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A fecskék
nagyrésze nem érezte meg ismert ösztönével az idő hidegrefordulását és öreg Euró
pában rekedt. És az európai emberek, akik majdnem két évtizede rabolják el
egymás álmát és teszik pokollá kölcsönösen egymás életét, megkönyöriilnek a ked
ves, kis, oktalan állaton és ezerszámra viszik repülőgépen melegebb éghajlat alá.
Reménysugár, derengés az éjszakában! Ma, amikor a világ eresztékei lazulnak és
pokoli merényletek, gyáva gyilkosok merényletei rémítik a világot, kell nekünk
néha a szeretetnek ez a próbatétele, hogy kétségbe ne essünk és az emberiség jövő
jét reménytelennek ne lássuk. Akinek a szíve a didergő fecskén könyörül meg,
nem zárhatja el fülét a didergő emberek panasza elől sem. Aki az oktalan állat
szenvedését meglátja, lelkes embertestvére könnyeit is bizonyára letörölni kész.
És ez az, amire ezzel az esettel kapcsolatban a magyar ev. ifjúság figyel
mét felhívom. Olyan nehéz és Ínséges télnek és időknek nézünk elébe, hogy foko
zott feladatokra és kötelességteljesítésekre kényszerül az ifjúság, egyházunk és
nemzetünk jövője is. A mai ifjúságnak nincs ideje eljátszani és elherdálni napjait,
hanem halálos komolysággal fegyvert kell kovácsolnia abból az anyagból, amely
ből mi még fűzfasípot faragtunk. A mai ifjúságnak teljes egészében oda kell
adnia magát az embermentés és világmentés munkájának. Nemcsak azzal, hogy a
tudásnak, az ismereteknek minden eszközével vértezi fel magát, nemcsak azzal,
hogy a modern kor eszmeáramlatait kíséri figyelemmel és megtartja azt, ami ben
nük jó, és harcol az ellen, ami bennük rossz, hanem azzal is, hogy teljesen átadja
magát a Krisztusnak. Ezzel a világmegváltó szeretetnek lesz szolgájává és mun
katársává.
Csak a Krisztusban tökéletességre jutott szeretet mentheti meg a lejtőn
lefelé zuhanó emberiséget. Csak ez oldhatja meg a lelki válságot, amely alatt
nyögünk. Csak ez mutathat kivezető utat abból az anyagi válságból, amely új for
radalommal fenyegeti a földet és az emberi kultúrát.
Ha az ifjúság meghallja a szeretet égi fejedelmének hívását, nem félünk
a jövőtől, mert a megoldásra váró és világkatasztrófával fenyegető kérdéseket a
Krisztus szellemében ez az ifjúság fogja megoldani.
Levelek hullása, fecskék távozása, a közeledő tél jelei. Az emberiség fá
járól is hulldogálnak a reménység levelei. Az emberiség életéből is költözőben van
nak a szeretet és Istennek tetsző élet fecskéi. Dideregnek, fáznak, . . . óh ne en
gedjétek nyomorultul elpusztulni, népem ifjúsága, hanem szorítsátok élettől izzó
kebletekre . . . és akkor tavasszal új erővel és új játékos kedvvel hirdetik majd
a feltámadást!
Szántó Róbert.

—
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A magyar Golgota bakója.
Ahányszor a nemzeti gyásznap árnyéka
felsötétedik, lelkemben egy jó öreg bará
tom emlékezete újul meg. Andaházy Szi
lárd jellegzetes alakját látom a beszterce
bányai sétányok százados fái közül felbuk
kanni, ki annyiszor elmondta, hogy miként
fogta el öt maga Haynau a világosi fegy
verletétel után, amint levegőbe írott jele
ket váltott egy bajtársával, aki az aradi
vár foglya volt. Riadalmas volt a hangja,
döbbenetes a nézése, vérmerevítő az egész
fellépése.
Haynau . . . egy borzalmas név . . . egy
átkozódó emlék . . . egy gyűlöletes fogalom
minden magyar előtt. Mégis úgy érezzük,
hogy ideje volna már ezt az emberi ször
nyeteget közelebbről megismerni. A Kái
nok és az Iskariot Júdások életében is van
tanulság.
IX . Vilmosnak, a hesszeni férfiakat
aranyért Angliának eladó uralkodó herceg
nek nem egyenrangú házasságából 1786ban született fia volt Haynau Gyula Ja
kab báró. Születése rejtett gőgöt és kendő
zött embergyülöletet oltott leikébe, mit
hasztalan igyekezett kiirtani belőle a neve
lésével megbízott lelkészi család. Az ily
származású ifjak a kor szokásaként a ka
tonai pályán igyekeztek az előkelő szárma
záshoz megfelelő vagyont vagy jövedelmet
szerezni. Alig esik túl a konfirmáción, már
15 éves korában mint hadnagy harcolja
meg a tűzkeresztséget Napóleon ellen. Fog
ságba kerülve, a feltűnően ifjú tisztet a
császár megszólításával tünteti ki. E per
cet élete legfényesebb és legalázóbb idején
egyaránt nem tudta feledni.
A történeti köztudattal szemben meg
kell állapítani, hogy pályája nehezen len
dülő, mert makacssága folyton összeütkö
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zésbe kergeti a feljebbvalóival. Ezért tizen
négy évig viseli az őrnagyi rangot, s csak
lS30-ban lesz ezredessé, majd kilenc évre
rá tábornokká, de mint ilyen, szinte bünte
tésből kerül Temesvárra 1848-ban.
Szerencsétlen természete hol származása
előkelőségét juttatta eszébe, hol annak ferdeségét. Hol a féktelen gőg csattant fel
szavaiban, hol az alázkodó elkeseredés ön
tötte el szívét. Már az atyáskodó Ferenc
császár-király kénytelen volt ad audiendum verbum őt maga elé idézni, amely
uralkodói feddés szinte hihetetlen hódola
tot plántált el gondolkodásában. Az ellent
mondások és válságos végletek valósággal
bukfenceztek cselekedeteiben. Volt idő, mi
dőn a felsőbb parancs ellenére megkegyel
mezett egy lázadó falunak, másszor meg
kétszáz halálra ítélt foglyot hagyott szökni.
Mint temesvári parancsnok nappal a
szomszéd házak kis gyerekeit mosolyogva
simogatta meg, éjjel züllött kártyacsatákon
veszti el utolsó garasait. Mikor pedig a
márciusi szellő ott is bimbóba ringatja a
magyar reményeket -— a legpiszkosabb
szájú szidalmazója lesz a nemzeti ügynek.
A magyar kormány közbenjárására helye
zik át a megszállott, forrongó olasz földre.
Ekkor szerzi meg a „brcsciai hiéna” el
nevezést. Egy régi honvéd a Vasárnapi
Újság 1889. évfolyamában beszéli el, hogy
egy utálatában megszökött magyar tiszt
miket mondott el Haynau bresciai dolgai
ról. Az osztrák igát nehezen tűrő olasz vá
ros 11 előkelő polgárát megfélemlítésül sa
ját kertjükben húzatta fára. Majd mikor
Mantua felé elvonultak s hírét vették Breseia lázadásának, a visszatérő csapatokkal
nőt, gyermeket, aggastyánt egyaránt felkoncoltatott. A hivatalos katonai hóhér
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bomlott lélekkel szökött el a 150-dik akasz
tás után. De Haynau tovább tombolt a vér
ben, a hazájukból egy szál ingben elmenekülőket hajszolt lovasaival hozatja vissza s
hányatja kardélre. Itt mutatkozik be az a
Haynau, aki a harctéren haldokló ellensé
get mosolyogva szokta megrugdalni. De
vájjon hol volt ilyenkor az a másik Hay
nau, aki olykor a hozzá övéikért esdeklők
nek sírva borult a nyakába. Elmeorvosok
nak való' kérdés valóban e kaotikus lélek
megelemzése.
A szabadságharcban a két nagy hata
lommal és öt nemzetiséggel diadalmasan
küzdő magyarság ellenébe Windischgrátz
és Welden kudarcai után, őt teszik a csá
szári hadak fővezérévé, kormányzói hata
lommal 1849. május 30-án. Báró Nyáry A l
bert egyik cikkében (Budapesti Hirlap,
1914. II. 26.) azt írja róla, hogy „mint ka
tona tanult, képzett stratéga volt, de az
tán ezenkívül semmihez sem értett.” Első
kormányzói cselekedete a fogoly Mednyánszky báró őrnagy és Gruber főhadnagy
felakasztása volt. A végrehajtás reggelén
mosolyogva dörzsölte kezét, azt mondván,
hogy nagyszerűen aludt. Ezzel megindul
diadalszekere a kifáradt és bensőleg is viszálykodó magyarság ellen, melyet az
agyaglábon álló északi kolosszus kozákjai
is egyre erősebben támadnak.
Magyaróvárnál június 26-án már azt hir
deti, hogy két hét alatt övé a győzelem.
Egy nappal rá Győr bevételekor megszer
vezi a haditörvényszékeket. Július 19-én
már Budára és-Pestre vonul be, hol kiált
ványa szavaként „Ausztria ősi zászlait t ű 
zeti a tornyokra.” Párhuzamosan működve
Jellasich seregével, az Alföldre vonul, hol
július utolsó hétfőjén borzalmasan fölperzselteti Csongrád városát, a szöregi győze
lem után megnyeri az utolsó nagy csatát
—

Temesvárnál. Ezután Görgey leteszi a ma
gyar fegyvert, de nem Haynau, hanem az
orosz Rüdiger előtt. Haynau tombolva fo 
gadja a hírt, amit Kechly kurlandi tiszt
hoz meg neki. Diadalairól aug. 18-án kiált
ványt ád ki, melyben az orosz katonai se
gítséget nem is említi.
Az elkövetkező vérbíróság következő ada
tait azokból a titkos aktákból mondjuk el,
miket a „8 Órai Ú jság” 1929-ben napvi
lágra hozott.
Már aug. 31-én ezt írja 3003. sz. paran
csában Ernst törzshadbírónak: „Még külön
kötelességévé teszem, hogy mindennemű ha
szontalan formaságot mellőzzön a hadbírói
eljárásnál, a különleges hadiállapot köve
telményeit tartsa szem előtt. Az Ítéleteket
megerősítés végett hozzám kell felterjesz
teni külön futárokkal, akik jól kiválasztott,
megbízható emberek legyenek.”
Az aradi és a többi vértörvényszék meg
kezdte erre caraffai működését. Valamenynyi rémtetteiért később is vállalta a fele
lősséget, csak Batthyány kivégzésének bor
zalmas bűnét Lusan nevű titkárára hárí
totta mindig.
Ekkor játszotta el a legborzalmasabb és
legaljasabb játékát. A még ellenálló Komá
rom alá siet s itt az aradi foglyok kegyelmezésének a feltételével igyekszik Klapkát
megadásra bírni, másrészt az aradi mártí
rokat veszi rá, hogy titkon üzenjenek Ko
máromba, hogy az ő érdekükben adják fel
a várat. Az okmányok dátumai beszélnek.
Kiss Ernő és Yécsey halálos ítéletét már
szept. 27-én aláírja Pusztaherkályon, a
többit október 1-én Ácson. A komáromiak
nak pedig azt hazudja, hogy nála kész a
kegyelem, ellenben Susar tábornok vezető
hadbírónak még külön utasítást küld, hogy
az ítéletek jegyzőkönyvét a végrehajtás
után a lapokkal is közöljék. Nem csoda hát,

