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IFJÚ ÉVEK

1. KERESZTREJTVÉNY.
(10 pont.)
(Kabay János.)

Vízszintes sorok: 1. A legtöbb lelet. 6. 2 —
angolul. 9. A sor. 14. Egy Mátyás monda főalakja
(R = RR). 17. „Res“ betficseréje. 18. Sok esélyt
meghiúsít. 19. Mulatóhely. 20. Betű — fonetiku
san. 21. Francia birtokos névmás. 22. Egy finn
város anagrammja. 24. Klasszikus skálahang.
25. Fonna. 27. Szivar — franciául. 30. Férfinév.
32. Fiatal folyóirat (2, 1, 3, 4). 34. Gyümölcs.
35. Porció. 36. Szócska. 37. Rag. 39. Hamis. 40.
Fejlődik — népiesen. 42. Egy északi nép leg
szebb költeményei. 43. Talál. 44. Biztató szócska.
45. Igekötő. 46. Éktelen kártyafigura. 47. Védi
a kukoricát. 49. Férfinév. 51. Só — németül.
53. Első ligabeli játékos. 54. Max . . . (író).
56. Helyet foglal. (E = É ). 58. Francia ő. 59.
Sportegyesület. 61. „Kimos" közepe. 68. Tiltószó.
64. Gyilkolt (ford.). 66. Betüszámtan. 69. Folyó.
70. A családi kör arany kapcsa. 73. Pesti mozi.
74. Sportegyesület. 75. Tenger (tó).

Függőleges sorok: 1. Régi. 2. Amnesztia. 3.
1 — angolul. 4. Vallásrövidítős. 5. „Ohio" ana
grammja. 6. Hajórész. 7. . . . -Virágos Magyarország. 8. Orosz folyó (A = Á ). 9. Szülő. 10.
Képző. 11. „Boa" anagrammja. 12. Október hatodika. 13. Határozó. 15. Szép szórakozás. 16.
Mitológiai alak. (N = M ). 21. Sporteszköz. 23.
B. E. D. 26. Állítólag „hidegvérűek". 28. Kötő
szó. 29. Összevont viszonyszó. 31. Indiai város.
33. Természettudós. 35. Mind •
— németül. 36.
„Mesél" mássalhangzói. 38. Mitológiai alak. 39.
Kapocsfajta 41. „K öz" csoportosítva. 48. Fo
goly. 49. Ő — németül. 50. Betű fonetikusan.
52. Finn város. 53. Játék. 54. Határozó. 55. Mon
dáin •
— franciául. 57. Község. 60. H ód-. . . (In
dián mesehely). 62........ -Twain. 65. „Nős" ana
grammja. 67. A Groclc kezdete. 68. B. Z. E. 69.
Vége Jankovitsnak. 71. Személyes névmás. 72.
„Erika" eleje és vége.
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Melanchthon Fülöp és Apológiája.
,.Az igaz ember hitből él.“ Ezt az áldott
útmutatást kapták ez év elején az Ifjú
Évek olvasói. És éppen az idők teljessé
gében. Soha nagyobb szükségünk nem volt
annak felismerésére, hogy hitünk az egye
düli kőszál, amelybe belefogózva még
helytállhatunk most, amikor „a napok go
noszak". Szilárdítsuk meg hát e végső
menedékünket! Tanuljuk azt megvédel
mezni minden támadás ellen!
Ezért emlékezzünk meg most arról a
férfiúról, ki a hitvédelemben mindnyájunk
mestere lehet: Melanchthon Fülöpről. Ez
évben múlt 400 éve, hogy Apológiája meg
jelent. Ebből az alkalomból már tavaszszal megemlékezhettünk volna róla, de
méltán tehetjük ezt mostan is, mikor Lu
ther reformációjának emléke tölt el ben
nünket. Mindjárt meglátjuk, mily szerep
jutott Melanchthonnak abban s meglát
juk azt is, mi mindenben kell követnünk
őt, ha hitből akarunk élni.
Mindnyájan jól ismerjük a csodálatos
tehetségekkel megáldott ifjú tudós gyors
emelkedését. Már 1518-ban, huszonegy
éves korában mint nagyhírű tanárt hívta
meg Bölcs Frigyes a wittenbergi egyetem
görög nyelvi tanszékére.
E ponton nyúlt bele az isteni gondvise
lés Melanchthon életébe, hogy odaállítsa
őt az evangéliumért küzdők vezére mellé.
Lelkes beköszöntő beszéde volt a kapcsok
elseje, melyek úgy egybeforrasztották éle
tét Lutheréval, hogy nélküle Luther éle
—

tét és munkáját el sem tudnók képzelni.
Luther jövőbetekintő értelme már előbb
átlátta, hogy a megláneolt evangéliumnak
évszázados béklyói összezúzására szüksége
lesz a tudomány pörölyére is, s most íme,
Isten annak leghivatottabb kezelőjét ál
lítja melléje társul. Ettől fogva Me
lanchthon lett az, aki tudományos rend
szerbe foglalta Luther evangéliumi alapú
eszméit, Ezzel szilárd alapot teremtett az
evangéliumi egyház további fejlődése szá
mára, de győzhetetlen fegyvert is, mellyel
a lutheri reformáció megvívhatta élet
halálharcát Rómával.
Melanchthon, mint az evangéliumi hit
mély ismerője s rátermett védője a leg
nagyobb hálára az Ágostai Hitvallás meg
alkotásával kötelezte egyházunkat. Ennek
emlékét tavaly ünnepeltük.
A Hitvallás ellen, mint ismeretes, V.
Károly császár még az 1530-i ágostai biro
dalmi gyűlésen felolvastatta a katolikusok
Cáfolatát. Ekkor szerkesztette meg Me
lanchthon az evangélikus fejedelmek fel
szólítására az Apológiát (Védőiratot). En
nek felolvasását azonban a császár nem
engedte meg. Mivel a gyűlés záróvégzésé
ben a császár azt jelentette ki, hogy az
evangélikusok „a szent evangéliumok és
iratok által elfogadható okokkal" meg
cá folta la k , Melanchthon a már Augsburgban benyújtott Apológiát alaposan
átdolgozva 1531. tavaszán kiadta. Ezzel
azután mindennél világosabban feltárta a
való helyzetet a világ előtt.
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Melanchthon szerepét a lutheri refor
mációban
s jelentőségét
egyházunkra
nézve semmivel találóbban ki nem fejez
hetnék, mint ezzel a régi mondással: „Lu
ther, a bányász fia leszállt Isten igéjének
mélységeibe és felhozta az evangélium
igazságainak nemes ércét azon nyersen,
Melanchthon pedig, a fegyverkovács fia
formába öntötte, fegyverré kovácsolta
azt."

„A Hitvallás az Apológiát hátán hordja
magával.'- Vagyis: az Apológia beosztása
és rendszere szorosan követi a Hitvallásét.
Hiszen Melanchthon feladata annak 'bő
vebb kifejtése és védelme volt. Sorra veszi
a Hitvallás egyes pontjait, de csak azokat
a pontokat magyarázza terjedelmesebben,
melyeket a Cáfolat erélyesebben táma
dott meg. Így részletesen kimutatja afc
evangélikus felfogás helyességét a hit ál
tal való megigazulás és a törvény betöl
tése kérdésében, továbbá a gyónás, Űrva
csora s az egyházba becsúszott visszaélé
sek ügyében. Egyes kitérésekben igen cél
szerűen védi az Ágostai Hitvalláson lévő
ket a katolikusoktól annyira hangoztatott
eretnekség vádjával és más rágalmakkal
szemben. Ami hitvédelme rendszerét illeti:
háromféle védőeszközt alkalmaz: az első
a Szentírásból merített érvek pajzsa, mely
ről minden támadás visszapattan s a tá
madót sérti m eg; második kitűnő fegy
vere az ókori egyházi tanra, harmadik pe
dig a kiváló egyházi írók állításaira való
hivatkozás.

V ájjon a mi számunkra, akik hitből
akarunk élni, kicsoda Melanchthon? Örök
praeceptorunk, tanítómesterünk a hitélet
ben. Abban, hogy meg kell ismernünk
előbb az evangéliumi hitet, meg kell szi
lárdítanunk azt lelkűnkben, hogy azután
öntudatosan és sikerrel védhessük. Kér
jük szüntelen a mi Istenünket: adjon ne
künk kitartást és képességet hitünk meg
ismeréséhez és megszilárdításához, mint
Melanchthonnak adott. Vajha, mint ő.
megteremthetnek életünk e szilárd alap
ját már ifjúságunk idején, mely erre soha
vissza nem térő, kedvező alkalom.
Szolár Mátyás

Eddig is tanúsított mély tudásával,
éleslátásával, rendszerezőképességével és
világos stílusával most, eddigi szelíd békülékenysége helyett bátorság, határozott
ság s az igazság kíméletlen védelme páro
sult.

a bpesti fasori ev. gimn.
VIII. o. tanulója.

-------- M -------Szegények karácsonya; Isten újjá címen két
ifjúsági színdarabot jelentetett meg nemrégen kis
füzetkében Szántó Hóhért, a budapesti kelenföldi
egyház lelkipásztora, az Ifjú Évek volt főszer
kesztője és nemeslelkü jó barátja. A kedves han
gulatú, szép tartalmú kis darabokat műkedvelő
ifjúságunk figyelmébe ajánljuk. Különösen al
kalmasak a karácsonyi munka kiegészítésére, s
a tiszta jövedelem még emellett evangélikus eélt
szolgál. Ára 80 fill., olyan kis összeg, hogy bárki
megszerezheti, mert olvasásra is kellemes apró
ságok ezek. Kiadóhivatalunk útján is megren
delhető a füzet.

Íme azon együtthatók, amelyek az A po
lógiában egyesülve bebizonyították a ka
tolikusoknak, hogy a reformáció hívei
Krisztus tanainak igaz képviselői. Ez a
mű avatja Melanchthont az evangéliumi
hit legnagyobb hősévé, ki nem a vérontás,
hanem a szellem fegyverével védte azt.
Az Ágostai Hitvallás pedig megkezd
hette már világhódító harcát, felvértezve
az Ige igazságával s kezében az Apológia
győzhetetlen pajzsával.
—

58

-

Sárospatak.
Ezt a cikket aktuálissá, vagyis alkalom
szerűvé is teszi a négyszázéves sárospataki
református kollégium mostanában lefolyt
jubileuma.
A sárospataki iskola igen érdekes egyé
niség. Érdekes már maga az iskola otthona
is. Olyan iskolaváros vagy iskolafalu ez,
mint Jéna, Tübingen, Nagyenyed, Csurgó,
Bonyhád, Aszód. Ezeknek lakossága mint
egy az iskolának és az iskola által él.
Százötven évvel ezelőtt a kollégium ezer
négyszáz diákot és kisebb tanulót, a „fa lu ”
ugyanennyi „polgári” lakost számlált. Ha
az Alföld felől betévedt a bolyongó gara
bonciás diák, a déli szél Pataknak több
nyire bogárhátú, nádas vityillói közé, bi
zony könnyen valamelyik alföldi faluba
képzelhette magát, míg bele nem ütötte
az orrát a Rákóczi-kastély vagy az ódon
kollégium magas oromfalába.
Nem csoda, ha bolygóként az egész lakos
ság élete, érdeklődése a kollégium napja
körül forgott. Ez az érdeklődés egyszer a
kollégium életét mentette meg. A kurucvilág hamuba összeomlása idejében történt.
A lefoglalt Rákóczi-kastélyba, e sasfészekbe
baglyok fészkelődtek be. A vár lakói, a je
zsuiták, koholt királyi rendeletre hivat
kozva, saját felelősségükre el akarták fog
lalni a kollégiumot. A kollégium és az ek
lézsia vezető emberei látták, hogy veszedel
mes a helyzet. Ha a férfiak, különösen ha
a diákok ellenállának, abból jezsuita-halál
lehet.
Megparancsolták tehát a férfiaknak,
hogy maradjanak otthon, a diákokat pedig
bezárták a kollégiumba. Mikor azután a
fejszés emberek már a kollégium ajtaját
kezdték döngetni — éktelen sivalkodással
előrohantak az asszonyok és mindenféle
—
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asszonyi szerszámmal, amit fegyvernek nem
lehet nevezni (pemetével, seprővel, piszka
iéval, mészbe mártott meszelővei), a vár
kastély kapujáig kergették a halálra ré
mült „feketesereget.” A katonaság pedig
lábhoz eresztett fegyverrel, bajusza alá mo
solyogva szemlélte azt az alapos nagytaka
rítást, amit a pataki hős asszonyok végez
tek.
Ez az érdeklődés volt az iskola fenntar
tója is. Az egy nagy pártfogó, a Rákócziház helyébe lépett sok száz kis pártfogó. De
ezeknek maguknak sem igen volt pénzük,
rátértek tehát a terménygazdálkodásra. A
kéregető diákok, a szuplikánsok, bejártak
messze vidéket, és jó esztendőben ezer métermázsányinál jóval több gabonát össze
gyűjtöttek. Ez elég volt kenyérre a néhány
száz szegény diáknak. Lakást ingyen kap
tak a kollégiumban, nagynéha húst a kol
légium mészárszékéből, még ritkábban bort,
amely a kollégium szőlőjében termett.
Egyebekben a diák maga élelmezte magát,
leginkább a vidék főtermékével, a lencsé
vel. Ezért csúfolták a pataki diákot len
csésnek.
Bizony koplalt is eleget és szálló ige v o lt:
„Éhes, mint a pataki diák.” Csak termé
szetes, hogy képzeletében az evés-ivás nagy
szerepet játszott és ez főtárgya volt a diá
kok humoros tréfálkozásának.
Volt két ikertestvér, első éves, vagyis he
tedosztályos, jól megtermett diákok. Ők sze
rették legjobban a görög nyelvet, de mégjobban a bőséges evést-ivást, azaz szerették
volna. Pajtásaik elnevezték őket Tifagomén
és Tipioménnek (görögül: Mitegyünknek,
Mitigyunknak).
A társadalom érdeklődése megteremtette
azt a meleg légkört is, melyben a tanárok,
—

A sárospataki vár.

tanulók jellegzetes egyénisége, eredetisége
kivirulhatott.

mi fán terem
musa.

