette „aqua toían a” után tovább folyt a németesítés a
lélekgyilkoló mérgek minden fajtájával.
Az örökösödési és a francia háborúk
ban hiába folyt ki annyi magyar szív
vére, mert — bár Berzsenyi szemét szent
öröm önti el — mégis Peturnak van
igaza: „A ludj mohón kilobbant hazafiság.” A szent öreg királynak visszhangja
ez, ki keserűn sóh ajtja: „Játék volt, vala
mint a füst, elenyészedett. ”
Mikor Petur a megújított régi jo 
gainkról beszél, miket meg kellene tar
tani, vagy nyíltan eltörülni — nem érezzük-e benne a célzást a nemrég alkotott
1790— 91. évi alkotmányt biztosító tör
vényekre ?
Tiborénak panaszaiban a magyar nép
jajkeserve hallik. Mikor azt panaszolja,
hogy a parasztnak írni kell tudnia, ha
igazságát keresi — a közeli évek németesítő kényszere jut emlékezetünkbe, mely
től Péczely szerint sír az emberben a lé
lek, hogy mint lesznek az Isten képére
teremtett lények szajkókká és merő bo
londokká.
Tiborc szavaiban ott zsong a vágy a
jobbágyság jármából való szabadvdás
után, mint Kisfaludy Stiborjáiíak Máté
jában. Hiszen az uralkodók az általános
emberi szabadságért szólították fegyverbe
Napóleon ellen a népek millióit s végül
nem adtak semmit a jogokból, mert azo
kat a francia példára hivatkozva veszé
lyesnek találták.
De a külföldieskedő főurakra is oda
sújt Tiborc szava: „Óh, a magyar se gongol már oly sokat velünk, ha zsebe tele
—

van.” A lelkesülő Katona kesereghetett
így mikor a magyar színészetet látta
kegyelemkenyéren
tengődni,
míg
a
Pálffyak és Koháryak a német múzsa lá
baihoz százezreket raktak Bécsben.
Bánk, Petur és Tiborc igazi inkarnációi a nemzeti lélek megújhodó vágyako
zásainak, igazi szószólói a nemzeti érzés
nek. Hiszen Bánk első tőrdöfése: az a
szó, mellyel először megsérti Gertrudot,
hogy kendőzi testét — nem egyéb, mint a
X IX . század mesgyéjéről jövő hang,
mely a Szabó Dávid és Ráday gróf által
úgy képzelt külföldieskedő és piperkedő
női osztály ellen szól.
Az erkölcsben mételyes idegenek ellen
úgy beszél Ottó bűne, mint Kisfaludy
Zách Klárájában a Kázméré. De akkor
ezekről hallgatni kellett. Suttogva se kel
hetett szó. Az országgyűlést is már rég
elhallgattatták. Azután elhallgatott Ka
tona József is.
Sejtelmesen és ösztönszerüen érezte,
hogy hasonlót többet nem alkothat; ebbe
a műbe teremtő lelkét temette bele.
Ennek a nagy léleknek harangszavát
csak később értették meg. Jókai a Cassiopeja égi csillagkörhöz hasonlítja, miben
Ticho de Brache egyszerre egy külön
csillagot vett észre, mely gyorsan nőve
nagyobb lett a Jupiternek, s fényesebb
a Siriusznál — azután eltűnt.
Katona Ticho de Brachéja Udvarhelyi
Miklós, majd Petőfi nagy színészbarátja:
Egressy Gábor lett. Ők fedezték fel s vá
lasztották ki művét egymás után juta
lomjátékul Kolozsvárt. Pesten csak ké
sőbb került rá a sor, amikor még a meg
nem értő közvéleményt elég jellemzőn
maga Széchenyi is azt írja Naplójában,
hogy „megfoghatatlan, hogy a kormány
e badarságot játszani engedi. És vesze
delmes a tendentiája.”
Ezért volt hát népszerűtlen, ezért
nem értették meg, mert nem az ősi di
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„Minden bölcsesség talpköve a kételke
dés” — Katona nevének bizonyító alá
írásával azt jegyezte a margóra: „Igaza
van.” Az író hatalmas koponyájában ma
már nem izzik, lobog a kételkedés —
nagy lelke az Úr örök bizonyosságában
van.
Művészetéről pedig elmondhatjuk azt,
amit Endrődy Sándor lelkűnkből lelkedzve írt: „Tisztán ragyog felettünk,
mint a nap és nyugodtan, mint az —
igazság.” De a feltámadáshoz ennek az
igazságnak is az útja a Golgothán veze
tett keresztül.
Orave.cz Ödön.

csőséget zengte, de az ősi szenvedést;
nem a nyelvújítók síma nyelvén szólott,
de a szenvedély sziklagörgeteg hangján.
Cassiopéja csillaga egyre nőtt. Mikor
harmadszor adták, akkor hajnalfényben
ragyogott: 1848 március 15-én. Századik
előadását 1895 május 13-án érte el.
Volt nekem egy kedves, öreg köny
vem, mely egykor Katonáé vala. Thain
András könyvtárából került hozzám. Klimins Miklós csodálatos földalatti útjáról
szólott e mű, ahol minden éppen a fo 
nákja annak, ami itt a föld felett va
gyon. Egy helyen ez volt olvasható:

A

segítő kéz.

Azt mondják, van előérzet, vannak pil
lanatok, amikor egy láthatatlan hatalom
megmondja a jövendőt, amikor egy se
gítőkéz m egfogja a kezünket és elvezet
örvények felett, elvezet a halál írtjából —
megsúgja azt, mit tegyünk, mit ne te
gyünk. Amikor egy biztató hang azt
m ondja: vigyázz, kövess engem •
— reád
még feladatok várnak az életben, még
nem vonulhatsz vissza!
Feladatok — az emberiséggel, a hazá
val, az egyházzal, vagy talán csak kis csa
ládoddal szemben — de feladatok, ami
ket teljesítened kell, mert aki a maga kis
körében feladatát becsülettel teljesíti, az
teljesítette kötelességét az egész emberi
séggel szemben. •
— Van, aki ezt véletlen
nek mondja — van, aki isteni gondvise
lésnek. Boldog az, aki megérzi benne azt,
ami hitet á d !
Volt nekem is alkalmam hallani azt a
jóságos hangot, érezni a vezető kezet.
*

1916. év őszén, a világégés közepette,
amidőn a cári hadsereg utolsó nagy erő
feszítésével meg akarta fordítani a há
ború sorsát — a Szereth partján voltunk.
A tüzérségi csoportparancsnok segéd
—

tisztje voltam. Három nap és három éj
szaka szakadatlanul folyt a lövöldözés,
menetelés, új állások elfoglalása, tábori
telefon felszerelése. Alighogy itt-ott egy
kicsit, egy-egy órára letudtuk hajtani
fejünket egy fatörzsre, vagy az erdő mo
hára. Negyednap délután kissé, mintha
elcsendesedett volna. Parancsnokom ek
kor pihenni tért. Amíg pihent, addig is
tovább folyt a lázas munka, a jelentések
küldése, átvétele, a megfigyelés, késő este
azután odajött a parancsnokom és azt
látta, hogy a szemeim lázban égnek, a fá
radtság annyira erőt vett rajtam, -hogy
már beszélni is alig tudtam.
— Eredj, pihend ki magad, az éjszaka
majd én maradok itt. Úgylátszik, most
egy kissé nyugodtabb a helyzet, aludjál
ameddig jól esik, elég kora lesz, ha dél
előtt jössz vissza.
Mi sem kellett több — örömmel fogad
tam az igen kellemes parancsot, magam
hoz vettem egyik altisztet és a megfigyelő
helyről lesétáltam a faluba.
E gy kis lengyel falu paplakában volt
a szállás. Egy sűrű erdőn keresztül, az
utat a villamos zseblámpákkal óvatosan
világítva haladtunk előre.
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Az erdő belsejében— ott, ahol a sűrű
fák már kifelé elfedték a világosságot,
egy tisztáson tüzet láttunk. Közelebb jö 
vet, egy kis német katonacsapatot lát
tunk, lehetett vagy 10—-15 ember; egy
magányos terebélyes fa alatt tábortűz
mellett vígan mulatoztak. A német had
sereg ekkor kezdett felvonulni a mi segít
ségünkre. Csupa fiatal, rózsásképü legény
volt, jókedvüek s életteliek, akik azt a
konzervgulyást, amit a tűzön melegítet
tek, úgy élvezték, mintha otthon, a kis
német városka „K neipe” -jében szórakoz
tak volna.
Tovább mentünk. Beértünk a faluba.
Csakhamar meg is találtuk a paplakot. A
szolgám elkészítette az ágyat, mire lefe
küdtem, már szólni sem tudtam, mint egy
darab fa, úgy dőltem a takaróra.
Mély, álmatlan alvás után hirtelen fel
ébredtem. Sötét volt. Tüzet gyújtok, meg
nézem az órát. Látom, mindössze egy órát
aludtam. Elfújom a gyertyát, •—• eh, mit,
hisz’ alhatom még sok-sok órát. Á tfor
dultam a másik oldalamra, de álom nem
jött a szememre. Gyertyát gyújtok, körül
nézek. Mi az? Mit keresek itt? Kezdtem
magam kényelmetlenül érezni. Kinéztem
az ablakon. Messziről fényszórók üstö
kösei világították meg az eget, itt-ott egy
kis kattogás hallatszott, azután egy kis
géppuska, amint lead egy-két „szalagot” ,
távoli ágyúmoraj, ezután egy-két erősebb
robbanás, mintha az erdőbe ment volna,
azután megint csend. A fényszóró mozog
tovább, az ablakból a templomtornyát lá
tom, a fényszóró éppen a keresztjét vi
lágítja meg.
Megint csak kérdem magamtól, mit ke
resek itt? Mintha valaki azt mondta
voln a : nem vagy te jó helyen, menj,
m en j!
Elmúlt a fáradtság, elkerült az álom,
nyugtalan, izgatott voltam, mintha odakinn valamit elmulasztottam volna.
—

Felöltöztem. A mozgásom zajára a szol
gám is felébredt. Szinte ijjedten nézett
rám.
— Főhadnagy úr, már felkelünk? —
Te csak maradj, én kimegyek, fel a meg
figyelőbe.
— Nem parancsol semmit sem a főhad
nagy úr?
— Semmit, pihenj, ha kell valami, majd
izenek.
Felöltözködtem, magamhoz vettem a
távcsövet, térképet stb. és mentem egye
dül. Koromsötét úton botorkáltam a faliul
végig. A falu végén egy kis világosság.
Sebesülteket tettek kocsira — az éjjel
orosz gépfegyver sepert egy századon vé
gig, amikor éppen az állásaikat akarták
elfoglalni. Egy másik kocsira már német
katonákat raktak. Csaknem azok a víglegények, akiket az éjjel láttam? Elértem
az erdőbe vezető úthoz, pitymallani kez
dett. Mindig jobban s jobban láttam már.
Az erdőben, amint a tisztás felé értem, —gondoltam ■
— megnézem, ott vannak-e
még a német fiúk, biztos leheveredtek s
alusszák a fiatalok mély, erős egészséges
alvását. Odaérek. Borzalmas látvány. A
terebélyes fa derékban széthasítva, egy
gránát érhette. Alatta öt halott fiatal né
met katona. Hát ez volt az a durranás,
amit az erdő irányából hallottam?
Amint az erdőben tovább megyek, egy
szerre csak zizegés és sziszegés mindenütt.
A gyalogsági tűz jellemző zaja, a fáradt
lövedékek kopogása a faleveleken. E gy
szerre a közelben robbanás. A srapnell jól
ismert sárga felhőjét látom, a faleveleken
kattog és pattog a szétcsapódó tölteléke.
A visszhang megtöbbszörözi a zúgást.
Megyek tovább. Kiérek az erdőből, egy
lejtős tisztás szélén állok. Ott a futóárok
hamar beleugrom és megyek a megfigyelő
helyre.
— Hát te mit keressz itt ilyen korán?
íg y fogad a parancsnokom. Hisz így nem
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pihented ki magad! Miért nem marad
tál?
— Nem tudtam, nem éreztem jó l ma
gam az ágyban.
— Ha már itt vagy, maradj.
Ki megyünk a látcsőhöz, nézzük a tá
jat. Az orosz kezdi az ágyútüzet. Eleinte
az erdő felé, azután átveti a tüzet a falu
irányába. Egy-két erősebb robbanás, a
templom körül füst. Egyszerre megszólal
a telefonista — hívnak a faluból. Oda
megyek, az egyik altiszt jelentkezik.
— Nagy baj történt, egy gránát bevá
gott a házba, egy másik az istállót vetette
szét. Megsebesült három ember. A főhad
nagy szolgája is könnyen, az alezredes úr
lovásza súlyosan, a lova kimúlt.
— Halott nincs? — kérdem.
— Nincs, hála Istennek, — itt már ri

koltott a hangja, — de ha a főhadnagy
úr otthon maradt volna, — az ágyát szét
vetette a gránát, — úgy hatolt a padlón
át a pincébe.
Megdermedtem az első pillanatra, egy
félórája, hogy otthagytam az ágyat, mit
szétvetett a gránát — egy kis hűvös bor
zongást éreztem. Azután valami jóleső
melegség futott át rajtam.
Hát ezért voltam olyan nyugtalan? Hát
ezért győzte le a halálos fáradtságot az a
benső hang, hát ezért mentem el onnan
zúgó aggyal, az álmatlanságtól tűzben
égő szemmel is, ezért vezetett el onnan az
a láthatatlan jótevő kéz!?
Összekulcsoltam a kezemet és halkan
rebegtem :
Köszönöm — Neked — Jézusom!
vitéz Pétery Aladár.

