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Vértanúsirok fölött.
Minél több a halottimk, annál kevesebb könny és virág jut egy-egy sírra.
Ha a temetőben új sírhant emelkedik, eltakarja szemünk elől mind a régieket.
A mögöttünk lezajlott évtized kevésszer állt meg hódolattal s helyezett
koszorút október hatodika vértanúinak sírjára. Kevésszer vetettük tekintetünket
a történelem távlataiba, mert szemünk előtt is történelem keletkezett. A múlt gyá
szos emlékű napjai sok ideig nem kaptak kegyeletet, mert gyásszal volt tele a jelen
s felemésztette mind a könnyünket. A korhadt fakeresztek sok ideig nem kaptak
virágot, mert olyan sok volt az új fakereszt, hogy kevés volt a virág, mit nyí
lásra késztet a szép magyar róna, magyar erdő. Pedig a róna meg az erdő, már
régóta minden virágot a temetőnek terem, a végtelen nagy magyar temetőnek.
Minden virágot a sírokra viszünk. Az évek mind keresztet ácsoltak, míg végre
jött egy fekete év, megácsolni azt a nagy keresztet, melyet beleszúrtak egy ezer
éves ország sírhantjába. Oda hullott a könny, oda kellett a virág évtized óta. Az
óta nem jutott azoknak, kik október hatodikát örökemlékü nappá teszik, minden
érző magyar ember előtt.
Most már az újakból is régiek lesznek, új keresztekből korhadt keresztek.
Most már besüppednek a sírok és szürke ködön által újra felénk emelkedik Arad
vértanúinak fekete emlékműve. Most már megoszlik a könny közel és távol ha
lottal közt s ahogy peregnek egymásután az évek, azok, kik október hatodikén
haltak meg ezelőtt régen, érzik talán, hogy újra megállunk emlékük felett őrizni
azt, mint drága kincset, érzik talán, hogy újra nem árvák, ők, kik árvák, elhagyot
tak voltak esztendőkön át. Vértauulelkük összeölelkezik szentelt magasságokban
azoknak a leikével, akik a bús magyar úton azóta mentek utánuk és onnan, ahol
az idő eltűnik az örökkévalóságban, az aradi tizenhárom meg a fehértollas, piros
sapkás honvéd együtt néz alá csukaszürkeruhás utódjával ránk, kik itt élünk a
csonkára szabott haza vérüktől áztatott rögein . . .
Az ezeresztendő legfenségesebb küzdelmét vérbefojtotta ezelőtt 80 évvel a
császári boszú. Földre hullott kezünkből a fegyver és a vezérek, kik száz csatán
oroszlánként csatáztak és diadalról-diadalra mentek és harcok vérpiros virágú
mezején hősökké magasztosultak, most ott állottak rabhalálra várva. El kellett
hagyniok a régi zászlót, az összetört, a sárba tiport zászlót!
De szomorú, de rémületes gyász volt!
Emlékezésünk idején hontalanul szállongó lelkűk beleoson a zúgó őszi
szélbe és hármas hegyek ormán, Tisza-—Duna táján megzörget minden ablakot,
belesír minden szívbe és mi azt, ami akkor történt az aradi vár tövében, soha,
sohase fogjuk elfelejteni . . .
Vértanúink! tanítsatok minket, hogy tudjunk mi is hazát szeretni, elolthatatlan szeretettel!
Vértannink, tanítsatok minket, hogy tudjunk megfeszített erővel küzdeni
mindenért, ami szent és drága s amit örökül hagytak reánk dicső őseink!
Vértanúink, tanítsatok minket, hogy tudjunk mi is odaállni ha kell, az áldo
zati oltárok elé és sóhajtalan szívvel, könnytelen szemmel tenni le oda éle
tünket is.
És tanítsatok meg minket hinni, hogy feltámad Magyarország. R. M. Gy.
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Egy felvidéki város társas élete 200 év előtt.
Egy ócska írás került kezünkbe. Nemes
Besztercebánya szab. kir. bányaváros 1723ban kelt egyik szabályrendelete, kiadva
a decemberi tanácsülésből. A rendelet
célzata a túlságos pazarlásba fecsérlő öl
tözködés ellen verdes. A Felvidéknek e
századok óta gyönyörű és munkás váro
sát, a mohácsi vésztől kezdve ugyancsak
megtépázták, a változó hadiszerencse, a
váltakozó birtoklók által kirótt sarcok, a
katonai beszállásolások, az emelt adó, ter
mészeti csapás, ismétlődő tűzvész és a
megújuló járványok.
A békességet hozó szatmári kötés után
azonban nem állott helyre a lelkek nyu
galma. Az a régi érzés, hogy ki tudja
úgyis, hogy mi lesz holnap — beidegződött már a polgárság minden lelkiatom
jába s oly társadalmi tüneteket váltott ki,
miket a komoly és erkölcsös magistratus
nem nézhetett el tétlenül.
Ezért adta ki a mondott esztendőben a
„Polizey und Kleider Ordnung bei dér
königlichen freyen Bergstadt Neusahl”
cím alatt ama rendelkezéseket, mikről
érdemesnek és érdekesnek tartjuk az
alábbiakban való megemlékezést.
Az eljegyzési ünnepélyre a szószólókon
felül ezentúl az előkelő családok három,
a közrendűek két, a szegények pedig csak
egy vendéget hívhatnak meg úgy a vőle
gény, valamint a menyasszony részéről.
Kevesebbet szabad meghívni; de ételbenitalban alkalmazkodjék mindenki szigo
rúan vagyoni viszonyaihoz, — ellenkező
esetben fokozatos büntetés róható ki pá
ros forintokban.
A lakodalmas traktákra ugyanezen
hármas társadalmi alapon 42, 24, illetve
14 személy hívható meg, de közöttük
csak 6, 4, illetve 2 lehet a leányzók szá
ma. Nászajándékot adni pedig nem sza
bad, nehogy ennek kedvéért hívjanak

vendégeket. Az atyafiak azonban később
megajándékozhatják az ifjú párt.
A Hoff- és Tischmeistereknek köteles
ségük, hogy úgy a lakodalmas, mint a te
metési menetet rang szerint rendezzék. A
pont délben megkezdendő étkezésnél pe
dig illő imát mondjanak. A vezénylő mes
ter tiszte betöltéséért négy vagy két fo
rintot kaphat, a szegényeknél kevesebbel
is be kell érnie s köteles azt „minden fel
tűnés nélkül zsebre tenni” .
A nászlakomai fogások száma szegé
nyeknél hat lehet, középrendüeknél két
szer, előkelőeknél háromszor ennyi. A sze
gények süteményt és pástétomot nem
szolgálhatnak fel. A cukros csemegéket
általában megtiltják, a gyümölcsben is
mérsékletet ajánlanak. Csak az előkelőek
esküvője tarthat két napig. A lakodalma
kon egyébként szabad a muzsikálás, de
nem szabad tányérozni, még kevésbbé a
végén a városban hajnali zenét adni. A
keresztelők után mindennemű mulatozás
tiltva van.
Ezután a céhekről intézkedik a szabályrendelet. Szigorúan szól az ellen, hogy a
céhbe felveendő legényeknek a szabály
szerű díjakon felül, más költségük is le
gyen. Meg kell szüntetni a sok tanácsko
zást is, melyek a fiatal mestereket család
juktól és iparuktól elvonják. A jövőben
a tanács fogja meghatározni, hogy vala
melyik fiatal mester mily határok között
adhat lakomát. Másrészt szigorúan intet
nek arra, hogy az egy mesterséget űzők
ne viszálykodjanak, mert a városi fiscus
a perlekedőt 24 forint bírsággal fogja
sújtani.
A mestereknek ünnepnapokon áhitatosan meg kell jeleniök a templomban, csak
a legényeknek szabad vecsernye után
módjával való mulatozásban résztvenni.
Temetési kíséretül csak egy céhet sza

