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IFJÚ ÉVEK

REJTVÉNYEK.
1. Névrejtvény.

„Hullatja levelét az idő vén fája,
Terítve hatalmas rétegben alája.“
Arany János e két ismert sorában keresztnevek vannak elrejtve. Szerkesztő
ségünknek már sikerült 11 keresztnevet kiböngészni. Most rátok vár a feladat, hogy
a névkeresést elvégezzétek.
Cél: minél több nevet kell találni s minél kevesebb betűt használatlanul hagyni.
Egy betűt kétszer használni szigorúan tilos.

2. Szótagrejtvény.

Áb, bé, ci, da, di, hám, ka, ká,
kál, ko, la, Iá, Ián, ló, lom, o, ó, ó,
ol, por, ra, ra, rá, rósz, sa, va, zá,
A fenti szótagokból az alábbi meghatározások szerint szavakat kell alkotni.
Az így nyert szavak kezdőbetűi sorrendben olvasva egy elrabolt magyar város
nevét adják.
1. Zöldség
2. Kézi szerszám
3. Vidám családi ünnep
4. Vadállat
5. Ilyen eső is van
6. Másik vadállat
7. Minden diák szereti
8. Bibliai férfinév
9. A modern technika vívmánya

3.

q q ri q

A helyes megfejtéseket december 5-ig kell beküldeni.
A sorsolásban való részvételhez egy rejtvény megfejtése is elég.
A helyes megfejtők között szép könyvjutalmat sorsolunk ki.
Eredmény a december 15-i számban.

MOST VAN A DANDÁRJA A MUNKÁNAK.
A tanév megkezdésével járó nehézségeken és döccenőkön már túl vagyunk. Benne vagyunk a rendes ke
rékvágásban, most már haladni kell. Előre, a cél felé.
Munkálkodni kell, felhasználva minden alkalmat. Nem
szabad eltékozolni egy percet sem. Nem szabad vissza
riadni semmi nehézségtől.
A diákmunka sokban hasonlít a gazda munkájához,
aki ősszel felhasogatja ekéjével, beveti, beboronálja
földjét és várja, hogy az őszi vetés, tél múltával, tavasz
jöttével aranyosan rengő kalásztengerré váljék. Csak
hogy amíg az ő munkáját a vetés és az aratás között az
végzi, aki mindörökké munkálkodik: a hatalmas Isten,
nekem parancs adatott, hogy a munka eszköze ki ne ke
rüljön kezemből, míg a célhoz el nem jutottam.
És hol van ez a cél? Sokféleképpen lehet felelni erre
a kérdésre s minden feleletben van igazság.
Ma az a célom, hogy erőm és tehetségem szerint jól
megírjam a magyar dolgozatot. Vagy az, hogy a holnapi
leckét jól megtanuljam s nyugodt szívvel tehessem reg
gel hónom alá a könyvcsomót, amikor iskolába megyek.
És az a célom, hogy félévre kettesre javítsam számtan
ból a hármast. És az a célom, hogy én, aki most az ötö
dik osztály göröngyös útjain járok, vizsgák után meg
elégedéssel tekintsek vissza s reménységgel előre, a ha
todik felé. És az a célom, hogy érettségi előtt ne kötöz
zön tehetetlenségbe a félelem és amikor majd azon is
túl leszek, büszkén tekinthessek bele munkálkodásom
első nevezetes írott okmányába.
De az is célom, hogy ember legyek talpig, aki nem
jár szégyenkezve önmaga, embertársai és Isten előtt.
Aki hivatását be tudja tölteni az élet minden körülmé
nyei között, mert jól felkészült akkor, amikor ideje volt
a készülésnek.
Mert tudom, nagy hivatás áll előttem. Nemcsak az,
hogy mint egy ember, meg tudjak állni derekasan az
élet küzdő terén.
Én romok fölött születtem, magyar hazám romjai
fölött. Én már nem láthattam négy folyamunkat, három
hegyünket. De még egyszer meg akarom látni. Meg aka
rom! Diadalmasan lengő magyar zászlót akarok látni,
töretlen magyar címert, Nagymagyarországot. Ez a cé
lom. Dolgozom, míg el nem érem, verejtékkel, nagyon
nagy akarattal.
És most van a dandárja a munkának. . . R. M. Gy.

Rokonaink.
Milyen jól esik az életben, ha az ember a finn és észt iskolákban is sok szív dob
nek jó barátai vannak; milyen más, mele bant meg értünk abban a szép tudatban,
gebb az olyan ember élete, ki hű szíveket hogy lenn délen, a szláv és germán tenger
mondhat magáénak, mint a magára utalt, közepén él egy szegény nép, mely szeretet
egyedülálló élet. Ugyanúgy van ez a népek tel gondol rájuk. Mi, magyarok most jutot
nagy családjában, az emberiségben is. Mi, tunk abba a helyzetbe, melyben ők a világ
magyarok árvák, elhagyottak vagyunk az háborúig éltek: ú. i. e két nép az orosz
európai népek nagy tömegében: éppen igát nyögte, minden szabadságától meg
ezért kell megkeresnünk azokat, kik hoz fosztva s 1918. hozta meg felszabadulásu
zánk fajilag, vagy érzelemben közel álla kat és önálló fejlődésüket. Jól esik elnyomorodottságunkban az, hogy most már sok
nak.
szor jelennek meg körünkben, jönnek ha
Az 1800-as évek elején még Horvát Ist
zánkba finn és észt rokonok, jönnek a mű
ván abból a büszke megállapításból indult
veltségben magasabb magyar nép megis
ki, hogy a magyar a legrégibb nép, amo
merésére, személyes tapasztalatok szerzé
lyan „Isten kiválasztott népe” , mint az
sére. Az ilyen hozzánkjövetel mindig érté
ótestámentum zsidói és éppen ezért min
kes, mert belőle nagyrabecsülés és ügyünk
dent, még a zsidót is a magyartól származ
tatott. Az ilyen regényes nyelvészkedés és lelkes szolgálása származik.
rokonságkeresés azonban nem vezethetett
Mi tudjuk azt, hogy a Kalevala, a finn
célhoz. Mert ha az adám —- Ádám, évé 1— nemzeti eposz olyan nevezetes naiv epikai
Éva és a többi hasonló humoros összeegyez mű, melyhez foghatóan régi anyagú alko
tetéseket meg is jegyezzük, ebből a komoly tás alig van a világirodalom kincsei közt,
tudománynak semmi haszna sem lesz. Pe ha föl jegyzése nem is régen történt. Roko
dig már 1770. előtt sokkal nevezetesebb naink meg azt tudják rólunk, hogy ezer
felfedezést tett egy jezsuita atya, Sajnovics éves nemzeti múlttal és az angolokkal egy
János, aki a selmeci Hell Miksa csillagász- korú alkotmánnyal dicsekedhetünk s olyan
szal az északi sark felé járt kutatni. Ő a Icatonai erényekkel, melyeknek magasztalácsillagászati útról azzal a nyelvészeti meg sától az általunk védett Európa hangos
állapítással jött vissza, hogy a magyarok volt, bár háláját sohasem mutatta. Tény
és lappok nyelve ugyanaz: vagyis ő már a az, hogy a nyelvtudomány megállapította
18. században megtalálta a mi nyelvroko azt, hogy Sajnovics sejtelme igaz, hogy
nainkat — kikről azonban utóbb sem vet rokon az északi népek s a magyarok nyelve.
tek tudomást. Tény az, hogy fenn, a távol Egyező szavak, mint szem finnül szilme,
északon, hasonlóan elnyomott helyzetben, kéz = keszi, vér = veri, víz = veszi,
mint most közülünk sokan, éltek hosszú menni = mene s mondattani egyezések
századokon át a mi nyelv- és fajrokonaink, * igazolják a nyelvrokonságot.
kik közül a finnek emelkedtek ki legin
Ez azonban még nem lett volna elég ok
kább.
a rokon érzelmekre. De finn tudósok jöttek
Október 18-án minden iskolában meg- , ide, megtanulták a magyar nyelvet — sok
emlékeztek a rokon népekről; ugyanakkor kal könnyebben, mint más népek fiai, kik
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nek nyelvétől pl. a mi tárgyas ragozásunk országban sincs analfabéta,, vagyis az a
annyira távol áll, mint amilyen közel a tény, hogy minden finn és észt tud írni és
finn-ugor népek hasonló nyelvtani saját olvasni. Mi, magyarok ezt nem mondhat
ságához. Jöttek finn leányok, kik levelezni juk el! Mert bár a tenger oláhot elvesztet
kezdtek magyar lányokkal, eleinte német tük, azt a tengert, mely írni-olva sni tudás
nyelven (mert ezt ők is tanulnak az isko szempontjából a legrosszabb statisztikát
lában), de később már magyar szavak is mutatta; azért még a maradék országban
jelennek meg írásukban, mert ők inkább is közel egymillió ember akad, ki nem sa
tanulják a mi nyelvünket, mint mi az övé játította el azt a kis műveltséget sem, me
ket. De mentek magyar emberek is a mesz- lyet az írás-olvasás képvisel. Nem akarjuk
sze északra, hogy kapcsolatokat teremtse mondani, hogy azért van ez, mert nem pro
nek. És itt emeljük ki a legfontosabb tényt testáns az ország, de való az, hogy a refor
is, mely minket, magyar evangélikusokat máció terjedésével arányban kisebbedik az
a finnekhez kapcsol — minden más ma analfabéták száma. Csak az északi államok
gyarnál erősebb szálakkal: a finnek és ész nagy műveltségére, a német és angol előre
tek úgyszólván mind evangélikusok, tehát haladottságára gondoljunk s hasonlítsuk
hitsorsosaink. Olyan különös nekünk, kik össze a szlávok tudatlanságával.
hazánkban igen kicsiny kisebbség vagyunk,
Íme, rokonokat talált a tudományos ku
hogy van ország, nem is egy, melynek tatás és a személyes megismerés. S ha nem
majdnem egész lakossága evangélikus.
is vagyunk mi, magyarok, minden nép őse,
Tehát nekünk, evangélikus ifjúságnak így rokona, mint azt virágos szavakkal
kell elsősorban a finn és észt nép minden régi jó tudósok megírták: mégis vannak
értékét megismernünk, hogy ennek alap nekünk olyan rokonaink, kikkel évezredek
ján megszeressük azokat a népeket, melyek előtt egyek voltunk s kikkel most legalább
szintén olyan finn-ugorok, mint mi és ép- lélekben kell egybeolvadnunk. Ha egynek
úgy evangélikusok, mint mi, csekély töre érezzük magunkat, ebből az egységből erő
déke a nagy magyarságnak. Mint minden nek kell fakadnia.
protestáns államban, úgy Finn- és Észt
Dr. Bökni Dezső.