M iért lett Széchenyi hazánk reformátorává.
Az idén van 100 éve annak, hogy Szé
chenyi István közrebocsátotta „H itel” című
munkáját. Az idén van 100 esztendeje an
nak is, hogy Széchenyi kezdeményezésére
megjelent a Dunán az első gőzhajó is.
Mindezek 1830-ban történtek.
Széchenyi nem véletlenségből lett a ma
gyar nép tanítójává és ideáljává. Már
atyja is vonzódott a tudományok iránt.
Széchenyi István atyja, gróf Széchenyi
Ferenc vetette meg a Nemzeti Múzeum
alapját. Egy nagy eszmének szentelte éle
tét, mert azt határozta magában, hogy
mindazt, amit valaha magyar írók írtak és
amit mások is Írtak Magyarországról, azt
mind összegyűjti. Ezért jövedelmének nagy
részét könyvek, térképek, oklevelek, régi
pénzek és más emlékek összevásárlására
fordította. Az így szerzett gazdag gyűjte
ményt az országnak ajándékozta és ezzel
megalapította a Magyar Nemzeti Mú
zeumot.
A fia, gróf Széchenyi István is gazdag
—

földbirtokos, aki pompa és kényelemben
tölthette volna napjait, ahogy abban az
időben a legtöbb magyar főúr tette. Szé
chenyi azonban a tétlenség és élvezetek he
lyett a küzdelmek rögös útját választotta,
elhatározván, hogy egész életét a magyar
nemzet boldogítására fogja szentelni,
18 éves korában, 1809-ben belépett a ne
mesi fölkelő seregbe, katona is akart lenni,
kapitány vált belőle, de tovább már nem
emelkedett, mert a népek sorsát intéző
Isten mást határozott felőle. Századával a
legtöbbször vidéken, kisebb városokban,
sőt falvakban is állomásozott. Szeretett lo
vagolni, emiatt gyakran kilovagolt, messze
a határba, be a falvakba. Szemét nem kö
tötte be a gőg, a nép lenézése, kinyitotta a
magyar főúr szeretete, a lélek igazi virága,
a küzdő, a dolgozó magyar nép munkája,
ennek a munkának a megismerése.
Nemzetünk a bécsi kormány akarata
szerint elmaradt, mondhatnánk osztrák
gyarmat volt. Az a kevés számú idegen
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utazó, aki a művelt nyugati országokból
ide vetődött, vagy gúnyosan, vagy szána
lommal beszélt róla. Nem volt nemzeti élet.
Főuraink, akik születésüknél és vagyonuk
nál fogva vezetésre lettek volna hivatva,
kevés kivétellel külföldön laktak, idegen
nyelven beszéltek, idegenül éreztek, gondol
koztak, emiatt nemzetük sorsával egyálta
lában nem törődtek. A köznemesség a va
lódi hazafiságot nem a munkában, hanem
az ósdi kiváltságok és elavult középkori in
tézmények makacs védelmezésében hitte.
Ha valaki változtatni akart, azt merénylő
nek tartották, aki hazája léte ellen tör. A
íöldmívelés kezdetleges, alig terem valamit
is a föld. Iparról, kereskedelemről alig le
het beszélni.
Az ifjú Széchenyit, aki 1820-ban száza
dával Debrecenben állomásozott, mélyen le
sújtotta hazájának szomorú állapota. A t
tól félt, hogy a magyar nemzet, ha a régi
úton marad, a bukás felé halad és rövid
idő alatt eltűnik a Föld színéről.
Aggódott, de nem esett kétségbe. Tudta,
hogy a nemzetet az enyészettől csak gyöke
res átalakulás, valódi újjászületés mentheti
meg. Arról hite volt, hogy a magyar nép
képes erre az átalakulásra, csak vezetői le
gyenek, akik a szunnyadó erők kifejtésére
megadják a kellő útmutatást. Jó sorsa öszszehozza akkor a zsibói remetével, Wesse
lényi Miklóssal. Wesselényiben benne élt a
régi erdélyi főurak és fejedelmek igazi
magyar vére, akit nem fertőzött meg a
nyugati szokások majmolása. Lelke csak
egyért lobogott: Árpád örökéért, az osztat
lan, a szabad, a független magyar hazáért.
Nem is volt kedvelt egyén a bécsi császári
udvarban.
Széchenyi és Wesselényi megismerked
nek, lelkűk összeforr a magyar nép olthatatlan szerelmében, a magyar fajiság
örökké tartó szolgálatában. Sokat beszél
gettek, elmélkedtek, hazájuk sorsa felett.
Sokat töprengtek azon, hogy mi módon
—

lehetne megvalósítani az átalakulást. Végre
eltökélték, hogy munkához látnak.
Erről a barátságról és nemes elhatáro
zásról Széchenyi ezeket írja : „Wesselényi
vel 1820-ban legelőször Debrecenben talál
koztam. Lángoló hazaszeretete, magasztos
felfogása és bizonyos varázs, melyet anynyinkra gyakorolt, majd elbájolá lelkemet.
S midőn szívemben napról-napra erősödött
azon hit, hogy az ember csak annyit ér,
amennyi hasznot hajt embertársainak és
hazájának s ezáltal az egész emberiségnek.
Wesselényi is érzett vonzalmat felém — és
így lön, hogy csakhamar a legőszintébb ba
rátság és leggyengédebb méltánylat lánco
lata szövé egybe létünket. Mindketten pi
rultunk hazánk hátramaradt, oly annyira
elaljasodott állapota felett s mindketten
érzénk magunkban kimondhatatlan vágyat,
habár csak egy mákszemnyire is járulhatni
hazánk, véreink ápolásához.”
Azt azonban jól tudta úgy Széchenyi,
mint Wesselényi, hogy a nemzet átalakulá
sához csak hosszas tanulmány és tapaszta
lat után foghatnak. Emiatt előzőleg meg
akarták ismerni a művelt nyugati államok
viszonyait. Be is járták Német-, Franciaés Angolországot. Lóháton, kocsin is me
hettek volna, hiszen elég gazdagok voltak
ehhez. Ámde ők gyalog mentek többnyire,
faluról falura, városról városra. Közben
kenyérrel és tejjel táplálkoztak, hogy meg
szokják a nélkülözést is. A gyaloglásban
rendesen Széchenyi győzött, viszont az éhe
zésben meg Wesselényi. Azért tették ezt,
mert mindent saját szemükkel akartak
látni. Meg akarták ismerni a népet, a nép
életmódját, szokásait, műveltségét. Nem
csak a templomokkal, múzeumokkal, kasté
lyokkal, tehát a nagy és fontos dolgokkal
ismerkedtek meg ezen az úton, hanem az
aprólékosokkal és jelentéktelenekkel is, mi
közben nemcsak a fény-, hanem az árny
oldalakat is meglátták. Tapasztalatokban
gazdagodva tértek vissza azzal a szilárd el
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határozással, hogy
gyanánt lépnek fel.

hazájuk reformátorai

Az 1825-iki országgyűlésen, amikor már
minden haladó magyar látta, hogy milyen
keserű, sőt tán már késői jelszó a régóta
hangoztatott mondás: Nyelvében él a
nemzet” megjelenik Széchenyi is. Mint
már régebben is többször, most is szőnyegre
került a Magyar Tudós Akadémia alapítá
sának terve. A nov. 3-iki kerületi ülésen
hosszasan vitatkoztak a kérdés fölött.
Egyik szónok pazarahbul bánt a szép sza
vakkal, mint a másik, de pénzt erre a célra
még senki sem adott egy fillért sem.
Már attól tartottak, hogy az eszme most
sem ölthet testet. Felsőbüki Nagy Pál re
mek szónoklatában ecsetelte, mit köszönhet
a nemzet irodalmának. Hangsúlyozta, hogy
a süllyedő nemzetet csakis a nemzeti nyelv
művelése mentheti meg; M ajd lelkesülten
magasztalta azokat a férfiakat, akik az
utóbbi években életük minden boldogságát,
minden reményét feláldozva, nélkülözéssel,
nyomorral küzdve, magányos kamrákban,
pislogó mécs világánál lankadatlanul dol
goztak, hogy a nemzet legdrágább kincsét,
az édes hazai nyelvet megmentsék az enyé
szettől. „A z ország dús mágnásain van
most a sor — mondá Felsőbüki Nagy Pál
— , hogy tegyenek valamit, mert ahhoz,
mint Montecuecoli
a
hadfolytatásról
mondta, pénz, pénz és ismét pénz kell.”

„Nekem itt szavam nincs, az ország nagyja,
nem vagyok, de birtokos vagyok s ha fel
áll oly intézet, mely a magyar nyelvet ki
fejti, mely azzal segíti honosainknak ma
gyar neveltetését, jószágaimnak egy évi jö 
vedelmét feláldozom.”
A huszártiszt Széchenyi István volt, aki
ezzel a tettével megindította a reformátori
munkát. A nemzet elindult az újjászületés
útján. Soha sem adott még magyar főúr
60.000 forintot a magyar nyelvért. S ami
még fontosabb, Széchenyi példája vonzott,
felolvadt a jégkéreg, mely a dúsgazdag
mágnások keblét eddig elzárta a nemzeti
eszmétől. Károlyi György gróf 40.000,
Andrássy György gróf 10.000, Yay Ábra
hám 8.000 frtot ajánlott fel Széchenyi pél
dájának a hatása alatt. A következő napo
kon újra adakoztak és az összeg 250.000
forintra növekedett. Az Akadémia ezzel
megalakult,
Széchenyit első fellépése nagyon népsze
rűvé tette. A bécsi katonai kormány nem
látta ezt szívesen, tudtára adták, hogy po
litikai szereplése nem fér össze az egyen
ruhával. Bezzeg, ha osztrák vagy cseh szel
lemben dolgozott volna, akkor tán még
herceggé is megteszik. De így Széchenyi le
mondott katonai rangjáról, csak azért, hogy
teljesen nemzetének szolgálhasson.

Halotti csend kísérte a súlyos szavakat.
A dúsgazdag főurak, akik Bécsben, Párisban százezreket herdáltak el, pirulva sütöt
ték le szemüket. Érezték a kemény vád
igaz voltát, de a szükkeblűség, az önzés
miatt még nem volt annyi erejük és bátor
ságuk, hogy vagyonuk csekély részét a
haza javára szenteljék.

1825 óta Széchenyi a főrendiházban is
csak magyarul szólalt fel. Az országgyűlé
sen meg szinte szégyelni kezdték a latin
szónoklatokat. 1843— 44-ben a magyar nyel
vet — a hadsereg kivételével — az állam
élet minden részében kötelezővé teszik. El
rendelik, hogy a törvényhozás, közigazga
tás, bíráskodás és közoktatás nyelve a tu
lajdonképpeni Magyarországban a magyar
legyen.

Ekkor csendesen előlépett egy huszár
tiszt, aki a tanácskozás alatt egyszerű hall
gatóként Nagy Pál mögött állott és nyu
godt hangon a következőket mondotta:

Keformátorrá lett tehát Széchenyi, mert
nyílt szemű, bátor szívű, megértő lelkű és
tettekre kész ember volt. Többre becsülte
a tettet, mint a sok beszédet, s ezzel a
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tettrekészségével mentette meg az országot,
A reformokat lassan, kitartó munkával készítette elő, emiatt volt olyan ideálisan

szép a magyar nép március 15-ike 1848bán.
Dr. Horváth Károly.

SIRBATÉTEL.

CZENE BÉLA RAJZA.

A BUDAPESTI EVANG. DIÁKSÁG MÁJUSI ÖSSZEJÖVETELE.
A budapesti az „Ifjú É vek” köré tömörült ifjúság a Sütő-u. 1. szám alatti
'díszteremben május 11-én d. e. 9 órakor tartja legközelebbi összejövetelét. Mint
■eddig, úgy ezen az összejövetelen is a vallástanári testület egyik tagja tart elő
adást és vezeti a megbeszélést. Jöjjetek el minél számosabban.
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A legnagyobb érteni való.
Cselekedetek, 8. 30—37.