Az érdeklődés kedves megnyilatkozása
volt, hogy az évvégi vizsgálat valóságos ün
nepe volt az egész közeli és mesze vidéknek.
Jöttek a falusi földbirtokosok, papok, taní
tók, enni-inni valóval jól megrakott kocsi
kon. És „batyubáli ’ ’ alapon, fényes lakoma
vígasságon mulatott együtt a pártfogó, ta
nár, diák. Érdemes volna ezt az életbevágó
tanügyi reformot államnak, egyháznak ma
is megvalósítania, hogy így a vizsgálaton
alaposan megkínzott ( !) diákság legalább
pompás uzsonnát kapna búfelejtésül.

Az iskola szegénysége miatt kevés volt a
tanár, kevés a tanterem. Egy-egy előadá
son százötvenen is szorongtak. Hogyan le
hetett volna itt nevelve tanítani? Tehát az
ifjúság nevelte önmagát. Tíz-tizenöt főnyi
kis önképzőkörökben szervezkedtek, együtt
tanultak, egymástól tanulva sok olyant,
amit az iskola nem tanított. íg y nevelkedtek
ott az önképzés csodái, például Bessenyey
György, Kazinczy Ferenc.

-V kollégium és a pártfogóság jóságának
annyi bizonyságát a diákoknak meg is kel
lett szolgálniok. Maguk művelték a kollé
gium szőlejét, a (mai szóval) hetedosztá
lyosok faragták a szőlőkarókat. Ezért volt
a dísznevük: baltások. A diákság diákmeg
bízottjai mérték a kollégium borát a kollé
gium kocsmájában. Bizony jórészben a diá
kok itták meg, persze kedvezményes áron.
Mert abban a régi időben hallották a diá
kok, mi az az antilibanus, de azt se tudták,
—
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a

mai idők antialkoholiz-

1830 táján Szemere Bertalan és társai,
soproni mintára, nagy önképzőkört alapí
tottak. A vármegyei, országos és egyházi
önkormányzati élet szellemébe a Páncél vár
megyének, utóbb Nádorvármegyének ne
vezett ifjúsági egyesület vezette be őket. Itt
szónokoltak, korteskedtek, vitáztak, rossz
magyar divat szerint viszálykodtak is. Vezérlelke volt a vármegyének Kossuth Lajos.
Reá mondta ki a később jó értelemben meg
valósult ítéletet jogi tanára, a híres Kövv
Sándor: „Ebből a domine Kossuthból még
nagy országháborító lesz valamikor.”
—

A diákok életében kedves változatosságot
jelentett az ünnepi prédikálásra, a legációba járás. Egy csapással hány legyet
ütött agyon a protestáns életrevalóság! A
diák szolgatanulójával, dárdásával együtt
jó napokat látott, a pártfogók ajándékaiból
még pénzt is hozott haza, ha ugyan kár
tyán vissza nem nyerték tőle maguk az
ajándékozók. Az öreg tiszteletesnek jól
esett a segítség, a híveknek a „szent atya”
elálmosító, hosszú prédikációi után az ifjú
legátus tűzről pattant, kurta kis beszéde.
Ezek a íegátus-prédikációk sokszor fu r
csán ütöttek ki. Mikor ráfeledkezett sok
szépleány hallgatójára és „kezeiket csóko
lom ” -ot mondott a legátus Ámen helyett.
Mikor elfeledte az áldást. Mikor három
részre osztott prédikációját úgy kezdte:
„harmadszor." Mikor azt mondta: „Men
jünk ki a szabad természetbe, ott megtalál
juk az Istent” ■
— és azután nem tudta to
vább, benne maradt a kátyúban. Pajtásai
eleget csúfolták vele, hogy „kivezette a
v . . .iakat a szabad természetbe és ott
hagyta.” De mégis jó szokás volt ez:belelá
tott a diák az egyházi életbe. Amint általá
ban az egyházias, vallásos nevelésre nagy
gondja volt a tanároknak, akik maguk is
felavatott lelkészek voltak.
Jó kálvinisták, de egyúttal jó magyarok
is voltak a pataki diákok. Mik is lehettek
volna mások. Németül nem is tudtak. Ka
zinczy írja a Pályám emlékezetében, hogy
reá csudálkozva mutattak a többi diákok:
„Nézzétek, ez németül is tud.”
Ennek a kuruc magyarságnak bizony
sága ez az anekdota is. A Heidelbergában
tanuló pataki diákot megkérdezte egy má
sik magyar diák: „Uraságod nem ma

-

g ya r?” „Iiát mi az Isten nyila lehetnék
más?” Volt a pataki diákhoz illő felelet,
.Tiszta erkölcsű, egyenes gondolkodású
ifjaknak írja le Kazinczy a pataki diáksá
got, de egy kissé faragatlannak is. Bizony
méltán lett szállóigévé: „Goromba, mint a
pataki diák !”
Azután külföldi egyetemeken, különösen
Hollandiában tárult fel előttük a nyugati
kultúra csodás világa. Hazajöttek onnan
tudással, könyvvel megrakodva. Ügy illett,
hogy könyveikből a kollégiumnak is aján
dékozzanak. íg y alakult meg a hatalmas
kollégiumi könyvtár, és lett világosság for
rása a pataki diákok, például az olvasás
ban telhetetlen Kazinczy Ferenc részére.
Bizony nagy egyéniségeket nevelt Patak,
ez az érdekes iskolaegyéniség. A sok nagy
név közül elég lehet ez a néhány: Kos
suth Lajos, Szemere Bertalan, Bessenyey
György, Kazinczy Ferenc, Szemere Pál,
Erdélyi János, Tompa Mihály.
Ma is érdekes, minden más iskolaegyéni
ségtől eltérő eredetiség Patak. Itt létesí
tett az állam és az egyház egyesült ereje
egy angolmódi internátust, így lesz Patak
magyar Cambridge. íg y lesz Patak rádióállomása annak a szellemi testvériesülésnek,
mely bennünket a világ vezető protestáns
nemzetével, az angollal összekapcsol. Meny
nyi jó származik majd ebből nemzetünkre,
nemcsak kultúrái, hanem politikai tekin
tetben is! Bizony méltó, hogy kis lapunk
olvasói, mint jó magyarok és jó protestán
sok, a divatos latin szólás-mondással azt
kívánják a Rákócziak ősi kollégiumának:
Vivat, crescat, floreat! (Éljen, növeked
jék, viruljon!).
Dr. Szigethy Lajos.
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NOVEMBER
Valér Erik linoleummetszete

Nürnbergi levél Magyarországról.
A nyáron cseretartózkodásra jöttek
nürnbergi német diákok Kecskemétre,
ugyanakkor kecskemétiek mentek a szép
Nürnbergbe, Dürer és Hans Sachs váro
sába. Körülbelül egy hónapot töltöttek
egymás hazájában. Felkérésünkre egy
józan gondolkodású német tanárjelölt,
Beck Herrmann közölte velünk alábbi
cikkben itteni benyomásait. Mivel meg
vagyunk győződve arról, hogy az ilyen
őszinte szó csak előnyére válik nemzetünk
nek, ifjúságunknak, és hozzájárul a köl
csönös megértés és bizalom emeléséhez,
a maga egészében leközöljük a német cik
ket. Tesszük ezt azért is, mert igen előnyös
ifjúságunkra nézve az, ha németet olvas.
A cikkhez bőséges jegyzeteket adtunk, a
—
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nehezebb szókat, kifejezéseket magyarul
is közöljük. Reméljük, hogy majd minden
olvasónk igyekszik a cikket elolvasni, s
így a baráti írás tartalmán kívül egy másik
célt is szolgálunk közlésével: német olva
sásra vezetjük magyar ifjúságunkat. Talán
nem kell külön említenünk, hogy evangé
likus német ifjútól kaptuk ezeket a kedves
sorokat. Végül nagyon örülnénk, ha a mi
ifjúságunk részéről valamilyen visszhang
ja lenne a cikknek; szívesen közlünk
megjegyzéseket vagy ezzel kapcsolatos
gondolatokat.
Liebe ungarische Freunde!
Erwartet von mir keine Schilderung unserer Erlebnisse. Ich will versuchen, euch
-

zu erzahlen, was mich geistig und seelich
bewegte und wie ich mich zu diesen neuen
Eindrücken und Erkenntnissen stelle.
Heid bittó ohne Vorurteil und verzeiht mir,
wenn ich offen und ehrlich rede.
Ungarn, Land und Leute.
Die ungarische Landschaft konnte im
allgemeinen keinen tiefen Eindruch auf
mich machen. Gewiss, Bugac, das heisst
die Pussta ist interessant und für Ungarn
charakteristisch in ihrer unendlichen Weite, mit den grossen Viehherden und malerischen Gehöften.1) Ja, ich habé besonders an einem tótén Arme dér Theiss sogar etwas gespürt von dér tiefen Wehmut,
welche diese Gegend in uns erzeugt.2) An
die Theiss selbst bin ich gekommen, habé
mich in ihrem warmen, weichen, reinen
Wasser treiben lassen3) und es geradezu
paradiesiseh gefunden.4) Aber sonst: endlose Ebene, Maisfelder,5) Weingiirten,
Wiesen, manchmal etwas Wald. Dies hat
mich innerlich nicht bewegen können, wie
vielleicht die hohen Berge dér Alpen oder
bei euch die dér Karpathen.6)
Einen ganz anderen Eindruck hat das
Volk gemacht. Da war eigentlich schon
dér Empfang in Budapest entscheidend.7)
Ein Autó hatte aus Kecskemét einen Sack
voll Packchen für uns allé gebracht! Wenn
so für unseren Magén gesorgt wurde, dann
waren wir gut daran.8) Diese Gastfreundschaft, diese überströmende Liebe und
Herzlichkeit, die uns in Ungarn erwiesen
wurde, gibt es bei uns niemals und kann
es auch nur bei euch gébén. W ir Deutsche
glaubten, nun ja, die Ungarn sind eben
faule, untatige Südlánder9) und hatten
uns gewaltig getauscht. Die Ungarn sind
fleissige, ausdauernde19) Menschen, das ha
—