A „Magyar Hét" múltjából.
Midőn a múlt század 40-es éveiben a
nemzeti nyelv ügyében folyó nagy küzde
lem valamelyes nyugvópontra jutott, a
gazdasági szabadságért és boldogulásért
vették fel a harcot. Első jelszó a magyar
ipar és iparosság felemelése volt. Már
1841-ben megalakul Balogh Pál indítvá
nyára a „Hasznos Ismereteket Terjesztő
Társaság” , mely később „Iparegyesületre”
változtatja nevét., Batthyány Lajos gróf
elnöksége alatt.
—

Első alkotásuk a mesterinasok iskolája,
az iparosok olvasó-terme, majd a felnőttek
továbbképzőtanfolyama, végül 1843-ban
egy ipari kiállítás volt.
Az 1843—44. évi országgyűlésen már el
hangzik Sopronmegye indítványa, hogy
lépjen be hazánk a nagy, német vámszö
vetségbe. De Pestmegye felfogása nyer
diadalt vele szemben, amely nemzeti ön
állóságunkat féltve a közbeeső vámvonal
fenntartását javasolta, azonban kérte és
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kívánta a kormánytól a sértő vámtételek
megreformálását. A válaszirat üres szóla
mokkal érkezett meg az országgyűlés vé
gére. Ekkor Bezerédy István, Szentkirályi
Móric és Klauzál Gábor erős kritikáinak
hatása alatt a közvélemény az aktivitást
kezdte követelni.

Így buzog Garay is az Életképekbe írt
„Iparvédegyleti dal”-ában.
Deák Ferenc a tagságot elfogadó levelé
ben Batthyány grófnak ezt írja: „csapás
nak tartanám a honra nézve, ha ezen már
megindított eszme a nemzet részvétlensége
miatt hatástalan maradna.”
Kossuthnak szóló levelében azonban he
Ekkor lép fel újra Kossuth Lajos, aki a
fogságában komoly közgazdasági progra lyesebbnek vélte volna, ha a mozgalom elő
mot is dolgozott ki. Lelkes izgatására 1844. ször csak egyes külföldi cikkek ellen szól,
október 6-án Pozsonyban megalakul a mint ezt Amerika is tévé Angliával szem
„Védegylet” , melynek tagjai kötelezik ma ben. De elfogadja az egész vonalon való
gukat 6 évre, hogy csak honi kereskedők harcot is. „Az eszme szép és törvényszerű,
től és csak magyar ipari terméket vásárol nem kell más hozzá, mint önkeblünk
nak. Egyleti célra az évi tagsági díj 20 kr. ereje.”
Az eszme, mint a nádasok futó tüze, úgy
lett. Az egyesület elnökévé gróf Batthyány
Kázmért, alelnökké Teleki László- grófot, gyújtja fel a magyar értelmiség lelki vilá
igazgatóvá Kossuth Lajost választották. A gát. Rövid idő alatt mintegy másfélszáz
nagy választmány sorában ott találjuk vidéki kör alakul. A szentgrótbi alakulá
Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, Wes son Zalában maga Deák Ferenc mondja az
selényi Miklós, Fáy András és Nyáry Pál ünnepi beszédet.
nevét is.
Az eszme hamar megkezdi életútját. A
Kisfaludy
által megénekelt szép zalai me
Az elnöki beköszöntő szépen mutatott rá,
nyecskék
és
leányok Ramaseter sümegi
hogy ezen egyesület hivatva van a haza
minden polgárát vallási és faji különbözés gyárában szőtt ruhát kezdenek hordani.
nélkül egyesíteni, mert mindnyájunk kö Kopácsy hercegprimás a nagyszombati
zös érdekéről van szó. Ezt az igazságot is növendék-papságnak ott helyben készítteti
merte fel Petőfi lángelméje is, ki a moz el a 700 röf posztó évi szükségletét.
Podmaniczky Frigyes báró, az első ga
galmat üdvözlő „Védegyleti dal” -ában
vallér,
Valeranak, a Király-utcában levő
így ír:
selyemgyárában csináltatja öltönyéhez a
„Nemzetünk, a nagy folyó, mely
bársony mellényt, frakkját gácsi posztóból
Mindig száz felé szakadt,
varratja, a Kígyó-utcában az öreg MüllerEgyesítse ünnepénél
nél vesz rá ékköves gombokat. Ruházatát
A különvált ágakat.”
Frankfurtban még az öreg Rotschild és
Quabril az orosz követ is megnézi és erő
Bajza meg „Ébresztő ” -jében így kö sen érdeklődnek a meglendülő magyar ipar
szönti :
és kereskedelem felől.
A főúri rend női tagjai közül honi kel
„Mutasd meg, mit vihet ki
mét öltenek a Batthyány és Károlyi gróf
Erős szívláng alatt
nők, kiknek tiszteletére még a nagy de
Az elszántság hatalma
mokrata Petőfi is megzendíti kobzát:
És az ércakarat. ’’
—
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„Hallottam édes ajkaik zenéjét,
Hallottam őket halkan mondani,
Mit tetteik rég fennszóval beszélnek,
Hogy ők a honnak hű leányai.”
Ugyanis a Pozsonyból Pestre hazatérő
két grófnőt a tüntető ifjúság Yáy Dániel
vezetése alatt éji zenével tiszteli meg.
Frankenburg emlékirata szerint Károlyi
grófnő három szép gyermekét az erkélyre
vezetve ezt mondá „igyekezni fogok, hogy
keblük legszebb gyöngyei és lelkületűk fő
jellemvonásai a nemes tettekben nyilatkozó
hazaszeretet legyen.”
Erre céloznak Kossuth egyik cikkének a
következő megjegyzései: „Nekünk csak a
külíöldieskedés szenvedélyéből kell kivet
kőznünk és követnünk azt a példát, melyet
a honban sok jelesek és köztük különösen
gróf Batthyányné, azon magasztos hon
leány is adott, ki egyletünk elnökének nap
jait is boldogítja.”
Kossuth annyira komolyan vette a foga
dalmat, hogy midőn az ellenzék egyik ve
zető emberénél, Géczy Pálnál az ebéden
külföldi cikkeket látott, barátját nyíltan
komoly feddésben részesítette.
A hazai termelést lenéző gróf Festetich
Bélát azzal szégyeníté meg Podmaniczky
báró, hogy a Nemzeti Casinóban Mihalektől kért kölcsön üvegeket, mikből az aszódi
veres bort melegítve mint bordeauxit itatta
meg vele.
A kormány először erőszakkal akarta el
nyomni e mozgalmat, de a palatinus jobb
belátásra bírta a hivatalos köröket, bár a
sajtójukban ezentúl is gúnyolták e patrióta
mozgalmat, kéz alatt meg minden tőkést
igyekeztek lebeszélni, ha terve az volt, hogy
hazánkban csináljon ipari vagy kereske
delmi befektetést.
Mikor a Védegylet tagjai megalkotják a
—

