VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM.

BUDAPEST, 1929. OKTÓBER 15.

Rejtvények.
1. Számrejtvény.
Bátor, más szóval
Férfinév
Viharban van
Hajt
Énekhang
Gondoz
Aki nem evett
Mássalhangzók
1— 28. Kiváló költőnk

20, 19, 7, 15, 17, 14
6, 22, 11
3, 24, 12, 12, 4, 5
8, 18
28, 9, 10
26, 16, 2, 25
15, 1, 21, 13
27, 23
egyik versének kezdete

2. Betűrejtvény.

3. Számtani kérdések.

a)
. A csiga fel akar mászni egy fal tetejére. A fal igen magas, megm
nagy munkát igényel. Magassága 5 méter. A csiga minden reggel elindul s egy nap
alatt másfél métert mászik. Ám éjtszaka egy métert visszacsúszik. Kérdés, hány nap
alatt ér fel a tetejére?
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b)
. Két diák, Pista és Jóska Mucsáról Piripócsra mennek. Van nekik egy
párjuk, fel akarják használni ezt a jármüvet s azon törik a fejüket, hogy hogyan
lehetne kettőjüknek az egy biciklivel a leggyorsabban célhoz jutni. Kettőnek nem
lehet a gépre ülni. Egyiküknek mindig gyalog kell menni. Kérdés nem volt-e hiába-:
való fejtörésük, meggyorsította-e az egy bicikli a haladást? És ha igen, hogyan?

c)
. Egy ember megy Bergengóciába. Szembe jön vele egy drótostót, me
A drótostót hátán van egy kosár, abban ül három unokája. Minden unokája visz
magával egy-egy macskát s minden macskának van hat-hat kölyke. Hányán mentek
Bergengóciába ?

A rejtvények megfejtői közt szép könyvjutalmat sorsolunk ki. Megfejtéseket
október 31-ig kell beküldeni.
A múlt számunk rejtvényeiről s a megfejtőkről még nem számolhattunk be,
mert lapzártakor még nem járt le a beküldési határidő. Ezentúl mindig két számmal
később teszünk jelentést a megfejtésekről s a sorsolásról.
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Elmúló századok.
Az 1929. esztendő a magyarországi protestánsok számára az évfordulók egész
tömegét hozta el. Ezek az évfordulók egyrészt a németországi reformáció nagy
napjait idézik vissza a história távlatából, másrészt a hazánkban volt nagy egy
háztörténelmi események előtt kényszerítenek emlékezésre.
400 esztendeje annak, hogy Dr. Luther Márton megírta a világ egyik leg
jelentősebb könyvét, a Kis Kátét, melyből a reformáció nagy igazságait azóta
már olyan sok-sok millió ember szívta magába és amelynek értéke az elmúlt szá
zadok folyamán egyre nőtt.
400 esztendeje annak, hogy Speyer városában a német birodalmi gyűlésen az
igazság kisebbsége megdöntötte azt az ósdi felfogást, mely szerint a lélek leg
mélyebb értékei fölött is lehet a számarány alapján ítélkezni.
400 esztendeje annak is, hogy Luther és Zwingli Marburg városában hatal
mas szellemi tornán mérték össze igazságaik súlyát, bebizonyítva ezzel a gáncsoskodóknak, hogy nem a Róma ellen való ádáz gyűlölet, de Isten akaratának
mindenáron való megismerése a nagy reformáció egyedüli célja.
És amikor a reformáció hazájában az igazság született, Magyarországon ak
kor ringatták bölcsejét a Biblia magyar fordítójának. Károli Gáspár 400 eszten
dővel ezelőtt született, áldásául az utána következő idők magyar protestánsainak.
A dicső fejedelem pedig ezelőtt 300 évvel fejezte be földi pályafutását, aki
dicsőséges vezére volt a bilincsét tördelő magyar Sionnak, akinek a kardja hazát
és egyházat védett diadallal nehéz csatákon. Bethlen Gábor 300 éve halt meg.
Emlékező lelkünk hódolattal áll meg a történelem egy-egy hatalmas mérföld
kövénél és a megelevenedő eseményeket szemlélve erőt talál a jelen nagy felada
tainak végzésére. Mert a jubileumok nem lehetnek a múltból visszavetődő képek
csupán, melyek leperegnek szemünk előtt, mint a film, anélkül, hogy mélyebben
hatolnának szívünkbe, élő vizek forrásaivá kell változniok.
Már maga az a tény, hogy egy esemény nem vész el a múló századok hullámai
között, azt bizonyítja, hogy az az esemény a világkormányzó Istennek a kéz
mozdulatára lett. A történelem kiválogatja megmaradásra azt, ami érték és ho
mályba burkolja azt, ami értéktelen. Azok az események, melyekre a mostani
esztendőben emlékezünk vissza, ime Isten és a történelem által igazolva állnak
előttünk és mi ezt a jubilálás idején valóban nagy-nagy örömmel állapítjuk meg.
Mert azt látjuk, hogy az ősök fundamentum-vetése jó volt, mert azt a funda
mentumot tették az evangéliumi egyház alapjává, mely egyszer vettetett s amely
a Jézus Krisztus. És más fundamentumot senki sem is vethet . . .
Nem elég ünnepelnünk. A századfordulók ideje parancsol. Parancsolja, hogy
becsüljük meg azt, amit magunkénak nevezhetünk a múlt idők kincsei közül s ne
engedjük soha igazságtalanság martalékává lenni. Öleljük lelkűnkhöz az ősök
lelkét s építsünk tovább rendíthetetlenül a megkezdett alapokon.
Így a mi életünk sem vész el nyomtalanul az elkövetkező századok útvesztő
jében, de talán marad az utódok számára is alkalom nagy napok emlékének fel
idézésére.
R. M. Gy.
—
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A reformáció napján.
Éjek éjjé vdla. A sötétség árnya
Holló szárnyaival a leltekre szállá.
Az ember — az Isten képére teremtett —
Úttalan utakon, homályban tévelygett.
Vak hit köde ült meg a szíven, a leiken,
Fojtó páráiban, hogy mindent elrejtsen;
Lidércfény lobogott, nem igazság napja,
Farizeus gyujtá, nem Krisztusnak papja.
Áru volt a hívő, ára volt az üdvnek,
Lemormogott imák, miket úgy pergetnek;
Mikben érzés nincsen, mint a zengő ércben,
Meg lehetett venni csengő ezüst pénzben.
Csengett-pengett a pénz tetzeli ládába. . .
— ÍJdvöt lehet venni — azt hitte a kába —
Hit sem kell már ahhoz; erre tanították,
Krisztus szent tanait, akik kiforgatták.
Éjek éjjé vala. Nem mozdult a szellő,
Csak roskadt egymásra sok fekete felhő,
Egy nemes nagy lélek lelkének égboltján
Kishitű félelem üszkeit kioltván —
így gyűlt az igazság vágya, gondolatja,
Gyűjtve az erejét, hogy azt ki is mondja;
Kimondja a villám harsogó szavával,
Hadd terjedjen hangja e világon által.
Wittenberg falam megjelen egy barát,
Nem visel hermelint, csak nyűttes rőt havát;
Kézi kalapáccsal, hogy szegez valamit . . .
Feldöbben a világ, hogy a föld morajlik,
Hogy a nagy ég zendül, hogy harsog a hangja,
Hogy oszlik a felhő, hogy feljö .a napja
Krisztus vallásának s az igazság fénye,
Eltűnvén homálya, felragyoghat végre.
. . . És szólt Luther Márton, mert ö volt e barát:
„Szólaltassátok meg a Szent írás szavát,
Míg ti le nem győztök annak igéivel,
Hirdetem és vallom mindezt igaz hittel” ...
— A kilencvenöt pont, mint sújtó ítélet,
Mely után egy szebb kor hő reménye éled,
Szárnyalt világszerte s aki megismerte,
Az el is fogadta, ha Krisztust kereste.
—
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És Ti dicső nagyok! Kik ezt munkáltátok,
Kiket nem riasztott szitok avagy átok,
S hasztalan csábított az önzés tündére,
— Nem néztetek másra, csak lelkünk üdvére —
Áldás emléktekre! Hálásan fogadjuk,
Hogy szent örökségünk halálig megtartjuk.
És állni fog, bárha ezer vihar rázza,
Mert él, örökké él Krisztus szent egyháza.
Oravecz Ödön