bén die Bauern- und Mustergüter11) um
Kecskemét, die immer weiter fortschreitende Umwandlung von Pussta in Kulturland12), die so schnell und schön wiederstandene13) Stadt Szeged und endlich das
herrliche Budapest mit seínen Palástén
bewiesen. Dass Ungarn sehr hochstehende
Künstler (besonders in dér Maierei) besitzt, zeigte uns das Museum in Szeged
und das Museum dér schönen Künste14)
in Budapest. Die ungarischen Maler waren
den Meistem dér Italiener, Hollander,
Spanier und Deutschen in ihrer Art ganz
gleichwertig.15) Es tat mir sehr leid, dass
wir das Budapester Museum mit Seinem
ungeheueren Schatz an Bildern und Plastiken16) nicht genauer besichtigen konnten.
Bei meinem nachstcn Aufenthalt in Un
garn werde ich 8 Tagé Budapest und davon 2 Tagé seinem Museum dér schönen
Künste widmen.
Über die ungarische Geisteswelt kann
ich euch leider meine Anschauung17) nicht
mitteilen, da ich sie überhaupt nicht kenne.
Auch hatte ich keine Gelegenheit, über
das Schaffen und die Werke eurer Dichter von einem Ungarn etwas zu hőren. Es
ist dies sehr bedauerlich,18) aber trotz
meines grossen Interesses19) ist es mir in
Deutschland nicht möglich, darüber Kenntnis zu erlangen.
Nun zűr Politik. Allé Achtung vor eurem glühenden Nationalstolz,20) wir Deut
sche könnten ihn als Yorbild nehmen! Aber ■
— keine Übertreibung!21) W ir deutsche Freunde verzeihen euch dies, aber
vor einem Auslánder macht ihr euch damit lacherlich. Wenn wir zum Beispiel sagten, dass Ungarn auch heute noch keine
grosse Industrie22) besitze, so bestritten3)
unsere ungarischen Freunde sofort, dass
Deutschland auf dem Festland industri-
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ell24) führe und gabcn den Vorrang25)
lieber unseren früheren Feinden. Das ist
kleinlich und kindiseh. Ungarn ist eben
ein Ackerbau-, kein Industrieland,26) das
muss mán trotz des grössten Nationalstolzes zugeben können.27) Ebenso unglaublieh klang es, welche Márehen sogar gebildete Leute über Deutschlands militarische
Rüstung29) erzahlten. W ir hatten schwere
Geschütze29) vergraben,
erhielten von
Russland Tanks und Panzerflugzeuge30)
und so weiter. Von allém ist kein Wort
wahr. Auch dér nationalste Deutsche (und
ich bin ein solcher) weiss, dass wir militarisch vollstandig machtlos sind. Daher
warne ich euch vor dér Überschátzung31
eurer und unserer militarischen Lage, weil
ihr dadurch nur die falschen Ansichten
unserer Feinde unterstützt.32) Bei meinen
Gesprachen über unsere schlechte wirtschaftliche Lage musste ich hören, es sei
in Ungarn eben so schlimm. Bei euch ist
wohl ein kleiner Teil sehr arm, aber eine
breite schicht wohlhabend. Bei uns ist dagegen ein kleiner Teil sehr reich und die
grosse, übrige Masse arm. Nürnberg hat
80.000 Arbeitslose bei 400.000 Einwohnern
und etwa 5,000.000 M Schulden an das
Ausland.
Über die begeisterte Arbeit, die in euren christlichen Vereinen junger Manner
geleistet wird, habé ich mich sehr gefreut.

—
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Ihr seid in Ungarn als Evangelische in
dér Minderzahl,33) alsó gefahrdet34) und
eure Vereine sind noch sehr jung, das sichert euch bei weiterem eifrigen Schaffen
und noch tieferer innerer Erfassung eu
rer Ideen und Ideale eine grosse Zukunft.35)
In dieser Hoffnung auf eine weiterhin
innerlich und ausserlich starke evangeli
sche Kirche und vor allém auf ein weiter
hin stolzes und einiges Ungarn, das bald
seine abgetrennten36) ungarischen Gebiete
wieder erhalt, bin ich euer
Herrmann Bcck
') tanyáival, 2) felidéz, ’ ) elragadtatni, 4) pa
radicsominak találtam, •). kukoricaföldek, •) nálatok
a Kárpátokéi (t. i. hegyei), 7) döntő, “) jó álla
potban voltunk, •) délvidékiek, w) kitartó, ” ) pa
raszt- és mintagazdaságok, *I2*) átalakulás pusztá
ból kultúrországgá, ,s) újraépült, “ ) Szépművé
szeti Múzeum, 18*) egyenlő értékűek, M) szobraival,
17) nézetemet, I8*) sajnáltraméltó, IB) nagy érdeklő
désem ellenére, 20) lángoló hazafias önérzetetek
(büszkeségetek), 21) De — semmi túlzás! ” ) ipar,
21) kétségbevonták, 24) a szárazföldön ipar dolgá
ban, 25) előnyt, *) földmívelő és nem ipari ország,
1>T) el kell ismerni, **) katonai készülődéséről,
M) ágyúkat, 30) páncélrepülőgépeket, al) Ezért in
telek titeket a ti és a mi katonai helyzetünk túl
becsülésétől, 32) ellenségeink hamis nézeteit támo
gatjátok, 38) kisebbségben, 24) veszélyeztetve,
” ) eszméitek és eszményeitek még mélyebb és ben
sőbb megértése révén nagy jövőt biztosít nektek,
M) elszakított.
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Bús mesék Arany János életéből.
I. Arany Juliska.
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Halottak napja van, kinn a temetőben
„őszbe csavarodott a természet feje, dér
ré vált a harmat; hull a fák levele." Lel
kűnkön átsuhan az elmúlás sárga és sápasztó árnya; s mivel több a jó ismerős
és barát a hantok alatt, mint idefenn, —
mi is „azokkal időzzünk, akik másszor vol
tak; mit az élet megvon, megadják a
holtak."
Az elmúlás halhatatlan költőjének családi körébe röppen vissza tekintetünk, s
Arany Juliska eszményi alakján, tragikus
életén, borús hervadásán, halálával a legnagyobb magyar szíven támadt örökké
sajgó seben borong el emlékezetünk.
Arany alighogy elnyerte a szalontai aljegyzőséget, melynek jövedelme évi 300
frt és az Ó-torony lábjában két kis szobá
ból álló lakás volt, nőül vette az árva Ercsey Júliát, kinek apja ügyvéd, nagyapja
esperes-lelkész volt egykoron Szalontán.
Harminc év múlva, mint beteg, idegen földön ez időre visszaemlékezve írja e soro
kat :
Ifjú voltál, ifjú voltam,
Árva voltál, én szegény;
Nem volt messze olyan össze
illő pár a földtekén.
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Boldog frigyüket az ég két gyermekkel
áldotta meg. Juliska 1841. aug. 9-én, Laci
fia 1844. márc. 24-én született. Arany nagy
lelkét egész betöltötte a kis család. Az
egetvívó ifjonti álmokról lemondott. Maga
írja később Szilágyi Istvánra célozva, ki
e boldog nyugalomból kiragadta, „annyi
bizonyos, hogyha kedves barátom Szalontára nem jő, engem senki se lát írói pályán ez életben". Ez a kedves barát az, ki
-

folyton könyvet küld neki „sokszor tuk
málva ellenemre” . . . Mert Arany lelke
csak családjával és hivatalos munkával
van tele.
Itt, enyelgő kis családom
Közt, van az én jó világom.
Egy levélben meg azt olvassuk: „Nekem
oly prózai, oly kisszerű élet jutott, hogy
hivatalos írásokon kívül, akár az olvasást
is elfeledjem." (1847. máj. 27.) A magyar
irodalom örök szerencséjére és dicsőségére
ez nem történt. Szilágyi barátsága üszköt
vetett leikébe, Toldijának sikere felgyújtá
becsvágyát, Petőfi barátsága lobogó szövétnekké szította a rejtőző lángelme vi
lágát.
Arany Jánosné megértő hitves volt.
Lelke műveltsége mellett tanúskodik a ké
sőbbi benső barátság, mely őt Csengerynéhez, Gyulai Pálnéhoz fűzte. Férje őszinte
szívvel így jellemzi: „se nem fest, se nem
zongorázik, de Petőfit olvas." Irodalmi
érzékét mi sem bizonyítja jobban, mint az
a sajátos megérzés, mellyel a prózaíró
Tolnai Lajost bíztatta, hogy balladát ír
jon, mert bizton van rá tehetsége. És
igaza lön.
Ebben a családi körben a kis Juliska
lelki fejlődésének útja meg volt határozva.
Még csak iskolába se jár, mikor az apa
ezt jegyzi fel ró la : „Juliska már 4 éves,
több mint egy év óta szavalja Czuczor
„falusi kis lányát Pesten", Uhland „beteg
lányát" és még vagy kettőt — a képek
ben is gyönyörködik. Amellett mozgékony
kis lány, mert a „kényeső fürgeségével"
ellentéte öccsének.
A gyermeki lélek virágkelyhét csak
hamar Petőfi költészetének himpora lepi
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el. János vitéz történetét felolvasgatja ne
kik csendes téli estéken, hol az egyik, hol
a másik szülő, míg Juliska lassan olvasni
is megtanul. A látogatására készülő Pető
finek dicsekedve írja Arany, hogy gyer
mekei kíváncsisággal várják és égnek
látni Petőfi bácsit, aki azt a szép Kukorica
Jancsit írta.
Mikor pedig üstökösként berobban a
szerény jegyzői lakba a rég várt jó barát,
Petőfi írásában e jellemzést találjuk: „E gy
felől a komoly vidámságú családapa, más
felől a vidám komolyságú családanya s
előttünk a két fecsegő, virgonc gyermek,
egy szőke lányka s egy barna kis fiú “ . . .
Theokritos idilljébe illő jelenet.
A lélekben oly zárkózott Petőfi, ki a
látogató szalontai előkelőségek elől a kert
be szökik, órákig el tud játszani a két
gyermekkel. Nevetve vert nagyokat a
Laci gyerek nevelési felületére, ki erre
nagy harsogva kacarászott, Juliskának
meg meséket mondott. Igaz, hogy a lélek
inkább a fiúhoz vonzotta. Irt is hozzá egy
oly verset, mely mint gyermekvers a cím
zettet is halhatatlanná tette az irodalom
ban. Mikor pedig tovarobogott az üstö
kös, Laci egyre emlegette és várta vissza
Petőfi bácsit, aki ígérete szerint paripát
fog hozni neki. Később a hozzá írt verset,
miután az nyomtatásban is megjelent, ad
dig olvasta és mondogatta Juliska, míg
Laci is megtanulta. Azután bárki jött
Aranyékhoz, a fiatal úr hozta is már az
újságot s elszavalta a saját magához írt
verset. A mókás előadás mozzanataira
nénje tanította meg.

A mi kis lányunkat vereség nem érte;
De fájt neki a szó s megneheztelt érte;
Félreül duzzogni, csinál képet hosszút,
Töri fejét nagyban, mikép álljon bosszút.
összeszedi hát kedvenc dolgait, kendőbe
kötözi, szüleinek szépen kezet csókol s ott
akarja hagyni a szülői házat, hiába kér
leli az édes anyának áldott szava. Az apa
tréfás komorsággal, de mély erkölcsi cél
zattal egy ezüst pénzt ád neki e szavak
kal :

De Juliska azért volt leány, hogy más
kérdés iránt is érdeklődjék egy lírikus
költőt illetőleg. Megértette a szülők be
szédéből, hogy Petőfi bácsi már vőlegény,
s azt is megtudta, hogy mikor lesz az es
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küvő. Arany a legénységtől búcsúzó Pető
finek egy levelet írt, melyben megörökíti
leánya e mondását az emlegetett nászról:
„M ajd lesz öröm Petőfi bácsinak." A lá
nyos megérzés képzelmének szivárvány
színben ragyogó buborékét röpítették a
levegőbe a rózsás gyermekajkak.
A szabadságharc vihara Arany életén is
rendet fordít. Petőfi bíztatására, mások
hívására Pesten keres irodalmi elhelyez
kedést, Haza írt soraiban üzen a kicsi
nyeknek is: „Julcsa, Laci, jól viseljétek
magatokat, majd meglátom, ti milyenek
lesztek Pesten." — A sors úgy határozott,
hogy a Pestre vivő utat csak 12 év múl
tán tegyék meg, addig még sok gondot és
bút látott a kis család a leigázott hazában.
A kis Juliska szépen serdül, bár terme
tére kicsiny marad. Az ő lelkén is átvonul
olykor vihar s helytelen tettéért olykor
feddő szót kap, de érzékeny kedélye nem
bírja el. El akarja hagyni a 9 éves gyer
mek elkeseredésében a szülői házat. E tra
gikus jelenetet Arany egyik legszebb tor
zójában a „Juliska elbújdosásá“ -ban örö
kítette m eg :

