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MÁRCIUS 15.
A tavasz kezdete és a magyar szabadság ünnepe
egyszerre köszönt be hozzánk. Ne únd meg soha ennek
a szép ünnepnek megülését, magyar evangélikus ifjú
testvérem! Mert ez a nap tényleg a te ünneped, első
sorban és főleg a tiéd. Mert ifjak, lángoló lelkű és nagy
szerű magyar ifjak állottak ki, hogy hazájuk már veszni
látszó ügyét felkarolják. Petőfi, Jókai, azután Kossuth
és méltán hozzájuk tehető: Görgey szellemét idézzük
ezen a napon. Milyen csodálatos! Nemcsak fiatalok vol
tak mind, hanem protestánsok, sőt Jókai kivételével
mindhárman evangélikusok is! Mit mutat ez nektek?
Azt, hogy az evangélium hívei mindenkor a szabadság
hívei is voltak: kötelez is ez azonban arra, hogy ti is
ezekhez az őseitekhez legyetek mindenkor méltók: sza
badok akarjatok lenni, ne rabok!
Március a tavasz kezdete. Milyen különös, a magyar
tavasz nem akar megjönni, a magyar tavasznak előjelei
sem jöttek még el, Trianon telében elnyomva tengődik
szegény hazánk. S mintha ez évben a természet is eh
hez alkalmazkodnék, mintha ez évben a természet tava
sza is elmaradna, olyan havas téli táj van még most is.
De amint eljön biztosan, ha késve is, a március tavasza:
úgy kell lennie egyszer Magyarország számára is ra
gyogó tavasznak, ha a magyar ifjúság nem felejti el azt.
mire e napok tanítják. Mire is tanítanak minden igaz
magyar ifjat? Vállalkozó szellemre, cselekvő hazafias
ságra, önfeláldozásra, merni, mit az öregebbek nem mer
nek, meglepetéssel elérni olyanokat, miket hosszas meg
fontolás soha meg nem teremthet. Ehhez fiatalnak kell
lenni, ehhez életkedvvel kell bírni, s kinek legyen ilyen
lelke, ha az ifjúságnak nincsen? Persze, te trianoni ma
gyar ifjúság, nem csoda, ha néha elfásulsz, de hidd el, a
márciusi ifjak sorsa sem volt rózsás. El lehet azt is kép
zelni, hogy a nagy idők nagy emberei mindig nehéz vi
lágban mertek merészet cselekedni. Érezzétek ti is a mai
történelmi idők nagyságát, és kíséreljétek meg, hogy
ehhez méltóknak bizonyuljatok! Akkor majdan rátok
is „áldó imádság mellett” gondol a jövendő magyar
sága, mint ahogyan mi gondolunk Petőfire és márciusi
ifjú társaira.
B. D.

( Oppel Imre rajza.)

Morgott a tél és zúgolódott zordul,
Aztán elindult s újra visszafordult,
S látva, hogy néki nem terem babér,
Visszaszaladt az elfújt kálpagért.
Fejére csapta bús-betyárosan,
S ki tudná most már, hol jár, merre van?
A szél pedig nagyot köszönte rája:
Isten vele komám! Alászolgája!

Vándor, ki jársz a márciusi széllel,
Jó lesz vigyázni, mert különben széjjel
Szaggat ruhástul, mindenestül együtt,
S úgy tesz veled, miként minap a téllel:
Megfogta, rázta és cibálta frakkját,
Lesodrintotta fejéről kalapját,
És széjjeltépte fehér köntösét.
Csák úgy szálltak a rongyok szerteszét.
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Beszélő kövek.
(Utazás Felső-Magyarország lutheránus iskolavárosaiba.)
III. Késmárk.
Petőfi 1845-iki tavaszi utazása alkalmá
ból Késmárkra is ellátogatott: itt is kelle
mes napokat töltött az evangélikus liceum
vidám jogászijainak társaságában. Megis
merkedett a liceum kiváló fiatal igazgató
tanárával, Hunfalvy Pállal is, akit talá
lóan „a tanítványaitól igazán szeretett pro
fesszor ”-nak nevezett el. A Tátra csúcsai
ban nem igen gyönyörködhetett, mert
többnyire felhőkbe burkolóztak előtte.
Szinte kedvünk volna azt mondani: azért,
mert tudták, hogy „bár csodálja, de nem
szereti” őket.
Ha tovább élt volna, majd megszerette
volna a Tátra bűbájos szépségét Petőfi is,
akinek a lelke annyira fogékony volt min
den magasztos és szép iránt. Mert a Tátra
némaságában is elragadó ékesszólással be
szél mindenkinek, akinek van szíve az ér
zésre és füle a hallásra.
Mit beszélnek nekünk, magyaroknak, ma
a Tátra kövei?
Hadd foglaljam ezt versbe!
A Ferenc József-csúcs.
Tizennégy év sírba sülyedt s végre viszont
láttam
Királyi név büszke bércét, özvegy-fátyolá[ban.
Szép nevétől megfosztották s mily gyalá[zat érte:
Szirtfokáról őscímerünk ledobták a mélybe.

Szép emlékek, hervadt rózsák tövisein
[járva,
Könnyeivel öntözgeti az elhagyott árva.
*

Balzsamillat hiába kel a fenyőfa lombján,
Beteg szíve betegebb lesz, reménysége fogy
tá n .
Tengerszemek mélységinél még mélyebb a
[búja,
Pedig a szél Késmárk felől a régi dalt
[fújja.
Bánatmadár ül az ormon, meg se libben
[szárnya,
Őlomfelhők eloszlását várja, egyre várja.
Hajnali szél lendülését szívrepesve hallja:
Közel már a vak-sötét éj arany virradatjal
S mennyi a „beszélő kő” a városban!
Ezek közül legalább néhányat szólaltas
sunk meg.
Ott van a város szélén, még most is lak
ható állapotban a Thökölyek egykori vára.
A vérzivataros századokban sokszor cserélt
ez gazdát, míg a XVI. század utolsó negye-

Magyar ember rideg ajkról, idegen szót
[hallván,
Érzi, hogy csak megtűrt vendég a szent
[hegyek alján.
—

Thököly-vár
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dében meg nem szerezte zálogképpen, majd
örökbirtokul egy ügyes és szerencsés nagyszombati kereskedő: Thököly Sebestyén. A
Thököly-család szerencsés és boldog házas
ságok útján rokonságba jutott a Zrínyiek
kel, Thurzókkal, Bethlenekkel; 1654-ben
Sebestyén unokája, István már a grófi cí
met is elnyerte. A család a legelőkelőbb vezérfamiliák közé emelkedett.

Vilmossá magasztosultak, a késmárkiak a
lelkes kurucpolgárok pedig a Thökölyek,
különösen Imre, majd ennek mostoha fia,
II. Rákóczi Ferenc vezérlete alatt hősöket
és vértanukat adtak a közös szent ügynek.
Thököly Imre szerette kedves városát.
Kegyeletes dolgot cselekedett tehát ki
rályunk, Ferenc József, mikor a nagy Ti
sza István előterjesztésére megengedte,