Benczur Gyula.
Ennek a névnek a viselője a magyar
művészet
legfényesebb
jelenségeinek
egyike, aki hazájának külföldön is dicső
séget szerzett és még ismertebbé, híreseb-

kereket, magyar és muszka katonákat és
megrajzolja a honvédek győzelmét a ko
zákok felett. Egy hozzájuk szállásolt
orosz tisztnek megtetszik ez a kép, és két

Benczúr G yu la : A fasori ev. templom oltárképe.

rubel tiszteletdíj fejében a kis fiú neki
is rajzol hasonló jelenetet.
A család kezdetben büszkeséggel, ké
sőbb aggodalommal kíséri az egyre hatá
rozottabban kibontakozó művészi tehetsé
get és hajlamot. Apja technikusnak szán
ja, mivel rajzoló tehetségét itt is érvé
nyesítheti, és félti fiát a bizonytalan müvészjövőtől. Egy kiváló szellemű evangé
likus lelkész, Kalchbrenner Károly, aki
maga is félig művészember, töri meg a

bé válhatott volna, ha azt vallotta volna,
hogy művész hazája széles e világ. De ő
inkább akart szűkebb hazájának szol
gálni.
Nyíregyházán született, Kassán nevel
kedik, anyja révén sok kiváló evangélikus
családdal van rokonságban. Művészi te
hetsége már korán jelentkezik. A negy
vennyolcas szabadságharc idején, alig öt
éves korában már rajzolgat, még pedig
a környezet hatása alatt lovakat, társze-
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család ellenzését és a fiú Münchenbe ke
rül, hol nemsokára a festészeti akadémia
legkiválóbb tanárának, Piloty Károlynak
kezébe kerül. Piloty nemcsak nagy mű
vész, hanem pedagógus is, aki tanítvá
nyait megértőn irányítja, tehetségük ki
bontakozását elősegíti, de nem nyomja el
egyéniségüket. Sok kiváló művész került
ki az ö iskolájából, ám magyarok is so
kat köszönhetnek neki. Két kiváló ma
gyar tanítványa: Wagner és LiezenMeyer örökre kint is maradtak, mint a
müncheni festészeti akadémia tanárai.
Benczúr is kedvelt tanára az akadémiá
nak és sok kitüntetésben részesül. Erzsé
bet királyné testvére, a tragikus sorsú
bajor király is igénybe veszi munkáját
chims.ei kastélya kidíszítésénél. Benczúrt
szíve mégis haza vonzza; 1883-ban végleg
hazakerül és a mesteriskola, igazgatója
lesz.
Magyar volta tárgyválasztásában is
megnyilvánul. Sokoldalú tehetség, a fes
tészetnek csaknem minden ágában ottho
nos : fest zsánerképet, vallásos-képet, csend
életet, portrét és tájképet; de igazi mű
faja mégis a történeti kép. Ez felel meg
legjobban az ő nagyvonalú kompozíció
jának. Először a magyar történetnek tra
gikus mozzanatait örökíti meg, pl. Hu
nyadi László búcsúja barátaitól s Rákóczi
Ferenc elfogatása a sárospataki kastély
ban; később inkább a. parádés, reprezen
tációs képeket kedveli, pl. Vajk megkeresztelése, vagy Budavár megvétele és
'óriási milleniumi képe: a nemzet hódolata a király előtt, mely óriási tömegpor
tré is egyúttal. A művész fényes képes
ségei itt nyilvánulnak meg legjobban. A
rajz szabatosságát és biztosságát Pilotynak köszönheti, a mesteri csoportosítást,
a színek ragyogását •az olasz renesszánsz
és korai barokk mestereitől tanulta. A
közvetlenség és természetesség, ahogy
ezeket az eltanult fogásokat egységbe
—
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foglalja, már az ő sajátja, ez már Isten
adománya és az érzésben nyilvánul meg
leginkább az ő magyar volta.
Vallásos tárgyú képei közül talán a
legszebb és a mi szívünkhöz legközelebb
áll a budapesti fasori evangélikus temp
lom oltárképe: a napkeleti bölcsek hódo
lata. A szerkezet nemesen egyszerű, min
den egyes alak kifejező és jellegzetes, a
színharmómia csodálatos. Különösen meg
ható Mária alakja, egy szép fiatal barna
nő az anyai boldogság és szeretet ragyo
gásával. A földi hatalmasok hódolatát
alig veszi észre és nem tulajdonítja ma
gának; egész lénye a gyermek szemléleté
be merül, ez az ő egész világa. Hogy Má
ria a kép főalakja, azt a festő minden
rendelkezésére álló eszköze hangsúlyozza.
A színpompás öltözetű és keleties jellegű
királyok közül hatásosan emelkedik ki
Mária fehérruhás, nemesen egyszerű alak
ja és szép arca határozottan magyaros:
vonású; magatartásában is a magyar pa
rasztasszony nyugodt természetessége,,
öntudatlan méltósága nyilatkozik meg.
Hogy pedig nem szentnek, hanem édes
anyának festette, abban az evangélikus
szellem nyilvánul meg.
A nagy művész igazi magyar ember és
evangélikus, ha azt nem is fitogtatja. A
nagy művészt bámuljuk és mégis közel
érezzük szívünkhöz, mert nemcsak büsz
keségünk, hanem igazán a mienk is.
Dr. Láng Margit

JAPÁN KÖZMONDÁSOK
A magot el kell vetni, hogy teremjen.
Inkább daráéban járj, mint kölcsönkért
ruhában.
Nem látja a hegyet,
vadász.

a

A harag gyilkoló fegyver.
—

szarvast űz»
P f.

Luther-anekdóták.
A történetírásnak legrövidebb és legmegkapóbb formája az anekdota. Ez nem
mende-monda és nem adoma, hanem olyan
rövid történet, mely egy korra, népre
vagy emberre jellemző. Az anekdotának
a magva tehát igaz, amit valaki azután
akként fejezett k i: minél igazabb egy
ember, annál több anekdota maradt fenn
róla.
Lutherről sok anekdota járt szájrólszájra. Elindították a barátai, de nem fu
karkodtak az ellenségei sem ezek megőr
zésével. Most, hogy a háború óta a bará
toknál és az ellenségeknél is Luther me
gint divatba jött, azt a körülbelül 2000
kötetet, mely Luther személyével foglal
kozik, szaporítják újabban a vele foglal
kozó anekdota-kincsek is.
A Lutherről szóló anekdoták nagyrésze
előttünk ismeretlen. Ezért nem lesz ér
dektelen, ha ezekből jó egynéhányat be
mutatunk, főleg Saager dr. gyűjteménye
alapján. Ezek a frissen pergő miniatűr
történetkék nagyban hozzájárulnak majd
ahhoz, hogy Luther jelleme a magyar
szívek előtt még nagyobbá nőjön, mint
minőre megnőtt a vele szeretettel foglal
kozó tanítók keze alatt.

