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EG Y HITVALLÓ ASSZONY.
A régi idők sok értékét termelték ki a
magyar földön. A magyar föld szépségei,
sokszor szenvedései mintha megbűvölték
volna az idegeneket, ide csalogatták, itt tar
tották és testben-lélekben magyarrá tették.
Teljes mértékben áll ez Batthyányné Lobkovitz Évára, korának egyik legkiválóbb
asszonyára. Neve nincs bent a történelemkönyvekben, hiszen otthon dolgozott, csak
a családjának élt, mégis megérdemli, hogy
megemlékezzünk róla.
Nagyanyja kiváló magyar asszony, Széchy Margit. Ugyanezt mondhatjuk édes
anyjára is, aki Lobkovitz Poppel László
cseh főúrhoz ment feleségül. Lobkovitz Pop
pel Lászlónak három lánya volt. Az egyik
enyinghi Török Istvánhoz, a másik Salm
grófhoz, a harmadik a mi Évikénk :
Batthyány Ferenchez ment feleségül. De
nem ilyen gyorsan és röviden, ahogy azt
most elmondottuk. A X V II. század első
éveiben kezdődött az udvarlás. A Lobkovitz
Poppel család az év jórészét nálunk töltöt
te, hiszen birtokai voltak itt az anya nevén.
Gyakran érintkezett a Dunántúl főúri családaival és ellátogatott Németországba is.
Batthyánynak tehát elég alkalma nyílt az
udvarlásra és táncra. Az eredménnyel azon
ban nem igen lehetett megelégedve, mert
Lobkovitz Poppel Évike közönbösen vette
a nála jóval idősebb Batthyány Ferenc ud
varlását. Maga a Lobkovitz-család pedig
Batthyánynál magasabb rangú férjet várt
legkedvesebb leánykája számára. Ekkor

ugyanis Batthyány még nem volt sem
báró, sem gróf, hanem — mint maga
írja — „egyszerű szegény legény."
Évikét pedig mindenütt ünnepelték,
ahol csak megjelent Dunántúl. Lányaink és
asszonyaink valósággal törték magukat a
szelid, kedves, bájos lányka után. Évike pe
dig víg szívvel vonta magához az embereket.
Mintha csak tudta volna, hogy a nyájas
ság és a megelőzés szövi a legszebb láncokat,
mindenkinek tudott valami kedveset mon
dani, mindenkinek szívesen állott a szolgála
tára. Kitűnő ízlése volt, ezért főasszonyaink
és lányaink elhalmozták őt kéréssel és kér
déssel. Járásban, ruhában őt követték; di
vat dolgában őt utánozták, táncban, társal
gásban ő utána indultak. Nemcsak leá
nyaink, hanem idősebb asszonyaink is ke
resték a barátságát. S akit ő megszeretett,
ahhoz aztán kimondhatatlanul ragaszkodott.
Mikor a meleg hidegre tért, Évi édes
anyjával együtt Csehországba ment,
nálunk mindig ürességet hagyott. Aszszonyaink és lányaink fölkeresik őt le
veleikkel, hívják, sóhajtják őt vissza.
Aztán alig várják, hogy a rügyek fakadá'snak induljanak; mert a kikelet a
bájos Évát is mindig visszahozta ma
gyar földre. Nem mindennapi ez a leve
lezés ! Olyan mély ragaszkodás, olyan igaz
érzés szól azokból hozzánk, hogy még a mai
idők embereinek szívét is'megfogja, amikor
olvasgatja őket.
Természetes, a férfikor teljében lévő
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Batthyány Ferenc tudta ennek a nagy
kincsnek az értékét, azért szerelmes szívének
teljes erejével vágyódott Éva kisasszony
után. Mint hadvezér teljes körültekintéssel
járt el. Először Évike édesanyjával kedveltette meg magát, azután Évike két fiútest
vérével. És a harc bár apránként, de mégis
Batthyány uram győzelmével végződött,
mert végre 1607-ben elérkezett a menyegző
ideje, amelyet Dobra várában julius 16-án
ültek meg.
Hosszú várakozás után tehát családi tűz
helyéhez vihette asszonyát Batthyány Fe
renc. Szerencsés ember volt, mert olyan kin
cset vitt oda, mely állandó örömöt és bol
dogságot szerzett neki. Ha valakinek, úgy
Batthyány Ferencnek a házassága mutatja,
hogy a kölcsönös megértés és a szeretet mi
mindent tud teremteni. Az ő házas
ságuk nem egy-két hamar elröppenő
esztendő öröme volt. A lélek belső harmó
niáján alapuló viszonyuk és boldogságuk a
sírig tartott. Házasságuk első napjától az
utolsóig úgy élnek, hogy az esztendők ész
revétlenül repülnek el fölöttük. A férj min
den gyönyörűségét feleségében találja. Ná
la nélkül még az Isten áldását sem kívánja
— olvassuk életrajzírójánál, Takáts Sándor
nál. Minden óhaja kész parancs neki, jó
kedvvel hajlik minden kívánságára. Mivel
mindig boldognak érzi magát, mindig vi
dám. És a derült vidámság lélekmelegítő
napsugara az egész családnak.
Az asszony szelíd, kedvkereső feleség.
Mint a gyönge vessző hajlik minden okos
szóra. Gyöngéd és finom. Minden törekvé
sével a férje kedvében erőködik lenni. Az
indulatot, haragot és civakodást mindketten
szívből utálták. így azután olyan volt az
életük, mint a kék ég.
Közel két évtizedig ápolgatják közös bol
dogságukat, melyen sem az idők folyása,

sem a viszonyok nem tudnak rést ütni. Ritkán válnak el egymástól. Még az országgyűlésekre is jobbára együtt mennek. Le
velet tehát nem igen váltottak egymással.
De ha a háború vagy egyéb dolog rövid idő
re elválasztja őket, olyan gyöngédséggel,
annyi szeretettel írogatnak egymásnak,
mintha még mindig a mézesheteiket élnék.
A kölcsönös gyöngédségnek a jele az is,
hogy a férj majdnem mindig németül ír
feleségének, ez pedig állandóan magyarul
válaszol az urának.
A nagy boldogságot megszakította a férj
halála 1625. szeptember 13-án. Egy fiú és
három leány maradt utána. Poppel Évát
nagyon lesújtotta az ura halála, szinte tel
jesen letörte. Fiatal is volt és sokan meg
is környékezték, feleségül akarták venni,
ámde ő holtáig gyászolta jó urát. Egyébként
úgy élt, mint azelőtt. A munka és szeretet
foglalkoztatta ezentúl is ; gyermekeiben telt
minden öröme. Fia nevelését a pápai prédi
kátorra bízta. Ez volt boldogult férje kíván
sága s Poppel Éva úgy azt, mint egyéb
óhaját hűségesen teljesítette.
Amikor Poppel Éva először kezdett sze
repelni a magyar kastélyokban, az új hit
nyomában fellépett korszellem terjedőben
volt. A tudomány és az iskola képviselőit
kezdték becsülni, a könyveket vásárolni, a
tehetségesebb ifjakat taníttatni. Az új hit
szorosabban egymáshoz fűzi egyazon feleke
zet követőit. Bár a felekezeti gyűlölet még
ismeretlen volt köztük, a maguk hitén lé
vőkhöz jobban vonzódtak, mint az ó-hiten
levőkhöz. Poppel Éva az evangélikus vallás
híve volt. S rokonai: a Zrínyiek, Törökök,
a Széchyek, a Batthyányak, a Dersffyek,
stb. ugyanazon egy hitnek voltak a követői.
Tehát még a hit dolga sem választá el az
övéitől.
Poppel Éva tiszta erkölcsű, hívő lélek

— 202 —

volt, aki egész életében buzgón járt temp
lomba. De sohasem volt vakbuzgó, a feleke
zeti gyűlölséget nem ismerte sohasem. Bát
ran elmondhatjuk, hogy vallás dolgában a
legideálisabb lelkek közé tartozott. Tudjuk,
hogy a Pázmány megindította ellenrefor
máció a dunántúli nagy családokat — az
ö rokonait mind visszatérítette a katolikus
vallásra. Poppel Éva —- mint a zsombékban a virágos sziget — egyedül maradt meg
hitén. Fia, lányai, vejei, rokonai mind
visszatértek a régi hitre. Ám ő, amint hű
maradt érzéseihez, úgy hü maradt a hitéhez
is. Támogatta, segélyezte a ferencrendi ba
rátokat, a jezsuitákat, a pálosokat. Pázmány
Péter, Hajnal Mátyás jezsuita, a katolikus
vejei, rokonai, mindent elkövettek, hogy
„megtérítsék", de hiába volt minden, az ő
evangéliumi hite „megtartotta” őt. Száz és
száz levél maradt, amelyben a zágrábi je
zsuiták, a varasdi ferencesek, pálosok hálál
kodnak neki adományaiért, de a hitét meg
tartotta. Fia báró, majd gróf és főasztalnok
lett, mindez nem tudta megingatni az ő
erős hitét. Fia később sok bosszúságot szer
zett neki, amint kitűnik, házi kát. papjának
az ösztönzésére. Édes fia mindent elköve
tett, csakhogy kellemetlenkedni tudjon az
anyjának, még azokat a rokonokat is há
borgatta, akik édesanyjával jóban voltak.
Zrínyi Miklóssal is viszálykodott. Poppel
Éva fia, Batthyány Ádám, csak azért, mert
az árván maradt Zrinyi-fiúkat, Miklóst és
Pétert, Poppel Éva nevelte és azok nagyon
szerették nevelő anyjukat.
Poppel Éva tudta, hogy csak a vallási
gyűlölködés tétette fiával azt, amit édes
anyjának tett, de azért eszébe sem jutott,
hogy megváltoztassa a hitét. Megmaradt
evangélikusnak, még pedig egyedül egész
családjából és rokonságából. Azt azonban
mindvégig éreznie kellett, hogy aki hitét

híven szereti — írja róla Takáts Sándor — ,
annak szenvednie is kell érte. És ő szenve
dett is eleget a fiától.
Ha támogatta a katolikusokat, még örömestebb tette azt a protestánsokkal. Levele
zett velük, munkáikat olyasgatja. A Beythecsaládot igen sok jóban részesíti. Összeköt
tetésben áll a tudós Porsius Sámuellel, Martinus Viatorral, Kanizsai Mihály szombati
prédikátorral. Mikor 1629-ben Stájeror
szágból kiűzik az evangélikusokat, ezeknek
többje Poppel Éva szárnyai alatt, húzza
meg magát. Szívesen látja magánál a Mor
vából és máshonnét elűzött új keresztyéne
ket is. Ezekből a kitűnő iparosokból azután
kérve-kérnek a szomszédos főurak. Mikor
nálunk is elérkezett az üldözések ideje, az
elűzött evangélikus papokat védelmébe vet
te. S akik közülük külföldre mentek, szép
ajánlólevéllel látta el őket.
íme, egy gyönge nő ilyen magyar
nak mutatta magát a vallásüldözések
korában! Lelkében a gyűlölet és el
fogultság sohasem verhetett gyökeret,
tehát minden felekezet hívői iránt
jóindulatot és szeretetet tanúsított. A
megértés és a közeledés ösvényein járt
akkor is, mikor mások láncokat forrasztot
tak, hogy megszorítsák a lelkiismereti sza
badságot. És emellett a legnehezebb körül
mények között is, minő megkapó példáját
mutatta a hithüségnek, a következetesség
nek és az emberiességnek. Valóban csak fenkölt tiszta lélek képes ilyesmire. Olyan szel
lem, olyan szív nemes harmóniája ez, mely
ből csak a szeretet és az emberség szolid
virága sugárzik állandóan. Csak ilyen aszszonyon eshetett meg az a különös dolog,
hogy még a katolikus papok is imádkoztak
érte. Nemcsak Hajnal Mátyás jezsuita bo
csátotta érette sóhajait az égbe. A Csáktor
nyái pálosok, akik a Zrínyiek sírboltját
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őrizték, Poppel Éva súlyos betegsége alkal
mával , vagyis halála előtt írták: „Itt mind
nyájan imádkozunk nagyságod egészségé
ért” .
Poppel Éva hitvalló lelke tehát messze
felülemelkedett a mindennapiságon. Szere
tetreméltónak találta őt mindenki, de szeretetreméltósága nem annyira a külsőségek
ben, mint inkább a szív nemességében mu
tatkozott. Hű és következetes volt egész
életében. Meggyőződését, szeretetét sem a
gyönge szél, sem az erős vihar meg nem vál
toztatta. Ápolgató dajkája volt a kölcsönös
megértésnek, rendületlen híve a vallási tü
relemnek. Még a megértés idején is érdem
nek szoktuk ezt venni; hát az üldözés és
gyűlölködés napjaiban mennyivel inkább
annak kell vennünk! A Gondviselés olyan
szívvel áldotta meg őt, melyből az érzések
összessége teljesen kiszorította az indulatosságot és a gyűlöletet. S ha igaz, hogy
a gyűlölet a rontásban, a szeretet a javítás
ban leli örömét: akkor Poppel Éva az olaj
ág hordozója volt megbolygatott társadal
munkban. Nem vihart, hanem szeretet
vetett, hogy békeséget arathasson. Az igaz

útra egyengette az embereket szóval is, meg
a maga lélekemelő példájával is. S aki őt
követte, az el nem tévedett. Élte tavaszán
mások boldogságát és örömét növelte, meg
lett asszony korában a jövőnek nevelt hasz
nos ifjakat és lányokat. Utolsó éveiben a
sors komoly próbára tette. De akkor sem
tört meg lelkiereje. Súlyos és tartós beteg
ség gyötörte őt. Sokat szenvedett, de eltit
kolta nagy kínjait. Panasztalanul tűrt, hogy
másoknak bánatot ne szerezzen. Ha valaki,
ő elmondhatta, hogy a fájdalom legnagyobb
kiváltsága a hallgatás. Súlyos betegségében
sem tudja megállni, hogy a fia és unokái
egészsége felől ne tudakozódjék.
Testi fájdalmainál még jobban gyötörte
a lelki kínja. Tiszta homlokán barázdát vont
a keserűség, amivel egyetlen fia illette. De
anyai áldását és szeretetét azért fiától sem
vonta meg. Szeretettel hívja őt halálos
ágyához és megbékélve költözik lelke a szebb
világba. Azok közé a nagyasszonyok közé
tartozott, akikről ma is hirdetnünk kell: a
holtak is felnyitják az élők szemeit.
Dr. Horváth Károly.

MEGSZŰNT IFJÚSÁGI LAP.
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszö
vetség kiadásában megjelent „A z Erő“ című i f 
júsági lap folyó, X V . évfolyamában
megszün
tette működését. Az I fjú Évek szerkesztőségét és
olvasógárdáját közelebbről nem érinti ez a tény,
mégis illendőnek tartjuk néhány szóval megem
lékezni erről a megszűnésről. Nemcsak azért, mert
az I fjú Évek feltámadása előtt az evangélikus
diákok közül is voltak olvasói Az Erő-nek, ha
nem különösképpen azért, mert a megszűnt lap
utolsó számának „Búcsúszavában" azt hozza fel
a cikk írója Az Erő anyagi összeroskadásának
okául, hogy az utóbbi években megindult evan

gélikus I fjú Évek és Református Diákmozgalom
szétszélesztette Az Erő előfizetőinek táborát. Vád
is rejtőzik ebben a kijelentésben, mely részben
minket illet, mégsem akarunk vitatkozni egy el
csendesedett laptársunk búcsúcikkével. És amikor
e néhány sorban megemlékezünk róla, elismerjük
végzett munkájának minden értékét, s különösen
ama szolgálatát jegyezzük

fel

maradandónak,

hogy amikor az összeomlás utáni zavaros eszten
dőkben nem szolgálhatta evangélikus ifjúsági lap
evangélikus ifjúságunkat, jó akarattal igyekezett
A z Erő ezt a szolgálatot ellátni.
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J e g y z e te k D e b r e c e n i M a r io n
„ iv io v i c s a ta =jahoz.
A harminc év előtti tavasz pár hetét a
kolozsvári kórházban töltöttem. Csak egy
könyvet forgattam benn: Debreczeni
Márton „Kióvi csatá“ -ját. Akkor írott
jegyzeteimet egészítem ki később tanári
tallózásommal.
#

A csillagászat azt tanítja, hogy ha az
éjszaki sarkcsillag lángja kiégne, mi földi
lakók még 70 évig látnok tündökölni az ég
boltján, mert az utolsó pillanatban elindult
fénysugár rezgésének ennyi idő kell, hogy a
végtelen távolból hozzánk eljusson.
E tünemény valamelyes gondolatokra
késztet, önkéntelenül egybevetjük az emberi
élet jelenségeivel. Lelkűnkből fakadóit szo
kás nagy költőinket csillagnak nevezni.
Debreczeni Márton is ily csillag volt. Mig
élt, kevesen látták fényét, szűk családi kör
és néhány meghitt barát érezték lelkének
melegét. Élte kilobbant anélkül, hogy fény
re derült volna, haló poraiban szinte elfe
ledtük.
Míg az anyagi világ egy-egy részének
megsemmisedése lassan a feledés homályá
ba vész, a kiégett égi test végső csillámlása
eltűnik, addig a költő lénye, bár a test rég
hamú és por, tovább él műveiben, késő szá
zadok nemzedékének lelkében.
Az a ködfátyol, mely Debreczeni fényét
oly sokáig magába zárta s feledés lepleként
borongott sírján, először akkor szakadt fel,
midőn Mikó Imre gróf kiadta 1854-ben az
addig lappangó „Kióvi csatá“ -t.
*