Késmárk város polgárai ennek az emel hogy a nemzeti hős hamvait Törökország
kedésnek nem örültek, mert a vár hatal ból hazahozzák és a késmárki szép evangé
mas urai jobbágyi sorsba akarták őket le likus templomban erre a célra emelt síri
szorítani. Volt is több mint félszázadra ki kápolnába helyezzék nyugalomra. Milyen
terjedő viszálykodás, sőt nem egyszer vé tragikus fordulata a sorsnak, hogy a szent
res harc Késmárk és a Thökölyek között, csontok, melyeket visszahoztak az édes
mint akár valaha Teli Vilmos szép hazájá hazába, egyidőre ismét hazátlanok lettek.
Beszélő kő maga a szép evangélikus
ban a svájciak és a Habsburgok között. De
itt a közös vallási és politikai üldözés csak templom is. Beszél a másfélezer lelket szám
hamar egybeforrasztotta a szíveket. Mond láló kis gyülekezet hitbuzgóságáról, áldo
hatnánk, hogy a Thökölyek Gesslerből Teli zatkészségéről, mely ilyen párját messze—
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földön nem találó nagyszerű templomot tu
dott emelni.
Beszélő kőnek nem mondhatjuk, de be
szélő műemléknek igen, azt az ódon fa
templomot, mely az új díszes kőtemplom
mellett áll, mint ékesenszóló emléke annak,
hogy I. Lipót korában a hazai evangélikus
világ legsötétebb korszakában kőtemplo
mot nem volt szabad építeni. Építettek
hát fahajlékot, mint ahogyan valaha Izrael
népe sátrat emelt a frigyládának.
De beszél ez az evangélikusoknak az or
szághatároktól független szolidaritásáról,
lelki egységéről is: még a messze Svédor
szágból is jött adomány a fatemplom fel
építésére.
A két templom szomszédságában van az
evangélikus liceum régi és új épülete. Be
szélnek ezek is, például arról, hogyan ala
pítottak iskolát az evangélikusok szegény
ségük mellett is, hogy úgy mondjuk „szö
vetkezeti alapon” . A város polgárai, a vi
dék gyülekezetei, papjai, tanítói, nemes
birtokosai, kisebb-nagyobb tőkével, vagy
évi hozzájárulással „pártfogói” lettek az
iskolának. És a jótékonyság bibliai olajos
korsója sohse fogyott ki. A nagy összeom
lás után is az újra felébredt nagy áldozatkészség mentette még az iskolát. Még az
Amerikába vándorolt „cipszer” hitroko
nok is küldtek tekintélyes segítséget az ősi
líceum megmentésére.
A líceum fénykoráról beszélő kő a „Huníalvy emléktábla” az új épület falán. É r
tékes ember, aranyember volt Hunfalvy
Pál, a legdrágább cseppje annak az aranyesőnek, mellyel az áldott Szepesség öntözte
a magyar nemzeti kultúra szent földjét.
Hunfalvy Pál mint szegény f öldmívesSzülők fia 1810-ben született Nagyszalókon, a gránithegyek alján. (Iránit volt a
lelke szilárdsága, egy cél felé önzetlenül,
—

Hunfalvy Pál
szakadatlanul és sikeresen törekvő akarat
ereje is.
Késmárkon tanult, mint a kitűnők kö
zött is a legkitűnőbb tanítvány. A magyar
nyelvet Miskolcon tanulta meg, a magyar
nemzeti érzést Széchenyi müveinek olva
sása gyújtotta benne szent lángolásra.
Majd kedves késmárki iskolájának lett jog
tanára és igazgatója. „A tanítványaitól
igazán szeretett professzor” kedvéért még
a messze Dunántúlról is tömegesen jöttek
a jogászók Késmárkra. Birtokomban van a
levele atyám egykori barátjának, Bozzay
Pálnak, a költőnek, (a későbbi vitéz 48-as
honvédnak), aki öccsével együtt balatonmelléki szülőföldjéről gyalog vándorolt a
messze Késmárkra, hogy a kor egyik lég
nagyobb jogtanárának hallgatója lehessen.
A szabadságharc alatt Hunfalvy a kés
márki kerület képviselője volt az országgyűlésen és híven kitartott a nagy össze
omlásig. Azután pedig egyike volt azoknak,
akik hozzáfogtak, hogy a romokból új Ma
gyarországot építsenek.
Majd Budapesten az Akadémia könyv181
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tárosa lett és mint a finn-ugor összehason
lító nyelvészet és etnográfia alapos műve
lője, világraszóló dicsőséget szerzett nevé
nek. Kimondhatatlan munkaerő és munkaszeretet, ez a két „cipszer” -erény jelle
mezte. 284 nagyobb müvének a címjegy
zéke maga is jókora olvasmány. És ezenkí
vül milyen nagy és milyen értékes közéleti
munkásságot bírtak el erős vállai!
Minket, mint evangélikus iskola fiait,
leányait, különösen érdekelhet az, hogy a
pesti evangélikus egyház iskoláinak volt
igen hozzáértő és igen lelkes felügyelője.
Székács Józseffel az „ország papjával” és
a gimnázium nagy tanárával, Böhm Ká
rollyal és társaival együtt első sorban az ő
érdeme, hogy a budapesti evangélikus gim

názium első lett az ország középiskolái so
rában.
És aki a nemzeti kultúrának és egyházá
nak élt, halála után is azért akart tovább
dolgozni: vagyona jórészét kulturális és
egyházi célokra hagyta.
Beszélnek, lelkesítenek a késmárki kövek,
hogy a haza szent ügyének szolgáljunk —
ha kell fegyverrel, mint a Thököly-vár
egykori ura, a „kuruc király” — ha kell
és ha csak úgy lehet, a magyar „kulturfölény” -ért folytatott lelkes munkával, mint
Iíunfalvy Pál*
Dr. Szigethy Lajos.
* Öccse, János is neves tudós: a magyar föld
rajzi tudomány megalapítója.

Hogyan lehet a dér, die, das-t könnyen megtanulni?
Végül röviden rá akarok mutatni azokra
a nehézségekre, melyek módszerem kidol
gozásában elém kerültek és elő fogom adni,
hogy milyen módon, milyen fogásokkal
iparkodtam legyőzni a nehézségeket.
Elsősorban azt adom elő, hogy Erman
könyvének áttanulmányozása alapján több
egyiptomi hieroglifet találtam, melyek
egyes tárgyaknak jellemző megjelölései és
így módszeremben felhasználhatók. Mert
mindjárt meg kell jegyeznem, hogy a rajz
minél eredetibb, minél szokatlanabb, minél
meglepőbb, annál jobban tapad a memóriá
hoz. Minél több benne a tréfa, annál komo
lyabb nyomot hagy emlékezetünkben. Aki
e módszerben komoly tudományos megha
tározásokat akar találni, az inkább tegye
félre e füzetet, mert ez a jókedvű, tréfát
szerető magyar ifjúságnak készült.
Azok a hieroglifek tehát, melyekkel mód
szeremet bővítettem, a következők:
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Sack, a zsák.
Némely hieroglifnél nem tudjuk, hogy
miképpen jelentette az illető fogalmat vagy
tárgyat (élet, állat, hát, védelem), mégis
felhasználjuk a több évezredes jelzést, ha
némileg megfelel célunknak.
Talán kissé nehézkesnek látszik, hogy ezt
a harminc hieroglifet felhasználom, de ez
csak elenyésző kis része az egész rajzsoro
zatnak. Azt lehetne ellenvetésül felhozni,
hogy a dér, die, das kedvéért nem érdemes
a memóriát ennyi képpel megterhelni. Le-'
gyen szabad ez ellen felhoznom elsősorban
azt, hogy a művelt kínainak körülbelül tíz
ezer képjelet kell ismernie, hogy irodalmilag műyelt legyen. Másodsorban azt legyen
szabad megjegyeznem, hogy ideogrammáim
nagy része a mai világ általános gondolat
köréből vannak véve, hogy általában nem
terhelik az emlékező tehetséget, nem is kell
megtanulni ezeket a jeleket, csak többször,
rendszeresen kell átnézni, míg az ember
biztosan tudja használni a német névelőt.
Néhány példán bemutatom eljárásmódo
mat, mellyel iparkodom a látszólagos lehe
tetlenséget is legyőzni.
Sok fejtörést okozott néhány szónak meg
felelő jelzése. Néhány példával akarom be
vezetni olvasóinkat műhelyembe, megje
gyezve, hogy munkám közben is folytono
san azon gondolkozom, hogy miképpen le
hetne valamit célszerűbben és találóbban
jelezni, de olvasóinkat is kérjük, hogy ha
tudnak valami találóbb jelzést, azt közöl
jék velünk.
Hogyan ábrázoljuk egyszerűen ezt a
—
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szót: dér Samt, a bársony. Nem tudjuk
úgy lerajzolni, vagy lefesteni, mint ahogy
Benczúr tudta. De tudjuk, hogy a szó gö
rög eredetű; régibb alakja samit volt, ez
pedig a görög hexamiton szóból eredt és
hatfonatú szövetet jelent. Mi tehát a bár
sonyt így jelezzük:
A fal, die Wand, a német winden, fonni
igéből származik és az ősi germán faházban
a fal a fűzfavesszőből font elválasztó fona
dék volt, tehát így fogjuk jelezni
Hogy a Tag szó hímnemű, azt ezzel az is
mert énekeimmel jegyezzük meg: Das ist
dér R des Herrn. Dér Pfahl, karó, cölöp