— 18 —

bad meghívni, de tort ülni tilos. A halott övét, prémes mentét, sötétvörös csizmát,
bemondók a halottak rangja szerint kap aranyos vagy ezüstcsipkés pártát, hím
nak díjazást; gazdagoknál 2 forintot, zett cipellőket, selyemharisnyákat hor
középrendüeknél 30 garast; a szegény dani. Eltiltják a meztelen nyak mutoga
bármily csekélységet adhat.
tását és a túlságos ékszerviselést. Mind
A ruházkodást illetőleg az oly mester ezek felett a városi fiscus fog vigyázni,
ember, kinek nincs városi tisztsége, egy be a felügyelőkkel együtt s a vétkezőket a
csületes ruhával elégedjék meg; ha azon tanácsnak bejelentik.
ban angol vagy hollandus posztóból csi
A szegényebb sorsú lányokról, főként
náltat ruhát, kürtőkalapot, selyemkö ' a szolgálókról még szigorúbban szól a
tényt, vagy cifrán zsinórozott karmazsin regula. Ezek eltiltatnak a bársonyos
csizmát merészkedne viselni — 30 forin mellénykék, színes csizmák, díszes csip
tot fizet. A legényeknek sem szabad díszí kék, fátyolok és kesztyűk viselésétől; a
tett karmazsin- vagy kordováncsizmát botránkoztatóan nyitott nyak és kebel
viselni; egyszerű kordováncsizmát hord mutogatásától, — akik ez ellen vétkez
hatnak ugyan, de azt is sarkantyú nélkül. nek, elsőízben megintetnek, ha újra illet
Ha pedig valamely szolgán, kocsison, da len ruházatban találtatnak, akkor nyilvá
rabonton nyusztkalapot vagy rókamályas nosan az utcán a hajdúk öltönyeiket el
bekecset lát meg a városi fiscus, azt 12 kobozzák.
forintra büntetheti meg.
Végül mégegyszer figyelmezteti a vá
Ezután a lányokra és asszonyokra ke rosi tanácá a város minden polgárát és
rül a sor, kiknek öltözete a rendelet sza lakosát ezen konstituciók minden pontjá
vai szerint „a keresztyén szíveknek nagy nak becsületes megtartására.
*
bosszúságot okoz” . Nem szabad ezután
arannyal vagy csipkével szegett fátyolt,
Ezek után, nem is olyan alaptalan szo
bársony- és selyemruhát, ezüstös, aranyos kásnak látszik a régi jó időket emlegetni.
Oravecz Ödön

Óh milyen jó is volnal
Óh milyen jő is volna gyermekké szelídülni,
Zöldre festett padokba most újra beleülni,
A gondbatyút ledobni, könnyű táskával járni,
Parancsot nem ismerni, víg csengetésre várni.
Óh milyen jó is volna örömből újra inni,
Álmodni újra tudni, tündérmesékbe hinni.
Kerekre tágult szemmel csudákra várva lesni
Játszótéri homokban színaranyat keresni.
óh milyen jó is volna a mától visszaszökni,
Megúnt játékot vígan messze sarokba lökni.
Könnyű lábakkal futni, versenytársat elhagyni,
Szembejövő barátra harsányan rákacagni.
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Óh milyen jó is volna nem látni, de csak nezni,
Apró gyerekversecskét lélekben felidézni,
Nem tudni, mi az arany és mennyi itt a talmi,
Meg nem értett dolgokról ártatlanul szavalni.
Óh milyen jó is volna padvárunkba bebújni,
Az életlecke helyett könnyebb leckét tanulni.
Napoknak országútján töretlen hittel menni,
Óh milyen jó is volna újra gyermekké lenni.
Remport Elek

Vitorláson a Balaton körül.
Alkonyodik. A nap narancsszínben égő
korongja éppen most készül lebukni a
Badacsony mögé és utolsó sugarai ara
nyos csillogásba hozzák a gyengén fod
rozódó víztükröt a hegy alatt, míg a má
sik oldalon, Fonyód felé a sötétkék szín
ben nyugvó víz már az elkövetkezendő
est előhírnöke. Vitorlásunk, a „Névte
len” , a gyenge esti szélben csöndesen
siklik s mi, az utasai, a Balaton közepén
alig tudunk betelni a természet e gyö
nyörű színj átékával. Mire a szigligeti
öböl elejéhez érünk, a nap már eltűnt s
az opálszínű égen feltünedeznek az első
csillagok. Lassan sötétedik s a szigligeti
öblöt környező hegyek fölött — ezt a he
lyet a balatoni vitorlázók „viharzúgnak”
nevezik, mert innen mindig kaphatnak
meglepetést — távoli villámlások fénye
reszket, egy éjtszakai vihar előjelekébe
Csak átérjünk az öblön, mire a vihar
megjön, akkor nincs semmi baj, mert a
part mellett a vihar szelében könnyen el
jutunk Keszthelyre; csak az öböl közepén
ne kapjon el, . mert ott aztán alaposan
megtáncoltatja hajónkat! Veszély így
sincs, legfeljebb villámgyorsan leszereljük
a vitorlát, ledobjuk a horgonyt s bevár
juk a vihar elvonulását.
. . . Íme egy kép, egy mozzanat abból
a gyönyörű két hétből, amely alatt egy