Itt van egy fehér pénz, nagy útra tedd e l;
Erre sem vagy méltó önön érdemeddel. . .
A vers nincs tovább. A költő nem fe
jezte be, de zárójelben ezt írta végére.
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„(Azután elindult világra, de az utcaajtó
nál egy kutyát látott s nem mert világra
menni.)“ Valóban Kobbia vagy Defregger ecsetjére méltó gyermeki kép. Ez idő
ben bizony sokszor volt komor Aranyéknál a családi hangulat. A költő lantján ez
időben szakad fel nejéhez a legtisztább
lírai hang:
. . . Oh ne nézz rám oly sötéten
Pályatársa életemnek
Zúgjanak bár künn a vészek,
Csak az a kis enyhe fészek,
Ez maradjon mindig épen.
Hazánk felett átszáguldó vihar bizony
még a madárfészkeket is leverte. Juliska
nagyot komolyodott e nehéz napokban.
Tizenkét éves korából arról értesülünk,
hogy öt húszason egy német történeti
könyvet vett.
Ebben az időben kell elszakadnia a
szülőföldtől. Az élet sodra sajkájukat
Nagykőrös felé viszi, hol új emberek, új
környezet, új benyomások raja s az eszmélkedést keltő összehasonlítás lehetősége
várja és tárul ki elébe.
Nagykőrös földjén későn átültetett fá 
nak érezte magát a költő. A Dr. Lázár
Béla által 1891-ben közölt pár levélből,
melyet Juliska gyermekkori barátnőjéhez
— a Petőfit is letromfoló Balogh János
szalontai szenátor Lina lányához — írt,
ki 1858-ban Lovassy Alberthez ment nőül,
úgy látszik, hogy zajosabb élet ellenére is
a bimbóba feslő leány nem érezte jó l ma
gát Nagykőrösön, szíve visszavágyott az
Ó-torony környékére. Egyik levelében az
ért sóhajt Szalonta után, mert ott „nem
olyan önzők az emberek". Aranyékat tisz
telik a büszke körösi civisek is, sőt talán
szeretik is, de csak módjával. Ezért olvas
—

suk egy másik vallomásában, hogy „sze
retnek minket nem úgy, mint a többi ide
gent." Azonban nem bírja el nemes gon
dolkodása a vidéken szokásos örök ember
szólást. Panaszkodva írja, hogy itt „szapulnak irtóztató mértékben mindenkit."
Aranyék nem is olvadtak fel nagyon
Nagykőrös életében. Elég lelki felfrissü
lést nyújtott nekik az „idegenekéből álló
tanári családok barátsága s a Kőrösön
lakó fél-akadémiához olykor Pestről leránduló másik fele az Akadémiának. Csengery, Kemény báró, Gyulai Pál, Jókai
Mór vendégei a nagykőrösi körnek. Ked
ves interieurt fest erről Dóczy Jenő köny
ve, (E gy nap Arany életéből.) A kis ter
metű Juliskát gyanúsítani kezdi az unat
kozó kis város a szinte nem óriási Gyulai
Pállal, mintha az ő kedvéért taposná anynyiszor az alföldi sarat. A kósza beszédet
Nagyszalontára is elverte a hírharang s
mikor erre barátnője egyik levelében cél
zást tesz, hivatkozva a minden leányszív
ben elkövetkező változásokra — Juliska
tiszta szívvel ír ja : „most még én rajtam
semmi változás nem történt."
Pedig hullám csapott át az ő lelkén is.
Amint az apát debreceni diákkorában
megejti a világot jelentő deszkák csábos
világa, leányát is megkörnyékezik ily
csalfa álomképek. Vonzza, csábítja a szín
pad csábos világa. Jókai „E gy nagy élet
apró emlékeiében írja, hogy őt Arany az
zal édesgette le Nagykőrösre, hogy van
neki egy kis leánya, aki egy humorisztikus
novellájából vígjátékot csinált s azt maga
el is játssza.
„Gyönyörű kedves gyermek volt, mint
ha most előttem állna még, rózsapiros ar
cára, nagy eleven szemeire s. arra a mosolytálló ajakra olyan jól emlékszem" —
beszéli Jókai. Az „Örmény és családja" c.
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novellát dramatizálta a kis leány, ötféle
szerepet kellett játszania: egy vén lamen
táló fösvényt, egy boltoslegényt, egy ital
szomjas kocsist, egy naiv szelíd hajadont,
aztán meg egy pajkos, cserefendi lányt.“
Jókai szavai szerint: „A z előadás köztet
szést aratott s az összes játszó személyzet
általános tapsviharban részesült.11
Tompa is megszerette ott jártában a kis
lányt. Mikor pedig a virágok költője haza
felé indult, elkísérték Ceglédig, mert csak
addig járt a vasút. A kis lányra igen mély
hatást tett ez az út, s az először látott
vasút.

Aranyék életútját azonban Pest felé ba
rázdálta ki. Juliska utolsó körösi emléke
az a szép terítő maradt, melyet két barát
nőjével az Ür asztalához ajándékul hor
golt.
Arany a Kisfaludy-Társaság igazgatója,
lapszerkesztő, majd az Akadémia titkárja
lesz. Juliskának minden szépért, költészet
ért és művészetért hevülő egyénisége sok
örömet talál a fővárosi életben s abban a
családiasnak mondható baráti körben, me
lyet Csengeryékkel és Gyulaiékkal alkot
nak. Ezen időszakról Széchy Károly festegető tolla gyönyörű képet rajzolt a Bu
dapesti Szemlében 1890-ben megjelent ta
nulmányában, melyhez a színeket azokból
a levelekből vette, miket Juliska egy kö
rösi tanár fiatal nejéhez, Dr. Lengyel Dánielnéhez intézett. „Bizony kedvesem egy
kissé sajnállak benneteket azon a K őrö
sön. Nem tudom, miként szoknám ismét
oda, ha valamikép oda kellene mennem.11
Egész ódái himnuszt zeng a jóságos Bezerédy lstvánnéról, az irodalmi gyűlésekről,
a felolvasó ülésekről, mikről soha el nem
maradt. Osztozó fájdalommal vesz részt a
több gyermeküket elvesztő Csengery-család gyászában, méla bánattal nézi, hogy
mint pusztul a Margitsziget romvilága. Iro
dalmi munkát is végez, segít öccsének a
népmesék gyűjtésében és feljegyzésében.
Mikor pedig a költő orvosi tanácsra a
szliácsi forrásfejeknél keres gyógyulást,
ő Nagyszalontára vágyik vissza, oda megy
egy kis falusi levegőt szívni, hogy „a régnem látott rokonokat, gyermekkori kedves
barátnőket ölelhessem11 . .. Ekkor azonban
már valami változás történt rajta. Az ő
szíve is virágba borait. 1863. augusztus
10. napján örök hűséget esküdött Szél
Kálmánnak, Nagyszalonta református pap
jának.

A színpadi sikert szélesebb körben is
megízlelte. A fiatalság K isfaludy: Csaló
dásait színre hozta. Arany Juliska a vén
Luca kisasszonyt személyesítette, annyi
kómikai készséggel, hogy még édes apját
is meglepte. Még jobban meglepte, mikor
az első pesti látogatás és a Nemzeti Szín
házban nyert emlékek hatása alatt leány
kája bejelentette neki, hogy színész akar
lenni. A Hölgyfutárban megjelent dicsé
ret a körösi szereplésről már Tompáék ag
gályát is felkeltette. Ámde a szerető apa
szeretettel fordult kis leányához és a szí
nek világát valóra festette előtte, nem is
engedte többször fellépni s a jó gyermek a
szülői jóakaratban könnyen megnyugo
dott.
Mert, hogy mikép szerette szülő és gyer
mek egymást, mi sem bizonyítja jobban,
mint az a lélek mélységéből felzokogó ja j
szó, mikor a következő évben Juliska be
teg lett.
Csak ha bimbófővel asznak
A virágok : oh ez f á j ;
Ha reménye új tavasznak,
Most születve, sírba száll . ..
A sors leányát megkímélte még most,
-
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nyezve: „Köszönöm, nagyon köszönöm,
hogy eljöttek." Az aggódó apa alig bírja
elrebegni: „Csak csendesen kedves le
ányom, majd meggyógyít a jó Isten" . . .
M ajd felsikolt a haldokló fiatal anya s
oda mutat reszkető kézzel a kicsi Piroska
fe lé : „Itt a halál van, vigyék a haláltól."
Igaza volt. Igaza volt a költőnek is, csak
a jó Isten gyógyította meg már Juliskát,
ki december 28-án örök álomra húnyta le
szemét.
A lesújtott apa másnap Tompának ír
egy pár sort.
„Kis árváját egészségben, de minő sors
nak hagyta itt! Oh borzalom, ki hát bol
dog a földön" . . .
Talán soha se volt olyan idő, mint a
mostani, amelyben oly nehezen lehetne fe 
leletet adni a megrendült szülői szív sötét
kérdésére. Muhi Sámuel kötegyáni lelkész
temette el Arany János leányát.
A Pesti Napló 1865. évi január 4-iki
számában olvassuk a temetés leírását,
mely így végződik: „Valóban nemcsak
Szalonta s vidéke gyászol e nagy veszte
ség miatt, de a két haza szíve is zokogva
dobog fel e hír hallatára: Arany Julianna
nincs tö b b é !“ . . .

A boldog apa sejtelmes borongással írja
e napról: „Megtörtént — csak Isten adja
jóra“ . . .
1864. nyarán megszületik a kis unoka,
aki a Daliás Idők hősnőjének baljóslatú
Piroska nevét kapja a keresztségben. A
fiatal anya még az őszön ezer gondja kö
zött sem feledkezik meg szülőinek ezüst
lakodalmáról s hálás emlékezéssel ír ja :
„Adjon Isten kedves jó szüleimnek még
egy 25 évet együtt, egészségben, boldog
ságban, megelégedésben tölteni." A boldog
hitves, apa és nagyapa válaszából csak
ennyit idézünk: „25 évünk mint egy bol
dog óra röppent el . . . Á ldjon meg a jó
Isten kedves fiam." A jó Isten pedig már
ekkor magához készült hívni Juliskát.
December elején szomorú hírek érkez
nek Szalonta felől. A költő, kinek lelke
oly hajlamos a bánatra, szenvedésre, révülten k érdi:
Szenvedsz? mióta? mennyi kínt?
Régen! S okat! Oh, Istenem!
Repülök: látlak-e megint?
Vagy a pohár csordulva vár,
S fenékig kell ürítenem!
Bár minden idejét az akadémiai nagy
gyűlés előkészítése veszi el, abbahagy
mindent. Apa, anya, testvér sietnek a be
teg ágyához. Lélekrendítő az a kép, amit
Arany László hátrahagyott irataiban meg
rajzol e szívettépő viszontlátásról. A meg
tört szemű beteg csak ennyit mond köny-

—
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Arany költészetének fájdalmában to
vább élő leányáról, szívének új hitet és
reményt adó unokájáról bús mesénket jö 
vőre folytatjuk.
Dr. Oravecz Ödön
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Mindennap — az Élet Könyvéből.
A magvető.