35

—

ha a vértanuk közül még a filozófus Schweidel is e szavakkal végzi be búcsúzását:
„Haynau tehát megerősítette a halálos íté
leteket, úgy verje meg az Isten!”
A bresciai hiéna saját pribékjeit is
megvetette. Mikor Damjanichné folyamod
ványa hozzá került, aki boldogult férje
apró emléktárgyait kérte a hóhértól, de ki
derült, hogy a vértanuk minden értékét el
kótyavetyélték, Haynau ezt írta az okmány
hátára: „Katonákat akasztottak tolvajok.”
És eljött szerte a hazában a végítélet
ideje. Borzadva olvassuk Bangó Péter lapszerkesztő és Auffenberg Norbert halálát
sürgető írását, avagy későbbről azt a jelen
tést, hogy „ő nagyméltósága nagyon meg
volt elégedve” Hauck Lajos ítélete felett.
(1850. jan. 28.) De a bakók, pribékek ir
galmatlan tobzódásába beleszól a londoni
politika és az orosz cár is.
Haynaut is valami rossz sejtelem szállja
meg. Gróf Grünne közléséből azt következ
teti, hogy kiveszik a főhatalmat a kezéből
s a kegyelem jogát a fiatal császár magá
nak fogja fenntartani. Erre villámgyorsan
március elsejére befejeztet 403 eljárást s
Haynau maga ád kegyelmet és pertörlést
minden esetre. Kegyelmezzen hát a császár,
ha lesz még kinek. Gyanítása valóra vált.
Gróf Grünne hivatalosan is közli vele, hogy
„a császár fárasztó állásából felmenteni
szándékozik és a legmagasabb katonai ki
tüntetéssel fogja érdemeit jutalmazni” . . .
Haynau csodálatos válasza erre ez: „A ki
látásba helyezett katonai kitüntetést semmi
esetre el nem fogadhatom, önök engem hó
hérmunkára rendeltek ki, ezért nem jár ka
tonai kitüntetés.” Borzalmas megnyilatko
zása ez mefisztói lelkületének . . . Radetzky
mondotta rá még Itáliában azt, hogy
„olyan, mint a borotva, használat után
azonnal el kell megint dugni! ’ ’
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Hamarosan el is dugták, mert 200.000
forint ajándékkal felmentették. Ezt már elfogadta, mert a pénzt igen szerette. Egyik
tiszttársát évtizedeken át gyűlölte, mert
egy vendégség alkalmával beugratta őt,
hogy aranyakat adjon a személyzetnek borravalóul. ítéleteinek egyik különös példája
az, melyben a jeles emlékiratírót, Barsy Józsefet, felmenti a kötél alól, de húsz évi
„saját költségén” eltöltendő börtönre ítéli.
Mert hogy jön ahhoz az állam, hogy vala
kit ingyen tartson el húsz évig, mikor az
akasztás esetén semmijébe se került volna.
Haynau mindig Grácba vágyódott nyu
galomba, mégis a kapott pénzen, érthetet
lenül Magyarországon vett birtokot. Meg
vette Mailáth Antal kisgéci birtokát s fel
csapott új földesúrnak, bajuszt növesztett,
magyar ruhában járt, még a megyegyűlé
sekre is elmerészkedett menni, holott né
gyes fogatának mindenütt azt üzenték,
hogy nincs senki otthon. Másrészt, hogy
bosszantsa Bach Sándort, akit legjobban
gyűlölt Kossuth és Görgey után, darutol
las kalapot hordott s a vendéglőkben, hon
nan elvégre is nem lehetett kitiltani, egyre
azt kiabálta: „W ir Ungarn lassen unscrc
Iiechte nicht konfiskieren. ”
Jókai Mór önvallomása szerint, Ankerschmidt lovag alakját utána teremtette
meg. — De úgylátszik a sötét emlékek nem
hagyták pihenni. Újra, meg újra utazni
ment, Beutazta Német- és Franciaországot,
Belgiumot, de Brüsszelben egy úrinő a sze
mébe köpött. Ellátogatott Londonba. De
mikor a Bercly és Perkins-féle sörgyárat
meglátogatta, a munkások felismerték
benne a bresciai hiénát és az aradi hóhért.
Csúnyán megverték. Ekkor írta Everson
angol költő ismert versét, melynek sikerült
újabb fordítását Endrődi Bélától „Az Új
ság” leközölte 1908-ban.

36

—

j
j
,
j
.

Egyszer még Bécsbe siet, hogy 1853.
márciusában részt vegyen azon a hálaadó
nagymisén, amit azért tartott a hadsereg,
mert az őrült Libényi nevű szabónak nem
sikerült a merénylete Ferenc József élete
ellen. Még egyszer találkozott a császárral,
aki kezét nyújtotta felé s ő zokogva borul
a kéz fölé. Nem csókolhatja meg, csak
könnye pereg rá, az ifjú fejedelem el
vonja jobbját. A szemtanuk lélekremegőn
nézték a jelenetet.
Pár nap múlva a bécsi Munsch-szállodában egy reggelen halva találja szolgája.

A szíve ölte meg. Senki se volt mellette az
utolsó percében. Lánya csak koporsójához
érkezett meg. Grácban temetik el királyi
pompával. Egy év múlva követte őt a sírba
leánya is, kit szintén szíve ölt meg, mert
egy fiatal magyar főúr képét ringatta
benne reménytelenül. . .
íme, Haynau borzalmas bűnének és bünhődésének története. Nem simogatta gyer
mekfejét soha se az édesanya keze — és
nem tanította meg imádkozni. Tragédiájá
nak talán ez volt a titka.
Dr. Oravecz Ödön.

Mindennap — az Élet Könyvéből!
Milyennek ismerjük meg az embert a
Márk evangéliumából?
Okt. 10. Márk 2, 1— 4-. A bibliát az is
örömmel veheti kezébe, akit egyelőre nem
az Isten, hanem az ember megismerése ér
dekel. E pár versen át is oly sokat tudunk
meg az emberről. Van benne vágy Jézus
után, mert vágyódik egy magassabbrendü
személlyel való kapcsolatra. A friss újság
hírnél jobban érdekelheti az Ige. Ha az
egyik megtalálta Jézusban a nagyot, azon
van, hogy ugyanazt a másik is megtalálja.
Okt. 11. Mk. 2, 5. Igen sok elemből és
problémából van összetéve egy-egy ember
élete. Ezek közül egy sem olyan fontos,
mint az, hogy milyen a hite, hogy mikép
gondolkodik a bűnről, s hogy tudja-e min
den más áldásnál és előnynél nagyobbnak
látni a bünbocsánatot. Bármily távol áll
tőled ma még ez a sorrend, hidd el, hogy
a te célhoz-érésed is csak ezen fordul meg.
Okt. 12. Mk. 2, 6— 8. Eléggé siet a Márk
evangéliuma, hogy bemutassa az emberek
nek azt a fajtáját, amelyet nem a Jézushoz
való vonzódás, hanem az ő dolgainak kritizálása jellemez. Hogyan? Hát még sem vá
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gyódik mindenki Jézus után? Sajnos, so
kaknak a szíve tele van mindféle előítélet
tel, helytelen nevelés következményeivel,
úgy hogy az első találkozásokban nem is
merik fel, hogy Jézus az, aki után a szívük
szomjaz.
Okt. 13. Mk. 2, 9— 12. Az ember életében
jöhetnek létre fordulatok. Valaki egy vo
natösszeütközésből csodálatosan megmene
kül. Egy másikat a bűn folytán rázuhant
gyalázat indíthat új elhatározásra. De Jé
zus és a tapasztalat szerint igazi fordulat
csak akkor áll be, ha megtudjuk és elhiszszük, hogy bűneink bocsánata Isten Fiá
nak a vérébe került.
Okt. lé . Mk. 2, 13— 14. Hogy merte
Jézus Lévit ily hirtelen tanítványául el
hívni? Tudta, hogy az ember pillanatok
alatt képes a legnagyobb elhatározásokra s
pillanatok alatt képes megérezni, hogy
Benne, Jézusban, mindent feltalálhat.
Okt. 15. Mk. 2, 15— 16. A farizeusok
félúton megállt lelkek. Tudják, hogy van
bűn, hogy kell a bűn ellen küzdeni. De nem
tudják, hogy a legnagyobb bűn ellenére is
szeretni kell a bűnöst, mert Istennek job-
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bán, mint egy régi műemlék megmentése,
van a szívén a legszerencsétlenebb bűnös
lélek megmentése.
Okt. 16. Mk. 2, 17. Ebből a helyből nem
lehet arra következtetni, hogy vannak em
berek, akiket Jézus nem tart bűnösöknek.
Ez csak annyit jelez, hogy vannak, akik
igazaknak képzelik magukat, mert az em
beri mértéket megütik. Talán te is azért
voltál megelégedve magaddal, mert nem az
Isten mértékei szerint vizsgáltad magadat ?
Okt. 17. Mk. 2, 18— 20. A Jézussal való
összeköttetés sok minden alól felmenti az
embert, aminek mellőzése más emberre nagy
hátránnyal járhat. Éppen azért helytelen
dolog dicsekedni a Jézustól hozott nagy
lelki szabadsággal, ha magát a Szabadítót
nem fogadjuk el. Csak aki tud úszni, az
vetheti le magáról a légpárnákat.
Okt. 18. Mk. 2, 21— 22. A Jézus nélküli
állapot annyira más, mint a Jézussal való
élet, hogy egyikből a másikba, csak éles
szakítás árán lehet jutni. Az ember az Isten
igéje szerint annyira romlott, hogy csak az
segíthet rajta, ami egészen más, ami egé
szen újat kezd, kíván és ád.
Okt. 19. Mk. 2, 23— 28. Először a megbo
csátást, azután a böjt mellőzését, végül a
szombatot kifogásolják a farizeusok. Ha va
laki kifogásolni valót keres, módja telhet
benne. De a kifogásoktól nem lesz gazda
gabbá a szív. Nem az a te bajod is, hogy
folyton a csomót keresed a kákán? Mert —
fájdalom — ilyen is lehet az ember.
Milyennek ismerjük meg Jézust a Márk
evangéliumában ?
Okt. 20. Mk. 3, 1— 6. Meg fog lepni az
első vonás: Jézus haragszik. Erről megszok
tunk feledkezni. Sokan azt gondolják, hogy
csak a régieknek volt dolga haragvó Isten
nel. Jaj nekünk, ha sohase érezzük, hogy
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Jézus haragudni is tud. Ám Neki a haragja
is más, mint a mienk. Nem azért haragszik,
mert valami Neki kellemeletlen, hanem
azért, mert fél, hogy a szívünk megkemé
nyedik s mi elveszünk.
Okt. 21. Mk. 3, 7— 9. „De más napom
van nekem, Jézus, az örök szeretet!” -—
énekeljük Gerhardt Pál kedves esti éneké
ben. Szoktuk az Űr Jézust a naphoz hason
lítani, de csak a Belőle kiáradó fény és me
legség miatt. Nézd mennyien vonzódnak itt
Jézus köré, pedig még sem fényét, sem me
legét nem tapasztalták! Igen, J ézusnak van
minden fényt és meleget megelőző vonzó
ereje. Nap Ő ebben a tekintetben is.
Okt. 22. Mk. 3, 10— 12. Az Űr vonzó-ere
jénél az a legcsodásabb, hogy nemcsak úgy
nevezett szép lelkekre volt nagy hatással,
hanem a legszennyesebb életűekre is. Nem
csak hitre hajlamos, hanem kételkedő, hi
tetlen és istentelenül élő emberekre. A mi
mágnesvasaink csak a vasat vonzák. Jézus
a salakot is tudja vonzani.
Okt. 23. Mk. 3, 13— 19. Jézus egyetemes
vonzó erejének titka az, hogy mindenki
számára tud nyitni életlehetőséget s ez az
életlehetőség mindenkire nézve többet tesz
hozzáférhetővé, mint amennyije van. És
mivel tette ezt lehetővé ? Azzal, hogy ő nem
csinált monopóliumot abból, amije volt, ha
nem tékozlóan adta és adja ma is, amit Ő
maga élt,
Okt. 24. Mk. 3, 20— 26. Ma két dolgot
látunk. Szenved hozzátartóitól. Anyja
sem kivétel. Nem lehet tehát Máriának túlon-túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Ez
az egyik. S a másik: Mikor ellenségeit pró
bálja meggyőzni, kész észokokhoz folya
modni. Jézus tehát nem fokozta le nullára
az ész jelentőségét.
Okt. 25. Mk. 3, 27— 30. Ez a rész azért
fontos, mert betekintést nyújt Jézusnak a
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.Sátánnal való titkos harcába s győzelmébe
is. Jézus életének nem minden jelenete fo 
lyik le a Bibliában a szemeink előtt. Sok
minden, ami Közte és az Atya közt, Közte
és a Sátán közt lejátszódott, majd csak az
örökkévalóságban lesz előttünk nyilván
valóvá.
Okt. 26. Mk. 3, 31— 35. Jézus megbe
csülte a vérségi viszonyt, a családi és egyéb
történeti kötelékeket. Nem volt kozmopo
lita, nem lett volna eszperantista, de min
dennél többre becsülte a lelki viszonyt. A
lelki viszonyban pedig nem az érzelmekre
és ismeretekre helyezte a hangsúlyt, hanem
arra, hogy akaratom miként viszonyul az
Isten akaratához.
A reformáció a Római Levél ablakaiból.