barátommal, vitorlás hajónkkal bebaran
goltuk az egész Balatont, elejétől végigA Balatont eddig is többször megfigyel
tem, de most, amikor két hétig egyfolytá
ban éltem a vizen, amikor a tó életének
minden apró megnyilvánulása szemembe
tűnt, •
— mert hiszen él ez a víztükör s
ennek sokszor nagyon is komoly tanujelét
adja — csodálatos szépségeit láttam meg
a „magyar tenger” ezer arculatának. Hi
szen ez a hatalmas víztükör szinte minden
pillanatban más és más. Tud olyan csen
des és síma lenni, hogy a környező fák,
hegyek visszatükröződnek benne; de a
következő percben már fodrozódik s nem
sokára már komoly hullámok szántják
végig az előbb még oly békés víz felszí
nét. Ha pedig el kezd fújni a Balatonon
elég gyakori, erős északi szél, akkor a so
mogyi oldalon napokon keresztül hatal
mas hullámok tajtékzanak, úgyhogy sok
szor még a rendes hajójáratok sem tud
nak elindulni, s ha mégis elindulnak, a
gyengébb utasok kellemetlenül tapasztal
ják, hogy mégis csak tenger ez a „magyar
tenger” . Félelmetesen szép látvány a Ba
latonon, a hirtelen támadó zivatar közele
dése. A látóhatár elsötétül, a víz haragos,,
zöldesszürke színt vesz fel s a távolban
megjelenik egy fehér csík, amely azt je
lenti, hogy ott már jön a viharszél, amely
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a víz felszínét fehér tajtékzásba hozza.
Ha a vitorlázó ezt a fehér csíkot meg
látja, rögtön leszereli a vitorlát s ledobja
a horgonyt, mert az olyan erős szelet je
lent, ami felhúzott vitorlával feldöntené
a hajót. Vagy milyen lélekemelőén szép
a napfölkelte, az azt megelőző tündéri
színjáték: kék, lila, piros színek kápráza
tos váltakozása, miközben a hatalmas
napkorong a tihanyi hegycsúcsnál lassan
a látóhatár fölé emelkedik.
De ki győzné felsorolni a Balaton százdéle — és mindig szép — színváltozását.
Bizonyos, hogy aki hosszabb ideig figyeli
a Balatont, hamarosan szerelmes lesz be
léje és megbecsülhetetlen kincsnek fogja
tartani országunk e gyönyörű természeti
adományát.
A Balatont, mint ennyi természeti szép
ségnek feltáróját az ismeri meg igazán,
aki napokon keresztül barangol vitorlásá
val a vizen. Maga a vitorlázó sport
egyike a legszebb, legegészségesebb és
legnemesebb sportoknak. Hiszen mi lehet
■egészségesebb, mint a vizen való nomádelet, a tiszta üdítő levegő s az elemekkel:
széllel és vízzel folytatott nemes küzde
lem! Mert tényleg küzdelem a vitorlázás.
A hajó vezetőjének a legfeszültebb figye
lemmel kell kísérnie a szél és a víztükör
minden változását. A vitorlázást legtöb
ben veszélyes sportnak tartják, talán
•ezért is van oly kevéssé elterjedve ná
lunk; tulajdonképpen nem veszélyesebb
mint sok más, jobban űzött sport, mint
például az autósport, de csak akkor, ha
a vitorlázók megfelelő tapasztalatokkal
és gyakorlattal rendelkeznek. A jó vitor
lázónak elsősorban a Balatont kell ismer
nie tökéletesen, a maga hirtelen állapotváltozásaival. A Balatonon nagyon gyor
san változik az idő- és széljárás, azonban
mindig lehet erre következtetni már előre,
bizonyos jelekből s így a veszélyes hely
zeteket többnyire el lehet kerülni. Meg

felelő lélekjelenléttel kell rendelkeznie a
vitorlás vezetőjének, hogyha nehezebb
helyzetbe, például viharba kerül, gyorsan
és hidegvérrel meg tudja tenni a meg
felelő intézkedéseket. Tökéletesen kell is
mernie hajójának minden porcikáját,
utolsó csavarját, hogyha például adott
helyzetben hirtelen el kell engednie a
vitorlákat, ne bonyolódjék bele a sok kö
télbe, csavarba, hanem gépiesen gyorsan
véghez tudja vinni az akciót. Ellenkező
esetben származhatik azután a b a j: hir
telen viharos szél támad, gyakorlat híján
nem bírja gyorsan leszerelni a hajót s
közben a szél feldönti.
Mindezeket az ismereteket elsajátítani
csak úgy lehet, ha az ember hosszabb
ideig tapasztalt vitorlázók társaságában
gyakorolja magát, hosszabb utakat tesz
meg a Balatonon, miközben alkalma van
azt megismerni s különösen többszörösen
gyakorolja a hajó gyors fel- és leszere
lését.
Azonban a vitorlázás bizonyos fokú el
méleti ismereteket is kíván. Sokan abban
a hitben vannak, hogy vitorlázni csak a
szél irányában lehet. Pedig éppen abban
van a vitorlázás sportszerűsége, hogy bár
milyen irányú széllel bárhová el tudok
jutni -— persze nem a legrövidebb úton —
s itt lép előtérbe az elmélet, mert hiszen
a vitorlázás a szél okszerű felhasználásán
alapszik. Ezért nagyon fontos a szél erős
ségének, irányának, tartósságának isme
rete, mert a vezetőnek mindezekhez al
kalmazkodnia kell.
Miből is áll a hajó és hogyan történik
előrehaladása? A Balatonon használatos
hajók
rendesen
kétfélék:
uszonyos
(schwertes) és tőkesúlyos (kiélés) hajók.
Maga a hajótest általában olyan, mint a
csónakok, persze, nagyobb kivitelben,
ellenben a víz alatt a hajó karakterét az
uszonyos hajóknál a hajó fenékélének
folytatásaképpen a vízbe kb. egy méterre
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lenyúló vaslap, a „schwert” , a tőkesúlyos
hajóknál pedig a fenék alatt, egy-másfél
méter mélyen a vízbe nyúló 200—500
kilogramm súlyú „kiél” adja meg. A
schwert
alkalomadtán felhúzható, a
kiél fixen a hajóhoz van építve. Az

Tihany a vitorlásról.

uszonyos hajó előnye, hogy olcsóbb és az
uszony felhúzása után bármilyen kis víz
ben kiköthet, hátránya, hogy labilisabb
lévén, az erős szél esetleg felborítja. A
tőkesúlyos hajó drágább, a kiél miatt
csak mély vízben köthet ki, viszont járása
sokkal nyugodtabb s a fenéksúly a hajó
nak a víz alatt olyan ellensúlyt biztosít,
hogy semmiféle szél fel nem döntheti.
A hajó másik lényeges része, a „lelke”
a vitorlázat. Ez a Balatonon leggyakrab
ban látható, ú. n. Yolle-típusú hajóknál
két részből áll. Egyik a hajó hosszának
elülső harmadában elhelyezett árbocra erő
sített nagyvitorla, mely alul és felül
egy farúddal van merevítve, másik a hajó
orrán levő kisebb, ú. n. orrvitorla, mely
nek főleg az a szerepe, hogy a szelet a