Doktori gyűrűjébe egyszál rózsát vésetett. Saját megjegyzése szerint azért,
mert ez a kedvenc virága és mert a virág
örömet is, de békességet is hirdet. 1528ban a rózsa mögé még a keresztet is odavésette és — amint azt Spenglernek meg
írta azért — , mert az ő örömének és bé
kességének biztosítéka: a kereszt, lévén
az ő jelmondata: „Justus enim fide vivit;
séd fide crucifixi! ” Ez pedig magyarul
azt jelenti: „mert az igaz ember hitből
él és pedig a keresztrefeszítettnek hité
b ől” .
#

Luther paraszti sorba leszegényedett
családból származott. De ő nagy urak közt
sem tagadta meg a családját. Sőt! azzal
dicsekedett, hogy: a pápa úrral szemben a
paraszt értelmessége éles fegyver.
*

*

Kevesen tudják, ellenségei tagadják,
hogy Luther Márton dr., nemes ember
volt. Zsigmond császár Luther Fábiánnak
1413-ban nemességet adományozott, me
lyet Miksa császár 1570. újból megerősí
tett.
Nemesi címere egy kétfelé osztott pajzs.
Ennek balfelé eső részében, piros alapon,
két kinyílt ezüstszínű vadrózsa látható.
A pajzsnak jobbfelé eső részében, fehér
alapon, egy aranyszínű fél kézij látható,
míg a pajzs fölött ott díszeleg, a piros és
ezüst színekben ragyogó, bivalyszarvak
kal ékesített sisak.
—
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Amint tudjuk Luthert „Márton ” -nak
keresztelték, mert november 10-én, Már
ton napján, született.
Ellenfelei, még életében, szemére vetet
ték, hogy a kolostorba való felvételekor
nem vett fel más nevet, amint az illett
volna.
Luther félig tréfásan, félig komolyan
azt válaszolta a kákán is csomót keresők
nek: igaz, hogy ezt elmulasztottam. Ám
nem az én hibám. Nem kényszerítettek a
névcserére az elöljáróim. Hogy miért fe
ledkeztek meg erről, ahhoz semmi közöm.
Azonban az már az én véleményem, hogy
egy csuklya nem is éri meg a névváltoz
tatást. Aki megteszi, jogot ad arra a fel
tevésre, hogy nem vállalja azt a keresztyénséget, mely a keresztségben nevet
adott neki. Ily értelemben helyesen cse
lekszenek a pápák, amikor nevet változ
tatnak a pápává választásuk alkalmával.
Nem érdemlik a régi nevüket. De ez az ő
dolguk!
—

Luther még életében azt hallotta, amit
Cochláiis János kanonok, 1549-ben meg
is írt, azt t. i., hogy Luther az ördögnek
fia.
Luther mosolyogva fogadta a hírt és
azt üzente a főtisztelendő úrnak, hogy
amíg ideje van, igazítsa helyre téves né
zetét, saját érdekében. A kanonok úr ezt
bizonyára csak azért állítja, hogy leg
alább a halál után távol tudja magát
Luthertől, akitől ez az élet nem tudta
megszabadítani. Ezért a bíztatásért meg
érdemli, hogy püspöki kalapot nyerjen.
De, mert ez emberi szándék és egyoldalú
an jó, az Isten előtt nem vezet jóra. T. i.
a pokolhoz vezető út emberi jószándékok
kal van kikövezve. Ha a kanonok úr vál
lalja a kő szerepét, ő — Luther — szíve
sen fogja taposni és szorgalmasan, még a
pokolban is a köveket! . . .
Legdühösebb ellenfeleinek egyike, egy
dominikánus, mivelhogy Luther amúgy
becsületes gorombasággal intézte el őket,
azt üzente Luthernek, hogy kár volt anynyit tanulnia. Tanulatlanul még gorom
bább lenne, mint amilyen és ez esetben
gorombaságait még meg is lehetne bocsá
tani.
Luther az imigyen bölcselkedő fráter
nek azt üzente vissza, hogy: igaza van,
mert a miseolvasást megtanulhatta volna
kevesebb fáradtság árán is. Azonban ma
már sokan vannak, akik nem miatta, ha
nem vele együtt azt vallják, hogy: aki
sokat tanul, az misét nem is olvas soha! . . .
*
Máthéziusz, Luthernek egyik tanuló és
asztaltársa, Lutherről a következő jel
lemző adatot jegyezte fel:
Luther kedves fiú volt. Mosolygós, de
rűs arcú, hűséges jóbarát, kedélyes, víg
cimbora volt, aki azonban minden reggel
imádkozott és a misére is elment. Az volt
a szavajárása: szorgalmas imádkozás, fél
—
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tudás. Soha el nem aludt. Soha egyetlen
egy órát el nem mulasztott. Tanárait ala
posan megostromolta kérdéseivel, ame
lyekre mindig készült. Annak pedig, amit
hallott, mindig alaposan a végére is járt*
Legkedvesebb helye a könyvtár volt.
17 éves korában, már baccalaureusz, 19
éves korában már magister volt. Ezt a tu
dományos rangot, még az ő korában sem
lehetett elérni iskolakerüléssel.
*

Luther sehogysem akart a biblia-tudo
mányok doktora lenni. A Bölcs Választó
fejedelem és Staupitz dr., az ágostonosok
priorja (házfőnöke) azonban sürgette efokozat elérését. Mikor Staupitz közölte
vele, hogy a doktori fokozat eléréséhez
szükséges összes költségeket a választói
fejedelem viseli, ő pedig (Staupitz) márcsak ezt az egy baráti szívességet kéri
tőle, Luther azzal hárította el magától az
ajánlatot és az ajánlattevőt: beteg ember
nek nem doktori címre, hanem doktori
segítségre van szüksége. Mikor Luther
ezt mondotta, tényleg beteg volt. A kolos
tori élet akkori követelményei, a hiányos,
táplálkozás, a sok magára parancsolt böj
tölés és belső tusakodás tette beteggé . . .
De amikor Staupitz — írja Luther — ar
ra hivatkozott, hogy a beteg lelkek or
vosra várnak és ezek orvossága csak a
Szentírásban van, melyet ismertem, sze
rettem és amelyben éltem, melyen áll
tam, mondhattam volna-e nem-et, nem a
fejedelemért, aki értem fizetni akart, ha
nem az Istenért, akinek a fejedelem is
tartozik. íg y lettem doktor, engedelmes
ségből és szeretetből!
*

Általában 1517 október 17-ét tartják a
reformáció kezdő napjának és Luther fel
lépésének okát a Tetzel által árult pápai
bűnbocsátó levelekben találják meg. Pe
dig az igazság az, hogy Luther már 1515—

ben szóvátette a wittenbergi templom
szószékén a szembeötlő és az írással ellen
kező visszaéléseket, de különösen a teo
lógiai kutatásnak hibáit és a teológia tu
dós professzorai által képviselt és hango
san hirdetett tévedéseit. Ezeknek ő már
1517 elején megüzente a háborút „97 té
tel a scholasztika ellen” című röpiratában. Tetzel ellen már 1516-ban dörgött.
1517 február 24-én pedig felhívta a wittenbergieket Tetzel elkerülésére, mond
ván: Sötétséget árul ez a barát. Sötétebb
ez még az egyiptominál is!

pós kutya elől mégis csak megszöknek.
De különben is: ne ingereljék a kutyát és
a kutya mégcsak ugatni sem fog.
#

Luther egyik legádázabb gyűlölője
György, a szász herceg volt, aki egy ízben
úgy .nyilatkozott Lutherről, hogy napon
kint arra kéri az Istent, fogná be Luther
száját.
Luther meghallva ezt az imádságát, azt
üzente a hercegnek, hogy ez az imádsága
nem vall még csak olyan bölcseségre
sem, mint aminővel az öreg Gamaliel ren
delkezett. Már pedig ezzel többre menne,
mint az ökölrázással. A bölcseségben
igazság van, de az ökölben szeretetlenség! . . .

•

Hogy Luther milyen ellenállhatatlan
erővel küzdött ellenségei ellen, mindanynyian tudjuk. De azt is tudjuk, hogy Melanchton, a jó barát, örökké csak csití
totta Luthert, mert ez a körültekintést és
a nagy hangot nem Szerette. A lassú já
rást hosszabb, de célravezetőbb módszer
nek tartotta. Egy ízben ezért Melanchton
azt ajánlotta Luthernek, hogy szelidebb
és simább hanggal többre menne, mivel:
az ugatással többre megy a jó házőrző
eb, mint a harapással.
Luther az óvatos barátnak erre azt, fe
lelte : az ugató kutyát megszokják és idő
vel már nem veszik komolyan, de a hara

*

Epés, de szellemes ereje különösen Kajetán bíborossal, e toporzékoló szenttel
szemben csillogott. Mikor ez a gőgös
atyafi kijátszotta ellene utolsó érvét és
arra figyelmeztette, hogy elvégre a ki
csike szerzetest magára hagyják majd az
urak és fejedelmek, Luther higgadtan azt
felelte: az lehet, de a kicsike szerzetest
akkor is magához öleli majd az uraknak
nagy Ura! . . .
Kg.