hangsúlyt, de hogy az ember teljes tehetet
lenségét, csődjét és elveszettségét is hang
súlyozza, az nem. Pedig a hitnek, Jézus
Krisztus közbelépésének csak ott van ér
telme, ahol egy ilyen haláltérdemlő ember
áll szemben Istennel. Csak aki egészen leéktelenítette magát, azt ékesítheti fel a hit.
Okt. 30. Róm. 4, 5 és 21— 25. Mennyi ön
sanyargató és érdemhajhászó cselekedettel
gyötrődött Luther, míg megértette, hogy
Isten előtt a legjobb jócselekedetünk is
olyan, mint a fertőzött ruha. A Sátánnak
egyik legnagyobb kápráztató müve, mikor
az ember tud Jézus érdeméről, de azért még
mindig maga akarja kiérdemelni az üdvös
séget. Így bosszulja meg magát az, ha nem
akarom tudomásul venni, hogy rongyos
koldus vagyok, aki nem mehetek azzal Isten
elé, ami tőlem való.

Okt. 27. Róm. 1, 15— 17. Pál rájött arra,
hogy Krisztusnak érettünk való halála az
Okt. 31. Róm. 5, 1 és 18. Ma van a refor
isteni kijelentésnek és embermentő munká
máció emléknapja. Hadd dicsőítse minden
nak a csúcspontja. Luther rájött arra, hogy
gondolatunk azt az Urat, aki a leglehetet
az evangélium a Bibliának és keresztyénlenebbet: az én megigazulásomat elvégezte.
ségnek a lelke. Mindeniknél először egy
Isten azt a csodálatos üdvtervet választotta,
belső folyamat indul meg s mégis mindenik
hogy azokat, akik az Ő Fiának a Golgotán
egy hatalmas történelmi mozgalom központ
hozott áldozatát elfogadják s így Krisztus
jába kerül. .Sokan szeretnék másolni őket
nak magukat alávetik, elfogadja az Ö fiai
az utóbbiban, de a dolog nyitja belől van:
nak. Ez a reformáció legnagyobb felisme
abban, hogy mindketten egy bizonyos hit
rése s ennek a fénye ragyog a Római Levél
ből éltek.
minden ablakán.
Okt. 28. Róm. 2, 4— 12. A középkori keNov. 1. Róm. 6, 1— 4. A hitnek van egy
resztyénség nemcsak az Isten képét rontotta veszedelme. Ha nem tesszük az életünk ten
meg, hanem az emberét is. Sokat beszéltek gelyévé, amely körül mozgunk mindenestől,
a bűnről, de elfelejtették, hogy maga az em szemfényvesztésé válik. Jézus Krisztus el
ber lénye romlott meg. Cselekedeti bűnök fogadása nem lehet a mi élősdi természe
ben lehet különbség közöttünk, de legmé tünk s bűnös lényünk tenyészetének szol
lyebb természetünk szerint mindnyájan el- gája. A hit csak úgy lehet életet teremtő,
kárhozottak vagyunk. Ezt tanítja a refor ha más oldalról halálba juttathat.
máció. És most nevezzék még tovább is egy
Nov. 2. Róm. 7, 19— 25. A Római Levelet
szerű felvilágosodási mozgalomnak azt!
sok helyen nagyon nehéz megérteni. Luther
Okt. 29. Róm. 3, 23— 28. Sokaknak tet mégis azt mondta róla, hogy ezt a levelet
szik, hogy a reformáció a hitre helyezi a minden keresztyénnek könyv nélkül kellene

-
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tudnia. És ez lehetséges. Aki tisztában van
azzal, hogy benne két ember küzd: az ó és
az új, s hogy az ó-t azért kell mindennap
a kereszthez vinnie, hogy az ott meghaljon;
az újat pedig azért, hogy az onnét éljen, —
az tudja könyv nélkül a Római Levelet.
Nov. 3. Róm. 8, 1, 28, 32, 38— 39. Ez
a Római Levél csúcspontja. Boldog, aki ide
feljuthat. De nincsen kizárva senki ebből a
boldogságból. Akinek lelkét megragadja,
hogy nincs nagyobb az egész mindenségben,
mint az, hogy Jézusban élhetek s Ő érette,
— azt Isten Lelke megvilágosítja s fölvezérli a csúcspontokra.
Nov. 4. Róm. 9, 15, 16. Jaj, ha az Űr
Jézus váltsághalála csak hideg tantétel
marad számunkra. Akkor vége van. Azért
oly fontos, hogy Isten Lelkének megvilágí
tásában jöjjünk rá arra az igazságra is,
hogy bűnösök vagyunk, arra is, hogy a Ke
reszten van a mi Megváltónk. A matema
tikai igazságnál mindegy, hogy hogyan jö 
vünk reá. Az üdv-igazság csak akkor jelent
üdvöt, ha érezzük, hogy maga Isten mun
kálja bennünk annak megismerését.
Nov. 5. Róm. 10, 10— 17. A reformáció
sohasem látott volna napvilágot, ha Luther
magába rejti, amit Isten neki megvilágosí
tott. Manapság ízlésesebbnek tartják, hogy
a hitről, legszentebb meggyőződésünkről ne
beszéljünk, kivált ha az az általános véle
ménytől eltér. De jaj annak a kornak és
egyháznak, amelynek fiai ennek az illem
nek hódolnak. Sőt jaj minden embernek,
akinek van ugyan már tapasztalata a Jé
zussal való élet gyönyörűségeiről, de arról
beszélni mások előtt nem mer.
Nov. 6. Róm. 11, 33— 36., továbbá 12,
1— 2. Ma már tudjuk, hogy a középkori keresztyénség nem tudott bejuttatni az Isten
nel való közösségbe, ahogy a reformáció
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keresztyénsége tud. Vitásnak csak az lát
szik, hogy a reformáció elmélyítettebb keresztyénsége tud-e annyit megvalósítani a
világ porondján, mint Róma. Igenis tud.
Csak ehhez még több hit, még több komolyság s még több odaadás kell, mint Róma
keresztyénsége megvalósításához.
Nov. 7. Róm. 13, 1— 7. Egyesek igyekeztek Luthert s a reformációt megrágalmazni
azzal, hogy lerontja a tekintélyt, lázit és
forradalmosít. Mennyi tudatlanság és rossz
akarat kell ahhoz, hogy ezt valaki tartósan
állítsa! Olvasd el ezt a részt! Ez is benne
van abban a Római Levélben, melyre Luther azt mondta, hogy minden keresztyén
nek könyv nélkül kellene tudnia.
Nov. 8. Róm. 14, 1— 9. A túlságos sza
badságot is szemére vetik a reformációnak.
Hát itt tényleg van valamelyes szabadság.
Azokban, amik másodrendüek, amikben
egyéni hajlam, történelmi múlt, neveltetés
érezteti befolyását, nem visszük késhegyig
a dolgot. Csak a szív legyen az űré, aki
érettünk halt és él ma is, akkor nem vesze
delmes, csak az élet sokoldalú gazdagságát
felhozó arany-elevátor a szabadság.
Nov. 9. Róm. 15, 15— 19. és 16, 1— 16.
A reformáció s annak Magna Chartája:
a Római Levél, sokkal mélyebbre szállítja
alá az embert a bűntudat folytán, semhogy
tiarás fejedelmeket s földi helytartókat csi
nálhatna egyesekből. De azért a reformáció
is megbecsüli az embert. És pedig nemcsak
a vezetőket, akikre Isten országa munkája
van bízva, hanem azokat a kis embereket is,
akiket, ím Pál apostol is érdemesnek tart
üdvözletküldésnél a felsorolásra. Pedig
nincsen nekik más jelentőségük, minthogy
valahol ők is tagjai voltak az Űr Jézus gyü
lekezetének.
Gáncs Aladár.

40

—

]
\
]
i
.]
i
j
\
;

1681- 1731- 1781.
Lapunk előbbi száma az egyetemes ke
resztyén egyház történelméből vette jubi
leumi emlékezése tárgyát. Most emlékez
zünk meg a hazai egyháztörténelem három
nevezetes eseményéről. 250, 200 és 150 esz
tendő távolából tekintünk vissza rájuk.

Károlynak ez volt a válasza a magyaror
szági protestánsok számtalan panaszára és
a vallásügyi bizottság munkálataira. Tar
talmát legegyszerűbben így lehet összefog
lalni : teljesen igazat adott az addig meg
jelent sérelmes királyi rendeleteknek és a
közigazgatásnak, mely a római pápás érde
keket képviselte.

1681— 1731— 1781. Magukban nem sokat
jelentő számok. Csak abban érdekesek,
hogy éppen száz évnyi időt zárnak be s
osztanak ketté, pedig csupán a történelem
szeszélye vetette őket így össze. Nagy fon
tosságukat nem is érzi más, csak a magyar
protestáns ember. De ennek szemében az a
száz év is különös jellegű. Azok az esemémények ugyanis, amelyek 1681-re és
1781-re esnek, mindenképpen egy sajátsá
gos korszakot határolnának el, még akkor
is, ha nem pontosan száz esztendőt szab
nának meg. A magyarországi protestáns
egyházaknak ez volt a legszomorúbb, legborúsabb koruk.
Mi volt hát e három év eseménye? 1681ben a soproni országgyűlés csekély módo
sítással törvénybe iktatja Lipót királynak
a vallásügyet elintéző leiratát. Ez az új
törvény a vallás szabad gyakorlatát csak a
földesurak jogainak épségben tartásával
engedte meg, tehát még azt a szabadságot
is elvette a protestánsoktól, amelyet Bocskay kivívott a nemzetnek. E törvény I. Rákóczi György nagyszerű vívmányait meg
sem említette.. Ugyanekkor a templomokról
is rendelkezés történt, úgy azonban, hogy
ami egyelőre kedvező engedménynek lát
szott, később annál több üldözés és keserű
ség forrása lett. Itt van ugyanis szó az
artikuláris (becikkelyezett) és vég-helyek
ről.
1731-ben a Carolina Besolutio néven em
legetett királyi rendelet jelenik meg. III.
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1781. a Türelmi Rendelet megjelenésének
esztendeje. II. József ez év október 25-én
bocsátja ki intézkedését a vallás ügyében:
egyszerre visszaadja azokat a jogokat, ame
lyeket 1681. és 1731. elvett a magyar nem
zettől. Igaz, hogy megszorítások is voltak
benne, de mennyi volt az engedmény! Igaz,
hogy csak rendelet volt királyi kegyből, de
eddig is rendeletek sorvasztották a protes
táns egyházak életét! Hatását eléggé jel
lemzi az a tény, hogy néhány év alatt 1015
anya- és leányegyház támadt új életre
Magyarországon.
Megemlékezésünk tehát részben fájdal
mas lelkűnknek, de részben ünnepi érzé
seket is kelt bennünk. 1781-re nem lehet
másképp gondolnunk, hanem csak úgy,
hogy alázatosan Isten elé állunk és hálát
adunk neki azért, hogy az evangéliom hir
detését az elnyomatás századában is meg
védte a teljes pusztulástól és még jó idő
ben kegyelmesen felemelte Egyházát az elesettség porából.
De hálátlanok volnánk Istennel szemben,
ha nem áldanánk irgalmasságát, melyet a
sötét korszakban is megmutatott a hazai keresztyénségnek. Ekkor az evangéliom ma
gyar népe arra kényszerült, hogy befelé
tekintsen, számot vessen önmagával és
lelke békességéért Istenhez alázattal kö
nyörögjön. Ács Mihály (1646— 1708.)
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egyik éneke jellemző kifejezése e kor vallá
sos hangulatának:

másnak keresztyéni elszenvedéséről és békességes eltűréséről mit mondjak? Te
gyem-e ezt a te dicséreteid közibe, Felséges
Császár és Magyarországnak apostoli kirá
lya? Azt mondom, ő legszebb méltóság a
földön, igen helyesen él az apostoli királyi
titulussal.2 Augustana és helvetica confession3 levő igaz keresztyének, hűséges jobbá
gyok, békességet, egyességet szerető jó
jámbor lakosok, jöjjetek ki, idvezeljétek a
királyt, mert ez tinéktek békességet szól,
elveszi szívetekről a nyögést, eltörli szeme
tekről a könnyhullatást, lelki szabadsággal
ajándékoz meg, mely jobb az aranynál és
az ezüstnél. . . Jöjjetek ki, ti sötétben ülő,
gyászruhákban járó szegény árva eklézsiák,
kik olyak vagytok, mint a pásztor nélkül
való nyáj, melynek nincsen vezére, mint az
árva, kinek nincsen édesatyja, mint az
ügyefogyott, kinek nincs bírája, mint a
fészkétől
megfosztott
madár, melynek
nincs nyugalma. Jöjjetek ki és örvendje
tek e királynak, mert templomot hágy néktek építtetni, papokat enged vitetni, mint
jó atya, megtanít imádkozni, kik most so
kan azt sem tudjátok, van-e Isten, van-e
Krisztus. . . A király azt cselekszi, hogy ha
régente Ninive ezerötszáz tornyokkal ékes
kedett, ez ország is tündököljön sok ezer
templomokkal.”

Magas egekben lakozó Felség,
Tekints le hozzánk kegyes Istenség,
Lásd, mely igen nagy, Uram, ez Ínség,
Melyben nyomorog a keresztyénség.
ígérted vala azt atyáinknak,
Hogy szívből hozzád ha imádkoznak;
Ha felkiáltalak nagy szükségükben,
Meghallgattatnak könyörgésükben.
Áldott igédet ne vedd el tőlünk,
Alázatosan, Ur Jézus, kérünk;
Érdemünk szerint ne büntess minket,
Inkább töröld el sok bűneinket.
(Dunántúli
Keresztyén Énekeskönyv
264. ének 1, 2. s 8. vers.)
Ez az Isten előtt való alázatosság, benne
való bizalom és az Igéhez való állhatatos
ragaszkodás volt az, ami voltaképpen meg
tartotta hazánkban az evangélikus egyhá
zat addig, amíg II. József alatt fel nem
szabadult a 1enyűgözött ségből.
A Türelmi Rendelet jelentőségét pedig
legjobban azokban az iratokban lehet meg
figyelni, amelyek a protestánsok felbuzgó
hálájának és örvendezésének adtak kifeje
zést. Hadd szóljon befejezésül egy ilyen
irat, a Pesten 1782-ben megjelent „Magyar
Öröm” : „Mit mondjak a régen várt és
szívszakadva óhajtott tolerantiáról,1 egy-

Sólyom Jenő.
2 címmel.

1 türelemről.

3 ágostai és helvét hitvalláson.

A modern építészet stílusa.
Nagy világtörténeti átalakulások megvál
toztatják az emberiség egész világrendjét,
gondolkodását, esztétikáját. Ezek a válto
zások lassabban vagy gyorsabban, hol ész
revétlenül, hol szinte pillanatszerűen men
nek végbe. Ilyen rendkívül gyors világfel
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fordulást okozott a világháború. Mint nagy
szárazság utáni zivatar, úgy rombolt végig
a földön, hogy utána új erővel sarjadjon
új élet. Új ember támadt és keze alatt új
világrend és művészet s ez csodálatoskép
pen néhány év alatt megteremtette azt,
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amit az egész X IX . század nem tudott: sa
ját, őszinte stílust.
Az új stílust új szemmel is kell nézni.
Az új nézés első megállapítása, hogy az
építészet elsősorban gyakorlati célú ; a má
sodik, hogy minden művészet alapvető tör
vénye, hogy teljesen őszinte legyen. A
XIX. század építészete elsősorban mutatni,
többnek, gazdagabbnak látszani akar, mint
ami valójában. Ma egészen mást akarunk:
egészséges, levegős, világos lakást, munka
helyet, tantermet. És hisszük, hogy ami en
nek a nagyszerű, magasztos célnak legjob
ban megfelel, az szép is lesz. Mert szép csak
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az lehet, ami őszinte. Őszintesége emelte
stílussá az egyiptomi, a görög, a gót művé
szetet, csak ez teheti a mienket méltó utód
jukká.
Egészség, levegő, világosság: ez a mai
építész három vezérszempontja. Elérésük
höz először városainkat kellene átrendez
nünk: széles utakat, sok kertet létesíteni,
napfényt vezetni minden utcába, minden
szobába, minden zugba. Ha zöldbe, kis há
zakba lehetne helyezni minden lakást,
mennyi betegségnek, mennyi nyomornak
lehetne elejét venni! Sajnos, ezek utópiák
és a mai építészet csak egy-egy házon vagy
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nagyobbszabású lakótelepen tudja meg
valósítani szociális és higiénikus törekvé
seit. Nagy ablakok, világos szobák, tiszta
és higiénikus mellékhelyiségek, mindenütt
a legcélszerűbb, legjobban tisztán tartható
szerkezetek jellemzik a mai építészetet, Ke
rülve a sötét zugok, piszkos és tűzveszélyes
padlásterek, porfogó, tisztíthatatlan hom
lokzatok, minden törekvés praktikus és
egészséges megoldásokra irányul. Nagy
programúi, mely csak a szerkezetek nagy
tökéletesedésével lesz teljesen megoldható.
Szerkezeteink fejlődése állandóan tart,
napról-napra újabbak, célszerűbbek, egyre
újabb anyagok jelennek meg. Egyik legfon
tosabb építőanyagunk a vas, melyet soha
ilyen intenzíven nem használtak, mint ma.
Vasból készülnek az emeletválasztó födé
mek tartói (traverzek), nyílások áthidaló
gerendái, egész épületek vázai, ablakok, a j
tók tokjai stb. Óriási a szerepe a vasbeton
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ban, ahol a szilárd, de rideg betonba (ce
menttel kötött kavics) helyezve annak ru
galmasságot, hajlítóképességet ad. Vasbe
tonból is födémek, oszlopok, épületek vá
zai, alapozásai készülnek. Linóleum, pa
rafa, aszfalt, kovaföld, celluloid és sok más
anyag honosodott meg rövid idő alatt az
építészetben. Amerika már nem építkezik
téglafalakkal, mint mi, hanem vas- és vas
betonvázas öntött betonfalú kolosszusokat
épít. Építészetünk csak a szerkezetek ál
landó tökéletesedésével fejlődhet.
Ha a mai építészet esztétikai oldalát néz
zük, sohse felejtsük el a szociális és higié
nikus szempontot, mert ma az az első. Kül
sejében a modern épület a belső megoldá
sok és szerkezetek őszinte kifejezésére tö
rekszik. Nagy kockaszerű tömegek, lehető
leg asszimetrikusan, változatosan csoporto
sítva, nagy árnyékokkal, erős előre- és
visszaugrásokkal, magasságkülönbségekkel,
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ez adja a modern tömeghatást. S ez, jól
megoldva, térszerübb minden eddiginél,
emellett minden építészet kétdimenziós, ki
véve az ókor, a gótika, a renaissance né
hány nagyszerű templomtere. Az amerikai
stílust a tömegek toronyszerű magasbatörése, az európait a függőleges és vízszintes
tömegek egyensúlyozott elosztása jellemzi.
A nagy tömegek csoportosítása dönti el az
épület hatását. Ez a kockaszerűség, vala
mint az asszimetrikus, ellentét-hatásokon
alapuló elrendezés van hangsúlyozva. A tö
megek vízszintes, függélyes irányait erő
síti az ablaksorok dinamikája. Vízszintes,
függélyes, kiemelt ablaksor-sávok vágják
át a felületeket, pillérek segítik a függé
lyes, párkányok a vízszintes vonulást. Ezek
a sorok adják a nagy felületek karakterét.
Ellentétben állnak ezekkel a gyakori síma,
ablaktalan felületek. Ugyanilyen ellentét
hatásokért alkalmazzák a félkör-alaprajzú
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részeket a derékszögüek mellett. Ezen esz
közöknek tudatos alkalmazása bizonyos
raffinériát, hatáskeresést hoz az építé
szetbe. Ennek következménye a tudatos
funkciókiemelés is. Minden épület, minden
helyiség lehetőleg mutassa rendeltetését.
Ennek legmodernebb eszköze az ablak. Ma
gas, karcsú ablak jelzi a lépcsőház verti
kális, fölmenő karakterét, széles, vastokú
ablak a műhelyt, műtőt, irodát, nem túlnagy a szoba lakályosságát stb. Jó épületre
ránézve azonnal tudni kell, hogy mi a ren
deltetése. Ezt is hangsúlyozzuk a múlt szá
zad homlokzat-uniformisaival szemben.
A nagy tömegek nagy ritmust adnak.
Ezt az ablakok ritmusa követi, ezt a pár
kányok, pillérek, díszítéseké. Ez a komoly,
egyszerű ritmus építészetünknek egyik fő 
eleme. Ez nyilvánul meg a nagy irodahá
zak, gyárak, kórházak ablaksoraiban, a kül
földön gyakori kisházas lakótelepek egytí-
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pusú házainak sorában. A tömegek és ab
lakok ritmusa sokszor elegendő is az épület
kiképzésére. Máskor hozzájárulnak még a
legraffináltabb árnyék- és színhatások, er
kélyek, kiugró lemezek, boltívek, gömbölyítések, ügyesen alkalmazott szobrok, díszíté
sek, órák. Nagy szerepük van a színeknek,
kellemes, meleg színek kedvessé, lakályossá
teszik a legszigorúbb homlokzatot. Családi
házaknál modern stílusban végtelenül ked
ves és barátságos megoldásokat lehet ta
lálni. Ugyanígy lehet megszüntetni az is
kolák, kórházak, középületek sivár, fogházszerű multszázadbeli megjelenését. E gy
szerű, tiszta és lakályos belső kiképzések is
a modem törekvésekhez tartoznak. Porfogó
cirádás bútorok,
csecsebecsék, fényfogó

függönyök, kényelmetlen, nehéz székek,
asztalok helyébe kényelmes és praktikus
bútorokat kívánunk, olyanokat, melyek a
modern ember igényeinek megfelelnek. Az
új stílus a célszerűség útján keresi a szép
séget. Ma még a próbálgatás, keresés jegyé
ben áll, de a jövő fejlődése már benne van,
útja már elő van írva, A mai stílus a fia
talság stílusa. Ha túlzott, komolytalan, gro
teszk is néha, de mindig friss, mindig fia
talos, mert akar: jót, újat, nagyszerűt.
Egészen bizonyos, hogy le fogja győzni a
kezdet túlzásait és akadályait és egy új,
nagyszerű művészi korszakot fog alkotni.
(E cikk kliséit a „Tér és Forma” bocsá
totta rendelkezésünkre.)
Valér Erik.