fővitorlára terelje és fordulásnál a nagy
vitorla átállítását megkönnyítse azáltal,
hogy a hajó orrát elfordítja. A hajó
hátsó részén van a kormány, mellyel a
hajót állandóan a kívánt irányban tart
hatjuk. A vitorlák több kötéllel kezelhe
tők s a hajó vezetője a fő vitorla és a kor
mány együttesen megfelelő állításával
tudja a hajót irányítani.
A' vitorlás hajóval haladhatunk úgy,
hogy a szelet hátulról kapjuk s a szél a
kiengedett nagyvitorlába,' mikor az a
hajó tengelyére merőlegesen áll, beleka
paszkodik. De, hogy van az, ha pl. oldalt
vagy szinte egészen elölről fúj a szél, a
hajó mégsem oldalt csúszik el, hanem vigan megy széllel szembe is kitűzött irá
nyában? A felelet nagyon egyszerű s itt
lép előtérbe a schwert vagy kiél fontos
sága. A szél beleütközik a vitorlázatba, sha ezek nem lennének, oldalt csúsztatná
el a hajót. Minthogy azonban ezek ott
vannak, a víz rájuk ható nyomása nem
engedi a hajó oldalt csúszását, hanem a
szél és víznyomásnak együttes hatásaként
olyan erő érvényesül, mely a hajó tenge
lyének irányába esik és a hajót előre
viszi.
A vitorlázáshoz legkedvezőbb irányú
szél az ú. n. „háromnegyed ” -szél, amikor
a szél menetirányunkra 100— 170 fok
alatt fúj. A hajó kellemesen ringatózik
és gyorsan halad. Jó az oldalról fújó szél
is, ez azonban — ha erős — dönti a hajót
és különösen akkor kell vigyázni rá, ha
lökésszerűen jön, ami a Balatonon elég
gyakori. Ezeket a lökéseket a vitorla
megfelelő állításával kell ellensúlyozni,
mert különben feldönthetik a hajót. Leg
nehezebb az ú. n. „negyed "-széllel való
vitorlázás, amit bátran nevezhetünk ellen
szélnek is. A hajó erősen ingadozik, a
hullámok felcsapnak a fedélzetre, és ter
mészetesen lassan halad. Ilyenkor leg
gyakrabban a „lavirozásnak” nevezett
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műveletet alkalmazzuk, amikor nem egye
nes irányban, hanem a szél irányára bizo
nyos szögben hajló törött vonalban hala
dunk, de mégis csak előre jutunk. És ez
a fontos, mert a vérbeli vitorlázó nem a
nagy sebességeket keresi, hanem azt,
hogy hajójával akármilyen irányú és
akármilyen gyenge szélben is eljuthasson
kitűzött céljához.
Sok ügyességet, tapasztalatot, határo
zottságot, lélekjelenlétet és sokszor fér
fias bátorságot kíván tehát a vitorlázás
és éppen ez teszi olyan lebilincselővé, ér
dekessé s igazán sporttá. Akiben ezek a
tulajdonságok megvannak, az nyugodtan
vitorlázhatik, egy kis megtáncoltatáson
kívül nagyobb baj nem érheti. S a mi
szép Balatonunk a maga változatos és sze
szélyes idő- és széljárásával gondoskodik
arról, hogy a vitorlázás ne váljék unal
massá.
Hogy milyen szeszélyes hölgy a Bala
ton, azt néhány példával igazolom. Reg
gel 9 óra tájban elindultunk egyszer Ba
latonkeneséről, jó erős északi szélben.
Szépen eljutottunk Csopakig, ott a szél
elgyöngült, majd hirtelen délkeletire for
dult s elvitt bennünket Balatonfüredig.
Innen kezdve mindinkább gyengült s
délig lassan Tihanyig jutottunk el, ahol
a szél teljesen elült, beállott a szélcsend
s mi vígan fürödtünk és aludtunk délután
3 óráig egy helyben. Ekkor egy gyenge
parti szél lassan kivitte hajónkat a tiha
nyi fokig, ahol egy pillanat alatt igen
erős északi szelet kaptunk, mellyel aztán
alkonyaira nagy sebességgel haladva egé
szen Révfülöpig jutottunk el. Vagy viszszafelé jövet, Keszthelyről elindultunk
reggel gyenge hátszéllel, amely a már em
lített szigligeti öböl kezdetéig vitt. Az
öböl méltó maradt rossz híréhez, mert
odaérve a szél teljesen elállt, ellenben
egyik percről a másikra hatalmas hullám
zás jött szembe, anélkül, hogy szél fújt

volna. Ez azután alaposan megtáncolta
tott minket s délután lett, mire átvergőd
tünk. A Badacsony alatt már megint síma
volt a víz s ekkor furcsa dologra lettünk
figyelmesek: a szél minden percben meg
változtatta irányát, hol élőiről, hol há
tulról, hol oldalról fújt, szóval körben

A vitorlás szerelése.

forgott, úgyhogy előre haladni szinte le
hetetlen volt. Tudtuk, hogy ez gyanús és
tényleg, Fonyód felül félelmes alakú fel
hők gyülekeztek s mi már készülődtünk
a vihar fogadtatására. Azonban szeren
csénk volt! A vihar pompás hátszelet je
lentő előhírnököt küldött, mellyel aztán
szinte repülve befutottunk még a kitörés
előtt a révfülöpi biztos kikötőbe.
Íme néhány sor és kép a balatoni vitor
lázásról. A csodaszép Balaton és annak
jellegzetes sportja, a vitorlázás, bizonyára
mindnyájatokat érdekel. Jókívánsággal
zárom soraimat, Kedves Olvasóim. Azt
kívánom nektek, hogy vitorlázva ismer
jétek meg a Magyar Tenger igazi szép
ségeit.
Perényi Miklós
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ÉRTED-E AMIT OLVASOL?
Új ruha — új lélek.
Márk 2,21—22.

Ezt a példabeszédet a bibliai történetek
között nem tanultátok s így legtöbbetek
előtt bizonyára ismeretlen. Aki pedig Újtestámentomát figyelmesen végigolvasva
e helyhez ért, talán csodálkozva kérdezte
magában: hogyan lehet a Bibliában ez a
hely? — hiszen ennek látszólag semmi ko
moly értelme nincs! Lapozzátok csak fel
az ócska ruháról s új foltról és a régi
tömlőről s új borról szóló példázatot s
azután nézzetek önmagatokra s meglát
játok, hogy milyen nem sejtett mély ér
telme van ennek. Mintha Jézus éppen ti 
teket látott volna maga előtt, ifjú ma
gyar diáktestvéreim, amint elindultok,
hogy magatokra öltsétek a tudás drága
ruházatát s lelketeket megtöltsétek az
igazságért s minden nemes célért való lel
kesedés borával.
Senkisem varr új posztóból foltot ó-ru
hára! Űgy-e milyen furcsa, sőt sokszor
nevetséges látvány a különféle színű fol
tokkal tarkított ruha — valóban: csak a
garabonciás díszeleghet benne. Amellett
milyen dőreség a kopott, elrongyolódott
ruhát új foltdarab okkal újítani, hiszen az
elnyűtt ruha a varrást sem tartja s még
inkább kiszakad annak nyomán. És ha
sonló a helyzet az új borral is. Még forrva
tisztul, azért erős, új tömlőbe, hordóba
kell tölteni, mert a régit, rozogát szét
veti s minden kárba vész.
Közületek többen kaptak új ruhát az
új iskolai év kezdetén. Némelyik féltő
gonddal vigyáz rá, hogy tiszta, szép ma
radjon, a másikét már rövidesen pecsé