Gyáralapító Társaságot, a kormány ennek
alapszabályait jóváhagyja ugyan, de az
azokat előre kinyomtató Grimm Vincétől
elveszi a nyomdai szabadalmat. Ez újabb
társulatnál azt is megakadályozza a kor
mány, hogy Kossuthot válasszák meg igaz
gatónak.
A közhangulat kedvéért Széchenyi ekkor
megy a Tisza szabályozásának ügyében
körútra, de a kormány bizalmasát gyanítva
benne — több helyen tüntetnek ellene a
védegyleti tagok. A Pesti Hírlapjától meg
fosztott Kossuth pedig nagyszerű cikkeit
az egyesület Hetilap-jában közli. Ezek
sokszor nem is ipari és kereskedelmi kér
désekről beszélnek, hanem a közjogi poli
tikába vágnak. Itt jelenik meg híres vezető
cikke is „Tengerre magyar!” Bár a ten
gerre hivott magyart nagy csalódás éri
ép ez időben, mert a Magyar Kereskedelmi
Társulat bizalmasa: ifj. Szabó Pál közel
70.000 forintot sikkasztva tűnik el Fiúmé
ból.
Jegyezzük fel még azt az érdekes ada
tot, hogy Krail Pál pesti vaskereskedő
1846. augusztus havában levélben hívja fel
a mozgalomhoz való csatlakozásra Bárdos
János Péter vaskereskedőt Besztercebá
nyán. A levelet vivő tót fuvaros s maga jó
szántából nemzeti kokárdát tűzött a mel
lére. Bárdos a levél hatása alatt össze is
hívta a besztercebányai kereskedők grémi
umát. akik szívvel-lélekkel magukévá tet
ték az ügyet. A felvidéki kereskedők ha
mar átértették a kérdés jelentőségét és tün
tettek mellette. Levélpapírosaikon a szent
korona felett ily felírások voltak: „Magyar
Hazám” vagy „Magyar Hazámnak” ,
így érkezett egy német gyárostól Rozs
nyóra egy levél ilyen címen: „Herr Áldás
von Hazánkra” . Tartalmából kitűnt, hogy
Fábry Károlynak szólott. :
!
i
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De az idők méhében más nagy kérdések
is forrtak. Eljött a szabadságharc, Világos
és 1867-ben a kiegyezés. A Magyar Hét
alapeszméje, mint a bibliai leányzó elaludt,
de nem halt meg. 1898-ban Hegedűs Sándorné kezdte költögetni, majd a nemzeti
ellenállás idején 1905—6-ban a tulipán jel
vényével élesztgették. Mind a két mozga
lomra idézhetjük Virág Benedek sorait:
„Játék volt, valamint a füst elenyészedett” . Mintha újból hallottuk volna kínos
nevetésbe torzulva Arany János fájó sóha
ját „Az elveszett alkotmány ” -ból. Most

nyomorúságunk, szegénységünk harsogja
ébresztőn két fülünkbe a riasztó igét. Nem
kell egyebet mondanunk, mint azt, hogy
1928-ban 'külkereskedelmi mérlegünk 370
millió pengővel volt passzív. Ennyi ezüst
pengővel ötször lehetne körül rakni csonka
hazánk gúnyhatárát.
E fényes gyászkeretet a leggonoszabb
kezek írták Trianonban nemzetünk ha
lotti levelére. Ha meghalni nem akarunk,
fel kell ébrednünk az igazi munkás, nem
zetünk iparát és kereskedelmét megvédő
reális életre.
Oravecz Ödön.

t.

Krisztus otthona.
Ján o s evangéliuma 1:35—40, a :
„M ásnap ism ét o tt állt János és két tanítványa s látván
o tt Jézust fel-alá já rn i, így szólt: ím e az Istennek
B áránya! M ikor a két tanítv án y ezt az ő mondását
m eghallotta, u tá n a m ent Jézusnak. Jézus h á trafo rd u lt B
látva, hogy azok u tán a mennek, mondá nekik: M it keres
tek? Azok pedig felelék: Mester, hol lak ó i?”

Ez a két tanítvány, aki ma Jézus nyom
dokába lép, azzal a reménységgel követte
a Mestert, hogy majd észreveszi őket és
megszólítja őket. Ugyan mit keresett nála
ez a két fiatalember f Ha ezt a szentige nem
is mondja el nekünk félreérthetetlen sza
vakkal a lelkűk vágyát, mégsem vagyunk
tisztára a képzeletünkre utalva. Az a hely,
—

a Jordán partja, ahol ma találkozunk ve
lük, abban az időben olyan emberekkel telt
meg, akiknek volt valami megbánnivalójuk. Ha fiatal volt is ennek a két embernek
az élete, az egyáltalában nem zárja ki azt,
hogy nekik is volt már valami megbánnivalójuk. Bűnbánat tartására mentek el ők
is a pusztába és megalázkodtak az előtt az
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keserűséggel telt meg a szíve. Ilyenkor
olyan jó, ha valakinek az ujja fölemelke
dik, olyan jó, ha hang csendül, amely azt
mondja, hogy ma is, mint a múltban és
mindörökké is, Jézus az Istennek az a Bá
ránya, aki a világnak a vétkeit elhordozza.
Akár egy istentiszteletnek a hirdetése,
akár valamely szerettünk szíves meggyőző
dése, akár egy nagy életfordulat mondja el
ezt, mérhetetlen hálaérzet ébred a szívben
és — hála a jó Istennek — számtalanszor
megtörténik ma is, hogy bűnbánó lelkek el
indulnak Jézus nyomában, hogy nála meg
pihenjenek és bocsánatot találjanak. És
ilyenkor Jézus sosem szalasztja el a ked
vező alkalmat, hogy új munkatársakat to
borozzon magának és otthont építsen a
maga tiszta, szeplőtelen, fehér lelke szá
mára. Otthont teremt annak a mai fiatal
fiúnak, leánynak a szíve mélyén és elviszi
őket építő, mentő munkára. Téged, fiatal
Testvérem, ha megfog Jézus a kezeden, el
vezet mindenfelé, hogy megmutassa neked
is, hogy hol akar otthont teremteni magá
nak. Elvezet abba a csöndes kamrába, ahol
diákéveidet éled le, elvezet a tanterembe,
ahol készülődés folyik a jövőre, elvezet
munkád helyére, ahol szorgalmatoskodol és
megtanít, hogy ott mindenütt meg akar pi
henni, de csak akkor teheti, ha minden
igyekezettel azon vagy, hogy neki méltó
lakóhelyévé legyen az. És majd, amikor
erős akarattal, szép reménységekkel elin
dulsz, kivenni részedet az életküzdelemből,
akkor elvezet az egyház munkamezején,
mindenfelé, ahol eddig még nem töltötték
be az emberek Isten szeretetparancsolatát,
és elvezet egy szegény, megpróbált, leom
lott oltárú hazának a tájaira, megmutatja
a munka terét, megmutatja, hol kell önzet
len, nagy lelkesedéssel, önmegtagadással
munkálni és Jézusnak lakóhelyet készíteni.
Wolf Lajos.