A szelíd gesztenye.
Amikor hullani kezdenek a levelek, érik
a szőlő, vele együtt megjelenik a piacon a
gesztenye is. Ma bizony már csak egyszerű
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gyümölcsszámba megy. Régen azonban
fontos táplálék volt, amikor nem volt vas
út, nem tudtak gabonát, rizst szállítani

46

-

olyan könnyen, mint ma a vasutak, gépek
idején és a burgonyát sem ismerték még.
Aki járt Európa déli részein: Olaszország
ban, Szicíliában, Görögországban, Spanyolországban, Korzika szigetén, főleg itt a
hegyi falvakban, az tapasztalhatta, hogy
ott a mi burgonyánkat a gesztenye pótolja.
Ott a vendéglőben hiába kérünk „krumpli
körítést” (a „köret” még rosszabb pesti
szó), vagy ha kapunk, ugyancsak borsos
árat fizettetnek velünk. Ezzel szemben a
gesztenye majdnem mindennapos táplálé
kuk.
Bizony a régi idők éhínségétől a legtöbb
ször a gesztenye védte meg az embereket,
már t. i. ott, ahol a gesztenye megtermett.
A szegényebb néposztályoknak, azután a
katonaságnak a létért való küzdelemben
fontos segítőtársa volt a szelíd vagy nemes
gesztenye (Castanea vesca Gört; C. vulgá
ris Lám, C. sativa M ill). A középkorban,
hogy a katonaság élelmezését mindenkép
pen biztosítsák, a várak mellé mindjárt ha
lastavakat csináltak, a környéket pedig
gesztenyefákkal ültették be.
Korzika hegyes tájain a falvak lakóinak
ez a főeledelük, akár nálunk Árvában, Liptóban a krumpli. Néhány gesztenyefából
megél egy egész család, még pedig gond
talanul. Egy 70— 100 éves fa évente 100—
200 kg gesztenyét is lead. Egy személy át
lagos évi szükséglete pedig 100— 150 kg
gesztenye. Ma nálunk a gesztenyének, mint
tápszernek nincs jelentősége. Az emberi
táplálkozásban inkább csemege, gyümölcs,
de télen még így is igen keresett árucikk,
hiszen sok gesztenyét hoznak hozzánk Olasz
országból maroni néven. Azután a fája is
értékes, kiváló épület-, bútor-, szerszámfa,
de tűzifának nem jó, mert láng nélkül, foly
tonos pattogás közepette ég. Szene azonban
jobb és többre is becsülik, mint a bükkfa
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szenet. Kérge cserzésre alkalmas, festő
anyagot ad. Gyümölcsét étkezésen kívül
sertéshízlalásra is felhasználhatjuk. Lisztté
feldolgozva zsírtartalma 4— 6-szor nagyobb,
mint a búzaliszté, tehát táplálóbb is. Emiatt
érdemes lenne több gesztenyét termelnünk
idehaza, hogy ezzel is csökkentsük a kül
földi behozatalt.
A gesztenye magyarországi elterjedését
teljes pontossággal nem ismerik még ma
sem a növénytannal foglalkozó tudósok, a
botanikusok, pedig Fekete és Blattny híres
munkájukban: Fák és cserjék a magyar
állam területén (I. 94— 130. 1.) bőven fog
lalkoznak vele.
Bizonyos, — írja Gayer Gyula — , hogy
elterjedése régente sokkal nagyobb volt,
mint ma s hogy a Magyar-medence kerüle
tén és a Magyar-Középhegységben terjedel
mes erdőket alkotott, melyeket azonban a
kultúra már nagyon megritkított. Régebbi
íróink (Grossinger, Stocz), főleg a kőszegi,
fraknói, pozsonyi, szentgyörgyi, egyházasmaróti, nagymarosi, nagybányai, pécsváradi és zalamegyei gesztenyéseket emelik ki
s ma is e vidékeken találjuk még a legtöbb
gesztenyét, Pozsonyt kivéve, ahol az egy
kori gesztenyéseknek jóformán már csak a
nyoma maradt fenn, néhány gesztenyekí
sérő növényben.
A gesztenye kultúrváltozatainak száma
igen nagy. Mi, az ú. n. magyar gesztenye
mellett legtöbbször a maroni nevet halljuk,
ez van benne Olaszországnál földrajzköny
veinkben is. Bettelini magából az olasz
Svájcból 16 fajtát ír le s a különbségek
egy része éppen a korai vagy későbbi érés
sel kapcsolatos. íg y a legnagyobb szemű,
de legkényesebb marone mellett a torcione
koránérő, igen ízletes, de nem jól áll el, a
verdeső későn érik, kevésbbé jóízű, de igen
sokáig eltartható, a montane pedig maga
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sabb fekvésű helyeken is tenyészthető. A
marone (maroni) nagyobb liszttartalmával
szemben hazai gesztenyénk cukortartalma
nagyobb, a mi gesztenyénk tehát ízletesebb.
Emellett Grossinger már 1797-ben meg
írta, hogy vannak gesztenyéink, amelyek
nek nagysága alig marad el a maróni mö
gött. A vasmegyei gesztenyésekben a 33—
34 mm széles, 25— 26 mm magas, 23— 24 m
vastag makkot termő fák gyakoriak. —
Tudni kell ugyanis, hogy a gesztenye
„magva” voltaképpen fel nem nyíló, egymagvú termés: makk. Ezek rendszerint
hármasával állanak együtt a tüskés hurok
ban (kupacs), mely valójában nem más,
mint a tengelynek a kiszélesedése. A geszte
nyének kitűnő tulajdonsága azután az,
hogy vagy kasokban hagyva, vagy homok
közé téve kitünően eltartható, csak a fagy
tól és nedvességtől kell megóvni.
Oly vidékeken, ahol a szőlő megterem,
gyümölcsfának tenyészthető, erdei fának
azonban hidegebb vidéken is, mondhatni
majdnem mindenütt, ahol a tölgy még jól
tenyészik. Minél hidegebb azonban a vidék,
annál ritkábban terem és lassabban is nő.
A szelíd gesztenye a leggyorsabban növő
fanemeink közé tartozik, csak az akác- és
a nyárfák tudnak vele vetekedni. 8— 10
éves korában szokott erős fejlődésnek in
dulni, később, 40— 50 éves koron túl, ma
gasságban nem igen növekszik, törzse azon
ban még sokáig és pedig magasságához ké
pest aránytalanul megvastagszik.
A gesztenye életkora az irodalmi adatok
szerint meghaladja az 1000 évet. A leghí
resebb öreg gesztenye az „Etna geszte
nyéje” ; csakhogy ez nem egyetlen faj, ha
nem a távoli múltban kipusztult egy vagy
több faóriás kerületén felnőtt fák (ma már
csak romokban létező) csoportja s a köny
vekben olvasható 20 méteres átmérő és 64
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méteres kerület az egész facsoportra s nem
egyes fára vonatkozik.
A legnagyobb ismert gesztenyefák kerü
lete 10— 13 méter (mellmagasságban mér
ve) Gayer ( ívül a írása szerint. 11.74 m ke
rületű fa állt egykor Velem mellett Vas
megyében. 12.5 és 13 m-es társai a szomszé
dos Alsó-Ausztriában Prigglitz mellett ma
is élnek. Hazánkban legnagyobb ma a kő
szeg— királyvölgyi fa 9.25 m kerülettel.
Öreg gesztenyéket az ország több helyéről
is ismerünk. ígj- híres Sümeg mellett a bazsi hegyen Hársfa Flórián gesztenyéje. De
általában az Irottkő-hegység délkeleti lej
tőjén Kőszeg és Rohonc között találjuk a
legtöbb nagy gesztenyefát és a cáki erdőt
a maga hatalmas törzseivel méltán tekint
hetjük Magyarország utolsó, sajnos, ma
már csak romjaiban szemlélhető ősgeszte
nyésének.
Fekete— Blattny munkájában azt olvas
suk: A szelídgesztenye hazájának Hahn
Viktor Kis-Ázsiát tartja, még pedig annak
északi tartományait. Állítólag Görögország
ban sem volt eredetileg honos. Kr. e. 60 év
vel Dioskorides a szelídgesztenyének több,
Görögországban használatos nevét említi.
Ekkor tehát már megbecsülték ott ezt a fát.
Plinius szerint a régi görögök a görög szi
getekre és Görögországba már Kr. e. 500
évvel hozták be. Alger és Tuniszba, Afrika
északi partvidékére szintén így vitték be.
Ezt a felfogást ma már nem osztja egyet
len botanikus sem, hiszen a gesztenye
Európa déli részein mindenütt igen elter
jedt, vadon nőve egész erdőségeket alkot.
A Földközi-tengert környező tájak növény
világának jellemző fája. Mások meg sokkal
északabbra hozzák a gesztenye-kultúrát,
egész a 47— 50° északi szélességig. Legma
gasabban nyúlik északra a Rajna völgyében.
Willkomm szerint Németország déli részein
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— bár erdőket is alkot, mégsem őshonos,
hanem a rómaiak telepítése. Ugyancsak
római telepítésnek köszönheti eredetét több
botanikus szerint a szelídgesztenye Lotharingiában és Déltirolban is.
Ezzel szemben Gayer Gyulát idézhetjük,
aki szerint Erdőbénve miocénjéből már
1856-ban leír Kováts egy gesztenyefajt s a
miocén-korszakban a gesztenyének Európá
ban széleskörő elterjedése lehetett. A köflachi barnaszénben is találták törzseit s
mai gesztenyénket kimutatták a stájeror
szági Gleisdorf pliocénrétegeiből. Ha ehhez
az adathoz hozzávesszük Rosenkranz paleoklimatológiai vizsgálatait, melyek szerint a
gesztenye jelenlegi előfordulásának helyein
Alsó-Ausztriában a jégkorszakot is átél
hette, azt látjuk, hogy az egykori pannnóniai (pontusi) beltenger környékén a gesz
tenye elterjedése a földtani (geológiai) har
madkor vége óta lényeges változást nem
mutat.
Akár honos, őshonos a gesztenye nálunk,
akár nem, azzal a gazdaember szüret táján,
mikor must mellé eheti lágy kenyérrel,
szőlővel, vajmi keveset törődik. Ha pedig
a rómaiak hozták volna be hozzánk, mint a
szőlőt is, hála és dicsőség e régi nagy nép
nek. Ügy a gesztenyének, mint a szőlőnek
hosszú tenyészeti időre és meleg őszre van
szüksége, hogy gyümölcsét beérlelje. A sző
lőnek azonban mégis több meleg kell, mint
a gesztenyének. A gesztenye a falu mentén
az északra néző hegylejtőkön is zamatos
gyümölcsöt hoz, a szőlő azonban nem. Mi
vel a két növény életigényeiben igen ha
sonló, azért a történelmi idők során a szőlő
kultúra sok területet elhódított a gesztenyé
től. A szőlőkultúra terjedésének — Gayer
szerint — elsősorban a gesztenye-erdők es
tek áldozatául. A gesztenyének több ned
vesség kell, mint a szőlőnek. Virágozni 15—
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18 C°-nál kezd. Virágai merevszárú bar
kák, szirom nélküliek, csupán kehelyszínű
leplük van. A barkák egylakiak, alján
vannak a termővirágok, a barka felső ré
szét szép fehér hímvirágok alkotják.
A fiatal gesztenyefák között sok olyant
találunk, amelyet csak porzós virágot fe j
lesztenek. Ez a tulajdonság azonban a fák
idősebb korában a rendes egylaki vagy tisz
tán nővirágot nevelő tulajdonsággá válto
zik át. A gesztenyefák már porzásra képes
hímvirágát a méhek és más rovarok is szí
vesen fölkeresik s így a szél mellett a meg
termékenyítést ezek is nagyban elősegítik.
Baj azonban, hogy — kivált a nővirágok —■nemcsak a gyengébb fagyot, hanem már a
levegő erősebb lehűlését is megérzik, a bibe
elpusztul, a hímpor csírázásra képtelenné
válik. Némely erősebb tavaszi fagy még a
virágokat tartó többarasznyi hosszúságú
hajtást is többé-kevésbbé elpusztítja. Még
érésnél is megköveteli a meleget. Akkor
érik be a legszebben, hogyha szeptembernek
14.5°, októbernek pedig 8.5° C a középhő
mérséklete.
Az alföldi homokot, főleg a futóhomokot
nem kedveli, de Dunántúl nyugati részén
mindenütt megterem. Egyike a legszebb
fánknak s mivel nagy kort ér el, a régiek
jobban becsülték, mint mi, a modernek, a
haladókornak rendszerint hálátlan gyer
mekei. Pedig sok szép öreg gesztenyefa van
még nálunk, csonka hazánk keretein belül:
Zala, Vas, Baranya megyében.
Magyarország élő legöregebb fája min
den bizonyai a kőszegi gesztenye — álla
pítja meg Rapaics Rajmund. Sőt valószínű,
hogy európai viszonylatban is a legöregebb
fák közé tartozik. Hajdanában ugyan könynyen osztogatta a tudomány is az ezeréve
ket az öreg fák számára, ezért sokszor ol
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vashatunk európai ezer és kétezer éves fák
ról, ma már azonban külön választják a tu
dományt és a legendát s így tudjuk, hogy
ezeréves fák a ritkaságok közé tartoznak.
A kőszegi gesztenye korát kerek számban
800 évre becsülik újabban. Eszerint magja
abban az időben csírázhatott, mikor Szent
László legendás harcait vívta. Chernél Ist
ván atyja hívta fel rá a figyelmet 1864-ben.
Kőszeg mellett, a Királyvölgyben áll ez a
hatalmas fa.
A gesztenye régi jelentőségének az em
lékei is elmosódnak lassan-lassan. Csak 1—
2 helynév emlékeztet (Keszthely), régi fon
tosságára. Pedig újra felkarolhatnánk a