Macht geht vor Recht. A hatalom nem is
mer jogot. És ezt így ábrázoljuk:
Némely jelzésünk így valóságos kép talány
lesz, de ettől sem riadunk vissza a cél érde
kében. Hisz csak néhány év óta jöttek di
vatba a keresztrejtvények, melyeknek más
praktikus célja nem lehet, mint hogy né
mileg fejleszti az általános műveltséget;
míg a mi rejtvényeinknek jobban körvonalozott célja van. Vegyük továbbá ezt aszót:
das Rátsel, a talány. Ezt a Szfinx híres ta
lányával szemléltetjük: Reggel négy lábon,
délben két lábon, este három lábon! Mi az ?
(Az ember!) Ezt a talányt így jelezzük:
^

^

Aki ezt a talányt egyszer látja, az

sohasem felejti el, hogy Ratsel semleges.
Később úgy láttam, hogy kifejezéseket
szerűbbnek gondoltuk a cölöp építmény raj
és közmondásokat nem is kell képtalánnyá
zát
Az anyag jelzésére abban állapod átalakítani, mert a tanuló könnyen meg
tam meg, hogy kettős vonalú betűvel jelö jegyzi a közmondás elváltoztatott alakját
löm az anyagot, melyből az illető tárgy ké is. így például a Mittel (szer, eszköz, pénz)
szült. Például dér Hűt, a kalap f l j , dér szó semleges, ezzel a kifejezéssel szemlélte
tem: Titel ohne Mittel (cím pénz nélkül).
Filz, a nemez f ~ \ Ilyen alakban: Titel ohne S.
Pontozott vonallal a tárgy szimbolikus,
Továbbá: Kommt Zeit, kommt Rat, így
jelképi értelmét jelezzük. így például: dér alakul: Kommt Zeit, kommt R. (az idő a
; das Eisen, a vas legjobb tanácsadó) ; vagy Geduld bringt
Anker, a horgony
Rosen (a türelem rózsát terem) ; ebből
lesz: E bringt Rosen.
; die Hoffnung, a remény
Befejezésül arra kérem olvasóinkat, hogy
das Gold, tegyenek kísérletet. Próbálják meg, hogy
dér Ring, a gyűrű;
das Verlöbnis, az eljegy- egy szócsoportot mennyi idő alatt, hányaz arany;
szori végignézéssel tudnak emlékezetükben
zes.
biztosan megtartani. Vájjon hány nap
Folyadékoknál az illető folyadék jel
múlva tudják biztosan az illető szavak ne
lemző alakú edényét alkalmazom. így das
mét? •
Benzin
, a benzin; dér Firnis, a firVegyük elő például a -nis végű szavakat.
Ezek részint semlegesek, részint nőne
nisz, firnájsz ^
; die Milch, a tej
műek; külsőleg hozzájuk vesszük a Firnis
Das Recht a jogot jelenti; ennek jelzésére szót is. A legismertebb -nis végű szavak
a következő közmondást használom fel: körülbelül ezek: Árgernis, Befugnis, Beszót előbb így jeleztük

később cél

—
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gegnis, Bedürfnis, Bedrángnis, Begrábnis,
Bekenntnis, Bekümmernis, Besorgnis, Be- két uralkodó találkozik:
Das
trübnis, Bewandtnis, Bildnis, Bündnis,
Empfángnis, Ereignis, Erfordernis, Er- Begrábnis, a temetés. A temetési me
gebnis, Erkenntnis, Erlanbnis, Erlebnis, net alakjait és a halottat is S betűvel áb
((jJJ Das Bekenntnis, a be
Ersparnis, Erwerbnis, Erzeugnis, Finster- rázoljuk :
nis, Fimis, Gedáchtnis, Gefángnis, Ge- vallás, hitvallás. Az Augsburgisches Beheimnis, Gestándnis, Hcmmnis, Hindernis, kenntnis-t, az Ágostai Hitvallást így jelez
Kenntnis, Sáumnis, Sehrecknis, Verdemmzük :
• Die Bekümmernis, die Benis, Verháltnis, Yerhángnis, Verlöbnis,
Vermáchtnis, Verstándnis, Verzeichnis, trübnis, die Besorgnis, a szomorúságot je
Wagnis, Wildnis, Zeugnis.
lentő három szót egy képpel jelöljük: í^§)
Leírtam tehát 44 szót. Némelyiknek nem
Die Bewandtnis, a körülmény:
Das
szerint változó jelentése van. Ezek E r
kenntnis, Ersparnis és Wagnis.
Bildnis, a képmás:
Das Bündnis, a
E szavak közül egy hímnemű, 16 nő
szövetség:
Die Empfángnis, a megnemű és 30 semleges.
Horatius az Ars Poeticában (Költészet fogamzás. Darázzsal ábrázoljuk, amint
tan) ezt mondja: Pictoribus atque poetis megtermékenyíti a virágot: A virág
Quidlibet andendi semper fűit aequa po- csészéjébe nagy E betűt rajzolunk. Das
testas, azaz: A festőknek és a költőknek Ereignis, az esemény. Nagy esemény
mindig megvolt egyenlően a lehetőségük, volt Caesarnak a meggyilkolása: A jelene
hogy bármit merészeljenek alkotni. Mi tet S betűbe kanyarítjuk. Das Erfor
ugyan nem vagyunk sem festők, sem köl dernis, a követelmény. A Soll und Habén
tők, de azért átvesszük ezek merészségét, számadási könyvével jelezzük:
Das
hogy negyvenhét szavunkat nem szerint
Die Er
úgy osszuk három csoportba, hogy memó Ergebnis, az eredmény: 5+3=8
kenntnis,
a
megismerés.
A
megismerés
fá
riánkban könnyen meg is tarthassuk.
Vegyük tehát sorra képírómestersé ját rajzoljuk a kígyóval: S& Das E r
günk fogásait. Das Árgernis, a bosszúság.
Bosszúság, ha a szél kifordítja és elszakítja kenntnis, a végzés, a bírói ítélet:
valakinek az esernyőjét
Das Bedürf Die Erlaubnis, az engedély. A gyermek
nis, a szükség. Szükség törvényt ront —
azt a magyar közmondást használjuk fel

ugrálva örül, ha megkapja az engedélyt:

így: 0 ? l)ie Bedrángnis, a szorongás. Szó

ber emlékezetében marad: 0 f ® Die Er-

szerinti jelentésében ábrázoljuk:

spamis, a takarékosság. Cseréppersellyel
ábrázoljuk:
Das Ersparnis, a megtaka

Die Befugnis,

Űw)

a meghatalmazás:

Das Begegnis, az esemény. Esemény, ha
—

^

Das Erlebnis, az élmény, mely az em

rított pénz: (^) Das Erwerbnis, a szerze-
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meny. Vadásztáska a madarakkal:

hagyaték, a végrendelkezés.

A végrende-

Das Erzeugnis, a gyártmány/:

let kezdő szavaival jelezzük Rot iííjfer Ujj®
Das Verstandnis, a megértés, egyetértés.

Die Fáulnis, a rothadás. A koporsó belseje:

Két emberi alak S jellel:

Das Ver-

£F~v~\> Die Finsternis, a sötétség. A napzeichnis,

o—

pal és a földdel ábrázoljuk: " 'Q Dér Firnis, a firnájsz. A folyadékot jellemző alakú
edényével jelezzük:

Das

összekapcsolunk:

fángnis, a börtön:

Das Wagnis,

die Wagnis, a merész tett.