ítéletprédikáció előtt, melyet Keresztelő
János hirdetett. Mennyi vigasztalanság
lett volna osztályrészük, ha János feddő
szavánál egyebet nem hallhattak volna. De
ébredő lelkűk nagy csodálkozására egy
szerre szelídebben szól János ajka, egy
szerre rámutat az a durvaöltözetű alak egy
jóságos arcú emberre és azt mondja: Imé,
az Istennek báránya! Ez az, aki a világ
vétkeit elveszi. És a két fiatalember nem
tudott tovább ott maradni a pusztaságban,
ragadta a vágy őket, hogy ennek a tiszta,
ártatlan embernek a hajlékában megpihen
jenek. Azt kérdezték tőle: Mester, hol la
kói? És Jézus felelete, jöjjetek és lássátok
meg, — nem tudom nem lepte-e meg őket
nagyon. Jézusnak nem volt még otthona.
De nem utasította el ezt a két kereső lel
ket, ha azt nem is tudta megmutatni, el
akarta vinni őket azokra a helyekre, ahol
megmutathatja nekik, hol akar ő lakni.
Hol várja el, hogy majd valamikor otthona
legyen. És járták együtt az országukat.
Járták a városokat, járták az emberek
otthonát és az embereknek a sorát és Jézus
számtalan alkalommal megmutatta nekik,
hogy melyik az az ember, melyik az a volt
bűnös otthon, melyik az a templom, vagy
imádság háza, ahol lakást akar venni. És,
— nem tudom mikor, nem is tudom, ho
gyan, egyszerre ezek a tanítványok is ész
revették, hogy amíg megmutogatja nekik
mind a kedvenc tartózkodási helyét, félre
érthetetlenül ébreszti bennük azt a meg
győződést, hogy az ő lelkűk mélyén is meg
akar pihenni, az ő szívükben is állandó la
kást akar venni Jézus.
Ez a történet nem akkor játszódott le
utoljára. Fiatalember, fiú és lány egyaránt
akadt azóta is nagyon sok, sőt van ma is
elég, aki elvonul csöndes magányba, mert
annyi megbánnivalója van, mert olyan sok
—
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A Parthenon

A görög építészet stílusa.
Az egyiptomi vaskos oszlop jóval na
gyobb terhet bírna el, mint amilyet való
ban hord. A görög építészet páratlan har
móniájának, kiegyensúlyozottságának alap
ja az, hogy a támasztás mindig egyenér
tékű a teherrel. Ez a harmónia uralkodik
az egész görög művészeten, ez határozza
meg a nagy tömegek, ez a kis részletek he
lyét és alakját. És ez az egységes akarat,
az összes részletek összefogása az egyen
súlyozott szép hatásért, ez teszi a görög
művészetet az első nagy európai művé
szetté.
A görögök hazája kis, hegyvidékes, ten
geri ország, a levegő tiszta, az ég örökké
mosolygó. Az ókor görög népe páratlanul
eszes, müveit nép; szereti a semmitevést,
az élvezetet; a szépet. A rabszolga dolgozik,
a görög ember megveti a munkát és a pénzhajhászást, Elmefuttató filozófálgatásban,
—

állam ügyekben leli örömét, rendkívül sok
érzéke van a művészetek iránt. Nincs mű
vészet, melyet ne támogatott, ne fejlesztett
volna. Míg a tunyaság és élvezethajhászás
elrontotta a nép lelkét, művészeikben
mindvégig íenkölt és vallásos érzés élt.
Ezért nem halt meg művészetük, ha ők el
is tűntek a földről. Művészetük kezdete a
monumentális építkezések korába esik, tető
pontja az 5. és a 4. századba, a kereskede
lem és a polgárosodás korába. Kifejlődésé
nek kora az ú. n. archaismus, hanyatlása a
hellenizmus; végét a római hódítás veti.
Építészetüknek szinte egyetlen tárgya a
templomépítés. A templomon fejlődött ki
stílusuk is. Templomuk egyszerű: lényeges
része a hosszúkás négyszögű cella, az isten
szobrot tartalmazó szentély. Ez előtt, gaz
dagabb templomoknál e körül: egy vagy
két oszlopsor áll. Felül nyeregtető, tompa-
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erők keletkéznek benne s ezek egyensúlyt
tartanak a nyomó erővel. Ezt az egyensú
lyozást mutatja a görög oszlop azzal, hogy
nem szigorúan hengeres, hanem kissé haj
lott vonalú, mintha összenyomódott volna
a tető alatt. Ezenkívül fölfelé vékonyodik,
hogy ezzel is növelje a stabilitást. A leg
erősebb ez a kifejezés a párkányzat
(teher) és az oszlop (támasztás) találko
zásánál. Ezt a fokozott összenyomódást fe
jezi ki az oszlopfő. A görög építészetben

Dór oszlop és párkány

szögben összehajló gerendázat fedi, az elől
és hátul keletkező háromszöget (tympanont) szoborcsoportozat díszíti. Az egészet
alacsony, lépcsőzetes kőterraszra, sokszor
hegytetőre építették. Anyaguk mészkő, ké
sőbb finom fehér márvány.
A görög stílus leglényegesebb eleme az
oszlop. Az egyiptomi oszlop tartotta csu
pán a mennyezetet, a görög kifejezi, hogy
támaszt. Ha nyomásra veszünk igénybe
valamely tárgyat, ez többé-kevésbé össze
lapul. Ezen összenyomódás által ellenálló
—

Ion oszlop és párkány
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háromféle, dór, ión és korinthusi oszlopfőt
s ezzel dór, ión és korinthusi stílust külön
böztetünk meg.
Legrégibb a dór stílus. Nevét onnan
nyerte, hogy főképpen a pelopponesosi és
délitáliai dór törzsek kedvelték. A dór osz
lopfő egyszerű négyzetes lemezből (abacus) és összenyomott párnához hasonló köralakú tagból, ú. n. echinusból áll.
Ez alatt néhány gyűrű köti az oszlop
hoz. Az összenyomott párna az ión stílus
ban is megvan, de itt egy még nyomottabb
rész uralkodik: a csigák (voluták). Az ión

Korinthusi oszlop

stílus Kisázsiába vándorolt ión törzseknél
keletkezett, könnyedebb, kecsesebb a dór
nál. A korinthusi oszlopfőnél az összenyo
módást a négy sarokcsigavonal (helix) kép
viseli. A többi részt gazdag díszítés, akanthuslevelek egyes vagy kettős sora borítja.
De nemcsak a dór oszlopfő, az egész dór
oszlop s a hozzátartozó dór párkányzat is
erővel teljes és kifejező. Zömökebb az ión
nál, domborodása erősebb, lábazat nélkül
áll a kőterraszon. Az ión karcsúbb, az osz
lop lábazatát összenyomott párnatagok ké
pezik.
A korinthusi stílus voltaképpen csak az
iónnak egy válfaja, az oszlop és a pár
—