termelését, mert pompás, zamatos a gyü
mölcse és a gesztenyepüré is sok édes em
léket ébreszt a legtöbb diákban. Emellett
több hasznot is hajt, mint a szemes termé
nyek. Az idén pl. 10— 12 fa termésének ér
téke messze meghaladja az egy holdon ter
melt 4— 5— 6 mázsa búzának az értékét.
Egyre azonban vigyáznunk kell, ne kül
földi származású, hanem magyar földön
termelt fákat ültessünk, azokat nemesítsük,
mert akkor munkánkat nyomon kíséri a jó
Isten áldása. Minél több embernek terem
kenyeret, ad megélhetést a magyar föld,
annál erősebb az ország, annál nagyobb a
boldogság.
Hajdú Károly.

Mikes álma.
Messze-messze, ott ahol a zúgó tenger ha
talmas hullámokkal ostromolja az arany fövenyü partot, kis világosság csillog.
Olyan ez a világosság, mintha egy fáradt
szem sugára volna. Néha fel-fel villan,
meg-megcsillan, máskor meg úgy látszik,
mintha egy lehellet elég volna, hogy el
aludjon. És ime el is aludt. Bent a házikó
ban egy testileg-lelkileg megtört ember
hajtja nyugovóra ősz szálaktól csillogó
hajú fejét. Csend van, csak az alvó egyen
letes lélegzése hallatszik. Nyugodtan al
szik, az ajka mosolyog. V ájjon mit is ál
modhat ?
Gyönyörű vidéken jár. Magas hegyek
meredeznek előtte, olyanok, mintha őszek
volnának. Hófehér hajuk, a hókorona, csillog-villog a rásütő nap fényénél. És mégis,
bár a hegyekben hó van, lenn a völgyben
tarka virágok nyílnak. Teli tüdővel szívja
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be illatukat. Milyen ismerős is ez a vidék.
Jobban szétnéz. Nem akar hinni a szemé
nek. Már itthon volna ? Igen, ez Zágon. El
mereng a szón: Z ág on . . . Ó, mily bűvösbájos szó is ez. Öröm önti el szívét, de
amint végignéz magán csaknem felkiált
fájdalmában. Nem a régi, ifjú Mikes jött
haza, hanem a megöregedett Mikes. Felsó
hajt. Hogy száll az idő, mintha szárnya
volna. Milyen régen volt itt. Már a falu
ban van. Ott a ház, az ő kedves régi házuk.
Milyen piros a teteje, maga meg olyan fe
hér, mint a hókorona ott a nagy hegyek
ben. Él-e még édesanyám? — jut hirtelen
az eszébe — hát az édes néném? Odaér az
ajtóhoz, kinyitja, belép, s a következő
percben síró-nevető édesanyja, kedves
nénje ölelő karjai közé repül. Ölelik, csó
kolják, majd belekarolnak két oldalról és
odahajtják fejüket a régvárt vendég vál-
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Iára. Jól megfér ott egymás mellett a fe
hér, fekete és a szőke hajkoronás fej. Beve
zetik, leültetik s ezer apró, édes kérdést
intéznek hozzá és ugyanannyira felelnek
ők maguk is. Szinte úsznak a pillanatnyi
boldogságban.
— Él-e a fejedelem, kérdezik egyszerre
mind a ketten.
A vándor arca elkomorul, sötét ború van
az arcán, egyszerre odalesz a vidám em
ber, szeméből könnyek hullanak, nem tud
felelni, elszorul a torka, csak a fejét rázza.
A másik kettőnek se kell több. Mind a ket
ten könnyezni kezdenek. Siratják a feje
delmet, aki meghalt és akivel eltemették
a magyar igazságot is. íg y tartják egymást
átölelve szótlanul, könnyeik pedig hulla
nak . . . hullanak . . .
Egyszerre csak nyílik az ajtó. Mind a
hárman felpillantanak. Egyik sem akar
hinni a szemének. Ki lép be az ajtón? Nem
más, mint Rákóczi, a megsiratott szabad
sághős. Ámulva néznek rá, ő pedig moso
lyogva lép hozzájuk:
— Mit sírtok, jó emberek? És te kit si
ratsz, jó Mikes?
Nagy nehezen jutnak csak szóhoz:
— Ó uram, feleli Mikes, téged sirattunk,
azt hittük, meghaltál és veled együtt elte
mették a magyar igazságot is.
Nevet a vezérlő fejedelem :
— Álmodtál, jó hívem, mondja, hiszen
együtt jöttünk vissza, nem emlékszel?
Visszajöttünk és elfoglaltuk az egész orszá
got!
Hirtelen az ablakhoz lép, kinyitja, kimu
tat :
— Nézz ki és higyj.
Kinéznek. Párduckacagányos, délceg ku
rucok nyargalnak fel s alá az utcán. Kékhajtókás, bársonydolmányos, vékony nyakú
talpasok sétálnak. Ott egy tábori ágyút
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húznak a lovak, amott meg maga a gene
rális, gróf Bercsényi Miklós jő paszományos mentében.
Hirtelen azonban elborul. Mintha sötét
felhő feküdt volna a vidékre. Percekig nem
lát semmit Mikes. De egyszerre mintha elfujták volna a ködöt, a felhőt, kitisztul
minden.
Egy nagy teremben látja magát. A te
rem közepén hatalmas asztal van, rajta
tintatartó meg egy arany toll. Az ablakhoz
lép, kitekint. Hatalmas, gyönyörű parkot
lát, mintha már látta volna valahol. Hir
telen megismeri, emlékezni kezd a francia
király gyönyörű kertjére. Nini, hisz ez Ver
sailles. Hogy megváltozott, amióta itt járt.
Most megfordul és figyelni kezdi a szobát.
V ájjon mi fog itt történni? Nézi a bentlevőket. Mindnyájan valami furcsa fekete
ruhában vannak. Többnek arcán diadalmas
mosolyt lát, de megpillant köztük két halálsáppadt, magán uralkodni igyekező em
bert is.
— Hát ezeket mi lelte? kérdi csodál
kozva.
Most a sáppadt ember az asztalhoz lép,
kezébe veszi a tollat és aláírja az okmányt.
A többiek diadalmas mosollyal nézik. Oda
lép ő is az asztalhoz és olvasni kezdi. Meg
akad a szeme egy soron:
. . . „Magyarország délkeleti részét, az ú.
n. Erdélyt, a demarkációs vonalig Romá
niának íté li. . . ”
Vad düh fogja el, szeretne odaugrani*a
két emberhez, kitépni kezükből a tollat.
Késő, már aláírták.
Szét akarja tépni az okmányt, de nem
lehet, valami hatalmas erő nem engedi.
Most az okmány aljára néz, egy dátumot
lát, 1919 június 4.
— Mi ez, mi ez a borzalom? kiáltja két
ségbeesetten.

51

—

Arcán verejtékcseppek gyöngyöznek, tel
jes erejével szabadulni próbál, nagyot ránt
magán, míg egyszerre csak úgy érzi, hogy
megszabadult. Kábultan ébred, világot
gyújt és megkönnyebbülten sóhajt fel,
csak álom volt az egész. De még mindig
maga előtt lát egy borzalmas képet, egy
megcsonkított országot, idegen uralkodókat

a büszke Erdély, a drága Zágon felett.
Nem tud szabadulni tőle.
Künn a tenger zúg, bömböl, ostromolja
a partokat és benn a kis szobában egy buj
dosó magyar letérdel és buzgó fohászt
küld az egek Urához, hogy soha, soha ne
engedje valósággá lenni ezt a szörnyű ál
mot . . .
Kemény Péter
gimn. V I I I . o. t. Budapest.