A szakadékon

átugró alakok: \ T

Gedachtnis,

az emlékezet. Ezt két arccal jelöljük, me
lyeket

a jegyzék: |j|j|

Das

( Das Geheimnis, a

Die Wildnis, a

vadonban óriási E betű alakot vágatott k i:
mi annak idején Erzsébet királyné emlé
két úgy örökítette meg, hogy a kisiblyei
völgy felett a kolpachi hegy oldalán levő
vadonban óriási E betű alakot vágatott ki:

titok. Titok az, amit valakinek a fülébe

Das Zeugnis, a bizonyítvány:
5

súgnak:

Das Gestándnis,

a vallo

más. Vallomást tesz a gyóntatószék előtt

A

Eljárásom alapgondolata szerint tehát
úgy jelzem a német szavak nemét, hogy
nincsenek kivételek, mivel minden szót,
minden fogalmat rajzzal fogok érzékeltetni.
Az elvont fogalmakat, melyeknek rajzolása
igen körülményes volna, közmondások,
szállóigék alkalmazásával rögzítem meg.
Csak azokhoz a szavakhoz nem adok külön
jelzést, melyeknek neme az értelemből biz
tosan megállapítható, vagy a végződésük
olyan, hogy kivétel nélkül egy nemhez tar
toznak.
A -nis végű szavak fentebb közölt jegy
zékében minden szóhoz magyarázatot kel
lett fűznöm, de szójegyzékemben a szavak
jelzése oly egyszerű lesz, hogy nem is kell
külön magyarázni a jeleket. Szójegyzékem
ben a -nis végű szavak nem is lesznek így
összefoglalva, mivel a szavakat tárgyi cso
portok szerint fogom előadni, de természe
tesen ott is megadom, ha szükségesnek lá
tom, a kívánatos magyarázatot.

gyűrűvel jelképezzük és benne a ponto
zott S betűvel. Das Vermáchtnis, a

Ezzel a módszerrel budapesti eV. gimná
ziumunkban Dr. Loisch János, leánykollé-

.térdeplő alak:

Das Hemmnis, das Hin-

dernis, az akadály. A lóversenytéri aka
dályt mindenki ismeri:

Die Kennt-

nis, az ismeret. Ügy, mint fenntebb a meg
ismerés fájával jelezzük:

Die Sáumnis,

a késedelem. A vasúti állomáson a késést
jelző táblával ^ábrázoljuk:
Das Schrecknis, a rémület. A kígyótól viszszarettenő utast rajzoljuk: ^ r S '/ Die Verdammnis, a kárhozat. A kárhozatba hulló
bűnösöket rajzoljuk le :

Das Ver-

háltnis, a viszony. Jelzése: 5 w Das Verhángnis,

a

végzet.

Damokles

kardja:

Das Verlöbnis, az eljegyzés.

—

-
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giumunkban főszerkesztőnk, továbbá a IV.
kér. községi Eötvös-reáliskolában Dr. Ré
vész Emil tanár kezdeményezésére kísérle
tek folytak, melyek meglepő eredményt

mutattak. Ez bátorít arra, hogy módszere
met nyilvánosságra hozzam.
(Folytatása következik.)
Hittrich Ödön.

Finn- és Észtország.
A települések módjai.
Finnország Oroszország után Európa
legerdősebb országa. Legnagyobbrészt
fenyők és nyírfák adják a faállományt.
Fából készítik szerszámaikat, fából építik
házaikat, gazdasági épületeiket. Az erdő
titokzatossága hozzáillik hallgatag, babo
nára hajlamos kedélyükhöz. Otthonosan
érzik magukat benne s mint favágók,
szénégetők életük nagy részét ott töltik.
Kedves fájuk a fehérkérgű karcsú nyírfa,
amely szinte kivilágít az erdők komor sö
tétjéből.
Ami a magyar népnek a sík Alföld, a
Dunántúl dombvidéke, a legeltetésre alkal
mas területek, az a finneknek az erdő.
Nagy város nem tudott kialakulni a mi Al
földünkön sem a legeltetés, de még a földmívelés kapcsán sem. Más földrajzi okok,
adottságok fejlesztették naggyá Debrecent,
Szegedet, Kecskemétet, Szabadkát. Hason
lóan nem jöttek létre városias telepek tisz
tán az erdőből az erdős területeken sem
Finnországban.
Legsűrűbb a népesség Finnország déli
felén, ahol 15 lakos esik 1 km2-re, viszont
északon, a Lappföldön 1 lakos sem jut 1
km2-re. A lápok és erdőségek északon és
keleten szinte akadályozzák az emberi te
lepek kialakulását. De már dolgozik az em
beri akarat, lassan nyomulnak előre az új
telepesek, épülnek a kis tanyák, közel a
folyókhoz, a tavakhoz, száraz, magasabb
helyeken, napérte déli lejtőkön.
—

A nagyobb városok, Tampere kivételével,
a tengerparton fekszenek. Ősi mód ez, az
ember mindig szerette a vizek közelségét.
A Bottni-öböl partvidéke népesebb, ami
nem csoda, hiszen a svéd hatás érvényesült
legjobban és legerősebben Finnország tör
ténetében és fejlődésében. Az ország belse
jében a tavak környéke, azután a völgyek
nyújtanak alkalmas helyeket a megtelepe
désre. Ma már a folyók vízesései (fehér
szén) pompás energiaforrások (villamos
erőművek).
Finnország népessége túlnyomóan falusi.
A legrégibb város Turku (Abo), melyet
1198-ban említenek először, Viipuri ("Wiborg) a XIV. században keletkezett. Csak
a XVII. században indult meg erősebben
a városalapítás, mint Helsinkinél. Helsinkit
1550-ben alapította- Vasa Gusztáv (Helsingfors, 210 ezer 1.), mivel a Turku és Vii
puri közötti hosszú parton ném volt olyan
kikötő, amely a szembenfekvő Revallal
eredményesen felvehette volna a versenyt.
A város eredetileg beljebb feküdt a száraz
földön, a Vantnanjoki torkolatánál, de ki
kötőjének sekélysége miatt már 1639-ben
délebbre, a mai helyére tették át.
Finnország más részén is látjuk ezt. A
középkorban alapított kikötők ma már kilo
méterekre feküsznek a tengerparttól. He
lyettük új kikötők keletkeztek a vissza
húzódó tengerpartot követve. Tudvalevő,
hogy a tengerpart itt lassan állandóan
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emelkedik (évszázados emelkedések a geo
lógusok nyelvén).
A XIX. század elején a városi népesség
még csak 5—6% -át alkotta az ország össz
népességének. Ma már 16.8 %-ra emelke
dett ez a szám. A városok lakosságának
egynegyede svéd. Ezért a városokban min
denki tud svédül, a kereskedők majdnem
mind svédek.
Nemcsak a falvak, de a városok építő
anyaga is elsősorban a fa. Hiszen magának
a fővárosnak az épületei is körülbelül fele
részben fából állanak. A többi városban
még több a fából készült ház. A régi idők
ben a fa, mint építőanyag, még nagyobb
szerepet játszott, aminek a városok mai
képe és alaprajza szempontjából igen nagy
a jelentősége. A faépítkezések folytán igen
gyakoriak a tűzvészek, melyek sokszor az
egész várost elpusztították. A legtöbb vá
ros többször is leégett. A régi városból sok
helyt jóformán semmi sem maradt meg,
csak a kőből épült vár és templom. Emel
lett az alaprajz is megváltozott, amennyi
ben a XIX. században újjáépülő városok-'
nál a sakktáblás rendszert alkalmazták:
nyílegyenes, egymást derékszögben metsző
utcákkal (pl. Helsinki).
Fából készült ú. n. gerendaházaik négyszögűek. Aljukon kőszegély fut végig,
emiatt néhány lépcsőfokon kell felmenni
annak, aki be akar menni. Egy kis előszoba
van, onnét nyílnak az ajtók. Balra van
rendesen a nagyszoba, amelyet konyha-,
ebédlő-, dolgozó- és hálóhelyiségnek hasz
nálnak egyben. A külső munka idején kí
vül itt tölti a finn föld gyermeke szinte
egész életét. Az egyik sarkot egészen elfog
lalja az óriási kőkályha. Felül le van
csapva a vége, mert odafeküsznek azok,
akik melegedni akarnak, sőt egyesek ott is
hálnak. A kályha elején nyílt tűzhely van
hozzátoldva, oldalt kis sütőkemencével. A
—