Bizony kevesen tudtak Debreczeniről. É r
dekes adatot találtam erre nézve később Ka

zinczy Gábor 1855-ből való jegyzeteiben.
(Figyelő I. k.) „A lig volt a közéletnek oly
jelentős vagy valamit Ígérő embere kitől
Kazinczy Ferencnek képzelhetetlen körű le
velezése többet, kevesebbet ne mutatna fel;
egyetlen sort, egyetlen emlékezést sem lelek
Debreczenire és a Bánk bán halhatatlan
szerzőjére. Az egyik önmagát temette el
szerény önbizalmatlansággal; a másik oly
magasan szárnyalt felette korának, hogy kikerülé azoknak szemeit, kik a jelentkező
tehetségek bármi parányát figyelemmel
kísérik ide lenn.“
Az első hírt irodalmunkban Debreczeni
megtalált kéziratáról Jókai Mór adta, ki
visszatérve 1853-ban visszatérve erdélyi ta
nulmány út járói, mutatványt is közölt az
eposzból a „Délibáb“ febr. havi számában.
*
Debreczeni élete rövid, de szenvedésekben
gazdag volt. A Gyarmati Zsigáné színes raj
zaiból ismert Gyerőmonostoron születik.
Szegény fazekas ember fia, ki a kolozsvári
kollégiumot s benne a bölcseleti, hittani és
jogi tanfolyamot sok nélkülözés között végzi
el. Utolsó szünidejét egy bányatelepen töltvén, kedvet kap e gyakorlati pályához s
átküzdve a Selmecbányái éveket is — Radnán lép hivatalba, mint olvasztó mester.
Kettős lelki életet él. Titokban a múzsáknak
áldoz, nyíltan mint szakember ér el sikere
ket : ő gyárt először a salakból ként, meg
tanulja készíteni a gálickövet. Űj módon
választja ki a fekete rézből a nemes ércet,
csigafúrójával pedig a külföld figyelmét is
felkelti. A bányászati szaktudományt testes
kötetekkel gazdagítja közben. így emelkedik
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pályáján bányatanácsosságra. Majd még
István nádor Pestre osztja be az első ma
gyar pénzügyminisztériumba, honnan a sza
badságharc alatt haza kerül Kolozsvárra a
bányaügyek igazgatójának. Itt éli meg a
nemzeti ügy elbukását. Kossuth hívja ma
gával a külföldre, de ő népes családját, szü
lötte földjét nem bírja elhagyni s mindenre
készen rebegi e l: „Nem bánom, ha felakasz
tanak is, nem megyek, mert nem mehetek."
Igazi erdélyi lélek, kiben mintha a mi ’Végvárink lelke lobogott volna, amely beleölel
ve az ősi rögbe, vad keservvel kiált a kishitüek felé: „Eredj, ha tudsz! . . . Én ma
radok !“
Debreczeni sorsa ezzel megpecsételődött.
A felette emlékbeszédet mondó barátja :
Vass József egy 1869. évi lexikonban élete
e bús végéről ezeket ír ja : „ . . . hivatal nél
kül maradván, Kolozsvárott nejével és hat
gyermekével nemes lelkek jótéteményeiből
élt, míg végre a családi gondok s hazafi-bú
súlya alatt összeroskadt s öt napi ágyban
fekvés után meghalt 1851. febr. 1 8 “ A még
nem is ötven esztendős, lélekben oly gazdag
ember így pusztul el koldussoron. Hej, de
örök magyar sors ez . . . Említsük meg még,
hogy mikor Kossuth Kolozsvárra leküldte,
Bécsbe is hívták az udvari kamarához, de
ő azt mondotta, hogy elsősorban magyar
ember, azután hivatalnok s nem ment . . .
•
Az igazi erdélyi magyar lélek rajzához
elég a fenti két ecsetvonás. Debreczeni irodalmilag is tanult ember volt. Széchy Ká
roly hatalmas tanulmányában Tassó párat
lan ismeretét bizonyítja rá. Eposza egyik
énekében világosan kitetszik a „Zalán futására“ való utalás és Kisfaludy „Mohács
ára való reflexió (X III. é.). Nyelvezetén
Berzsenyi ódáinak hangja zeng vissza sok

szor, míg Debreczeni eposza viszont Arany
szókincsére hat ki.
Gyerőmonostori származása bizonyos fo
kig determinálja lelkét. Már itt megragad
ták a népmesék és mondák naiv hangja és
játszi nagyítása. Előadásmódjuk is hatást
gyakorol rá, mert az erdélyi, főként székely
mesékben sok a drámai elem, a szakadozottság, elbeszélésmódja ezért inkább nagyobb
vonásokban fest, mint sem részletekben
színez. Erdélyi nyelvjárás érzik egész hangtanján, igeidőinek használatán, mi müvé
ben csak javára válik, mert valami régies
zománcot, nemes ódonságot kölcsönöz tárgy
szerűen előadásának.
Debreczeni és Berzsenyi között megegyező
lelki és helyzeti rokonság volt azonos filo
zófiai hitvallás mellett. Csakúgy találomra
idézünk néhány szólásmódját, mely a mes
terére emlékeztet :„ merész szárnyakon” . . .
„szárnyos id ő” . . . „szentséget tapodó” . . .
„Engem sem szüle bátor oroszlán érzékeny
szívű nyúllá” . . . stb.
Debreczeni
másik
példaképe Vörös
marty volt. Amint a „Zalán futásában"
a tolnai Völgység rajzán ömlik el a lírikus
lelke, úgy Debreczeni is a kaukázusi képei
ben a radnai völgyet tükrözi vissza.
Vörösmarty lelke, mikor Zalánját írja,
tele van költői motívumokkal. Születésétől
él benne a poézis iránti rajongás és szeretet.
Csalódott szerelme még telíti lelke villamos
ságát, A politikai eseményeket szemtől-szembe látja. Benne él a nemzet lüktető szívé
ben. Lelkesedése sokszor megelőzi kortársai
érzelmeit. így írja nagy művét. Természe
tes, hogy képzelme képet kép után sző, lel
kesedése virágot virág után fakaszt.
Debreczeni távol él a reform mozgalmak
gyújtópontjától, a küzdelemnek inkább a
visszhangja, mint a hangja rezzenti meg a
lelkét.
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Mikor a tó közepébe követ dobnak, ott a
középen erősen zajdulnak, torlódnak a ha
bok, a hullám tajtékot is ver, de messzebb
tőle a gyűrűk türemlései elsimulnak
lassan.
Vörösmarty ott él, hol zúgva csap fel az
első hullám, Debreczeni ott, ahol zsongva
szelídül el az ár. Debreczeni már fáradt a
küzdéstől, nem ragadja el ifjonti tű z ; nem
vezet, hanem követ. Nem gyötri a szerelem
lángja, hanem élvezi a csendes családi bolságot. Mindez erős hatást gyakorol költői
képzelmére. Ezért lelkesedése nem oly szilajon lobogó, kifejezéseiben nem oly bátor,
sőt a szaktudós szürke kifejezése szökik ki
többször tollából. Innen van hasonlataiban
az a meggondoltság, az az „aurea medioeritas” *) bölcseleté, innen van allegóriái
ban a nyugalom mérséklő ereje.
Eposzuk a hangulatot tekintve úgy
aránylik egymáshoz, mint Himfi „Boldogta
lan szereimé ” -nek a színes skálája a „B ol
dog szerelem” ismétlődő akkordjaihoz.
Mindketten a honfoglalás korából vették
a tárgyat, Debreczeni az új haza határáig
vivő küzdelmet akarja eposzi magaslatra
emelni, Vörösmarty az új haza megszer
zését. Egyiküknek sem sikerült a csodás
elem használata, mert még Vörösmarty
lángelméje se tudott megbirkózni a magyar
mithologia költői kérdésével. Megyegyez-

nek abban is, hogy a főhőst a fényes magas
lat ködébe helyezve, éppen eposzi rendel
tetéséből vonják el.
Vörösmarty eposzának megvolt a ha
tása, mert idején látott napvilágot. Debre
czeni müve voltakép be sincs fejezve, mert
a két utolsó éneke részben csak prózai terv
ben él s e bevégezetlenség mellett akkor je
lent meg, amikor irodalmunkban az eposz
divatja lejárt már. Vörösmarty sorai cso
daszépen zengenek, a nyelv egész muzsikája
ül diadalt benne, Debreczeni olvasása nehéz
mindenütt, minek okát könnyen megtalál
juk, ha sormetszeteit figyeljük meg, mert
ezek legalább 1/ s részben hibásak.
*

Rab Erdélyország omló kúriáiban, öreg
falusi magyar házaiban, hová már nem jut
hat el új magyar könyv, még akad néha
valaki, aki könyves polcáról előveszi a „Kióvi csata1*' vaskos kötetét, elmélázik a régi
dicsőségen, rózsafelhős égen; el-el gondol
kozik írója sorsán, borús életén, melyben
fajának érzi meg tragikus végzetét, Azu
tán halkan, titkon szempilláján megjelenik
egy könnycsepp. A kolozsvári temetőben is
megzsendül egy elhagyott hant, a természet
legyőzhetetlen ereje virágot fakaszt a hor
padó síron is, amint a rab magyar szívek
ben se halhat ki a jövőbe vetett hit,
Dr. Oravecz Ödön.

*) arany középút.
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Mindennap — az Élet Könyvéből.
Pál apostol és a tudomány.

hogy mindig maradj
gonoszság dolgában.

Máj. 21. 1. Kor. 1, 20— 30. „Gondolkozom,
tehát vagyok" — mondta Cartesius. Vitat
kozás által élesedik az elme. Ne felejtsük
cl azonban, hogy az emberi bölcseségnek
magasan felette áll az isteni bölcseség.

gyermeknek a

Máj. 29. 2. Kor. 4, 1— 6. Törekvő keresz
tyéneknek szép életcélt mutat a nagy Apos
tol: „az Isten dicsősége ismeretének a vilá
gosságát ragyogtassák Jézus Krisztus ar
cán."

Máj. 22. 1. Kor. 2, 1— 5. Pál apostol min
denkor az isteni bölcseséget akarta az em
berek elé tárni. V ájjon mi is igyekszünk-e
szóval és tettel dicsőíteni a Krisztus tudo
mányát ?

Máj. 30. 2. Kor. 4, 13— 15. Az isteni tu
domány terjesztésénél is a legfontosabb a
meggyőződés. Vájjon meggyőződéses evan
gélikus vagy-e te?
Máj. 31. Ef. 1, 15— 23. A keresztyén böl
cseség célja, hogy megértsük Istennek a
Krisztusban megjelent kegyelmét. Imádkoz
zál tehát lelki szemed megnyílásáért.

Máj. 23. 1. Kor. 2, 6— 13. Az ember ak
kor nyeri a legszebb gondolatokat, ha le
száll lelke mélyére és felfedezi isteni ere
detét. Vájjon mi tart vissza téged ilyen bú
várkodástól?

Jun. 1. Kol. 1, 12— 17. Figyeljük meg itt,
mit tett Isten a mi szellemi fejlődésünk ér
dekében. 1. Az ő világosságával alkalma
tosakká tett titeket a szentek örökségében
való részvételre. 2. Kiragadott minket a sö
tétség hatalma kezéből. 3. Átsegített kedves
Fia országába, akiben mienk a váltság, a
bűnök bocsánata.

Máj. 24. 1. Kor. 3, 16— 23. Az isteni böl
cseség tömörít és épít, az emberi bölcseség
sokszor csak bomlaszt és rombol. Nézz széj
jel egyházban és társadalomban, és tapasz
talni fogod ezt.
Máj. 25. 1. Kor. 12, 1— 11. A lelki tehet
ségek különbözők, „a lélek kijelentése azon
ban kinek-kinek közjóra adatik." Tehetsé
geinkkel szolgáljuk tehát hazánkat s egyhá
zunkat.
Máj. 26. 1. Kor. 12, 27— 30. Az igazi Is
meret összekapcsolja az embereket. A ke
resztyének Krisztusban egy testet alkotnak.
Máj. 27. 1. Kor. 13, 1— 2. Az a legbölcsebb, akiben a legtöbb szeretet van. Az
„angyali doktorok"-nál többet érnek a sze
retet isteni parancsának alázatos és hűséges
követői.
Máj. 28. 1. Kor. 14, 20— 25. Talán nagy
korúnak fogod érezni magadat értelem dol
gában, ha kezedben lesz az érettségi bizo
nyítvány? Az apostol arra figyelmeztet,

-

meg

Jun. 2. Kol. 2, 1— 4. A Krisztus ismerete
bátrakká tesz. Ha megtapasztalod, hogy a
bölcseségnek és az ismeretnek minden kincse
benne van elrejtve, akkor csodálatos válto
zás folyamata indul meg jellemedben.
Jun. 3. Kol. 2, 4— 8. Diákok! Nektek is
szól az Apostol intelme: „Vigyázzatok! Rab
jaivá ne tegyen senkit az emberi hagyomá
nyon, a természet elemi dolgain és nem a
Krisztuson alapuló bölcselkedéssel és csa
lárd koholmánnyal.
Jun. 4. Kol. 3, 16— 17. Milyen jellemű az
az osztálytársad, aki rád hatással van? Di
ák sokat tanul más diáktól is, nemcsak ta
náraitól. „A Krisztus igéje töltsön be bő
séggel, minden bölcseséggel."
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■lun. 5. Kol. 4, 3— 6. Közeleg az iskolai
év vége. Mintha csak diákoknak mondaná
az Apostol: Az időt kihasználjátok!
■lun. 6. 1. Thessz. é, 16— 22. Ismerjük fel
embertársainkban a jót. Ne gondoljuk, hogy
mindenkinek olannak kell lennie, mint
amilyenek mi vagyunk. „A lelket ki ne
oltsátok.”
■fun. 7. 2. Thessz. 2, 7— 12. Aki nem hisz
az evangélium igazságának, az a Sátán ta
nítványává lesz. Fogadd be ezért szíved
be az isteni igazság üdvözítő szeretetét.
Jun. 9. 2. Thessz. 2, 13— 14. Az üdvösség
re Isten választott ki minket, de a mi ré
szünkről szükséges feltétel a lélek szentsége
és az igazság hite. Erre nevel minket a
Krisztus anyaszentegyháza.
Jun. 10. 2. Thessz. 2, 15— 17. Ha ragasz
kodunk az evangéliumhoz, felbecsülhetet
len lelki ajándékban lesz részünk: a nyo
morúságokban Istentől vigasztalást, a kí
sértésekben erőt nyerünk.
Jun. 11. 2. Thessz. 3, 1— 5. Hogy a hit
nem mindenkinek közjava, azt mi is tapasz
taljuk. Az ember szívét Isten igazgatja a
szeretet és béketűrés útjára.
Jun. 12. 1. Tim. 1, 3— 6. Az üdvhirdetés
végcélja a szeretet •— mondja az Apostol.
Kerüljük azért a céltalan vitákat, amiknek
igen sogszor indulatoskodás és ellenséges
kedés a vége.
Jun. 13. 1. Tim. 4, 1— 5. A Krisztus nevé
vel felénk közelítők között is akadnak túl
zók: állítsuk őket az evangélium mérle
gére és miattuk ne hagyjuk el egyhá
zunkat.
Jun. 14. 1. Tim. 4, 6— 10. Ha túlzók lagy
matagsággal vádolják egyházadat és külső
ségek gyakorlására akarnak csábítani, ma

radj meg az igazi kegyességben és ragasz
kodjál az Űr Jézushoz.
Jun. 15. 1. Tim. 4, 12— 16. Vájjon te is
azt vallód, hogy.: fiatalság, bolondság? Az,
Apostol figyelmeztet: Ne vessen meg senki
ifjúságod miatt.
■
,
Jun. 16. 1. Tim. 6, 3— 5. Az emberiség
számára mindig veszedelmet jelentenek az
álpróféták. Csak a jó Isten, akinek a sze
mében egyetlen ember lelke is drága, tudná
felbecsülni azt a kárt, amit az álpróféták
okoztak. Isten Igéje óvja meg tőlük lel
kedet !
Jun. 17. 1. Tim. 6, 20— 21. A hamis tu
dományt arról lehet megismerni, hogy nem
jár a hit útján. Az áltudósok tékozolják
Istentől nyert tálentumaikat. Te mindig
csak gyarapítsd a hit által.
Jun. 18. 2. Tim. 2, 14— 21. Az Ige állan
dóan szívedben és ajkadon legyen. Ez meg
ment az üres fecsegéstől és elnémít minden
haszontalan szóharcot. Isten előtt vagy fe
lelős minden szavadért.
Jun. 19. Tit. 2, 1— 10. Az üdvösséges tu
domány és a keresztyén élet egészen egybe
forr az Apostol fogalommeglátásában. Va
lóban, a tudásnak és az erkölcsnek egy fája
van már a bölcs Salamon szerint is, aki így
szó l: Az Isten félelme a bölcseség kezdete.
Jun. 20. Az ifjú embert általában csábít
ja a természettudományi világnézet. Sokan
esküsznek kiforratlan elméletekre. A hit vi
lágosságánál többet fogsz megérteni, mint
a sok tudományos feltevésből és helytelenül
elindított levezetésből.
*