tek, sőt foltok tarkítják. Igaz: nem a
ruha teszi az embert! Nem is erről van
itt szó, hanem valami mélyebbről és ma
gasabbról; arról, ami csakugyan emberré
tesz, nem csupán a földi lét emberévé, ha
nem abban Isten gyermekévé. Azzá pedig
nem lehet senki, aki életét csupán néhány
szép gondolattal vagy tettel foltozta meg,
de ezek alatt megmaradt a régi, kopott,
szakadozott szív, lélek.
Bent ültök a vallásórán. Egyik ásítva
unatkozik, a másik „okosabban” hasz
nálja fel az időt s másnapra készül, —
így is lehet vallástanból jó osztályzatot
szerezni, amely mások előtt azt igazolja,
hogy ti jó keresztyének, jó evangéliku
sok vagytok. Csakhogy ez a dísznek oda
ragasztott folt csakhamar leszakad élete
tekről s akkor kiderül, hogy nyomorult,
rongyos koldusok vagytok. Az Istenféle
lemnek és testvéri önfeláldozásnak szent
lelkesedésre tüzelő bora, melyet tanárai
tok buzgón és szeretettel töltögetnek
lelketekbe, elfolyik, mert ó volt a tömlő
s kiszakadt. S ti talán még kárörvendő
ujjongással ugráltok a sárban, hogy —
íme — sikerült semmivé tennetek hű ta
nítóitok önfeláldozó fáradságos munká
ját.
Jézus ezzel a példázattal az akarta ki
fejezésre juttatni, hogy ő egész emberedet
kíván követőiül. Nem elég csupán szép
szavakkal bizonyítgatnunk, hogy mi
Krisztus hívei vagyunk, ha a szép szavak
alatt a régi bűnös szív rejtőzik. Űj, szép
posztóból való folt ez az ócska szakado-
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zott ruhán. Tudjátok-e, hogy ez csúnya
képmutatás? Nem egyéb, mintha valaki
valamilyen ócska holmit külsőleg szépen
megcsinosít, hogy újnak lássék s úgy
adja el, mintha az csakugyan új volna.
Jaj, pedig hogy ráfizet erre, mert a csa
lás nyilvánvalóvá lesz. És ha te életeddel
próbálsz így képmutatóskodni, hogy csak
innen-onnan összelopkodott szép szavak
kal és betanult udvariaskodással igyek
szel jónak, deréknek látszani, akkor téged
is elér végzeted: észreveszik, hogy te
csak kopott, rongyos ruhádat foltoztad
meg néhány szép foltdarabbal, s nem
hisznek többé neked. És ami Krisztus
Evangéliomából megmaradt benned, az is
eltűnik, elvész, mert, a régi, rossz tömlő
nem tudja megtartani az új bort.
Ebben az új iskolai évben is sok szép
ismeret kínálkozik nektek, hogy azokat
magatokévá téve, általuk életetek szebbé,
jobbá váljék. De ne csupán foltoknak
használjátok azokat, hanem az új posztó
ból egy teljes szép, új ruhát öltsetek ma
gatokra s aztán vigyázzatok, hogy tudás
toknak szép ruhája el ne rongyolódjék,
foltossá, hamissá ne váljék!
És még egyet! A szép külsőnek, tudás
nak, jó modornak is csak akkor van igazi
értéke, ha nem az üres hiúságot, hanem
a lélek valódi értékeit tükrözteti. Ezt pe
dig egyedül Istennek örökkévaló Igéje
nyújtja. Ez az az új bor, mely az életet
igaz újjáalakító tartalommal tölti meg.
De fogékony, az igazságot szomjúhozó
lélekkel kell azt befogadni, mert csak az

ilyen lélek tudja azt meg is tartani. Az
új bornak új tömlő kell, az új ruhához
új ember, Isten Igéjének befogadásához
és megtartásához: új lélek. Ezt az új lel
ket igyekezzetek megtalálni. Ezért imád
Wiczián Dezső
kozzatok!
Keressétek meg a Bibliában az alábbi
10 idézetet. írjátok meg pontosan, hogy
melyik könyvben, hányadik részben és há
nyadik versben vannak. Ezeken kívül
még kétszer közlünk 10— 10 bibliai mon
dást. Aki mind a háromszor sikeres mun
kát végzett, vagyis mind a harminc ige
helyét pontosan megjelölte, kivétel nélkül
szép könyvet kap jutalmul. (Raffay:
Bibliafordítás; Raffay: Imádságoskönyv;
Kapi: Imádságoskönyv stb.)
1. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. 2. Mert úgy szerette Isten
e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen őbenne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. 3. Elmenvén
azért, tegyetek tanítványokká minden né
peket. 4. Az Isten lélek és akik őt imád
ják, szükség, hogy lélekben és igazságban
imádják. 5. Én Istenem, én Istenem, mi
ért hagytál el engemet? 6. Most azért
megmarad a hit, remény, szeretet, e há
rom. 7. Nem szégyenleni a Krisztus evan
géliumát. 8. Áldott, aki jő az Úrnak ne
vében! 9. Kezdetben vala az Ige. 10. Bi
zony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel
Uram Jézus!
A válaszokat október 20-ig küldjé
tek be.

L IS Z T FERENC.
Előkelő német zenetörténet fekszik
előttem, ebben olvasom, hogy Liszt Fe
renc magyar földön született ugyan, de
német nyelvterületen, s bár családja ma
gyar nemesi család, de német zenei mű

veltséget szerzett: ezért, a németeknek
legalább annyi joguk van hozzá, mint ne
künk. Eddig igaz és elfogadható érvelése;
hozzáteszi azonban, hogy a mester Német
országban élt s a bonni Beethoven-szobor
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létesítéséért küzdött, ezért formálhat reá
Németország jogot. Ezzel szemben tény
az, amit a német tudós sem tagad, hogy
nevét mindig így, magyarosan írta, hogy
mindig magyarnak vallotta magát, sze
gény hazájának sorsát érdeklődéssel kí
sérte, az 1838-as árvízkárosultak javára
époly lelkesedéssel, de talán még nagyob-

Salzburg Mozart-, Bayrenth pedig Wagner-előadásairól.
Nyugatmagyarországon Doborjánban,
Sopron mellett született 1811-ben, mint
Eszterházy herceg jószágigazgatójának
fia. A soproni múzeumban látható szülő
házának képe, zongorája és kéziratainak
gyűjteménye. Csodagyermek, ki Sopron

ijai zongorázott, mint a Beethoven-szoborra, a magyar zenekultúra fellendülé
sét előkészítette, s a „német” Liszt volt
az első, ki nálunk magyar műsort nyoma
tott, végül a magyar zeneakadémia meg
teremtője lett. Nem hiába áll előtte Liszt
szobra, homlokzatán neve, neki köszön
heti létét. S ha most zenei köreink Liszt
kultuszra, nagyobb megbecsülésére buz
dítanak, illetve a zeneszerző magyarságá
nak méltóbb hangsúlyozására, akkor az
ifjúság figyelmét kell elsősorban e kér
désre terelni. Legyen — mondja Radnay
Miklós, az Opera igazgatója — Budapest
Liszt kultuszáról híres, olyan híres, mint

bán szerepel először zongorázással egy
hangversenyen, majd Pozsonyban, s e
hangverseny hatására magyar mágnások,
Amadé, Apponyi, Szapáry és Yiczay hat
éven át évi 600 forint ösztöndíjjal teszik
zenei kiművelését lehetővé. Tehát a kiin
dulást nem németek, hanem magyar ne
mes uraink tették lehetővé! Hogy tanulni
Bécsbe megy, ez természetes ú t; itt a zongoráttanulók előtt „kedvesen” ismert
Czerny tanítja, ki egy forintot kér órán
ként, de elengedi a díjat, annyira meg
van vele elégedve. Annál keservesebb csa
lódás éri Párisban, hol az olasz szárma
zású Cherubini nem veszi fel a zenedébe,

