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Ki volt Táncsics Mihály?
Ahányszor a rajongó és hódoló már
ciusi
visszaemlékezések
ködfátyolképei
elsorjáznak előttünk, mint az üstökö
sök ragyogó magvát követni szokta a
lassan ködbe vesző csillagpárás csóva, ügy
bukkan fel mindig Petőfi, Jókai, Vasváry
s mások glóriás alakja után az esti szürkü
letben börtönéből kiszabadult első státus
fogoly: Táncsics Mihály. A március Idusát
felváltó fenséges harc nagyszerű és megrázó
esélyeinek lepergő képsorában Táncsics ne
ve gyorsan fakulva a feledés párázatába
vész.
Pedig 85 évre terjedő, s 1848 március 15én egy ponton, egy órában a történeti hal
hatatlanság szirtfokára felcsapó életútja ma
is érdekes és tanulságos.
A magyar közéletnek kevés oly harcosa
volt, aki annyit nyomorgott volna, akinek
oly sok szenvedés és csapás lett volna osz
tályos része. Viszont alig volt még ember,
kiben oly erősen élt volna a jövőbe vetett
hit, aki a sorsnak minden sujtoló ütése után
úgy tudott volna felszökkenni új küzdelem
re. A rábízott talentumok bizony nem nagy
értékűek voltak, de nemzete, népe és az em
beriség javáért és üdvéért való munkakész
sége és akarata a legendák mesei magaslatá
ra emelték. Lehetetlen igaz meghatottság
nélkül végiglapozni a most 90 éve megírt
„Életpályám" c. művét, mely csonkán és
csorbán maradt meg összegyűjtött munkái
között.
A 18. század utolsó évében a veszprémi
Acsteszerén pillantja meg mint szegény
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jobbágyivadék a napvilágot, miből 85 évre
terjedő életében oly keveset lát. Négy éves
korától özvegy édesanyja hibáit őrizgeti,
alig bír olvasni megtanulni a rossz falusi
iskolában, majd módosabb gazdák szolgale
génye lesz, míg egyszer az urasági hajdú
haragja elől takácsmesterségre áll be.
A legénység éveit szorgalmas tanulásra
fordítja. Elolvassa a falu összes nyomtatott
könyvét s az igaz néptanító apostoli pályá
ra vágyik. Míg Budán idős fővel elvégzi a
képzőt, egyes társai révén bepillant a latin
irodalomba. Ennek szépsége foglyul ejti.
Minden áron Cicero és Horatius világába
akar eljutni. Gyöngyösön fel se veszik koros
volta miatt. Kecskeméten befogadják, de a
férfiúszámba menő Sztancsicsot (lévén ez
eredeti neve) a dícsérgető igazgató „kend“ nek nevezi egyre, mire búsult haragjában
oda hagyja az alföldi hírős várost. íg y a
„kendezésre" való haragja tövét tépi annak
a későbbi mendemondának, hogy ő indít
ványozta volna 48-ban az eltörlendő címek
helyébe az általános „kend" megszólítást.
Nyitrán és Pesten fejezi be klasszikus
tanulmányait. (Szinnyei tévesen írja, hogy
itt tanított — csak tanult még.) A legjob
ban koplalni tanult meg, mert egy húsza
son vett kenyéren egy hétig megélt,
Már 1831-ben a magyar nyelvről írott
munkájával pályadíjat nyer. Oly gyorsan
s oly bőségben termeli műveit, hogy az
„Athenaeum" c. lap a legmohóbb magyar
írónak nevezi. Valami nyugtalan vágy, sar
kaló ösztön űzte, hajtotta egyre. Ő a föld
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népét nemcsak a jobbágyi sorsból akarta
felszabadítani, de a lelki rabságból is —
megadván néki a kellő műveltséget. Nem
néptribunságra törekedett, de megváltó
apostolságra ■— nem nyerni akart a nép
révén, de azért áldozni. E nemes önzetlensé
get még Kossuth Lajos is elismerte.
Nevelői állást vállalt a Kállay-családnál,
majd Teleky Sándor gróf mellett, majd a
császárvárosba ment, hol magyar nyelv
mesterségből akart megélni, — de csak
akart. Pestre jőve ismét 1838-ban Kunoss
Endre „Természet" c. lapjának lesz munka
társa, s a munkások, szegény iparosok vezé
re a ferencvárosi körben. Vezető eszméit,
nemes, de túlzó elgondolásait a „Népkönyv"
c. füzetes vállalatában hirdeti világgá. Ezek
ért s „Hunnia függetlensége" c. politikai
müvéért 1846-ban fogságra vetik. A Tömő
utcában a maga kezével épített házban pe
dig nyomorban hagyja jóságos feleségét, ki
90 éves korában is emlékezett arra, hogy
mint vándoroltak férjével faluról-falura,
mint napszámosok. A fogoly Táncsics alak
ja több indítóokot adott Petőfi „Apostolá
nak" megrajzolásához is.
A történelem azonban gyorsított ütemben
éri el 1848 tavaszát, benne március Idusát.
Az ifjúság kiáltványának és kívánalmainak
11. pontja harsányan követelte: „A politikai
statusfoglyok bocsájtassanak szabadon."
Degré Alajos örökíti meg viszaemlékezéseiben, hogy mint vitte a „közcsendi bizott
mány" a Helytartótanács elébe a memoran
dumát, mint hagyta az jóvá ájult ijedezésében, míg kint a népakarat mennydörög
ve követelte Táncsics szabadon bocsátását.
Az esti félhomályban börtönéből kilépő
rab tízezernyi tömeget látott maga előtt,
melynek szíve dobbanását Pestmegye hatal
mas alispánja,NyárayPál tolmácsolta a nép
jogok megvetője előtt — üdvözölvén őt, mint
—

a „békés forradalom első tavaszvirágát." A
mámoros nép átérve a pesti oldalra, kocsi
jából kifogja a lovakat, s úgy viszi, mint
triumphatort a Nemzeti Szinház elé, hol
bent a játszók és nézők már együtt éneklik:
„Meghalt a cselszövő . . .“ -t. A betóduló tö
megből Táncsicsnak sikerült elillannia, sie
tett haza hű hitveséhez, aki súlyos betegen
feküdt.
Táncsicsot két kerület megválasztja köve
tének : Békéscsaba és Siklós. Az utóbbi man
dátumát tartja meg. A forradalom lázas
heve, kellően le nem higgadt nyugati esz
mék Táncsicsot is túlzásokba ragadják. Az
egyén átnyargalhat lelki fejlődésben, válto
zásban pár nap alatt évtizedeket is, — de
nem teheti meg azt egy történeti nemzet,
mert a ledöntött romok könnyen magát az
országot temetnék el. „Munkás Ujság“ -ja,
melyet 1848. ápr. elejétől az év végéig szer
kesztett, ezért kihívta maga ellen a közhan
gulatot. Zemplénmegye körlevélben fordult
ellene, mivel a magántulajdon elvét féltette
tőle, követelte mint „ragályos gyomnak" az
elkobzását. Másrészt helyébe a nép részére
ajánlja a „Népbarát" c. lapot, melyet Vas
Gereben szerkesztett, s amelynek Arany Já
nos is munkatársa volt. (Közölve: Figyelő
X IX . k.).
íg y nem csodálkozhatunk, ha egy év múl
va március 15-én a debreceni politikusok
azon tanakodva, hogy mivel ünnepeljék
meg a szabadság forduló születésnapját —
bizonyos öngúnnyal mondogatták azt, hogy
csukjuk vissza e napon Táncsicsot a bör
tönbe.
A világosi elborulás után Táncsicsot is
„in effigie" (jelképileg) felakasztják. Maga
a Tömő-utcai lakása alá egy vermet ás, mely
be szobájából elbújhat, és itt lappang a sötét
odúban 8 éven át, nem egyszer hallva a la
kásán házkutatást tartó német katonák láb
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dobogását. Mártíri lemondással ápolja, báto
rítja neje őt e síri magányban, honnan csak
néha jő fel éjji órán jobb levegőre s egy pi
pa dohány elfüstölésére.
Végre 1857-ben részese lesz a közkegye
lemnek. De már 1860 március 15-én három
politikai cikkéért felségsértés és közcsendháborítás címén perbe fogják és 15 évi sú
lyos rabságra ítélik.
Hét évig sínylődik újra a hatalom bilin
csében. Mikor a nemzet és az ifjú uralkodó
szíve a kiegyezésben összecsendül, száll a
politikai kegyelem fehér galambja fegyházról-fegyházra, tömlőctől-börtönre, de Tán
csics Mihályt mintha elfeledték volna.
Csak az aranyszívű Jókai nem vesztette
el szeme elől ezt a sajátos embert, ki föld
alatti életében szemevilágát is elvesztette, ■—
s aranytollával megzendíti kegyelmet kérő
szavát a „Hon“ hasábjain. Vadnay Károly
ez alkalomból ezeket írja a „Hazánk S A
Külföld" c. lapban febr. 28-án: „Nem való
talán a mai ildomos világba, de példaképe
a lélek erejének, mely rajongásaihoz híven,
mindenről le tud mondani, csak azon elvek
ről nem, melyek szerencsétlenné tették."
Ugyanezen újság zöld borítékján márc. 3án azt olvassuk, hogy „a magyar miniszté
rium bizonyára mielőbb felnyitja nehéz bör
töne ajtait". Két hét múlva pedig ezen a
híren akad meg szemünk: „Táncsics Mihály
ép azon a napon, midőn ő Felsége Budára
bevonult, visszanyerte szabadságát. Ruprecht Demidoff úrhölgy 100 frtot adott át
a „Hon" szerkesztőségénél a világtalan
hazafi számára azon nyilatkozattal, hogy
kész továbbra is segélni."
Orosháza magyar népe rövidesen képvi
selővé választotta, de csakhamar ez a man
dátuma is lejár. Vakon is világítani akart
másoknak. Ha írni nem látott is, tollba
mondta gondolatait. Az évek számával a
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gondok is sokasodtak, második lányának is
megélte halálát. Kis házikóját is elvitte az
adósság. Jóakarói munkáit kiadták, eladták,
úgy segítették a szabadság eszméjének már
tírját, ki élete végén újra rabságba esik,
mert betegsége évek hosszat ágyához lán
colja. A Tompa-utcai lakásban ott ápolja
rácheli hűséggel felesége, míg végre 1884.
júliusában Táncsics zaklatott lelke örökre
elpihent.
Elment utána, de csak 23 évvel később,
1907 júniusában nehéz sorsának hű osztá
lyostársa: 94 éves özvegye is. Szini Gyula
kegyeletes emlékezéséből tudjuk (Az Újság
1907. VI. 25.), hogy a szegény özvegynek
ügyeit utolsó napjáig híven intézgette Far
kas Ede cipészmester uram, míg társadalmi
és hivatalos úton mindig megtettek mindent
érdekében Kozma Andor író és Almády Gé
za fővárosi tanácsos. A legendás, nagy idők
tanúi már most mind ott állanak a másvilá
gon Kossuth apánk zászlója alatt. Elment
még a Táncsicsot 48-ban börtönéből kihozó
közcsendi választmány utolsó tagja is, Gyurkovics Máté, akit még nem rég — vagy 25
esztendeje — ott láttam 98 éves korában
billiárdozni a Rákóczi-útoii levő Orientkávéházban.
#

Végezetül ideiktatom még Táncsics Mi
hálynak 1868-ból pár sorát, melyekkel egyik
cikkét befejezte. Ügy érzem, hogy prófétaszavai most lettek esedékesekké. (Közölve:
Vas. Ujs. X X X I . 27.) „Vajha te, szeretett
hazámnak ifjú nemzedéke, tudnál és akar
nál rólam a nélkülözésben példát venni, vaj
ha tudnál elszántan akarni! De erős az én
abbeli hitem, hogy a ti tiszta kebletekben,
magyar ifjak, a honszerelem lángol, s oly
dolgokat fogtok ti majd mint férfiak véghez
vinni, milyeneket a világ még nem látott
soha..." Ügy legyen!...
Dr. Oravecz Ödön.
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HAYDN.
( 1732— 1809.)