(Jegyzet : Az idézeteknél a Masznyik-féle
Űj Testámentom-fordítást használtam.)
Pap Ferenc.
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San Marco Veneziában
(Valér Erik linoleummetszete)
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Képek és tények
Ju\ius hó. Az Ifjú Évek és vele sok más
könyv, folyóirat pihenni megy. De egy
könyv van, amely nem mehet pihenni: a
Biblia. Jelszónk: Minden nap az Élet
Könyvéből! Ám most csak röviden szó
lal meg a kalauz. M egjelöljük az Igéket,
adunk egy vezérszempontot, de a na
gyobb szerepet az egyéni elmélyülésre,
az önálló kutatásra hagyjuk. Július 31.
napjára az első 31 Zsoltárt ajánljuk. A
következő számjegyek egyben a napot is,
meg a Zsoltár számát is jelentik.
1. Életem fa. Hová ereszti gyökereit?
2. Mindaz, amit látok erdőn, mezőn, he
gyen-völgyön, a mi határunkban s a szom
széd határban, kinek szolgál? 3. A ter
mészet is tele van az élők egymás elleni
harcával s mégsem vesz ki belőle sem
mi. 4. Kirándiüásokon, táborozás és fü r
dés kapcsán sokszor juthatunk élet
veszélybe. Boldog, aki ilyenkor az Űrhoz
kiált segítségért s megtapasztalja, hogy
nem hiába. 5. Olyan csodálatos hatása
lehet egy nyári reggelnek, kivált, ha
csendes magányban, kezünkben a bibliá
val merülünk el benne. 6. Verő fényes
nyári napon szívünkben is törhet ki hir
telen vihar. Az ördög nem pihen a diá
kok vakációja alatt. De én Jézus oltalma
alá menekülök ma is. 7. Kik az ellen
feleink? Ha velük szemben nem mene
külök az Űrhoz, akkor úgy teszek, mint
ha az Űr is ellenfelem volna. 8. Isten fel
séges voltát szemlélni a természetben,
nem felesleges időtöltés. Mint imádat,
Istenhez való viszonyunkat teszi erőtel
jesebbé. 9. Ha várromokat látok, Istenre
gondolok, az igazi Kővárra. Nála még a
vakolatot sem tudja megrepeszteni az idő

vasfoga. 10. Nem ártok senkinek. Ma
különösen gyakorolni akarom mindenki
vel szemben az igazságérzetemet, 11. Az
igazságot csak az ismeri meg, aki az élő
Istenig hatol el annak keresésében. 12.
Nem hiszek a hitetleneknek. 13. Valami
szent vágyam van, s Isten nem teljesíti.
Nem baj. Bizonyára valami jobbat akar
velem. 14. Isten sokszor azért várat ma
gára, mert azt akarja, hogy még jobban
kívánkozzunk utána. 15. Istenhez csak
az juthat el, aki a legkisebb bűnt is na
gyon komolyan veszi. 16. Ha az a hely,
amely körülvesz, ilyen szép, milyen szép
lehet az az élet, amelyet Isten elszánt
nekem, hogy azt már itt éljem. 17. V i
gyáznak rám az őrsök, a rendőrök, a szü
lők, a nevelők, de a vigyázás legfonto
sabb részét magamnak kell elvégeznem.
18. Mily sok helyen találkozik ez a zsol
táríró az Istennel. És én? 19. A termé
szet nemcsak áhítatos érzelmeket ád, ha
nem szent kényszert a bűn elleni küzde
lemre. Hogyan? 20. Olyan jó, ha valaki
bíztat. Kik szoktak engem jóra bíztatni?
Ma áldást kérek az életükre. 21. Szeret
nél jelentőségteljes életet élni? Az Űr
királyoknak való életet tud adni. 2. Ez
a rész Jézus kereszthalálára emlékeztet.
Jó erre gondolni nyár derekán is. 23. Ki
a pásztorod? Ez egyike a legfontosabb
kérdéseknek. 24. „Hová csak Isten
napja süt. Király lesz Jézus mindenütt."
25. Istent csak az ismeri meg, aki engedi,
hogy Isten oktassa ki őt, 26. Kik az én
társaim? Milyen viszonyban vannak ők
a bűnnel és Jézussal? 27., 28., 29.-ben
figyeld meg, mennyi tusakodás megy vég
be az író lelkében, miközben keresi az
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Urat. Nem az a legjobb eset, amikor a
hithez való jutás útja túlsíma. 30. Létjogosultsága csak annak van, ami di
csőíti az Urat. 31. Ne légy hangulatok
embere. Légy megerősített város! A meg
váltás erre is kiterjed.
Mi van meg ebből nálam?
Augusztus első 11 napjára beosztom ma
gamnak a Hegyi Beszédet, amint az Máté
5, 6, 7. fejezetében található. Ez össze
sen 111 vers. Minden napra jutna belőle
10, de a tartalomnak megfelelőleg, hol
többet, hol kevesebbet veszek. Két dol
got teszek vizsgálat tárgyává minden
n a p : Mi van meg nálam abból, aminek
meg kell lennie, s mi abból, aminek nem
kellene lennie.
Én is az Ő tanítványa vagyok?
Augusztus 12— 30-ig Máté 10— 13. feje
zetét osztom be. Ez 180 vers, minden nap
ra esik nyolc, tíz. Gondolatok a 10. feje
zethez: Jézusnak van egy munkája, ame
lyet ma sem nélkülözhet a világ. A mun
ka lényege az, hogy a lelkeket eljuttas
suk az Isten uralma alatt való boldog
élethez: a mennyek országához. Ez már
most lehetséges. A munka sürgős a ma
gyar evangélikus diákság szempontjából
is. Sok odaadást és hősiességet kíván. De
ez a legmagasabb rendű munka és élettartalom, ami csak képzelhető. A 11. fe
jezethez: A legjobb lelkeket is meglep
heti a Jézus felől való bizonytalanság.
Jézusról, mint Megváltóról nem okosko
dás útján bizonyosodom meg, hanem úgy,
hogy megragadom hittel az <3 jelenlétét,
hozzám való szeretetét, Reá bízom maga
mat. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!"
Ez segít rajtam, bűneimen. 12. fej. V i

gyázzunk, hogy kicsinyeskedéssel ne gá
toljuk Jézusnak mibennünk való munká
ját. Vigyázzunk arra is, hogy ne kicsi
nyeljük le Jézusnak egyetlen nézetét sem.
Később rájövünk, hogy Neki van igaza a
legkisebb részletben is. 13. fej. Az Is
ten országa azért oly felséges munkaterület, mert benne Isten és ember része
csodálatosan összefolyik. Oh, mily fényes
lehetőségek állanak énelőttem is, hogy
imádsággal és munkával tegyek valamit a
magyar evang. diákság lelki ébredéséért,
hogy a mustármag köztünk is nagy fává
nőhessen, fiúk és leányok közt egyaránt.
Ez lesz a leghőbb vágyam, ha én is az Ő
tanítványa vagyok.
Vissza és előre!
Augusztus 31. 103. Zsolt. 1— 5. Búcsúzom
a nyári vakációtól. Hálával tekintek
vissza s összegezem, mi mindennel ékesí
tette fel Isten az én nyaramat. Szept. 1.
51. Zsolt. 1— 6. Újból visszatekintek s
bűnbánattal összegezem, mi mindennel
éktelenítettem el én az én nyaramat. 2.
Efézus 4, 22— 24. Megújulásra van szük
ségem, amit Isten munkál, ha Neki át
adom szívemet. 3. Efézus 6, 11— 12. Az
új iskolai év harcába, a városi élet kí
sértéseibe ez idén nem megyek felvérte-,
zetlenül. Naponként imádkozom s olva
som az Igét. 4. Róma 1, 11— 12. Öröm
mel készülök a barátaimmal való találko
zásra. Vajha jobban hasznukra lehetnék,
mint eddig. 5. Róm. 14, 7— 8. Azt hal
lottam, hogy Zinzendorf gróf 15 éves ko
rában barátaival rendet alapított az Isten
országa szolgálatára. Nem jöhetnék-e öszsze én is hívő barátaimmal hetenként egy
lelki órára? 6. 1. Tim. 2, 1— 4. Ma imád
kozom mindazokért, akiknek hivatásuk,
hogy a jövő iskolai évben formálólag has
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sanak rám. Az Ifjú Évekért is, hogy a
lap és szolgálata minél álclottabb lehes
sen. 7. Cselek. 20, 22— 25. Búcsúlátogatá
sokat kell tennem. Nem megy könnyen.
De megteszem, hogy megköszönhessem az
egyes embereknek is, amit tőlük itt kap
tam. 8. Róma 8, 28. Különösen imádko
zom a szüléimért.
Tudom, hogy miat
tam is sok nehézségük van. Ki tudja,

A

mit hoz a jövő, de én teljes hittel bí
zom s kérem, hogy ők is bízzanak a mai
Ige szerint. 9. Mögöttem válási sebek,
előttem új harcok, új kapcsolatok. Anynyi minden más körülöttem. De valaki
ugyanaz lesz az új iskolai évben is: Jé
zus Krisztus. Zsidók 13. 8. Ez nekem
elég.
Gáncs Aladár.

lützení hős ifjúsága.

Gusztáv Adolf svéd király emléke eleve
nedik mostanában. Egyházunk küzdelmes
történetének könyvében visszalapozunk 300
esztendőt, hogy így a lelkűnkben hálával
áldozzunk Gusztáv Adolfnak egy-egy rö
vid órácskát. A történelemnek lapjairól egy
férfiarc tekint ránk, a szeme a meg nem al
kuvó meggyőződést sugározza. Ilyennek
látjuk arcképét egyházi lapjainkban, tan
könyveinkben és azon a gyűjtőperselyen is,
mellyel az ő nevében keresünk szeretettel
fölajánlott adományokat küzdő, elnyomott
hittestvérek részére. A küzdő és meghaló
hősnek a képe az, mely a lelkűnkbe véső
dött. E kép előtt megállva, önkéntelenül is
föltámad bennünk a kíváncsiság kérdezősködése: milyen volt az élete e hősnek fia
talkorában. És én föltettem magamban,
hogy Gusztáv Adolfot evangélikus egyhá
zunk ifjúságának úgy mutatom be, mint a
hőstettekre előkészülő fiatalembert.
Vasa Gusztáv, a svéd reformátor király
1527-ben egész országával Luther reformá
ciójához csatlakozott, Az evangélium sza
bad szárnyalását hamarosan veszélyeztette
itt is, mint a mi hazánkban is, hogy külön
böző reformáramlatok indultak meg és a

meggyengülés napjaiban III. János király
idejében a katolikus királyasszony lelkesí
tése mellett megkezdte a katolikus egyház a
visszahódít ás kísérletét. A század vége felé
már úgy látszott, hogy a vezetők megfoszt
ják az ország lakosságát a megszeretett
géliumtól. Ekkor történt, hogy Vasa Gusz
táv legfiatalabb fia, Károly herceg, a refor
mációhoz ragaszkodók élére állt és a híres
uppsalai gyűlésen, 1593-ban, — melyet a
svéd reformáció tulajdonképpeni győzelmi
napjaként ünnepelnek, — végképpen ki
mondják, hogy az ország lakossága Luther
reformációjához csatlakozik. E mozgalmak
között jutott trónra Károly herceg, IX.
Károly néven.
IX . Károlynak volt legidősebb fia Gusz
táv Adolf. Aranyhajú, élénkeszű, fürge,
szilaj természetű gyermek. Forró, szenve
délyes vér lüktetett az ereiben. A királyi
udvarban széles látókör nyílt meg a nagytehetségű gyermek előtt. Az udvarnál éltek
a külföldi követek családjukkal együtt.
Játszótársa csaknem minden országból volt
Gusztáv Adolfnak. A pajtások sokszor ne
hezebben tudták megtanulni a svéd nyel
vet, mint a kis trónörökös az ő anyanyelvü
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két. Mint gyermek beszéli már anyanyel
vén kívül a német, holland, francia és az
olasz nyelvet, értette még a spanyol, angol,
lengyel és orosz nyelvet is. A tyja és az
egész udvar büszkeséggel látta szép fejlő
dését. Ha a jövő gondjai merültek föl tár
salgás közben, atyja rendszerint rámuta
tott az aranyhajú gyermekre és így szólt:
„M ajd ő megcsinálja!” Gusztáv Adolf ké
sőbbi életében a legnagyobb rész a harci
mesterségnek jutott. Ott elsőrendűen állt
meg a helyén. Gyermekkorától fogva ez
vonzotta. Pöljegyezték róla, hogy a kül
földi lovagokat állandóan a fegyverforga
tás kérdéseivel ostromolta és a külorszá
gokban szokásos harcmódról társalgott ve
lük. De hamarosan beavatták a kormány
zás titkaiba is. Már 10 éves korában résztvett az országos ügyeket intéző tanácsko
zásokon, atyja oldalán nagy utazásokat
tett az országban és k ülföldön; 12 éves ko
rában már panaszokat hallgatott meg és
ítélkezett; 16 éves korában pedig, mint az
egyik országrész kormányzóhercege, már
önállóan működik. A követek kihallgatásá
nál is mindig jelen van, sőt helyettesíti
atyját. A szónoklásokban is korán van
része, így lett később a szónak is mesterévé.
Az ország rendjei 15 éves korában fegy
verviselésre megérettnek nyílvánítják. Ez
mind nem volt csupán üres formaság, kü
lönösen Gusztáv A dolf életében nem, aki
16 éves korában elveszti édesatyját.

mációkor a svédek nemcsak a katolikus
egyháztól, hanem a dán uralomtól is elsza
kadtak. És a trónkövetelő dán királyok az
óta állandóan nyugtalanították az orszá
got.
Oroszország előbb az Ígéret földje volt a
svédek számára. Az oroszok a tengerre
vágytak. De útjukat állta a svéd fönnható
ság alatt álló Finnország. Előbb barátsá
gos úton igyekeztek elérni céljukat. Gusz
táv Adolfot nagyherceggé tették és őt sze
melték ki cárjukul. Ha IX . Károly tovább
él, akkor Gusztáv A dolf el is foglalta
volna a cári trónt, de a fiatal királyfit
atyja korai halála svéd földre kötötte és az
oroszok közben egy harcias párt vezetése
alatt Mihályt tették meg cárnak, aki harci
eszközökkel akarta népét tengerhez jut
tatni.

Atyja halála után nemcsak a fényes ki
rályi koronát örökölte. Volt nagyon súlyos,
csaknem végzetes terhű ősi öröksége is : há
rom megbékíthetetlen ellensége a szomszé
dos országokban: Dánie, Oroszország és
Lengyelország.

elő.

Svédország trónjára a 200 évvel előbb
kötött ú. n. Kalmar-unió értelmében a dán
királyok mindig igényt tartottak. A refor

Lengyelország királyai is évtizedeken át
fönntartották igényüket a svéd trónra. És
Gusztáv A dolf kortársa, Zsigmond, soha le
nem mondott erről az igényről.
Svédországnak és a fiatal királynak
egyetlen szerencséje volt, hogy ez a három
szomszéd csak az ellenségeskedésben volt
egy nézeten, de ezenkívül érdekeik semmi
ben meg nem egyeztek. Lengyelország és
Oroszország egymás ellen is harcoltak, a
két trónkövetelő pedig természetesen nem
támogathatta egymást a svéd trón megszer
zésében. Ha mindhárman egyszerre támad
tak volna, végzetes pusztulást idéztek volna
Elsőnek IV. Keresztély dán király tá
madta meg az országot. Még akkor élt
Gusztáv Adolf atyja, de beteg volt már és
a védőháború vezetését a 16 éves Gusztáv
Adolfnak kellett elvállalnia. A mai déli
Svédország akkor még Dániához tartozott.
Bíztató jelek mellett indult meg a háború.
A fiatal fiú első hőstettét akkor mutatta

— 214 —

meg, amikor Krisztianopelt váratlan rajta
ütéssel elfoglalta és ezzel súlyos vesztesé

vérvesztésen felül súlyos hadisarc fizetésére
kötelező békét kellett kötni.

get okozott a dánoknak, akik ebben a vár

A béke híre alig tudott eljutni az or
szág minden kunyhójáig, Gusztáv Adolf
katonái alig távoztak otthonaikba, ami
kor újra a harctér intett, hívogatva
a bátrakat. Az oroszok erősen szorítgatták a finnországi csapatokat és a
háború sikere érdekében Gusztáv A dolf
nak személyesen kellett átvennie itt is a
vezérletet. Alig két heti harcok után a 20
éves király mint győztes szabta meg a
moszkvaiaknak a békeföltételeket. De az
orosz seregekkel még egy év múlva is szem
be kellett szállnia, mert a békét megszeg
ték. E háborúban területeket hódítottak a
svédek és hadisarc fizetésére kötelezték az
oroszt. A legjobb időben jött ez a fordulat,
mert a dánokkal szemben fönnálló kötele
zettségek erősen fojtogatták már az egész
országot.
54 évig tartó szüntelen háborúskodás
után most végre nyugalomnak a napjai ér
keztek. Maga a fiatal király is, aki már két
háborút vezetett, azt hitte, hogy a béke
boldog napjai jöttek el. Stockholmban tar
tott országgyűlésen Istennek hálálja a megsegíttetést és lelkes szavakkal vázolja a bé
kés idők teendőit. Meghatott szavakkal bú
csúztatja el katonáit, akik nem riadtak
vissza a hosszú és veszedelmekkel telt írtak
tól, akik a vihart és a harcot játéknak te
kintették, szórakozásnak a fáradalmat, esőt
és téli hideget. Szavaiból kiárad annak a
viszonynak melegsége, mely a király ka
tonáival összefűzte, és Gusztáv A dolf most
már úgy áll meg az egész ország színe előtt,
mint akit ragaszkodással, elismeréssel és
a hűség fogadalmával ölel körül egész nem
zete.
A fiatal király, aki megmutatta már
gyermekéveiben, hogy a harcban megállja

ban halmozták föl az egész hadsereg

élel

mét és a környék dán földesurainak minden
kincsét. Mégis, a háború győzelmes befeje
zését IX. Károly halála és az azzal járt bo
nyodalmak akadályozták meg. Ez a törté
nelmi óra súlyos, semmiképpen sem írígylésreméltó. Az országban és a határokon kí
vül ott állt az ellenség, a király még gyer
mek, akit az ország nemessége nem támo
gatott teljes hűséggel,
helyzetben is tudta,