falba van erősítve a kétemeletes ágy. A fal
mellett pad fut végig, előtte asztal. A tűz
hely füstje, akárcsak nálunk a goraloknál
Árva és Szepes megyében, bár kémény is
van, most is sötétté kormozza a helyiség
felső részeit. A gerendás mennyezetről le
csüngő köteleken két hosszú rúd lóg.
Ezekre rakják a szárítanivalókat: ruhát, a
középütt lyukas kerek kenyereket, a szán
talpakat. A mestergerendára kerül még a.
tüzelőfa, gyújtóforgács, fonott kosár, stb.
A vendégek számára fenntartott ünnepi
szobák természetesen díszesek, mert a fin
nek igen szíves vendéglátók. Ott nagyobb
ablakok, hímzett függönyök, a padlón sző
nyegek, az ablakokban virágok adják meg
már a külső díszt is.
Ahol még a régi hagyományokat nem
kezdte ki az idő vasfoga, ott a melléképü
letek (fürdőház, szárító-csűr, istállók, ólak,
kamrák) külön állanak a tűzveszély miatt,
de lehetőleg közel a főházhoz, vagy egyvégtében, vagy egy négyszögű udvarnak
2—3 oldalán. Az istállókat és a szénapajtát
födött tornác, folyosó köti össze. Imittamott még nyoma maradt az egykor leg
érdekesebb helyiségnek: a gőzfürdőnek
(sauna). Ehhez építik hozzá sokhelyt a
nyári konyhát is. Valamikor ez a kisebb
méretű deszkakunyhó elengedhetetlen já
ruléka volt minden parasztháznak. Ma csak
a félreeső erdővidékeken van még meg.
A modem élet a finneknek is sok régi
szép szokását eltörölte. De ők semmiről
sem mondtak le oly nehezen, mint a fürdő
ről és a velejáró szokásokról. A gőzfürdő
igazában egy kis faviskó, amelyben egy
aránytalanul nagy, ormótlan téglakemence
az egyetlen felszerelés. Ennek lapos tete
jére nagy kövek vannak kupacba felrakva.
A kemence füzétől a kövek forrókká lesz
nek s ekkor vizet öntenek rájuk, amitől az
egész helyiség átható sűrű gőzzel telik meg.
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.Szemben egy padkára kuporodnak a fürdőzők, s hogy még jobban izzadjanak, ned
ves nyírfagallyakkal verik magukat. Onnét
azután azon csuronvizesen, verejtékesen,
öltözetlenül kirohannak a szabadba, télen
úgy, mint nyáron. Beleugranak a közeli
jéghideg tó vizébe, vagy a hóban henger
gőznek egy ideig, míg lehűlve visszatérnek
a házba. Egyes vidékeken, írja Solymossy

Sándor, annyira hozzászoktak e heroikus
élvezethez, hogy minden este megkívánták.
Ma mindez nagyrészt a múlté. E kínzás
nak is beillő tisztálkodásról belátták, hogy
kétélű fegyver volt mindenkor. Aki kibírta
kétségkívül megedződött tőle, de a gyen
gébb szervezetű legtöbbször életével fizetett
érte.
Dr. Horváth Károly.

Líceum, kollégium.
Ma igen sokszor halljuk ezeket a szókat
anélkül, hogy jelentésükkel igazán tisztá
ban lennénk. Régebben u. i. mást jelentet
tek, mint a mai világban.
A líceum tulajdonképpen Apollón Lykeiosnak szentelt berek volt Athén mellett;
ebben tanított sétálva a nagy görög bölcs,
Aristoteles, bölcseségre. Nálunk olyan fele
kezeti középiskolát jelentett a líceum, mely
ben a középiskolán kívül jogi és teológiai
akadémia is volt. Ilyenek voltak a híres
pozsonyi, eperjesi, késmárki, selmeci, sop
roni líceumok, melyekről Szigethy Lajos
kedves cikkei emlékeznek meg lapunk ha
sábjain. Ma már, sajnos, ez is épúgy a
múlté, mint az athéni liget. Ma is jelent
azonban valamit e szó: a leányközépiskolák
egyik fajtáját nevezte így el az 1926. évi
törvény. De emellett hirdetéseket is olvas
hatunk az utcákon, melyek „szabad líce
umi” előadásokra csalogatnak. Ezek olyan
intézmények, melyek felnőtteket kívánnak
a tudományokba népszerű előadások révén
bevezetni; egyetemszerűek e tanfolyamok,
amennyiben csak az előadások hallgatásá
ból, nem iskolás tanulásból állanak és sza
badok, mert minden felnőtt részt vehet
bennük.
Az evangélikus iskolákat líceumoknak
nevezték, ugyanezt jelentette a testvér re
—

formátusoknál a kollégium elnevezés. Eb
ben a fogalomban benne van a kollégiálitás, a bajtársiasság és ezért minden kollé
gium bennlakással volt egybekötve, persze
ez nem jelentette azt, hogy a mi líceuma
inknak ne lettek volna szintén bennlakásai
hasonló bajtársi szellemmel. Ilyen híres
kálvinista kollégiumok voltak Erdélyben a
nagyenyedi, kolozsvári, a mostani ország
ban a sárospataki, debreceni, pápai. Erre
a fogalomra is több intézmény hallgat ma
napság. A leányközépiskolák egyik fajtá
ját az említett törvény így nevezte el, ezek
szerves része a bennlakás, de kollégiumok
nak nevezik most az egyetemi hallgatók
bennlakásait is, pl. Horthy-kollégium. Úgy
hogy nem lehet csodálni, ha e fogalom nem
áll tisztán a nagyközönség előtt.
Érdekes azonban az, hogy míg régen a
mi fiúiskoláink voltak a líceumok, addig
most a reformátusoknak is vannak leánylíceumaik ; s míg régen református kollégiu
mok léteztek, addig most nekünk, evangé
likusoknak van az országban egyetlen
leánykollégiumunk. Tisztázva csak az lehet
az olvasók előtt, hogy míg régen fiú-, ad
dig most leányiskolákat jelentenek a szók.
Ha ifjúságunk megjegyzi ezt, talán lassacs
kán tisztázódni fog a felnőttek előtt is e
két szó jelentése.
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Magányosság.
Olvasd János evangéliuma 5, 1—14.
„Uram. . . senkim sincsen... ”
(7. vers.)
Igen magányos ember volt ez a beteg.
Jézusnak a kérdésére mindjárt az az első
szava: „Senkim sincsen!” Senki, aki segít
sen rajta. Hiszen ember volt ott elég. A tó
gyógyhíre sokakat csábított el oda, akik
betegséggel küzdöttek. De ezek között egy
sem volt, aki barátsággal nézett volna a
szenvedőre és megkönyörült volna rajta.
Sokkal inkább féltékeny társak voltak,
akik gyanakodva néztek rá. De nemcsak
ezért volt magányos ez az ember. Jézus a
történetnek a végén azt mondja a meg
gyógyultalak: „Ne vétkezzél többé!” Nem
érezte magát összekötve már azzal az Isten
nel sem, aki mindig megsegít, ha bajba jut
az ember. Nem volt már benne semmi, ami
vigasztalására szolgált volna. A gyógyulás
hitét elvesztette és semmi reménység nem
fűzte többé az élethez. Él addig, amíg egy
szer súlyos baján a halál meg nem könyö
rül. Nem bízott a felsőbb hatalmasságban
és nem látta meg, mi végből küldte reá az
Isten ezt a próbát, ezt a magányosságot.
És egészen bizonyos, hol az ember hitét
veszti, hol valaki bűnbe sodródik, magára
marad. A bűn elkülönít. Megvan ugyan a
—