kányzat ugyanolyan, csak az oszlopfő más.
Az oszlopok törzse barázdált, e függélye
sek ritmikus tömege is a stabilitás látszatát
erősíti.
A párkányzat a valamikori fapárkány
formáit vette föl. Három részből áll. Leg
alsó a heveder vagy architráv, az oszlop
fők fölött végigfektetett kőgerenda. Az ión
stílusban három csíkra van osztva. Fölötte
van a friz vagy képszék. Itt fektették a
hevederekre a keresztbemenő gerendákat.
Ezeknek két függélyes bemetszéssel díszí
tett végei a triglifek, közöttük vannak a
domborművekkel díszített metopák. Az iónkorinthusi stílusban a dombormű-szalag el
födi a gerendavégeket. A frizt fönt és lent
díszített tagozatok választják el a többi
résztől. Fölötte van a harmadik, a legdí
szesebb rész, a koronázó párkány vagy
geizon. Sokféle tagozata lehet; fontos a leg
felső, hajlott ú. n. szima, e mögött van az
ereszcsatorna. Alatta a kiugró függőlemez
védi a párkány többi részét az esőtől. Ez
alatt az ión párkánynál rendszerint fog
rovat következik (az ábrán nem), ez kis,
négyszögű gerendavégekből keletkezett
dísz, a korinthusinál konzolok, csigavona
las, a függőlemezt támasztó tagok. A dór
függőlemezen alul díszítésként csöppek
(guttae) lógnak, ugyanúgy a friz és architrav közötti ú. n. ténián. Az oszlopnak
és párkányzatnak ilyen elrendezése olyan
észszerű, egyszerű és szép, hogy máig is
használatban van.
De nemcsak az egyes részletek szépsége
teszi olyan harmonikussá a görög építé
szetet. Az egyes tagok nagyságának ará
nyai szigorúan megszabottak. Ezen ará
nyok alapja mindig a görögök csalhatatlan
szépérzéke volt, A dór oszlopfő 1/ 11-része
az oszlopnak, a friz egyenlő magas az architrawal, és másfélszerese az oszlop alsó
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sugarának; az ión oszlop magassága az alsó
átmérő nyolcszorosa, stb. Törvényszerű és
mégis szabad, szigorú és mégis élő formák
a görög építészet formái. És napjainkig,
ha nagyszerűt és szépet akartak alkotni a
görög formákhoz fordultak, mint látjuk a
Nemzeti Múzeum vagy a Szépművészeti
Múzeum homlokzatán.
Nagy templomok belsejében is volt egy
vagy két oszlopsor. Ezek tartották a festés
sel és aranyozással gazdagon díszített famennyezetet. Hatalmas, díszes ajtók bocsá
tottak fényt a cellába. A legszebb görög
ajtókeretnek, az Erechteion ajtajának má
solata a Nemzeti Múzeum főkapuja. A párkányzat is festve volt, a ténia, ketopák vö
rösre, a triglifek kékre stb., különben túl
ságosan vakított volna az erős déli nap
fényben. Az ión és korinthusi templomok
inkább aranyozva voltak, mint festve. A
tympanon sarkait és csúcsát ú. n. akrotériákkal, dekoratív növényi, állati vagy em
beri alakokkal díszítették. Egészében a gö
rög templom egyszerű és monumentális ha
tást keltett. A templomon kifejlődött for
mákat és arányokat használták föl többi
épületeiknél is.
A görög stílus egy speciális területe a de
koráció. A görögök átvették az előző népek
díszítőelemeit és páratlan szépérzékkel ala
kították át őket olyan díszítésekké, melye
ket későbbi korok gazdagítottak, de nem
tökéletesítettek. A geometrikus díszítések
ből keletkeztek a meandervonalak. Nevüket
a kanyargó máander folyótól nyerték, lé

nyegük, hogy csak derékszögű törésekkel
képeznek végnélküli szalagdíszt. Az egyip
tomi pálmalevél díszítést klasszikus palmettává alakítottak át, ez pl. a korinthusi
oszlopfő közepén és száz más helyen nyert
alkalmazást. Eredeti görög díszítőelem az
akanthuslevél, mely kifaragva a korinthusi
oszlopfőn, festve vázákon, falakon fordul
elő. Eredeti az ión oszlopfő párnatagját

vagy síma és függőlemez közti tagját dí
szítő tojássordísz. Ezek legtöbbje növényi
elemeknek szabályos, a szemet megnyugtató
és mégsem untató díszítésekké való stili
zálásai.
A részleteknek az egészhez való arányait
fontosságuk fokozatai határozzák meg. A
görögök teremtették ezt az örök érvényű
elvet és nemcsak építészetükben, de szob
rászaikban és fesztészetükben is követke
zetesen végigvitték. Az ezen fölépülő nyu
godt és fenséges harmónia, a logikus ará
nyok és szép formák jellemzik a görög mű
vészetet és teszik klasszikus, vagyis tartós
értékű művészetté.
Valér Erik.
M últ cikkünkben a „B enihasszáni lótusoszlop ’ ’ című k ép et hibásan, fo rd ítv a közöltük. A
kép oszlopfőt ábrázol. (3. sz.)

De profundis ad astra.
v o lt a fia . Ő m aga is m in t a ty ja seg ítő társa in 
d u lt el é le tú tjá ra .
P etőfi Sándor K iskőrösön szegény szülőktől
szárm azott és küzdelm esebb élete aligha volt
d iák n ak , m in t neki.

Shakespeare Vilmos k is v idéki kesztyükészítő fia volt. N agyapái m indkét részről föld
munkások.
Franklin B enjám in vándor nyomdász volt.
Stephenson György, egy széntelep fű tő jén ek

—
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MŰVÉSZET
Ázsia csodái.
Nagyon érdekes, tanulságos és szórakoztató ez
az expedíciós kultúrfilm ,
amely megeleveníti,
elénk hozza azokat a mesés keleti tá ja k a t, városo
kat, amelyeket csak könyvből vagy képről isme
rünk, m ert csak kevés embernek áll m ódjában
velük élményi alapon megismerkedni.
Gyors egym ásutánban sorakoznak elénk B ag
dad, Teherán, K abul, Laliore, Benares a maguk
másízü világával: templomaikkal, fekete lakosaik
kal, érdekes farag ásé és monumentálisán hatalm as
emlékműveikkel. Egy-egy kép könnyen érzékelhető
módon világítja meg szokásaikat, k ultúrájukat.
L átunk gyerekesen primitív" tákolm ányé hajókat,
evezővel hajtva, vagy egy nagyvárosi forgalm ú
uccán villamosok és legújabb típusú luxusautók
forgalm ában békésen, szabadon sétáló teheneket.
Fanatikus aszkéták mellett, m agukat az önkín
zásig felcicomázó nőket; vidám, gondtalan gyer
mekek u tán áhitatos zarándokokat. (Érdekes és
elgondolkoztató megfigyelésem, am it csak így

zárójelben akarok megemlíteni, hogy ami a lá to t
tak között szép, kiemelkedő, nem m indennapi: az
a sok, más-más külsejű, de mindig ünneplőbe öl
tö ztetett templom. M ert, ha más form ában és más
elképzelésben is, de o tt él mindegyik népben a
hit, valam i nagy, hatalm as istenben, aki előtt az
a fekete ember is olyan, ■
— m agát porszemnek
érző -— megalázkodással borul le, _m int mi. És
hogy valam i külsőségben is kifejezésre ju tta ssa
ezt az extázitos tiszteletet, századokig élő, cifra,
soktornyú, agyondíszített és minden m ást monu
m entálisán legyőző hajlékot épít számára.)
Érdemes megnézni ezt a film et, m ert utána
nemcsak hogy szívesebben tan u lju k városaik,
folyóik furcsa neveit, hanem m ert m agában is
szórakoztató, érdekes, hiszen olyan világot hoz
elénk, am it még nem láttu n k és a betűk ú tján
próbáltunk csak fantáziánk kalibere szerint m a
gunk elé képzelni.
Lalci Tibor.

PŐSA LAJOS.
T avasszal egy nagy dán meseíró h alálán ak
százhuszonötödik fordulóján gondoltunk a rra a
sok szépre, am it álta la gyerm ekkorunkban él
veztünk. T alán tu d já k kedves olvasóink, hogy
A ndersen volt ez. A kkor a m agyar kultuszm iniszter is szükségesnek ta r to tta az isk o lák at
egy rendeletben figyelm eztetn i a megem lékezés
kötelességére. Most, októ b er 26-án egy n agy
m agyar m eseíró és gyerm ekköltő szobrát leplez
té k le B udapesten a V árosligetben, o tt, ahol a
kis m agyar gyerm ekek já tsz a n i szo k tak ; de m a
g y ar szokás szerint, mely a m agáét nem becsüli
meg, m ost nem gondolt senki a rra , hogy erről az
esem ényről hivatalosan is m egem lékezzék, hogy
gondoljon a rra az íróra, k it m inden kis g y er
mek nagyon jól ismer, k in ek versein n ő tt fe l
a m agyar gyerm eknem zedék m ár ötven év óta.
S ha egyes ta n á ro k szóltak róla ta n ítv á n y a ik 
nak, az csak önkéntes elhatározás volt, nem h i
vatalos rendelkezés. Pósa Lajos ez az író, ki most,
ha élne, csak nyolcvan éves lenne, m ert 1850-ben
született. H a élne, kedves nagyapó lenne; de meg
halt m ár a világháború első évében, 1914-ben, s
— él azóta abban a sok versikében, mesécskében,