Minden évben egyszer különösen ak
tuális e rovatnak a fejlécében olvasható
cím. B öjt vége felé s Nagypéntek
előtt van az, amikor az Űr Jézus Kereszt
jének a gondolata legjobban foglalkoztat
mindenkit. Én egy bibliaolvasót sem ítél
nék el azért, hogy az Űr Jézus keresztjé
nek jelentőségét nem tudja átérezni, de
mindenkit nagyon sajnálok, akit a Bibliaolvasásai nem visznek egyenest a Kereszt
megértése, ujjongó felismerése s boldog el
fogadása felé.
Filep épen jókor érkezett a szervesen
komornyikhoz. A bibliának épen azt a he
lyét olvasta, mely a legnehezebben ért
hető. A komornyiknak, úgy is mondhat
nék, hogy Kandaké királyné pénzügymi
niszterének, csak az ó-testamentom állha
tott rendelkezésére. Ha még az új-testamentom teljes birtokában is sokaknál ké
sik a Kereszt jelentőségének felismerése,
mennyivel inkább késhetett ez Kandaké
kincstárnokánál.
De talán egyesek azon csodálkoznak,
hogy mi köze a Keresztnek az ó-testamentomhoz? Ez év nyarán hisz 1500 éve, hogy
Szent Ágoston, helyesebben Augusztinusz
meghalt. Ő volt az első, aki az ó- és új szö
vetség könyvein az egységes arcéi vonalát
—

felismerte. Híres mondása : „Nóvum Testa
mentum latét in Yetere, Yetus Testamen
tum patet in Novo.” Az új-testamentum
el van rejtve az ó-ban, az ó-testamentom
feltárittatását nyeri az újban. Ugyan mi
az, ami a két testamentomot egybekapcsol
ja ? A váltság gondolata és annak módja.
Sokszor beszélnek az idők teljességéről.
V ájjon miért kellett a kijelentéssel Isten
nek oly soká várni? Jézus tanításának leg
nagyobb részét ép úgy meglehetett volna
érteni a Hóreb vagy Sínai hegy tövén,
mint a galileai tenger körüli lankás domb
oldalakon. A Kereszt megértésének bizto
sítása miatt kellett Istenek az ő egyszü
lött Fiába való kijelentésével várnia. Erre
való előkészítés a paradicsombeli bukás óta
minden. Erre való előkészület az ó-testámentum minden lapja. Sőt erre való elő
készítés a mi életünkben is minden, míg
csak meg nem értjük a Keresztet úgy,
hogy az egész lényünket megragadja s fé
nyével betölti.
De hát mi is a Kereszten a nagy értenivaló. Miért hatol az belénk oly nehezen?
Azért, mert a Kereszt a legnagyobb tá
madás az ember ellen. Támadás azért, mert
az ember sehol sem lepleztetik le oly go
nosznak, mint a Kereszt előtt. S támadás
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azért, mert az embernek a saját magán a
saját erejéből való segíteni akarása, sehol
sem tétetett úgy félre, mint a Kereszten.
Mikor valakin már csak az segíthet, hogy
a legszentebb, a legártatlanabb vérét ontja
érte, még pedig úgy, hogy ez a vérontás
a leggyötrőbb módon s annak közreműkö
dése mellett megy végbe, akinek a meg
mentéséről van szó, — úgy-e, akkor már
annak az embernek nincs, mivel kérkednie.
Ám az ember kérkedni akar. Kérkedni az
ő tehetségeivel, érdemszerző jócselekedetei
vel, jószívűségével, kegyességével, érzé
keny szívével, böjtöléssel s dézsmaadásával, akár csak a farizeus. Ezért megy neki
oly nehezen a Kereszt leckéje.
Más vallások is tanítanak elcsüggesztő
dolgokat az ember nyomorult voltáról. Ott
van a buddhizmus, mely a nirvána meg
semmisítő karjai közt találja az ember szá
mára a megoldást. De mi ez ahhoz képest,
amit az emberről a Kereszt hirdet!
Tiszta dolog, hogy az ember első sorban
olyan dolgokat ért meg, amelyek az ő én
jének kedvesek. Amik az ő énjét megaláz
zák, annak nem akar helyt engedni az em
ber. De jaj, ha ennél a magatartásnál ma
radsz mindvégig!
Egyik
hittanköny
vünkben egy hittanórán nem régiben ta
láltunk egy igen értékes mondatot. Egyik

bibliai alaknak a kritikájáról van benne
szó. A megállapítás az, hogy az illetőnek
mindvégig igen nagy baja volt, hogy nem
tudott önmagával szemben egységes és ha
tározott álláspontot elfoglalni. A Kereszt
ehhez akar mindnyájunkat elsegíteni.
Igen, a Kereszt összetör, ezért nem akar
juk megérteni. Meg vagyok győződve,
hogy a Keresztet nem azért nehéz meg
érteni, mert nagyon elvont, vagy nagyon
magas dolgokkal foglalkozik. A keresztrejtvények, melyekkel naponként fárasz
tód fejedet, sokkal több agybeli munkát
kívánnak, mint ez a megértés. Mily könnyű
volt a dolga Filepnek a Kandaké komor
nyikjával, mert ő kész volt a maga bűnös
ségét s minden jóra való tehetetlenségét
belátni. Mindjárt megértette, hogy ki az
a némán mészárszékre vitt Bárány. Meg
értette a váltságot. Feltárult előtte a leg
nagyobb érteni való, de egyben a legna
gyobb ajándék is: a Krisztusban való
mentő hit és új élet.
Vajha minket is ebben vinne előbbre
ez a nagyhét. Minden bibliaolvasásunk s ez
a drága és sokat akaró rovat is, — melynek
fejlécében a felírás — úgy-e, nem felej- '
ted, hogy folyton a legnagyobb megérteni
valóra: a Keresztre, a Golgothára, a váltság legnagyobb csodájára utal!.
Gáncs Aladár.

A z első magyar ifjúsági folyóirat.
Szemák István „A magyar ifjúsági iro
dalom története” c. művében azt írja, hogy
az első ifjúsági folyóiratunk a „Gyermekbarát” volt, melyet Szilágyi Ferenc szer
kesztett 1843— 44-ben. A különben jeles
szaktudósnak úgylátszik elkerülte figyel
mét az a derék irodalmi munkásság és
törekvés, áldozás és alkotás, melyet e té
ren már a múlt század elején Kis János
püspök, az evangélikus egyháznak min
den időkre ragyogó dicsősége, kifejtett.
—

Már Ványi Ferenc „M agyar irodalmi le
xikona ’ ’ két évvel később: 1926-ban el
ismeri, hogy az „Ifjúság Barátja” volt az
első magyarnyelvű ifjiisági folyóirat, me
lyet Kis János szerkesztett, melyből azon
ban csak két kötet jelent meg 1816. év
májusában és októberben.
Nem célunk itt Kis Jánosnak igazán
költői szépségű és Krisztus szolgájához
méltóan nemes életútjával foglalkozni. A
hívek és az egyházak bizalma őt 1812-ben
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a Dunántúl evang. püspöki méltóságába
emelte. Apostoli buzgalma azonban túl
lépte hitéleti munkálkodásának sorompóit
s buzgón dolgozott a nemzet egyetemének
kultúrális javán. Ő volt az első, aki fel
ismerte az ifjúsági irodalom fontosságát.
Ma már minden napilap külön rovatot
igyekszik nyitni a jövő nemzedéknek,
mert mindenki ösztönszerűen érzi, hogy
történeti elhivatottságunk zálogos levele
a fiatalság szívébe van beleírva..Ők az eljövendők, ők a jövőnek a tartó és fordító
sarkai, hogy néhai jó Brassai Sámuel sza
vait használjuk.
Kis János maga is érzi, hogy talán kü
lönösnek tetszik egyesek előtt az, hogy ő
komoly egyházfői méltóságában a serdülő
kor mulattatására törekszik és annak szó
rakoztatásáról gondoskodik. Élőbeszédé
ben azért mondja a következő szavakat:
„Természet szerint egész más tudományos
foglalatosságom volt tehát és most annál
is inkább más van, mint amilyent nyom
tatott munkáim mutatnak. Ezeket csak
pihenő óráimban készítettem rész szerint
a magam mulatságára s elmém felderíté
sére, rész szerint a végre, hogy a magyarul
olvasást jobban megkedvelteim segítsem.
Ilyen szempontból kell nézni az Ifjúság
Barátját is, mellynél még azt is meg kell
jegyeznem, hogy az abban előforduló da
raboknak egyrészét némelly jó reményű
ifjakkal fordíttattam : ahol az én érdemem
csak az, hogy ezeket serkentettem s for
dításokat megigazítván útmutatójuk let
tem. Azonban az, a mit felljebb mondók,
nem oda céloz mintha a mulattató elő
adást a nyomós gondolkozáshoz s fontos
hivatalhoz nem illőnek tartanám.”
Az éjt-napot fáradozó főpásztor kedves
érvelése, lelkes okoskodása ma is vissz
hangot vált ki az ifjúság barátaiból.
A saját lelki világának kiépítésében
érezte meg és ismerte fel, hogy mire van
szüksége a serdülő évjáratoknak. Ez vitte
—

és vette rá, hogy 1790-ben a soproni hír
neves líceumban megalkossa az első isko
lai önképző kört, mikor Emlékezései sze
rint március 20-án néhány társával meg
szervezte a „magyarul tanuló társa
ság ’ ’-ot. Ennek négy törvénye v a la : „hogy
hetenkint minden szombaton délest, mi
dőn oskola nem szokott tartatni, legalább
két óráig gyüléskedjünk, a köz megegye
zéssel feladandó foglalatosságokat ki ki
véghez vigye, munkája barátságos meg
ítéléséért senki ne nehezteljen s a gyűlés
ben megjelenést elégséges okok nélkül el
ne mulassza.”
Törekvésüket méltányolta Péczeli Jó
zsef buzdító levele. Görög és Kerekes
bécsi
szerkesztőknek
könyvajándékai,
akik „alapot veiének egy kis magyar
könyvtárnak” — és Széchenyi Ferenc
gróf elismerő sorai.
Kis János íme már tanuló korában he
lyesen felismerte az ifjúság lelki szükség
leteit. Mint szuperintendens bizony sokat
fáradozott. Szeme világa a sok írás-olva
sástól elgyengült s ezért nagyobb deákok
jártak hozzá felolvasni. Mily lelket rezzentő képet lehetne erről festeni: az egyik
tanuló olvas előtte; a másik lapja részére
fordít, a harmadik javítgatja a nyomdai
í veket. . .
Ebben az időben szent hevüléseit pedig
elég csalódás érte. Trattner könyvkeres
kedő ekkor utasítja vissza Horacius leve
leinek kiadását; Geislinger „bécsi vállaló
könyvárus” , akinek kérésére Cicero leve
leit kezdte fordítani — szintén lemond.
De Toldy Ferenc írása szerint: „Kis el
nem csüggedvén a jónak művelésében,
miután az értelmiség hidegen tekintett
iparkodásaira, ismét a serdülő nemzedék
hez fordulva, ennek első szükségeit mun
kálta.” (Össz. Műv. II. 238.)
A minden szépért lelkesedő Kis e sza
vakkal emlékezik vissza e napokra: „A
nevelésben létezett hiányokat korán ész
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revettem, ezért bocsátottam közre a gyer
mekek és ifjak bibliothekáját, az Ifjúság
Barátját, és a szuperintendentíabeli elemi
oskolák számára Luther Márton katechizmusának magyarázatát, a protestáns köz
emberek olvasó könyvét, a képes A-B-C-s
könyvet és a diktomos, verses és imádságos könyvecskét.” (Emlékezései 441. o.)
Kis János szerkesztői munkásságáról
nem találtunk feljegyzést Ferenczy Jó
zsef müvében sem, mely a magyar hírlapirodalom történetét ismerteti 1780— 1867ig. Pedig legalább a „Helikoni Kedvtöl
tések” négy kötetje, a „Soproni E stvék”
öt füzetje az időszaki szépirodalmi sajtó
ban helyet érdemlett volna.
Az Ifjúság Barátját oly évnegyedes
folyóiratnak tervezte, mint amilyen Kár
mán Urániája lett volna. Sajnos, ez még
a harmadik kötetet sem érte el. Talán
túlnagy volt a terjedelme is. Kevesebb
íven, de jobban elosztva időben, ügyeseb
ben le lehetett volna kötni az olvasó ked
vet, hajlamot; mert bizony az első kötet
274 oldalt, a második 308 oldalt foglalt
magában.
Érdekes az előfizetők közölt jegyzéke.
A z első Yalentini János sziráki evang.
prédikátor. Ott találjuk báró Prónay
Lászlót, mint ifjú urat; Reseta Jánost —
a későbbi híres cenzort — mint gróf Eszterházy Kazimér n evelőjét; gróf Bethleni
Bethlen Susánna Asszonyt, Néhai Oberster Bartsay Ábrahám Özvegyét Sólymos
ró l; itt olvashatjuk Dóczy József, Izsó
József, Orray Kajetán, Petheő Imre róm.
kath. dunántúli plébánosok n eveit; Szász
városról vagy 25 tanár és tanuló járatja
a lapot; Eg-genberger pesti 28, Guttman
kolozsvári 10; Csáthy debreceni 10,
Schwaiger pozsonyi 10, W igand sopronyi
4, Schwaiger győri könyvtáros 4 példány
ra fizet elő.
Az első számnak majdnem a felét „szív
képző regék és románok” foglalják el.
—