bűnnek az a tulajdonsága is, hogy egyesíti
a bűnösöket. De csak időre. Addig, amíg
egymást kihasználhatják. A bűnben az emben mindig végtelenül önzővé lesz, minden
gondolata csak önmaga körül forog és nem
sokáig tart, míg azt veszi észre, hogy tel
jesen magára maradt. — De ahol a bűn
uralomra jut, ott még a kegyes lelkű em
ber is magára marad. Azt mondja a zsol
tár: „Boldog, aki nem ül a bűnösök széké
ben” . És bizonyos, aki a lelkét tisztán meg
akarja tartani, úgy érzi, hogy ez a vágya
a bűnös társaságból kizárja őt.
De más is van, ami magunkra utal. Ma
gányosságot követel a hivatás is. Tanuló a
könyve mellett csak magában boldogul, és
bármely életpályán is azok a teremtésnek,
az alkotásnak az órái és napjai, amikor az:
ember elkülöníti magát a lármás élettől.
Magában marad az ember a bajával,
megpróbáltatásaival is. Bármennyi szere
tettel kívánja is magára venni a gondok
egy részét a hűséges .jóbarát, vagy a sze
rető szülői szív, az embernek nagyjában
önmagának kell megküzdenie a bajával és
szenvedésével.
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Kevés ember van, aki szereti a magányt.
Az emberről azt mondották, hogy társas
lény. És olyan kevés ember van, aki ma
meg tudja érteni, hogy az Isten, amikor
magára utalja, mennyi áldást rejtett bele
a magányosság óráiba.
Ha ezt máskor talán nehezebben értjük
meg, most, amikor a böjti napokat éljük,
bele kell hatolnunk ennek az isteni szán
déknak a mélységeibe. Ha Jézus élete pél
dáját nézzük, szemünkbe ötlik, hogy az
élete legkomolyabb fordulóin mindig a ma
gányt kereste. Áldozati útjára úgy lép,
hogy elvonul a pusztába és ott tart böjtöt
és számol magával. Az imádságban kere
sett erőt, magányos helyeken. Mert ezek az
órák voltak a legalkalmasabbak arra, hogy
míg távol van minden embertől, addig
megtalálja azt, aki a leggazdagabb áldást
adja' életének: az Istent. Csöndes szívet és
hallgatag magányosságot akar ajándékozni
mindannyiunknak a böjt. Hogy a lármás
napokból kivonjuk magunkat és a nyel

vünkre féket vessünk. Hadd szólhasson a
csöndben az Isten. Mert ő akkor tudja leg
jobban megérttetni magát, amikor az em
ber figyel és magányosságában keresi őt.
Itt ajándékozza minden hívőnek a legdrá
gább életkincseket. Erős lelket, küzdő hi
tet, meleg, együttérző szívet. Ő a magányos
embert szereti. Lehajlik hozzá és megbíza
tást ad neki. És azt akarja, hogy a magá
nyosságban megismerje az ember, hogy
mások is vannak körülötte, akiket szeretnie
kell, akikkel együtt kell elindulnia segítő
és Isten szent országát építő munkára.
Így jött el hozzánk ez évben is a böjt.
Magányosságunkban fölkeres és csöndes
ségre hivogat, hogy ebben a magányos,
csöndes időben megtaláljuk először az Is
tent és akkor az Istenben testvéreinket,
az embereket, hogy soha-soha többé ne fa
kadjon emberek ajkáról panaszos szó, mi
kor bajukban ellátogat hozzájuk az Isten:
„Uram... senkim sincsen!”
Wolf Lajos.

A Röntgen-sugár.
1895-ben egy Röntgen nevű orvos fizikai
laboratóriumában született meg az a titok
zatos sugárzás, amely azóta az orvosi gya
korlatban s a fizikai kutatások terén úgy
szólván nélkülözhetetlenné vált. A Rönt
gen-sugarat kezdetben mindenfelé X sugár
nak nevezték, ezzel is jelezni akarván azt,
hogy az új jelenség természetét egyelőre
homály födi. Röntgent a véletlen segítette
a felfedezéshez, a ritkított gázakban tör
ténő elektromos kisülések tanulmányozása
közben.
Ha a levegőt egy üvegedényben megrit
kítjuk, akkor azon az elektromosság látvá
nyos fénytünemények kíséretében átvezet
—