Fényképezzünk!
Fényképezőgépeknek vagy kamaráknak
nevezzük azon készülékeket, amelyek se
gítségével a fénytan törvényei alapján, a
fényérzékeny anyaggal bevont lemezre,
vagy filmre kellően megvilágított tárgyak
képét lerögzíthetjük. A készülékek legfonto
sabb része, a gép lelke, az objektív, mely
több vagy kevesebb (1— 8) egyszerű üveg
lencséből áll. Ez képezi le a lefényképe
zendő tárgyat a lemezre, illetőleg egy ho
mályos üvegre, amin a beállítást eszközöl
jük. Minden objektívnek két nevezetes és
fontos jellemzője van: a gyujtótávolság
vagy fókusztávolság és a fényerő. Tudva
levő, hogy az objektív által alkotott kép
nem mindig ugyanazon helyen keletkezik.
Minél közelebb van a tárgy a géphez, an
nál messzebb esik a kép a lencsétől és for
dítva. Igen nagy távolságban levő tárgyak
képe (pl. nap) az ú. n. gyüjtósíkban ke
letkezik. A gyujtósík és az objektív közép
pontjának távolságát nevezzük gyújtó

távolságnak. A keletkező kép nagysága
egyenes arányban áll a gyujtótávolsággal.
A kép abból a fénymennyiségből kelet
kezik, amely a tárgyról az objektíven ke
resztül bejut a gépbe. Világos tehát, hogy
minél nagyobb a lencse átmérője (ugyan
azon fókusztáv mellett), annál fényesebb,
világosabb a kép. Viszont, ha az átmérővel
arányosan a gyújtótávolságot is megnö
veljük, a kép fényessége nem változik,
mert a nagyobb fénymennyiség nagyobb
képfelületen fog eloszlani. Az objektív eme
jellemzőjét, a fényerőt, ezért mindig a
gyújtótávolság és az átmérő hányadosával
szokták megadni. (Ez egy rendkívül fon
tos adat, amelynek ismerete nélkül úgy
szólván lehetetlen sikeresen fényképezni.)
Pl. a 6.3-es objektívnál a gyútáv az átmé
rőnek 6.3-szerese. (Így is jelölik: F 1:6.3.)
Minél kisebb számmal van az objektív je
lölve, annál nagyobb a fényereje (pl. 4.5,
3.5, 2.7, 1.8), egyúttal azonban drágább is.
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Az objektív fényereje csökkenthető az ú.
n. diafragma által, ami az objektívbe bele
van építve. A mai gépeknél kizárólag az
iris diafragmát alkalmazzák. Ez egy elfor
gatható fémkar vagy gyűrű segítségével
szabályozható, miközben a megváltozott
fényerő mindig leolvasható egy körosztály
zaton. A diafragmát a fényerő szökkentésén kívül az objektív mélységélességének
fokozására is használhatjuk. Mélységélesség
alatt az objektív ama képességét értjük,
hogy nemcsak azt a tárgyat rajzolja ki éle
sen, amire beállítottuk, hanem egy bizo
nyos közben az előtte s mögötte levőt is.
Minél szűkebbre állítjuk a diafragmát •—
azaz minél inkább csökkentjük a fényerőt,
annál nagyobb a mélységélesség, annál na
gyobb közben lesznek élesek a körvonalak.
Kisebb méretű képeknél (9X12, 6.5X9)
akkor éles a rajzolás, ha a valóságban éles
vonalak képének elmosódottsága nem na
gyobb 0.1— 0.2 mm.-nél. A mélységélesség
függ a gyujtótávolságtól is, és pedig azzal
fordítva arányos.
Manapság rendkívül sokféle objektív
van forgalomban, a legkülönbözőbb árak
mellett. Haladott s művészi célokra törekvő
fotográfusok — akik emellett kellő anyagi
bázissal rendelkeznek — több objektívet
szoktak beszerezni. Ez azonban nagy fény
űzés, mert egyszerűbb objektívekkel is ké
szíthetők kitűnő felvételek. Legjobb objektívek az anasztigmátok, ezeknél az egész
képfelület éles, még nagy fényerőnél is. Ol
csóbbak az aplanátok, ezek csak a kép kö
zepét rajzolják ki teljesen, a szélek kissé
elmosódottak s a fényerejük gyönge. Aki
gyöngébb világításnál is akar pillanatfelvé
teleket készíteni, annak nagy fényerejű
anasztigmátot kell beszereznie (4.5, 3.5,
vagy még nagyobb), aki viszont csendéle
tet, tájakat akar fotografálni, az megelé
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gedhetik gyöngébb objektívekkel is. Ma
azonban aránylag jutányos áron kaphatók
jó anasztigmátok is elég nagy fényerővel
(4.5), amivel csaknem minden amatőram
bíció megvalósítható.
Amatőrgépeknél igen fontos alkatrész a
pillanatzár. Ez a szerkezet többnyire szin
tén az objektívhoz van szerelve s az a sze
repe, hogy pontosan meghatározott ideig
(többnyire 1 másodperctől 1/250-ig szabá
lyozható) bocsássa át a fényt az objektí
von. Legtökéletesebbek a Compur- és Ibsor-zárak. Sportfelvételekhez készített gé
peken alkalmazzák a redőnyzárakat, ez nem
az objektívhoz, hanem a lemez elé van sze
relve. Ez a jelenkor legtökéletesebb pilla
natzára: 1/2000 másodpercet is tudunk
vele exponálni.
Legegyszerűbbek a fixbeállítású gépek,
pl. a Zeiss Box Tengor. Lencséjük oly kis
fényerejü (F 1 :11) és rövid fókusú, hogy
kh. négy métertől kezdve minden távolság
ban élesen rajzol. Nagyon kényelmesek,
üzemköltségük igen kicsi s olcsóságukhoz
képest meglepően jó felvételeket készíthe
tünk velük. Fiatal kezdőknek különösen
ajánlható. Nagyobb fényerejű gépeknél fix
beállítás nem lehetséges a kis mélységéles
ség miatt. Ezeknél a lemez helyére tett
mattüvegen állítjuk be a képet. Rollfilmes
gépeknél — ahol ez nem lehetséges — a ke
resővel s a távolságskálával állítunk be,
miután a tárgy távolságát megállapítottuk.
Meg kell jegyezni azt, hogy a rollfilmes
gépek jóval kényelmesebbek, mint a leme
zesek, a film napfényen is betölthető a
gépbe s könnyebb is a lemeznél, amely csak
sötétkamrában cserélhető a kazettákból.
Az anasztigmáttal ellátott gépek ára
leginkább a lenese fényerejétől függ. A na
gyon drága gépeken legtöbbször a fényerős
anasztigmát kerül sokba s a különbség egy
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gyöngébb fényerejűhöz képest csak annyi,
hogy azzal akkor is lehet pillanatképet ké
szíteni, amikor a másikkal már nem boldo
gulnánk. Egyébként épp oly jó felvételek
készíthetők kis fényerővel is, mint a drága
géppel.
A gép méreteire vonatkozólag több szem
pont az irányadó. Nagy forma meglehetős
költséges, túlkicsiny pedig komolyabb cé
lokra nem alkalmas. Amatőröknek legin
kább a 6.5X9, vagy még inkább a 9X12
nagyság felel meg, ezeknek üzemköltsége
nem túlnagy s már nagyítás nélkül is tetszetősek. A gépvásárlásra vonatkozólag azt
kell megjegyeznünk, hogy legjobb azt egy
tapasztaltabb amatőrre vagy egy abszolút

megbízható, szolid cégre bízni. Főleg az ob
jektívra és a pillanatzárra vigyázzunk.
Minden anasztigmát nagyon jó. Legéleseb
ben rajzol köztük a Zeiss Tessar — szinte
bántóan élesen — , ami miatt sokan nem
is szívesen alkalmazzák, kivéve, ha nagyon
kisformájú gépekről van szó. Finom, lágy
rajzolásával kitűnik a Voigtlánder Jíeliar.
E két anasztigmát ára jelenleg az összes
objektívek között a legnagyobb.
Használati utasítást a géphez legtöbb
ször mellékelnek vagy részletes felvilágo
sítást ad a kereskedő: ezeknek tárgyalá
sába helyszűke miatt nem bocsátkozhatunk.
(Folytatása következik.)
Levius Ernő.

Apróságok a film köréből.
Filmmúzeum. — Mozielöadás a repülőgépen. —
Az első magyar filmfelvétel. — „Bömbölő szo
bák” .
A film harminc éves fejlődése alatt eljutott
oda, hogy értékét senki se vonja kétségbe. Több,
mint tíz éve foglalkoznak komolyan azzal a gon
dolattal, hogy egy film-múzeumot létesítenek. A
terv a megvalósulás stádiuma felé közeledik: egy
fővárosi bizottság vette kezébe az ügyet és a K á
rolyi-palotában két hatalmas termet szerzett .is
már a múzeum számára. Néma- és beszélőfilmek
lesznek itt elhelyezve és a 30 éves film életére
vonatkozó egyéb érdekes emlékek. Az első hangos
film Apponyi Albertnek Genfben tartott hatalmas
beszédét fo g ja megörökíteni. — Itt említem meg
— mivel a film-múzeummal némileg rokonságban
van az ötlet, — bogy P. Silberman, berlini igaz
gató felvetette azt az ötletet, hogy New-Yorkban
egy „Emberiség Pantheonjá” -t kellene létesíteni.
Minden nagy emberről, aki valami jót tett az em
beriség érdekében, hangos filmfelvételt kellene ké
szíteni és ebben a Pantheonban elhelyezni. A terv
azonban egyenlőre még kezdeti állapotban van.
*

Az angol kereskedelmi repülőgépforgalom egyik
gépjén rendszeres mozielőadásokkal szórakoztatják
az utazó közönséget.
*
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Az első mozgóképelöadásokat •
— állítólag —
1895-ben tartották Párizsban. Egy év múlva,
189(5-ban már hazánkba is eljutott a film. Buda
pesten Sziklai Arnold tartotta ebben az évben az
első mozgóképelőadást az Andrássy-út 41. sz. ház
ban. Ugyancsak ebben az évben készült az első
magyar filmfelvétel. I. Ferenc József egy tárlaton
megnézte
Munkácsy Mihálynak „Ecce homo ’ ’
(Íme az ember) című világhíres képét és erről a
jelenetről készítettek felvételt.
*

1918-ban, a nagy spanyoljárvány idején, ren
delet jelent meg, mely szerint a mozik csak úgy
tarthattak előadást, ha minden második széksort
üresen hagyták, hogy a fertőzés lehetőségét ily
módon is csökkentsék. *
A new-yorki mozik legújabban ú. n. „bömbölő
szobát” rendeztek be. Amerikában u. i. nincs kor
látozva a mozilátogatás a gyermekek életkora sze
rint és így gyakran egész kicsi gyermekeket visz
nek magukkal a szülők, akik aztán sokszor meg
zavarják sírásukkal és kiabálásukkal az előadást.
Ezért most a mozik a nézőtér mellett üvegfallal
ellátott zárt szobákat építettek a falakba, úgy
hogy a szülők állandóan láthatják gyermekeiket,
anélkül azonban, hogy azok lármája zavarná az
előadást.
Lalii Tibor.
(Folytat juh.)
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A ngol madeira.

Madeira hímzés.
Kopár sziklavidék alkotja a Madeira-szigete
ket s az ott lakó nép főfoglalása a halászat. Ter
mészetesen a mesterségéhez szükséges hálót maga
készíti. A hálón kívül a tengerből kihalászott moszatból sárgás-fehér, könnyű, lenge szövetet készí
tenek, mely anyag szálai kissé elválnak egymástól
s ezáltal fátyolszerü hatást kap.
A szálakat rendesen kék szinű fonállal húzzák
össze csillag-, virágalakban. Ezeket a formákat
ismeri legjobban az ott lakó nép képzelete, mert
hisz’ a tenger fenekéről felszínre jutott csigákat,
csillagokat, megkövesedett virágokat mindig maga
előtt látja.
Később már nem a maguk által készített anya
gon dolgoztak, hanem készen vett vászonra ra j
zolták rá ezeket a jól ismert formákat. A kirajzolt
formákat előöltéssel körülvarrták, közepüket kivág
ták s az így nyert lyukakat sűrű öltéssel körülhímezték. Ez röviden a Madeirra-hímzés törénete,
nevét a Madeira-szigetekről kapta.
Hazánkban a tót vidékeken durva vászonra
színes pamuttal varrják a lyukacsos hímzést, más
vidéken vékony tüll-alapon dolgozzák. Szt. Gallenben egész gyári iparág ez a hímzés, itt készül a
híres „svájci hímzés” . Legtöbbnyire fehér vászon,
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vagy batiszt alapon fehér pamuttal hímezik. K öz
kedveltségnek örvend, mert jó l mosható, hálás
munkanem, tartós, természetesen ha rendesen van
dolgozva.
Fehérnemű, asztal, ágynemű és különféle terí
ték, párnák díszítésére szolgál.
Az egyszerű madeira-mintát úgynevezett angol
madeirával is vegyítik, ami tulajdonképpen nem
más, mint egy szélesebb áttört sor. A madeira
minta kereklyukból és hosszúkás levélformából áll
s e formákat száröltéssel kötik össze.
Gloclc Klára.