„M órád és A lbina” története a mesés
Perzsiában játszódik le; „A puszta szi
get ’ ’-nek magyar a tárgya és célzata: két
gyűlölködő honfitársunk egy lakatlan szi
getre vetődve halálos ellenségből jó ba
ráttá lesz; „Menander és Glycera” egy a
régi Athénben lefolyó szerelmi regény,
mely Richardson Sámuel angol író által
„Pam elá” -jában nem oly régen divatba
hozott levél- és napló-alakban van írva.
A második része a kötetnek igaz törté
neteket, jeles cselekedeteket, emlékezetes
eseteket és intő példákat tartalmaz. Oetavia regényes története után egy sereg
eset beszél a kísértetekről; majd az 1808.
évi háborúban kitűnt magyar vitézek virtusos tetteiről olvasunk krónikát, ezekután egy marókra való példa bizonygatja,
hogy nem jó lőfegyvert a gyermek kezébe
adni; majd a természet világából aka
dunk néhány különlegességre, köztük a
mustba fűlt tót gyerek históriájára. Az
„Utazási Tárgyak”
c. rovatban gróf
Charlemont Jakabnak, az irlandi akadé
mia által kiadott művéből Metelin sziget
ismertetése van közölve, majd két rajz az
orosz földről. Az „Erkölcsi darabok” a
fösvénység következményeiről és a bol
dog életről elmélkednek. Versek, anek
doták és találós mesék rekesztik be a
testes kötetet.
A második kötet emlékezetes eseteinek
tárából két címet emelünk k i: „Párisban
az Anatómia Professzorának kamarájá
ban az ottlevő holttestek között zörgés,
és sírás-rívás hallatik.” — „E gy gonosz
lélek, melly Ágnes kisasszonyban lakott
kiűzetik. ’ ’
A jeles cselekedetről szóló rész a „Szigeth vári Asszonyokról” és az „Egri Aszszonyokról” regél. Ezt követik a „N agy
lelkűségnek és ember-szeretetnek példáji"
vagy negyven oldalon keresztül. Az „Uta
zásbeli Tárgyak” tárában a Fertő-tó és
Dánia leírását találjuk. Az „Erkölcsi Da
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rabok ” -ból említsük fel a másodikat,
mely ezen ékes címet viseli: „Sem a férfi
sem az asszony nemnek nints olly tulaj
don virtusa, mellyben egyik a másik fe 
lett magát elhízhatná.”
Luther Márton elmés mondásait még
Feneion néhány adomája követi s ezután
versek és találós mesék teszik le a végső
pontot az Ifjúság korán elhúnyt Barátjá
nak utolsó lapjára.
Pedig ezt az első magyar ifjúsági folyó
iratot megbecsülte még Széchenyi Ferenc,

a múzeumot alapító nagy főúr is. A lap
nak az a példánya, mely a Nemzeti Mú
zeum könyvtárában van, az ő gyűjtemé
nyéből került oda.
Kegyeletes tisztelettel forgatjuk az
ódon lapokat, s lelkűnkön a hála érzete
rezzen át, mely az ifjúságot szerető szív
fényes párázatában tünteti élénkbe a ma
gyar nemzeti nyelvért és irodalomért oly
sokat buzgó és buzdító Kis János evangé
likus püspök nemes alakját.
Oravecz Ödön.

H alálos csönd.
Erőss Károly elbeszélése.
V. FEJEZET.
. . . . és amikor ránéztem Hectorra, hű
séges kutyámra, szinte lelket olvastam ki
szemeiből. Diadalérzés lobogott a hű sze
mekben, miközben hosszú nyelvével elége
detten nyaldosta véres száját.
A csavargó még mindig ájultan feküdt.
Megsajnáltam. Segíteni akartam rajta.
De Hector fenyegető mozdulattal állt
elém. Nyilván nem ismerte az irgalmas
szamaritánus történetét. Nem akartam
hát egyetlen jó barátommal dolgomat el
rontani és otthagytam a csavargót. Ban
dukoltunk tovább kettecskén. Az ákácosból csakhamar kiértünk és rátaláltunk a
szegedi útra. Kilométerkő ötlött a sze
membe. Megnéztem. 24 k m ! Tehát még
ennyire vagyunk Szeged városától. Sebaj !
Erős meneteléssel alkonyaiig csak beérek.
Hector ismét szimatolt. M ajd élénk, vi
dám ugatásba kezdett, majd megragadva
kabátom szárnyát az országút'jobb olda
lán húzódó árok felé ráncigáit. Menteni
utána. Mikor közel értem az árokhoz, két
kakastollas magyar csendőr merevedett
föl előttem. Azonnal rájuk ismertem, hi
szen kicsi koromban gyakran láttam őket
—

a szabadkai vásáron, amint egy szemöl
dökmozdulattal megfékezték a gáti bicskás legényeket. Nem féltem tőlük. Hector
is vidáman csaholta őket körül és régi is
merősökként üdvözölte.
-— Hát te ki fia vagy öcsém és mi já 
ratban itt? — szólított meg az egyik.
— Diák vagyok kedves bácsi, megyek
vizsgázni.
— Honnan jösz?
— A határon túlról.
— Van-e pakszusod?
— Mi az, kérem?
— Útlevél, vagy határátlépési igazol
vány.
-— Nincs nálam semmi, csak úgy át
szöktem.
— Úgy? Es te nem tudod azt, hogy iga
zolvány nélkül a határt átlépni tilos? Hát
ha kémkedni jöttél ide? Az ilyen fiatal
diákfélékben sok huncutság bújik meg és
azok a „csujesok” ezt jól tudják. No csak
ki vele, valami gonosz szándékban kereskedel.
A két csendőr összemosolygott.
— De kérem szépen, hogy gondolnak
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ilyet, hogy én . . . magyar hazám ellen . . .
— Ej, lárifári, ismerjük már ezt a mó
kát, bejösz velünk Szögedébe, majd kivallod ott a szándékodat.
Segítségkérő szemekkel néztem Hectorra. Szemtelen, hűtlen állatja. Vidáman
tovább udvarolt a csendőröknek, majd
kezet csókolt nekem és egy iramodással
ismét eltűnt az ákácosban. Űgylátszik be
fejezettnek vélte küldetését és indult ha
zafelé.
— Előre barátom !• — mordultak rám
és két villogó szurony közé fogva elindul
tak velem Szeged felé.
No most kerültem csak igazán bajba,
— gondoltam, holnapra van kitűzve a
vizsgám és mire én a kémkedés gyanúja
alól tisztázom magam, még talán a sza
kállam is kinő.
Mentem köztük szótlanul és a meleg
nyári napon dideregtem, mint Angyal
Bandi az akasztófa alatt.
A csendőrök egymásközt beszélgettek,
hogy milyen jó l áll a búzatermés, hány
csirkefogót füleltek le a dorozsmai vásá
ron, hogy ismét átlépte a határt egy bosnyák szakasz és teljes fegyverzetben adta
meg magát a magyar határőrségnek és
így tovább, de velem cseppet sem törőd
tek. Hát ez már mégis csak sok. Még a
saját véreink is így bánnak velünk? Nem
sírtam, de furcsa érzések fojtogattak.
Űtszéli korcsmához értünk.
— Itt megpihenhetünk, öcsém, és ha van
valami elemózsia a tarisznyádban, ebédel
hetsz is. Messze vagyunk még Szögedétől.
— Köszönöm, nem vagyok éhes!
Dehogy nem voltam éhes, de hát ki a
csuda tudna ilyen nehéz helyzetben egy
falatot is lenyelni.
Egy szekér álldogált a vendégfogadó
előtt, két sovány gebe bóbiskolt előtte.
Gazdájuk a söntésben fröccsözött.
— Andris bácsi, — szólítá meg „hóhé
raim” egyike — „soká indul-e hazafele?”
—

— Menek már, őrmester úr, csak ezt a
kis vinkót eresztem a tarkóm alá.
— Aztán nem vinné magával ezt a gye
reket ?
— Mán m é’ ne vinném, ha őrmester úr
is úgy akari! ’ ’
— Jól van, öreg, majd a Makkhetesbe
legközelebb gyöngébbet suhintok a puska
agyával az ódalába, ha ismét bajba keve
redik.
— Meg is köszönöm alássan, mer hogy
az ódalam most is kékbe játszik a múlt
kori hecctül.
— Hogyan? És én nem vagyok kém?
— Ugyan édes öcsém, a magyar csendőr
csak nem bibelődik gyerekekkel. Tréfál
tam fiacskám. Csak nem gondolod,'hogy
Szerbiában vagyunk? Más a mi dolgunk,
errefelé. Mordizomadta ? Ott jön a gaz
ember, akit keresünk, hamar a házba só
gor, idetart, szépen lefüleljük.
A csendőrök elrejtőztek a házban. Mit
is láttak hát?
Az én csavargóm jött lassan, szédelegvea korcsma felé. Meg-megállt, tapogatta a
vállát, de keservesen sántikált is. No, gon
doltam magamban, ez is jó helyre tévedd
Meglátott engem, és egyenesen felém tar
tott. Hej, ha most azok a kakastollasok
nem volnának a közelembe, de a nyakam
közé szedném a lábamat.
— Az a bestia — mormogta, amikor
megállt előttem — újra visszakerült és
megmarta a lábamat is, no de ezt neked
fizetem vissza te gaz kölök.
Görcsös botját ütésre emelte, de a leve
gőben kapta el a karját az én drága, jó
csendőröm és a csavargó úgy megrémült,
hogy másodszor is az ájulás környékezte.
— Meg vagy hát végre szépséges mák
virág !
A csendőrök megbilincselték. H ogy mi
történt vele azután, nem tudom. Bizonyos
elégtétel és a szabadulás boldog érzésével.
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száz méterre átkísértek a megszállt terü
letre és egy sokkal rövidebb és biztosabb
útra kalauzoltak.
— Aztán nem félnek, hogy elfogják?
— Kedves öcsém, fegyver van ám ná
lunk és nem az első eset, hogy itt kószá
lunk. Tudják is a barátaink. Ej, ha fel
tünedezik a kakastoll, úgy eltűnnek, mint
a kámfor. Böcsülete van ám ma is a ma
gyar csendőrnek. Végtére a mi tulajdo
nunk ez is. És a rablólelkiismeret soha
sem állt meg előttünk. De megeshetik,
hogy egyszer hátulról lepuskáznak. Szép
halál, legszebb a magyar katonának, aki
vel nem mernek szembefordulni. Eddig
van. De most már lódulj öcsém és mondd
meg az ottani magyaroknak, hogy nem
lesz ám mindig ilyen halálos csönd, meg
szólal még a tárogató a szabadkai torony
ban.
íg y kerültem a tanyákon keresztül Lu
dasra . . .
Erőss Károly hol az anyjára, hol a pap
jára nézett és most már nem tudta, hogy
hát hogyan is ossza meg kettejük között
nagy szeretetét.
(Folytatjuk.)