hető. E fénytünemények változnak a rit
kítás fokával. Elég nagy ritkításnál a le
vegő világítása megszűnik, csupán az üveg
fal világít halvány zöldessárga fényben.
Ezt a negatív elektródról kiinduló s az
üvegfalba belevágódó katódsugár okozza.
Különböző vizsgálatok kiderítették, hogy
az elektromos áram nem más, mint igen
apró, negatív töltéssel bíró elektromos ré
szecskék áramlása. Ezen apró részecskék,
az „elektronok” , tehát az elektromosság
atomjainak tekinthetők. A katódsugárban
elektronok röpülnek óriási sebességgel.
Röntgen azt tapasztalta, hogy ahol a katód
sugár szilárd anyagba (pl. az edény iiveg-
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fala) ütközik, onnan kiindul egy láthatat
lan, óriási áthatolóképességgel bíró sugár
zás, amely papíroson, deszkán, vékonyabb
fémlemezeken úgyszólván akadálytalanul
halad át, hat a fotográfiái lemezre és a
báriumplatinacianürrel bevont papíros
ernyőt élénk zöldes színű fluoreszkálásra
(világítás) gerjeszti.
A Röntgen-lámpákat, a célnak megfele
lően, úgy készítik, hogy a katódsugár a po
zitív elektródba, az ú. n. antikatódba, vá
gódjék. A mai modern Röntgen-csövekből
minden levegőt eltávolítanak, úgyhogy
benne semmiféle nagy feszültségnél nem
megy át kisülés. A szükséges elektron
sugarat (katódsugár), mint a rádiócsövek
ben, izzószállal hozzuk létre. Minél nagyobb
feszültséget kapcsolunk a lámpára, annál
áthatolóbb, „keményebb” a sugárzás. Ala
csony feszültségek csak kevéssé áthatoló,
„lágy” sugarakat eredményeznek.
A Röntgen-sugárról leghamarabb azt
tudták meg, hogy különböző anyagot kü
lönféleképpen enged át magán. Emiatt ha
marosan nagy népszerűségre tett szert az
orvosi gyakorlatban, hiszen az emberi test
belső részeit, árnyékképek alakjában, a fo
tográfiai lemezen, vagy a fluoreszkáló er
nyőn, kényelmesen meg lehet vele figyelni.
Ezalatt azonban a fizikusok sem nyugod
tak, hanem a sugárzás lényegének köze
lebbi kipuhatolásán fáradoztak. Azt a fel
tevést, hogy a sugárzás mozgó anyagi ré
szecskék pályája, el kellett vetni, mert
elektromos és mágneses erőterek nem térí
tették el útjából. A hullámmozgás hipoté
zisét nem lehetett bizonyítani, mert priz
mák, lencsék s optikai rácsok nem okoztak
irányváltozást, amint az a fényhullámok
nál történik.
Az optikai rács sík üveglap, amelyre
párhuzamosan, igen sűrűn átlátszatlan vo
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nalak vannak karcolva. Ha ezen áthalad
vagy visszaverődik a fény, akkor a normá
lis haladási iránytól eltérő irányokban is
észlelhetünk fényt. A rács a fényt, épúgy,
mint a prizma, egyúttal színeire is bontja.
Ez az ú. n. elhajlási jelenség akkor jelent
kezik a legerőteljesebben, ha a rácsvonalak
távolsága, a rácsállandó, nagyságrendben
kb. megegyezik a fény hullámhosszával,
illetőleg néhányszor nagyobb annál. A
Röntgen-sugárzás optikai ráccsal nem volt
felbontható. Ez azt bizonyította, hogy hul
lámhossza sokszorta kisebb, mint a fényé,
ha egyáltalában hullámmozgás.
Haga és Wind, majd Walter és Pohl
igen finom résen keresztül észleltek némi
elhajlási jelenséget, amelyekből kitűnt,
hogy a Röntgen-sugár hullámhossza kb.
10.000-szer kisebb, mint a fényé. Laue-nek
támadt az a zseniális gondolata, hogyha
emberi kéz nem képes, ehhez alkalmas
finom rácsokat készíteni, próbáljuk a ter
mészetadta rácsokat, a kristályokat alkal
mazni. A kristály az elmélet szerint az
atomokból szabályos rácsszerkezetben van
felépítve, amely a sík optikai rácsnak tér
beli leszármaztatása. Az atomok egymástól
való távolsága, vagyis a kristályok rács
állandója, az elmélet szerint, a célnak ép
pen megfelelő. A kísérlet váratlanul pom
pás eredménnyel végződött, amennyiben a
cinkszulfidkristályon áthaladó Röntgensugár az eredeti iránytól eltérően más irá
nyokban is haladt s emiatt a fotográfiai
lemez centrális szimmetria szerint eloszló,
szabályos fekete foltokat mutatott.
Az eredmény híre futótűzként terjedt el
a fizikus körökben. Minthogy a kristályok
rácsállandója ismeretes, a sugárzás hullám
hosszát hamarosan meghatározták. Viszont
a kristályokon történő elhajlási jelenségek
ből, azaz a fotográfiai lemezen jelentkező
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„Laue-diagramm”-ból a kristály atomi
szerkezete számítható ki. Ez bizony igen
nehézkes, bonyolult és nagy gyakorlatot
igénylő eljárás.
Hamarosan készültek Röntgenspektrográfok — oly műszerek, amelyekkel a su
gárzást könnyűszerrel fel lehet bontani,
miként a fényt a spektroszkópokkal. Ki
derült, hogy a Röntgen-sugárnak époly
„színképe” (spektruma) van, mint a lát
ható fénynek. Kiderült, hogy a lágy
hosszú, a kemény pedig rövid hullámú su
gárzás. A tapasztalat szerint a Röntgen
spektrum két részből áll: egy folytonos és
egy vonalas részből. A folytonos rész a
katódsugár elektronjainak lefékezéséből
származik, míg a vonalas csupán az antikatód anyagától függ. Közelfekvő volt te
hát az a feltevés, hogy a vonalas spektrum
sugárzása az antikatód anyagának atom
jaiban keletkezik. A Röntgen-sugár tehát
e tekintetben hasonló a fényhez, mert a
látható színkép vonalas részét szintén az
atomokból (és molekulákból is) származ
tatjuk. És pedig míg a fény az atomok
külső részeiben keletkezik, addig a Rönt
gen-sugár a legbelsőbb részekből indul ki.
A vonalas spektrum sugárzását — mert az
az anyagra jellemző — karakterisztikus
sugárzásnak, a folytonosét, keletkezése
miatt, fékezési sugárzásnak nevezzük.
A karakterisztikus sugárzás keletkezését
legszemléletesebben a Bohr-féle atommodell magyarázza (ez ugyan manapság a
de Broglie-féle hullámmechanika és a
Schrődinger-féle quantummechanika korá
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ban már elavult). Bohr szerint az atomban
legbelül van egy pozitív elektromos töltés
sel bíró mag s e körül keringenek megha
tározott kör- és ellipszispályákon az elekt
ronok. Normális állapotban minden pályán
van bizonyos számú elektron, ekkor semmi
féle sugárzás nem indul ki az atomból. Ha
azonban valamelyik pályáról egy elektront
kiemelünk, akkor egy külső pályáról annak
helyére ugrik egy másik. Egy ilyen átugrás közben jön létre a határozott hullám
hosszal bíró sugárzás (egy színképvonal)
és pedig külső pályáknál hosszú, a belsők
nél rövid hullámhosszal. A katódsugár rö
pülő elektronjai dobálják ki a legbelsőbb
pályák elektronjait s ezáltal jön létre a
karakterisztikus Röntgen-sugárzás. A ka
rakterisztikus spektrum hullámhosszaiból
quantitatíve is kiszámítható az atom leg
belsőbb elektronpályáinak szerkezete. Ilymódon tehát a fényen kívül a Röntgensugár ad nekünk felvilágosítást a termé
szet legelrejtettebb titkairól.
Sajnos, a Röntgen-sugárzással való fog
lalkozás nem a legveszélytelenebb. Hoszszabb ideig tartó sugárzás az emberi szer
vezetet súlyosan megtámadja s gyógyít
hatatlan ráksebeket okoz. Mintha a termé
szet ilymódon akarná lehetetlenné tenni
titkainak kikutatását! Nagyon sok kutató
orvost és fizikust érte már el ezúton a
korai kínos halál. Szerencsére manapság
vannak már hatásos védekezési eljárások
is, amelyek pontos megtartásával nem ér
het baj senkit a Röntgen-gép kezelése
közben.
Levius Ernő.
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Virágkultúra.
A hideg téli napokon mindig megkap
bennünket a virágkereskedések kirakata.
Áz utcán metsző hideg, az ablakokon belül
gyönyörű virágoskert. Tulipánok, jácintok
emelik fejüket büszkén, hogy szívünkbe
lopják a tavaszt.
Egyik cserép virág a másik után tűnik
el, szerető szívek hordják a lakásukba. Ta
lán mindig is így volt ez, hiszen az ember
mindig szerette a virágot, mert bevarázsol
hatja vele a tavaszt kisded szobájába.
Nem minden növény alkalmas arra,
hogy ilyen rendkívüli időben kihozza virá
gait. A kertészek leginkább a hagymás
növényeket (tulipán, jácint, stb.) hajtat
ják, ép olyankor kényszerítik virágzásra,
amikor még a szabad természetet hó ta
karja és a nagy hideg miatt a növények
m ind. alusznak földanyánk ölén.
Alig akad ma már művelt ember, aki ne
tudná, hogy a hagymás növények kultú
rája, mívelése Hollandiában a legfejlet
tebb, ahol sokszor többezer hektárnyi (1
hektár = l 3/ 4 katasztrális hold) területet
borítanak a virágmezők.
Pedig a tulipán nem hollandus szárma
zású, hanem Törökországból került az euró
pai államokba. Törökországba pedig a
turáni alföldről, Ázsiából jutott. A tör
téneti feljegyzések szerint Busbeck, I. Ferdinánd osztrák császár és magyar király
törökországi követe látta az első virító, vi
rágzó tulipánt Konstantinápoly közelében
egy kertben (1554 táján), ahol már akkor
nagy gonddal termesztették azt.
Azt mondják, Augsburgba, Németor
szágba innen küldtek magvakat. A Török
országból küldött magvakból felnevelt tuli
pánok Augsburgban már 1559-ben virágoz
tak. Gesner, a híres svájci természettudós
—