Nov. 10. Márk IV. 1— 3. A magvető az
Űr Jézus. Drágább magot, mint ő, soha
senki sem vethetett. Isten gondoskodik
arról, hogy az ő igéjének jó magva min
denfelé szórassék, de mennyien vannak,
akik ezt be nem fogadják. Nem gondolják
meg az ilyenek, hogy akinek szívében nincs
jó vetés, annak nem lesz aratása sem, s
engedetlenségükkel elveszítik a jó gyü
mölcsöket.
Nov. 11. Márk IV. 4. 15. Hányán van
nak, akiknek szívében nincs hely az Isten
számára, kiket csak a földi dolgok érde
kelnek. Lehet valaki jó templombajáró és
bibliaolvasó, szíve mégis útfélhez hasonló,
melyben az evangéliom magva ki nem kél.
Vájjon arat-e a szántóvető az útfélen is?
Nem, mert hiszen a madarak kapdossák el
a magvakat. Nincs azonban olyan kemény
szív, mit Istennek lelke nem tudna tevé
keny érdeklődéssé változtatni. Csak akar
nunk kell!
Nov 12. Márk IV. 5— 6, 16— 17. Milyen
szomorú, hogy oly sok kemény, köves talaj
van az emberi szívek között. Vannak, kik
az igét nagy örömmel azonnal befogadják,
de nem hatolnak annak mélyére, szivüket
egészen nem hatja át annak ereje, ezért
nincs állandósága sem. Jézus meg tudja
növelni a kicsiny hitet, meg bírja erősí
teni az állhatatlan lelket, hogy gyarapod
jék az ismeretben, szeretetben és megszentelődésben. Kérjük mindezekhez az ő meg
szentelő kegyelmét.
Nov. 13. Márk IV. 7. 18— 19. Sok ember
szeretne Jézus tanítványa lenni, de nem
harcol teljes erejével a rossz megsemmisí
tése végett, s így lelki élete elcsenevészese—
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sedik. Olyan lesz, mint a bozóttal körülvett
gyenge növény, mely a napfényből, leve
gőből mindig kevesebbet kap. Vájjon ben
nünk mi az a tövis, mely a jó magot meg
fojtani akarja? Tartsunk evégre szigorú
önvizsgálatot, és ne fáradjunk el minden
tövis ellen az Űr erejével venni fel a har
cot, hogy mint győzők kerülhessenek ki
belőle.
Nov. Iá. Márk IV. 8, 20. Milyen meg
nyugtató számunkra, hogy van jó föld is,
ahova az ige magvai nem hiába hullanak.
Hogy a mi életünk is ilyen gyümölcsöző
legyen, annak az a feltétele, hogy a ma
gunk ürességét, erőtelenségét megismerve,
az Űrből merítsünk. Lelki életed gyünölcstermését megérzi-e környezeted? Lukács
V III. 15.
Nov. 15. Márk IV. 9— 13. Isten min
denki szivébe kész vetni a magot, minde
neknek füleket is adott, hogy meghallgas
sák szavát. Minden utat és módot meg
próbál, hogy az embert az üdvösség útjára
vezérelje. Csak az emberen múlik, ha Isten
igéje nem lehet áldás számára. Vigyázz,
hogy a kegyelmi időt el ne veszítsed!
Nov. 16. Márk IV. 21— 23. Isten alkalmat
nyújt mindnyájunknak arra, hogy az ő
országának titkaiba belehatoljunk. Ne néz
zünk az akadályokra, nehézségekre, mert
ezek csak kétségbe sodornak. Imádkozzunk
Isten megvilágosító Szentleikéért. Adjunk
hálát és higyjünk. Azt a világosságot pedig,
amit már nyertünk, nem szabad csak ma
gunk számára őrizgetni, véka alá rejteni,
de világítsunk abban a körben, ahová Isten
állított. Máté V. 16.
Nov. 17. Márk IV. 24— 25. Ha hit által
új életet nyertünk, az cselekedetekben is
nyilvánulni fog. Az Űrtói kapott képes—

ségeinket legyünk készek mások szolgálatá
ba állítani megbocsátó, segítő, hordozó sze
retettel. „Szíved kincse nő, ha osztod, szórd
a földbe magvadat, Szertehintve hoz gyü
mölcsöt, egy rakásban megróthad.“

dogság és öröm kísérnek minket életünk
minden változásaiban. A földi élet küzdel
meiben hű vezérünk, még a halál árnyéká
nak völgyében is velünk van, s életünk
hajóját az örökkévalóság p artjára, átvezérli.

A növekedés.
A második Advent.

Nov. .18. Márk IV. 26— 29. Isten országa
nem erőszakkal, nem emberi segítséggel jő
el. Á Krisztus láthatatlan egyháza, a hívek
serege most még elrejtve fejlődik. Amint
a magot érleli a napfény és eső, úgy vonja,
hívogatja a Lélek folytonosan az emberi
szíveket, hogy egy magasabb lelki életbe
kapcsolódjanak. Engeded-e, hogy Isten el
végezze lelkedben ezt a folyamatot?
Nov. 19. Márk IV. 30— 32. Az emberek
minden időben hajlandók Krisztus egy
házát lebecsülni. Annyira csekélynek tart
ják, hogy vele foglalkozni nem érdemes.
Az a kicsiny mustármag a tanítványok lel
kes: seregével mégis meghódította a vilá
got. A bolsevista, istentelen irányzat lábbal
taposhatja az Űr ügyét, de az ő egyháza
az egyetlen biztos hely ma is, ahol a meg
tépett, elgyötört lélek igaz megpihenésre,
meleg, puha fészekre talál.
Nov. 20. Márk IV. 33— 34. Isten lényé
nek mélységeit a véges ember fel nem fog
hatja,. csak az alázatos, engedelmes lélek
előtt tárja fel az ő kegyelmének titkait. Ezt
is fokozatosan „úgy amint megérthetik".
Hogy az ő megismerésében mind többre
jussunk, ne hanyagoljuk el a Jézussal való
összeköttetésünk feltételeit : az ő igéjének
olvasását, az imádkozást, a keresztyén mun
kásságban való hűséges forgolódást.
Nov. 21. Márk IV. 35— 46. Az élet küz
delmeibe, ha Jézussal indulunk, nincs okunk
a kétségbeesésre. Ő mindig közel van, le
csendesítheti körülöttünk a habokat. Mindenekfelett mibennünk, hogy békeség, bol
—

Nov. 22. Máté X X IV . 3— 13. Az egyházi
év ■utolsó hetébe léptünk. Egyházunk rég
től fogva az utolsó időkre irányítja ilyen
kor a figyelmet. A tanítványokat elsősor
ban Jeruzsálem sorsa érdekli. Amit erről
jövendölt Jézus, az szórul-szóra beteljese
dett. Nincs okunk kételkedni, hogy az Ő,
az utolsó időkre vonatkozó kijelentései is
igazak. Legyünk készek, mert bármely
percben számot vehet tőlünk az Űr!
Nov. 23. Máté X X IV . 14. 25— 31. Isten
igéje ma már valóban az egész világon hirdettetik. 652 nyelven olvassák a bibliát.
Tévtanítások, álkrisztusok napjainkban mily
nagy tért akarnak hódítani; mindezek is
az utolsó idők jeleit mutatják. Vigyázzunk,
hogy meg ne tévesszenek. Járjunk az Űr
világosságában.
Nov. 24. Máté X X IV . 42—51. Vannak,
akik a jelekből akarják megállapítani az
Űr Jézus második eljövetelének napját és
óráját. Ennek kutatásában pazarolják el a
drága kegyelmi időt, s tévútra vezetik ezzel
a hiszékeny lelkeket. Balgatagság erre fek
tetni a legnagyobb súlyt, készenlétei,az, amelyet Isten tőlünk elvár. Legyünk az a
boldog szolga, akit ura hűséges munkában
talál.
Nov. 25. Máté X X V . 1— 13. Hogy mikor
lesznek az utolsó idők, ez egyedül Isten ha
talmában van, úgyhogy még a várakozás
ban lévők is „mindannyian elszunnyadának“ . Ám közülük egyesek készen tartották
lámpásaikat elégséges olajjal. Nem elégsé
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ges bizonyos részvétel vallási dolgokban.
Legyünk éberek a hitben és imádkozásban,
gyökerezzék lelkünk az igaz istenfélelem
ben.
Nov. 26. Máté X X V . 14— 30. Sokat, vagy
keveset bíztak rád, egyet várnak el tőled,
hűséget. Ne mondd: erőtelen a hited. Ha
kevés is, az Űr megsokasíthatja. Akinek
van, adatik. De, ha elásod evangéliumi
világosságodat, még az is, amit már nyertél
az Űrtől, elvész, elvétetik tőled.
Nov. 27. Máté X X V . 31— 46. E példá
zatból világosan láthatjuk kötelességünket.
Ha az Űréi vagyunk, teljesítenünk kell a
feladatot, amit ránkbízott, mert hitünk,
cselekedeteink tesznek bizonyságot arról,
hogy jobb vagy balkeze felől állíttasunk.
Boldogok a lelkek, akikhez így szól m ajd:
„Jertek, Atyámnak áldottai, örököljétek ez
országot . .
Nov. 28. János X IV . 1— 6. Ebben a nagy
kérdésben Jézus az út, aki által az Atya
házában hajlékra lelünk. Ő megkészítette
azt az ő igazsága által, melyet a Golgothán
számunkra megszerzett. Az életet csak
Benne találjuk meg itt és az örökkévaló
ságban. Ne nyugtalankodjék a mi szívünk,
nem Ítéletre jön övéihez, de azért jön, hogy
számunkra az elkészített örök hajlékokat
megnyissa.
Advent.

Nov. 29. Máté X X I. 1— 9. Jézus első el
jövetele az alázatosság jegyében folyt le.
A szelíden, szamárháton bevonuló Jézus
képe ott él emlékedben. De meglátod-e ben
ne a világ megváltóját, aki jön, hogy neked
is Üdvözítőd legyen. Hozod-e eléje szíved
nek pálmaágait1?
Nov. 30. Jerem. X X I II. 4— 6. A Messiás
jelentősége nem ott kezdődik, mikor mint
kis gyermek a bethlehemi jászolban meg

jelenik. ő t várta az emberiség évezredeken
át. Róla szóltak Isten népének prófétái, ő
reá mutat Jeremiás is. Ö a mi igazságunk,
üdvünk és életünk. Akik benne vetik re
ménységüket, vérzivatarok idején is bátorságosan lakoznak.
Dec. 1. Mikeás VI. 6— 8. December a
karácsonyvárásnak a hónapja. Ez a vára
kozás még ezekben a nagyon nehéz, küz
delemmel teljes időkben sem veszett ki a
szívekből. Krisztus, a Megtartó jön és hozza
a szabadítást, de mi is menjünk elibe. Mi
vel menjek elibe az Űrnak? „Megjelentette
néked, óh em b er................ igazságot csele
kedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy
alázatosan járj a te Isteneddel".
Dec. 2. Ézs. LX . 1— 5. 19— 20. Ami a
prófétának látomás, az részben beteljesült
valóság, részint be fog teljesülni. Krisztus
a világ világossága. Vájjon a mi életünk
világossága-e ? Engedjük, hogy az Űr dicső
sége rajtunk is feltámadjon és a mi sze
gény népünkön. íg y remélhetjük, hogy
nemzetünk gyásznapjainak vége szakad.
Dec. 3. Luk. I. 67— 80. Zakariás hála
éneke legyen a mi énekünk is. Adjunk
hálát Istennek kibeszélhetlen nagy irgal
masságáért, amelyet közölt velünk egy
szülött Fiának odaáldozása által. Zakariás
gyermekének magasztos elhivatást jöven
döl, aki az úr előtt jár, hogy az ő utait
megkészítse. A mi hivatásunk is, hogy
szentségben és igazságban járjunk előtte
életünk minden napján.
Dec. 4. Luk .1. 46— 54. Mária, a gyerT
mek Jézus anyja imádásunk tárgya nem
lehet. Istennek egy alázatos szolgálóleánya,
akit mélységes hite, alázatossága folytán
felhasználhatott arra, hogy oly magasztos
hivatást bízott reá, melynél nagyobbat em
ber számára el sem képzelhetünk. Áldott
ő az asszonyok között!
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Dec. 5. Luk. II. 36— 38. V ájjon azok
közé tartozol-e, akik várják a váltságot,
vagy még egyáltalán nem foglalkoztál azzal
a gondolattal, hogy az örök életet megnyerhesd ? Óh siess biztosítani! Isten bűnbocsá
tó kegyelemmel közeledik hozzád, ragadd
meg mentő kezét, s akkor áldod majd te is
az Urat és szólsz felőle mindeneknek.
Dec. 6. Luk. II. 25— 35. Milyen benső,
szoros összeköttetésben lehetett az öreg Si
meon Istennel, hogy olyan teljes bizonyos
ságot nyert arra nézve, hogy nem hal meg
addig, míg nem látja a világ Üdvözítőjét.
Mennyire pontos utasításokat kapott a
Szenti élektől, hogy azon a napon felmenjen
a templomba, s az egyszerű kis gyermekben
megismerje Jézust. Mi is Isten lelke által
ismerhetjük meg Őt.
Dec. 7. Máté III. 1— 9. A pusztai prédi
kátor válaszút elé állítja népét. Elközelített
a mennyeknek országa. El kell hagynia a
sötétség cselekedeteit és a megtérés gyü
mölcseit teremje életük. A mi feladatunk,
hogy egyengessük az Űr útját. Istenfiú-

ságra hivattunk, de, ha e jogot elvetjük,
kárát valljuk, Isten pedig a kövekből is
támaszthat fiakat.
Dec. 8. Ján. I. 26— 33. Keresztelő János,
a legnagyobb megbízatásra, a Megváltó el
jövetelének előkészítésére elhívott próféta
mily csodálatos alázatossággal teljesíti hi
vatását. Jézussal szemben még sarúja szí
jának megoldására sem tartja magát mél
tónak. Az ő munkája vízzel való kereszte
lés, de Jézus az Istennek ama báránya,
ki elveszi a világ bűneit. Ezt a boldogító
igazságot csak alázatos lélekkel tehetjük
a magunkévá.
Dec. 9. Róm. X V . 4— 13. A szentírás
vigasztalása reménységet akar nyújtani
minden népeknek. Krisztus betöltötte a
törvényt, engedelmes volt a kereszt halá
láig az Isten igazságáért, de irgalmasságá
ért dicsőítik a pogányok. Ebből a világot
átölelő ádventvárásból kiveszed-e a részed
úgy is, hogy a sötétségben élő népekért
imádkozol, áldozol, hogy hozzájuk is eljöj
jön Isten országa.
Rimár Jenő

Két levél.
csit beszélni vagy levelezni. Ha van kedvetek,
Kedves Olvasőtársaim, levelezni, akkor c szándéktokat majd közöljétek az Ifjú Évek szer
kesztőségével, s akkor majd a Kedves Szerkesztő
Urak összeköttetésre fognak lépni a külföldi
ifjúsággal, s így azután majd rövid időn belül
meg fog indulni e levelezési mozgalom.