ültem Andris bácsi kordájára és alkonyat
•előtt Szegeden voltam.
A vonat dübörgőit az éjszakában és
vitt engem álmaim diákvárosa felé, ahova
hajnali két órakor meg is érkeztem.
Mit mondjak a vizsgámról? Az igaz
gató és a tanár urak nagy szeretettel és
elnézéssel bántak velem. Szinte éreztem,
hogy megkülönböztetett bánásmódban ré
szesítettek és ez nagyon jó l esett, mert
tudtam, hogy nemcsak nekem szól, hanem
mindazoknak, akik a határokon túl a ma
gyar sors keserű kenyerét eszik.
Visszajövet a szegedi országúton ismét
találkoztam a két csendőrrel. Űgylátszik,
ők végzik állandóan a határszolgálatot.
Tőlük tudtam meg, hogy támadóm a ha
tármenti vidékek legveszedelmesebb ha
ramiája volt, akinek a lelkét gyilkossá
gok is terhelik. Csak most ébredtem an
nak tudatára, milyen nagy veszedelemben
forogtam és forró hálafohászt küldtem a
magasságok felé szerencsés megmenekü
lésemért.
A csendőrök figyelmeztettek, hogy nem
lesz ajánlatos ugyanazon az úton vissza
menni. Olyan aranyosak voltak, hogy két

LEÁNYSZOBA
M o d em mozgásművészet.
Március 11. és 14-én este tartotta, buda
pesti bemutatóját a híres hellerau-laxenhurgi tánciskola.
Az első estén megismerkedtünk azokkal
a gyakorlatokkal, melyek a tanulók testét
arányossá, hajlékonnyá teszik. Az így mindenoldalúan átdolgozott testtel könnyen
tudták kifejezni a zenét, különösen annak
ritmusát, szólamvezetését. Gimnasztikái
gyakorlataikban nem a régi, merevtartá—

sos gyakorlatokat alkalmazzák, hanem fe
szítések s ezekből történő hirtelen dobások,
ejtések, hajlítgatásokból tevődnek össze s
ezáltal válnak az Ízületek szabad mozgá
súvá, mozdulataikban nincs semmi merev
ség, mert izmaik hasonlóan az atléta izmai
hoz, a sok szabad, lendületes, az egész
testre kiható mozgás által puhák, hirtelen
összehúzódásra és elborulásra alkalmasak.
Különös gondot fordítanak a gerincoszlop
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rugalmassá és mozgékonnyá tételére. Ter
mészetes és müfutások, ugrások, szökdelé
sek és lendületek, egyensúly-gyakorlatok
legfontosabb gyakorlataik. Az egyensúly
gyakorlatokat nagy pontossággal és bizton
sággal hajtották végre s főleg ezeknek a
gyakorlatoknak a következménye lehetett,
hogy az egész bemutatón semmi fölösleges
elmozdulás, ingadozás nyomát nem láttuk.
Az est második részében a zene és a moz
gás összefüggéseivel foglalkoztak. A ritmi
kát teljesen Dalcrose alapján tanítják.
Nemcsak az a céljuk, hogy a tanulók a ka
pott ritmust mozgás által fejezzék ki, ha
nem a különféle ritmusokat átértve és át
érezve maguk is tudják a mozgást vezé
nyelni. így átértve a zenedarab ritmusát,
szerkezetét, felépítését, képesek lesznek ar
ra, hogy nagyobb zenei darabokat is meg
táncoljanak, illetőleg elvezényeljenek. Nagy
gyakorlottságra valló mozdulatokkal fejez
tek ki egyesek, majd az egész kar kisebb
témákat, egyszerű népdalokat. Majd a kö
zönség által adott ütemet és témát dolgoz
ták fel rögtönözve, üstdob, tambura s más
ütőhangszerekből álló zenekaruk által kí
sérve. Átérzés jellemezte dirigálásukat: a
karmesteri pálca mintegy összenőtt a ve
zénylővel s egész teste követte a mozgását.
De nemcsak zenei ritmusokat alkalmaztak,
hanem úgynevezett mozgásritmust is, mely
a test szabad mozgása által jön létre mint
egy önmagától, amint ezt a gyermek játé
kainál vagy bármilyen sportnál (pl. úszó,
diszkoszvető) észlelhetjük.
Ez est után fokozodó érdeklődéssel vár
tuk második estéjüket, s e bemutatójuk
minden várakozásunkat felülmúlta, mert
ha az előző estén sejtetni engedték nagy
fokú képességüket, most mint igazi művé
szek álltak előttünk.
Különösen szép volt Vivaldi „De Profundis” c. művének klasszikus táncokra

—

emlékeztető csoporttánca (tompa színű,
hosszú öltönyökben), pompásan illett a ze
néhez komoly, méltóságteljes, de azért len
dületes mozgásuk, folytonosan változó csoportozatuk. Roppant bájos és graciózus volt
Hándel „T rió ” -ja, melyet három (ametisztszínű selyemruhás) apród lejtett. Mozart
„Á lla Turca” -ja (három bő fehérselyem
bugyogós, piros turbántáncos) ötletességével nagy tetszést aratott. Valéria Kratina
pantomimje: „Marionettek” , e mesejáték
Casella kísérőzenéjére sok kellemességet és.
ötletességet árult el. Eredeti kifejező moz
dulataikkal azt az illúziót keltették, mintha
tényleg élettelen fabábok lettek volna. Ked
ves és bájos volt Schubert „Katonaindu
ló ja ” , bár a csoport kissé girl-szerűen moz
gott. Valéria Kratina „Orosz dal” -ában
nagyszerűen követi a zene ritmusát, de
mozgásában semmi jellemző orosz vonást
nem láttunk. Utolsó számuk „Training” '
paródia, roppant ötletes, szellemes mozdu
latok, pompás karikatúrája a trénirozóknak. (Fokozta a húmort bő bársony tré
ningnadrágjuk, mely alul zsákszerűén öszszevarrva végződött, s cipő nélkül használ
ták.) Groteszk, túlzott lassító mozgások, ci
gánykerekek, kézenállások pompás karika
túrát nyújtottak. Mint rendszerbemutató
jukat, e táncbemutatót is pontosság, biz
tosság, jellemzi, s legföljebb az hiányzott,
hogy kevés emberi megnyilvánulást lát
tunk. Tartalmat csak a „Marionettek” ,
„Katonainduló” és „Training"-groteszk és
parodizáló mozgásaiban észlelhettünk. A
„De Proíundis” -ban megcsillant valami a
komoly érzések tolmácsolásából, de komoly
tartalmat, mélyebb emberi érzéseket nem.
fejeztek ki.
E bemutató nyomán bizonyára sokan
kaptak kedvet arra, hogy a hellerauiak
módszerén fejlesszék testüket és sajátítsa
nak el egészséges ügyességeket.
H. I.
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A

kisgazdák országa.

A kisgazdát parasztnak is szokták
mondani. Nálunk ez a szó nem hangzik
valami kedvezően. Dunántúl pógár-nak,
Debrecenben civis-nek mondják a gazdá
kat. Németországban, Dániában, Hollan
diában Bauer a kisgazda neve. A szótár
szerint Bauer annyi, mint paraszt. A
dán, a hollandi Bauer büszke az ő Bauer
voltára, mert ott a gazda jómódú, mű
velt, tanult.
Dániát tartják a kisgazdák igazi ha
zájának, paraszt eldorádónak. Bezzeg, ha
oda vinnének tőlünk néhány jómódú
gazdát, alighanem visszakívánkoznának
az Alföldre, az áldott magyar rónára.
Nincsenek ott bővizű folyók, nincsenek a
láthatáron hegyek. Nincs tikkasztó nyár,
nincs tartós hideg, mert a tenger mér
sékli az időjárás szélsőségeit. A téli leg
alacsonyabb és a nyári legmagasabb hő
mérséklet között csak 16— 17° C az át
lagos különbség.
Nincsenek aggályos esztendők, sem
késői tavaszi és korai őszi fagyok. A le
vegőben sokkal több a páratartalom,
mint nálunk. Bár a csapadék ugyanannyi,
mint nálunk, de jobban eloszlik, mert ott
92 nap esős, nálunk csak 42. Dánia ten
geri klímája alatt a leesett csapadék nem
párolog el olyan gyorsan, mint nálunk
a nyári nagy melegben. A szél is nyu
gatról, a tengerről fú j, tehát alpárákkal
van tele. Ez az oka annak, hogy a dán
gazda biztosabban termelhet, mint a ma
gyar, bár a dán föld maga rosszabb,
mint a magyar.
Nagybirtok alig van Dániában. Dánia
a kisbirtok igazi hazája. Legtöbb az olyan
gazda, akinek 5— 10, 10— 15 és 15— 30
hektár birtoka van (1 hektár = l 3/ 4 kát.
hold, körülbelül). Ezerholdas birtokos
nincs. 240 és annál több hektár földje is
csak 419 gazdának van. A kisgazdák itt
—

tanyákon élnek, a saját birtokuk köze
pén, s út mentére épített házakban.
A dánok több búzát termelnek egy
hektár földön, mint mi. A dánok átlagos
búzatermése 27 q hektáronkint, de már
45 q búzát és 40 q árpát is termeltek egyegy hektáron. Sajnos, mi messze vagyunk
ettől a mi 13 mázsás terméseinkkel.
Mi az oka ennek? Nem az éghajlati
viszonyok, hanem a dán nép műveltsége,
fejlett mezőgazdasági kultúrája. Ezt pe
dig ez a kis evangélikus ország iskolái
nak, a tanulók szorgalmának köszönheti.
Dániában mindenki 14 éves koráig jár
iskolába, tehát elvégzi a 8 osztályos elemi
iskolát. A legtöbben még ezzel sem elég
szenek meg. Ha nem mennek középisko
lába, akkor 18 éves korukban újra be
ülnek az iskola padjaiba és a népfőiskolába
iratkoznak. A férfiak novembertől már
ciusig, a leányok áprilistól júniusig jár
nak ide. Ide nem kell járni, mégis el
végzi a dánok 40 százaléka. Ezért olyan
műveltek a dánok, általában az északi
germán népek (norvégek, svédek), mind,
de a mi rokonaink, a finnek is, mert ott
is vannak népfőiskolák.
Ezek után nem csodálkozhatunk, ha
Dánia többet termel, mint mi, hiszen ma
már a földmívelés is tudomány. De a dá
nok meg is munkálják a földjeiket. Ott
nincs annyi szántatlan föld, mint nálunk.
A dán tanyák képe is egészen más,
mint a magyar falvaké, mert Dániában
nincsenek ökrös szekerek. Igahúzásra,
kocsivontatásra csak a lovat használják.
Tehenet, ökröt sohasem fognak be.
A
tehenet ott tejelésre tartják, nem úgy,
mint a Alföldünkön, ahol a lovak még
csak kapnak abrakot, szénát, de a tehe
nek már nem, azoknak a szalma is jó
eleség.
Rengeteg szarvasmarhát tartanak. Dá-
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illában minden 10 lélekre majdnem 8
szarvasmarha és 8 sertés jut, míg ná
lunk csak 2 szarvasmarha és 3 sertés. Ez
a rengeteg állat majdnem mind otthon
van az istállókban. Nincs gulya, nincs
pásztor. Dániában is kivezetik az állato
kat a legelőre, de ott nem őrzi őket pász
tor, sok apró, iskolaköteles gyermek, ha
nem ki vannak pányvázva, kötve egy ka
róhoz, cövekhez hosszabb kötéllel. Ami
kor egy darab területet lelegeltek, tovább
kötik őket. Az ivóvizet hordókban, ú. n.
lajtban viszik ki nekik, mert naponta két
szer itatnak.
Ha egy darabig nincs legelő, akkor
nem szenvednek, tengődnek a kopár, ki
aszott legelőn, mint nálunk a Hortobá
gyon, hanem istállóban tartják őket, mert
sok lucernát, lóherét, zabos bükkönyt,
borsót vetnek. Ha legelőn is van a tehén,
azért otthon, sőt a legelőn is abrakot
kap.
Ezért naponta 2— 3-szor fejik tehe
neiket. És pedig, ha a legelőn vannak,
nem hajtják haza, hanem kint a legelőn
fejik meg.
A tehenek szakszerű, tudományos ápo
lása mellett nem csodálkozhatunk, hogy
a mi viszonyainkhoz mérten rengeteg te
je t kapnak. Ennek nyomán sok vajat
szállítanak külföldre (export) még Ma
gyarországra is. A mi falusi gazdáink
örülnek, ha évente úgy 1000— 1500 liter
tejet kapnak egy-egy tehéntől (3— 5 liter
tej ez naponta; az A lföldön még keve
sebb). Dániában átlag 2900 kg (átlago
san 1 liter = 1 kg) tejet ad egy tehén
évente (napi 8 liter). De vannak 4000 kg
tejet (napi 12 liter) adó tehenek is. Ná

—

lunk ilyen teheneket csak egyes uradal
makban találunk.
Kiválogatják a fajtákat. Csak azokat
tenyésztik, amelyekből legnagyobb hasz
not kaphatnak, mert az ő gazdagodásuk,
vagyonosodásuk az ország gazdagodása,
vagyona is egyúttal. Azért nemcsak a
szarvasmarhákat válogatják ki és pedig
állami ellenőrzéssel, hanem a lovakat, ju 
hokat, sertéseket is. Csak olyan sertése
ket tartanak, amelyek féléves korukban
már 100 kg felé járnak. Dánia elsősor
ban ugyanis vajat és sertéshúst szállít
külföldre.
Persze ezt meg kell tanulni. Meg is ta
nulják, mert szorgalmasan járnak az is
kolákba, s nem a bizonyítvány kedvéért,
hanem magáért a tudásért tanulnak. Eb
ben ott mindenki egy. A tudás képesíti
őket arra', hogy ki tudják használni föld
jeiket; sokat termelnek, sokat eladnak,
ezért jómódban, boldogan élnek. Melyik
alföldi, vagy dunántúli gazda tud nálunk
az ő 30 hektáros (úgy 50 hold) birtokán
20 fejőstehenet és 100 sertést tartani a
többi állat mellett? Már pedig Dániában
ez mindennapos jelenség.
Nem elég tehát a jó föld, hanem em
ber is kell hozzá. A dánok nem azt mond
ják, mint a jó hollandusok: „Isten terem
tette a tengert, mi a partjait,” hanem:
„Isten adta a mi földünket, de mi irá
nyítjuk a termését.” A döntő tényező te
hát az ember, az ember lelke és akarat
ereje. Ez tömörítetté az embereket, szö
vetkezetekbe tömörültek, így a kisembe
rek egy tömegben a nagytőke hatalmá
val lépnek fel. H ogy ez mint mehet, azt
majd legközelebb mondom el.
Dr. Horváth Károly.
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A

kitörölt m ese.