Mindig hálával és szeretettel gondolunk
arra, ki mosolyt varázsol arcunkra; ma
azonban még többszörös hálával tartozunk
a jókedvet terjesztőkkel szemben, hiszen
olyan bús és szomorú most az élet. Ilyen
derűs és kedves jelenség Haydn József, a
nagy osztrák zeneszerző, ki életében is ked
ves volt mindenkinek, kivel érintkezett, s
halála után is derűt terjesztett alkotásaival.
Kétszáz éve volt március 31-én annak, hogy
megszületett. Ha nem is volt magyar, de itt
született a régi magyar határ mellett, a
Lajta folyó partján fekvő Rohrauban. A
szomszéd Bécsben élte le részben életét, de
legnagyobbrészt magyar földön tartózko
dott azután. Eszterházy Pál herceg szolgá
latában munkálkodott, s Kismartonban meg
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Eszterházán volt a hercegi udvarban kar
mester. S ha most nem is magyar területek
ezek a helyek, hiszen Eisenstadt néven az
elrabolt Nyugatmagyarország fővárosa Kis
marton, de mégis úgy érezzük, hogy sok
közünk van hozzá. Haydnt szerették zené
szei, hiszen jókedvű v o lt: Haydn-papának
hívták; szerették, mert híressé tette a herce
gi zenekart. Ennek előadásaira Bécsből is el
jöttek, sőt Mária Terézia császárnő is meg
látogatta a herceget, hogy művészi zenét
hallhasson. Két londoni utat kivéve itt tar
tózkodott H aydn; külföldi útjain hatásokat
szerzett, megismerte a kis Beethovent, de
visszavonzódott hazájába. Mozart mellett ő
az osztrák nemzeti szellem legméltóbb képvi
selője. Ő írta a „Gott erhalte" kezdetű osz
trák himnuszt, melyet „Deutschland über
alles“ szöveggel ma is énekelnek. Hogy a
Gott erhalte nálunk a háború előtt és alatt
olyan gyűlöletes lett, nem szegény Haydn
hibája, ki igazán nemes dallamot alkotott
benne, hanem az uralkodó házé, mely min
den alkalommal ezt a dallamot játszatta, oly
esetekben is, mikor mint magyar király je
lent meg az osztrák császár, s a magyarság
méltán várta volna Erkel Himnuszának felcsendülését. — 1809-ben halt meg Haydn,
tehát abban az évben, melyben Napóleon
járt nálunk . . .
Mint zenész a klasszikus irány jeles kép
viselője, Bachtól Mozarthoz és Beethoven
hez ő vezet. Zongoraszonátái olaszos kedves
dallamukkal gyönyörködtetnek, szimfóniái
hasonlóan; operái letűntek. Megmaradtak
azonban orátóriumai, melyeknek tárgyát
angol művekből merítette. így Miltonnal*,
a nagy protestáns angol eposzírónak Elve
szett Paradicsom című eposzából a Terem
tésnek tartalmát. Ez volt utolsó müve, s
ezzel ünnepelték most Budapesten 200. for
dulóját, Másik oratóriuma, az Évszakok,
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ben a napfény, a madárdal és a tavasz."
Nyissuk ki lelkünk ablakát és bocsássuk be
rajta a művészetéből bőségesen kiáradó ta
vaszt.
B. D.

szintén angol költő hatása alatt keletkezett.
Ezek az alkotásai örökké élni fognak.
S mi Heine szavaival fejezzük be meg
emlékezésünket: „Olyan, mint a természet

Mindennap — az Élet Könyvéből.
nek gazdagsága lett. Hogy lelkünk gazda
godjék, áldozni kell.

Egyházi sajtónk!
Április 10. Lukács 16. 1—4, 8. Talán
szokatlan előttünk, hogy egy vasárnapot a
mi egyházi sajtónknak szentelünk. Még
mindig érezzük a félrenevelést, hogy ezt
nem tartjuk olyan fontosnak, mint bármi
lyen más szolgálatot Isten országa érdeké
ben. Az egyházi sajtó legyen még olyan
gyenge is, végeredményben Isten tálentuma, amelyet egykor tőlünk számon kér.
Mennyire és mivel pártolod te, a te egy
házi sajtódat?

Április 13. V. Móz. 6. 1— 25. Az ótestámentumi ház békességéhez elegendő volt,
ha ott függött a ház ajtaján az áldás: a
mözuzó. Nálunk nem elég, ha jár az Ifjú
Évek, a Családi Lap, a Harangszó, vagy
egyéb egyházi lap, és abból csak mi olva
sunk és akkor is csak az apróhireket, a
szenzációkat, s lelkűnkben nem kényszerít
arra, hogy egyházunkat jobban szeressük.

Április 11. Luk. 18. 18— 25. Az egyházi
sajtó támogatását akkor kezded el, ha ol
vasod; ha olyan fontos számodra a te gyü
lekezeti lapod, mint a napi újságok képes
melléklete. Csak azért tudsz áldozatokat
hozni, ami neked is értékes. A sajtónak is
megvannak a maga „Gazdag ifjai“ , akik
elmennek szótlanul, mert tudják, hogy azért
áldozatot is kell hozni. Inkább nem olvas
sák, nem is érdeklődnek, mert az áldozat
ba kerül. Milyen luxusodról mondasz le az
egyházi sajtó érdekéért?
Április 12. Csel. 8. 26— 46. Tudom jól,
hogy megszólal benned is egy hang, ami
kor elhaladsz egy-egy iratterjesztési asztal
mellett: állj meg és vegyél valamit. Ha
nem veszel azokból, nem tudod, mitől fosz
tod meg lelkedet. Milyen üresen tért volna
haza az a szerecsen komornyik, ha meg
nem vette volna Ésaiás könyvét, ami életé
—

Április 14. Ef. 6. 18— 20. Csak azért
tudunk imádkozni, ami számunkra értékes.
Már pedig a mi sajtónk drága kincs Isten
kezéből. Számodra akkor lesz ez a lap iga
zán értékes, ha el tudsz érte mondani egy
imádságot. Hogy többet nyújtson számodra,
mint eddig, ahhoz a te imádságodra van
szüksége azoknak, akik neked írnak. Pál
apostollal kérünk, de erre nagyon kérünk,
mert ezt te is megadhatod: imádkozzatok
érettünk.
Április 15. Kol. 4. 10— 18. Pál apostol
nemcsak imádkozó lélekkel írta a leveleit,
hanem imádsággal bocsátotta útnak. Az
imádság erről az erejéről láttál-e már cso
dákat? Minden szó, minden betű csak ak
kor hoz gyümölcsöt, ha azt imádság kísérte
és megelőzte. Tudod-e, hogy ezért imádko
zik a lelkész, amikor a szószéken meghajtja
fejét? Ha soraidnak, írásodnak gyümöl
csét szeretnéd látni, ha a sajtónak ered-
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menyét akarod tapasztalni, imádkoznod
kell azokért is, akik olvassák. Gondolj ma
egy kedves olvasó ismerősödre és imádkozz
érte.
Április 16. I. kor. 12. 14— 26. Minden
lap értékét abban hordja, hogy milyen so
kan és mennyire egy lélekkel dolgoznak
bele. Pál apostol sem írt mindig magáról.
Irt mások életéről is. Egyházi sajtónk azt
kívánja tőlünk, hogy szólaljon meg a mi
életünk is. Azzal is építed az anyaszentegyházunk épületét, ha egy téglát hozol
hozzá, ne maradj el azért, hogy nem hoz
hatsz terméskövet.
Április 17. Jel. 2, 10. Bármilyen kis
részt kaptál a sajtó munkájából, egyre
figyelmeztet az Ige: légy hű! Ha olvasod,
ha írod, ha terjeszted, ha veszed, ha aján
dékozod, ha imádkozol érte, mindenben
egyre kér a jövő: légy hűséges mindvégig.
Mert, aki keveset hü, sokra bizatik az
után !
A konfirmációm.
Április 18. Ef. 6. 11— 13, 18. K onfir
máció! Ez a szó azt jelenti, hogy hitben,
erkölcsben való megerősítés, megszilárdí
tás, a magunk lábán való járás kezdete.
Ha te nem indulsz most ezen az úton, ak
kor talán egy testvéred, vágj’ jóbarátod
készül erre, és ezért is emlékezned kell
arra, hogy a te életedben is fontos lépés
volt, vagy lesz. A lelki fegyverzet felölté
sénél jö jj segítségére társaidnak, állj mel
léjük imádságoddal.
Április 19. Ef. 14—17. Olvasd el egyen
ként még egyszer ezt a kis szakaszt, és előt
ted áll a legszebb egyenruha. Intézeti
egyenruhádon felül ennek a mennyei egyen
ruhának kell rajtad lennie. Jézus jó vitézét
meg kell ismerni a lelki fegyvereiről. A
konfirmációra való előkészületnek ez az új
ruha legyen a legfőbb gondja.
—