de aki ilyen
milyen

nehéz

kötelességei

vannak. Országát és vallását egyszerre kel
lett védelmeznie. Látta jól, hogy az a tör
ténet, melyet neki kell megírnia, telve lesz
vérrel. De nem ő kereste az alkalmat a
harcra. Örököse volt a múltnak és Isten a
jövő őrhelyére állította. Neki nem maradt
más választása, mint vagy keresztülvere
kedni magát minden megtámadtatáson,
vagy a történelmi múlt arculcsapásával
megalkudni az adott helyzettel.
A dánokkal folytatott háború a sikeres
kezdés után szerencsétlen befejezésű volt.
Dicsőség nélkül ugyan nem vezette azt
Gusztáv Adolf. A háborúvesztésnek sok
oka volt. Az első az, hogy mindjárt trónralépése idején folyt, amikor még a fiatal ki
rály tekintélye az ország határain belül
sem volt megalapozva. Elégedetlenek vol
tak a norvégek is a dán uralommal, még
sem támogatták a svédeket, mert nem tud
ták, mennyire áll helyt magáért a fiatal
király. A dánok háborútól megkímélt ka
tonasággal támadtak, a svédek már el is
feledték régen a béke éveit. Volt Dániának
akkor hatalmas tengeri ^ereje, Gusztáv
Adolfnak ezt csak később kellett megterem
tenie. Két évi háborúskodás után a sok
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helyét, most egy kis időre alkalmat nyer
arra, hogy megcsillogtassa képességeit a
béke építő munkájának irányításában
is. Sajnos, csak nagyon rövid idő
állt rendelkezésére. Az ország neme
seit kiváltságlevelekkel kelet felé irá
nyítja, ahol jövő gazdagsága várja
őket, ahol az anyaország éléstárának
zárt ajtai megnyittatásra várnak. Hatal
mas méreteket ölt a fürge mozgású keres
kedelem. A király irányítása mellett új meg
új hajóóriások siklanak a tengerre és hir
detik mindenfelé a belső haladást, a jobb
napok közeledését. A kereskedelmi élet föl
lendítésére alapítja Gusztáv A dolf az or
szág nyugati tengerpartján Göteborg vá
rosát, melyről akkor csak az ő éleslátó
szeme vette észre, hogy mennyire szükséges
a kereskedelemnek ez a gócpontja. S ami
kor a későbbi évszázadokban ez a város az
országnak második fővárosává lett, az élet
maga igazolta, hogy Gusztáv A dolf nem
csak a csatatéren, de a munka becsületes
mezején is jövőt látó szemekkel tekintett
végig. A belső rend oly szilárddá lett, mint
régen volt az országban, mert minden em
ber megérezte, ha fiatal is a kéz, mely a
kormányt fogja, de erős, acélos. A királyi
palotában és a csöndes kunyhókban, vezér
és népe kezdtek a boldogságról álmodni.
A nép boldogításának álmából elsőnek
Gusztáv A dolf ébredt föl a keserű való
ságra. A harmadik ellenség, Lengyelor

szág csak addig maradt békén, míg ő is
az orosszal küzdött. Most Svédország déli
határán súlyos, gomolygó vészfellegek gyü
lekeztek az égen. Voltak még, akik az or
szágban azt hitték, csupán egy újabb
gyönge ellenség legyőzéséről van szó. Gusz
táv A dolf látta tisztán, hogy ezek a felle
gek nagy próbákkal terhesek és végigpusz
títanak egész Európán. A harmincéves há
borút jelző villámok cikkáztak mindenfelé.
S amint fölvillant egy-egy pillanatra a vil
lám fénye, megvilágosította Svédország
viharos tengeren hányódó hajóján a kor
mányos arcát. Ezen az arcon az elhatáro
zás határozottsága rajzolódott. Vezényszó
hangzik az ajkáról: „Olyan örökséget kell
utódainkra hagynunk, mely mindenkor erő
sen áll meg. Ezt pedig csak úgy lehet el
érni, ha lovagiasan visszük véghez dolgain
kat, találkozóra megyünk ellenségeinkkel,
ha kell, a saját földjükön.” Népe követte,
mert ismerte a fiatal, hős király jelszavát,
és azt magáévá tette: „A mi hazánk és a
mi Egyházunk, mely e hazában él, megér
demli, hogy vállaljuk érte a küzdelmet, sőt
magát a halált is” !
Német földön észak felé tekintettek. A
vezért várták. S hogy reménységükben ne
csalatkozzanak, Gusztáv Adolf fölszedeti
a horgonyt és a vihar szele belefeküdt a
vitorlákba, hogy az utána áhítozók kö
rébe vigye „Észak oroszlánját."
Wolf Lajos.
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Strada Consulare Pompeiben
(Valér Erik linoleummetszete)
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A ZENÉLŐ ÓRA.
Ódon szobában régi falióra,
nyárspolgári ócska zeneszerszám,
mely ósdi dalt zeng a szoba falán,
ha éjfélhez ér lassú mutatója.
S fellép a dalnok, hogy egekbe szórja
hő énekét, s az erkély udvarán
megjelenik a szép királyleány,
hogy hallgasson az alant dalolóra.

Kopott, kicsorbult viaszfigurák,
de ez a dolguk már sok évek óta:
a trubadúrnak: hogy zengje dalát,
a hölgynek: hogy kilépjen a balkánra,
s mindnyájan várnak arra a szent Jóra,
mely elnyűvi a hajtő-masinát.
Pecznik János.

AM IT NEM LEH ET FELEDNI.
Ü gy szállanak az éjtszakáb a
A z én ek bűvös hangjai.

A m últ em lékein m eren gv e,
E g y rég i dal ju t az eszem be.
H angjai m ég lelkem ben zson gn ak,
S előttem áll e g y rég i k é p :
A hullám ok halkan csobogn ak,
E s nem hallatszik hang egyéb .

Talán az é jtsz a k a varázsa
E jte tt tündéri kábülásba,
D e a k k o r lelkem r e jte tt m élyén
Valam i n a g y o t v á ltozott,
V alam iért s a jg o tt a szívem ,
V alam iért ú g y d obogott.

A hold ezü stös fén ysu g á ra
V ilágít a va k éjszakába,
M ellette halvány pisla fén n yel
T en g ern yi kis csillag ra g yog ,
H alk m orajjal ü tőd n ek parthoz,
É s en yészn ek el a habok.

E lh an gzott a k k or bár az ének,
H angjai m ég lelkem ben égn ek,
Feledni nem tudom azóta,
M ert elfeledni nem lehet,
M inek bennünk visszhangja tám adt,
A m i dalolni ih letett . . .

S e g y s z e r r e csak a ném a éjb e
E g y n óta csendül, vá g yva , kérve,
M intha ezü st hegedű szólna,
S zerelm et esd ve valaki,

P etrik Zoltán.

—
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HAJNALI HARANGSZÓ.
A fákon már gyenge levelek zöldeltek, itt-ott egy-egy bimbó is felpattant
már, és halványszínű virágai lágy illatot
lengettek a tavaszi szélben ,mikor a kis
Demeter Pista szívét nagy csapás érte.
Édesapja, ez a nagy, komoly ember,
akit ő még sírni sohasem látott, moso
lyogni is csak ritkán, bejött a városba a
faluból. Valahogy olyan furcsa, fátyolo
zott volt a hangja, nem olyan férfias, ke
mény, parancsoló, mint azelőtt.
Bejött a tanár úrékhoz, ahol ő lakott,
mint kosztis diák és a Ilb. tanulója, be
ment az ő kis szobájába, ott megölelte
fiát, odahajtotta fejét a fejéhez, és De
meter Pista meglepetve érezte, hogy va
lami meleg könnycsepp hull a fejére.
Csodálkozva nézett fel, látta, hogy apja
szeme könnyes, arca szomorú.

— Kis fiam, csak tanulj, hogy ember
legyen belőled.
Hirtelen megrázkódott. Odasímult ap
jához, akinek arcán még mindig ott foly
tak végig azok a meleg, szívből fakadó
könnyek :
— Úgy-e, nem igaz, édesapám? Úgy-e,
látom még édesanyámat? — mondd csak,
úgy-e, nem halt meg?
Apja, ez az erős nagy ember, nem
bírta tovább, leborult az asztalra és zo
kogott, zokogott, hogy egész testét rázta
a zokogás.
Demeter Pista kinézett az ablakon.
Egy kis madár billegett az egyik ágon, a
kert mélyében pedig egy rigó füttyentett
egy vígat.

S mintha egyszerre egy nagy fekete
felhő borult volna az egész vidékre, el
sötétült a szeme előtt a világ, és agyában
Meg akarta kérdezni, h ogy: Mi tör
mintha ezer kis kalapács csattogna üte
tént, édesapám? De látta, hogy apja szo
mesen és ez jönne ki az ütemükből:
morú szemei valahová a távolba néznek,
— Nincs már édesanyád, Demeter
hát nem merte, várt, míg az apja szól.
Pista, nincsen édesanyád.
Nemsokára letörölte könnyeit, és egé
És hirtelen őrülten kezd csattogni az
szen halk hangon suttogta:
az ezer kalapács, zúg az egész agya, majd
— Kisfiam, meghalt az édesanyád.
hirtelen csend lesz, nagy fekete csend,
Demeter Pista előtt veszett táncba
sötétség veszi körül, és eltűnik minden . . .
kezdtek a bútorok, hol fázott, hol meg
édesapja . . . fekete rigó . . . kis m adár. . .
melege volt. Nem tudott szólni, csak né
Hajnal felé ébredt fel ájulásából De
zett, nézett mereven, mintha valami bor meter Pista. A kisváros felé az öreg hegy
zalmas igézet tartotta volna hatalma mögül halványszíníí sugarakat küldött a
alatt.
nap. A nyitott ablakon át behajolt az
Szíve gyorsan vert, agyában ezer gon öreg fa egyik ága, s mintha az is azt sut
dolat cikázott. Mindegyik kérdő volt, togná feléje: Aludj, csak aludj, Demeter
Pista.
egyre sem tudott feleletet adni, magának.
— Meghalt az édesanyám? — suttogta
És akkor kezdett csak eszmélni. Mért
maga elé — az én szép, az én jó anyám?
fekszik ő itt? Hiszen nem emlékszik, hogy
Hát nem fogom többet látni? Nem fogom
lefeküdt volna. Biztosan lefektette valaki.
hallani szelíd, meleg hangját:
De ki? Miért? És egyszerre eszébe jut
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megint minden . . . Síró édesapja . . . és
az a szörnyű hír . . . édesanyja meg
halt . . .
Hirtelen felszakad leikéből a sírás.
— Édesanyám, édesanyám, mért men
tél el tőlem? Gyere vissza, ne hagyj itt
engem, mivé leszek nélküled?
Ki fogja a fülembe súgni, ha a
tanulás helyett játszani akarok menni:
Tanulj csak, kisfiam, első a munka! Ki
fog engem haza várni, ha hazamegyek,
ölelő karjába ki fogad engem? Édes
anyám . . . Édesanyám! . . . — kiáltott fel,
mért hagytál itt engem?
Befordult a fal felé és zokogott, zoko
gott. Nem akartak szűnni könnyei, sírt,

sírt egyre, siratta azt, akit a legjobban
szeretett, az Édesanyját.
. . . És amint így sírt, mintha valaki
könnyű kézzel végigsimítaná a hajót, égő
arcát, és lágyan lecsukná kisírt szemét. S
mintha egy fej hajlana oda feje mellé a
párnára, ahogy szokott, és egy kedves,
lágy hang suttogná a fü lébe:
— Aludj, fiam, aludj, vigyázok reád.
Valami nagy békesség szállt a szívére,
boldogan mosolygott és elaludt.
Valahonnan messziről halk harangszó
csendült a pírkadó hajnalba, mintha a
falu küldené a városnak, vagy egy halott
édesanya szunnyadó kis fiának.
Kemény Péter.

A RÉGI HÁZ.
A régi ház, a hallgatag poézis,
Rajta napfény: barna ó-bor csillog,
Az égen göndör, hajporos parókák,
Alóluk rózsaszín mosolyka villog.
Elpirul az agg levente tőle:
A régi ház, a hallgatag poézis,
Finom zavarát elárulja a
Hervadó repkény-lomb rezzenés is.
S a romkapun csilingelve jelzi,
H ogy íme látogatni jő az ősz,

H ogy emlékekről csöndben mórikázzon
A házzal ő, a régi ismerős.
A pillangók is már kimúlni szállnak,
A fák susognak: ah! meghalni jó,
S a régi házon átkísért sóhajtva
E gy hosszú, hosszú inkárnáció.
Rábámulok a vaksi ablakokra
S epedve szinte várom, hogy talán
Kiles reám egy kacér leányka:
Szőke fejével ifjú ükanyám.
____
Pecznik János.

A N YÍL ES A DAL.
( E r ed e ti: H. W . L o n g fello w . The arrow

and the son g .)

Dalocskát zengtem, kedveset,
Az valamerre leesett,
De oly jó szemem nem lehet,
Mely egy kis dalt követhetett.

Nyilat lőttem ki, sebeset,
Az valamerre leesett,
De oly gyorsan repült, hogy én
Röptében nem követhetém.

Sok idő telt el azóta,
Míg meglett a nyíl s a nóta,
A nyíl egy tölgyfa mélyében,
S a dal barátom szívében.

Forrai László
gimn. V. o. t.
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A tanár úr tekintélye.
Irta : L aki Tibor.

A tavaszi nap gazdag pazarlással
szórta remegő sugarait a gimnázium sa
lakos udvarára. A diákok izmai játékos
rugékonysággal feszültek meg a fehér tri
kók alatt, amint gazdájuk egy ügyes moz
dulattal kilökte a gömbölyű vasgolyót,
vagy kiszámított lendülettel átvetette
magát a kifeszített ugrólécen. Csapatok
ra szakadva lepte el az ifjúság a tágas
udvart és boldog újjongással feszítette
oda sportoló testét a tavaszi nap csókol
gató melegének. A nagyobbak dolgoztak,
a kicsik meg áhítatos bámészkodással áll
ták körül őket. Egy-egy többszörös is
kolabajnokra olyan tisztelettel néztek,
mintha az igazgató úr állna előttük.
— Ezt jó l csináltad, Pista, — kiáltot
tak egy szép dobás után.
— Tízen felül van . . .
— Mérjük l e !
Retten szaladtak a mérőszalaggal.
—

10. 28 !

Aztán újabb dobások következtek;
újabb bíztatások és vállveregetések.
— Jön a „B agoly" — kiáltotta ké
sőbb az egyik fiú.
— Mit akar itt ez a könyvmoly?
— Most nem vagyunk latin órá n !
Bagoly az Ujházy tanár úr volt. A
diákok keresztelték el Bagolynak, mert
szerette a könyveket, éjjel sokáig olva
sott és hamar írta be noteszébe a né
gyest.
Ujházy tanár úr két éve tanított és
igen visszavonultan élt. Mint újdonsült
pedagógus került ki a kis városba, de itt
hamar beleúnt a pletykáló kicsinyesség
be és borozgató színtelenségbe. Csak köny

veinek élt. Azoknak lapjaival zárta el
magát a világtól, szórakozottan járkált,
elgondolkozva süppedt vissza könyveinek
világába. Sokan nagy tudósnak tartották,
mások különcnek mondták. A diákok nem
szerették, mert nem járt ki velük a meccs
re, mint Kovács tanár úr, aki velük együtt
drukkolva számolta a gólokat. Sőt ta
lán egy kicsit le is nézték, mert nem lát
ták soha sportolni.
Most a szép délután kicsalta az ud
varra és lásson lépkedve ment át a zsi
bongó udvaron.
— A lászolgája!
— Alászolgája, tanár úr — hajlong
tak feléje a fiúk.
— Szervusz, fiam, jó napot — bólin
tott vissza.
A súlydobó-csoportnál megállt. A fiúk
nagyot köszöntek, de meghajlásukban egy
kis hetyke kihívás volt. Fölényesen öszszenéztek, mintha azt mondták voln a: eb
ből mi tudunk többet. Itt mi vagyunk fö 
lényben. íg y dobáltak tovább.
Ő ott maradt. Jólelkű kedvteléssel
nézte szép, versengő nekifeszülésüket. De
ahogy nézte őket, egyszer csak kezdett
mozogni
fiatalsága.
Eszébe
jutottak
diákkorának tornaórái, egyetemi éveinek
sportolásai és nagy kedvet érzett egy kis
mozgásra.
A következő dobásnál már közbeszólt:
— Nem jól van, Lehoczky! A vállát
jobban előre kell rántani.
Mindenki elhallgatott. A Pista gyerek
meg majdnem kihívó szemtelenséggel né
zett rá. Többen nevetésüket tartották
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vissza. A rászegeződő szemek azt mond
ták : Hát mutasd meg, ha jobban tudod.
Ekkor ő szép lassan lehajolt, fölvette
a golyót, odalépett a kijelölt vonalhoz és
kilökte a súlyt. Nem is nagyon készülő
dött hozzá, éppen csak odanyomta a hó
na alatt hozott könyveket az egyik kis
diák kezébe.
Meglepődve néztek össze a fiúk.
Eehoczky intett a szemével és már ug
rott is két diák a mérőszalaggal.
— 8.90 — mondták be ünnepélyesen.
A társaság mozdulatlanul állt.
Akkor lehajolt még egyszer és most
már nekifeszülve, újra eldobta a golyót.
A mérőszalagos diák most már magá
tól ugrott.
— 9.70! — kiáltotta.
— É ljen! — robbant ki erre.
— I)e szép volt, tanár úr . . .

— Tessék még egyet dobni, tanár úr
— kérlelték most már.
Megtört a varázs. Elszállt az ellensé
ges érzés. Eehoczky elpirult : most ő ha
jolt le a golyóért és odatartotta a tanár
úrnak.
Erre már levetette kabátját és a har
madik dobása tízen felül volt.
Az egész udvar odacsődült és valósá
gos ünneplést rendeztek. Alig tudott sza
badulni tőlük.
Mikor éppen elment, akkor ért oda a
kis szemüveges Baumann.
— Mi az, a Bagoly súlyt dobott? —
kérdezte a szokott gúnyolódó hangján.
— Mit nyafogsz, te nyavalyás — íörmedt rá Lehoczky önérzetesen, mintha őt
bántották volna meg. — örülhetnél, ha
úgy tudnál dobni, mint a tanár úr.
Mint a „tanár úr.“ — Már nem volt
a Bagoly!