ÉRTED -E AMIT OLVASOL?
A különvélemény jogossága.
Apóst, cselekedete: 15, 35—40.
A különvéleménynek is van jogossága
a biblia alapján és azok tanúsága szerint,
akik súlyos egyéniségek voltak és azok
még ma is az Isten országában.
Pál volt ezek közt az egyik, ez a hal
hatatlan tarzusi ember, akinek Péter
apostollal szemben is volt különvélemé
—
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nye. Barnabás volt a másik, akit „vigasz
talás fiának” neveztek (Barnabás magya
rul ezt jelenti) bizonyára azért, mert utol
érhetetlen közvetlenséggel értett a lesúj
tottak felmeléséhez, a bátortalanok biz
tatásához.
A köztük felmerült nézeteltérésnek ki—

élező oka: János Márk volt, akinek Péter
volt a tanítómestere, akit fiának neve
zett, s akinek Barnabás volt a nagybátyja.
Anyjának, Máriának, házánál volt a jeruzsálemi hívek találkozási helye.
Ez a János Márk úgy került Pál társa
ságába, hogy a Barnabással elvégzendő
missziói útjukra, Antiokhiából indulva
ki, magukkal vitték Szeleuciába, ahon
nan Ciprusz szigetére hajóztak, ahol Szalamiszban tartózkodtak, az Űr szolgála
tában, hosszabb ideig. Bejárták az egész
szigetet Páfőszig. Itt is szállt Pál hajóra
utitársaival, hogy Pamfiliába hajózzanak,
de már János Márk nélkül, aki „elvált
tőlük és visszatért Jeruzsálembe (13,
13).”
Hogy miért vált ki a csoportból János
Márk, nem jegyezte fel Lukács. Azt sem
indokolják szentkönyveink, hogy Pál mi
ért „nem találta méltónak” arra, hogy a
Cipruszban levő gyülekezetek ellenőrzé
sét célzó útra magukkal vigyék. Azonban
azon kitételből „mivel elvált tőlük és nem
ment velük a további munkára” nemcsak
azt szabad megállapítanunk, hogy János
Márk önként vált ki a társaságból, hanem
feltehetjük azt is, hogy nem bírta tovább
a mjssziói munkának a terhét a lelke,
mert a testi fogyatkozás miatt való kény
szerű pihenést és munkaszünetet szentkönyveink, rendszerint, nem mentségül,
de magyarázatul megszokták említeni.
Ez esetben márcsak azért is megtették
volna, mert éppen János Márk miatt tá
madt Pál és Barnabás közt az az éles
ellentét, melynek következményeként út
jaik elváltak és Pál nem ment vissza
Cipruszba „meglátogatni a testvéreket,
akiknek hirdették az Űr igéjét, hanem át
ment „Szíriába és Kilikiába” olyan ál
dásteljes munka vállalására, mely csak
az Űr akarata szerint való volt.
Az apostoli munka rendjén támadt jo 
gos különvéleménnyel foglalkozó bibliai
-
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szakaszunk több szempontból érdekes. Én
azonban ez egyszer csak arra mutatok rá,
hogy azoknak, akik a keresztyénséget
mindenképpen megalkuvásokra akarják
rábeszélni, íme nincsen igazuk! Ma az
ilyenek sokan vannak. Azt hangoztatják,
hogy a keresztyén ember inkább elszen
vedi az igazságtalanságokat, mintsem
hogy igazságtalanságokat elkövessen. Hi
vatkoznak ezek nemcsak Jézusnak az arculütésekről mondott szavaira, hanem •
—
különös szeretettel — hivatkoznak a Ró
maiakhoz intézett levélnek azon kitéte
lére, mely szerint: „minden emberrel bé
kességben éljetek és senkinek rosszért
rosszal ne fizessetek”
(Róma, 12, 17—
18.) stb.
Hát ez nagyon szépen hangzik, de té
ves, mert helytelen az idézet is. Olvasd
csak el a megjelölt íráshelyeket és meg
győződhetsz nyomban magad is arról,
hogy idézni a Szentírásból úgy, hogy egy
mondatnak csak a felét emelem ki, elhi
bázott út és félreértésekre adhat alkal
mat. így evangélikus ember nem idéz az
írásból. Ha megteszi úgy jár el, mint
azok, akik p. o. a budapesti bazilikának
homlokzatára öles betűkkel kiírták: ego
sum via, veritas et vita (én vagyok az
út, az igazság és az élet, Ján. 14,6) és ez
zel a bazilikát mondják ilyennek, holott
ez csak Jézusra vonatkozhatik. Hogy a
fenti idézés is helytelen, azt igazolja Zsid.
12,14. Az idézett helyeken arról van szó,
hogy a keresztyén „lehetőleg” , „amenynyire rajta áll’ éljen békességben minden
emberrel, „törekedjék a békességre min
denkivel szemben” . Ebből tehát nemcsak
az következik, hogy a színtelen keresz
tyénséget követelők nem értették meg a
biblia szavait, de ebből az is következik,
hogy bizony vannak esetek, amikor lehe
tetlen békességben élni minden emberrel,
mert vannak bűnök, hibák, tévedések,
melyeket nem szabad a hallgatás palást
—

javai letakarni. A keresztyénség elvhű lett volna a keresztyénségből, ha Pál is,
séget követel, kitartást, keménységet, de Barnabás is János Márkot követte
törhetetlenséget, igent, ahol igen az igen volna. De mi lett volna belőle akkor is,
és nemet, ahol nem a nem! Nádszál-em- ha érzelmi okok miatt bocsátanak meg az
berek, hajlíthatok, megalkuvók, gerinc apostolok mindenkinek? Volna-e refor
telen puhányok nem keresztyének! Aki az máció, ez a hatalmas erő, ez a Krisztusra
igazság ekeszarvára rátette a kezét, nem vezető hajtóerő, ha Luther enged a könynézhet hátra, nem tekinthet sem jobbra, nyen kiengesztelődő Melanchtonnak vagy
sem balra, nem egyezkedhetik „minden a renitenskedő Karlstadtnak, vagy ha a
áron” , csak „a békesség kedvéért” ! Ha magyar reformátorok nem élezik ki a
megteszi, semmivel sem jobb, mint a fari szakadásig a helyzetet?
Mennyi van benned, fiatal keresztyén
zeusok, ezek a „festett koporsók” , ezek
a kívül bárányok belül ragadozó farka testvérem, ebből a gerincességből, hajthasok. Megérdemlik, hogy az emberek egy tatlanságból, ebből a különvéleményből?
szerűen kifejeltsék őket a komoly mun Olvasd el sokszor ezt a mi bibliai szaka
kából, hogy ne bízzanak reájuk semmit. szunkat és értsd meg. A protestantizmus,
A kényelmet szeretők menjenek el a kuc melyet jelenleg sok szép szóval és kedves
elaltatni
akarnak, csak
kóba, üljenek párnákra. Gyáva népnek simogatással
nincsen hazája. Aki a Krisztusé, az nem úgy marad meg, ha vannak, akik megér
alkalmazkodik a világhoz, mint a kamé tik a jogos különvélemény bibliai szaka
leon a környezethez, nem tekinti „mindig szát! És ne feledd el: ennek a protestan
csak a maga hasznát, nem azt nézi, hogy tizmusnak te vagy a jövője és hogy ma
merre is folyik az ár, merre vezet a széles nem is annyira az erőszaktól és az erőút, nem töpreng azon, hogy hogyan fogal szakoskodóktól féltjük a jövőnket, mint
mazzon meg mondatokat, melyek semmit inkább „a mindenképpen békességet akasem mondanak s ezért senkit meg sem rók” -tól, azoktól, akik gerinctelen, szín
bántanak. Aki megteszi, annak nincs he telen, puhítható, az ú. n. „okos szóra haj
ló ” , az árral úszó, a rá- és lebeszélhető,
lye az Istennek országában.
Pálnak ez volt a nézete és ezért nem könnyen megingatható puhány keresztyé
kellett neki az Isten igéje hirdetésével és nektől várják a csendet, a zavartalansá
az Isten országa terjesztésével járó fára got. Kétségtelenül gondold meg nem egy
dalmak elöl kitért János Márk, de még szer, nem is kétszer, de sokszor, hogy mi
az azt védő, mentegető és magyarázó Bar legyen az álláspontod, a véleményed.
nabás sem. És miután nézetének helyessé Gondold meg talán azzal: mit tenne most
géről nem tudta meggyőzni őt, inkább el helyettem Pál apostol. De ha döntöttél,
vált tőle. Pál hajthatatlan volt önmagával állj meg mellette rendületlenül, mint
szemben s ezért mások sem tudták meg olyan, aki tudja, hogy jogos különvéle
puhítani, érzelmi alapon, olyan célok ményéért felelős az Istennek!
Pál különvéleményének volt egy el nem
szolgálatában, melyek becsületes hite és
meggyőződése szerint nem viszik előbbre, hallgatható áldása. János Márk más lett.
a diadal felé az Isten ügyét, Pál ezért él II. Tim. 4.11 szerint Pál apostol később
ma is a keresztyénség ajkán és ezért ke ismét társai közé fogadta, mert „nagy
rült messze mögéje Barnabás. Ezért lett hasznát vette ’ ’ !
Pál apostol lelke ma reátok vár! Igye
Pál azok példaképe, akik hajthatatlanok
voltak az evangéliom szolgálatában. Mi kezzetek megérteni, amit tőletek kíván.
—
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Egyenlőre csak azt, hogy megértsétek a
mi a Barnabással való összekülönbözése
mögött számotokra meghúzódik és amire
azért kell hallgatnotok, mert erre a mi
bibliai szakaszunkra is vonatkozik az
írásnak ama megállapítása: „mindaz, ami
előre megiratott, a mi okulásunkra Íratott
meg előre!” (Róm. 15,4.)
Minden jogos különvéleménnyel legye
tek hasznára az ő ügyének, mely nem is
az övé, hanem a Krisztusé! . . .
Kg.
KERESSÉTEK MEG folytatólagosan
a következő 10 bibiliai idézetet. A múlt szá
munkban már közöltünk tizet, a jövő szá
munkban is közlünk. Mint már megírtuk,
szép könyvjutalmat fogunk adni azoknak
az olvasóknak, akik mind a harminc bib
liai mondást megtalálták s szerkesztősé