Április 20. I. Tim. 4, 12. A konfirmá
cióval megváltozik valami a te életedben.
Ezentúl nem lehet a te életed olyan, mint
a gyermeké, amely csak példákat követ és
másolgat. Neked ezentúl, mint az egyház
felnőtt tagjának, mások előtt példának kell
lenni. Az Ige melyik szavában leszel
példa ?
Április 21. Máté X . 32, 33. Ez az elő
készítői idő mindenkit arra tanít meg, hogy
sohasem mondhatja többet, hogy én nem
ismerem az Urat. Jézus azt akarja, hogy a
te életed ne csak abban az ünnepélyes órá
ban legyen egy nyílt vallástétel, hanem
egész életed. Nem a keresztségedet veszed ki
keresztszülők kezéből, nem is azt erősíted
meg, amit valamikor mások tettek éretted,
hanem arról teszel bizonyságot, hogy ben
ned Krisztus é l!
Április 22. Mt. 11. 22. Hogy róla bizony
ságot tudj tenni, engedned kell a hívó
szavának, hozzá kell menned. Vérző láb
nyomok mutatják az utat. Nem ismeretről
kér ő bizonyságtételt, hanem életről. Min
denki, aki ővele él, másról nem tehet bi
zonyságtételt, mint róla. Mennyire közeled
tél ezeken a napokon a te pásztorodhoz ?
Mindnyájunkat kérdőre von ez az idő
szak.
Április 23. I. Móz. 17. 1. Isten meg
segítő kegyelmének elnyerése azon múlik:
előtte jársz-e? Isten útján állandó hűség
ben megállni csak az tud, aki az „Isten
színe előtt" jár! Ez a titka, és a mi éle
tünknek is, Isten erre szólít, erre kér fel
és ezt ígéri számunkra.
Ápribis 24. I. Péter 2. 4— 8. A konfir
mációval életünkben egy öntudatos épülés
nek kell megindulni. Isten országa nem is
meri ezt a szót: leépítés, hanem ismeri a
leomlást. A konfirmációdban a „szegeletkőre“ kezdesz építeni. Ezen az alapon csak
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nemes anyaggal építhetsz. „A lelki-ház“ —
lelki közösséget jelent. Ez az épület ma is
soknak szemetszúr, de aki a „kősziklára
épít“ , az erős várat épít magának.
Április 25. I. Zsoltár. A legszebb programm. Az út leírása, amelyen megindulsz,
vagy amelyen jársz. A legbiztosabb pálya.
A legbiztosabb emelkedés — Isten szemé
ben. Örök emléket állítsz magadnak. Életed
útja az igazság útja lesz -— és rajta bol
dogság kísér.
Április 26. 119. Zsoltár, 9. Szent foga
dásokat teszel ezekben a napokban. De
ezek a napok figyelmeztetnek a régi foga
dásaidra is és a kudarcokra. íme, ez az Ige
vers megmondja az okát és titkát az előző
nap ígéretének. — Olvasd még Ján.
15. 1—7.
Április 27. I. Kor. 9 :24— 27. A mi ke
resztyéni életünk nem lehet céltalan, áb
rándozó bolyongás. Küzdelem, egy biztos
cél irányában. A tulajdonképpeni megindu
lás a versenypályán most történik. A jó el
indulás fél győzelem. Készülj naponként
a biztos győzelemre. Isten igazságra bíró.
Április 28. II. kor. 6, 14. Amitől őriz
kedni kell. Az a lelkesedés, amely most el
tölt, kemény próbán megy át. — Az első,
amely megtépáz, a hitetlenség. Talán most
is hallod már a hangot: nem kell olyan ko
molyan venni az egész ünnepséget, —- az
előkészülést és a fogadalmat. Mindezt
mondhatnád, ha nem az élő és szentséges
Isten előtt állnál. A konfirmációd nem
játék !
Április 29. I. Thess. 5, 22. Amilyen
mértékben megköveteli a mi kér. életün
ket, az aktív, küzdelmes életet, annyira fon
tos a megtartóztató élet; röviden: az őrizkedés. Hogy mit ért az Ige „gonosz" alatt,
azt az Ige magyarázza meg. Fehér lelkedet
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ne engedd tarka ruhába öltöztetni, amit a
világ gonoszsága olcsó áron kínálgat.
Április 30. I. Krón. 28, 9. Gondoljunk
most imádsággal azokra, akik egyházunk
nak új felnőtt tagjai lesznek. Legyen a
mi imádságunk tárgya, hogy ők minél
odaadóbbak és hűségesebbek legyenek, s bár
sohasem felejtenék el az oltár előtti foga
dást, ha még olyan nagy és fehér „kenye
ret" mutatnak is nekik.
Május 1. Máté 5, 23— 24. Már csak egy
két nap választ el, hogy életed legfontosabb
lelkimagaslatára elérj. Az Úrral való teljes
közösségbe, az Űrvacsorához és ennek meg
újításához. Kívánatos lenne, ha mindenki
ezen a napon szüleit is arra kérné, hogy vele
együtt járuljanak az Úr asztalához. De mi
előtt elindulnánk, olvassuk el ezt az igét és
vessünk számot a mi ajándékunk és éle
tünk felett.
Május 2. I. kor. 13, 28— 29. Mielőtt az
Űr testét és vérét vennéd, próbáld meg ma
gad. Vigyázz, mert e nélkül ítéletet veszel
magadnak. Ha sohasem, de ezen időben
gondold végig életed. A teljes leszámolás
és megbocsátás, s bűnbánat után jö jj és
újítsd meg a közösségedet Istennel.
Május 3. I. kor. 13. 24— 25. Gondolj a
nemrégen lefolyt nagyheti gyászra és a
húsvéti örömre. Megérted, hogy mindez
érettünk történt és ebben van a mi remény
ségünk? Abban a kenyérben és borban van
a te mindennapi kenyered: benned él
Krisztus. Gondold el, te Isten templomává
leszel! Dicsőittessék ebben a templomban
Isten.
Május 4. II. Móz. 21, 12. A konfirmá
ció a család örömünnepe. Minek örül a csa
lád ezen a napon? Nem búcsúzol el ezen
a napon a szülői háztól, mint ahogyan so
kan elképzelik a konfirmációt, hanem a
gyermeket a család Isten áldásával nyeri
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vissza. Jobban kellene vigyáznunk arra,'
hogy mit kérünk ajándékba erre az alka
lomra, mert sokszor éppen az törli le a
gyermekről az isteni áldást.
Május 5. II. Móz. 21. 8. A harmadik pa
rancsolat erre a napra is vonatkozik. Á llj
meg egyszer és emlékezzél vissza, hogy mi
lyen fehér volt annak a napnak minden
öröme. Az ifjúság legszebb ünnepe. Igye
kezz lelkileg rá előkészülni. Olvasd ezen a
napon különösen a te bibliádat. Gondolkod
jál sokat azon az Igén, amelyet konfirmá
ciód alkalmával kaptál.
Május 6. Ján. 15. 1— 4. A szőlővessző
hivatása az, hogy gyümölcsöt teremjen. A
gyümölcstermés feltétele: közösségben ma
radni a tőkével. Vigyázz az első napok kí
sértéseire és arra is, hogy az ünnepi ruhád
dal le ne tedd Istennek tett szent foga
dásodat.
Május 7. Jel. 2. 10. A hűség egyházad
iránt a halálodig kötelez. Ez könnyű, ha
szeretet vezérel, de óriási nyűg, ha kény
szerből tetted. Az Ige mindenkit kötelez
valamire, de mindennek a lényege a
hűség.
Május 8. I. Pét. 2, 9. Vedd számba, mit
kaptál a konfirmációban, mit köszönhetsz
annak. Ha voltak már bűnbánó könnyeid,
akkor tudod, hogy mit kaptál. Tanuljunk
hálásak lenni Istennek a velünk közölt
ajándékokért.
Május 9. Péld. 8. 17. Az Isten aján
déka abban is megnyilatkozik, hogy ezen
túl különösképpen Isten szeretetében ál
lunk. Olyan szeretet ez, amelyben nem
fogsz csalódni soha. Itt csak egy csalódás
érhet, hogy többet nyersz, mint amennyit
vártál.
Május 10. Esaiás 41. 10. Isten velünk
van, ki lehet akitor ellenünk? Nem vagy
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már soha egyedül, mert a konfirmációban
Isten közösséget adott neked. Közösséget
vele és közösséget a te hittestvéreiddel.
Május 11. Mát. 28, 20. „Minden na
pon". Ez azt jelenti, hogy Jézus nem akar
alkalmi vendéged lenni. Minden napon ve
led lesz, ha te elmondtad, hogy én és az
én házam az Úrnak szolgálunk. Tiszteld a
vendég jogát és élj úgy, mint a vendégek
előtt kell. Legyen az természeted is.
Május 12. Esaiás 43. 1. Ezért marad ő
velünk, mert mi az övéi vagyunk. Csak
ugyan? Igent mondjunk mindnyájan. Ne
vemen ismer engem Isten. Nem vagyok egy
a sok között, hanem gyermeke vagyok.
Május 13. I. Kor. 1. 89. A mi hűségünk
Isten hűségén nyugszik, ö minden időben
egyforma, csak mi változhatunk. Tehát sa
ját érdeked, hogy ne távolodj el tőle.
Május 14. Róm. 5, 5. Istennek a hűsé
gét és szeretetét a Szentlélek ereje és mun
kája által nyered el. Azért ügyelnünk kell,
hogy pünkösd ünnepe részünkre is meg
hozza a Szentlélekkel való meggazdago
dást.
Ünnepeim!
Május 15. Ján. 35, 8. Pünkösd az Is
ten Lelkének ünnepe. Annak a megtapasz
talása, hogy Isten Lélek. Pünkösd azt ta
nítja, hogy Isten, mint a szél, láthatatlan,
csak erejét és hatását érzed, akiről minden
beszél. Ez a lélek csodálatos gonddal fog
lalkozik a te lelkeddel: üzenetet hoz, si
mogat, ostoroz, megráz, lesújt, de minde
nek felett egyet akar véghez vinni: az újjá
születés csodáját. Ennyi az egész programmja: lélekből szüless lélekké.
Május 16. Ján. 14,12— 18. Ezékiel 37.14.
Isten lelkének működése okvetlen meglát
szik bennünk és mi körülöttünk. Remény
séget, életet, megbízatást nyújt. A Lélek a
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lélekre irányítja a tekintetünket. Megtanít
egy közös nyelvre, amelyet mindenki meg
ért: a Lélek közös nyelvére.
Május 17. Luk. 11, 13. A Szentleiket
mindenki megkaphatja, mert Isten ígéri.
Láttad-e már pozitív értékét a saját életed
ben? Ha a te szeretett anyaszentegyházadra tekintesz, benne az első gyümölcsét lá
tod ; ha a te megváltozott életedre gondolsz,
gondold meg, hogy azt a benned lévő Lélek
ereje tette azt.
Május 18. Ján. 14, 26. A Szentigét
megérteni és benne mélyebb igazságot fel
ismerni és meglátásra jutni: a Szentlélek
ereje által lehet, Fényt derít a mi életünk
megfoghatatlan eseményeire, de mindenre
erőt ad, főleg vigasztal.

Május 19. Gál. 4. 6. A Szentlélek adja
azt a képességet, hogy Isten Atyád, Jézus
Urad lesz. Nem üres szó ez, hanem van
benne tartalom, mint amikor édesapád ne
vét említed. Ameddig üresen cseng ajka
don ez a szó: Uram, addig nincs benned
Szentlélek. Szentlélek nélkül pedig nem
mondhatod: Abba, Atyám!
Május 20. I. Ján. 4, 13. Konfirmációd,
életfelfogásod, beszéded, bizonyságtételed
ismertetőjel. Nem szolgálhattok két úrnak.
Az a mi ismertető jelünk, hogy az ő Lei
kéből adott nekünk. Az ünnepek után vi
gyázzunk, hogy valóban életünk mutassa
Istennek a Szentlélek által közölt ajándé
kait. — Beszéljen a mi életünk áldott ün
nepeikről !
Danhauser László.