Beküldött könyv
Magyar
Irodalmi
Ritkaságok.
(Szerkeszti
Vajthó László.) 5. Károlyi Gáspár: K ét könyv.
Kiadta a budapesti ev. leánykollégium, Jablonovszky Piroska tanár vezetésével.
K árolyiról mint bibliafordítóról mindenki tud,
de, hogy ez a kis műve létezik, bizonyára nem
sejtettétek. Nem is csoda, hiszen egyetlen, 1563ban Debrecenben nyomtatott példányát a Nem
zeti Múzeum őrizte. Ezt másolták le a kollégium
V III. osztályos lányai s adták ki hű szövegben.
Szól pedig az első könyv országok és királyok
romlásának és jó vagy gonosz szerencséjének
okairól, a második pedig arról, hogy micsoda
jelekből ismerjük meg Isten ítéletének közeli
voltát.
A viharos X V I. századhoz hasonlóan nehéz
mai időben K árolyi útmutatása vezethetne viszsza Istenhez s általa boldogulásunkhoz. Ha nem
is olyan megrázó e könyv, mint Magyary ha
sonló könyve, mint érdekesség értékes. Dicsére
tes a szerkesztő és munkatársak, továbbá a ki
adó munkája egyaránt. A budapesti leánykollé
gium a nyíregyházai reálgimnázium után ily ki
adásban a második, dicséret illeti vállalkozásu
kat. A könyv 1.50 P-ért minden könyvkereske
désben, s lapunk kiadóhivatalánál is megszerez
hető.
Krónikás.
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HÍREINK
A Budapesti Evangélikus Leánykollé
gium ifjúsági gyámintézete szeptember
19-én tartotta alakuló ülését. Vidovszky
Kálmán vallástanár vázolva a gyámintézet
célját, lelkes munkára buzdította a tago
kat. Ifjúsági elnökül Schindler Lujza V III.
osztályos tanulót választották. Az önképző
kör, amely eddig alsó és felső tagozatban
működött, most egyesült. A kör rendes tag
jai a IV — V III., rendkívüli tagjai pedig
a III. osztályos tanulók. Az egyesülést az
is kívánatossá tette, hogy a két különálló
épületben tanuló s így egymással ritkáb
ban találkozó növendékek, kicsinyek és na
gyok, a köri munkásságban egymáshoz kö
zelebb kerüljenek. Ifjúsági elnökül Vass
Ilona V III. o. tanulót választotta a Jablonovszky Piroska tanár irányítása alatt mű
ködő kör. Ugyanekkor megalakult a „Bajtárs” segítő egyesület is. Az induló esz
tendő folyamán Rothermel Hona V III. o.
t. elnöksége alatt fogja a mai nehéz viszo
nyok között végezni ez az egyesület jóté
kony munkáját. A tanári karból Kozma
Gabriella áll az egyesület élén.
Adomány. A budapesti fasori gimná
zium vallástanárához négy pengős ado-

mány érkezett azzal a rendeltetéssel, hogy
ez összeg egy derék tanuló javára az Ifjú
Évek előfizetési díjául szolgáljon. Az „egy
derék tanuló” kiválasztása fölöttébb nehéz
ügy lett volna, hiszen abba az intézetbe is
sok olyan tanuló jár, aki szívesen járatná
az Ifjú Éveket, jó fiú is, de nincs módja
az előfizetésre. Ezért az elhatározás az lett,
hogy az Országos Protestáns Árvaháznak
odajáró növendékei kapják a lapot.
A

nyíregyházai ág. hit. ev.

K ossuth

Lajos

reálgimnázium szeptember hó 18-án Kossuth La

jos születésének évfordulóján tartotta a szoká
sos évi Kossuth Lajos emlékünnepélyét. Az ün
nepély az egész ifjúság részvételével folyt le a
díszteremben és a Kossuth-nótának együttes eléneklésével nyílt meg. Szondy J. V III. oszt. t.
elszavalta Kozma A .: „ A harthágói harangok”
c. költeményét. Szolár Pál V III. o. t. szépen ki
dolgozott
emlékbeszédet
tartott
Kossuthról.
Nyerges P. V III. o. t. Zempléni A .: „Örök ma
g y a r” c. versét szavalta, majd Gábor Dénes
V II. o. t. tanulmányt olvasott fel Kossuth és
Széchenyi politikájáról. A z ünnepély a Himnuszszál ért véget. A z iskolai ünnepély után az if
júság kivonult a Kossuth-szoborhoz és ott ének
és szavalás után Görömbey B. V III. o. t he
lyezte el a szobor talapzatára az ifjúság fehér
csokrát, melynek szalagján o szavak állanak:
„A z
ev.
Kossuth-reálgimnázium
tanulóifjú
sága — A magyar feltámadás apostolának.”
(N yíri Diák.)
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2, 24, 13, 26, 19. Cséplés után marad.
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5. H áz építéséhez szükséges.

9, 36, 22, 46. Fonó szerszám.
7, 6, 33, 18. Ilyen madarak is
39, 14, 35, 23. A

vannak.

sonka vége.

28, 32, 11. N a g y harag.
43, 48, 25, 45, 12. R itk a női név.
15,

3, 44, A kadály.

47, 16, 20, 51, 21. Gyermekek ápolója.
8, 30, 34, 17, 50. M argit másik neve.
31. M ássalhangzó.
1— 51. Ism ert vers két első sora.
A

pontverseny folyik tovább. E ttő l függetlenül e szám rejtvényeinek

fejtői között szép kön yvju talm at sorsolunk ki. A

helyes

m eg

sorsoláshoz egy rejtvén y m egfejtése is elég.

Beküldési határidő október 31.

LAPUNK 1. SZÁMÁBAN KÖZÖLT REJTVÉNYEK HELYES MEGFEJTÉSE:
1. K E R E S Z T R E J T V Í N Y .

2. S Z Ó T A G R E J T V É N Y :

M ikszáth Kálm án.

3. B E T Ü R E J T V É N Y E K :
Berzsenyi Dániel, M ikes K elem en, Tekervényes, Eperjes, N a g y Sándor, M egszorozható, A tlanti
Óceán, Teknősbéka.

A HELYESEN MEGFEJTŐK A KÖVETKEZŐK:
(Zárójelben a pontszámok.)
Bartos K ároly Bpest (2 1 ), Schmör G éza Bp. (7 ) , Szemes Irm a Bp. (2 0 ), Gera Rózsa
Bp. (1 9 ), if j. Zeéri Pósch Géza Bp.

(2 1 ), G ergely János Bp. (1 9 ), K is József Bp. (2 1 ), G yuri

sak Béla Gödöllő (1 8 ), E sztergály Gyula (1 7 ), Podani Béla A szód

(2 0 ), M aurer

M arg it Bp.

(2 0 )

, Bohus M . G yörgy Békéscsaba (7 ) , M olnár Jenő Bp. (1 5 ), Bendl Andor Bp. (2 0 ), Szepessy

Zoltán Békéscsaba

(2 0 ), N ém eth

B éla Békéscsaba

(2 0 ), K akovszky

B ittér Dalm a Bp. (2 0 ), K o v á ts K a tó Bp. (2 0 ), K endeh

K.

Zoltán

M árta

Bp.

Kecskem ét (20),

( 9 ) , Dános Erzsébet

Bp. (5 ) , Ullm ann Stefánia Bp. (1 6 ), K ollár László V á c (1 0 ), V . B . (2 1 ), Hesz A ndor Bp. (11),
L ip ták János Békéscsaba
Budai Jolán Bp.

(2 0 ), E u ttk a y Zoltán Pestszentlőrinc (2 1 ), Liedemann Géza Bp. (20),

(1 9 ), Pálinkás

Irén

K isp est (2 0 ), Benkó Ilona

és

Sára Bp.

(2 0 ), Albrecht

Tibor Bp. (2 1 ), Jeszenszky Sára Tótkom lós (2 1 ), Csák Istvá n Bákosszentm ihály (2 0 ), Udvaros
Istvá n Bp.
(21 )

(1 9 ), K ozm a E d it Bp

, K ochan János Szarvas

(2 0 ), Pillő József Bp.

(2 0 ), Schindler B abi Pécs

(2 0 ),

K árp áth y

Hona

Kecskemét

(2 0 ), F rin t A nna K isp est

M iklós Békéscsaba (2 0 ), Tónika Gyula Bp. (1 9 ), M ockovcsák

Géza

Békéscsaba

(2 1 ),

(2 1 ), Láng
Lipták

Irén Cinkota (2 1 ), Pecznik János Bp. (2 1 ), N ém eth Ilona Bp. (2 0 ), Puskás V idor Bákosszent
m ihály

(2 1 ), Schindler E rvin Gödöllő

(2 1 ), Grünwald János Csikóstöttös

Dom bóvár (2 1 ), V iesz t László K isp est (2 1 ), Bagossy K a ta lin
K a b a y János Bp.

Bp.

(2 1 ),

(2 1 ),

Papp

Bauer Eezső
Irén Bp.

(21),

(2 0 ), Czipott László Cinkota (2 1 ), Eckhardt E rzsébet Bp. (2 0 ), Tiszavölgyi

M iklós K ecskem ét (2 1 ), Szabó Ilona K ecskem ét (2 0 ),

W allrabenstein

testvérek

Nyíregyháza

(2 0 ), Tycherer E d it Bp. (9 ) , Szabó Ferenc Bp. (2 0 ), N évtelen (2 0 ).

N y íri D. A híradást köszönjük. Felhasználtuk
s ezentúl is köszönettel vesszük. A diákadomák
ügyében most nem válaszolhatunk. M ajd a kö
vetkező számban. Addig is küldhetsz néhányat.
A címzés jó volt.
K . J. I I I . K ecskem ét. Köszönöm a fényképet.
Bizony én is nagyon szívesen emlékszem a köztetek töltött vasárnap délutánra. Ha lehet, az
idén is lemegyek egyszer Kecskemétre. Üdvöz
let mindnyájatoknak.
Jó hazafi. Keress fel a novella ügyében, ha

zámfia.

könyvét maponta olvasgatni s éppen ezért
örömmel üdvözlik új rovatunkat. Hidd el, ha
lapunk örömödre szolgál, mi örülünk ennek leg
jobban. í r j máskor is.
N . M . Győzelem, Vágy, M ajd című versei
det elolvastuk. Ez a három nem elég ahhoz,
hogy tisztán lássuk képességeidet. Küldj be töb
bet is, bizonyára akad a fiókban. Addig pedig
türelemmel várj véleményünkre.
Pethő K . Leveledet megkaptuk.
Sajnos, la
punk terjedelmének csökkentése miatt — mint
sok más cikkeknek — ennek sem szoríthattunk
e számban helyet. A z ötlet azonban él, csak egy
hónappal később kerül napvilágra.
P. E dit, Berlin. A lapot küldjük. Az előfize
tés rendezését, halassza akkorra, amikor vissza
tér. — Ha ott messze akad valami toll alá való,
írja meg nekünk, itthonmaradottaknak, olva
sóink bizonnyal szívesen fogadják. Üdvözlet.

K . J. V I I ., Szarvas. M egfejtéseidet besoroz
tuk. Örülünk, hogy szereted az Ifjú Eveket. Mi
is szeretünk minden jóravaló és igyekvő ifjút.
Leveledet máskor is örömmel olvassuk.

újságpapír-rendelet értelmében egyelőre 24 olda

V arga Bózsa. Bár nagyon-nagyon sokan len

san módunk lesz visszatérni a régi terjedelem

nének hozzád hasonlók, kik szeretik

az

Elet

Sajn álattal jelentjük, hogy

az

I fjú Évek az

lon jelenik meg. H iába, az idők nehézségét mi is
megérezzük! Bem éljük azonban,

hogy hamaro

hez.

A z I fjú Évek első összejövetelét október 25.-én d. e. %10 órakor rendezzük a budapesti ev.
leánykollégiumban (IV., Deák-tér 4.). Legyetek ott pontosan minél többen. A viszontlátásra!
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