— 26 —

mert csodagyerek, (ezeket pedig nem áll
hatja) és magyar, már pedig ő franciává
lett s igazi francia büszkeséggel védi
nemzetét és akadályozza meg ide
genek érvényesülését. Magánúton tanul
és rövidesen közkedvelt lesz a „petit
Litz” . Lelki megrázkódtatáson többször
megy át. Már egész fiatal korban pap
akar lenni: ekkor édesatyja egy tengeri für
dőn való szórakozással téríti vissza; majd
az 1830-as forradalom teszi később az
újra ingadozót zenésszé. Végül Paganini,
a csodahegedűs hallatára belátja, hogy
még van tanulni valója, s ettől fogva
megmarad állhatatosan zenésznek. A pá
risi szalonok kedvelt tagja, megismeri az
akkori világ jeleseit: Hugó Viktort, a ro
mantikus költőt, Sand Györgyöt (Dudevand bárónőt), kinek a házában d ’Agoult
Károlyné grófnét szereti meg. Tőle szár
mazó gyermeke Cosima, Wagner Richárd
felesége, ki most már 90 év terhével küzd a
halál erejével. De zenészekkel is találko
zik itten: Chopin, a francia-lengyel zon
gorista, kinek stilizált táncdarabjait min
den zongorista ismeri, Berlioz Hektor, jó
barátja, tőle tanulja meg a Rákóczi-indulót, melyet legérdekesebben ő dolgozott
fel modern zenekarra.
Magyarországra 1839-ben, az árvíz
után jön: magyar műsort nyomat, hang
súlyozza magyar voltát, sajnálja szegény
nemzetét. Vörösmarty közismert ódájá
val üdvözli őt, mire ő magyar szinfóniával felel. Fellépése készítette elő a talajt
Erkel, Mosonyi, Doppler és a többiek si
keres munkája számára. 12 évig él ezután
Weimarban. E város falai közt Goethe,
Schiller, Herder és Wieland éltek, s most
is sok emlékét őrzi a nagy Lisztnek. Kü
lönösen megható egyszerű lakóháza, mely
nek őrizője, egy öreg néni még a mestert
jól ismerte. Itt magyar kéziratokat és pla
kettet is talál a látogató. Újra fellép val
lási rajongása, melynek következtében

belép a Szt. Ferencrendbe; megírja Szcitovszky János érsek felszólítására az esz
tergomi bazilika felszentelésére miséjét,
majd 1867-ben a koronázási misét is ő
szerzi. Ezután az év egy részét itt tölti,
jótékonycélra hangversenyez, megalapí
tani segít a zeneakadémiát, s meghal 1886
nyarán Bayreuthban, az ünnepi játékok
alatt.
Jelentősége egyetemes zenetörténeti
szempontból is óriási. Mint zongoramű
vész elsőrangú; a klasszikusok és roman
tikusok egyaránt neki köszönhetik nép
szerűsítésüket. Játéka idézett elő fejlő
dést a zongoragyártásban is, és egy ma
gyar ember, Jankó Pál készített neki
megfelelő újfajta zongorát.
Mint zongorista átír már ismert dara
bokat: Verdi, Meyerbeer, Wagner stb.
kedvelt dallamait. Magyar szempontból
azonban a magyar rapszódiái a legjelen
tékenyebbek. Ezekkel a magyar népdalt
tette világhíressé, feldolgozta a nemzet
imáit: Himnuszt, Szózatot, fel a Rákócziindirlót. A zenekarnak is, Wagner mellett
legnagyobb mestere. Ő a szinfónikus zene
Wagnere, reformátora, előre megállapí
tott tartalmat fejeznek ki müvei: pl.
Tassénak, az olasz epikusnak sorsa, szen
vedése, és megdicsőülése Goethéhez méltó
zenei megrögzítésben kerülnek elénk. Köl
temények, festmények, gondolatok ihle
tik meg zsenijét alkotásra. S ha sokan
azt is vallják, hogy a kritikusok sokat
magyaráznak bele az ilyen „programmzené” -be, itt igazán ki lehet érezni és
meg lehet érteni, hogy mit akart a költő
kifejezni. A két misén kívül is írt nagy
szabású oratóriumszerű, vagyis ének- és
zenekarra alkotott műveket: ilyen a Sá
rospatakon született türingiai Szent Er
zsébet, II. Endre király leányának ismert
legendája. Ennek a műnek díszletekkel
előadva is volt sikere, ami annak jele,
hogy a színpadi zenének is méltó műve
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lője lett volna. Most szándékozik az Ope
raház ezt is felújítani egyéb tervei mel
lett. Dante „Isteni Színjáték ” -a is érde
kelte, ezt zenekari műben, utolsó részé
ben karral dolgozza fel. Hasonlóképpen ő
is belép a művészek sorába, kiket Faust
élete és mondája érdekelt: „Goethe, Lé
nán a költők között, Schumann, Berlioz,
továbbá egy nyitánnyal Wagner a legna
gyobb nevek. Liszt műve a három fősze
mély egy-egy zenei darabbal való jellem
zése, amennyiben Faust, Margaréta és
Mephisto nyernek zenei fejezeteket.
Óriási terjedelmű működés, hatalmas
lépések zenei szempontból és egyetemes
zenei tehetség az, mely őt mindenütt ün-

nepeltté tette. Hazánkban is lelkesedtek
érte, de a magyar természetet szerénység
jellemzi. Mi nem tudunk értékeivel kér
kedni, hivalkodni nem tudunk, de túlzott
szerénységből, vagy inkább nemtörődöm
ségből még azt sem emeljük ki, amire
már a „művelt” nyugat ráütötte elisme
résének bélyegét. Tehát változzék ez m eg!
Tudja meg és hangoztassa minden ma
gyar ifjú, hogy Liszt Ferenc magyar volt,
maga is az akart lenni, tehát, ha magyar
zenéről szólunk, az első lapot neki szen
teljük ! És ha kínálkozik alkalom, ne csak
a rapszódiákat hallgassuk, hanem na
gyobb jelentőségű alkotásait is.
Dr. Bőhrn Dezső