cThessedík Sámuel ifjúkora.
A Szamos körül élő diákok még csak
hallottak róla valamit, de hazánk más
részein élők aligha tudják elgondolni, ki
lehet ez a Thessedik Sámuel. Nincs benne
az irodalomtörténetben, sem a világ-, de
még a hazai történetben sem. Pedig mi
lyen sok jelentéktelen dologról, kevesebb
értékű emberről megemlékeznek ott. Hány
évszámot, dátumot, más eseményt meg
tanultunk, de Thessedik Sámuelnek még
a nevét sem tudjuk. Pedig ha valakinek,
úgy nekünk, magyaroknak, meg kell ta
karítanunk minden kiváló emberünket.
Csakhogy az a baj, nem ismertük fel a
gyémántot. A haszontalanabb, kevésbbé
értékes kvarcdarabkákat felkapkodtuk és
kisült, hogy futóhomok vált belőlük. An
nál inkább örülhetünk mi evangélikusok,
hogy ez az ember a miénk volt, a miénk
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ma is, de mi sem becsültük meg. Éppen
azért az evangélikus ifjúság a mai nehéz
időkben hitet, erőt meríthet hősünk ék
téből. Most csak ezzel foglalkozunk, tet
teivel, működésével, majd később ismer
kedünk meg.
Thessedik Sámuel 1742 április 20-án
született Alberti-ben (Pest m.), ahol
atyja evangélikus lelkész v o lt; an yja:
Láng Erzsébet, Pozsonyban született.
A tyja külföldi iskolákat végzett, kiváló
lelkész volt, szigorú elvekkel. Albertiból
Békéscsabára került 1744-ben és ott is
halt meg 1749-ben. A kis Sámuel tehát 7
éves korában árván maradt. Ekkor any
juk 3 gyermekével: Sámuellel és kéf
leánnyal szülővárosába, Pozsonyba költö
zött, mert úgy gondolta, hogy otthon az
ismerősök, rokonok között jobban tud
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gondoskodni gyermekeinek a neveltetésé
ről. A hétéves Sámuel itt kezdett isko
lába járni.
Ügy látszik, Láng Erzsébet nagyon jó
és okos anya volt. Fia önéletrajzában azt
írja róla, hogy özvegységében nemcsak a
saját gyermekeit gondozta odaadással,
hanem kenyerét is mások gyermekeinek
nevelésével kereste meg. Sokszor 8— 10
gyermeket fogadott kosztba és több elő
kelő család áldotta őt a gyermekei iránt
tanúsított jóságáért még sírjában is. De
rék fia azt vallja, hogy az anyának taní
tása és példája nyomán fogamzottak meg
az ő lelkében a gyermeknevelésnek főbb
elvei. Szülője tanácsára, amint a közép
iskolai tanulást elvégezte, házitanítónak,
nevelőnek szegődött .el előkelő pozsonyi
polgári házakba. Ezen a réven nemcsak
megkönnyítette szegény jó anyjának gond
jait, hanem a jobbmódú iparos, kereskedő
és ügyvédi házak szokásaival, gondolko
zásmódjával, háztartásával, továbbá hi
báival és erényeivel is alaposan meg
ismerkedett.
De tanítványainak képességeit és jelle
mét is tanulmányozta és pedig — miként
írja — úgy, hogy azok eredetét és fejlő
dését lélektani alapon kutatta. Azután
minden házban kiterjedt a figyelme a
vendégekre és a cselédekre is. Ezáltal már
ifjúkorában olyan világ- és életismeretre
tett szert, mely később közhasznú műkő
dése közben üdvös törekvéseit nagyban
elősegítette. Különben első jó házi neve
lésén kívül nagyon javára vált, hogy sze
rencsés temperamentuma az öntanuláshá,
önmérséklésre és önfegyelmezésre képessé
tették őt. Maga mondja, hogy inkább a
test és vele a szellemi képességek erősíté
sének, mint gyöngítésének kedvező mulat
ságokat szerette. Szenvedélyes labdázó és
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madarász volt. A kártyának és minden
nemű hazárdjátéknak esküdt ellenségévé
vált akkor, midőn mások abból bekövet
kezett szerencsétlenségét látta. Gyakran
ismételgette: Félix, quem faciunt aliena pericula cautum. (Boldog, kit mások bajai
tesznek óvatossá.)
Legjobban a zenét szerette, fuvolán
játszott. De annál inkább gyűlölte a me
morizálást. Olvasmányaiban már kora if
júságában a reális, tárgyias ismereteket
választotta ki. Korán felismerte a gyakor
lás-iitján szerzett ismeretek nagy érté
két. Már gyermekkorában kerti munkára
fogták, ezáltal a kertészet és gazdálkodás
iránt nagy kedvet ébresztettek benne. Ez
magyarázza meg azt, hogy mint lelkész is
szenvedéllyel kertészkedett, gazdálkodott
és ezeknek a foglalkozásoknak áldásait
minél szélesebb körökben terjeszteni igye
kezett.
Fiatal korában Thessedik Sámuel csak
németül tudott jól igazában. Azt a kevés
tót nyelvismeretet, amelyet Békéscsabán
szerezhetett gyermekkorában, Pozsonyban,
az édesanyja akkor csaknem teljesen né
met szülővárosában, legnagyobbrészt el
feledte, a magyar nyelvet is csak hiányo
san sajátította ott el. Éppen azért 19— 20
éves korában nemcsak a magasabb tudo
mányok: teológia, természettudomány (a
híres Hatvani István professzor) utáni
vágy, hanem a magyar nyelvben való tö
kéletesedés vágya is Debrecenbe vezérelte,
ahol két évet töltött, egyikét a kollégium
alapítványi helyén. A magyar nyelvet ké
sőbb sem kezelte olyan hibátlanul, mini,
anyanyelvét, a németet. Bizonyítja ezt az,
hogy semmit sem írt magyarul, itt-ott
olvasható magyar idézeteiben hibák is
vannak, de azért jól értette a magyarnyelvet. Lelkületére azonban — amint
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egyik életrajzírója mondja — a debreceni
tartózkodás annyiban gyakorolt nagyobb
befolyást, mert hazafias érzését megnö
velte és megerősítette, úgyhogy azt több
évi külföldi tartózkodása sem tudta
gyöngíteni.
Tanulmányainak befejezésére 1763-ban
elindult Németországba — mert abban az
időben az evangélikus papok mind ott
fejezték be tanulmányaikat, -— az erlangeni egyetemre iratkozott be, de a
hittudományokon és bölcseletén kívül ter
mészet- és orvostudományokat is hallga
tott. Pap akart lenni, de ez a szándéka
sem tudta lelohasztani vonzódását, szeretetét a reális tudományok iránt.
Két évet töltött Erlangenban
minden
ösztöndíj és más pénzbeli segély nélkül.
Édesanyja küldött neki pénzt egy p o 
zsonyi zsidóasszony által (akkor még nem
volt kiépítve a posta a mai alakjában, ke
reskedők hordták a pénzt) és pedig min
den negyedévben 15— 18 aranyat. Thessedik jól gazdálkodott, adósságot nem
csinált, inkább még pénze is maradt.
Ezután sorra kerültek — csak az apos
tolok lován, mert a pénzzel takarékosko
dott — a többi német, főleg egyetemi vá
rosok: Nürnberg, Jena, Lipcse, Halle,
Berlin. Halléban a Francke-féle nagyszerű
árvaház ragadta meg figyelmét mm*
ékesen szóló bizonysága annak, hogy mit
tud teremteni egyetlen embernek a lanka
datlan buzgósága. Jenában a vízszabálvozási munkálatokat bámulta meg, „melyek
— írja — tanúbizonyságul szolgálnak arra,
hogy egy bölcs fejedelem
vezetése
alatt mit képes felmutatni az emberi ész
és kéz vízjárta vidéken, és hogy egyszerű
gátak emelésével milyen nagyszerű gépe
zetet hozhat mozgásba a víz, milyen nagy
darab földet vízmentesíthetünk és tehe
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tünk termővé mesterséges öntözéssel."
Berlinben megfigyeli a csatornahajózás
nagy előnyeit. Összehasonlítja azokkal a
nagyobb magyarországi folyóknak közle
kedési szempontokból való elhanyagoltsá
gát és annak szembetűnő látványait.
Ugyanott észreveszi, hogy fásítással mi
ként lehet virágzóvá tenni a homokpuszta
ságokat. Elgondolkozik azon, hogy a tiszavidéki (akkori) pusztákon hiába keresne
az utas egy-egy fát, melynek árnyékában
megpihenhetne és Jenisch „Geist und Charakter des X V III. Jahrhunderts" című
munkáját idézve m ondja: „N agy termé
keny földdarabok, mérföldeken keresztül,
míveletlenül hevernek, nem használtatva
sem gabonatermesztésre, sem állattenyész
tésre. Nincs ott ember, nincsenek egymás
hoz közelfekvő kunyhók. Pusztaság vagy
mocsár terül el ott, ahol népes városok és
faluk virágozhatnának. Kedves hazám,
vájjon ebben a rajzban nem ismered-e fel
tulajdon képedet?"
Midőn aztán Potsdamban a fejedelmi
palotákat, a hadgyakorlatokat, de közvet
lenül azok mellett a legkisebb folyó ügyes,
gondos felhasználását is látja, megfogamzik benne a mindent hasznosítás gondo
lata. Azért szólalt fel azután itthon — Szé
chenyit messze megelőzve — a szolnoki
és szegedi, még ma sem létező csatorna
ügyében, természetesen hiába. Innen eredt
a fában szegény A lföld befásítására való
lankadatlan törekvése, a magyar folyók,
mocsarak szabályozása, lecsapolása, rende
zése iránti szeretete. Hasonlónevű fiának,
aki vízszabályozó mérnök lett, lelkes és
eredményes működését Békés- és Bihar
megyékben élete alkonyán büszke öröm
mel említi fel emlékirataiban.
Bevégezvén tanulmányait külföldön,
hazajött. Először Szarvasra ment, hogy
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ott újra megtanulja a már bizony régen
elfelejtett tót nyelvet, de az evangélikus
lelkészi hivatalban is rendesen dolgozott.
Első rendes papi állomása Surány volt
(Nógrád m.) Sréter György kastélyában
Udvari lelkésznek mondhatjuk. Ez alkal
mid szolgált neki arra, hogy ezen a he
lyen, mint egykor Pozsonyban diákkorá
ban a városi polgárok, most a magyar
földesurak életviszonyait, felfogását, gon

dolkozásmódját, elveit közvetlen szemlélet
és érintkezés útján tanulmányozza. De
csak egy félévig volt Surányban, mert
Szarvason megválasztották segédlelkész
nek. Ez 1768-ban történt. Egy év múlva
azonban már rendes lelkész lett és o t ;
is maradt, több, mint félszázadon keresz
tül, dicsőségére az evangélikus eszmének,
a papnak és a kiváló honpolgárnak. Er
ről a működéséről majd máskor.
Horváth Károly.

FÉNYKÉPEZZÜNK!
A megadott elöhívóoldatok használhatók fil
meknél is. A csomagfilm előhívása ugyanúgy tör
ténik, mint a lemezeké, csak arra kell vigyázni,
hogy a film az előhívótál aljához ne tapadjon.
A tekercsfilmet két végénél egy-egy filmcsipeszszel fogjuk meg (kézzel is megfogható óvatosan)
s az egész szalagot áthúzogatjuk az előhívó alatt.
E műveletet igen megkönnyíti a filmsúlyzó, amely
biztosítja azt, hogy a film mindig az előhívó alatt
mozogjon. Kidolgozásnál a filmek különös gon
dot igényelnek, mert mindkét oldaluk zselatinos
s így könnyen sérülnek. Szárításhoz egyik végét
csipeszbe fogva, a másikat kissé megterhelve por
mentes helyen felakasztjuk.
A megszáradt negatívot alaposan megvizsgál
juk, esetleg hibáit megállapítjuk, mert sikeres to
vábbi kezelés csak ezeknek ismerete alapján le
hetséges.
A normális negatívon a kép minden részlete
látszik az árnyékos helyeken is. Fény és árnyék
között nincs kellemetlen erős ellentét.
Az ú. n. „kemény" negatívon a fények erő
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sen elfeketedtek, viszont az árnyékos helyeken
semmi sem látszik s ott csaknem üvegtiszta.
A „lágy" negatív igen jól használható. A
kép árnyalatai igen finomak, gyöngédek, nincs
erős ellentét a képben. A fényérte helyek nem
erősen fedettek, viszont az árnyékos részletek is
láthatók.
A „vékony" negatív alig mutat ellentéteket
a fén y és árnyék között. Szürke, erőtlen képe
ket ad.
„E rős" vagy tömött negatívok alig átlátszók,
csaknem feketék. Csak gyöngítéssel használhatók.
Az expozíció helyessége mindig a kép fin o
man árnyékolt részleteinek jelentkezéséből, a he
lyes hívás pedig a jó fedettségről ismerhető fel.
A leggyakrabban előforduló hibák a követ
kezők :
A negatívon apró fehér foltok vannak. En
nek oka a kazetta, vagy a gép poros volta. A
lemezt azon a helyen nem éri fény, ahol porszem
van rajta.
Fehér kerek foltok a negatívon. Ezeknek
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okozói az előhívás közben a rétegen maradt lég
buborékok.
Ha munka közben tisztátalan, izzadt újjal
érünk a még száraz érzékeny réteghez, akkor ú jjlenyomataink szépen megjelennek a képen is.
A negatív vékony, világos, de rajta minden
részlet látszik. Ez helyes expozíció mellett a túlrövid hívás eredménye, vagy a hívó túlhideg volt
(16 Celsius alatt).
A negatív nagyon sötét. Oka a túlhosszú hí
vás, vagy a hívó túlmagas hőmérséklete (23 Cel
sius fölött).
A kép hívás közben igen gyorsan jelentkezik,
de kontrasztmentesen és szürkén. Oka minden bi
zonnyal a túlhosszú expozíeióidő.
Kemény negatív, amelynél a hívás igen las
san megy. Ennek oka kétségkívül a túlrövid expo
zícióidő.
Ha előhívás közben a lemezen mozdulatlanul
áll a hívő, akkor a negatív márványszerü rajzo
kat fog mutatni. Hogy ezt elkerüljük, a hívót ál
landóan mozgásban kell tartanunk.
Túlmeleg hívóban a zselatinréteg helyenként
leoldódik. Leghelyesebb, ha a hívó hőmérséklete
nem haladja meg a 18— 20 C. fokot. Ha látjuk,
hogy a hívóban már hajlamos a zselatin a leoldódásra, akkor fixálás előtt a kereskedésben kap
ható formaimnak 2%-os vizes oldatában, vagy
5%-os timsóoldatban megáztatjuk a negatívot, ez
által a réteg oldhatatlanná cserződik. Ezután ala
pos mosás szükséges.

az egyik főleg a fényérte 'helyeket erősíti, ez te
hát keményít; a másik viszont az árnyékos rész
leteket hozza ki erősebben, ez tehát lágyít. Fény
csúcsokat erősítő, tehát keményítő, a szublimát
(higanychlorid) erősítő. A kész oldat összeállí
tása a következő :
víz
szublimát
brómkáli

A negatívot megszáradt állapotban helyez
zük a fürdőbe, s ott addig áztatjuk, míg az tel
jesen ki nem halványul, s a hátsó feléről nézve
is teljesen fehérnek látszik. Ezután alaposan
(% óra) kimossuk, majd erős fényben (napon)
a következő fürdőbe tesszük:
víz
nátrium szulfit

I. oldat :

Ha a negatívon részben, vagy egészen pozi
tív kép fejlődik, akkor hívás közben sötétkam
ránkba fén y hatolt be, s a negatív alexponált
volt.