günkbe beküldik a megfejtést, vagyis az
igék pontos helyének megjelölését (könyv,
rész, vers). Csak azok a megfejtések jöhet
nek figyelembe, amelyek a kitűzött időben
érkeznek. A mostani kérdések megfejtését
november 5-ig lehet beküldeni.
1. Én vagyok a feltámadás és az élet.
2. Legyetek azért tökéletesek, mint a ti
mennyei Atyátok tökéletes. 3. Engedjétek
hozzám jönni a gyermekeket. 4. Te vagy-e
az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk?
5. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a
nap le ne menjen a ti haragotokon. 6. Légy
hű mind háláiig és neked adom az élet ko
ronáját. 7. Az Ér adta, az Ér elvette. Ál
dott legyen az Érnak neve. 8. Isten a mi
oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos
segítség a nyomorúságban. 9. Vigyázzatok
és imádkozzatok! 10. És lészen egy okol
és egy pásztor.

Torkos László.
1839 okt. 2-án Kőszegen született. Az
elmúlt napokban töltötte be a csak keve
sek által elért 90. életévet. Méltó, hogy
az Ifjú Évek olvasói is megemlékezzenek
Torkos Lászlóról és tudjanak is meg
egyet-mást életéről és munkásságáról.
A teológiai és filozófiai tudományok
elvégzése után egy ideig nevelősködött.
1862. évben már az ország egyik legelő
kelőbb főgimnáziumába, a Deák-téri
(most fasori) ev. főgimnáziumba hívták
meg tanárnak. Itt fiúkat nevelt. A hazá
nak hű honpolgárokat. Olyanokat, akik
nemcsak szóval szerették a hazát, hanem
az alkotás és áldozathozatal munkájában
versenyeztek és szereztek nevüknek hal
hatatlan érdemeket. Nem sokáig maradt
e kiváló intézetünkben. 1877. évben az
állami felső leányiskolába nevezték ki
tanárnak. A nőnevelés ez időben még
csak a kezdet kezdetén volt. Nagy érde
mei vannak Torkos Lászlónak, hogy a
—
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leányok nevelése egy magaslatra jutott
a fiúk nevelésével; nagy érdeme, hogy a
tudományok mindennemű csarnokát meg
nyitották a leányok előtt is. Érdemeit az
állam is elismerte, mert hamarosan igaz
gatóvá nevezte ki.
A leányok nevelésénél azonban az volt
előtte a legfőbb szempont, hogy jó édes
anyák legyenek belőlük; ne a cifrálkodásban és egyéb semmittevésben, de a
sokféle háziasszonyi gondokban és tenni
valókban találják meg életük igazi gyö
nyörűségét.
A magyar irodalom és történelem taná
rának sok alkalma nyílik elveinek han
goztatására. Ronthat és teremthet. Lel
kes, avagy csüggeteg egyének kerülhet
nek ki a kezei közül. Torkos László, a jó
tanár mintaképe volt. Nemcsak ültetett,
gyomlált és nyesegetett, de alkotott is új
egyéniségeket: gazdagította a hitben hí
vőket, erősítette az erőt keresőket! Kö—

zönyös, vagy beteg szíveket tudott élet
erőssé tenni az Isten- és hazaszeretet ma
gasztos elvének hirdetésével.
Munkája Istentől áldott volt. Tudta és
érezte, hogy fáradozása nem vesz kárba.
Gyakorlati pedagógiai hírneve mellett,
költői képességei örvendtek nagy népsze
rűségnek. 1865. évben már a Kisfaludy
Társaság „Az ifjú küzdelmei” c. allego
rikus színmüvét dicséretben részesíti. Ez
irodalmi társaság csakhamar tagjai közé
iktatja, 1876. évben a Petőfi Társaságrendes, később pedig a Luther Társaság
tiszteletbeli tagjává választotta.
Irodalmi munkásságára jellemző, hogy
a különböző lapok és folyóiratok, ■
— hogy
gyönyörködtessék olvasóikat, — verse
nyeztek Torkos László kéziratának meg
szerzésében. Vaskos kötetek, mindenféle
irodalmi munkák jelennek ' meg Torkos
Lászlótól. Líraiak: Költemények. Űjabb
költemények. Jó és rossz napokból. Őszi
harmat után. Eposz: Hatvani. Költői el
beszélés: Bankó lánya. Költői rege: Á l
dás és szerencse. Vígjátékok: Kígyóbőr.
Hármasszövetség. A lejtőn. Hivatalva
dász. Ezekből a budapesti és kolozsvári
Nemzeti Színház is adott elő.
Az elmondottakon kívül még sok min
den jelent meg Torkos Lászlótól. Tan, könyvek. Szívet-lelket nemesítő, szóra
kozva felüdítő olvasmányok: fiúk és
leányok, öregek és ifjak részére. Irt esz
tétikai és társadalomtudományi értekezé

seket. Byron Child Haroldjának a fordí
tásával nagy sikereket aratott. Minden
időben azonban legszívesebben a költé
szettannal foglalkozott. Annak formái,
fordulatai nagyon érdekelték őt. Kitűnő
technikája volt e téren.
Az Ifjú Évek olvasóinak tudni kell az
elmondottak mellett azt is, hogy Torkos
László kitűnő énekköltő is. Vannak e té
ren eredeti szerzeményei is, meg fordí
tásai is. Evangélikus templomi énekein
ket mindig szerette; amíg járhatott a
templomba személyesen is szívesen vett
benne részt.
Lankás hegyoldalon egy sírdomb . . .
Keresztjén a felírás: Torkos Lászlóné, sz.
Wilfinger Emília. Élt 76 évet. Nyugod
jon békében! A fehérhajú aggastyán sok
szor látogatta e helyet. Bezárt szemekkel
áldogált a sírkereszt mellett. Éltető, fé
nyes napsugár, sokszor fürkészhette a
költő érzelmeit. Krisztus leikével tisztí
tottak azok. A minden fájdalmon és vesz
teségen átható vallásos érzelem viszi az
örökkévalóságba az ittmaradt fél üzene
tét: Viszontlátásra! Még az élők között
maradok. De már nem sokáig . . . a hű
séges hitves hivogató hangját hallom . . .
Óh megváltó Jézusom!
Akkor ha eljő halálom,
Üdvöm feltalálom!
Dunántúli Énekeskönyv 193:4.
Szucliovszky Gyula