—

76

melyet termékeny képzelete alkotott félszázadon
át. M eghalt, de örökké élni fog, még ha hű fele
sége — ki most hagyományőrzőként ápolja emlé
két •— el is megy közülünk.
Pósa, bácsi Gömörböl, most megszált terület
ről való. Ugyanazok a „hódítók” , kik Jó k ai szülő
városának is u rai mostan, tették rá, R adnótra,
szülőfalujára is kezüket. Onnan is jö ttek m agya
rok a szoborleleplezésre: m ert a trianoni béke ál
tal elszakított fa lu természetesen m agyar hely,
még most is az. T an ári pályára készült és ment,
mikor iskoláit Rimaszombaton és Sárospatakon
elvégezte. De nem sokáig ta n íto tt, hanem teljesen
íróvá le tt: s mivel csak irodalomból még ma is
alig lehet megélni, h írlapírásra a d ta m agát. Sze
ged volt első állomása, honnan 1879-ben m ár mint
neves gyermekíró került fel ide, B udapestre, hogy
az akkor alap íto tt „É n Ú jságom ” a t szerkessze.
E zt a kedvelt gyermekuj Ságot szerkesztette egé
szen haláláig, emellett a „Filléres K önyvtár ’
című, bizonyára minden m agyar gyermek és volt
gyermek által ism ert olcsó, népies sorozatot. S al
kotott, nem nagyszabásúakat, hanem kicsiny, de
hangulatos, kedves és szívhez szóló versikéket, pró
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zát egyaránt; meséket, tré fá k a t és találós verse
ket is ontott, s mindezek a gyermekszobák örö
meivé lettek, s a kisdedóvók és elemiiskolák ál
landó anyagát adták.
Mi nagyobbak azonban még azt is meg kell
hogy jegyezzük, hogy ezer népdalt is alkotott,
melyeket Szeged hires, zeneszerzésben is babéros
cigányprímása, a nála néhány évvel fiatalab b
Hankó P ista részben m egzenésített; m ásokat is
megihlettek Pósa versei, úgyhogy félezer e nép
dalokból zenével is b e já rta az országot.
S ha még ezek u tán is azt gondolná valaki,
hogy túlzott az ő ilyetén dicsérete, annak meg
mondjuk: működése korszakalkotó volt, m ert fe l
lépésével és termékeny alkotásával kiszorította
legalább a legkisebb gyermekek olvasmányai kö
zül az idegeneket, melyek nem egyszer értéktelen
ségekkel tömték meg a kicsikék fejét. Pósa bácsi
bevonulása ezek kimenekülését eredményezte. H a 
tása is nagy volt: sokan tarto ztak b a rá ti és írói
köréhez, asztala a Nemzeti Színházzal és Tinódi
szobrával szemben volt Orient-szállóban g y űjtötte
össze az egygondolkozású írókat, kik közül sokan
távoztak m ár az élők sorából. É l még Lőrinczy
György, jó b a rátja, ki most Szeged és Budapest
tám ogatásával létesítette a szobrot, mely Pósa
bácsit ú jra feltám asztja alakban is. Lelke müvei
ben él, sőt biztosan élni fog, m íg m agyar gyer
mekek lesznek e szegény földön. Most o tt áll érc
alakja a Városligetben, hol annyi gyermek meg
fordul, s kedvesen nézi a játszó és szaladgáló,
Pósa-verseket szavaló és éneklő vidám gyermek
sereget, a m agyar haza jövő reménységeit. I f j ú 
ságunk, M agyarország jövő reménye, ne feledjed
el őt sohasem, hanem éljen lelke benned úgy, m int
annak a másik mesemondónak lelke is, ki szintén

(Lévius Ernő felv.)
cseh területen lévő m agyar városból született.
Jó k ai és Pósa adtak nektek talán legtöbbet,
illetve helyes sorrendben Pósa és Jókai. M ert akik
a Pósa keze alól kinőttek az ő ú tra valójával élvezni
és érezni fogják, s főleg szeretni is Jók ait.
Ilyen útravalóval szerencsésen já rh a tjá to k meg
kedves olvasóink, a m agyar feltám asztás nehéz
ú tjá t. Vezessenek ilyen csillagok a cél felé.
B. ]).

SZABOLCSRA MIHÁLY.
(1862— 1930.)
legism ertebbek: A G rand Caféban, A salzburgi
csapszékben. Mikor hazaért, Temesvár m agyar
sága választotta meg papjává. O tt köztisztelet és
szeretet övezte egész a háború végéig. He elnémí
tották, ha nem is a h aran g jait, úgy őt az oláhok,
kik a békeszerződés által a m agyar végvárat, Te
mesvárt elvették tőlünk. S ekkor m ár vége volt az
ő boldogságának: nem is m aradt ott, minek m a
ra d t volna, hol m ár lelke nem ta lá lt volna nyu
galm at. F iá ra hag y ta hívei akaratából egyházát,

Csak nemrég örömünnepe volt a m agyar iro
dalomnak : Pósa szobrának leleplezése; most szo
morú gyász érte. .Meghalt az egyik legm agyarabb
költő, Petőfi népies költészetének követői közül az
egyik legjelentékenyebb: Szabolcska. Reform átus
pap volt, ki olyan szelíd húrokat pengetett, mint
nagy őse, Tompa Mihály, a szelídlelkü kálvinista
pap. Külföldön tanult, de ott is m indig a m agyar
falura, a m agyar hazára gondolt, s ez ju t k ife je 
zésre verseiben, melyek közül ilyen szempontból
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s ő k ijö tt a csonkaországba, Budapestre. S a jó
Isten végzése úgy hozta, hogy b á r m ár sokszor
gyengélkedett, meghalni Temesvárra ment. Nem
régen leutazott szeretett hitvesével régi otthonába,
s ott érte a reform átus prédikátort éppen a re
formáció szent ünnepén a halál. H o lttestét azon
ban visszahozták a kis m agyar földre és it t te

m ették el. Eltem ették, de a fehérakácos falusi
udvarok, az egyszerű falusi m agyarság kedves köl
tő je m indig élni fo g a m agyarság szívében, az
ifjú sá g lelkét be fo g ja ragyogni fényével; de élni
fog Balázs Á rpád és más hasonló dalosok zenéjé
nek szárnyain is.
B. D.

Gázfénypapírok másolása.
T alán m inden am atőr fényképész n ap fén y p a
píron k észíti első m ásolatát, m ert ta g a d h a ta t
lan, hogy ez a legegyszerűbb és legbiztosabb
módszer a pozitív kép elkészítésére. A zonban
még nyáron is, am ikor a jó m egvilágítás m ellett
gyorsan k é szítjü k m áso latain k at, előnyösebbnek
m u tatk o zik a gázfénypap ír, am ivel rengeteg
időt ta k a rítu n k meg.
A gázfénym ásolás sem nehéz m űvelet, egy kis
g yakorlat, az előírt u ta sítá so k b e ta rtá sa , s ép
pen olyan biztosan célt érünk, m in t a n ap fén y 
p apírral.
A gázfénypapírok fényérzékeny réteg e chlorezüst, vagy chlor és bronzezüst keveréke, am ely
nek érzékenysége sokkal kisebb, m in t a lem e
zeké s így nem kell hozzá szigorúan v e tt sö té t
kam ra, m ert jól e ls ö té títe tt szobában, sárga
fénynél dolgozhatunk vele. M eg v ilág ításra leg
jobb v illan y fén y t használni, még pedig akképen,
hogy a fén y fo rrástó l távolab b helyezzük az elő
hívásra- szolgáló tá la t, s a lám pa elé pl. egy ra jz 
tá b lá t á llítu n k fel, hogy a fén y ne érje az elő
hívó tá la t. M ég jobb, ha beszerzőnk egy sárga
v illan y b u rát, m ert akkor a m e g v ilág ítást a b u ra
felem elésével végezzük, s előhívásnál a b u rá t
visszahelyezzük a v illany k ö rtére. K iváló tu la j
donsága még a g ázfénypap írn ak , hogy a m egvi
lág ítás és előhívás m egfelelő v á lto z ta tá sá v a l a
kép k a ra k te ré t tu d ju k v á lto z ta tn i, még pedig:
normális m egvilágítás és rendes előhívó fekete
képet, hosszú m egvilágítás és híg előhívó m el
le tt, m eleg b a rn ás színt kapunk.
Az általános tá rg y a lá s u tá n lássuk a főbb
szabályokat. A m egvilágítás id e jé t úgy á lla p ít
ju k meg, hogy a papírból egy keskeny darabot
helyezve a lem ezre, a v illan y k ö rtétő l 15—20
cm. távolságban m egvilág ítju k . A m egvilágítás
ideje függ a lemez fedettsé g étő l, a v illan y k ö rte
erősségétől és távolságától. L egjobb módszer,