II. oldat :

A hibás negatívokat ne dobjuk el, mert kellő
eljárással csaknem minden esetben nagyon sokat
javíthatunk rajtuk.
Expozíciós és előhívási hi
bákat az erősítésnek és gyöngítésnek nevezett el
járásokkal javíthatunk.
Alexponált, vagy rövid ideig hívott, vékony,
csaknem átlátszó negatívokat erősítéssel javítha
tunk. Kétféle típusú erősítő van forgalomban:

—

100 ccm
10 gr krist.

Itt a negatív ismét elfeketedik, s egyszers
mind fedettsége lényegesen javul. Ha már a hátsó
oldal is egészen fekete, akkor alaposan mossuk és
szárítjuk. Ezen utóbbi szulfitoldat helyett elhasz
nált előhívót is használhatunk: ez még erőtelje
sebb fedettséget eredményez. A szublimáttal na
gyon óvatosan bánjunk, mert igen erős méreg.
Gyógyszertárban csak orvosi rendeletre, pasztil
lákban kapható.
Az árnyékos helyeket jobban erősíti az uránerősítő. Ezt a következőképpen állítjuk össze:

Ha a negatívot túlmeleg helyen szárítjuk, ak
kor a zselatin megolvad, elfolyik, s így a kép
teljesen eltorzul.

Ha a hívóba fixír kerül, akkor a negatívon
sárga fátyol mutatkozik. Ezt igen híg vörösvérlúgsós gyöngítővei lehet eltüntetni. Ennek recept
jét alább adjuk.

200 ccm
2 gr
2 gr

desztillált víz
uránnitrát

desztillált víz
vörösvérlúgsó

100 ccm
1 gr

100 ccm
1 gr

Használat előtt ezen oldatokból és tömény
ecetsavból (jégecet) a következő keveréket ké
szítjük :
I. oldat
jégecet
II. oldat

50 ccm
10 ccm
50 ccm

Ebben a fürdőben a negatív intenzív barna
színt vesz fel. Ha ez beállt, akkor rövid ideig tartó
mosás után megszárítjuk a negatívot. Ezen erő-
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sítő használatánál előzőleg nagyon gondosan mos
suk ki a lemezt, mert a legkisebb fixírnyom is
elegendő, hogy minden fáradságunkat hiábavaló
vá tegye.
A túlexponált, túlhívott, elfátyolosodott nega
tívok javítására szolgálnak a gyöngítők. Szintén
kétféle van: egyik inkább a fényeket gyöngíti,
tehát lágyít; a másik az árnyékokat, ez tehát
keményít. Gyöngítés által a negatív veszít fedett
ségéből, átlátszóbbá, vékonyabbá válik. Lágyító
gyöngítő a következő :
víz
ammonium perszulfát
tömény kénsav

500 ccm
10 gr
5 csepp

fo g elmaradni.

Ez a fürdő nagyon kemény, túl kontrasztos
negatívokhoz való. Ezeket addig áztatjuk benne,
míg a kellő gyöngülés beáll, ezután gyorsan le
öblítve néhány percre 10%os nátriumszulfit (kris
tályos) oldatba tesszük. Ezután alaposan mossuk
és szárítjuk.
Túlfedett kontrasztmentes, fátyolos negatí
voknál kiváló hatást tesz a vörösvérlúgsós gyön
gítő. Receptje a következő :
I. oldat :
víz
fixírsó

200 ccm
20 gr

II. oldat :
víz
vörösvérlúgsó

100 ccm
5 gr

Használatra a következőképpen keverünk :
I. oldat
II. oldat

jük a hatást. Ha a gyöngülés kellő fokot ér el,
a negatívot kivesszük, alaposan kimossuk s meg
szárítjuk. A már egyszer használt erősítő-, vagy
gyöngítöfürdőket ne tegyük el, mert azok állás
után nem nagyon megbízhatók.
"Ügy az erősítés, mint a gyöngítés igen ké
nyes, kínos tisztaságot követelő eljárások, ame
lyeknek során mégis történhetnek váratlan siker
telenségek. Ezért mindig ajánlatos előbb egy
próbamásolattal megállapítani, hogy tényleg szük
ség van-e rájuk.
Ha elkerülhetetleneknek bizo
nyulnak, akkor csak fogjunk hozzá nyugodtan,
nem elhamarkodva, s a siker semmiesetre sem

100 ccm
10— 30 ccm

Az előzőleg újból kimosott, nedves negatívot
belehelyezzük, s folytonos mozgatás közben figyel
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(Folytatása következik.)
Levms Ernő.

Előfizetések. Kecskemét: Friedrich L.
64.— . Pápa: Havasi D. 12.— . Pécs: Ev.
Diákszöv. 10.— . Sopron'. Ziermann L.
10.— . Budapest: Blinezinger J., Schmidt
E., Dr. Szelényi Ö.-né 4.— 4.— , Antal Gy.,
Baldauf I., Bokor I., Engel P., Filló J.,
Hutflesz P., Kiss I., Sclimuck F., Sülé K.,
Wurm S. 2.— 2.— , Erdős P., Dr. Pósch Gy.
1.— 1.— . Az iskolai év vége rohamosan
közeledik, nagyon kérjük az előfizetések,
ill. utófizetések sürgős beküldését! A
külön felszólítás, levelezés nemcsak, hogy
kellemetlen, de pénzbe is kerül. Lapunk
pontosan végezte kötelességét, idejében
is megjelent, kérjük olvasóinkat is: hall
gassanak lelkiismeretük szavára s tegye
nek eleget kötelességüknek: küldjék be tar
tozásukat !

190

—

Ciprussor Hadrianus villája előtt Tivoliban

(Valér Erik linóleummetszete.)

-
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CINÓBER ÉS A MINISZTERI RENDELET.
{ A gimnázium kapuja előtt áll a pedellus^
Miska bácsi. Pipázgat. — Alkonyodik. Cinóber
Gedeon Y l/b . o. tanuló hevesen érkezik.)

Cinóber: Van szerencséin, Miska bácsi,
van szerencsém!
Miska bácsi: Adjon Isten, Cinóber úr!
No, honnan oly rohanvást ? Mintha csak os
torral kergetnék.
Cinóber: Nagyon fontos ügyben jöttem,
egyenesen magához, Miska bácsi. Két nagy
szerű trabnkó-regalitás-médiát akarók ma
gának adni.
Miska bácsi: No, azért ugyan kár volt
úgy szaladni, hogy szinte kiesik a tüdeje.
Elszívódik az holnap is, és elfogadtatik bár
mikor.
Cinóber: Parancsoljon, Miska bácsi,
Itt van.
Miska bácsi: Köszönöm, köszönöm. Tyü,
de szép sárgák, azt a kutyafáját!

Cinóber (visszaballag): Miska bácsi!
Semmi újság nincs a tanári karban?
Miska bácsi: Hát azt éppen nem mer
ném mondani kereken, hogy nincsen, mert
mivel hogy volna, dehát tudja jól a Cim>
ber úr, hogy én a hivatalos titoktartásba
nem szoktam beléavatkozni. Ez már ná
lunk törvényes szokás. Sic.
Cinóber: Hm . . . Igen, igen . . . Miska
bácsi! Csak azt akarom mondani, hogy még
van három . . . Éppen ilyen.
Miska bácsi: Argentínai?
Cinóber: Az. Nagyon jók!
Miska bácsi (engedékenyen): Hát iszen
nem is annyira titok . . . Itt vannak?
Cinóber (hátrafordul, körülnéz): Kik?
Miska bácsi: Az argentinok.
Cinóber: Szóval, igaz?!
Miska bácsi: Igaz.

Cinóber: Meghiszem azt! Argentínai
mind a kettő. — Hogy van, Miska bácsi?

Cinóber:
néki !

Miska bácsi: Hát csak vagyogatok, vagyogatok csendesen.
Cinóber: Igen . . . Hm . . . Szóval, vagyogat.
Miska bácsi: Mint mondám.

Miska bácsi ( csodálkozón) : Na, minek
örül annyira?

Cinóber: Persze, persze . . . No, de me
gyek is.
Miska bácsi: Hát Isten áldja meg, Ci
nóber úr. Köszönöm a szivarokat.
Cinóber: Igen . . . Hát . . . Ja, igaz,
kérdeztem már, hogy hogy van, Miska
bácsi ?
Miska bácsi: Igen, már meg is mond
tam, hogy csak ágy előfordulok, előfor
dulok.
Cinóber: Mert ezt akartam kérdezjii. . .
(elindul tétován).
—

Akkor

szüret, az árgyilusát

Cinóber: Hát a rendeletnek.
Miska bácsi: A miniszterinek?
Cinóber: Csakis. Szóval, hallott róla
Miska bácsi is, hogy a miniszter elrendelte,
hogy ezentúl csak egy tárgyból lehet
bukni 1 . . .
Miska bácsi: Hát i ge n. . . Sajnos, de
valódi. Sic. Kevesebb lesz a pótvizsgázó,
ergo, kevesebb a szivar. Az argentinai.
Cinóber: Ne búsuljon, Miska bácsi,
mert, hogyha tényleg igaz, ami igaz, akkor
még több lesz a szivar, mint volt. Képzelje
csak . . . Én legalább kettőből akartam
bukni. Nagynál fizikából és Demcsáknál né
metből. Demcsák kijelentette az osztály
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előtt, hogy szeretné látni azt a hatökröt,
amelyik engem év végén a szekundából ki
húz. És most itt van ni a kultuszminisz
ter. Ezzel a rendelettel. Ha-ha-ha! Hogy
fog ez a két haragosom veszekedni a kon
ferencián, amikor arról lesz szó, hogy me
lyikük buktathat el. Ahogy én Demcsákot
ismerem, ő húzza a rövidebbet és legföllebb
a „hatökör"-elméletét buktathatja meg.
Miska bácsi (Mindig csudálkozóbb arcot
vág): Ahogy pedig én a miniszteri rende
letet ismerem, egy kicsit mégis másképp
lesz a dolog. A tényálladék ugyanis egy
kicsit más. Cinóber úr részéről alkalmasint
félreértés esete forog fenn.

(Valér Erik linóleummetszete.)

Miska bácsi: Tiltotta a mennykövet! A
két tárgyból való pótvizsgálatot tiltotta el.
Nem a buktatást. Ez pedig nagyot változ
tat az ügyek mikéntjén. Tehát értsük meg
egymást: A rendelet értelmében ezentúl,
akit két tárgyból megbuktattunk, az pót
vizsgálatra nem boesáttatik, ellenben osz
tályismétlésre utasíttatik.