Kedves Olvasóti'irsaim!
Az ember néha elrémülve veszi tudomásul a
külföld tájékozatlanságát hazánk kultúrviszonyairól s ezt a tudatlanságot néha még elősegí
tik a tervszerűen rosszul beállított ismerteté
sek is.
Ügy gondolom, hogy talán az „Ifjú Evek"
olvasói is kivehetik részüket a külföld felvilágo
sítására irányuló munkából. Ez pedig nem áll
egyébből, minthogy a külföldi ifjúsággal levél
beli összeköttetésbe lépjünk. Ez a levélbeli öszszeköttetés hazánk javát szolgálná, minket pe
dig kellemesen szórakoztatna. Természetes, hogy
e levelezési mozgalomban csak olyan leányok és
fiúk vehetnek részt, kik németül, angolul, fran
ciául vagy pedig eszperantóul tudnak egy ki-

»
—

Kedves Olvasótársaim, minél tömegesebben
jelentkezzetek, hogy azután mi is kivegyük ré
szünket a külföldet .felvilágosító és a revízió
szent célját szolgáló munkából.
Szeretettel
Pethő Kálmán
Szent István felső kér. isk. tan.
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Kedves Olvasótársaim!

társaim, s legyen az Ifjú Évek olvasótábora egy
lelkileg összeforrt egységes szervezet. Minket,
akik egy nemzet gyermekei vagyunk, az öröm
és a gyász — mondhatjátok — úgyis összefor
raszt . . . Forgassátok a történelem lapjait, látni
fogjátok, hogy sok félreértésnek volt az okozója
az, hogy nem ismerte magyar a magyart eléggé.
A mai nehéz időkben pedig nagyon kell vigyáz
nunk és szükségünk van minden erőnkre.
A külföldi levelezés kétségkívül hasznos és
sok boldog percet szerez; akiknek van alkalmuk
és idegen nyelvtudásuk, azok csak levelezzenek
szorgalmasan. De ne feledjük megismerni ma
gyar testvéreinket sem. 8 meglátjátok, hogy
még melegebb és testvériesebb lesz a hangulat,
ha Isten segítségével, februárban ismét együtt
leszünk.

A fenti levél tartalmát az Ifjú Évek október
25-én megtartott összejövetelén ismertem meg.
Olvasótársunk valóban szép gondolatot vetett
fel, mint külföldi levelező osztozom nézetében,
azonban egy gondolatot fölvetek én is . . .
Bizonyosan vannak olvasótársaim között olya
nok, akik szeretnék egymást és egymás munka
körét megismerni. Az az idő, amely egyszer egy
évben rendelkezésünkre áll, hogy a különböző
vidékről összegyűlve, gondolatainkat kicserél
jük, nagyon rövid. S a szív is csak a barátság
szavára nyílik meg igazán. Az igazi, mély barát
ság kifejlődésére idő kell. A levelezés ideje igen
alkalmas arra, hogy egymás lelkivilágába be
pillantást nyerjünk. Az Ifjú Évek olvasóinak
közeledniük kellene egymáshoz, ezért arra kérem
az Ifjú Évek Szerkesztőségét, hogy tegye lehe
tővé számunkra azt, hogy mindenekelőtt egy
mást megismerhessük. Schiller mondja: „Willst
du die andern verstehn, blick in dein eigenes
Herz!“ Ennek alapján ismerjük meg először
magyar olvasóink lelkivilágát s először azoknak
nyújtsunk testvéri kezet. Fogjunk össze olvasó

Katona Magda
ev. koll. tan.
Ezt a két levelet egyelőre minden megjegyzés
nélkül átadjuk olvasóinknak. Várjuk a hozzá
szólásokat, hogy azután az ügy további sorsa el
dőljön.
Szerkesztőség.

Fényképezzünk!
Az objektív által előállított képet fényérzékeny anyaggal bevont lemezen vagy
filmen rögzíthetjük meg. A fényérzékeny
anyag, az ezüstbromid, zselatinrétegben
van a lemezre rávive. Ez a fény hatására
átalakul, azonban ez az átalakulás közvet
lenül nem látható, de láthatóvá tehető az
ú. n. előhívással. Előhívás közben a fény
érte helyeken a szinezüst kiválik a külön
ben sárgás-fehér vegyületből s ennek követ
keztében ott a lemez elfeketedik. A felvétel
tehát olymódon történik, hogy a lefény
képezendő tárgyat az objektívvei (s a
pillanatzárral) kellő hosszú ideig leképez
zük, exponáljuk a lemezre, aminek követ
keztében az érzékeny rétegben a kép árnya
latainak megfelelő elváltozások állnak be.
A lemezt ezután előhívjuk.
—

A lemezek, filmek, egyszóval a negativanyag fényérzékeny rétege nem minden
féle színű fényre egyformán érzékeny. A
forgalomban levő anyag legnagyobb része
a vörös fényre egyáltalában nem reagál.
Ezért lehet a sötétkamrában sötétvörös
lámpafénynél ezekkel a lemezekkel (fil
mekkel) nyugodtan dolgozni. A legegysze
rűbb lemezek egyáltalában nem érzékenyek
a vörös és narancssárga színek iránt, alig
érzékenyek a sárgára, de annálinkább a
kék és ibolyaszinekre. Ilyen lemezekre ké
szített felvételeken a vörös és narancsszínű
tárgyak feketének, a kékek pedig vakító
fehérnek látszanak. Az ortochromatikus
lemezek és filmek már a narancs és sárga
színekre is érzékenyek, de a kék színekre
még mindig sokkal erősebben, mint kellene,
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azért egy kék színű tárgy ezeken is fehér
nek látszik. Hogy ez ne történjék meg, a
kék fényeket le kell bizonyos fokig tompí
tani. Ezt úgy érhetjük el, hogy az objektivre a felvételhez fényszűrőt teszünk. Ez
egy sárgára színezett, teljesen átlátszó, sík
üveglemez. Az ortochromatikus negatívanyagon ílymódon a sárgától az ibolyáig
minden szín helyes árnyalatban jelenik
meg.
A vörös fényre is érzékenyek a panchromatikus lemezek s filmek. Ezek legérzéketlenébbek a zöld fényre, azért ezeknél zöld
színű fényszűrőt szoktunk használni a fel
vételnél a helyes színkorrekció elérése vé
gett. Panchromatikus negativanyaggal ter
mészetesen csakis abszolút sötétségben le
het dolgozni.
Általában háromféle szűrő van forga
lomban: világos, közepes és sötét. A vilá

gosat pillanatfelvételeknél használjuk, mert
a szűrő az expozíció idejét növeli. A kö
zepes szűrő adja a helyes színkorrekciót,
ezt' csendéletek, tájak fotografálásánál alkálmazzuk. A sötétet igen ritkán: szinpompás festmények reprodukálásánál vesszük
igénybe. Azt a számot, amely megmondja,
hogy a’ szűrő használata esetén az expozíció
időt mennyiszer kell nagyobbra venni,
szűrőfaktornak nevezzük. Ez nemcsak a
szűrőtől, hanem a lemez minőségétől is
függ. A szűrőket sötétségük szerint szá
mokkal jelöljük. A következő táblázatban
néhány Agfa, Lifa és Hübl szűrő faktora
van megadva, és pedig az A csoport pan
chromatikus, a B erősen ortochromatikus,
a C eléggé ortochromatikus, a D közepes
és az E igen gyengén ortochromatikus
negativanyagra vonatkozik.

Szűrők sorszám szerint
Agfa
Agfa
Agfa
Agfa
Agfa
Agfa
Hübl

világos . .
0 és Lifa 1
1 és Hübl 1
2 és Lifa 2
77
*
3, Lifa 109, Hübl II.
közepes . .
4, Lifa 3, Hübl III.
sötét
. .
5, Lifa 4
legsötétebb szűrők
IY.
77
77

.

,, . . . .

E

1-2
1-5
2
2-5
3
3-2
3-4

2
25
3
4
6
7
8

5
6
8
12
20
25
30

1-5
2
2-5
3-5
4-5
5-5
6

3
4
6
8
12
14
16

17— 19-esek, a magas érzékenységüek 20—
21 Scheiner fölött vannak.
Ha egyszerűbb lemezre erősen fénylő tár
gyakat fotografálunk (pl. erősen csillogó
víztükör, égő lámpa stb.) akkor a fényes
pontok körül fénykörök jelennek meg. Ez
a fényudvar. Ennek elkerülése végett hoz
ták forgalomba a fényudvarmentes leme
zeket (ma már minden valamirevaló lemez
kapható ilyen minőségben is). A fénvudvarmentesítés legtökéletesebben a lemez
üvegoldalának fekete vagy vörös festékkel

A színérzékenységen kívül még egy igen
fontos jellemzője van a negativanyagnak:
az általános fényérzékenység. Ez az adat
arra ad felvilágosítást, hogy a fényhatásra
milyen erősen reagál a lemez. Az érzékeny
ség elsősorban az expozicióidőre van be
folyással: minél érzékenyebb a lemez, an
nál rövidebb expozíciókkal dolgozhatunk.
Az érzékenységet számokban, mégpedig leg
gyakrabban az ú. n. Scheiner fokokban
szokták megadni. Kevéssé érzékenyek a
14—16 Seheineres lemezek, közepesek a
—

.
.
.