—

ha szám olunk, m ondjuk tízig , m ost a m egvilá
g íto tt g á z fé n y p a p írt előhívjuk. H a túlgyorsan
jö n elő a kép s h irtelen fek eted ik , a m egvilágí
tá s hosszú volt, ellenkező esetben rövid. Á ltalá
b an jó m egvilágítás az, ha kb. k é t perc a la tt
v an készen a kép az előhívóban.
Áz előhívó hígabb legyen annál, am it lemez
nél használunk, pl. a lemez esetén 200 cm3 vízre
szánt előhívót, gázfénym ásolás esetére 300 cm3
esetleg - még több vízben oldjuk fel. A lehetőség
szerin t friss előhívót és friss fix irt használjunk.
A felo ld o tt előhívóba cseppentsünk egy pár
csepp 10%-os bróm kálium o ldatot, m ert enélkül
könnyen foltos, szürke, erőtlen k épeket kapunk,
különösen nyáron.
Az előhívóból ne te g y ü k közvetlenül a fixirbe
a képet, hanem a következő fürdőben fürösszük
meg 10— 15 m ásodpercig:
1000 cm3 víz,
8 cm3 jégecet, vagy ehelyett
15 cm3 töm ény sósav.
E ixáló fürd ő n ek az aláb b i összeállítás nagyon
jó l m egfelel, am i egyébként lem ezekhez is igen
jól használható, s otthon könnyen előállítható,
olcsó:
1000 cm3 víz,
200 gr. fix irn á tro n ,
25 gr. kálium m etab isu lfit.
A szükséges vegyszerek bárm ely fotoszerüzletb en v ag y d rogériában p á r fillé ré rt beszerez
hetők.
A fix áló fürdőben ne ra k ju k egym ás hegyéreh á tá ra a m áso lato k at, m ert a fürdő így nem
h a th a t egyenletesen és foltos, rosszul rö g zített
k ép ek et k apunk. A fix á lá s elején aján lato s a
tá l kisebb m érvű m ozgatása.
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V égezetül: m inden esetben olvassuk el a g y á r
á lta l m inden papír-csom aghoz m ellékelt haszná
la ti u ta s ítá s t, s az esetleges eltérések et ta rts u k
be. Á lta lá b a n gondos, lelkiism eretes m unka, s
az eredm ény nem m a ra d h a t el.

A képek kim osását a napfénypapírokhoz h a 
sonló gondossággal végezzük, m ert a gond atlan
m unka még évek m úlva is m egbosszulja m agát,
am ikor képeink sárgulni kezdenek s teljesen
tön kre m ehetnek.

Micsinay Péter.

HÍREINK
saság k étn ap o s tudom ányos egyházi ko n feren 
ciát ta r to tt. Ezzel a k o n feren ciáv al kapcsolato
san az I f jú É v ek szerkesztői a pécsi középisko
lás ifjú sá g o t lá to g a ttá k meg s fo ly ta tta k velük
a lappal kapcsolatos kérdésekről megbeszélé
seket.

Szarvas. A szarvasi evang. gim názium
„ Ifjú sá g i Luther Szövetsége” a tanítónőképző
„ Ifjú sá g i L uther Szövetségével” bensőséges és
méltó keretek között ünnepelte meg a reformáció
n a p já t. Az ünnepély: „Erős vár a mi Iste n ü n k ”
eléneklésével vette kezdetét, ezután Porkoláb G y.:
„Október 31-én” c. versét szavalta Sass Erzsébet
tk. V. o. n. M ajd a zenekar „Egyveleg a Bűvös
vadászból” c. darabot a d ta elő. A műsor kiemel
kedő száma K orim K álm án v allástanár magasszárnyalású ünnepi beszéde volt. E zt Tóth Emma
V. o. n. zongorajátéka követte, aki Székely: „L a
S iréne” c. d a ra b já t a d ta elő nagy hozzáértéssel.
U tána Szelényi Tibor V III. o. t. Csengey Gusz
tá v : „Reformáció ünnepén” c. versét szavalta.
Végül a tanítónöképző énekkara a d ta elő: „Isten
a mi oltalm unk” c. vallásos éneket.

O któber 30-án délután ifjú sá g i iste n tisz te le t
volt, m elyen felelős szerkesztőnk, R uttkay-M iklia n Gyula p ré d ik á lt, a reform áció em lékünne
pén délelőtt Szántó R óbert főszerkesztő h ird e tte
az ig ét, este pedig Dr. Gaudy László vallásos
estélyen ta r to tt előadást.
A reform áció ünnepének d é lu tán ján nagy
szám mal g yülekeztek össze az I f jú É v ek m egbe
szélésére a pécsi leányok és fiú k , még pedig
nem csak az o tta n i előfizetők, hanem m indazok,
a k ik érdeklődéssel te k in te n e k lapunk ügye felé.
E zen a megbeszélésen szerkesztők és olvasók
megism Olték egym ást és k im é ly íte tté k a z t a
kapcsolatot, m ely eddig m in t ism eretlenek közt
is fe n n á llt, de személyessé nem v á lh a to tt. Mi
hisszük, hogy ez a találk o zás jó h a tá ssa l lesz
úgy lap u n k ügyére, m in t pécsi te stv é re in k re s
ezúton is m in d n y áju k n ak hálás köszönetét mon
dunk s a legm elegebb ü dvözletünket küldjük.
E gyben köszönjük B ald au f G usztáv pécsi lel
kész ú rn a k s Geyer Z oltán v a llá sta n á r úrnak, a
szerkesztőbizottság ta g já n a k , hogy a lk alm at ad 
ta k erre a találk o z á sra s segítségünkre v o ltak
m inden dolgainkban.

Az „ Ifjú sá g i Luther Szövetség” nov. 5-én
ta rto tta I I I . rendes ülését. A m űsort ez alkalom
mal a V II. osztály szolgáltatta. „Jövel Szentlélek
Ú ris te n . . . ” eléneklése u tán Liszka István V II.
o. t. elszavalta B éri G y.: „M elanchton” c. költe
ményét. U tána „Reform ációi ünnepi gondolatok
az ágostai hitvallás aláírásának 400 éves jubileum i
évében ’ ’ címmel előadást ta rto tt Holub P á l V II.
o. t., aki beszédében mély vallásosságáról te tt
tanúbizonyságot. E zt Enessey László V II. o. t.
szavalata követte, aki if j. Porkoláb G y.: „ L u th e r”
c. versét szavalta. A kör megemlékezett Szabolcska Mihálynak, ev. iskolánk nagynevű diák
já n a k haláláról. Az ülés „E rős vár a m i Is te 
nünk . . . ” eléneklésével végződött.

M időn olvasóinknak röviden beszám olunk
pécsi útun k ró l, közöljük egyben a zt is, hogy rö 
videsen ú jra ú tra k e lü n k s sorban felkeressük
azo k at a váro so k at, ahol olvasóink szeretettel
v árn ak , hogy íg y szemtől-szemben állv án egy
m ással életre k eltsü k a b e tű te re m te tte kapcsola
to k at.