Cinóber: M icsoda!?? Mit beszél maga?
Biztos ez?
Miska bácsi: Ha én mondom!
Cinóber: (Morogva távozni akar).
Miska bácsi (utána szól): Cinóber úr,
mi lesz a hárommal?
Cinóber (kijavítva): Mi lesz a kettő
Cinóber: Forog ide, forog oda. Tőlem vel?! (Lemondóan legyint.) Különben ne
foroghat. Nekem ugyan mindegy, hogy kem ugyan egész mindegy . . . (szinte ma
Demcsák vág-e el, vagy Nagy, ez már a gába beszél) Kettő vagy három . . . Kettő
kettőjük lovagias ügye. Különben is rész meg három az öt . . . Elvégre Vágner is
letkérdés. Az a fő, hogy a miniszter meg beszélt valamit a hatökörrel kapcsolatban,
csakhogy finomabban fejezte ki magát.
tiltotta a két tárgyból való buktatást.

—
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Miska bácsi (a tárgyra térv e): De mi
lesz az argentínaival?
Cinóber (mintha most hallana róla elő
ször): Mivel?
Miska bácsi: Hát a szivarokkal!
Cinóber: Argentínai? (haragosan) K ö
zönséges rövid szivar. Azt hiszem, el sem
lehet szívni. Kutya erős lehet. A kocsisunk
tüdővészt kapott tőle.
Miska bácsi (magában): Peniahajder!

Megállj csak, majd megörvendeztetlek én
téged ! (hangosan) Cinóber úr, hallotta
már, hogy holnapután jön a főigazgató út?
Cinóber (lemondóan legyin t): Még más
nem hiányzott.
Miska bácsi (nézegeti a szivarokat): No,
de így becsapni azt embert!
Cinóber (hosszú orral távozva vissza
szól): Hát engem a miniszter!

KÖNYVISMERTETÉS.
Harsányi Zsolt: Az Üstökös.
(Singer és Wolfner kiadása, Budapest, 1931.)

Jó könyvet mindig szívesen ajánlunk
ifjúságunknak, hiszen nem olyan nagy
az újdonságok között az igazán jóknak
száma. Ez a kétkötetes regény azonban
olyan, hogy minden magyar ifjúnak el
kell olvasnia, s minden evangélikus ifjú 
nak örömmel és önérzettel kell benne gyö
nyörködnie. Az üstökös Petőfi Sándor
ról szól. Azt hinné az ember, hogy már
róla nem is lehet újat, újszerűén írni. S
ha kezébe veszi az első vaskos kötetet,
bizonyosan le sem teszi addig, míg ki nem
olvasta. Manapság igen szeretnek nagy
emberekről regényeket írni. Most, a
Goethe-százados
évforduló
alkalmából
mindenféle könyvek jelennek meg, nyi
latkozatok, melyek az embert akarják a
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nagy költőben meglátni, illetőleg helye
sebben le akarják őt olimpuszi magasla
táról rántani. Nos, Harsányi Üstököse
nem így tesz: teljesen megmutatja Pe
tőfi igazi arcát, olyan szépen áll minden
előttünk, mintha csupa történetet olvas
nánk. Igazi költői előadás is jellemzi. A
magyar irodalom nem szegény hasonló
művekben: említem Mikszáth Jókai élet
rajzát, a nemrég megjelent Surányi-féle
Herczeg-életrajzot, különösen az elsőt,
mint erre kitűnő példát. Hozzá hasonló
Harsányinak, a református szerzőnek ki
váló alkotása. — Valóban üstökösként
jött Petőfi és tűnt is le, de ragyogó fénye
megmaradt itten és világít még most is
előttünk, s főleg a magyar ifjúság előtt.
Most, március utóhangulatában legalkal
masabb az idő ilyen irodalmi értékű ol
vasmány élvezésére.
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Levél a Szerkesztőhöz.
A következő levelet kaptuk a minapában.
Mivel szorosabban érinti a diákvilág
minden
egyes tagját, a levelet teljes egészében közre
adjuk azzal a megjegyzéssel, hogy a levélre vo
natkozó választ az Ifjú Évek legközelebbi szá
mában közölni fogjuk. A levél pedig szól a kő
vetkezőképpen :
Mélyen tisztelt Szerkesztő Űr!
Bocsásson meg, hogy levelemmel felkeresem
és engedje meg, hogy tanácsot kérjek Szerkesztő
Űrtói az alábbi kérdésben.
Most állunk az érettségi előtt. Ha tavasszal
kezünkbe kapjuk az érettségi bizonyítványt, to
vább folytatjuk tanulmányainkat
valamelyik
egyetemen. Hogy melyik egyetem lesz ez, azt még
nem tudom sem én, sem társaim, mert még nem
döntöttünk ebben a kérdésben. Bennünket azon
ban jelenleg ennél sokkal fontosabb kérdés ér
dekel. Itt a középiskolában tudniillik tagjai va
gyunk valamennyien evangélikus diákok egy kis
evangélikus egyesületnek, melyet, ha leérettsé
giztünk, itt kell hagynunk, mivel városunkban
nincs egyetem és ennélfogva nem tudunk ebben
az egyesületben tovább dolgozni.
Ezt a mi kicsi egyesületünket nagyon sze
retjük valamennyien. Olyan, mint egy kis csa
lád, ahol társaimmal együtt megtaláljuk mind
azt, ami a magunkfajta fiatalembert a legjob
ban érdekli. Folyóiratokat járatunk, kicsi pénzzünkből évenként gyarapítjuk könyvtárunkat
valamely tudományos könyvvel, járatunk egypár lapot, egyszóval egyesületünkben
hozzá
jutunk mindahhoz, amiket csak nagy áldozatok
árán tudnánk magunknak megszerezni, ha nem
lennénk ennek az egyesületnek tagjai. Nem is
szólva arról, hogy egyik tanárunk vezetése alatt
gyakran szoktunk aktuális problémák felől v i
tázni, van meleg helyiségünk, ahová szegényebb
társaink télnek idején, ha másért nem is, de el
jönnek megmelegedni. Van rádiónk, grammofónunk, és ami mindezeknél többet ér, van egy
második meleg családi hajlékunk, ahol époly jól
tudjuk érezni magunkat, mint otthon, szüléink
hajlékában. Nem is tudom leírni teljesen hűen
ezt az egyesületet, mert ezt tapasztalni kell,
benne élni, hogy mindenki érezni tudja azt a
meleg baráti kört, ami családi otthonunkká va
rázsolja azt a kicsi fehérre meszelt szobát, ami
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négy falával magába zárja a mi kicsi egyesü
letünket.
S most, ha arra gondolunk, hogy ez az utolsó
évünk, amikor e négy fal között összejöhetünk,
beszélgethetünk, vitatkozhatunk, kacaghatunk és
esztétikailag gyönyörködhetünk, elszorul a szí
vünk és fá j az elválás gondolata. Mert az egye
temi tanulmányok elszólítanak bennünket ebből
a városból és így ebből az egyesületből is. Az
egyetemen más világ vár reánk. Sok fiatal em
ber, sok életváltozat. És mégis, abban a nagy
forgatagban, amely az egyetemen fo g bennün
ket körülvenni, bizonyára vágyódni fogunk a
mi kicsi egyesületünk intim élete után, mert
ebben az egyesületben nevelkedtünk fel. Min
den bizonnyal tovább akarjuk majd folytatni
ezt az egyesületi életet.
Erre az alkalom, —
tudjuk nagyon jól — nagyon sok változatban
fo g elénk kínálkozni. Sok egyesület között vá
laszthatunk, hisz ’ egy sincs, amely ne várna
bennünket tárt karokkal. Hallottunk sokat a
Bethlen Gábor, Emericana, Turul, Szent Imre és
hasonló egyesületekről, melyek bármelyike szí
vesen lát bennünket táborában.
Nem is itt akad meg a mi töprengésünk,
Szerkesztő Űr! Engemet épúgy, mint társaimat,
csak az a kérdés izgat, hogy mint jó evangélikus
fiúk, melyik egyesületbe léphetünk be, ahol
evangélikus mivoltunkat legjobban megőrizhet
jük. Mert minket evangélikus diákoknak nevel
tek és azok is akarunk maradni. Ezt pedig, úgy
hisszük, csakis evangélikus diákegyesületben le
het legjobban megőrizni.
M i hisszük, hogy Szerkesztő Űr is így vé
lekedik. Éppen ezért engedje meg, hogy tár
saim nevében is arra kérjem, legyen szíves pár
sorban felvilágosítást adni nekünk ebben a kér
désben, és legfőképpen szíveskedjék megírni azt,
hogy van-e evangélikus diákegyesület, ahová ha
bozás nélkül és legfőképpen érdekeink csorbí
tása nélkül beléphetünk. Mert tudjuk, hogy az
egyetem forgatagában a jó tanács a legjobb,
különösen akkor, ha vidékről kerül fel az em
ber az egyetemre. Tudjuk, hogy Szerkesztő Űr
jobban van tájékozva ebben a kérdésben, mint
mi, és nekünk a leértékesebb tanácsot Szer
kesztő Űr adhatja.
Bocsásson meg, Szerkesztő Űr, hogy ezzel a
kéréssel terhelem.
Vagyok Szerkesztő Űrnak társaimmal együtt
alázatos szolgája:
Nagy Miklós.
V III. oszt. tanuló.
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KEREKES GYURKA.
Az iskolában bizonyítványkiosztás volt, s a
nebulók nagy zsivajjal tódultak ki a kapun.
A kapu előtt kisebb-nagyobb csoportokban
hadonászva mutogatták egymásnak a „Gizi
ket." Azután hazaindultak; olyan volt az
egész utca, mintha egy hatalmas méhkast
bolygattak volna szét.
Csak egy pufókképű tömzsi gyerek álldo
gált továbbra is a kapu előtt. Parasztosan
volt öltözve. Bársony lajbi meg pörge kalap
volt hevenyén rávetve. Lábán poros fekete
csizma. Sehogy sem illett hozzá a szép barna
bőrtáska, amit kelletlenül szorongatott a
hóna alatt.
Kerekes Gyurka — mert így hívták —
még egy darabig ott ácsorgott s aztán této
ván nekiindult. Hogy hova, azt maga sem
tudta. Csak ment előre, amerre a lába vitte.
Már a Kálvin-térnél tartott, de ő most azt
sem tudta, hogy egyáltalán Pesten van.
Gondolatai otthon jártak Nagybirkáson.
Odahaza most készülődnek az aratáshoz, s
neki meg itt kell kerülgetni ezt a sok meg
veszekedett autót.
Itt van n i ! most is majd a nyakára ment
az egyik.
— Hallja, fiatalember, ne aludjon itt!
Ügy járkál, mint egy holdkóros — kiáltott
rá mérgesen a soffőr, amikor nagy csikor
gással lefékezett.
—