A

Szűröfaktor
B
D
C
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való befestése által érhető el. A filmek a
celluloidlemez vékonysága miatt mentek
ezen hibától.
A negativanyagot természetesen teljes
sötétségben kell tartanunk s a felvételhez
a gépbe belevinnünk. A lemezeket és a
csomagfilmeket
(packfilm) kazettákban
visszük a gépbe, a tekercsfilmeket egy fa
orsóra fénymentesen feltekercselve tölthet
jük a gépbe. Ez igen kényelmes eljárás,
mert a film váltása céljából csak a film 
tárcsát kell elforgatnunk, lemezhasználat
nál minden felvételhez külön kazetta kell.
Hogy lemezt vagy filmet használjunk-e,
arra ismét több szempont az irányadó. A
film kényelmesebb, könnyebb, a lemez ne
hézkesebb, de precízebben lehet vele dol
gozni, különösen akkor, ha nagy fényerejű
gépekről van szó.
Feltétlenül jó minőségű kazettákat vá
sároljunk. A silányabbja hamarosan fényt
enged magába s így a bennelévő lemez
tönkremegy. A kazettákat használaton kí
vül száraz, pormentes helyen tartsuk. A
kazettafedőt húzzuk ki egészen, hogy a
fénymentesítő fekete vagy vörös plüsst ne
nyomja össze. Használat előtt egy puha
ecsettel jól ki kell porolni mindegyiket,
mert ha a lemez felülete poros, akkor a
képen fekete pontok jelentkeznek.
A lemezeket sötétkamrában rakjuk a
kazettákba, mégpedig úgy, hogy réteges
felük kifelé essék. Ha nem panchromatikus
lemezt használunk, akkor sötét rubinvörös
fénynél dolgozhatunk. A lemezeket azon
ban lehetőleg keveset tegyük ki a vörös
fénynek. Legjobb, ha testünk árnyékában
dolgozunk. Az érzékeny lemezoldal matt
fehérnek látszik a sötétkamrában, míg a
másik csillogó, vagy fekete, ha fényudvarmentes a lemez (nem minden fényudvarmentes lemez van így preparálva — ezek
—

nél szintén csillog az üvegoldal). Pan
chromatikus lemezeket teljes sötétségben
kel berakni a kazettákba s így csak tapin
tás útján tájékozódhatunk. De a lemezek
úgy vannak már gyárilag csomagolva, hogy
mindig tudhatjuk, melyik a réteges olda
luk. A csomagban réteges oldalukkal pá
ronként egymás felé vannak fordítva s a
legfölső lemeznek érzéketlen oldala áll ki
felé. Ha ezt megjegyezzük, tapogatás nélkül
is elintézhetjük a berakást. Ujjal, különö
sen izzadó ujjheggyel, ne nyúljunk az ér
zékeny oldalhoz, mert az rögtön foltot okoz.
A lemezeket tehát mindig széleinél fogjuk
még.
E helyen beszélhetünk a sötétkamra
berendezéséről is. E célra bármely helyiség
megfelel, amelyet kellően be lehet sötétí
teni s ahol elegendő mennyiségű tiszta víz
áll rendelkezésünkre. Fontos, hogy külső
fény sehol se hatolhasson be. A világítás
céljaira (ha villanyvilágítás van) legcél
szerűbb egy rubinvörös üvegbura, amelybe
egy 10— 25 wattos égőt teszünk. A vörös
lámpa fényének oly sötétnek kell lenni,
hogy körülbelül 60— 70 cm távolságban
már ne lehessen elolvasni nyomtatott szö
veget. Célszerű egy világosabb sárga burát
is beszerezni, amely a pozitív eljárásnál
föltétlenül előnyösebb, mint a vörös, mert
a világos fényben jobban meg tudjuk ítélni
a keletkező képet. De ha nincs az sem baj.
Ezenkívül szükségünk van a vörös lámpá
tól függetlenül egy normális fehérfényü
lámpára is. Ha nincs villanyfény, akkor
petróleum vagy gyertyafény is megfelel,
természetesen megfelelő vörös lámpában.
Rendkívül fontos az, hogy bőven legyen
vizünk, mert a tisztaság elengedhetetlen
kelléke a sikernek. Legjobb ha vízvezeték
van. Ha nincs, állítsunk be két nagyobb
edényt: az egyiket a tiszta, a másikat az
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elhasznált víz számára. Két asztalunk le
gyen, az egyik lemezek, kazetták, papirok
stb. számára, a másik az előhíváshoz (egy
is elég, ha elegendő nagy). Célszerű, ha az
előhívóasztal teteje bádoggal van fedve,

mert a munkaközben szétcsepegő anyagok
a fát hamarosan összemarják. Egy kézmosó
edény s törülköző feltétlenül szükséges.
(Folytatása következik.)
Levius Ernő

ZSENGÉK
Ma egy kéményseprőt
láttam

Látogatás
E gy magányos délutánon
Kedves vendégem akadt:

Ma eg y kém ényseprőt láttam,

Egy kis napsugár kacagva

Babonában sohse hittem,

Bús szobámba beszaladt.

És ma mégis, bár nevetve,
Ruháját megérintettem .

Nem tudta, hogy merre fusson,
A járást nem tudta még,

Seprőjéből le is törtem

Táncoltak a porszem ecskék,

E gy kicsike kormos ágot,

S rózsaszínű volt az ég.

S rágondoltam arra, akit
Hosszú idők óta várok.

Táncoltak a porszem ecskék,
Minden bútor kacagott . . .
Nem is tudtam, miért is van,

A zt mondják, hogy szerencsét hoz

H ogy oly jókedvű vagyok . . .

Kém ényseprő kormos ága,
Kém ényseprő verítékes,

És a kicsiny napsugárka

Füsttől piszkos, rossz ruhája.

Megpihent a könyvemen,
Majd mikor ment, búcsút mondva

Babonában sohse hittem,

Megsímogatta fejem ,

És ma mégis megpróbáltam,
Hátha talán van is lélek

Elszaladt gyorsan, sietve,

Abban a kicsinyke ágban.

S elbújt eg y felhő mögé,
Fénysóvár szemem követte

Hátha megtalálom újra

M essze a felhők fölé . . .

A szerencsém, boldogságom . . .

. . . Kacagó kis napsugárka!

Babonában sohse hittem

Nyitva van az ablakom,

És ma mégis . . .

Látogass el bús szobámba,
Talán teljesül az álmom . . .

Hozd vissza a mosolyom . . ■
Karig Sári.

—

Karig Sári.
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Perzsia mohamedán iskoláiban azt tanítják,
hogy 7 föld és 7 ég van. Valamennyit S00 év
nyi úttávol választja el egymástól. Az első ég
smaragdkőből van, a második vakító fehér ezüst
ből, a harmadik nagy fehér gyöngyökből, a ne
gyedik rubinból, az ötödik vöröses aranyból, a
hatodik sárga jácintkőből, a hetedik sugárzó vi
lágosságból. Az 1. számú Föld a mienk, a 2. fö l
dön laknak a szelek, a 3. és 4. csupa kő és pokol
kén, az 5-iken csak kígyók tartózkodnak, a ha
todikon öszvérnagyságú skorpiók, lándzsahosszú
farkkal; a 7-ik pedig a sátánnak és társainak a
birodalma.
Delaunay, francia csillagász, azt törekszik ki
mutatni, hogy ami Napunk s a hozzá legköze
lebb eső önfényü csillagok éppen úgy sorakoz
nak a Sirius, mint középponti nap köré, ahogy
a bolygók a mi Napunkat környezik és a pályá
juknak tömegükhöz mért kiterjedése van.
Kapteyn, amsterdami professzor azt mondja,
hogy egész naprendszerünk északkeleti irány
ban repül a Lant csillagképhez tartozó Vega
állócsillagzat felé, 60.000 kilométernyi sebesség
gel, ami évi 120 millió mérföldnyi közeledésnek
felel meg.
Hammerfest, Európa legészakibb városa, 2%
hónapig láthatja egén folyton a Napot és már
cius 25-től szeptember 18-ig olyan világos szür
kületet élvez, hogy felesleges gyertyát gyújtani.
Chevandier számítása szerint 63 év alatt egy
bükkfa erdő annyi szénsavat lehel ki, amennyi
ből 100 év alatt 16 mm vastag kőszénréteg
képződhet.
A homok a leglassúbb terjesztője a rezgések
nek. Míg a tömör gránit, amelyet hibásan porosz
márványnak is nevezgetnek, a talajrázkódáso
kat másodpercenként 507 m. sebességgel adja
tovább, a törmelék gránit 398 méternyivel, a
homok csak 251 méterrel.
1838. január 31-én Jakutzkban, Szibériában
— 60° C hideget mértek. Ez olyan hőmérséklet,

—

amelynél a hőmérő higanyából szöget lehet ko
vácsolni;
A perzsa sáh birtokában van egy 1 m. átmé
rőjű arany földgömb (.glóbus), rajta a széles
ségi és hosszúsági körök, az országok határai,
a hegyek, folyók gyémánt, rubin, zafir, smaragd
és egyéb drágakövekkel kirakva.
A gőzhajó dugattyús gőzgéppel vagy gőztur
binával mozgatott hajó. Gyakorlati megoldása az
amerikai Róbert Fulton érdeme, aki 1807-ben
Clermont nevű 18 lóerős, lapátkerekes gőzhajó
jával árral szemben 120 tengeri mérföldnyi utat
32 óra alatt tett meg.
A Graham-kenyér nevét Sylvester Graham,
amerikai orvostól nyerte. Darált búzából vagy
rozsból készül, erjesztés nélkül.
A hangyák gazdálkodásának legérdekesebb
példáját a gombatenyésztő hangyák szolgáltat
ják. Az Atta-félék a Rhozites gongylophora
nevű gombát termesztik.
P. F.

Előfizettek: (aug. 31— okt. 31.) Buda
pest: Peér P. S. 80.— , Glatz J. 20.— , Fa
sori gimnázium: külső adományokból 12.— ,
I. A 11.— , I. C .8 .— , II. A 8.— , II. B
6.— ,1. B 4.— , Sólyom J. 4.— , III. B 3.— ,
Frenyó V. 1.— , Szabó A. 6.— , Lauer Gy.
4.— , Szarvas: Szlovák M. 40.— , Gyomján
M., Janurik Zs., Kiss J., Sál J. 2.— 2.— .
Pápa: Havasi D. 35.— . Gyón: KovánMurányi Gy. 18.— . Ózd: Marcsek J. 8.— ,
Kispest: Drenyovszky J. 6.— . Szeged:
Petró E. 6.— . Dombóvár: Bergér L. 5.— .
Sopron: áll. p. fiú isk. Petőfi önképzőköre
4.— , Heiner G., Ifj. Belmissziói Egyesü
let, Molnár L., Schindler A. 2.— 2.— .
Nyíregyháza: Dubizmay I. 3.— , Eördögh
B. 1.90. Rákoskeresztúr: Bartók M. 2.—.
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HÍ REI NK
Első kis konferenciánkat október 25-én dél
előtt tartottuk meg a szokott helyen, a Deák-téri
leánykollégium dísztermében. A . megbeszélés
tárgya a v á l s á g volt. Felelős szerkesztőnk be
vezető előadásában rávilágított a problémára,
mely ma itt. lebeg fölöttünk az élet minden vo
natkozásában. Élénk beszélgetés keletkezett és
nagy érdeklődés közepette boncolgatták a jelen
lévők ezt az ifjúsághoz olyan nagyon közelálló
kérdést. Nagyon érdekes vélemények hangzottak
el s bebizonyosodott, hogy jelenünkkel és az ab
ból fakadó jövendővel való foglalkozás egyik
legfontosabb feladatunk. Ez az első konferencia
a probléma felvetésével a következő megbeszélé
sek tárgyát is megadta, s éppen ezért a legkö
zelebbi összejövetelre már azzal a kéréssel hív
juk meg az érdeklődő olvasókat, hogy gondol
kozzanak előzőleg is a társadalmi berendezkedés
és az abban mutatkozó válság kérdésével.
Második kis konferenciánk november hó
22-én lesz, amelyen a jelzett tárgyon kívül meg
beszéljük a februári országos összejövetel
programját is. A konferencia kezdete fél 10,
helye az evang. leánykollégium díszterme (Bu
dapest, IV., Sütő-u. 1, II. em.) Vezeti: Dr. Gaudy
László hitokt. ig.
Jelenjetek meg minél nagyobb számban!
Szarvas. A gimnázium „Ifjúsági Luther Szö
vetsége" szept. 17-én kezdte meg ezévi műkö
dését. Az „Erős vár a mi Istenünk" 1. versének
eléneklése után Korim Kálmán vallástanár fel
szólította az alakulógyűlést, hogy válassza meg
a tisztikart. Ifjúsági elnök Holub Pál VIII. o. t.,
belmissziói titkár Podhradszky János VIII. o. t.,
alelnök Brózik Márton VIII. o. t., főjegyző
Malik Miklós VIII. o. t., pénztáros Dér István
VII. o. t., főrendező Pataki István VIII. o. t.,
aljegyző Kiss Mihály VII. o. t., laptáros Honéczy Pál VI. o. t. lett, egyhangúlag. Holub Pál
ifj. elnök úgy a maga, mint az egész tisztikar
nevében megköszönte a tagok irányukban tanú
sított egyhangú bizalmát, felszólította a tago-.
kát, hogy mindenki tartsa kötelességének a
Luther-rózsa viselését, hogy minél többen jöjje
nek el énekóráinkra s együttesen tanuljuk a
szép evangélikus énekdallamokat, és hogy min
den szarvasi diák tanulja meg könyvnélkül az
egész „Erős várunkat!" --- Alakuló gyűlésünket
Gusztáv Adolf csatadalával, a „Ne csüggedj el
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kicsiny sereg" 1. versének eléneklésével fejez
tük be. Azóta már 170 szarvasi diák hordja szíve
fölött Luther örökké .virító rózsáját.
Holub Pál.
Aszód. Október 11-én, vasárnap volt a gim
názium új épületének felavatása, melyet előkelő
és nagyszámú közönség jelenlétében D. Raffay
Sándor püspök urunk végzett. A gimnázium előtt
Ozitó Győző, iskolánk felügyelője várta és üd
vözölte, a püspök urat. Majd a gimnázium pro
testáns énekkara a 91. zsoltárt énekelte el.
Utána Hamrák Béla, gimnáziumunk vallástanára
mondott imádságot. Iskolánk igazgatója — Dr.
Oravecz Ödön — felkérte a püspök urat, hogy
avassa fel az új épületet. Majd a püspök úr
emelkedett szólásra és gyönyörű beszédben adta
át a szép és hatalmas épületet rendeltetésének
és e szavakkal nyitotta meg az új alma matert:
„Lakozzék ebben az intézetben a tudomány, a
hazaszeretet s a türelmes, megértő és megbocsátó
egyetértés lelke." Utána pedig átadta az épü
letet iskolánk felügyelőjének. Ezután Telmányi
József VIII. o. tan. az ifjúság nevében köszönte
meg a püspök úr fáradozását s az ünnepély a
Himnusz hangjaival véget ért.
Podani József.
A budapesti fasori ev. gimnázium Ifjúsági
Gyámegylete október á-én tartotta alakuló köz
gyűlését. A közgyűlés elhatározta, hogy a nyu
galomba vonult Bereczky Sándor tanár úrnak
üdvözlő iratban fejezi ki háláját az Ifj. Gyámegylet 33 éven át való vezetéséért. Tisztviselők
lettek: Szolár Mátyás VIII. o. t. titkárrá, Knuth
Béla VII. B) o. t. pénztárossá és Lantosy Károly
VII. A) o. t. pénztári ellenőrré. — Az Arany
János Kör okt. 3-án tartotta megnyitó ülését
Bemport Elek tanár úr elnöklete alatt. I. titkár
lett: Erdős VIII. o. t., II. titkár: Singer VIII.
o. t., III. titkár: Flesch VII. B) o. t. — A gim
názium Cserkészcsapata okt. 11-én tartotta ki
rándulás keretében megnyitó összejövetelét. V i
téz Dengelegi Lajos parancsnok úr megnyitó be
szédében érdekes beszámolót mondott a júliusban
rendezett nagytáborról. Ezt Kubacska Ferenc
cserkésztiszt vezette. Körülbelül 35-en vettek
benne részt. A táborhely a Szobtól nem messze
fekvő Bakókúti rét volt. A táborozás szép mun
káját sok szülő is megtekintette. Akkora volt az
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érdeklődés a tábor iránt, hogy egy vasárnap
fiO-nál többen látogatták meg. — Az intézet ezidén is megtartotta szokásos reformációi emlék
ünnepélyét okt. 31-én. Műsora ez volt: 1. Ne
csüggedj el, kicsiny sereg. Közének. 2. Béry
Gyula: Melanchthon. Szavalta Bohár László
VII. o. t. 3. Emlékbeszéd: Melanchthon és az
Apológia. Tartotta Szolár Mátyás VIII. o. t. 4.
Luther: Atya Isten, tarts meg minket. Az ere
deti dallammal énekelte a II. A ) és II. B) osz
tály. 5. Csengey Gusztáv: Zwingli halála. Sza
valta Knével László VIII. o. t. 6. Zárószót mon
dott Guoth Kálmán VIII. o. t. 7. Erős vár a mi
Istenünk. Közének. Amint ez a műsorból is lát
szik, az ünnepély központi tárgya — Melanch
thon Apológiájának 400 éves jubileuma alkalmá
ból — az evangélikus keresztyén hit védelme
volt.