A Rákóczi nóta.
Zúg az orkán fent, a havasokban. A szél
üvöltve száguld a völgyeken végig, be
néz, befú minden szakadékba, minden re
pedésbe, birokra kel a borzasfejű óriás
fenyőkkel. Azok riadtan ölelik gyökér
karjaikkal a sziklát, hogy le ne sodorja
a mélybe őket a levegő szilaj ura, az or
kán. Pedig most a szikla se valami nagy
védelem. Egymásután zuhannak le a
völgybe a mázsás kődarabok, tompa dü
börgéssel. És a fütyülő szél, a nyikorgó
fenyők és az alágördülő sziklák pokoli
hangversenyébe beleszól az ég is. Egy-egy
villámcsapás után percekig zúg, morajlik
minden, először fülsiketítőén, aztán egy
re halkabban, végül csak hörögve, mint
valami haldokló Gigász.
A sötétség, mint az olvasztott szurok.
Csak néha fon a villám a havasok ősz feje
köré kékes, tündöklő koszorút, hogy az
tán még sötétebb, még áthatolhatatlanabb
legyen az éjszaka.
Néha elhal az égzengés, egy pillanatig
megáll a szél. Ilyenkor, a dermedt, fe
kete némaságba beleüvölt egy-egy vihar

verte kósza farkas. És ez a rekedt üvöl
tés talán még ijesztőbb, mint az orkán
vad riadója.
Két ember küzd a förgeteggel. Szik
lába, gyökérbe kapaszkodva kúsznak
előre. A hajuk csapzottan lóg a szemük
be, az esőt kacagva veri arcukba a vihar.
A völgyben valami világosság látszik,
oda igyekszenek. Fa dől át előttük az
úton, majd agyonvágja a két eltévedt
vándort. Kikerülik és szótlanul mennek
tovább. Az utat nem látni,.csak a villám
fényénél tájékozódnak, úgy, ahogy.
Végre leértek a völgybe. Hirtelen elő
bukkan a fák közül a kis gerendaház.
Olyan oláh parasztház-féle. Az egyik em
ber lenyomta a kilincset és beléptek mind
a ketten a jó meleg szobába, összehúzott
szemmel hunyorgattak egy darabig, bán
totta őket a nagy sötét után a lámpa
fény. Két zömök, napbarnította bajuszos
magyar volt. Olyan bujdosó-félék, ami
lyenek bőven jártak szerteszét a világban
Nagymajtény óta. Az egyiknek, a maga
sabbiknak, tépett darutollas süveg volt a
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fején, puska a vállán, a másiknak egy bőr
becsavart tárogató lógott az oldalán. Magyan ruhában volt mind a kettő.
„Uram eltévedtünk a viharban, ha len
nél szíves szállást adni az éjszakára” , •
—
mondta oláhul a puskás magyar.
A ház gazdája — csontosarcú, oláh
ruhájú ember — barátságosan bólintott.
A két utas hát leült a kandalló, elé. A
gazda bort rakott eléjük nehéz ónkupák
ban. „Honnan jöttök?” — kérdezte.
„Konstantinápolyból” -— felelt az egyik,
aztán hozzátette — „De hogy hová me
gyünk azt nemigen tudnám megmondani.
Valahol talán csak szükség van még ka
tonára.”
A gazda a beszélő felé fordult. „Kato
nák vagytok?” — kérdezte. „Azok vol
tunk és újra azok szeretnénk lenni. Nem
gondolod, hogy francia király meg fogja
támadni a császárt?”
Az maga elé nézett. „Nem tudom” —
mondta aztán. A tárogatós, aki eddig
hallgatott, megszólalt: Ügy nézem uram,
mintha Te nem születtél volna oláhnak.
Az arcod se olyan, meg a beszéded se.
A kérdezettnek megrándult a szája.
Olyan keserű mosoly féle volt az. Egy
percig mereven a tűzbe bámult, aztán
felriadt. A szél megrázta az ablakokat,
befútt a kéményen át a kandallóba. A
vörös lángnyelvek szilaj, vad táncba
kezdtek.
„Nem vagyok oláh” — kezdte vonta
tottan. Egyáltalán semmiféle nemzethez
nem tartozom. Valamikor nem volt nálam
nagyobb hazafi, dé most . . . a hazám el
felejtett engem, én meg a hazámat.”
A tárogatós nagyon komolyan felelt
„Tévedsz uram! Te csak szeretnéd a múl
tat elfelejteni; de azt az ember nem tudja
megtenni.”

„Hát én meg tudtam tenni’? — mondta
az szinte dacosan. — „De beszéljünk va
lami másról. Nem fújnál néhány nótát a
tárogatódon?”
A tárogatós kigöngyölte a bőrből a
hangszert és elkezdett rajta játszani.
Halk, szomorú orosz nótákat fújt, meg
kedves, víg német dalokat. Amit éppen
megtanult a nagy világban. Eljátszotta
valami velencei gondolás énekét is.
Egyszer csak gondolt egyet és elkezdte
halkan fújni a Rákóczi-nótát. A legendás,
bűvös Rákóczi-nótát. Hej, de sokat elsírdogáltak ezen a nótán valaha a táborban
a jó kuruc vitézek.
A két férfi hátradőlt a széken, úgy
hallgatta. Az meg fújta, fújta lelkesen.
Mint valaha régen.
És mintha a szél elállóit volna odakünn, csak a nehéz csöppek kopognak az
ablakon. Ügy hallatszik, mint a dobper
gés. A fahasábok ropognak a kandalló
ban, mint réges-régen a szép kuruc pus
kák.
A másik utas mereven bámult a sem
mibe. Látszott az arcán, hogy most nem
ezen a világon jár. Csak a szája remegett,
mintha beszélne. És a homlokán vörösen
gyűlt ki egy régi, hosszú sebhely.
A gazda görcsösen markolta a súlyos
ónkupát. Mintha abba akarna kapasz
kodni. Körülötte forgott a világ. Mintha
egy darab múlt jött volna vissza. Mintha
a régen meghalt kuruc cimborák nézné
nek be a vizes ablakon.
Csak nézett és lassan elhomályosult a
szeme és egy fényes gyöngyszem gördült
végig csontos arcán. Megszólalt lassan,
fuldokolva a sírástól:
„Igazad volt pajtás. A múltat nem le
het elfelejteni.”
Molnár Aladár
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A fény- és elektromos hullámok skálája
egyre tágul. Róbert Andrews Millikan
amerikai fizikus olyan sugarakat fedezett
fel, amelyek a radiológiai laboratóriu
mokban eddig előállított sugarak átha
toló képességet messze felülmúlják. Az
X-sugarak csak 12.5 mm vastagságú
ólomlemezen képesek keresztülhatolni,
míg a Millikan-féle sugarak 1.8 m vastag
ólomfalon is könnyen keresztültörnek. Itt
említjük meg, hogy Millikan tanár elek
tron-mérési eredményeiért 1923-ban el
nyerte a fizikai Nobel-díjat.
Egy német tudós, Dr. K. Müller, olyan
vékony acéllemezeket állított elő, ame
lyek a fényt úgy keresztülbocsátják, akár
az üveg.
Vadgesztenyéből egy német vegyészmérnöknek sikerült kereskedelmileg jól
felhasználható szeszt előállítania. 100 kg
vadgesztenyéből 25 liter szeszt kapott.
Kanadában a kiveszőiéiben levő bölény
megmentésére tenyésztőparkot rendeztek
be, s itt ez az állatfaj szépen szaporodik.
Franciaországnak igen sok pénzébe ke
rülnek a külföldi honosságú elmebetegek.
Városokban egyre jobban terjed a lakó
szobáknak porszívógépekkel való porta
lanítása. Orvosaink véleménye szerint a
söprésekkel szemben ezt általánosan kö
telezővé kellene tenni, mert nem elég a
pornak letelepedési helyéről való eltávo
lítása, hanem szükséges a belélekzésre