A L u ther=rózsa érielm e.
Minden evangélikusnak ismernie illik
a „Luther-rózsa“ nevű jelvényt, sokan
hordják is. Értelmét azonban kevesen is
merik, pedig az nemcsak szép jel, ha
nem mély értelmű szimbólum (jelkép) is.
Luther magyarázatát, gondolatát közöl
jük, az ifjúságnak meg kell azt ismernie.
E jellel ellátott lapokat s egyéb nyomtat
ványokat is kívánunk ősszel forgalomba
hozni. Tehát Luther így értelmezi jelvé
nyét :

A keresztyén a szívében hordozza
Krisztus keresztjét, és olyan lesz az
élete, mintha rózsák között járna. A
földi öröm azonban, mint a rózsa, el
hervad. Ámde annak a szívnek a szá
mára, mely a föld hervatag örömei kö
zött Krisztus keresztjét hordozta, átvál
tozik ez az öröm a kék égben olyan
örömmé, mely tiszta, mint az arany, és
amelynek, mint az aranykarikának, kez
dete nincs és vége nem lesz.
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A finn diákság vallásos érdeklődése.
A diák előtt a világ sokkal gazdagabb,
mint mások előtt. A tudomány mint a vég
telen tenger feltárul a szeme előtt. Nagy
lehetőségei vannak, hogy értékes tartalmat
kapjon életre. De mégis minden gondolko
zó, komoly diák azt is fogja tapasztalni,
hogy a legmagasabb tudomány sem tudja
teljesen kielégíteni a szíve legmélyebb vá
gyát. Igaz az, amit már Augustinus szépen
megmondott: „Magadnak teremtettél ben
nünket, Istenem, s nyugtalan a mi lelkünk,
míg meg nem nyugszik Benned.1' A művelt,
tudományos ifjúnak is szüksége van erre a
közösségre.
Ezért minden országban vannak különbö
ző keresztyén diákszövetségek; így Finn
országban is. A finn szövetség két irányban
munkálkodik. Szolgálni akarja az Isten or
szágát az egyetemi hallgatók és a középis
kolások között. A középiskolásokhoz a szö
vetség Helsinkiből küld titkárokat, akik elő
adásokat, prédikációkat és bibliaórákat tar
tanak. Minden nyáron tartanak néhány kö
zépiskolás konferenciát is, tavaly volt pél
dául hat-hét ilyen konferencia.
A finn diákszövetség legfontosabb és leg
kedvesebb munkája a középiskolák között
kétségtelenül a konferencia. Sok finn diák
kapott a konferenciákon olyan erős vallá
sos hatást, amely kihatott egész életére. A
nyári konferenciának célja, hogy megmu
tassa az utat az Istennél való örökélet
forrására. E célból tartanak prédikáció
kat, erkölcsi és hazafias előadásokat, to
vábbá, például esti órákon barátságosan
beszélgetnek olyan fontos kérdésekről,
amelyek az ifjú szíveket eltöltik.
De Paavo Nurminak országában nagyon
természetes, hogy a konferencia programm-

jában a testgyakorlásnak is helye van. Min
denféle sportágat gyakorolnak, játszanak és
kirándulnak. A jó rendhez hozzátartozik,
hogy a konferenciának saját sportvezetője
is van. Rendesen jóformán „nemzetközi"
versenyt tartanak. Tudniillik a finn népben
nagyon könnyen meg lehet különböztetni
régi törzseket; és a különböző törzsekhez
tartozó fiúk a nemes sportban küzdenek
egymással a törzs dicsőségéért. Az ezer tó
(szeretném mondani: ezer-ezer tó) országá
ban persze a konferencia ideje alatt sokat
fürdenek is, legalább kétszer-háromszor na
ponként.
A diákok nagyon szeretik az ilyen konfe
renciákat. Egy kis jellemző tanúság erről
az, hogy például a múlt nyáron találkoztam
olyan diákokkal, akik ugyanazon a nyáron
már két konferencián voltak és akkor men
tek még a harmadikra.
A diákkonferencia körülbelül öt-hat na
pig tart. A legszomorúbb nap az, amelyen
el kell válni. Az egyetlenegy vígasztalás az,
hogy egy év múlva ismét nyár lesz és akkor
a konferencián újra találkozhatnak egymás
sal
Még egy dolgot szeretnék idevonatkozólag említeni, mert arra gondolok, hogy talán
ez jelenti az ifjúság új munkaprogrammját.
Két nagyon vallásos finn ezredes körülbe
lül két-háromszáz kilométer hosszú kirán
dulást rendezett egy diákcsoporttal a múlt
nyáron. Mindennap 30— 40 kilométert gya
logoltak. Ahol megálltak, ott házi istentisz
teletet (seurat, összejövetel) tartottak, azo
kon maguk az ezredesek prédikáltak. Ennek
a nagyon kedves kirándulásnak hármas je
lentősége v o lt: a lélek a kiránduláson tar
tott istentiszteletek és beszélgetések alkal
mával felfrissült, a test a gyaloglás által
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erősödött, és a szív örvendett a haza szépsé
gének és munkáséletének szemlélésében.
Végül szeretnék még elbeszélni egy kis
esetet, amely a múlt nyáron történt egy
diákkonferencián. Ez nagyon komoly és cso
dálatos emlék.
Közép-Finnországban, Punkaharju falu
ban volt a mi táborunk. Az ottani népisko
lában laktunk, a tó partján fekvő térségen
sportoltunk, a templomban előadásokat és
prédikációkat hallgattunk. De már az első
napon nagy veszedelem fenyegetett bennün
ket. Amikor kimentünk a templomból, ész
revettük, hogy a szép fatemplom — ég. Az
idő ugyanis egy kicsit hűvös volt és ezért
befűtöttek a templomban. Milyen rettenetes
dolog! Gyorsan kellett cselekedni. Néhány
fiú bátran felkúszott a templom tetejére.
Mások vizet szereztek. Néhány fellármázta
a falut. De mielőtt a falubeliek odajöttek,
mi már eloltottuk a tüzet.
Ebben a fenygető veszedelemben rejlett
a konferenciának legjobb és legerősebb pré
dikációja. Először az Isten kegyelmét hir

dette a csoda, hogy a fából épült templom
nem égett le, és másodszor az egész eset
azt prédikálta, hogy mint valódi tüzet, úgy
a bűn tüzét is kezdetben kell kioltani. Azt
beszélte, hogy a diákoknak is félre kell
tenniük minden bűnt, — mert különben a
bűn elrontja az ember életét, ami nem a jó
ságos Isten kegyelmes akarata.
Magyar barátaim! Röviden írtam a finn
diák vallásos érdeklődéséről. A cikkem na
gyon szubjektiv és egyirányú. De csak
olyasmit akartam elbeszélni, ami jellemző.
Örülnék annak, hogyha ezek az igénytelen
sorok buzdítani tudnák az én fiatal magyar
diákbarátaimat, hogy keressék azt, ami a
legfontosabb: az Isten országát.
Isten áldjon meg titeket, kedves vérroko
nok!
Paavo Viljanen*.

* M agyarul: Viljanen P á l; finn lelkész, aki
jelenleg a soproni evangélikus teológián tanulmá
nyozza a magyar evang. egyházi életet és teoló
giai tudományt.

ZSENGÉK.
r ó z s a s z ín ű

szem üvegen

. . .

Ha fekete szemüveggel
Járok a világon,
Azt a kevés, kicsi jót is
Mindjárt rossznak látom.

Rózsaszínű szemüvegen
Nézem a világot,
Akármerre nézek vele,
Mindig csak jót látok,

Édes lelkem, jó anyám, te
Szabad szemmel látod,
Mutasd meg az igaz utat,
Én majd azon járok.
Bárok István
gimn. I. ó. t.
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CSODALABDA.
M ég kicsi voltam , kis k ölyök ,
h ogy teljesed ett minden v á g ya m :
vásárfiás já té k k ö z ö tt
e g y arany luftballont találtam.

M ért annyi bú és annyi kín,
m iért, h o g y olyan rossz az élet,
m iért fá j m ég az öröm is,
m iért mindig a ja jtó l fé le k ?

T e színes, -pompás luftballon,
m ely igen m egcsodáltalak!
ezern yi színű arcodon
am int m egcsillám lott a nap.

M ért annyi m ár a fájdalom ,
m ely ö s szeg yű lt fá jó szívem ben,
m ely elfo jtá a m osolyom
e g y égő, fá jó k ön n yten gerb en ?

S a boldogság k ö z t bánat ért,
h ogy honnan j ö t t ? — s óh jaj, m ié rt? —
m ár nem tudom, mi lett velem ,
de üres lett á k é t kezem .

A sors, m ely mindig m eg g yötör,
mindig ad újabb csodalabdát,
de minden álom elrepül,
s óh, m erre v a g y to k csodalabdák?

Színes, sugárzó csodalabdám,
mind távolabb, m esszebb repült,
s én fu totta m vakon utána
estig a m ezön egyedül.

H ol v a g y to k tiszta, fén ylő vá g ya k,
aranyálm ok, so k -s o k rem én yem ?
a boldogság mind elh agyott,
nem is tudom , m iért kell éln em !?

Előbb a földhöz m ég k özel volt,
de m essze, m essze, m essze m ent,
k é tsé g b e es v e, búsan n éztem
árván m aradva idelent.

A z élet mindig ism étlődik,
de a labdák m ost em berek ,
em berek , kik sze re tn e k engem ,
s a k ik et én is szeretek .

A ztá n sokáig, hosszan sírtam ,
sirattam azt, mi elveszett,
elszállt, látni is alig bírtam ,
elta k a rtá k a felleg ek .

A z élet mindig ism étlődik,
s labdám is mindig elrepül,
nem hozza soha sem m i vissza,
és én itt állok egyedül.

M ég kicsi voltam , kis g yerek ,
m ik or m egtudtam , mi a bánat,
s ég re szö g ez v e k é t szem em
k e r es tem szép csodalabdám at.

Valam i int, h o g y ez a sorsom ,
én kü zd ők m égis szüntelen,
tudom, nem v a g y o k jobbra m éltó,
m ert nem v a g y o k jó, büntelen.

. . . M ár elm últak azóta évek,
azóta s o k baj, bánat ért,
s én mindig az é g r e n ézek
h itetlen szívvel k érd v e: m é r t? . . .

É s minden kü zd ésem hiába,
m ost m ár fo g y tá n is az erőm ,
lelkem csöndes letargiába
hullott ü resen, szenvedőn.

Tudom, hiába minden küzdés,
hiába minden akarat,
a csodalabdák elrepülnek,
és n ek em csak a kín marad.
K arig Sári.
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FÉNYKÉPEZZÜNK!
A retusálás.
A megszáradt negatívokat még egy javító
eljárásnak, a retusálásnak szokás alávetni. Ez
már lényegesen nehezebb mint az eddig felsoroltak,
mert nagy gyakorlatot kíván. Egyike azoknak az
eljárásoknak, amelyeket nem lehet könyvből meg
tanulni, csupán hosszas kísérletezéssel gyakorlat út
ján. A kézügyességen kívül jó szemet is igényel:
tudni kell meglátni a negatív restaurálható hibáit,
s tudni kell azt is, hogy meddig lehet a retussal
menni, amíg az nem válik ízléstelenné.
Legegyszerűbb és legkönnyebben megtanulható
a festékkel való retusálás. Történik ez vagy az
üvegoldalon, vagy pedig a zselatinrétegen. Az üveg
oldali festékretushoz kék és vörösbarna akvarelfestéket (gombfesték) használunk. Ezzel az eljá
rással túlsötét, tehát a negatívon túl világos ré
szeket javíthatunk meg. A kérdéses helyen a nega
tív üvegoldalát nagyon kevés festékkel befestjük,
s várjuk, amíg az csaknem megszáradt. Ekkor erő
sen reálehelünk, ezáltal a festék újból nedvességet
kap, s tenyerünk szélét gyorsan odaütögetjük (a
kisujj felőlit). Ezáltal a nedves, tapadó festék
anyag az üvegen finoman eloszlik, s azon a he
lyen a fedettséget növeli. Erős fedéshez vörös,
gyöngébbhez kék festék alkalmas. Ha a festék
már elég egyenletesen eloszlott, akkor azon helyek
ről, ahol nincs reá szükség, nedves ecsettel, vagy
nedves vattával könnyedén letöröljük.
Üvegoldali retushoz használható a mattlakk.
Ez éterben oldott, gyantaszerü anyag, amelyet
egyenletes rétegben az üvegoldalra öntünk. Ha
mar szárad és akkor matt felületű réteget ad,
, amelyet kellő helyeken késsel s nedves, vékony
fapálcikával levakarhatunk. Ahol az üvegen ma
rad, ott a fedettséget növeli.
A zselatinrétegen történő festékretushoz anilinfestéket használhatunk. Igen hasznavehető az Agfá-
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nak „Neu Coccin“ névvel forgalomba hozott vörös
festéke. Retus előtt a negatívot megáztatjuk víz
ben, mert csak így veszi fel a zselatin egyenletesen
a festéket. Finom ecsettel, igen híg oldatban, na
gyon kis mennyiségben visszük a szükséges helyre
a festéket. Ez is az árnyékok világostíására szol
gál. Ugyanazon hely többszöri átfestésével fokoz
hatjuk a hatást.
E műveletekhez szükségünk van egy retus
állványra. Ez egy ferdén álló mattüveg keret,
amelyre a negatívot reáfektetjük. A mattüveget
hátulról egy vízszintes fekvő tükörlap világtíja
meg. íg y a negatív átnézetben vizsgálható s ké
nyelmesen retusálható.
Legnehezebben tanulható meg a ceruzaretus.
Ezzel apró szeplőket tüntetünk el, ráncokat simí
tunk Ki stb., szépítünk, fiatalatíthatunk vele —
ha úgy tetszik. Ehhez a zselatinréteget a kereske
désben kapható mattoleinnel kell preparálni. Az
eljárás a következő: Tiszta pormentes vászonda
rabot keményen ujjunk hegyére csavarunk. A mattoleines üveg dugójával egy cseppet viszünk a re
tusálandó helyre. Vászonnal becsavart ujjunkkal
gyorsan eldörzsöljük a mattoleint — míg az meg
nem szárad. Helyesen preparált rétegen alig lát
szik a mattolein. A retushoz legcélszerűbb Faber
H. B. ceruzát használni. Ezt tühegyesre hegyez
zük (a grafitvég hossza kb. másfél cm), hegyét
durvább, majd papíroson finoman kicsiszoljuk. A
művelet abban áll, hogy könnyed fogással igen
finom vesszőcskéket rajzolunk a negatív azon
helyére, ahol pl. egy ráncot el akarunk tüntetni.
A vesszőket egymás mellé kell rajzolni, s egy
szerre nem egy pontot teljesen berajzolni, hanem
az egész retusálandó felületet egyszerre kell mun
kába venni. íg y az alig látható ceruzavonásokból
lassan egy egyenletes réteg keletkezik. Jó retus-
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nál nem szabad egyetlen ceruzavonásnak sem lát
szania a képen. Ha a dolog nem sikerült, alkohol
lal (denaturált szesszel) lemossuk a retust, s ú j
ból mattoleinezve újra lehet kezdeni.
A ceruzaretus helyes alkalmazása nagy gya
korlatot igényel. De érdemes bajlódni vele, mert
végre is nem boszorkánymesterség, s ha értünk
hozzá, hihetetlen mértékben lehet vele a képeket

javítani. Az első próbák eredménytelensége ne ke
serítsen el senkit — egész biztosan meg lehet ta
nulni : csak türelmet s néhány lemezt kell reá
szánni. Természetesen ne mindjárt arcképekkel
kezdjük a tanulást — ez a legnehezebb — hanem
pl. porfoltok eltüntetésével csendélet- s tájképe
ken. Ha ez megy, akkor fogjunk nehezebb felada
tokhoz is.
Levius Ernő.