Az angliai Jamboree naplója.
1029 július 25— augusztus 25.
Július 25— 27.
A magyar cserkészmozgalom fejlődése, erő
södése és a világmozgalomban való résztvétele
folyton fokozódik. A fejlettséget semmi sem bi
zonyítja olyan világosan, mint azok a nemzet
közi táborok — Kopenhága, Riga, Kandersteig,
stb. — , melyeken magyar csapat részt vett s
melyekből mindig győztesként tért haza. Az
—
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angliai jamboreen részt vett magyar csapat ket
tős győzelmet aratott: „A 850 gentleman” —
amint mondta lord Rothermere — nemcsak az
angol nép szívét nyitotta meg és szerezte meg,
hanem „a revíziónak szent munkáját vitte egy
nagy lépéssel előbbre ’ ’.
Az előkészítő bizottság május 31-én végleg
—

befejezte nagy munkáját. Megalakult a 17 kü
lönbözö csapatra osztott nagy magyar tábor,
melyben az ország különböző cserkészcsapatából
összeválogatott cserkészek vettek részt. Hogy
az előkészítő bizottság munkájáról csekély fo
galmat nyújtsak, egy pár adatot felsorolok:
szerveztek külön vezetési és iroda-csoportot, lá
togató-, vendéglátó-, program-, műszaki, gazda
sági, sajtó- stb. csoportot. E csoportok munká
ját állította össze és kapcsolta egybe az egész
jamboree-tábor programjával. Ezért tudott a
magyar csapat egyszerre több helyen is szere
pelni. Az előkészítő tábornak az utolsó gyakor
latai is bevégződtek. Végre elérkezett az a nap,
melyen útnak indulhatott a külsőleg egységes,
képzett magyar csapat.
A hárshegyi cserkészpark volt a jamboree
előkészítésének főszínhelye. Husvéttól kezdve
az indulás napjáig folyton dolgozótt, tanult sok
cserkész. Ma reggel kihalt ez a park, elnémult
minden. A 850 magyar fiú a budakeszi úton ha
ladt. Csakhamar külön villamoskocsikkal érkez
tek meg az Erzsébet hídhoz. A kíváncsiak tö
mege már jelentkezett. A csapatok felálltak.
Egy-egy mama gondos keze igazított még vala
mit fiacskáján.
Zeneszóval vonult a csapat a Keleti pálya
udvar felé. Ezrekre menő tömeg kísért ki min
ket s lelkesedésünk csak fokozódott a tömeg
lelkesedésétől. Ilyen hangulatban értünk ki a
pályaudvarra. A búcsúzkodásnak, tanácskozás
nak kürt szava vetett véget. Beszállás! Az üres
vonat pillanatok alatt benépesedett. Az árvalányhaj, a sok virág, a fiúknak napbarnított
arca valósággal csokorrá alakította át a vona
tot. Egy sípszó s a huszonkét virágbokréta las
san elindult. Lassú, ütemes zörgésre, a sok bú
csút intő kézre felelet volt az a sokezernyi
könnyes szempár, mely a meghatottság könnyeit
hullatta a haza földjére. Még egy utolsó istenhozzád s a sok fiú eltűnt a kanyarban.
Kelenföldön át az út Bécs felé vezetett.
Mindenütt integető kezek. A természet is pom
pázott. Szívünkbe véstük az erdő énekesének
minden dalát, minden csacsogását. A vén turul
madárnak a bánhidai hegyen, megelevenedtek
nehéz vasszárnyai és szállt csak szállt velünk
együtt, vezetve minket, új honfoglalásra nyugat
felé induló magyar cserkészeket.
Komáromnál jártunk. A vonat egy pillanatra
megállt s mi szomorúan tekintettünk az állomás
mögött látszó hídra, melynek túlsó hídfőjénél
már cseh katonák állnak. A mi katonáink, akik
az innenső parton teljesítenek szolgálatot, oda
—
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jöttek vonatunkhoz s jókívánságokkal halmoz
tak el. Kiolvashattuk szemükből, hogy bajtár
saknak tekintenek minket s minden kívánságuk
csak- megerősített abban a hitben, hogy erőnk
utolsó parányát is meg kell feszíteni a diadal
ért. Győr volt a legközelebbi állomás. Itt se
maradt el az ünnepélyes fogadtatás, sok jókí
vánság. Utunkat tovább folytatva érkeztünk
Hegyeshalomra, ahol a legfájóbb és a legszebb
búcsút kellett vennünk. Búcsúzni kellett az édes
anyaföldtől, a magyar néptől s a magyar ter
mészettől. Utoljára szállt el, de örökre szívünk
be vésődött a dal: Hiszek Magyarország feltá
madásában. S képzeletben egy fátyol lebegett
az összes zászlókon s ez a gyászé volt.
Este volt már, mikor Bécsbe értünk. Innen
utunkat a Duna mellett folytattuk Linzig. A
Duna Linztől eltért az útiránytól, de Passaunál
feltűnt mégegyszer, utoljára, itt már sebes,
habzó árjával. Passauba késéssel érkeztünk meg.
Éppen vasárnap reggel volt s így a másfélórai
időt felhasználtuk arra, hogy istentiszteletet
hallgassunk. A passaui evangélikus templomban
külön magyar istentisztelet volt. A város maga
tipikusan német. Keskeny utcák, aránylag ma
gas és rendes házak.
Az út innét a Duna mellett vitt Regensburgig, ahol nemcsak az öreg Dunának (mely
ugyan itt, mint már mondtam inkább pajkos
gyerek), de a felejthetetlen szép vidékekben
gazdag Bajor Erdőnek is búcsút mondtunk.
Most mindaz valóságban tűnt elénk, amiről ed
dig csak hallottunk, tanultunk: a vadregényes
hegyeken a régi várak, a völgyekben fekvő
szép kis falucskák, a festett kocsmák.
Így értünk a jellegzetes bajor városba, Regensburgba, majd a gótstílusú építészet remek
városába, Nürnbergbe. A Steigerwaldon keresz
tül értünk Würzburgba, a legöregebb német vá
rosok egyikébe. Innen utunk csupa régi város
közt haladt Frankfurtig. Az idő estére járt. Ez
volt a második este. É jjel a Rajnavölgyben ha
ladtunk Köln felé. A félhomályban azonban
mégis fel-feltűnt egy-egy vár körvonala. Kölnön
keresztül értünk másnap reggel 9 óra tájban
Ostende kikötőbe. Egy órai berakodás után
már hajóban ültünk és négy órai kellemes, bár
viharos hajózás után értünk Anglia földjére,
Doverbe.
Két és félnapi utazással, végre itt voltunk
abban az országban, ahová tartottunk, hat órai
távolságban a tábor színhelyétől.
Kendeii K . György
—

A fényképezés alapelvei.
Fiúk! Lányok! Tudtok-e annál kedvesebbet
elképzelni, mint mikor évek múltával nézegeti
tek fényképeiteket, s felelevenedik a sok emlék:
„Ilyen voltam elsős koromban” . „Ez voltam az
angolországi szereplésünkön” , és sok más ked
ves képe a múltnak. Ügy-e, hogy az emlékgyüjtésnck ez a legszebb módja? Miért ne foglal
koznánk tehát vele, hiszen olyan könnyen elsajá
títható, s kevés pénzzel és fáradtsággal, de sok
türelemmel célt érhetünk könnyen.
Aki megakarja tanulni a fényképezést, igen
fontos, hogy tudja mi, és miért történik itten.
A fényképezés azon alapszik, hogy az ezüst né
hány vegyülete (pl. a chlórezüst, brómezüst)
fény hatására vegyi átalakuláson megy át. Ez
az átalakulás sokszor nem látható, de alkalmas
eljárással (előhívás) láthatóvá tehetjük.