Euzicslca Sándor.
Az Ifjú É vek szerkesztőinek pécsi látoga
tása. A pécsi evangélikusoknak október hó
29-én és 30-án ünnepük volt. Az o tta n i E g y e
tem i L uther-Szövetség és az E van g élik u s T á r
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Az Ifjú Évek első idei megbeszélése novem 
b e r 9-én, vasárnap délelőtt volt az E vangélikus
L eánykollégium díszterm ében. A megbeszélés
tá rg y a az volt, bogy m ilyen h a tá sa v an az im ád
kozásnak erkölcsi világu n k ra. A megbeszélés
folyam án a rra az eredm ényre ju to ttu n k , hogy
az áh itato s és rendszeres im ádkozás napróln apra odavisz m inket az Is te n színe elé s ez
álta l új meg új in d ítá s t s elfo g y h a ta tla n erőt
a d a jónak követésére, a rossztól való szaba
dulásra.
A legközelebbi m egbeszélés decem ber máso

dik v a sárn ap ján , 14-én lesz, ugyancsak a leánykollégium díszterm ében (IV ., S ütő-utca 1, II.).
K ezdete fé l 10 óra. F e lh ív ju k olvasóink figyel
m ét ezekre a m egbeszélésekre s m indazokat,
a k ik érdeklődéssel te k in te n e k vallásos életünk
komoly kérdéseire, szeretettel várjuk.
Az Országos Takarékossági Bizottság if jú 
sági p á ly á z a tá n a k első d íjá t K iss P á l V II, osz
tá ly ú tanuló, a pécsi evangélikus diákszövetség
ta g ja , lapunk olvasója n y erte meg. A d íj: dísz
oklevél és 150 pengőt tartalm azó ta k a ré k b e té t
könyv. S zeretettel üdvözöljük a nyertest!
W allandt Károly.

De profundis ad astra.
Bunyan János, a „Z arándok ú t j a ” szerzője,
gyalogboltos volt.
H a a történelm i h írad ás helyes, Aesopus p ú 
pos rabszolga, Homeros pedig v ak koldus volt.
— Görögország ókori költőinek ran g so ráb an az
első helyen állnak.
Columbus K ristó f, az ú j világ fölfedezője,
m atróz volt, gyapjúfésülőnek a fia.
Faraday M ihály, a híres kém ikus és fizikus,
vándor könyvkötő volt, kovácsnak a fia.
Napóleon 1785-ben szűkölködő alh ad n ag y
volt, 1804-ben hatalm as császár.
W att Ja k a b tönkrem en t kiskereskedő fia
volt.
Vergilius, k in ek Aeneise a la tin éposz m in
tá já v á le tt, kisbirtokos földm íves-em bernek volt
a fia.

IX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM.

Lipták P ál, a híres L ip ták -g y ár m egterem 
tő je és a lap ító ja, egyszerű ácslegény volt.
Linné, a n agy svéd term észettudós, nagyon
szegény d iák volt, a k i p apírossal töm te k i lyu
kas cipőjét és sokszor csak m ások könyörületéből ju to tt ételhez.
Defoe D ániel, a „Robinson Crusoe ’ ’ szerzője,
m észáros fia volt.
Garibaldi József, a k it az olaszok szabadság
hősükként tiszteln ek , hajóslegénynek volt a fia,
ő m aga egyideig g yertyakészítő.
Bum s R óbert, Skócia nagy lírik u s költője,
szegény gyerm ekgondozónak volt a fia , ő maga
pedig vám hivatalnok.
Trajanus, a h atalm as róm ai szászár, köz
k a to n a fia v o lt és fényes p á ly a fu tá s á t a c sata
sorban k ezd te meg.
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A 3. számban közölt keresztrejtvény helyes megfejtése
Vízszintes sorok: 1. fúrni, 2. pohár, 7.
adu, 9. td, 11. pralinét, 14. tekercs, 17. ar,
18. Klári, 20. mit, 21. az, 23. balul, 24. jók,
26. drót, 28. kam, 29. a vese, 30. köt, 32.
elem, 33. curi, 34. ez, 35. fa, 36. haj, 37.
ezi, 39. salát, 41. kk, 42. urna, 43. tó, 44.
tűz, 45. hordja, 47. pótlók, 49. telep, 51.
hús, 53. tű, 54. aki, 55. sós, 56. áram, 57.
tklshn, 61. kente, 63. tész, 64. foto, 65. ao,
67. Italia, 68. jók, 71. Makó, 72. gagne, 74.
mos, 75. rheotil, 76. . . . tya, 77. irha, 78.
enni, 80. or, 81. rams, 83. rádió, 84. tm, 85.
a páprika, 86. ágyú, 88. osep, 89. varrni,
92. ajos, 93. szesz, 94. a mama, 95. olaj, 99.
puskát, 103. a szent, 105. antenna, 106.
Buzsák, 107. Ikaros, 108. a ruca, 109. bontó,
110. alkud.
Függőleges sorok: 1. fúrjunk faragjunk,
2. parajt, 3. olive, 4. hímezzünk hámozzunk,
5. ánis, 6. rétes, 7. akumulátor, 8. dél, 9.

tarzó, 10. drof, 12. ráma, 13. takarítani, 14.
talk, 15. elektromos, 16. ski, 18. kk, 19. lah,
22. zöldség, 23. bel, 25. óra, 26. detektoros,
27. ta, 31. tájos, 33. cromos, 38. iható, 40.
tasze, 46. ok, 48. oáf, 49. tti, 50. Philips,
52. só, 53. tea, 58. latasz, 59. síidé, 60. na,
61. kmia, 62. Eger, 66. Ohm, 68. jt, 69.
oytam, 70. kamra, 73. nia, 79. nk, 81. rá,
82. sus, 87. Yost, 90. rm, 91. na, 92. apai,
96. lese, 97. anáaód, 98. jtk, 100. kér, 101.
áno, 102. tns, 103. a baba, 104. súrol.
Helyesen megfejtették a következők:
Tékely Jenő, Endreh Margit, Kállay
Kálmán, Bendl Andor, Pécsy Juci, Katona
Erzsi, Trunóczy Gyula, Klein Anna, Sós
Pál, Mezey Arzén, Gábor Béla, Gót Béla,
Schneider Béla, Pokorny Lala, Fekete Mar
git, ítudnay Alice és Bauer Gitta.
A jutalomkönyvet Klein Anna nyerte
meg.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK:
Köröspataki. A szarvasi „Z sengék” 2. szám át
m egkaptuk. Ig az lelki öröm ünkre szolgált, hogy a
nagym ultú diáklapot fe ltá m a sz to ttá to k . Noha ta r 
talom és kiállításban a kezdeti nehézségeket még
nem küzdötte le, rem éljük, hogy ham arosan meg
közelítitek a régi ú jság m agas színvonalát.
R. S. V erseid még nem kölhetők. De a „Sze
re ttem v a la k it” a z t m u ta tja , hogy m ély érzé
sek v annak benned. Csak v alam ivel nagyobb
kifejezési készséget és szívesen állunk rendelke
zésedre.
Benyomásaim egy igazi magyar tájról. A te r 
m észetet leírn i könnyű felad at, de jó t leírn i, a
legnehezebb dolog a világon. Az olvasó nem
a rra kíváncsi, hogy m it lá ttá l, hanem, hogy ho
gyan lá tta d meg a tá ja t. V agyis am it a szemed
m eglátott, azt érzelm eid szűrőjén á t kell meg
tisztítanod. A subjectiv, az egyéni megélés, a
líra hiányzik az Írásodból, ezért nem közöljük.

Hű olvasó. P ró b áld meg „A vigadó nyomor ” -t
novella fo rm ájá b an m egírni. V ersed a zt a be
nyom ást teszi, hogy egészen ügyesen fo rg a th a 
to d a to lla t —• prózában.
Karácsonyest. Tavasz. H ogy érdemes-e verset
írnod? E k é t vers a lap ján h a tá ro z o tt nemmel fe 
lelünk. E g yébként több versedet és életkorodat
is ism ernünk kellene, hogy végleges íté le te t
m ondhassunk.
H. H. E. Bpest. Nem közöljük a verseket,
m ert nem ü tik meg a m értéket. P ed ig k itű n ik
belőlük, hogy író ju k n a k v an tehetsége a vers
íráshoz. P ersze tö b b v erset kellene ism ernünk,
hogy vélem ényünket b á tra n hangoztassuk. N a 
gyon m elegen aj á lju k figyelm edbe a fo rm át, —
m ert a v erset ez teszi csak verssé. Tévedés az
—■ még pedig nagyon általánosan elterjed t, —
hogy a „m o d ern ” verselés fü g g e tle n íti m agát a
form ától. — L egjobban te tsz e tt az „ E le t” .
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