H ogyan töltsük a n yarat?
Közeledik a tavasz vége. Ilyenkor min
denki készülni szokott a nyaralásra. A kul
tuszminiszter egyesek régi kívánságát tel
jesítette, mikor korábban végezteti a tan
évet. Nem szól most belőlem a tanár, nem
firtatom, hogy előnyös-e ez, vagy sem. De
a mai nehéz időben mint polgár, szülő nem
tartom ezt időszerűnek, mert bizony a nya
raláshoz is az kell, ami a háborúhoz: pénz,
pénz, pénz! S kinek van most pénze! ? Te
hát ott fog nyaralni, ott fog maradni az
emberek nagy többsége rendes lakóhelyén.
A pihenést azonban fel kell használnia
mindenkinek arra, amire évközben nincs
idő. A nemes testedzés: úszás, tenisz, a ki
rándulások számára jut nyáron bőven idő
és alkalom. Mindenki igyekezzék városa,
helysége környékét megismerni. Van szépség
és látnivaló mindenütt, csak nézni és látni
kell tudni. Ki látta Gál József és főleg
Petőfi Sándor előtt az Alföld szépségét?
Ők meglátták akkor, mikor másnak csak a
hegyvidék regényessége volt szép. Nyáron
azonban a modern ember népvándorlása, az
utazás is megindulhat. Végre a M ÁV is be
látta, hogy olcsó, de zsúfolt vonatokat érde
mesebb járatni, mint üres drágákat (a szín
házak még nem jutottak el eddig a bölcseségig: azért zárnak be sorra). Milyen tö

-

megeket szállítottak az eddigi olcsó vonatok
Szegedre, Pécsre, Sopronba, mennyien jöt
tek fel Debrecenből, Miskolcról s más vi
dékről Budapestre. Ennek óriási jelentősége
van, mert amit meg akarunk becsülni, amit
szeretni akarunk, azt meg is kell ismernünk.
Magyar hazánkban sok szép hely van, sok
megismernivaló, s bizony mi régiek fel
nőttünk anélkül, hogy belőle valamit meg
tettünk volna. Hány erdélyi ember nem járt
a Dunántúl, hány délvidéki nem látta a
Felvidéket, Fiúmét az Aldunát ? Nem teszek
magam vallomást arról, hogy mit nem lát
tam én, ki egyébként sokat utaztam, mit
nem láttam szép magyar hazámból. De be
vallom, hogy pirulnom kell. Pedig merem
állítani, hogy én még aránylag sokfelé jár
tam otthon is. Ép ezért ragadjuk meg a
mai idők kedvező alkalmát, mert most ol
csón lehet utazni, s az utazás a sok nehéz
séget, fizetéslevonást, jövedelemtelenséget
enyhítheti lelki gyönyörködtetés által.
Ne sajnálja senkisem, hogy ez évben
nem mehet külföldre utazni, üdülni. Hiszen
igaz, hogy remek szépek a svájci Alpok,
gyönyörű helyek vannak Stájerországban, *
Tirolban. De akinek nincs pénze fényűző
ételekre, jóllakik az az egyszerű ebéddel is ;
így van ez a látnivalókkal is. Szép ám a Bükk
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Mátra, Mecsek is, az ismeretlen Bakony, a
Kőszeg, Sopron vidékén emelkedő hegy
koszorú ; egyedülálló szépség egész Európá
ban a Balaton, de bájos a Velencei-tó is,
kedves a Duna mellékének sok helye, re
mek Visegrád környéke, s mi pestiek, kik
jártuk Buda hegyeit, azt mondjuk, a Vértes,
Pilis vidéke is igen-igen szép. Aggtelek
cseppkőbarlangjához fogható alig van a föl
dön, de a budai Pálvölgyi-barlang sem
utolsó, s itt van úgyszólván szép főváro
sunkban. S így lehetne egész lapunkat ma
gyar szépségekkel teleírni. Hiányos a fel
sorolás, egészítse ki mindenki maga a neki
legkedvesebbel: olyan sorozat lesz, hogy ak
kor nem lesz nehéz országunkban nyaralni.
Ne is nevezzük ezt ma nyaralásnak, e
szó már valami mellékértelmet nyert. In

kább mondjuk: töltse mindenki itthon,
szép magyar környezetében a nyári hó
napokat, melyek a természet élvezésére
oly sok alkalmat adnak.
Isten kalapjának szép bokrétája Magyarország, hiszen mindenki ismeri Petőfi ver
sét. Ha pedig meg is tépdelték, ki is vették
ékes virágait, megmaradt az egyszerű árvalányhaj, az igazi magyar közepe. Ebben
gyönyörködjünk, s akkor boldogan várhat
juk be az időt, mikor majd újra többre is
telik, mikor kifelé is terjeszthetjük érdek
lődésünk táguló körét. Addig is : ki a ter
mészetbe, ki a szép magyar helyekre vo
nattal, autóbusszal, hajón, kerékpáron és
— gyalog, főleg sokat gyalog! '
Dr. Bökni Dezső.

Válasz N a g y M ik lós levelére.
Múlt, 8. számunkban az érettségizett if
júság egyesületi elhelyezkedéséről kér ta
nácsot. Erre a legilletékesebb Egyetemi
Luther-Szövetség vezető tagja, vitéz Kendeh Gusztáv adja meg alább a választ.
Azonban a kérdéshez hozzászólás is érke
zett, és azt hisszük, úgy végzünk helyes
munkát, ha ezt is leközöljük a maga egé
szében. Érdekes gondolatot vet fel Pethő
Kálmán levele, s mikor az év végével bú
csúzóul ezt a levelet adjuk olvasóinknak;
kérjük, fontolják meg a benne foglaltakat
a nyáron, hogy ősszel a tervek legéletrevalóbbikát megvalósíthassa az Ifjú Évek
vezetősége és olvasógárdája.
1. vitéz Kendeh Gusztáv válasza:
Végtelenül jóleső örömmel olvastam az I fjú
Evek ez évi 8. számában leveledet, és az I fjú Évek
szerkesztőinek megbízásából, engedd meg, hogy le
veledre a választ én adhassam meg.

Az evangélikus diákság helyzetének gondjával
törődő vezetőség nagyon örül annak a hangnak
és legfőképpen az érdeklődésnek, amely leveled
ből kiárad, és az evangélikus diákság megszervezé
se, valamint összefogása körüli munkájának első
sikerét látja ebben a megnyilatkozásban.
Érdeklődésedre megnyugtatólag válaszolhatok.
Vannak evangélikus diákegyesületek mondhatni
minden egyetemi városban. Ezek az egyesületek
legtöbb helyütt Egyetemi Lutherszövetségek alak
jában találhatók meg — igen komoly munkával
vannak elfoglalva. Munkájuk egyelőre az evangé
likus diákság összetartásában, valamint a diák
sorba kerülő evangélikus ifjaknak, a „gólyáknak”
a szövetségek kötelékébe való toborzásában merül
ki. Mert itt kívánom megjegyezni, hogy az evan
gélikus diákság mind a mai napig nem volt egy
táborba összegyűjtve, a kor nyelvén szólva: nem
volt megszervezve. Ezt végzik jelenleg az egyetemi
városok evangélikus diákszövetségei.
Ez a tény maga már azt is mondja, hogy
igenis vannak evangélikus diákszervezetek. Itt be
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kell ismernem, hogy ezek a szervezetek korántsem
tartoznak olyan mindennap emlegetett szövetségek
közé, mint pl. a Bethlen Gábor Kör, Emericana,
Szent Imre, de lelkiismeretfúrdalás nélkül mond
hatom azt is, hogy munkásságuk és magasztos cél
juk felér minden egyéb egyesületével. Mindegyik
szövetségnek természetesen külön helyisége van,
ezek be vannak rendezve, télen pedig fütve van
nak. A szövetségeket rendszerint a helyi evangéli
kus lelkész irányítja mint igazgató, valamint az
egyetemek evangélikus tanárai közül választott
tanárelnök. Egyébként az ifjúság teljesen saját
maga intézi ügyeit, s ez jó iskola azok számára,
akiknek messzebbmenő célja a nyilvánosabb sze
replés

Még egyet! Evangélikus diák elsősorban evan
gélikus egyesületnek lehet tagja, ha tetteiért nyu
godt lelkiismerettel akarja egyházának és ember
társainak kritikáját fogadni. Én kérlek nemcsak
Tégedet, hanem rajtad kívül minden leendő evan
gélikus egyetemi vagy főiskolai hallgatót: keresse
fel egyetemi városában a szövetséget, annak veze
tőjét, lépjen be, és higyje el nekem, hogy amit
első pillanatban veszteni látott a középiskolai egye
sület után a néha sivár egyetemi társadalom éle
tében, megtalálja azt a hívogató családi otthont
az Egyetemi Lutherszövetségek keretén belül is.
Ezenkívül minden evangélikus diák lelkiismereté
vel ütközik össze, ha nem evangélikus diákegyesü
letet támogat munkájával .

A szövetségek külön alosztályokra oszlanak. Belmissziói, művészi, vigalmi, kulturális stb. tagozatok
ra; ezeken belül ki-ki a maga tehetségének és haj
lamainak legmegfelelőbb munkát fejthet ki. A
szövetségek keretében az egyetem (főiskola) női
hallgatói általában külön alosztályban tömörülnek,
s ez önálló munkásságán kívül a szövetség többi
alosztályának állandó segítő társa. A lányok al
osztálya látja el pl. a szövetség minden társadalmi
jellegű összejövetele alkalmából az igen fontos
háziasszonyi szerepet. Az összhangról a vezetőség a
melléje rendelt választmánnyal együtt gondosko
dik ; végső fokon ezt a közgyűlés is ellenőrzi, va
lamint a valamennyi szövetséget magában fo g 
laló Országos Központ. Ez utóbbi a szerves kapcso
lat a magyarhoni evangélikus egyetemes egyház
és az Országos Luther Szövetség között.

Az egyetemi Lutherszövetségek székhelyeik sze
rint a következők:

A belső életről ne kívánj tőlem részletes felvilágostíást 1 Minden szövetségnek élete mozaikszerű apró dolgok százaiból tevődik össze és oly
sokoldalú, hogy arról egy kis levél keretén belül
kimerítően és Téged, valamint többi társaidat is
megnyugtatóan értesíteni nem igen lehet. A min
dennapi életet jobban átölelő élet az, mint amit
leveledben egyesületekről írtál. A kis és nagy diák
nak ezerféle baja, gondja, vágya, célja mind egy
ilyen kis családi körben, a szövetségek négy fala
közt kerül első ízben megvitatásra. Jó kedv és
vígasztalás, buzdítás és kritika, tervek és vágyak
izzanak és forrnak ki a szövetségek kohójában;
amellett testvéri szeretet és igaz barátság fűzi
össze a tagokat és vezetőket egymással. Mindegyik
szövetség kis állam, mely épúgy felelős a munká
jáért, mint felelős a sokkal nagyobb mértékben
dolgozó hasonló berendezésű szervezet.

Budapest, V III., Üllői-út 24. (Luther-otthon)
e. i. elnök: Menyhárt Pál.
Szeged, Osztrovszky-utca 5. szám; e. i. elnök:
Dr. Urbán János.
Pécs, Diska Győző-utca 4. szám, e. i. elnök:
Dr. Szabados József.
Debrecen, Kollégium épülete; e. i. elnök: H o
gyan László.
Soproni Teológus Kör, Teológiai fakultás épü
lete e. i. elnök: Kádár Gyula.
Ezzel zárom is levelemet. Talán sikerült meg
adnom a kért felvilágosítást; ha részletesebb tájé
kozódást óhajtasz, keresd fel levéllel bármelyik
szövetség elnökségét, készséggel fognak rendelke
zésedre állani.

2. Ifj. Pethő Kálmán levele:
Az I fjú Évek legutóbbi számában azt az ége
tő problémát találtam, hogy melyik egyesületbe
lépjen be az az ifjú (leány, fiú ), aki elvégezte
vagy pedig másutt kénytelen folytatni tanulmá
nyait.
Azt ajánlom kedves olvasótársaimnak, hogy ne
lépjünk be egy egyesületbe sem — mert jelenleg
nincs olyan evangélikus diákegyesület, ahová érde
keink csorbítása nélkül beléphetünk, — hanem ala
pítson ahelyett az Ifjú Éveknek az olvasótábora
olyan egyesületet, amely minden városban helyi
csoporttal vagy törzzsel rendelkezzék. Akkor az
evangélikus ifjúnak nem kell majd azon töprenge
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nie, hogy melyik egyesület az, ahol evangélikus mívoltunkat legjobban megőrizhetjük. Mert akkor az
egyesület összes csoportjában egységes evangélikus
szellemben, történnék a vezetés és az együttműkö
dés. S ekkor majd nem kell elszorult szívvel gon
dolnunk az elválás nehéz pillanatára, mert bár
hová menjünk tanulmányainkat folytatni, minde
nütt ugyanazon szellemben és szeretettel fogadnak
bennünket.
Tudom, hogy a modern diák nem élhet egyesü
let nélkül. Ezért arra kérem kedves olvasótársai
mat, hogyha lehetséges, alapítsunk egy olyan egye
sületet, amely a magyar evangélikus diákság érde
keit szolgálja mindenben. Legyen ez az egyesület
bátor és öntudatos! Bátor, amikor érdekeink csorbítatlanságáért küzd, és öntudatos, mert az öntudat
a magyar evangélikus diák legnagyobb ajándéka
és ereje.

Hiszek és bízom abban, hogy a magyar evan
gélikus diákság életképes egy ilyen egyesület ala
pítására. Jó példával járhat előttünk református
testvéreink „Soli Deo G lóriája” -ja.
Fel! I fjú evangélikus diákok, induljunk el.
Ügy érzem, hogy szükség van erre az egyesületre
azért, hogy összegyűjtse fiatal energiánkat, kitar
tásunkat, gondolatainkat és vágyainkat. Nagyon
jól tudom, hogy nehéz és göröngyös út előtt állunk,
de tudom azt is, hogy mi magyar evangélikus i f 
jak hajlandók vagyunk végigmenni az egész krisz
tusi kálvárián, mert homlokunkra ezeréves hazánk
határait véstük.
Fel munkára, I fjú ív e k olvasói! Lépjünk mi
is a nyilvánosság elé, mutassuk meg, hogy élünk
és vagyunk, s dolgozni és munkálkodni akarunk,
hogy egyházunknak és hazánknak mindenkor hasz
nos polgárai legyünk.

DALOK HA MAJD SZÜLETNEK.
Én nem tudom, mikor lesz, és nem tudom, hogyan lesz,
Mikor dalát csordultig megtölt szívem kiönti,
Tavaszi szellő fog-e lengetni orgonákat,
Vagy sárga lombjait már az őszi szél köszönti.
A múltba száll-e vissza emlékezést keresni,
S felzaklatni nyugalmát rég csendesült avarnak,
Vagy tán titkos szerelmek tűzében fog lobogni
És felszívódni halkan, mint napfénynél a harmat.
Vagy tán sebesen zúgó, csatára lelkesítő
Kürtszó gyanánt rival szét, riadót fújva tompán,
S győztes seregek élén rohan feltarthatatlan,
Mint égi háborúban vadul dühöngő orkán.
De azt tudom, hogy egyszer (ősz lesz-e, vagy tavasz tán?)
Dallá kristályosul majd a szívem dobbanása,
És száll a dal az égig, életre csengve tisztán,
És élet és dicsőség és fenség lesz a társa,
És soha el nem halkul, és nem homályosul meg,
És nem tér meg csatákból sápadtan, megriadtan . . .
. . . Vagy tán a szívem akkor daltalanul szakad meg,
S a lantom meg se rezdül, csak húrja ketté pattan . . .
Cserepes Sándor.

—
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Nagyon kedves, ötletes ruhadíszek diva
toznak mostanában; ezek segítségével régi
ruháját mindenki kevés pénzzel és kevés
fáradsággal újjá varázsolhatja. Készítési
módja nagyon egyszerű, csak egy kis lele
ményességre és a színek ízléses összeállítá
sára van szükség.
Bármilyen maradék gyapjúfonálból gal
lért és kézelőket horgolunk, pl. barna pa
mutból zöld széllel, vagy feketét fehér szél
lel. Gyermekeknek és fiatal leányoknak az
élénk, vidém színek kedvesebbek.

Lyukacsos horgolással készítjük, hogy
minél lengébb legyen, tetszés szerint a so
rok számát. — 5— 6 sor elég. — Nagyon
szép lesz, ha vékony „Zephir“ gyapjúfonál
ból horgoljuk.
Levegőszemsorral kezdjük, erre folytató
lagosan a lyukas sorokat. A nyak hajlásút
úgy kapjuk meg, hogy a lyukas sorok leve
gőszemeinek számát szaporítjuk, pl. az első
lyuksornál 4, a másodiknál 5, a harmadik
nál 6 levegőszemet és így tovább horgolunk.
Ezáltal a gallér kerekedik. A végén a nyak
nál levő részt rövidpálcika-sorral betartva,
körülhorgoljuk, a kifelé eső szélén pikó-sort
horgolunk.
Nemcsak kimondott gallérral díszítjük
ruhánkat, hanem gallérrésszel, mellényrészszel, minden részt, másszinű pamutból hor
golva. Itt érvényesül a leleményesség és a
jó ízlés.
Glock Klára

Gallér

Gallér és mellény

-
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A budai királyi vár története.
A budai Dunapart legkiemelkedőbb pont
ján trónol hatalmas, nyugodt tömegével a
királyi palota. Gyönyörű kupolája fensége
sen uralkodik a város és a Dunapart a vi
lágon egyedülálló panorámáján.
Már múlt cikkünkben említettük, hogy ki
rályaink Zsigmondig óbudai várukban lak
tak. Ez a Mátyáshegy keleti lejtőjén állt,
ma nyoma sem látható, de a múlt század
ban itt még romok és falmaradványok vol
tak. Közelében volt a préposti vár, ott,
ahol ma a Pacsirtamező-Viador-utca van és
ahol a múlt században érdekes köralakú
házcsoport állt. Ezt a várat 1343-ban Nagy
Lajos más birtokokért elcseréli és anyjának
ajándékozza. Ezóta a vár és Óbuda mint
„királynői város,, szerepelnek. A másik,
Eczelburgnak vagy Attila városának neve
zett várban lakott a monda szerint Attila,
Anonymus szerint Árpád is, itt halt meg
és a közelben lett eltemetve. Sírja fölé
Szent István Pehéregyházát (Álba Maria)
építteti, de ez a templom is nyomtalanul el
tűnt, ma azt sem tudjuk bizonyosan, hogy

hol állt. A török pusztította el, mint a ki
rályi várakat is.
Már régóta volt királyainknak váruk a
mai Várhegyen is, akkor Pesti vagy Újpesti
hegyen, amit az is bizonyít, hogy Zsigmond
palotáját Uj vagy Fris-palotának nevezi.
IV. Béla építi csak ki várnak a hegyet, ha
bár lakói azelőtt is voltak, amit a Helyőr
ségi templom alatt nemrégen fölfedezett
román stílusú, tehát tatárjárás előtti ma
radványok bizonyítanak.
Zsigmond palotája inkább védelmi célo
kat szolgáló vár lehetett, mint fényes palo
ta. Harminc láb széles árok választotta el a
Szentgyörgytértől. Valódi fénykorát azon
ban, mint Magyarország, úgy a budai vár
is Mátyás uralkodása alatt érte. Soha az or
szág ilyen gazdag és erős nem volt. Belső
béke, jólét és elégedettség fejlesztette az
ipart, kereskedelmet. A művészetek és tu
dományok ápolásában maga a király járt
elöl jó példával. Idegen és hazai írókat, tu
dósokat, festőket hívott udvarába, fényes
palotát építtetett és műkincsekkel, remek-
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müvü bútorokkal, könyvekkel töltötte meg.
Kimondhatalan kár, hogy amilyen gyorsan
fölépült ez a pompa, olyan gyorsan el is
enyészett halála után. Már utódja alatt
kezdték kifosztani könytárát, a török hó
doltság alatt összedőlt palotája, végre a

aranyozott domborművű ajtók, padiatok,
négylovas kocsikkal ékesített kandallók dí
szítik. A földszinten raktárak vannak és a
kincstár, az emeleten éttermek, tanácskozó,
országgyűlési termek, magas boltozató ven
dégszobák, napnak kitett nyughelyek. Az

visszafoglalás harcai a megmaradtat is rom
halmazzá döntötték. Néhány kőtöredék, egy
kori művészek rajzai és írók rajongó leírá
sai maradtak meg mindössze, ezek nyomán
kell igyekeznünk elképzelni azt a palotát,
amelyhez fogható akkor Európában írem
volt.
Bonfini így ír róla: Palotát építtetett,
mely semmiben sem tért el a római pompá
tól. Tágas ebédlők, csarnokok és szobák.