-— Akaszd föl magad — morogta vissza
Gyurka, aki rettenetesen haragudott a „»tosinavezetőkre"
Nagynehezen kievickélt a forgalmas utak
ról s letelepedett egy dunaparti padra. Tás
káját maga mellé tette, de olyan szemeket
vetett rá, mintha legnagyobb ellenségét
látta volna maga előtt. Pedig az édesanyja
vette neki, mert hogy „minden úriember
illent visel". Gyurka utálta az ilyen cifra
holmit, de hát muszáj volt hordani, mert
az anyja ráparancsolta!
H e j! keserű volt itt az élete e közt a sok
pesti „ csibész“ között, akik mindig csak
csúfot űztek belőle, meg kinevették, akár
mit is mondott.
Múltkor is az egész iskola rajta röhögött,
amikor amúgy jó magyarosan fejezte ki ma
gát. Ügy történt, hogy az egyik órán olvas
nia kellett s ő a New-Yorkot „ nevijorknak“
mondta, mire a tanár úr figyelmeztette,
hogy az nem „nevijork“ , hanem „nyújork'L
Ő meg azt felelte:
— Nekem ugyan beszélhet akármit, mer'
óvasni mán Nagybirkáson is tudtam.
Ekkor azután úgy röhögtek a lurkók a
tanárral együtt, hogy majd kifordultak a
pádból. Gyurka mérgében odakajátott a
szeplős kis Steinernek, aki leghangosabb
volt mindközt:
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— Te Stáájner, az apád ne sirasson! ne
hápogj a fülembe, mert úgy oldalba taszajtalak, hogy menten fölfordulsz!
Erre ráadásul még ő kapott megrovást,
mert „óraközben tiszteletlen magaviseleté
vel zavarja a tanítást.“
Gyurka most elővett könyvei közül egy
jó darab hazai szalonnát meg egy hatalmas
bicsakot, amelyik akkora volt, hogy egy
pesti fiú kocsirúdnak nézné! Ilyent használ
tak odahaza Nagybirkáson a legények. Ilyen
kellett ott, nem mint amilyen itt Pesten
volt divat, az a kis gyöngyháznyelű, amivel
még a fogat sem lehet alaposan kipisz
kálni, mert eltörik. Hanem ezzel még oda
is lehet sózni valakinek.
Gyurinak is ez lehetett a véleménye, mert
akkorát kanyarított a szalonnából, hogy
majd megfulladt, de azért nagy gyönyörű
séggel pofázott belőle.
Éppen előtte ment el két elegáns pesti
dáma s fintorgatva fordították el fejüket
a jóízűen falatozó parasztfiútól.
Nem sokat törődött velük, hanem tovább
falatozott, miközben keservesen sóhajtozott.
Hiába beszélt anyjának, hogy ne küldjék
fel Pestre, mert tanulni úgy sem fog tudni.
De az anyja váltig biztatgatta a szívecsüeskit:
— Ugyan lelkem, hát te mán csak nem
leszel paraszt, Egyetlen gyermekemet is pa
rasztnak neveljem, amikor van rá módom,
hogy úr legyen belőle.
Mit volt mit tenni. Édesanyja elhatároz
ta, hogy urat csinál belőle, hát annak úgy
kell lenni! Hanem a sors és Gyurka nem
úgy akarta.
őszre felhozta Pestre, beíratta a gimná
ziumba, keresett neki egy jó zsíros kvár
télyt, megcsókolta szerelmetes fiát, s haza
ment. Gyurka pedig itt maradt keseregve.
Eleinte ki sem mert mozdulni a házból,
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de később aztán ki-kijárt körülnézni a „ha
tárban". Már kezdett megvígasztalódni.
Hanem amikor az iskolában sorra kezd
ték érni a kellemetlen csalódások, akkor az
tán újra nekikeseredett és bánatában olyan
cifrákat káromkodott, hogy szegény Müller
néni, a kosztadója, ijedtében hatvanhárom
keresztet vetett. Hiába, nehezen ment az ö
kemény koponyájába az „ algebra“ meg a
„geometria,". Nem neki teremtette azt a
Jóisten. Kapa való az ő kezébe, nem körző
meg háromszög. Meg is írta ezt az anyjá
nak, de az csak buzdította, hogy ne csügged
jen, hanem fogja marokra a könyveket s
majd csak könnyebb lesz később.
Gyurka ezt is megpróbálta, de hiába kín
lódott, mert azokból a fránya könyvekből
egy mákszemnyi sem maradt soha a fejé
ben. Gyarapodtak szépen a szekundái.
Amikor látta, hogy hiába minden erőlkö
dése, megszakított minden viszonyt, ami a
könyveihez fűzte. Nem nyúlt ő többet azok
hoz még véletlenül sem, nem keresgélte ó
reggel, hogy melyik könyv kell aznapra,
hanem ami benne volt a táskájában azt
hordta karácsonyig minden nap az iskolába.
A táskát is csak akkor nyitotta ki, amikor
a szalonnát belegyömöszölte. Tollat meg
csak akkor vett kezébe, amikor az anyjá
nak keseregte el a bánatát gyönyörű zsíros
szavaival.
Anyja egy darabig még szépen biztat
gatta, hanem aztán megmérgedt s megírta
drága csemetéjének, hogy tanuljon, mert ha
elbukik, ő szégyenszemre be nem ereszti a
portába, akkor inkább menjen a Dunának.
Ez jutott most éppen Gyurka eszébe.
Előkotorászta hosszas munkával a bizonyít
ványt és félszemmel belepislogott. Nem volt
rá nagyon kíváncsi, hisz tudta már év ele
jén, hogy úgy is hiába, neki nem kenyere a
könyv. Elbukott öt tárgyból.
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Megtörölte zsírtól csepegő száját s iölállt.
Most mit csináljon f Haza nem mellet, hisz
az anyja meszelőnyéllel fogadná. De hát
akkor mit tegyen? ő biz’ Pesten nem ma
rad, inkább nekimegy a Dunának. Eszébe
jutott, hogy az anyja is ezt tanácsolta . . ,
Igen, ő most az egyszer megfogadja az any
ja tanácsát és . . .
És nekiindult a hosszú partnak azal,
hogy megkeresi, hol legmélyebb a Duna és
beleugrik.
Nagyokat lépkedett, de egyszerre lelassí
tott, gondolkodni kezdett a dolgon. Mit is
akart ő most ? Beleugrani a Dunába ? Miért,
mert elbukott a gimnáziumban? Hát kell
neki
az a
gimnázium ? Neki
nem
kell. De az anyjának . . . Annak mit fog

mondani? Majd belenyugszik az is, mit
tehet mást.
Ő biz’ azért sem fog a Dunába ugrani.
Minek? Igaz, hogy most egész meleg a víz
és egy kis fürdés nem ártana. Na de ilyen
mély vízbe nem tanácsos. Hisz’ úszni nem
tud.
Végül is elhatározta, hogy a fürdést ott
hon a kútnál fogja elvégezni és legalább
egybeköti a fejmosással, amit az édesanyjá
tól fog kapni.
*

így lett tehát a gimnazistából parasztgazda, mert Kerekes Gyurka azóta is az
ekeszarvát szorongatja s a körzőt meg há
romszöget már csak hírből ismeri.
Hálák Árpád
___________

Alexis Carell dr., newyorki orvostanár be
akarja bizonyítani, hogy az emberi test összes
sejtjei az agy kivételével az örök élet képes
ségeivel rendelkeznek. Bizonyitékul felmutatott
egy csirkeszív-embriót, amelyet 1912-ben helye
zett egy kémlőcsőbe, s amely azóta is az élet
tüneteit mutatja.
A felnőtt ember vörös vérsejtjeinek a száma
25 billió. Ha ezeket egymás mellé rakjuk, 200.000
kilométer hosszú fonalat kapunk, amellyel a
földgöm böt ötször lehetne átfogni.
W. Cullis egyetemi tanárnő (London) egyik
előadásában kijelentette, hogy a léghuzat nagyon
egészséges, mert mozgásba hozza a levegőt,
ami a helyes szellőztetés legfontosabb fe l
tétele.
Dr. A. E. Dochez, a Columbia-egyetem ta
nára közli a „Lancet“
angol .orvosi lapban,
—

IV . évf. keresk.

hogy sok éven át folytatott kísérletezés után si
került ráakadnia a nátha kórokozójára. Az új
baktérium életviszonyairól eddig még nem sike
rült közelebbit megállapítani.
A délafrikai adenia-növény mérge
szer erősebb, mint a sztrichniné.

ötezer

A londoni állatkertben befejezték a szoká
sos újévi leltározást. Az egész állatállományt
40.000 fontra becsülték.
Dél-Bodéziában új aranyerekre akadtak,
amelyek tonnánként átlag fél font aranyat tar
talmaznak.
Newyorkban mostanában alakult egy tenniszklub, amelynek mindössze hét tagja van, de
mind a hét multimilliomos. A klubtagok száz
ezer dollár belépődíjat fizetnek, a tagsági díj
sem csekélység: havi kétezer dollár.
P. F.
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HÍREINK
A budapesti ev. gimnázium ifjúsága március
15-i szépen sikerült hazafias ünnepélyén K ovácsi
László V III. o. t. felolvasott „Márc. 15. a világesemények középpontjában" címmel. Szavaltak:
Guóth Kálmán V III. és Palkovits László V I. o. t.
Az ünnepély keretét a Dal- és Zeneegyesület
számai tették: az énekkar és a zenekar együtt
a Himnuszt, a Magyar Hiszekegyet és a „J á rja 
tok be minden föld et" kezdetű indulót adta elő
Peschkó Zoltán tanárelnök vezetése alatt.
Kurucz Gyula.
A budapesti ev. gimnázium Arany János Ön
képzőköre március 18-án „A rany János emlék
estet" rendezett. A z emlékestet a K ör ifj. elnöke,
Erdős Pál V III. o. t. nyitotta meg jól elgondolt
bevezetővel. Pressburger Gy. V III. o. t. „Arany
magyarsága" címen tanulmányt olvasott fel.
Guóth K. V III. o. t. Arany „Kozm opolita költé
szet" c. költeményét szavalta. M ajd Hochsinger
V IIB . o. t. hegedülte Ridley Éljen-csárdását,
zongorán kisérte Simon A. V III. o. t. Ezután
Kemény Péter V III. o t. „A rany jelleméről"
értekezett, s jellemezte mint ideális magyar em
bert, mint költőt és mint hazafit. Ezután Goldmann F. V II B. o. t. Arany „E pilógus" c. versét
szavalta. Befejezésül az iskola zenekara Peschkó
Z. tanár vezetése alatt Kertész Népdalvariációit
adta elő.
Fiiló József.
A budapesti Evangélikus Intemátus növendé
kei márc. 18-án Sándor-napi vidámestet rendez
tek. Ezen a szülőkből, rokonokból, a gimnázium
tanáraiból és ifjúságából álló nagyszámú közön
ségnek sok derűs percet szereztek. Darkó Z. főszéniorhelyettes bevezető beszédet mondott s az
egyes számok ötletes bejelentője volt. K ét II. o.
növendék négykezes zongorajátékban, később
eg y I. o. növendék szintén zongorán bemutatta
zenei tanulása eredményét. Négy felsőosztályos
növendék P etőfi „Szeptember végén" c. versét
négyféle nyelven szavalta, Szóld I. szénior v i
szont maga szavalt három idegen nyelven. Zilahy
Lajos „A z előkelő utas" c. karcolatának szerep
lői közül külön megnevezzük Hanzélyt, Delmárt
és Bieleket. Az est fénypontja Poldini „V ad 
rózsa" c. énekes tündérjátéka volt. A Gaál Endre
zenetanár betanításával előadott darab szereplői
sok jólmegérdemelt tapsot kaptak, különösen
Nyárády (a herceg) és Plaeskó (Vadrózsa). A
—