szolgáló levegőt is megtisztítani tőle.
Az Északamerikai Egyesült Államok
ban most egy új glicerinpótló szert alkal
maznak, mely a glicerinnél jóval olcsóbb.
Ezt az új anyagot methángázból termelik
ki és glykol-nak hívják. A robbanószer
iparban van nagy fontossága.
A legújabb statisztikai adatok szerint
Svájcban 8331 iparvállalat van, amely
együttesen kb. 400.000 munkást foglal
koztat.
Az élő állatfajok közül a legnagyobb
tojása egy cápafajnak van, melyet Doflein német zoológus fedezett fel a japán
vizeken. Ennek az állatnak a kicsinyei
22 cm átmérőjű tojásból kelnek ki.
A gömbvillámok létezését újabban két
ségbe vonták a természettudósok,
Ifjú zsenik. Wágner 19 éves volt, ami
kor első szimfóniáját szerzetté, Goethe
ugyanebben a korban írta meg első szín
darabját, Edison 24 éves korában már
fontos találmányokat adott a világnak,
Napóleon 24 éves korában már ütközete
ket nyert, Michel-Angelo 26 éves korában
festette meg nagy Madonna képét, Stan
ley 27 éves korában expedíciót vezetett,
Lindberg ezredes pedig csak 25 éves volt,
mikor átrepülte az óceánt.
A legnagyobb feszültségű áram, ame
lyet a fizikusok eddig előállítottak,
600.000 Volt feszültségű. Francia techni
kusok állították elő.
P. F.
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H IREINK
Épül az aszódi gimnázium. Aszódon, az
ősrégi evangélikus gimnázium,

melynek

Az „Erős Vár” diákok.
budai vallástanár

középiskolás

József
diákjai

legnagyobb dicsősége Petőfi Sándor, b i

evangélikus

hitük

bizonyságaként

zony mindezideig beszédesen hirdette épü

egyesületbe tömörültek,

mely egyesület

letével a szemlélőnek régiségét.

nevévé Luther énekének

Több,

mint százesztendő tekint alá az iskola fa
lairól, azokról a falakról,

melyek még

látták a dicsőséges poétát diákkorában
készülni bámulatos

életpályájára.

Már

hosszú idő óta készülnek új és az iskolá

élő

Gaál

kezdő

szavait

tették. Nem valami alapszabályokkal mű
ködő egyesület ez, ahol a tisztségek ki
osztása, vagy a tagsági díj beszedése a
fontos, hanem olyan szövetsége az ifjak
nak, amely céljául tűzte ki a hit erősíté
sét, az evangélikus önérzet nevelését, a

hoz méltó épület emeléséhez, végre az idei

Bibliához való hűséget és a minden kö

ősz a régi terveket valóra váltotta. Már

rülmények között való igazbeszéd feltét

folynak az építési munkálatok és egy esz

len megszokását.

tendő múlva szép új épületbe költöznek
be az ország minden

részéből összejövő

a

tanulók.
Mindannyiunkat örömmel tölt el ez a
hír, hiszen minden iskolánk

nemcsak a

magyar kultúrának harcosa,

de egyhá

zunknak védőbástyája is és nekünk nem
szabad megelégedni azzal, amit az ősök
hagytak ránk,

Budapesten, ahol az evangélikus diákok
és diáklányok nagyrészt szétszórtan élnek

de új

alkotásokkal kell

gazdagítani örökségünket.

Minden

másvallásúak

tömegében,

rendkívül

nagy jelentőségű az ilyen tömörülés, mely
ezer meg ezer ember közül is kiválasztja
és egymáshoz csatolja azokat, akik test
vérek a hitben. A budai diákok példája
serkentsen másokat is egyesülésre.
A 32. Levente cserkészcsapat

(Buda

pest) szeptember 8-án tartotta meg újra-

kő,

jelentkezését. A csapat létszáma 44. Je

mely egy-egy ilyen alkotásba kerül, maj

lenleg 5 őrse van. Kun Attila parancsnok

dan ha a jelen eseményei történelemmé

nagy elfoglaltsága miatt, az adminisztra

válnak, beszédes bizonysága lesz egy le

tív teendőket jelenleg Harsány György,

tűnt kor értékének.

cs. tiszt végzi.
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Beküldte:

Keresztrejtvény.

CSÁK ISTVÁN
reálisk. V. o. t.

Vízszintes sorok : 1. Vasbányavidéki ipartelep. 2. Nem fő. 6. Ige
kötő. 7. Küzd; fordítva a kör
egy része. 9. A jószívű teszi.
10. Férfinév. 11. Afrikai homoksivatag. 15. Ilyenszínű a derült
ég. 20. Fém. ,21. N-nel a végén
férfinév. 23. Északi állam pénze.
24. Sír. 25. mint a 22. függőleges.
26. Hamis. 28. Az ökör nyakéke.
30. eső után van 32. mint a 9.
vízszintes. 33. Finom asztali szőlő.
35. Fiúgyermek kedves játékszere.
36. A mohamedánok istene.
37. 3.14. 38. Igekötő. 39. Enélkül nincs okozat.
41. Tagadószó. 42. Konyhakerti növény.

Függőleges sorok: 1. Konyhai
szerszám. 2. mint a 26. vízszintes.
3. Állatlakhely. 4. Minden rendes
bálban van. 8. Mindenkinek van.
9, Menyasszony. 11. Fordítva ilyen
a cserépedény. 12. Két mással
hangzó. 13. Nagy meleg. 14. Olasz
folyó. 16. Ritka férfinév. 17. Rag.
18. Kis folyóvíz. 19. Ilyen hivatal
is van. 22. Nagyon öreg. 27. Az
olasz skála egyik hangja.28. Kötő
szó. 29. A melléknév fokozásánál
szerepel. 30. Suhanc. 31. Keres
kedelmi rövidítés. 32. mint a 2.
függ. 34.Török név. 35. Tejszínből készül.40.Kicsi
nyítő képző. 41. Fontos ásvány, ékezethibával.

Helyes megfejtők között szép könyvjutalmat sorsolunk ki. Megfejtéseket október 15-ig kell beküldeni.
Jó és eredeti rejtvényeiteket közöljük.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
R—r, Bpest. Máskor írd ki a nevedet,
mert névtelen leveleket nem vehetünk
figyelembe.
N. J. Szarvas. Előbbi üzenetben neked
is feleltünk. A nevet és a lakást ki kell'
mindenkinek írni. Neved mellé Írhatsz
valamilyen jeligét s mi szívesen megteszszük, hogy a szerkesztői üzenetekben azon
címezünk. A kérdezett folyóirat ma már
nem létezik.
Detektor. Leveledet átadtuk a „Fúrjunk-faragjunk” rovatvezetőjének, aki
külön levélben fog válaszolni.

S. Ilonka Bpest.

Igazad

van abban,

hogy a lányok az Ifjú Évek „Fúrjunkíaragjunk” rovatát nem nagyon élvezik.
Ma már egyenjogú a nő a férfivel s ép
pen azért az Ifjú Évek minden második
számában az előbbi rovatnak megfelelő
rovatot nyitunk leányok részére. Itt majd
találsz a rádió helyett kézimunkát. Azt
nem tudjuk még, hogy miképpen nevez
zük el ezt a rovatot. Jól lesz ez: „Hímezzünk-hámozzunk ’ ’ ?

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában Budapest, V., Csáky-utca 10. — 71438