udvarban porfir lépcsőt rakott, ugyanebből
a kőből két kaput remek bronzszárnyakkal,
melyek Hercules tetteit mutatják. A váro
son kívüli völgyben (a mai Krisztinaváros
felé) királyi kertek terülnek el, gyümölcsö
sökkel, fasorokkal, berkekkel és egy pom
pás márvány nyárilakkal.
Utazók, írók pl. Evlia Csebeli török tör
ténetíró elragadtatva beszélnek csodás ara
nyozott faragványokkal, szobrokkal, dom-

-
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bormüvekkel, festményekkel, intarziás bú
torokkal díszített termeiről. Az összes is
mert adatokat, képeket, leírásokat össze
gyűjtve Dr. Lux Kálmán kísérelte meg a
Mátyás korabeli palota rekonstruálását.
1922-ben jelent meg ez a rendkívül alapos
és művészi munka, ennek alapján tudjuk a
legjobban elképzelni a palotát, de a feb
ruári számban közölt egykori fametszet
nyomán is rekonstruálhatjuk. Jobbról lát
juk Zsigmond, balra Mátyás palotáját, há
tul balra a Nagy Lajos alatt épült Istvántornyot, jobbra a Csonkatornyot, melyben
a börtönök voltak. Elől a gótstílü várkápol
nát látjuk, balra tőle a könyvtár épületét,
majd a király lakosztályát, fogadótermeit
stb. Jobbra a Fris-palota előtt a sokkéményes konyhát, középen a hivatalok és hiva
talnokok épületeit.

tározza, hogy kibővítetti a palotát. Az épí
téssel építészeink egyik legzseniálisabbikát,
Ybl Miklóst bízza meg. Ez Hillebrandt stí
lusát megtartva először a krisztinavárosi
rész építéséhez kezd. 1896-ban a király meg
engedi a barokk fegyvertár (Zeughaus) le
bontását és a palota északi szárnyának ki
építését. Ezt, Ybl meghalván, Hauszmann
Alajos vezeti. Egy a Mária Terézia korabeli
résszel külsőben azonos, szimmetrikus részt
helyez mellé, a kettő közé pedig, öszefoglalva őket, egy hatalmas kupolát. Ez alatt
van a nagy trón- vagy cercle-terem. Az
egész új szárny ünnepségek céljait szol
gálja.'Itt van a hatalmas táncterem a hozzá
tartozó buffet, ruhatár, előcsarnok helyisé
geivel. A régi részben a királyi lakosztályok
vannak, a Krisztinavárosi részben a trónörökösi és vendégszárny.

A török basák a legnagyobb nyugalom
mal hagyták tönkremenni ezt a gyönyörű
palotát. Az 1686-iki ostrom után az is rom
halmazként marad, ami még addig állt. Lipót hadiparancsa szerint Buda annyira
össze van rombolva, hogy ott az élet veszé
lyeztetése nélkül ember nem maradhat. A
köveket a lakosság hordja szét házainak
építésére, a márványt sokszor mészégetésre.

Az egész palota ünnepélyes, méltósággal
teljes barokk stílusban épült. A nagy, nyu
godt tömegeket hatalmas oszlopok, pilaszterek, nagy ablakok ritmusa tagolja. A rész
letekben sem a barokk szeszélyes vonaglása,
lendületes mozgalmassága, hanem valami
ünnepélyes, előkelő nyugalom uralkodik.
Belül igazi barokk pompa és káprázatos
gazdagság jellemzi. Remekmívű csillárok,
tükrök, bútorok díszítik a termeket, a tánc
terem fehér pompájában párját ritkítja.
Néhány terem történeti stílusú, így a Szent
István-terem, román stílusban, tölgyfabo
rítással, nagy kandallóval és a Hunyaditerem, Fadrusz kolozsvári Mátyás-szobrá
nak modelljével. A többi terem finom fran
ciás rokokóban van tartva, fehér-arany
stukkó-dísszel, vörösbársony bútorokkal.
Rendkívül gazdag a palota festményekben,
szobrokban,
iparművészeti
tárgyakban.
Szobrok kívül is díszítik, így előtte Savoyai
Jenő szobra áll Róna Józseftől, a Szentgyörgy-téren a nagy sas és a nagyudvari

1715-ben Regal gr. budai parancsnok ki
rályi megszállóhelyet építtet Mátyás palo
tájának helyére, de később lebontják. Vég
re 1741-ben törvény kötelezi a királyt, hogy
palotát építtessen magának Budán. Mária
Terézia Franz Anton Hillebrandt bécsi
építészt bízza meg az építéssel s ez 1749-től
1771-ig föl is építi franciás barokkstilusban, kiugró középrizalittal. Ez a palota ké
pezi a mainak déli szárnyát. Majd az egye
temet helyezték ide s ez csillagvizsgáló tor
nyot építtet közepére.
Ferenc József koronáztatása

után elha
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bejárónál az oroszlánok Padrusz Jánostól,
a Zsigmond várkápolna falán a Mátyás-kút
Stróbl Alajostól.
A palotában most a kormányzó lakik,
itt van a kormányzói iroda, II. emeletén
Erzsébet királyné múzeum van. A díszter

mek egy része megtekinthető. Legszebb
dísza azonban a palotának az a páratlan ki
látás, mely ablakaiból, kertjeiből nyílik a
Dunára, Pest háztengerére és a távoli köd
ben elvesző Alföldre.

Valér Erik.

W ittenbergi emlékek.
Szép verőfényes májusi délelőtt sétá
lok Wittenberg utcáin, s körülleng az em
lékezés jóleső, lelkesítő, áhítatos hangu
lata. Megállók egy korláttal körülvett
tölgyfa előtt, s szemem előtt egy kép ele
venedik meg. Izgatott egyetemi hallga
tók nyüzsögnek a fa alatt. Közöttük nyu
godt, komoly arcú fiatal tanár papi ruhá
ban egy pecsétes okmányt tart a kezében.
Az ifjak tüzet raknak. A tanár rádobja a
papirost: „Mivel Istennek ama szentjét
megszomorítottad, égessen meg az örök
tűz” . . . Tovább megyek, az egyetemi
templom áll előttem. De hallga csak . . .
Kalapácsütéseket hallok. Egy ágostonos
barát áll az ajtónál; valamit odaszögez az
ajtóra. Arca komoly, öntudatos, amint
nagy müvét végrehajtja: hadat üzen
az egyház Krisztusellenes tanításainak;
érzi tette nagyságát, fontosságát, felelős
ségteljes voltát, de tudja, hiszi, hogy kö
telességét teljesíti, s nyugodtan, egyen
letes ütésekkel végzi munkáját.
Változik a kép. Nagy szobor áll előt
tem. Ráismerek az egyetemi tanárra s az
ágostonos barátra. A szobron olvasható a
név: „Dr. Luther Márton."
Elmegyek az egykori ágostonosok ko
lostora előtt, ez is róla mesél. Itt lakott
eleinte, mikor Wittenbergbe került mint

egyetemi tanár. Dolgozószobája sok mun
káról, szorgalomról, nagy lelki harcokról
s győzelmekről mesélhet. De arról is me
sél, hogy Luther itt nagyon egyedül érezte
magát, család, otthon után vágyott.
S
amint a kolostor nagy tölgyfa kapui be
csapódnak mögöttem, a sok emlék hatása
alatt szinte mámorosán, álmodozva enge
dem magam a házak, fák által vezettetni:
„Erre, erre gyere, erre járt minden nap,
itt van a háza, hol családjával élt, hol oly
megelégedett s boldog volt."
Sárgára meszelt földszintes lakóház elé
érkeztem. A zöld zsalús ablakok, a kis
zöld kapu barátságosan hívogat: Gyere
be, nézz körül itt is. Amint szobáról-szobára járok, az ódon falak, bútorok, köny
vek, képek mesélni kezdenek. Leülök egy
öreg karosszékre, szememet lehúnyom s
hallgatom a mesét.
*

1539 . . . A wittenbergi nagytemplom
tornyában megkondult a déli harangszó.
Az egyetemen vége az órának; Luther be
fejezi előadását s hazafelé indul. Egy má
sik utcából két gyermek közeledik köny
vekkel kezükben, beszélgetésbe merülve.
Amint az utcakereszteződésnél megpil
lantják Luthert, örömkiáltással szalad
nak feléje s Luther boldogan csókolja
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meg mind a kettőt. Együtt folytatják út
jukat, s hamarosan hazaérkezve, öröm
mel ugranak a gyerekek Katalin mama
nyakába. „M indjárt ebédelünk1' — szól
az édesanya. — Erzsiké belenéz a fazék
ba, mi fő a fedő alatt, s úgy látszik, meg
van elégedve. Mosolyogva súg valamit
Jancsinak, ki nagyot ugrik örömében.
Nemsokára ebédnél látjuk a családot.
Az asztalfőn ül az édesapa. Most félretett
minden komolyságot, tréfál, mesél, kérde
zősködik, gyönyörködik a körülötte lévő
kis társaságban. Mellette ül Katalin, ki
mosolyogva nézi, mint segít Erzsiké a kis
három éves Palikának az evés nagy mű
vészetében. Szemben Katalinnal ül Léni
néni, Katalin nagynénje, ki kedvencének,
az öt éves Mártonkának rakja tányérjára
a legjobb falatokat.
Ebéd után a család feláll, az édesapa
imádkozik, majd pihenni megy dolgozószobájába. Mialatt Erzsiké leszedi az asz
talt, Katalin mama lefekteti a két kis
fiút, majd megnézi, mit csinál a gyermek
szobában Erzsiké és Jancsi. Látja, hogy
jó egyetértésben beszélgetnek, otthagyja
őket. Kellő szigorú arcot ölt, kimegy a
konyhába. Harsány hangon parancsokat
osztogat. Estére jó vacsorát kell csinálni,
mert vendégek jönnek. Mindenütt ren
det teremtve, Katalin is visszavonul, hogy
egy kicsit pihenjen.
Este újra együtt van a kis család, de
most már idegenek is vannak köztük.

Azaz, dehogy is idegenek. Hiszen az a ma
gas fekete férfi ott Luther mellett Melauchton, a másik két férfi Justus Jónás, és Bugenhágen. Vígan beszélgetnek, pohár azgatnak, miközben Katalin asszony szívélye
sen kínálja a vendégeket. Vacsora után
a gyermekek aludni mennek, de Katalin,
miután lefektette őket, még visszajön. Ö
még vár valamit. S nem kell sokáig vár
nia. Már készülődnek is Luther és vendé
gei. Előveszik hangszereiket, s mialatt
Léni néni és Katalin csendesen kötözgetnek a lámpa mellett, felhangzik az „Erős
várunk11 négyszólamú férfihangon éne
kelve, hegedűkísérettel.
Katalin
keze
időnként az ölébe hull, s lelke álmodoz
va száll a zene hangján Isten felé, kérve
az Egek Urát, tartsa meg neki sokáig
szeretett férjét s segítse meg őt, hogy
gyermekeit Istennek tetszőén nevelhes
se fel.

A mese bevégződik, a falak elhallgat
tak. Ügy távozom Luther házából, mintha
templomból mennék ki. Lelkem megtelt
áhítatos, boldog megnyugtató érzéssel.
Ha eddig tiszteltem nagy reformátorunk
akaraterejét, szilárd hitét, most megta
nultam szeretni is őt. Isten veletek, öreg
falak, képek, könyvek, köszönöm nektek
ezt a tanítást. Ha legközelebb erre járok,
újra felkereslek.
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Bagossy Katinka.

Barcley Wilson tanár a newyorki orvosi
egyetemnek ajándékozta 4000 kötetes szakács
könyvgyűjteményt. Több mint 20 nyelven írt
könyvek vannak ebben az érdekes gyűjtemény
ben, köztük a legnagyobb értékű Apicius A
főzésről szóló munkájának egy latin nyelvű
kézirata.- Vannak azután még nagyszámban
konyhareceptek, amelyek a harmadik századból
való görög kéziratokon alapulnak.
Fernando Cortez, aki először lépett Mexikó
földjére 1529-ben, írta urának, V. K ároly spa
nyol királynak, hogy az ottani hatalmas ural
kodó, Montezuma, naponta 50 csészével iszik egy
különös, barna, zamatos italból. íg y ismerkedett
ineg Cortez a kakaófával és annak nemes gyü
mölcsével. Szerencsére, volt benne annyi élel
messég, hogy hatalmas hajórakománnyal is ho
zott belőle mutatót. Otthon aztán elmesélte,
hogy Mexikóban vallásos tisztelettel és nagy
szertartások között hódolnak a csokoládénak és
az összes miniszterek és állami főhivatalnokok
kakaófákban kapják fizetésüket.
A vérnek 18 másodpercre van szüksége,
hogy egyik karból a másikba áramolják.
Tasmániában él egy farkasfajta, amelynek
nősténye az újszülött kölyköt, mint a fiahordó,
bőrének zacskójában hordozza. Ezt a fajtát,
amely valamikor az egész világon el volt ter
jedve és most már csak Tasmániában található,
a kihalás veszedelme fenyegeti. M inthogy nagy
pusztításokat okoz a júhnyájakban, oly könyör
telen hajsza foly ik ellene, hogy nemsokára teljes
kiirtásukra kerül a sor. Ezt a farkasfajtát a
hátán lévő csíkok miatt ausztráliai tigris né
ven ismerik.
A kaliforniai Passadená-ban csillagászati in
tézet készül. A z intézet számára John A. Anderson és Eussel W. Porter természettudósok

megszerkesztették a világ legnagyobb gyű jtő
lencse-rendszerét. A napfényt 19 darab, egyen
ként 60 cm átmérőjű lencse fog ja fel. (Ez 2.7
méteres átmérőjű fénynyalábnak felel meg.) T i
zennyolc ügyesen összeállított tükör segítségével
ezeket a fénycsóvákat 17.5 cm átmérőjű len
csékre vetítik, amelyek közös gyűjtőpontba egye
sítik a fénysugarakat. Ez a közös gyűjtőpont a
külső felvevő lencséktől 3.6 méternyire van.
Az óriási fénytömeget olyan kis területen köz
pontosítják, hogy a hatása kétszázezerszeresen
fokozódik és a gyűjtőpontban a számítások sze
rint 5000 Celsius foknyi hőség f o g ' keletkezni.
Természetes, hogy itt semmiféle vizsgálatot
folytatni nem lehet, mert olyan anyag
nincs,
amely ezt a hőséget kibírná. A fizikusok tehát
a fényt ebből a gyújtópontból ismét tovább
akarják vezetni egy sötétkamrába, és e beren
dezés révén korszakalkotó új eredményekre szá
mítanak a színképelemzés terén.
E gy hindu rejtélyes mutatványai. Egy L.
S. Eao nevű hindu Bombay-ban nagyobb közön
ség szemeláttára üveg-, porcellán-, bőr-, vörös
réz- és kókuszdióhéj-darabokat evett, kén- és sa
létromsav-oldatot ivott és egy kígyó méregfogá
ból kiszívta a mérget. Hajlandónak nyilatko
zott, hogy az eleven kígyó fejét leharapja, de
ezt a jelenlévő rendőrfelügyelő megtiltotta, ne
hogy megsértse egyes szekták vallásos érzületét.
Eao kijelentette, hogy ritka képességeit kizá
rólag bizonyos füvek élvezésének, nem pedig ter
m észetfölötti hatalmaknak köszönheti, és egy fe 
kete porral dörgölte be néhány önként jelent
kező fogait, akik erre minden nehézség nélkül
megettek néhány üvegdarabot.
A kínai nagy fal hossza 4000 km, átlagos ma
gassága 6— 7 m, szélessége 4 méter volt. Nagy
Magyarországot másfélszer lehetne vele be
szegni.
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Az Egyesült-Államokban a legújabb népszám
lálás szerint 314 ezer vörös rézbőrű indián lakik,
azaz 14 ezerrel több, mint Kolumbus partra
szállásakor.
Gidhaur maharadzsája vadászkiránduláson 9
láb 7 hüvelyk hosszú hatalmas fehér tigrist lőtt.
A fehér tigris a dzsungelek legritkább és legvér
szomjasabb vadállata, amelynek a babonás benn
szülöttek földöntúli erőt tulajdonítanak.
Római őrhelyre bukkantak Szombathelyen
egy ház építkezésénél, mélyen a föld alatt. A
szombathelyi múzeum régészeti osztályának ve
zetője megállapította, hogy ritka értékű lelőhelylyel állnak szemben. A z eddig felszínre került
pénzekből, ékszerekből és építési anyagokból
máris megállapította, hogy a föld az I. század
ból és a II. század közepéből maradt amphiteatrumot rejteget, mely teljesen feltárva Ma
gyarország legértékesebb római emléke lesz.