Ha egy zárt doboz elejére nyilast vágunk (1.
ábra), oda egy lencsét helyezünk, s a hátlapja
helyébe egy matt üveglapot teszünk, akkor a
fénysugarak (szaggatott vonalak) képet rajzol
nak az üveglemezre. Ez a kép, ha a fénysugarak
keresztezését szemlélitek nyilvánvalóan fordí
tottan jelenik meg az üveglemezen. Ha most az
üveglemez az előbb említett fényérzékeny anya
gok valamelyikével van bevonva, akkor a tárgy
megvilágítása szerint, a lemez egyes helyei
többé-kevésbbé vegyi átalakuláson mennek át.
Mindjárt kitalálhatjuk, hogy a lencse itt fon
tos szerepet játszik, s illő, hogy viselkedésének
fontosabb mozzanatait tárgyaljuk.
A lencsének gyújtópontja az a pont, ahol a
fénysugarakat egyesíti és ennek következtében
éles vonalú képet rajzol. A gyújtópont távol
sága a lencse középpontjától: a gyujtótávolság.
Ezt úgy határozhatjuk meg, hogy a fényképező
gépet ráirányítjuk egy igen távol fekvő tárgyra
és a jelentkező képet élesre állítjuk, ha most a
lencse távolságát a homályos üvegtől lemérjük,
ez adja a gyujtótávolságot. Az ilyen beállítást
végtelenre való beállításnak nevezzük. Ha a
tárgy kb. 20 méteren belül van, a lencsét előbbre
kell vinni, hogy éles vonalú képet kapjunk, még
—
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pedig annál előbbre, minél közelebb van a tárgy
a géphez. Ez a gép beállítása. A lencse fény
erőssége:. a lencse hatásos nyílásának viszonya
a gyujtótávolsághoz. Pl. ha a lencse nyílása 4
cm, a gyujtótávolság 16 cm, 16:1=4 a fényerő
F = 4 lesz.

A 2. ábrán különböző lencséket látunk, „a ’ *
közönséges gyűjtőlencse (ezzel is lehet fényké
pezni), „ b ” úgynevezett periszkóp objektív,
„c ” és „d ” akromatikus objektívok. Az egy
szerű lencsék nem adnak tökéletes képet, külön
böző hibákban szenvednek, de ezeket részletesen
nem tárgyalhatjuk, mert túlnőné e cikkecske
kereteit. E hibákat több lencse összetevésével
csökkenthetjük, sőt meg is szüntethetjük. Két
akromatikus objektív egymásután helyezéséből
keletkezik az aplanát, még több lencséből áll az
anasztigmát, ami már teljesen tökéletes képet
rajzol. Minden fényképezőgépen megtaláljuk a
fényrekeszt, ami a lencse nyílásának, s egyúttal
a fényerősség csökkentésére szolgál. Minél ki
sebb fényrekeszt alkalmazunk, annál tökélete
sebb lesz a kép, de annál tovább kell a fényérzékeny lemezt megvilágítanunk.

A gép fontosabb részeinek megbeszélésére a
legelterjedtebb gépformát vesszük alapul (3.
ábra), '„a ” lencse „ b ” objektív zárba van fog 
lalva, ezek együtt „ c ” U-alakú előrészben le—

és feltolhatóan vannak elhelyezve, „ e ” kereső,
a kép, beállítására szolgál akkor, ha nincs mó
dunkban a homályos üvegen beállítani a képet,
vagy, ha egyszerűbb gépeknél pl. nincs is ho
mályos üveg. „ f ’ ’ keretbe van foglalva a homá
lyos üveg, amely kihúzható, és helyébe tolható
egy bádogból, vagy fából készült és a fényér
zékenylemez befogadására szolgáló kazetta.
Miután az az anyag, amivel a lemez, vagy
celluloidszalag (film) be van vonva, a fény
iránt igen érzékeny, csakis sötétben, illetve vö
röslámpánál szabad vele dolgoznunk.
Az eddigiek alapján nézzük, hogy miként
csinálunk meg egy felvételt. A lemezt sötét
kamrában behelyezzük a kazettába, úgy, hogy
a fényérzékeny réteg kifelé kerüljön. Akár rátekintéssel (a fényérzékeny réteg matt), akár
tapintással (az üveges oldal bársonyos tapintatú) meggyőződünk, hogy a lemezt jól helyez
tük el, s nekikezdhetünk a fényképezésnek.
Persze, az előbbi műveletet sötét kamrában vé
gezzük, legfeljebb a vöröslámpa világíthat, de
ahhoz se menjünk közel.
A gépet felcsavarjuk állványára, az objektív
zárat kinyitjuk, s a gépet ráirányítjuk a levenni
szándékolt tárgyra. A kép nagyságát a gép kö
zelebb, vagy távolabb állításával meghatároz

zuk, s lencsének ide-oda tologatásával élesre ál
lítjuk a képet. Ha ez megvan, a zárat becsuk
juk, kihúzzuk a homályos üveget és helyére tol
juk a kazettát, s most a világítástól és a len
cse fényerősségétől függően több-kevesebb ideig
nyitva tartjuk a zárat, amivel a fényérzékenv
lemezt megvilágítjuk. A kazetta tetejét betol
juk, kihúzzuk a gépből az egész kazettát, s neki
láthatunk a kép kidolgozásának, ami szintén a
Sötét kamrában, vöröslámpa fényénél történik.
Az egyszerűbb és filmes gépeknél nem hasz
nálhatjuk a homályos üveget. A szekrényes gé
pek végtelenre vannak beállítva, ezeknél a len
csét nem tolhatjuk ide-oda, ezeknél a kereső
vel állítjuk be a képet, s ha ez megvan meg
világítjuk a képet, amit exponálásnak nevez
nek általában. Filmes gépeknél a lencse távol
sága szabályozható, de homályos üveg nincsen.
Ezeknél a gép alapdeszkáján egy méterekre be
osztott léptéket találunk, s ezen állítjuk be a
távolságot úgy, hogy vagy lemérjük a tárgy
távolságát a géptől, vágj- megbecsüljük, s oda
állítjuk be a gép TJ-alakú előrészét.
A megvilágítás időtartamát, s a kép előhívá
sát alkalomadtán majd megbeszéljük. Az itten
elmondottakat jól jegyezzétek meg, mert sűrűn
fogok ezekre hivatkozni.
M. P.

FÚRJUNK— FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Házi csengők szerelése és javítása.
Talán nincs is ház már manapság, ahol a
villanycsengö hiányoznék. De azt már biztosan
tudom, hogy ahol van, ott hiba is szokott lenni.
Rajta fiúk, fogjunk neki, s egy kis munkával
magunk lehetünk az „orvosok” .
Ha egy vasrúdra drótot csavarunk fel, s a
drót két végét valamiféle villanyelemmel össze
kötjük a vasrúd mágneses lesz s kisebb vasda
rabot pl. szöget, írótollat magához ránt, s amed
dig az áramot meg nem szakítjuk, magánál is
tartja.
Ez a tünemény az elektromágnesség jelen
sége, ami lelke a most tárgyalandó csengőbe
rendezéseknek. Három főrészt különböztetünk
itt meg: a telepet, a csengőt és a nyomógombot.
—

46

Most ezeket külön-külön fogjuk szemügyre
venni.
A csengőnél általánosan használt elem a
Lechlanche (olv. Leklans) elem. Az ábrán „ a ”
az üvegedény, „ b ” a horgany- (zink)rúd, „ c ”
az agyaghenger, amelyben barna-kőporba ágya
zott szénlap van elhelyezve. Az összeállítás a
következőképpen megy végbe: az üveghenger
szélét 2 cm szélességben bekenitek faggyúval
vagy zsírral, hogy a só ki ne kristályosodjék
rajta, felerészéig megtöltitek esővízzel, s 20
dekagr. szalmiáksót feloldotok benne. Mikor
feloldódott, beleállítjátok az agyaghengert, a
horganyrúdat, ráteszítek a szénlapra a „d ”
szorítót, s az elem már kész is. Ahol nem hosszú
—

a vezeték, ott két ilyen elem elég lesz, ka a
csengő gyengén szólna, ott három elemet kap
csolunk össze, az ábrán látható módon. Még arra
vigyázzatok, hogy a sóoldat ne érjen túl az
agyaghenger felső kis likán, mert itt fognak a
fejlődő gázok elillanni.

van szó, az első nyomógombtól a vezetéket to
vább vezetitek, amint azt az ábrán fel is tün
tettem.
Az esetleges hibák vagy szakadás, vagy hi
bás érintkezés folytán állanak elő, nem beszélve
természetesen a telep kimerüléséről, ami körül