Ifj. elnök Szarvas. Leveled késön érkezett.
A rejtvénymegfejtést kivételesen a pontver
senybe besoroztuk 21 ponttal. Tehát indulsz. A
betürejtvényt közöljük. A képrejtvény nagyon
könnyű. Naplót is és más írásművet is beküldhetsz, szívesen elolvassuk, s ha megfelel, közöl
jük is a Zsengék-ben. A híradást köszönjük. A
késés miatt azt is csak ebben a számban helyez
hettük el.
Őszirózsa. Azt írod: „Csak tessék megüzenni
és én ígérem, hogy soha többé nem fogok köl
teményt írni.“ — Hát nem üzenjük ezt. A be
küldött négy vers nem jogosít fel minket ilyen
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üzenetre. Mert mind a négy mély érzelmi vilá
got sejtet maga mögött. Ha itt-ott — nem sok
szor — a formában van is hiba, mi erősen hiszszük, hogy a következő versküldeményből már
választhatunk közölni valót. Bíztatunk tehát a
további munkára és mindig szívesen vesszük ver
seidet. Szép leveledért őszinte köszönet.
Aki mer, az nyer. Nyertél! És mi szeretettel
üdvözlünk az Ifjú Évek írói, illetve poétái kö
zött. Köszönjük a verseket. Szépek és őszinték.
Küldj máskor is, többet is, mert az ilyeneket
szívesen olvassuk. — De köszönjük a leveledet
is. Azt írod többek között:
„Az Ifjú Évek az evangélikus diák legjobb
barátja, mert tudom, hogy fiatalabb éveimben
époly szívesen olvastam, mint most és ez nem
csak azt mutatja, hogy az Ifjú Évek minden
korbeli diáknak a barátja, hanem azt is, hogy a
lap pár év alatt oly nagy fejlődésen ment ke
resztül, hogy most a legkülönbözőbb igényeket is
kielégítheti. Nagyon szeretem az evangéliumi
rovatot, mely a napi munka elvégzése után sok
szor hoz számomra lelki pihenést."
Szeresd is és szerettesd meg másokkal is az
Ifjú Éveket, amelynek ilyen jól és tisztán lá
tod a célját. Most már nemcsak hűséges olva
sója, de hűséges munkatársa is maradj.
Erős vár a mi Istenünk. A rejtvények meg
fejtését levelezőlapon is be lehet küldeni. Mi
is reméljük, hogy az idén nem fog a betegség
a betegszobához kötni s kérjük is a jó Istent,
hogy adjon neked jó egészséget. Üdvözlet.
Csaba J. Meginterpolláltuk a rejtvényrovat
vezetőjét jutalom-könyved ügyében, s mikor ki
sült, hogy neked van igazad, alaposan megmos
tuk a fejét. A megkésett könyv most eszeveszet
ten szalad címedre. Tehát béküljünk ki. Jó?
A többi levélre a következő számban!
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2. SZÓTAGREJTVÉNY.
' (5 pont)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•'
• ■:
(Kabay János)
A, á, bel, da, des, dé, e, é, gal, gar, i, ka, Ián,
lér, no, or, ra, rén, rit, ső, zeb, zsa, yes.
A fenti szótagokból az alábbi meghatározá
sok szerint szavakat kell alkotni olyképpen,
hogy az első betűk lefelé olvasva egy elhúnyt
írónk novét, a harmadik betűk felfelé olvasva
ennek egyik művét adják!
7. Angolul: igen.
Halfajta.
8. Női név.
Férfi név.
9. Nyakravaló.
Ma a gazdag ember.
10. íz.
Víztartó.
11. A ló rokona.
Rádióalkatrész.
12. Régi nép.
Bibliai személy.

3. SZÁMREJTVÉNY.
(5 pont)
(Kabay János)
Külföldiek lakása
Állat
Ifjú
Háztartási eszköz
Összekötött gabona
Ismert népdal kezdősora 1— 30-ig..

:
:
:
:

15
11
13

:

16 14 4
1 10 25
18 19 29
5
9
2 6
28 20 23 18

7 27
22 3
21 26
28 12

8 24

30

1417

4. BETÜREJTVÉNYEK.
(Egyenként 1 pont)
1.
(Holub Pál)

2.
(Ruttkay Zoltán)

9
O.

4.
(Ruttkay Zoltán)

(Ruttkay Zoltán)

5.
(Ruttkay Zoltán)

A pontverseny a megfejtők között tovább
folyik. A versenybe bármikor be lehet lépni.
Egyes szám rejtvényeinek megfejtői között a
versenytől függetlenül egy szép könyvjutalmat

sorsolunk ki. A sorsolásban való részvételhez
egy rejtvény megfejtése is elég.
Beküldési határidő november 30.

LAPUNK 2. SZÁMÁBAN KÖZÖLT REJTVÉNYEK HELYES MEGFEJTÉSE:
1. A KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes sorai: 1. Kofa. 5. Hotel. 10. Bakó. 14. Oroc. 15. Aroma. 16. Élet.
17. Várható. 19. Eke vasa. 21. And. 22. Mázolás. 24. B. e. c. 25. Ugar. 27. Siva
29. Túloz. 31. Som. 33. Kamat. 36. Ától. 37. Kómái. 39. Kaba. 40. Ka. 41. Faiskolák. 43. Kr.
44. Izsó. 46. Akara. 47. Arai. 49. Kósza. 51. Ami 52. Anikó. 53. Aolg. 55. Ottó. 56. Ach. 58. Ka
matra. 61. Rop. 64. Niagara. 66. Amerika. 68. Acri. 69. Amito. 71. = 36. 72. Maas. 73. Magas.
74. Basa.

2. SZÁMREJTVÉNY:
szalma, gerenda, rokka, gázló, csülök, düh, Dalma, gát, dajka, Gitta, g:
Száraz ágon hallgató ajakkal
Meddig ültök csüggedt madarak!

HELYESEN MEGFEJTETTÉK A KÖVETKEZŐK:
Bendl Andor Bp. (35), Legifj.Bókay JánosBp. (15), Budav JolánBp. (34), Bauer Rezső Dombó
vár (36), Bagossy Katinka Bp. (36), Bartos Károly Bp. (36), Csák István Rákosszentmihály (35),
Dcutscli J. E. Bp. (15), Eckhardt Erzsébet Bp. (35), Esztergály Gyula Aszód (32), Frank Irén
Kőszeg (15), Fiiló József Bp. (35); Frint Anna Kispest (36), Fleiseher Nóra Bp. (25), Gaál
Irén és Jolán Bp. (15), Gergely János Bp. (34),Gera Rózsi Bp. (34), guótfalvi Guóth Endre Bp.
(15), Gyurtsák Béla Gödöllő (33), Horváth Kálmán Sashalom (10), Jeszenszky Sári Tótkomlós
(36), Katona Magda Bp. (15), Kollár László Vác (25), Kenessey Éva? (15), Kiss József Bp.
(36), Kochan János Szarvas (35), Kárpáthy Ilona Kecskemét (36), Kovács Kató Bp. (35),
Ivabay János Bp. (35), Lipták János Békéscsaba (35), Láng Miklós Békéscsaba (35), Lipták
Irén Cinkota (36), Liedemann Géza Bp. (35), Marcsek Sári Bp. (15), Mockovcsák Géza Békés
csaba (36), Molnár Jenő Bp. (30), Németh Béla Békéscsaba (35), Németh Ilona Bp. (35),
Orbán Baba és Mandi Kecskemét (15), Podani Béla Aszód (35), Papp Irén Bp. (36), Pálinkás
Irén Kispest (35), Pecznik János Bp. (36), Puskás Vidor Rákosszentmihály (36), Rakovszky
Zoltán Kecskemét (35), Ritter Dalma Bp. (35), Ruttkay Zoltán Pestszentlőrinc (36), Szepessy
Zoltán Békéscsaba (35), Szemes Irma Bp. (35), Schindler Baby Pécs (35), Szabó Ferenc Bp.
(35), Szikora Lajos Békéscsaba (15), Szabó László Aszód (15), Sass Miklós Kecskemét (15),
Tónika Gyula Bp. (34), Tiszavölgyi Miklós Kecskemét (36), Udvaros István Bp. (34), Ullmann
Stefánia Bp. (31), Varga Rózsa Bp. (15), Wallrabenstein Testvérek Bp. (25), ifj. Zeéri Pósch
Géza Bp. (36).
A név után zárójelben a pontszám van, még pedig annak a végeredménye. Ha valaki
az 1. szám rejtvényeinek megfejtésével szerzett magának pontokat, de a 2. szám versenyében
nem vett részt, annak a nevét — bár a versenyben tovább is részt vesz — nem közöltük, mert
pontszáma változatlan. Tehát csakis a pontváltozásról értesítjük a megfejtőket.
Az 1. szám rejtvényeinek megfejtői közül Pálinkás Irén (Kispest), a 2. szám rejtvényei
nek megfejtői közül pedig Bauer Rezső (Dombóvár) nyert jutalomkönyvet. Kérjük őket, hogy
mielőbb közöljék pontos címüket.
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