Dr. C. E. Moes, az Eastman-féle Kodakgyár kísérleti laboratóriumának igazgatója, az
amerikai Optikai Társaságban tartott előadásá
ban ismertette a renocyanin nevű nemrég fel
talált festéket, mely a fényképezőlemezeken a
napvilágnál láthatatlan rendkívül rövid hősuga
rakat is lefotografálja. Ezek az úgynevezett vörösöninneni sugarak, melyek eddig még láthatat
lanok voltak. Az új készítmény már egyhúszezred hüvelyk hosszú sugarakra is reagál s
ugyanolyan képeket ad, mint a közönséges ka
merák a látható tárgyakról s százezerszer gyor
sabban működik az eddig ismert lemezeknél. A
találmány segélyével új spektral-vonalakat fe 
deztek fel a fémekben s valószínűleg spiritisztikusz kutatások terén is érdekes eredményekhez
fognak vezetni.
V.

F.

HÍREINK
A budapesti leánykollégium önképzőkörének
egyik áprilisi ülésén Lonkay Éva V II. o. számolt be
arról a húsvéti leánykirándulásról, mely Bécs,
München, Augsburg és Salzburg megtekintését
tette lehetővé, Steiner Klára V III. o. pedig ugyan
ez út benyomásainak hatása alatt sikerült novellát
olvasott fel.
A Gyámintézet egy vasárnapi összejövetelét
a külmissziónak szentelte. Rimár Irma V II. o. és
Kozma Gabriella tanár vázolták e munkát. E gyű
lésnek kiegészítője volt Kunszt Irén misszionáriusnő előadása kínai földön végzett munkájáról; ezt
a felsőbb osztályos tanulók hálás érdeklődéssel hall
gatták. Május 29-én hajókirándulást rendez a
Gyámintézet Tahiba, s ez alkalommal üli meg az
iskola az Anyák napját.
A budapesti ev. gimnázium 16-os számú cser
készcsapata április 17-én tartotta meg szokásos
vidám előadását. A műsor két részre oszlott. Az
elsőben a fiatalok, a másodikban az öregcserkészek
szerepeltek. A díszterem zsúfolásig megtelt és a
közönség nagy tapsviharral adott tetszésének ki
fejezést.

A Dal- és Zeneegyesület április 24-én tartotta
ez évi hangversenyét az iskola dísztermében igen
nagy érdeklődés mellett. Szerepeltek: Kurucz Gyu
la, Kemény Péter, Novák Emil, Zoltán Pál, Sági
Andor, Paulinyi Ernő, Flesch Péter, Breuer Pál
és az ének- és zenekar. Az ünnepélyt rendezte és
vezényelt Peschko Zoltán tanár. A műsor minden
száma nagy élyezetet nyújtott, többet a közönség
meg is újrázott.
Knuth Ernő V. o. t.
Bereczky Sándor ünneplése. A budapesti ev.
gimnáziumot fenntartó pesti testvéregyházközségek
közös képviselőtestülete április 30-án meleg ünnep
lésben részesítette Bereczky Sándor vallástanárt.
Lapunk minden olvasója ismeri az ő nevét, a leg
többen az ő tankönyveiből tanulják a vallástant.
Negyvenhat évi vallástanári működés után tavaly
ment nyugalomba. Ebből az alkalomból gyűltek
össze tisztelői, hogy tanúságot tegyenek munkássá
gának hatalmas voltáról. R affay püspök az üdvöz
lések élén átadta neki az igazgatói cím adásáról
szóló okiratot. Az üdvözlök sorába áll lapunk is,
és kéri Isten gazdag áldását Bereczky Sándor to
vábbi életére.
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A kisvárdai m. kir. áll. Bessenyey György
reálgimnázium 287. „R éti S as” cserkészcsapatá
ban ápr. 17-én ünnepélyes avatás volt. Béres Be
nő parancsnok beszéde után Stefán József V I. o.
t. felolvasta Komáromi János egyik elbeszélését.
A leánycserkészcsapat tagjai közül Sándor Klári
és Margittay Baba szerepeltek. Műsor után kö
vetkezett az avatás.
Györgyi Gyula.
Kecskemét. A kecskeméti evangélikus ifjúság,
melynek tekintélyes része tartozik az Ifjú Évek
táborába, május 1-én, vasárnap délután össze
jövetelt tartott, amelyen részt vett lapunk fele
lős szerkesztője is.
A z igen szépen sikerült
összejövetel programmja a következő volt:
1. Közének. „N e csüggedj el kicsiny sereg . . . ”
2. Imádkozott: Nagy Kata, leánylic. VI. o.
II. Megnyitó és üdvözlő szavakat mondott: Sza
bó Mária, leánylic. V I. o.

DERŰ A V A L L Á SÓ R Á N .
Tanár: Ki volt a szász választófejede
lem?
Súgó: Állhatatos János.
Felelő: Hallhatatlan János!
*

Tanár: Ki volt Zwingli munkatársa?
Súgó: Ökolampadius.
Felelő: Főkolompos!

I. Előadás: Ruttkay Miklián Gyula, vallástanár.
5. Az előadást megköszönte: Sárkány Béla föesperes.
6. Muraközy Gyula: „K ilenc forint legendája’.
Szavalta: Czigán Kata, leánylic. IV . o.
7. „Szeretni, mint Jézus ta n ított” . Német
házi ének. Előadták Leskó Gyöngyi IV .
tanítónőképzős, Jeszenszky Márta III.
tan. képz., Hricsovszky Erzsébet, I. évf.
képz.

8. Szabolcska M ihály: „Nehéz órában", sza
valta: Erős Jolán I. évf. tan. képz.
9. Hubay Jenő: „Cremonai hegedűs” c. (1894)
operájából hegedüsolo. Előadta: Hegedűs Zol
tán, reálgimn. IV . o.
10. Im ádkozott: Dömötör Lenke, leánylic. VI. o.
II. Közének. „Erős Várunk” .

Diák: A reformációt pártoló főúri csalá
dok közül nevezetesek a Nádasdyak, Z rí
nyiek . . .
Tanár: Kinek a védnöksége alatt tartot
ták az erdődi zsinatot?
Diák (Hallgat).
Tanár: Nyögd ki már na! Drágffy Gás
pár!
Diák: Nadrágffy Gáspár!
*

*

Tanító: Ki volt ez a Lót?
Gyerek: Egy ember!
T.: De Ábrahámnak mije volt?
Gy.: Ábrahámnak sok ökre és juha volt.
*
Tanár: Az eperjesi vértanúkról fog be
szélni . . .
Egy basszus hátulról:
tanú.
*

egy
évf.
évf.
tan.

A legújabb vér

Diák (felel) : Luther még a 95. tétel kiszögezése előtt feltalálta a gépírást. . .
*

Diák (felel) : Mózes beszegődött juhász
nak . . .
*

Tanár: Hogy van a negyedik paran
csolat ?
Diák: Tiszteld apádat, atyádat és anyá
dat !
*

Gyerek (te le l): Mivel nem volt hely a
vendégfogadóban, a vendéglős így szólt Jó
zsefnek : Kérem tessék talán az istállóba
menni!

Súgó: A pápa Bolognában megkoro
názta Y. Károlyt.
Felelő: A pápa bolondjában megkoro
názta V. Károlyt.
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R
imár Jenöné
adománya

Kedves Olvasóink!

Most, mikor ott ég az évvégi, megfeszí
tett munka eszköze a kezetekben, az Ifjú
Évek X. évfolyamának utolsó száma újra
felkeres titeket, amint ezt tette az elmúlt
tanév minden hónapjában. E sorokban
búcsút akarunk venni tőletek a nagy
vakációra, s egy meleg kézfogással jó
pihenést kívánni megfáradt testeteknek
s lelketeknek.
Egy év leteltével önkéntelenül is föl
vetődik előttünk a kérdés: jó munkát vé
geztünk-e? A válaszadás már nem a mi
dolgunk.
Azt tudjuk és állítjuk, hogy egész esz
tendőn át minket csak a szeretet vezérelt.
Mint mindig ezelőtt is. Az a szeretet, mely
mindannyiunk szívében ott ál evangé
likus magyar ifjúságunk iránt. Tudjuk,
hogy voltak hibáink és mulasztásaink.
Ezekért most őszintén és tettetés nélkül
kérünk bocsánatot Kedves Olvasóinktól.
A jövő szeptembert új erővel, új ter
vekkel várjuk. A jó Isten, aki lapunk
munkáját immár eltelt évtizeden át áldá
sával kísérte, hisszük velünk lesz az új
évtized indulásakor is. De ti se hagyjatok
el, s irántunk sokszor tanúsított szereteteteket és ragaszkodástokat inkább nö
veljétek s gyarapítsátok. Hogy legyen
áldás a munkán, amelyet közösen vég
zünk, mi és ti, magasztos céljainkért.
Akik pedig ott álltok az iskolai élet
utolsó lépcsőfokán,
hogy áthágjatok
onnan az egyetemek ismeretlen földjére,
vagy sokan egyenesen az élet nehéz isko
lájába: fogadjátok el búcsúzásunkat.
Áldjon meg titeket az Úr utatok forduló
ján !
*
És most bezárunk egy évtizedet, —
vagy ha úgy tetszik — kettőt. Mert bár

lapunk élén X. évfolyamot jeleztünk ez
évben, az Ifjú Évek megindulásától
bizony már húsz esztendő telt el. 1912-ben
bontotta ki fehér szárnyait először ez az
újság, csak a nagy összeomlás kötötte
azokat gúzsba. De mindegy, hogy egy,
vagy két évtized áll-e mögöttünk, :iem
akarunk most a múlton merengeni. És
mikor búcsúzunk, az elválás érzetén túl
ott hangzik bennünk a legszebb üdvözlet:
viszontlátásra!

Sylvester. Többször megírtuk már e helyen, hogy
egy rövidke versből nem vagyunk hajlandók és ké
pesek véleményt alkotni valakinek költői készsé
géről. Mi is az élet? című versed kedves, de jelen
téktelen. Ezért nem is' közölhetjük. Ha több ver
sedet beküldőd az I. É. szerkesztőségéhez, bizonnyal
találunk közölhetőt* Azonban leveledre nevedet is
írd rá, s azt is, hogy ki vagy s hányadikos stb.
mert mi nem mérhetünk abszolút mértékkel, hiszen
megeshetik, hogy egy verset közlünk lapunkban,
ha elsős írta, de nem fogadhatjuk el, mondjuk —
egy nyolcadikos tollából.
T. M. Kecskemét. Kedves leveled nekünk
nagy örömet szerzett, és szeretetedet szeretettel vi
szonozzuk. Reméljük, hogy a jövőben még jobban
megszereted az I. E.-et, s mind te, mind kecskeméti
társaid továbbra is hűséggel kitartotok lapunk és
eszméink mellett. A kecskeméti evangélikus ifjúság
összetartása rendkívül áldásos dolog, s én végtelen
nagy örömmel töltöttem körötökben azt a — saj
nos — nagyon rövidreszabott időt. Őszinte üdvöz
let!
P. Z. ím e közöljük egyik versedet. A többi is
kedves. Máskor is szívesen olvassuk el Írásodat és
hogyha alkalmas, lapunkban fel is használjuk.
Ke légy borús és elkeseredett. Emlékezzél az
első alkalommal beküldött kicsi versedre és találj
erőt!
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A PONTVERSENY VÉGEREDMÉNYE:
160 pont:
Mockovcsák Géza, Békéscsaba (könyv).
Ruttkay Zoltán, Pestszentlőrinc (könyv).
Tiszavölgyi Miklós, Kecskemét (könyv).
159. pont:
Bartos Károly, Budapest
(könyv).
Filló József, Budapest (könyv). Pecznik
János, Budapest (könyv). Puskás Vidor,
Rákosszentmihály (könyv).
158 pont:
Bagossy Katinka, Budapest (könyv).
157 pont:
Bauer Rezső, Dombóvár
Budai Jolán, Budapest (kép).

143 pont:
Ifjabb
(könyv).
(kép).

Esztergályos
Gyula, Aszód
Szepessy Zoltán, Békéscsaba
139 pont:

Sass Miklós, Kecskemét (kép).
138 pont:
Bendl Andor, Mária, Erzsébet, Budapest
(könyv). Legifj. Bókay János, Budapest
(könyv). Kis József, Budapest (könyv).
Láng Miklós, Békéscsaba (könyv).
137 pont:

(könyv).

156 pont:
Eckhardt Erzsébet, Budapest (kép).
Kabay János, Budapest (könyv). Papp
Irén, Budapest (kép).
155 pont:
Ritter Dalma, Budapest (kép).
153 pont:
Pálinkás Irén, Kispest (kép).
152 pont:
Rakovszky Zoltán, Kecskemét (könyv).
Szemes Irma, Budapest (könyv).
151 pont:
Ifj. Zeéri Pósch Géza, Budapest (kép).
149 pont:
Lipták János, Békéscsaba (kép).
147 pont:
Kochan János, Szarvas (kép).

Kárpáthy Ilona, Kecskemét (könyv).
136 pont:
Katona Magda, Budapest
(könyv).
Marcsek Sári, Budapest (könyv).
134 pont:
Podani Béla, Aszód (könyv).
121 pont:
Németh Ilus, Budapest (könyv).
118 pont:
Bohár László, Budapest (könyv).
114 pont:
Szabó László, Aszód (könyv).
104 pont:
Horváth Kálmán, Sashalom (könyv).
103 pont:
guóthfalvi Guóth Endre, Budapest
(könyv). Csák István, Rákosszentmihály
(könyv).

KISEBB PONTSZÁMOT ÉRTEK EL:
Albrecht Tibor, Bp. (3 1 ); Bartos Alisz,
Gödöllő (1 2 ); Benkó Ilona és Sára, Bp.
(2 0 ); Bohus M. György, Békéscsaba (7 );
Csaba Jolán, Kőszeg (65) ; Czigán Kata,
Kecskemét (5 9 ); Czipott László, Cinkota (2 1 ); Dános Erzsébet, Bp. (5 );
Deutsch J. E „ Bp. (9 9 ); Eördegh Béla,

Nyíregyháza (2 5 ); Faragó Tibor, Pápa
(1 3 ); Fleischer Nóra, Bp. (5 0 ); Frank
Irén, Kőszeg (7 8 ); Frint Anna, Kispest
(7 9 ); Gaál Jolán és Irén, Bp. (9 4 ); Gera
Rózsi, Bp. (9 6 ); Gergely János, Bp. (6 8 );
Gösi Jolán, Kőszeg (2 5 ); Gross Éva, Bp.
(2 5 ); Grünwald János, Csikóstöttös (2 1 );

Gumhalter Ilus, Gödöllő (9 8 ); Gyurisak
Béla, Gödöllő (5 8 ); Haydú Benő, Sop
ron (7 8 ); Hesz Andor, Bp. (1 1 ); Holub
Pál, Szarvas (4 4 ); Jeszenszky Sári, Tót
komlós (8 1 ); Kendeh Márta, Bp. (9),
Kenessey Éva, Pécs (5 6 ); Kollár László,
Vác (25), Kovács Kató, Bp. (6 0 ); Kozma
Edit, Bp. (2 0 ); Lipták Irén, Cinkota
(61) ; Liedemann Géza, Bp. (9 1 ); Maurer
Margit, Bp. (2 0 ); Medve Ferenc, Aszód
(1 5 ); Molnár Jenő, Bp. (9 0 ); Németh
Béla, Békéscsaba (60), Nyiri Diák (8 2 );
Orbán Baba és Mandi, Kecskemét (7 4 );
Papp Győző Tibor, Nógrád (2 5 ); Ponicsán Imre, Békéscsaba (3 2 ); Rakssányi

János, Aszód (1 0 ); Schindler Babi, Pécs
(5 9 ); Schindler Ervin, Gödöllő
(79);
Schmőr Géza, Bp. (7 ); Szabó Ferenc,
Bp. (3 5 ); Szabó Ilona, Kecskemét (20);
Szikora Lajos, Békéscsaba (1 5 ); Szontágh György, Bp. (19) ; Szöllösy Sári és
Márta (4 5 ); Tomka Gyula, Bp. (5 9 );
Trabach Anna, Szarvas (1 0 ); Truttigar
Frigyes, Aszód (1 3 ); Tycherer Edit, Bp.
(9) ; Udvaros István, Bp. (4 9 ); Ullmann
Stefánia, Bp. (5 6 ); Varga Rózsa, Bp.
(1 5 ); Vieszt László, Kispest (2 1 ); Wagnér Ibolya, Kőszeg (2 5 ); Wallrabenstein
Testvérek, Bp. (94).

BESZÁMOLÓ A PONTVERSENYRŐL.
Az Ifjú Évek rejtvényrovatának ezévi pontversenye véget ért. Föntebb kö
zöltük az egész évben résztvett verseny
zők névsorát és elért pontszámait. Három
versenyző
pontveszteség nélkül jutott
célhoz, de elég szép számmal vannak
olyanok, akik kevés pontot vesztettek
végeredményben. A jutalmakat is szét
osztottuk már. A nyertesek neve után
zárójelben van megjelölve, hogy ki mit
nyert. A könyvjutalmak különfélék. A
képjutalom Lühnsdorf Károly festőmű

X. ÉVFOLYAM, 9— 10. SZÁM.

vészünk kiváló szépségű Krisztus-képe
50— 30 cm. nagyságban. 27 könyv- és 10
kép-jutalom az I. É. rejtvénysorozatának
évvégi ajándéka; tehát az évközben
nyert könyvekkel együtt összesen 45
ajándéktárgyat osztottunk ki.
Ebben a számban már nem közlünk
rejtvényeket. Azonban már most ígérjük,
hogy jövő évi rejtvénysorozatunk még
érdekesebb lesz, mint az idei volt.
A nyertesek minél előbb közöljék
címüket.
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