közönség kellemes estet élvezett, a növendékek
hozzátartozói ezenkívül méltán voltak büszkék
övéik sikerére.
Kemény Péter.
A szarvasi ev. gimnáziumban. 1932. febr. 28án bibli tórán Molnár Pál III. o. t. Rákóczi Ferenc
imádságát, a „Győzhetetlen én kőszálam"-at éne
kelte, Kresnyák László II. o. t. imádkozott. Márc.
6-án a 246. ének után Molnár Pál III. o. t. imád
kozott, az ifj. elnök beszélt, majd Liska Ferenc
segédlelkész hatásos beszédet mondott.
Március 13-án mondotta el Holub Pál „Jézus
hét szava a keresztfán" c. beszédének utolsó ré
szét, majd dolgozatpályázatot hirdetett húsvét
utánra. Címe: „Nagypéntektől húsvétig". Kohút
György III. o. t. imádkozott, Glózik, Szakara és
Kohút III. o. t. a „Krisztus ártatlan bárány"
kezd. böjti éneket adták elő.
A felsőévesek negyedik „Luther-Szövetség“ -i
gyűlése márc. 2-án volt. Bárány György V III. o. t.
szavalt, Roszik J. V III. o. t. Gerhardt Pálról ol
vasott fel. -— „Keresztyénség és tudomány", „ke
resztyénség és sport ’ ’ vitapontokon vitatkoztak
ezután. Az előadók: Zerinváry Szilárd V II. és Pa
taki István V III. o ..t. részletesen kifejtették a
tudomány, ill. a sport lényegét s a keresztyénséggel való összefüggését. Az eredményeket az elnöktanár úr foglalta össze.
A március 17-i gyűlésen folytatták a vitatko
zást „keresztyénség és szórakozás" címen. Az elő
adó Bárány V III. o. t. és a hozzászólók kártyázás,
a dohányzás és a szeszes italok élvezése ellen, szól
tak. Cinkoczky M. és Bankó P. V I. o. t. szavaltak.
Holub Pál ezen is és a márc. 16-i alsóéves „Luther
Szövetség"-en is „A z ifjúság útja Golgotái on ke
resztül” c. beszélt.
Márc. 16-án az alsóéveseknek volt gyűlésük.
Enessey I. III. o. t. szavalt Molnár P. III. o. t.
böjti énekeket adott elő: „A z áldott orvos köteleg"
és „Siralomnak, fájdalom nak". Kohút mély átérzéssel adta elő Sántha K .: „Nagypéntek és húsvét" c. passió-jelenetét.
A Budapesti Leánykollégium Goethe halálá
nak százados évfordujójára emlékestet rendezett.
Lovas Sarolta tanár Goethe belső életét ismertette,
a növendékek Dér junge W olfgang (Wahrheit und
Dichtung és Dér Frauenkranz címen két német
jelenetet adtak elő a költő életéből, majd Szigethy
Lajosnak, lapunk munkatársának fordításában V i
dám est Goethe anyjánál című színdarabot. Ennek
keretében bőséges alkalom kínálkozott Góetheversek, dalok bemutatására. Az énekkar is tize-
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repelt hatásosan. A szereplőket mind fel kellene
sorolni, olyan ügyesek voli ak. Itt csak azt említjük
még meg, hogy olyan sok és előkelő közönség hall
gatta í.z előadást, hogy ennyit talán még sohasem
fogadott be a Deák-téri díszterem. A tiszta jöve
delem is tekintélyes volt, s ebből az iskola kéz
alatt vett zongoráját alakíttatta ú jjá. íg y az er
kölcsi sillerhez anyagi is járult. A nemes munka
megtermetté gyümölcseit.
A budapesti leánykollégium március 15-én
rendezett hazafias ünnepélyén Dr. Böhm Dezső
igazgató és Werner Sarolta V II. o. 1. beszéltek,
énekkari, zeneszámok, szavalatok szolgáltak han
gulatos keretül.
Krónikás.
A békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-reálgimnázium
Ifjú sági Luther Szövetsége elhatározta, hogy moz
galmat indít tagjai között egy nyári diáktábor és
diáküdülő létesítése érdekében. A tagok egyhangú
lelkesedéssel kötelezték magukat arra, hogy zseb
pénzükből hetenként 2 fillért fizetnek erre a cél
ra. Vannak olyanok is, akik önként nagyobb össze
get ajánlottak fel. Az Ifjúsági Gyámintézet is te
kintélyei összeggel segíti az Ifjú sági Luther Szö
vetség törekvését.

MINDENKINEK.
Az Ifjú Évek X. évfolyamának 8., áp
rilisi számát veszitek kezetekbe. Kissé
megkésve érkezett, mert nem akartuk,
hogy az áprilisi és a május— júniusi szám
között sokáig kelljen vámotok. Az iskolai
év korai végződése miatt ugyanis a jú
niusi (10.) számot hozzácsatoljuk a má
jusihoz, és ez a kettős szám május 20.-a
táján érkezik el hozzátok. Ennek a tanév
nek tehát ez a nagy Ifjú Évek lesz a bú
csúztatója.
Mikor ezt bejelentjük, mindnyájatok
figyelmét felhívjuk a következőkre:
A lapnak szánt közleményeket, zsengé
ket, híreket minél előbb küldjétek be,
hogy a kettős számból ki ne maradjanak.
A rejtvényfejtés pontversenye jelen
számunkkal befejeződik. A kiírt határ
—

időre tehát pontosan küldjétek be meg
fejtéseiteket, hogy le ne maradjatok az
utolsó menetben. A május— júniusi szám
ban közöljük a pontverseny eredményét.
Mivel, ígéretünk szerint, nemcsak azok
kapnak jutalmat, akik az élen állnak, illő,
hogy megfelelő és ünnepélyes izgalommal
várjátok az eredményt.
Utolsó kérésünk anyagi természetű.
Akik az előfizetési díjjal még tartoznak,
hamarosan egyenlítsék ki tartozásukat. Ez
nagyon komoly kérés, mert még sokan
nem teljesítették vállalt kötelezettségüket.
Az Ifjú Évek fenntartása pedig sok-sok
pénzbe kerül.
P. Z. Ha jő a hajnal . . . Kedves barátunk,
beküldött versed 16 sorából nyugodtan nem al
kothatunk véleményt poétái készségedről. Egyet
már most bizonyosan mondhatunk: verselésed
kedves, gondolatos és simán gördülő. Éppen ezért
arra kérünk, küldj be egy csomót verseidből,
hogy nagyobb anyagból válogathassunk. De
ugyanakkor írd meg azt is, hogy hány eszten
dős vagy, mert mi erre is kíváncsiak vagyunk.
K. Ilona, Kecskemét. Köszönjük
kedves
megemlékezésedet. Jókívánságaidat hasonló jó k 
kal viszonozzuk. Üdvözlet.
Judit. A z „első kísérlet eredménye" nem
üti meg a „Zsengék" mértékét. Ez azonban nem
veszedelem. M ajd akad még jobb versed is,
amely a fen ti rovatban napvilágot láthat. Csak
pengesd tovább lantodat, ha kedved telik benne,
mi szívesen olvassuk költeményeidet, s kívánsá
godra meg is bíráljuk azokat.
Hialmar szive. Elvileg egyáltalában nincsen
akadálya m űfordítások közlésének. Az a kér
dés csupán, hogy jó-e a fordítás. A beküldött
munka ennek a föltételnek nem felel meg. Hidd
el, nagyon nehéz mesterség a műfordítás! Hi
szen azt bizonyára tudod, hogy vannak világ
hírű költemények, amelyeket elsőrangú költők
sem tudtak más nyelvbe átültetni. Ezt csak azért
mondjuk meg itt, hogy ítéletünk kedvedet ne
szegje. Ha hivatást érzel a fordításhoz, úgy
gyakorold benne magadat. Üjabb fordításaidat
is szívesen vesszük, de mindenkor az eredeti
nyelven is mellékeld a művet, mert az utánjárás
nekünk sok fölösleges időveszteséget jelent.
A többi levélre a következő számban vá
laszolunk.
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2. BETÜREJTVÉNYEK.
1

(Egyenként egy pont)

.

4.
(K abay János)

(B otár László)

2.
(K abay János)
5.
(Sass Miklós)

3.
(Fiiló József)

3.

SZÁMREJTVÉNY.

(5 pont)
(Filló József)
19, 26, 1, 22, 12 = A csizmán is van.
5, 17, 29, 32, 14, 34 = Káros élvezeti cikk.
37, 20, 31, 24 = Nem tud beszélni.
7, 21, 28, 3, 36, 35, 4, 12, 36 = Hátán hordja házát.
16, 13, 18, 33, 9, 15 = Állatosztály.
10, 25, 11, 23 = Légmozgás.
2,
8 = Kötőszó.
27, 30, 12, 6 = Egy kar az egyetemen.
1— 37 = Egy nagy költőnk híres versének első sora.

4.

SZÓTAGREJTVÉNY.
(5 pont)

(Csák István)
A, a, a, á, al, bé, bil, bul, da, dács, dőz,
est, gá, gu, i, kő, la,la, lit, lya, mon, mott,
nad, ni, pok, ra, re, ren, ri, sa, sta, tri, val.
A fen ti szótagokból az
alábbi meghatáro- költő, a harmadik betűk pedig
alulról felfelé
zások szerint szavakat
kell alkotni olyképpen,
egyik költeményének címét adják,
hogy az első betűk lefelé olvasva egy nagy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilincs.
8. Ország.
Hevesmegyei község.
9. Bérlet.
Liter idegen nyelven.
10. Francia politikus.
11. Tartózkodni.
Mutató névmás.
12. Mérges növény.
Férfinév.
Biztos.
13. Olasz város.
Hegység.
Beküldési határidő: május 5.
M egfejtési feltételek a 4. számban találhatók.

A 7. SZÁM REJTVÉNYEINEK HELYES MEGFEJTÉSE:
1. KERESZTREJTVÉNY.
18.
23,
29.
38.
45.

Vízszintes sorok: 1. Mendelssohn Bartholdi.
opera, 19. Elzevir, 20. tél, 21. in, 22. Ninus,
radioactiv, 25. lad, 26. tsiz, 27. tev, 28. he,
Didó, 30. acaó, 3.1. ego, 32. toborzó, 37. még,
no, 39. Khuen-Héderváry, 43. me, 44. apa,
et, 46. Idria, 47. Egbel, 49. a lovas, 51. L. T.

2.
1.
2.
3.
4.

52. Zrinyi, 54. isemen a, 57. úr, 58. ás, 59. Z.
N. H. 61. notórius, 64. ab, 65. nóta, 66. yen,
68. akitap, 69. út, 70. kefe, 71. klar, 73. kimonój
76. Lándori, 78. rög, 79. arorua, 81. orib, 82.
sróf, 83. Inn, 84. teveszőr, 85. mi.

BETÜREJTVÉNYEK.
5.
6.
7.
8.

Katonadolog.
Idegsokk.
Egyik 19, másik egy híján 20.
Zalatna.

3.

Kaparint.
Porkoláb.
Palavessző.
Falánk.

SZÁMREJTVÉNY.

(ablak, zuhatag, mászik, Solon, Dusi, dozse, z é ) :
Hazudik a muzsikaszó, bolondság az élet.

HELYESEN MEGFEJTETTÉK A KÖVETKEZŐK:
Bendl Andor, Mária és Erzsébet Bp. (138),
Bartos K ároly Bp. (138), Bohár László Bp. (97),
Bauer Rezső Dombóvár (136), Bagossy Katinka
Bp. (138), Budai Jolán Bp. (137), leg ifj. Bókay
János (117), Czigán Kata Kecskemét (38), Csaba
Jolán Kőszeg (65), Deutsch J. E. Bp. (99), ifj.
Esztergály Gyula Aszód (123), Eckhardt Erzsé
bet Bp. (136), Filló József Bp. (138), Frank
Irén Kőszeg (78), Horváth Kálmán Sashalom
(104), Kochan János Szarvas (127), K is József
Bp. (138), Katona Magda Bp. (116), K abay Já
nos Bp. (136), Láng Miklós Békéscsaba (118),
Lipták János Békéscsaba (129), Mockovcsák
Géza Békéscsaba (139), Molnár Jenő Bp. (71),
Németh Ilus Bp. (101), Papp Irén Bp. (136),

X. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM.

Ponicsán Imre Békéscsaba (12), Pálinkás Irén
Kispest (132), Pecznik János Bp. (138), Puskás
Vidor Rákosszentmihály (138), Podani Béla
Aszód (134), Rakovszky Zoltán Kecskemét
(131), Ruttkay Zoltán
Pestszentlőrinc (139),
Ritter Dalma Bp. (135), Sass Miklós Kecske
mét (116), Szontágh György Bp. (19), Szemes
Irma Bp. (131), Szepessy Zoltán Békéscsaba
(122), Szabó László Aszód (114), Tiszavölgyi
Miklós Kecskemét (139), Wallrabenstein Test
vérek Bp. (94), ifj. Zeéri Pósch Géza Bp. (130),
Névtelen Bp. (23).
A könyvjutalmat ifj. Esztergály Gyula,
Aszód, nyerte.
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