A csengő működése a következő: mikor a
nyomógombot megnyomjuk, tulajdonképpen az
áramot „beleengedjük ’ ’ a csengőbe. A két elek
tromágnes mágneses lesz, s az „1 ’ ’ lágyvaslemezt magához rántja, de ekkor „sz ’ ’ szabályozó
csavarnál megszakad az összeköttetés és „r ’ ’
rugó visszarántja a vaslemezt eredeti helyére,
de ugyanekkor újból érintkezik az „s z ” szabá
lyozó csavar és az „ r ” rugó, s elölről kezdődik
a játék, addig, ameddig ujjúnkat a nyomógom
bon tartjuk. A lágyvaslemezre erősített gömb
tehát sűrű ütéseket mér a csengőre, a lemez
rezgésének eredményeként. Mindenesetre leg
könnyebben megértitek, ha elővesztek egy csen
gőt, bekapcsoljátok, s megfigyelitek, hogy mi
csoda játék folyik le az áram hatása alatt.
A nyomógombot nem tartottam szükségesnek
lerajzolni, mert azt igazán megérthetitek ma
gyarázat nélkül is, hiszen az csak egy nagyon
egyszerű áramkapcsoló készülék.
Most már lássunk munkához. A telepet az
előírt módon összeállítjátok, s csengőhuzallal
belevezetitek egyik sarkát a csengőbe. Másik
sarkát a nyomógombhoz, s onnan vissza a csengő
másik szorítócsavarjához. Ha több szobáról

belül félévenként következik be. Ha a csengő
nem akar szólni, leveszitek a falról, belevezeti
tek közvetlenül a telepből az áramot. Ha nem
szól, akkor rendesen az „sz ’ ’ szabályozó csavar
nál van a hiba. Ilyenkor a csavar végét csiszoló
vászonnal kicsit megtisztítjátok, s addig csa
varjátok kifelé vagy befelé, míg csak szépen
nem szól a csengő. Ritkán előfordul az is, hogy
a tekercsek valamelyikében a drót tönkremegy.
Ilyenkor bizony a tekercset újra kell felteker
cselni, ami kézügyességetektől függ, hogy sike
rül-e. Azt hiszem, hogy igen.
Nehezebb a hibát megkeresni, ha a nyomó
gombokhoz vezető huzalok valamelyike elsza
kad, pedig ez a leggyakoribb hiba. A csengőhöz
közel letisztítjátok a nyomógombhoz vezető
két drótról a szigetelést és összekötitek egy da
rabka dróttal, ka szól a csengő, akkor a hiba
tovább lesz. Messzebb megyünk a dróton, újból
lekaparjuk a szigetelést, s ezt addig folytatjuk,
míg olyan helyre nem jutunk, ahonnan a csengő
már nem szól. Ilyenkor persze, a hiba a között
a két hely között lesz, ahol utoljára végeztük az
ellenőrzést. Az elszakadt drótot vagy újból öszszekötjük, vagy kicseréljük újjal. Mondom, ez
elég nehéz mesterség, s az ügyességen kívül
nagy türelmet is igényel. Türelem nélkül azon
ban jó eredményt elérni sehol sem lehet.
Micsinay Péter

—
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HÍREINK
Budapesti leánykollégium. Szeptember hó
ban újra megalakultak ifjúsági egyesületei.
Mindkét tagozat önképzőköre lelkes örömmel
kezdte meg munkáját közös első gyűlésén. A
régi kipróbált és bevált vezető elvek mellett
újult erővel fogtak köreink az iskolai munkát
kiegészítő önképzéshez. Buzgón működnek tag
jaink a „Szembe” szép magyarsággal beszélők
egyesületében is. Különösen ^ok gyomlálni való
akad az új tagok beszédében, kik azonban ma
guk is szívesen szegődtek ehhez a nagyon fon
tos nyelvtisztító munkához, szem előtt tartva a
sokszor hallott, de sokszor mellőzött szállóigét,
hogy „Nyelvében él a nemzet” .
A protestáns növendékek vallásos érzéseik
mélyítése és protestáns öntudatuk fokozása cél
jából ez évben is tömörültek az Ifjúsági Gyám
intézetbe, s buzgón készülnek okt. 31-i nagy
ünnepünk méltó megünneplésére.
A „Bajtárs” -segltőegyesület szintén munkábalépett, s már a tanév kezdetén ellátta a
reászorultakat tankönyvvel, iskolai szerekkel, s
továbbra is támogatja szegényebb sorsú tanu
lóinkat anyagi segítségével.
Ez egyesületek tisztviselőit maguk a tagok
választják, s a megválasztottak lelkes és buzgó
munkájukkal igyekeznek társaiknak beléjük he
lyezett bizalmát meghálálni.
Az önképzőkörök ifjúsági elnökei:
Ivnuth Jolán VII. oszt., Orphanides Olympia
IV. oszt., a Gyámintézet ifj. vezetője Gera
Bózsa VII.-os s a „Bajtárs-egyesület ” ifj. el
nöke: Krempe Éva VII. osztályos.
Krónikás.
10 éves találkozó. Szeptember hó 29-én talál
kozóra jöttek össze az aszódi főgimnázium ez
előtt tíz évvel érettségizett tanulói. A találkozó
ritkaság szeptember havában, de ezelőtt tíz év
vel a gyászos emlékű vörösuralőm miatt az
érettségi is szeptemberben volt. Az összejött
régi iskolatársak reggel 9 órakor résztvettek a
gimnáziumi és leánynevelői tanulók ifjúsági
istentiszteletén, melyen egy tíz évvel ezelőtti
diák, most keszthelyi evang. lelkész, Menyhárt,
István tartott prédikációt. Az emlékezésnek a
napja közös örömben telt el, a régi iskolának,
—
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a régi utcáknak bejárása sok szép emléket újí
tott fel a lelkekben. Délután kimentünk az
épülő új gimnáziumhoz s a földből kiemelkedő
falak között megállva gondoltunk, örömmel az
utódokra, akiknek a diákéletében valóra válik
az, amire mi csak vágytunk.
Leánycserkészek táborozása. A budapesti
„Gr. Telekyné Kóth Johanna”
leánycserkészcsapat a nyár folyamán Zagyvapálfalván tábo

rozott,. A kétheti táborozás vidám életéből mu
tatjuk be ezt a fényképfelvételt. A tábor igen
szép helyen volt. A zagyvapálfalvai ovoda szol
gált lakásul, ahol a 16 cserkészleány kellemes,
vakáciős napokat töltött.
A 32. „Levente” cserkészcsapat tagjai októ
ber 6-án tartották meg a kelenföldi ev. egyházközség által adott cserkészotthonukban össze
jövetelüket. Ezáltal az evangélium szellemében
folyó munkájukat nagyobb térben tudják kifej
teni.
Pi— r.
—

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Többeknek. Szeretettel és bizalommal
kérjük azokat az előfizetőinket, akik az
első számot nem kapták meg, legyenek
türelemmel. Mindenki meg fogja kapni,
csak most hirtelenében nem tudunk a jo 
gos kívánságnak eleget tenni. A késede
lemért elnézést kérünk.
„Mohács V. gimnazista” . Leveled kö
szönjük. Kívánságod teljesen megegyezett
a szerkesztőség tervével, mert a fényké
pészet, ha nem is állandó rovatként, de
helyet kap lapunkban. Szükséges, hogy ez
a szép és nemes szórakozás szakértőktől
vezetve, minden amatőr - fotográfusnál
mind jobban és jobban tökéletesedjék,
kellemes és hasznos időtöltéssé váljék.
R—r, Bpest. Hát jó barátom! Csakazértis névtelenül Írsz? így válasz nincs!
Mi megtartjuk az Ígéretünket.
Péterr III. A bibliai kérdésekre vonat
kozó szabályt a második számban találod
meg. Olvasd el figyelmesen s mindent
meg fogsz érteni.
Rejtvényfejtők. Az a kérésünk, hogy
aki egy levélben több megfejtést küld
be, ne egy darab papirosra írja a külön
böző megfejtéseket. Pl. a bibliai kérdése
ket, meg a keresztrejtvényt két külön
lapra. Nektek nem nagyobb így a fáradt
ság, mi pedig sok hiábavaló munkától
szabadulunk. ■
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