„Szegény eklézsiában maga harango
zik a p a p ” — ez a mondás nagyon ráillett volna Szabó Dániel tiszteletes úr
falujára, ha egyáltalán harangja is lett
volna. A düledező iskolateremből vasár
napon varázsolt templom udvarán azon
ban csak egy nagyobb fajta csengetyű
szomorkodott a bánatos gondolatokat éb
resztő haranglábon, amit szíves örömest
rángatott meg a pap helyett akármelyik
arra őgyelgő suhanc.
Ha már harangoznia nem kellett és
nem lehetett, legalább a tanítást végezte
nagytiszteletű Szabó Dániel prédikátor,
aki évtizedek lomha múlásába, a maga
tizenegynéhány és a falu százegynéhány
gyerekének, sok generációnak a nevelésé
ben azt is elfelejtette, hogy a neve elé
oda illik a honestas-adó két kis b e tű : dr.,
amit Wittembergában sok nagy dicsére
tekkel és fényes jóslásokkal adományoz
tak a szegény parasztgyereknek. E lfelej
tette a kutyabőrös diplomát és lassan el
felejtette, mi a kultúra, hiszen a krajcáros újságra is alig futotta, a gyerekei me
zítláb szaladgáltak, egyik része még té
len is, mert bizony nem tellett mind
egyiknek csizmácskára. Ennyivel voltak
rosszabbak a zsellérgyerekeknél, de per
sze annyival meg jobbak- voltak, hogy a
tábla előtt, meg a zsoltáros könyvvel a
kezükben ők voltak a tudósabbak.
A „nagy iskolában” folyt a tanítás. A
hatalmas banyakemencébe félszekér szal
mát begyömöszölt Ambró István szom
széd gazda, aki hetes volt a fűtésben, ál
mosítóan gőzölgő volt az alacsony, ge
rendás, földes szoba. A gyerekek 10— 12
éves süldőlányok, bizony nem sokat tö
rődtek a hosszú téli homályba vesző táb
lára firkált hármasszabályokkal. Suttog
tak egymás között, a lányok még nevet
géltek is, mert Bódi Julcsa valami na
—

gyon furcsa pletykát hozott a kukorica
városból, a láp mellett húzódó legkoldusabb utcasorról.
Szabó Dániel hallatlanná tette a ren
detlenkedést, hirtelen felkapta a csuronvizes spongyát és erős lendülettel mosta
tisztára a táblát.
— Tegyétek el a számtanirkát, most
majd régi emberek okosságáról beszélge
tünk, mert sötét lesz nemsokára, hadd
világítsanak ezeknek a költeményei. —
Nem nagyon régen beszéltem nektek a
régi rómaiakról, görögökről, megmagya
ráztam, hogy milyen művészek voltak
azok és milyen hatalmas, harcos embe
rek, asszonyok. Ha ránéztek a térképre,
ott alul egy csizmaformát láttok, az Itá
lia, annak a fővárosa Róma. Valamikor
ez az egy város uralkodott az egész vilá
gon, olyan vitézek és okosak voltak,
hogy akit fegyverrel nem tudtak meg
nyerni, azt az eszükkel ravaszgatták ma
gukhoz.
— Volt ezeknek a rómaiaknak egy
költőjük, Phaedrus volt a neve. Tudod-e,
te Deli Jóska, mi az a költő?
— Tudom.
— No mondd meg Csala Péternek,
mert ő nem tudja.
— Én is tudom, tiszteletes úr. Költő
az olyan ember, mint a Petőfi úr volt.
— Jól van, fiam. Költő az, aki mesé- ‘
két, verseket talál ki, azokat szépen le
írja és aki mindig tanítani akar, mindig
a többi ember javát szeretné. Hát ilyen
költő volt ez a Phaedrus is, aki meséket
írt és akinek a meséiben mindig volt va
lami okosság, de ő ezt az okosságot nem
maga mondta meg az embereknek, hanem
a mesékben mindig állatok beszélgettek
egymással és minden mesében volt egy
okos állat, meg egy buta állat. Majd más
kor több ilyen mesét elmondok nektek,
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most csak arról beszélgessünk, amelyik a
mi olvasókönyvünkben is megvan írva. A
tücsökről meg a hangyáról szól ez a mese
és elmondja, hogy a tücsök egész nyá
ron csak élt a mezőn, muzsikált és cirpelt, az odúja üresen maradt, de bezzeg
a hangya dolgozott, cipelt, gyűjtött és
amikor eljött a tél, leesett a nagy hó és
a mezőn nem talált a kis tücsök még egy
fűszálat sem, amit megrághatott volna,
akkor meglátogatta a hangyát. A hangya
szívesen fogadta, de nem kínálta sem
mivel, megmutogatta neki a kamráját,
ami telistele volt búzával, rozzsal, a pad
lását, amely roskadozott a nyáron össze
hordott ennivalóktól, de nem mondta egy
szóval sem, hogy tessék megízlelni, tes
sék hozzálátni, szomszéd.
— A tücsök éhes volt nagyon, a sok
jó ennivaló, amit látott, még jobban fo 
kozta az étvágyát, 'kimondta a nehéz
szót: adjon ennem, szomszéd uram, ki
lyukad a hasam, három napja egy fala
tot nem ettem.
A hangya csodálkozva nézett r á :
— Hát kend nem gyűjtött az odújába?
Kendnek nincs éltévé télre ennivalója?
De hát az Űristen szerelmére, mit csinált
kend egész nyáron?
— Haj, hogy én mit csináltam a nyá
ron? — mondja erre a tücsök. Hát mit
csináltam volna mást, hegedültem.
— No, ha a nyáron hegedültél, — fe
lelte a nyugalmas és előrelátó hangya, —
most itt a farsang táncolhatsz.
— Ezzel kitessékelte a könnyelmű
tücsköt a lakásából és nem adott neki

—

semmit. Ebből a meséből láthatjátok,
hogy milyen példázatot ád az a Phaedrus
is, hogy aki elfecsérli haszontalanságra
az idejét, annak az álla koppan, a szor
galmas, a családjára, meg a télre gon
doskodónak pedig könnyű a sora. Mondd
meg nekem, Nagy Erzsébet, milyen az
olyan ember, mint a tücsök?
-— Az olyan ember, mint a tücsök . . .
az olyan ember . . . az olyan . . . az olyan,
mint a félszemü cigány, a citorás.
— Jól van. Mondd meg most te, Ko
vács Antal, ki az olyan ember, mint a
hangya?
Az olyan ember, mint a hangya?
— Olyan ember, mint a hangya a
Tóth Haspók János uram őkigyelme.
— Miért, te?
— Mert fukar, zsugori, kódist a portájárul elkergeti, fele napszámot lehúzza
a béresitől.
Szabó Dániel tiszteletest szíven találta
egy ütés. Egy felocsúdás érte, egy két
ezerévesnek hitt igazság rombadőlése te
mette maga alá. A hangya, a példázatos
hangya olyan, mint a Tóth Haspók János,
a falu uzsorás parasztja, a szegény zsel
lérek kiszipolyozója, az eklézsiának kerü
lője, aki nagy triumfussal egy fél kocsi
derék töreket küld az iskolának és aki
mindig sokalja a paptanító uraságát.
Szabó Dániel elkeseredetten fogta a
kezébe a vastagra fogó ácsplajbászt és
sűrű húzásokkal olvashatatlanná tette a
könyvében a mesét, meggvülölte a han
gyát, amelynek okosságában pedig annyit
elgyönyörködött addig.
Arányi Jenő.

249

—

ZSENGÉK.
Egy régi emlék.

Harangvirág árulását
Nagyon zokon vettem.
Könnyben úszott a két szemem
Mikor felébredtem.
S félve körülnéztem.

Kicsiny szobám homályában
Elmerülve ültem.
Mintha csak most történt volna,
Tisztán emlékeztem.
A múlton merengtem . . .

Szöcske, tücsök zümmög, cirpel,
Amint nyáron szoktak.
Este volt már, az égbolton
Csillagok ragyogtak
S onnan lepislogtak.

Nagyon régen, amikor még
Egész gyermek voltam,
Kint a mezőn játszadozva
Lepkéket fogdostam,
Lotottam, futottam.

Csillagfényes udvarából
Rám mosolygott a hold,
Távolból meg a csalogány
Bűbájosán dalolt,
Vigasztaló dal volt.

Tarka lepke el-elszállott,
Én űzőbe vettem,
Vadvirágos tarka réten
Egyszer eltévedtem,
Nagyon megijedtem.

Messze tőlem két sötét árny,
Vájjon kik lehetnek . . . ?
Édesapám, Anyám voltak,
Akik megkerestek.

Kis Jézushoz imádkoztam,
Küldjön segítséget,
Amíg a szép gyeptakarón
Vadvirágot tépek . . .
Nem lesz talán vétek?

Mosolyogva futok végig
A kedves emléken.
Csak sajnálom, hogy régen volt
Öh Istenem, miért is oly régen!

Halló .. . Haliga!. Jön is tán már
Jaj, de megörültem;
S hogy hamarább megtaláljon
A gyepre leültem.
Álomba merültem . . .

Kiss Olga
tanítónőképzői növ., Pápa.

Vadvirággal az ölemben
Sokáig álmodtam;
Kis Jézussal, angyalokkal
Bújocskát játszottam.
Nagyon boldog voltam.

A hajnali szekerek.
Egyszer, régen. . . — Félhomályban,
csöndbe, halkan ébredek.
Szemem előtt még az álmok

Harangvirág kék kelyhében
Volt a búvóhelyem,
Kis Jézuska s az angyalok
Megkerestek engem.
Eámtaláltak menten.

parázstáncot lejtenek.
Tompa ködbe fölmorajlón
félálomban egyre hallom:
kinn az utcán nyikorognak
a hajnali szekerek.

Az áruló harangvirág
Bólogatva intett,
Erre aztán valamennyi
Tüstént rámtekintett.
S tőrbe úgy kerített.

*

Nyikorognak künn az utcán
kopott, szürke szekerek
és mögöttük szörnyű bottal
óriások lejtenek,

—
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ha gyertya, ha lámpa:
nem néz föl a Napba,
csak néma, vak éjbe,
csak árva világba!
Weöres Sándor.

a szekerek hosszú sorba
menekülnek nyikorogva,
menekülnek ki a rétre
a hajnali szekerek . . .
*

A szekerek elhaladtak
és az utcák csöndesek.
Láthatatlan óriások
a nyomukba lejtenek.
S tompa csöndbe elnyilallón
félálomban egyre hallom:
mért is mennek mindig újra
ki a földre nyikorogva
a hajnali szekerek?
Weöres Sándor.

Tarlón.
Lassan gubancolodik lábam köré az inda . . .
disznó mászkálta, őszi nedves tarlókat jártam,
kalapom sötétkék szederrel volt tele:
mintha ártatlan szem nevetne rám a város
[alkonyában.
Arcomat sötét foltok tarkázták
s tükörbe nézve láttam hetedik nagyapám
megkorbácsolt hátát.
A kanászgyerek ostorával csapta agyon
a szállni nemtudó fogolyfiókát,
kiadta dühét,
fütyürészett és a cséplőgép hangja
a tönkre ment fiatal erők rettenetességét zaka
tolta.
Tarka hörcsög Csák Máténak képzelve magát
tömött pofával kacsingatott a kasznár hintája
[után,
talpammal tüskésdisznóra hágtam,
fiatal torkom jajgatás nélkül tűrte a fájdalmat;
hej egyszer régen nagyobb kin is volt elrejtve
[bennem,
emlékszetek;
amikor Koppányban megjelent alakom
szeges hordóval, játszott, gurigázott.

A város alszik.
Már alszik a város,
az éj színű tájék;
éjkőbe meredten
lefekszik az árnyék.
Már alszik a város,
ezerkarú sárkány,
fénypikkelyű hátát
az éjbe kitárván.
*

Már alszik a város,
kigyúltak a lámpák,
a messzi homályból
halkfényű bogárkák.
Nem gyertya sunyorgat,
de rőtszlnü lámpa
a néma vak éjbe,
az árva világba.

Pacsirta hangon rikoltanék a lekaszált búza
[fejfátlan temetője felett,
de már a vércsevijjongásban elfelejtettem
anyanyelvemet
s kitárt karom nem természetes öleléssel csapó
d ik össze,
amikor keblemre szorítok
búzavirágot, pipacsot és konkolyt.

*

Már alszik a város,
ezerkarú sárkány:
száz éve ragyog már
a villany a hátán.
Hiába ragyog rajt,

Gunda Béla.

Szerkesztői üzenetek.
A gyógyíthatatlan seh. Elhiszem, hogy novel
lád igaz történet, de nem tudtad a tárgyat
eléggé megfogni, úgy, hogy az egész történet
kisdiákosan szétesik.
E. S., Szarvas. Tudósításaid az ápr. 1. szá
mot is lekésték, úgy, hogy csak ebben a szám

—

bán hozhatjuk. Minden tudósítást, így a majális
ról szólót is, örömmel közlünk. A majálisra ok
vetlenül lemegyek, hiszen ezzel kapcsolatban
szeretnők 20 éves találkozónkat és R affay
püspök urék 45 éves találkozóját megrendezni.
K. D. A beküldött versek nem közölhetők.
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FÚRJUNK—FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Tudjátok, hogy lapunk törekvő és dol
gozó olvasóinknak nyitva áll. A z alábbi ké
szülék szerkesztője is közületek való, s bár
még alsós, az idősebbek is tanulhatnak be
lőle. Bírálat nélkül közöljük, s ezt azért
tesszük, hogy nektek adjunk alkalmat a
bírálatra. Mi e készüléket kipróbáltuk, de
az eredményt nem áruljuk el nektek, csak
annyit, hogy érdemes vele foglalkozni, s ezt
bizonyítjuk azzal, hogy leközöltük. Szóval
a hozzászólásokat szívesen vesszük, s az
okos és talpraesett bírálatot örömmel le
közöljük.
A rovatvezető.

részek árából kihozható, azonkívül nagy
előnye még, hogy a belopakodott válta
kozó áramot visszatartja. Van ugyan hát
ránya is, hogy az egyenirányító cső külön
fűtést igényel egy akkumulátorból, de
mivel az akkumulátor töltése egyenáramú
hálózatból könnyen eszközölhető, ez nem
okoz különösebb gondot.

EGYENÁRAMÚ ANÓDPÓTLÓ KISEBB
KÉSZÜLÉKEK SZÁMÁRA,
Anódáramnak csakis egyenáram hasz
nálható. Ezt vagy telepekből, vagy a há
lózatból vehetjük. Az egyenáramú háló
zatból nyert áram azonban nem alkalmas
közvetlen bekapcsolásra, mivel az áram
fejlesztőgép által szolgáltatott egyenáram
feszültsége nem állandó, hanem bizonyos,
bár kis határok között Amltozik, s ez mor
gás alakjában jelentkezne a hallgatóban,
s még inkább a hangszóróban. Azonkívül
a hálózatra kapcsolt motorok váltóáramot
„csempésznek” az egyenáram közé. Tehát
az áramot egyrészt szűrnünk kell, más
részt óvintézkedéseket kell tennünk, hogy
a hálózattal való közvetlen kapcsolásból
kifolyólag nem kívánt ütéseket, káros
áramokat kapjunk. Az alább leírt csöves
pótló ezen hátrányt részben kiküszöböli,
s amellett olyan olcsó, hogy az óvóalkat
—

Az elvi kapcsolásból látható, hogy mi
lyen kevés alkatrész kell az elkészítéshez,
s kezdőknek is ajánlható. A lámpafogla
lat és kikapcsoló házilag is elkészíthető
egy kis ügyességgel. Kell egy 15/18 cm
nagyságú 4 mm vastag drót, s egy ugyan
olyan, de 1 cm vastag falap, 8 banánhü
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Voltot kapunk, ami kisebb készülékekhez
még elegendő.
Még arra vigyázzunk, hogy a vevőké
szüléket ne közvetlenül kapcsoljuk a föld
höz, hanem egy 5000 cm-es blokk-konden
zátor közbeiktatásával.
Székely Mihály

vely, 1 clrb 12 ohmos fűtő ellenállás, 1 drb
30.000 ohmos nagy ellenállás változtat
ható kivitelben, 1 drb 1000 ohmos potenciameter az előfeszültség levételére, 2 drb
2- és 1 drb 1-mikrofarados blokk-konden
zátor, 4 drb csőhüvely és végül 2 drb do
bozbiztosíték.

rg. IV. o. t., Szentgotthárd

POZITÍV KÉP KÉSZÍTÉSE LÁTHATÓ
MÁSOLÁS ÚTJÁN.

A második ábrán látható elrendezésben
felerősítjük az alkatrészeket, s az első
ábra alapján elvégezzük az összekötteté
seket, ami igazán nem fog nehézségeket
okozni. Egyenirányító csőnek egy-két
lámpás készülék esetén bármiféle jobb
gyártmányú vevőeső megfelelő lesz. Há
romcsöves készülék táplálására azonban
egy nagyobb emissziójvi hangszóró csövet
alkalmazunk.
A készülék 220 Voltos hálózat esetén
kb. 150 Voltot fog adni, a milliamper a
használt egyenirányító csőtől fog függeni. 100 Voltos hálózat esetén 60— 65
—

A negatív előállítását meglehetősen
megbeszéltük, s most azt tárgyaljuk le*
hogy milyen módozatok segítségével ju 
tunk végre a pozitív képhez.
A másolatokat olyan papírra fogjuk
készíteni, ami szintén fényérzékeny ré
teggel van bevonva. Ha egy ilyen papírra
helyezzük a negatívot, és a negatívon ke
resztül világosságnak tesszük ki, a nega
tív világos helyén a fény erősebb hatást
fog gyakorolni, mint a sötét helyekem
íg y fordul azután az ég világosra. Az így
keletkezett képet, ami már helyes árnya
latokban adja vissza a levett tárgyat, po
zitívnak nevezzük.
A pozitív kép készítésére különféle
fényérzékeny anyagokkal bevont papírok
állanak rendelkezésünkre. Ezeknek két.
csoportja van: az egyiknél a pozitív kép
keletkezése fokozatosan látható, a másik,
fajtánál elő kell hívni a megvilágított pa
pírt, a lemezhez hasonlóan. Tárgyaljuk
most az első fajta papírt, illetőleg a má
solást.
A másolás a másolókeret segítségével
történik. A másolókeret fából készült ke
ret „ b ” ,
amelybe egy, középen csuklópántokkal el
látott fedőlemcz „ a ” illik. A fedőlemezt
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,,c ” rugók szorítják a keretbe. A másolás
következőképpen történik: a lemezt ré
teges oldalával a ráma fedele felé bele
tesszük a keretbe, s egy megfelelő nagy
ságú „napfény” papírt helyezünk rá, rá
fektetjük a fedelet és a rugókkal leszorít
ju k . Most a rámát világos helyre tesszük.
Ne tegyük közvetlenül a legnaposabb
helyre, jobb a szórt, félárnyékos hely. A
képet addig hagyjuk a napfény hatása
alatt, míg sötétebb képet látunk annál,
amilyet előállítani szeretnénk, mert a hasz
nálandó fürdőben „visszamegy” a kép.
Az ellenőrzés úgy történik, hogy a kere
tet (árnyékos helyre vive) az egyik olda
lán felnyitjuk, s a papírt óvatosan fel
emelve megnézzük, hogy megfelelő-e?
Mindkét oldalát felnyitni a keretnek nem
szabad, mert a papír elmozdul és a kép
hasznavehetetlené válik. Ha a képet már
megfelelőnek találjuk, kivesszük a keret
ből, s részben olyan vegyiszerek hatásá
nak tesszük ki, amik színezik, részben
•állandósítják. A színező és rögzítő fürdő
(általánosan ismert neve „aranyfürdő” )
házilag is előállítható, de ma már azt oly
kényelmesen felhasználható csomagolás
ban, aránylag olcsó árban, kapjuk a szak
üzletben, hogy nem érdemes vele bajlódni.
Az aranyfürdőt (ha poralakban van,
előbb az előírt mennyiségű vízben felold
ju k ),
beleöntjük egy tálba, amelyet
-csakis erre a célra fogunk használni. Az
aranyfürdőben igen jelentős mennyiségű,
az előhívó iránt „ellenséges magatartást”
tanúsító fixáló nátron van, tehát óvato
san kezelendő. Beletesszük a képet, s a
tálat mozgásban tartva fürdetjük. A kép
eleinte sárgás lesz, majd bámulni kezd,
Arégül ibolyás barna színezetet nyer. Ne
vegyük ki hamar a fürdőből a képet,
hogy a fixáló nátron jó l kifejthesse hatá
sát (6— 10 perc).
A színezett és rögzített képet ezután
.nagyon ki kell mosni, hogy a fixáló nát
—

ron utolsó nyoma is eltűnjön a papírból.
Öt percenként váltott vízben 2.5— 3 óráig
mossuk.
A napfénypapírok rengeteg minőség
ben készülnek, s szinte lehetetlen is volna
azokat felsorolni, ilyenkor legjobb a
hozzá mellékelt használati utasítást elol
vasni, hogy mennyiben térnek el kezelés
dolgában a megszokott minőségtől.
A napfényben másoló papírok aránylag
hosszú ideig tartó fényhatást igényelnek,
s télen sokszor lehetetlen is a másolás.
Ezt kiküszöbölendő állították elő az ú. n.
művilágítás mellett dolgozó másolópapírt.
Ezek sokkal érzékenyebbek, s ezenfelül is
rengeteg előnnyel bírnak, úgyhogy ma
már ritkán, inkább csak a kezdő fényképezők használják a láthatóan másolópa
pírokat. Kezdő fényképezőknek azonban
szinte megfizethetetlen, mert gyakorlat
nélkül, egyszerűen, rögtön kifogástalan
másolatokat lehet vele készíteni. M. P.
PÁLYÁZAT.
Pályázatot hirdetünk a következő cím
mel :
Párhuzam a detektoros és csöves rádiókészülékek között.
Pályázhat az Ifjú Évek bármelyik elő
fizetője. Terjedelem legfeljebb három
Írott oldal lehet.
1. díj 1 drb Vatea kolloid szálas cső és
1 drb Vatea thorium szálas cső.
2. díj 1 drb Vatea kolloid szálas cső.
3. díj 1 drb Vatea thorium szálas cső.
Határidő május 20.
Nem kívánunk tudományos szakdolgo
zatot, mindenki tehetsége és képzettsége
szerint dolgozzon. Nem leszünk nagyon
szigorú birák, s szeretnék, ha ti is kedv
vel fognátok a dologhoz. Bátran előre!
A két kolloid szálas csövet a gyártmá
nyairól világszerte ismert magyar gyár, a
Vatea villamossági rt. ajándékozta, ami
ért ezen a helyen is köszönetünket fejez
zük ki.
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HÍREINK
A budapesti ág. hitv. ev. gimnázium dal- és
zeneegyesülete 1930. évi április hó 6-án (vasár
nap) este, az intézet dísztermében, saját fel
szerelésének kiegészítésére hangversenyt ren
dezett. Műsor: 1. E. Felice dall’Abaco: Concerto
da chiesa. Előadta a zenekar. 2. Megemlékezés
Goldmark Károlyról, születésének 100 éves év
fordulója alkalmából. Tartotta Mendelssohn
György VIII. o. t. 3. Goldmark: Air. Hegedűn
előadta Ágoston Imre VIII. o. t., zongorán kí
sérte Kerekes János VII. o. t. 4. Gaudeamus
igitur Koessler János átiratában. Énekelte a
vegyeskar. 5. Popper: Rcquiem. Három csellón
előadták: Dénes János, Freund Alfréd és Láng
András VII. o. t-k, zongorán kísérte Faragó
György VII. o. t. 6. Petőfi S.: A jó öreg kocsmáros. Szavalta Vajda György I. o. t. 7. Az
evang. internátus növendékeinek nótázása. Kürti
László főszénior vezetésével. 8. Cherubini: Lodoiska nyitány. Előadta a zenekar. 9. Delibes—
Dohnányi: Naila keringő. Zongorán előadta Fa
ragó György VII. o. t. 10. a) Weber: Béka
hangverseny. b) Offenbach: Citronella Szerenád
paródia. Énekelte a vegyeskar. 11. Melokomédia.
Előadta Kürti László VIII. o. t., zongorán kí
sérte Dombrádi Nagy László VII. o. t. 12. a)
Svendsen: Románc, b) Wieniawsky: Obertass.
Hegedűn előadta Flesch Péter V. o. t., zongorán
kísérte Fehér György VII. o. t. 13. Megy, ballag
már a vén diák. Oppel Imre átiratában. Éne
kelte a vegyeskar. A zene- és énekkari számokat
Oppel Imre tanárelnök vezette.
A soproni ág. h. ev. liceum Ifjúsági Diákszövetsége április 6-án tartotta böjti vallásos
estélyét a következő tárgysorozattal: 1 Köz
ének. 2. Ima. 3. Vonósnégyes, előadták: Lackner Kálmán I. hegedűn, Tóth Dénes VI. oszt.
11. hegedűn, Molnár Gyula VI. oszt. mélyhege
dűn, Csengeri József gordonkán. 4. Előadást
tartott vitéz Magassy Sándor vallástanár, a
Diákszövetség elnöke. 5. Zongoraszóló, előadta:
Brunner János VI. oszt. 6. Karsay Gyula VII.
oszt. szavalta Reményik Sándornak „Bethesda
partján” című költeményét. 7. Ima. 8. Közének.
Az ünnepélyen sok előkelő közönség jelent meg.
Utána offertóriumot tartottak a szegény diákok
javára.

—

Csendes napok. A budapesti evangélikus val
lástanárok fiú- és leánynövendékeik részére
(gimnázium, kollégium, reáliskola, tanítóképző
és felsőbb ipari iskolák) f. évi április hó
9— 11-én d. e. 10 órai kezdettel a Diáktéri temp
lomban hiterősítő előadásokat tartottak. Az elő
adások programja a következő volt: 9-én: 1.
Imádkozott és bibliát olvasott Szuchovszky
Gyula. 2. Az Ágostai hitvallás keletkezésének
története: Algöver Andor. 3. Králik Jenő: Or
gonajáték. 4. Mit jelent ma az ágostai hitvallás:
Szuchovszky Lajos dr. 10-én: 1. A megalázott
és felemelt Krisztus: Szántó Róbert. 2. A meg
alázó és felemelő Krisztus: Gáncs Aladár. 3.
Ürvacsoraosztás: Hüttl Ármin. 11-én: 1. Imád
kozott: Gaál József. 2. Mit jelent ma az ágos
tai hitvallás: Szuchovszky Lajos dr. 3. Az ön
vizsgálat helye lelki életünkben: Szántó Róbert.
4. Az önvizsgálat áldásai Krisztushoz való vi
szonyunkban: Gáncs Aladár. 5. Ürvacsora
osztás: Rimár Jenő.
A budapesti gimnáziumok ág. h. evang. nö
vendékeinek Üllői-úti csoportja 1930 április hó
26-án, szombaton este 6 órakor az Üllői-úti ima
teremben vallásos estélyt rendezett. Műsor: 1.
Ima: Peér P. Sándor vallástanár. 2. Megnyitó
beszéd: Glatz Olivér VIII. o. t. 3. Ballada: Or
gonán előadta: Holéczy Géza VI. o. t. 4. Ün
nepi beszéd: dr. H. Gaudy László vallástanítási
felügyelő. 5. H. Wieniawski: Legenda, hegedűn
előadta: Hazslinszky Tibor VIII. o. t. Zongo
rán kísérte: Holéczy Géza VI. o. t. 6. Urunk
imádsága: Láng Péter VI. o. t. 7. Hándel— Hubay: Larghett.o. Hegedűn előadta: Kéry Gyula
V III o. t. Zongorán kísérte: Holéczy Géza VI.
o. t. 8. Zárszó: ifj. Ullmann István VI. o. t. 9.
Közének: Erős vár a mi Istenünk.
Adakozás Sántha Károly síremlékére. Sántha
Károly síremlékére N. N. leánykollégium 1 P-t
adományozott.
SZARVASI HÍREK.
Az „Ifjúsági Luther Szövetség” eddig öt
rendes ülést tartott. Az üléseket a fiúk szabad
előadással, felolvasással, szavalattal és zene
számmal teszik változatossá. Az eddigi üléseken
a következők
szerepeltek:
szabadelőadással:
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Kellő Gusztáv, Kresnyák Gyula és Bibárszky
István VIII. o. t., felolvasással: Stajchó Samu
VIII. o. t., Kuzicska Sándor VII. o. t., Holub
Pál VI. o. t. kétszer, Bágyánszky Pál V. o. t.,
szavalattal: Bohus Samu szintén kétszer, Kugyela Balázs és Lustyik László VIII. o. t.,
Paulovits J. Samu VII. o. t., Brózik Márton
VI. o. t., Karkálik György és Szilágyi János
V. o. t., zongoraszámmal: Freitág Lya VI. o. t.
és Kellő Gusztáv VIII. o. t.
Az „Ifjúsági Luther Szövetség” az alsó
osztályosok részére eddig négy ülést tartott. Az
üléseken alsóosztályosok szerepelnek. Eddig a
következők szerepeltek: szabadelőadással: Blázy
László beírnissziói titkár, felolvasással: Honéci
Pál, Kondacs Pál és Zvara Pál IV. o. t., sza
valattal: Markovits Pál, Valastyán György IV.
o. t. és Bartos György III. o. t.
A szarvasi ág. h. ev. gimn. „Vajda Péter”
önképzőköre a tanítóképző önképzőkörével kar
öltve, méltó keretek között ünnepelte meg már
cius 15.-ét. A különböző ünnepségek fénypont
ját a gimn. ünnepélye tette. Tornacsarnokunk
kicsinynek bizonyult. Ünnepélyünk sikere teljes
volt. Műsor: 1. Diadalének, énekelte a gimn.
énekkara. 2. Megnyitó, írta: Kolozsvári Emília,
elmondta: Balassa Ilona tanítóképzői V. o. n. 3.
Liszt 14. rapszódiáját zongorán előadta: Kelló
Gusztáv VIII. o. t. 4. Farkas Imre: „Cinka
Panna” c. költeményét szavalta: Kollár János
gimn. VI. o. t. 5. Ünnepi beszéd, elmondta: Bibárszky István gimn. VIII. o. t. 6. Pásztor Jó
zsef : „Fekete toborzó ’ ’ e. színjátékát előadták
a gimn. önképzőkörének tagjai: Holéczi Ágnes,
Wekerle Zsuzsánna és Kokai Géza gimn. VIII.
o. t., Baricz Mária, Borgulya Erzsébet, Szlovák
Elemér és Tóth Pál VII. o. t., Donner Hedda,

Freitág Emilia és Bobitsek Márta VI. o. t.,
Biki Nagy Margit, Tömörkényi Éva, Vérsényi
Gizella és Dér István V. o. t. 7. Tábori Piroska:
„Erdélyi anyák” c. költeményét szavalta: Varró
Valéria tanítónőképzői V. o. n. 8. Magyar in
duló. Előadta a gimn. és tanítónőképző
együttes zenekara. A szereplők tehetségük leg
javát nyújtották és ezért minden egyes szerep
lőt csak elismerés illet. Ki kell emelnünk Bor
gulya Erzsébet játékát, aki oly tökéletesen adta
szerepét, hogy az sok színésznő becsületére vál
hatnék. Az ünnepély sikerében nagyrésze van.
Söjtöri Károly tanár úrnak, az önképzőkör el
nökének.
Gimnáziumunk tornász-csapata március 9-én
résztvett a kiskúnfélegyházai déli kerületi ver
senyen. Derék tornászaink másodfokú minősítés
ben elsők lettek. Egyénileg Halász Sándor több
mint 100 versenyző közül nyújtón 3., gyűrűn 4.
helyen végzett holtversenyben. Ez igazán szép
eredmény a fiúktól, akik rövid idő alatt ilyen
nagyon szépen fejlődtek. A csapat tagjai a kö
vetkezők voltak: Bohus Samu VIII. o. t., Bor
bély János, Halász Sándor, Kriska Márton,
Markovits János és Miklós József VII. o. t.,
Fint^ Zoltán VI. o. t., Próféth Bobért V. o. t.
Gimnáziumunk futballcsapata megérdemelten
4:1 (2:1) arányban győzött a gazdasági tan. L
futballcsapata ellen. Góllövők: Galath 3 és Küzdényi 11-esből. A csapat minden tagja dicsére
tet érdemel . . .
180. számú Kárpát cserkész-csapatunk április
6-án gazdag műsorral egybekötött ünnepélyt
rendezett.
A gyorsírókör március 23-án házi versenyt
tartott.
Kuzicska Sándor.
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Erdélyben 1913/14-ljen 1306 magyar tan' nyelvű állami iskola volt. Ezeken kívül 393 róm.
katholikus, 325 református, 28 unitárius és 7
evangélikus. Összesen tehát 2059. Az elvett
1306 állami iskola pótlására a magyarság ön‘ megadóztatással felállított 107 róm. katholikus,
402 református, 59 unitárius és 11 evangélikus
|iskolát. A román kormány ezek közül eddig 257
1 iskolát szüntetett meg.
Az Egyesült-Államokban az elmúlt (1929)
I év első felében 1470 személy járt szerencsétlenül
repülőgépbaleseteknél. Ezek közül 203 meghalt,
188 súlyosan és 213 könnyebben sebesült meg.
Newyorki jelentés szerint nemrég helyezték
' üzembe a „Northen P acific” vonalán a világ
leghatalmasabb gőzmozdonyát. A gépkolosszus
j 37 m hosszú, -közel 5 m magas, 22 kereken gör1 dűl és megterhelve 558 tonnát nyom. Fűtője
i nincs; automatikus szerkezet adagolja kemeni eéjébe a porráőrölt szenet.
A Themse közelében építik London legna
gyobb üzleti épületét, amelyben összesen 725.000
: négyzetláb felszínü helyiséget fognak bérboadni. Az épület aeélváza 12.000 tonna lesz. Ebt bői hetenként 400 tonnát állítanak fel nyolc
óriási emelődaru segítségével.
A London forgalmát lebonyolító közlekedési
1 vállalatok az elmúlt (1929) évben 15 millió fon
tot vettek be. Összesen 2175 millió utast szállí
tottak, s ebben a forgalomban a közúti 9, a vasutak 18 és az omnibuszok 73%-kal részesedtek.
A Tokió újjáépítése alkalmából rendezett
ünnepségek során felavatják az áldozatok emlé
kére épített új óriási Buddha-templomot. A
} templom acélbetonból készült és falaira az 1923.

!

évi földrengés jeleneteit ábrázoló képeket fes
tettek. A templom melléképületében 2000 tonna
súlyú emberi csontot temettek el. A császár a
templom külön szentélyében imádkozik majd a
katasztrófa áldozatainak a lelkiüdvéért és itt
ad számot ősei szellemének a Felkelő Nap or
szága mai helyzetéről.
Dalmáciában, Sibenik mellett, a régiség ku
tatók két fontos leletre bukkantak. Föltárták a
Krisztus előtti II. századból fennmaradt két
illír templom maradványait, amelyek fontos ada
tokkal szolgálnak az eddig jóformán ismeretlen
illir történelemről. Ezenkívül megtalálták egy
VIII. századból való szláv város romjait, amely
abból az időből ered, amikor a szlávok a Balkán
félszigetre bevándoroltak.
A Föld — tudvalevőleg -—• 24 óra alatt for
dul meg saját tengelye körül. Csillagászati ada
tok szerint 1875-ben pontosan betartotta ezt az
időt, 1925-ben már 25 másodpercet késett, jelen
leg pedig mintegy 30 másodperces késéssel forgunk a világűrben. Tehát: a Föld is pontatlanul
járó óra.
A legkönnyebb fém az elektron, a magné
ziumötvözetek közé tartozik. Fajsúlya 1.8.
A német birodalmi vasutak hálózatán ezidőszerint 22.000 gőz- és 140 villamos lokomotív jár.
Egy érdekes szám. Ha 142.857-et 1— 6-ig bár
mely számmal megszorzunk, egy ugyanazon
számjegyekkel kifejezett hatjegyű számot ka
punk eredményül. Ha pedig héttel szorozzuk
meg, az eredmény 999.999 lesz.
Az autó 35 éves. Ma 40 millió gépkocsi van
forgalomban. Egy sorba állítva háromszor olyan
hosszú vonalat alkotnának, mint az egyenlítő.
P. F.
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