írta le őket először, azért később Linné
Károly, a tudományos növénytan megala- J
pítója, amikor rendszerbe foglalta és el- |
nevezte (megkeresztelte) a növényeket, ;
Gesner tiszteletére a tulipánt Tulipa Ges- |
nériana-nak nevezte el. Clusius Károly
hollandus botanikus révén került azután
Ausztriába a tulipán (Bécsbe 1573.), Ang- j
liába (1577), Hollandiában is Clusius
hozta divatba, főleg, amikor 1593-ban Ley- f
den-ben egyetemi tanár lett.
Ugyan arról is beszélnek, hogy 1570
körül Mechelnben G. Rye kereskedő már
nevelt volna tulipánt, így őt tartják az
első tulipántermelőnek Hollandiában. Ang
liában Parkinsonnak 1629-ben már 140
fajtája volt. De Hollandia sem maradt el,
hiszen a hollandus föld nagyon alkalmas a
tulipánkultúrára. Egyébként is „divatba
jö tt” a tulipán. Leginkább a tarka tuli
pánokat kedvelték. A tarkák a fiókhagy
mával való folytonos továbbszaporítás kö
vetkeztében állottak elő (magvetés útján
egyszínűből sohasem lesz tarka tulipán),
miközben hirtelen is fellépnek egyes színváltozások.
Amikor azután a francia királyi udvar
hatására divatvirág lett a tulipán, az embe
rek tömegével vetették rá magukat a tuli
pánkultúrára. Csakhamar börzei speku
láció tárgya lett a tulipán. Az emberek
minden pénzüket tulipánba fektették, fize
tési eszköznek is használták. A házasságnál
a hagyma, nem pedig a pénz érdekelte a .
fiatalembereket, ezért házasodtak.
Némelyik hagymáért őrült vagyonokat
adtak. Egy alkmaari árverésen 120 hagyma
90.000 hollandi forintért kelt el abban az
időben, sőt az Admiral van Enkhinzen
egy hagymájáért 11.500, a híres Semper
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Augustus 3 hagymájáért pedig 39.000 hol
landi forintot adtak. Ez a tulipománia
1634—1637. között érte el tetőpontját. Tel
jesen felforgatta a gazdasági életet, úgy
hogy végre is az államnak kellett beavat
koznia. Ha Hollandiában erre meg is szűnt
a tulipománia, külföldön felébredt az ér
deklődés s megindult a tulipánkereskede
lem. A kivitelre való rendszeres termelés
azonban csak a XVII. század végén kezdő
dik, amikor a tulipánhoz hozzájött a jácint
is. A XIX. század második felében, amikor
Európában kiépültek a vasutak, fellendült
a gazdasági élet, közkedveltté lett a nár
cisz is. Ügyannyira, hogy Hollandia terü
letén az elmúlt években már 5500 hektárra
rúgott a virághagymákkal megmívelt terü
let. 1925-ben pl. több, mint 30 millió kilo
grammos hagymakivitel 40 millió hollandi
forintnál többet tett ki.
A középpont ma is Haarlem. A hagyma
mezők azonban az Északi-tenger partja
mellett körülbelül Alkmaarig, délen pedig
Leydenig terjednek. Noord- és Zuid-Holland megyéknek főleg e két városa között
legintenzívebb a termelés. A közbeeső főbb
pontok: Wijk aan Zee, Bloemendaal,
Heemstede, Hillegom, Lisse, Jassenheim,
Noordwijk, Warmond, Voorhout, stb.

Egyebütt, pl. Zuid-Holland déli részén,
Zeelandban és másutt is találunk virághagymaültetvényeket, ámde ez elenyésző
a fentebb említett vidék mellett — mondja
a Hollandiában élő kiváló magyar kertész,
Csizik Andor „A virághagymák termesz
téséről, hajtatásáról és felhasználásáról
hollandi módra” c. művében.
Hollandia éghajlata tengeri, földje jó,
öntözni könnyű, a trágya is elegendő, az
után a hollandusok ügyes kertészek.
A százados munka révén emiatt olyan
tapasztalatokra tettek szert a hollandusok,
hogy napjainkig hiába próbáltak velük
versenyezni másutt. Holstein nyugati part
jain és Berlin mellett Németországban,
Jütland nyugati partjain Dániában, Gént
mellett Belgiumban, azután Angliában,
Franciaországban több helyen, Oroszország
ban a Kaukázusban, azután az Amerikai
Egyesült-Államokban is megpróbálkoztak,
de nagyon változó eredményekkel. A leg
nagyobb sikereket még a németek érték el,
akik a XIX. században meglehetős nagy
kiterjedésű kultúrákat létesítettek. Ezek
azonban részben termesztési nehézségek,
részben más okokból jóformán teljesen el
tűntek.
Hajdú K.

Müvészsors.
Az emberi élet csupa meglepetés, csupa
előre nem látható esemény. Amit biztosra
vesz a halandó ember, nem következik b e;
amitől remegve tart, amit szeretne elmel
lőzni : rázúdul kérlelhetetlenül. Ilyen csaló
dásokat, kellemetlen meglepetéseket mon
dok most el nagy zenészek életéből, s ezek
igazolni fogják, hogy szeszélyes, kiszámít
hatatlan a közönség ítélete.
—

Rossininak, a múlt század elején élt olasz
zeneszerzőnek vígopéráját, A szevillai bor
bélyt sokszor adják most nagy sikerrel,
mert százados messziségből is ragyogóan és
üdén maradt ránk s örökifjú alkotás. De
talán nem sokan tudják azt, hogy a darab
első előadásán megbukott, olasz fütty és
p f u j! kísérte á bájos olasz dallamokat, a
vezénylő Rossinit a hagyományos záptojá
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sok sem kerülték el honfitársai jóvoltából.
Mi sem természetesebb, minthogy el sem
ment a mű második előadására. S íme, az
opera fényes sikert aratott: ugyanaz az
olasz közönség, mely előző este a mestert
úgyszólván elkergette maga elől, ment el
érte fáklyászenével, és ünnepelte s vitte
diadalmenetben a színházba. Űgy-e hihe
tetlen? Nem ez a második este csodálatos,
hanem az, hogy ilyen igazi olasz, ilyen
könnyen érthető dallamos alkotás nem
tetszhetett olasz fülnek. Kiszámíthatatlan,
sokfejü szörnyeteg a tömeg, mely sok nagy
törekvést nyelt már el !
Ez esetben még jókor jött az elismerés:
Rossini gyorsan megkapta fájó sebére az
írt. A most legdivatosabb olaszok egyike,
Puccini is megkapta ifjúkori müvének, a
Manonnak bukása után a nálunk legked
veltebb Bohémélet című dalműve világ
sikere révén a teljes jutalmat. Ő talán első
bukását meg is érdemelte: hogy mert olyan
tárgyhoz nyúlni, melyet egy neves francia
zeneszerző, Massenet, már előtte nyolc évvel
sikerrel feldolgozott? Ez esetben igen tefmészetes volt, hogy a fajára és művészetére
mindig büszke francia nem vette szeretettel
egy idegennek francia tárgyat feldolgozó
művét. Mi, magyarok ebből bizony meg
tanulhatnánk annyit, hogy szintén a sajá
tunkat becsüljük meg s nem elsősorban az
idegeneket. Az ifjúság számára is tanul
ságot rejt azonban magában ez az eset:
mért önbírálatra int, mielőtt alkotással a
nyilvánosság elé megyünk. — Puccini éle
tében nagyobb jelentőségű és különösebb
bukás a Pillangókisasszonynak, ennek a
most világszerte adott szomorú darabnak
sikertelensége. Olasz közönségnél bukik
meg ez a szép olasz mű, s a budapesti ma
gyar előadás sikere után, két évvel rá indul
világkörüli diadalútjára: s ma egyenlően
—

kedvelt müsordarabja minden nemzet ope
raházának.
Ebben a két esetben még jókor jött a
téves megítélés helyreigazítása. De a sze
gény francia Bizet igaz értéket képviselő
francia operája, a Carmen éppen Párizsban
nem tetszik; ő nem éri meg azt, amit egy
pár év előtti statisztika igazol, hogy müve
az egész világ legtöbbször játszott operá
jává lett. Mikor Bizet a Carmen előadása
után pár hóval meghal, 1875-ben, nem sejt
hette ezt a változást. Ki is tudná, miért
bukott meg e hatásos, ízig-vérig francia da
rab éppen a francia tömeg előtt: a ször
nyeteg megölte bemutatóján, de főnikszként feltámadott s él ma is, s Bizet a túl
világon mosolyoghat a fura forduláson,
mint ahogyan sok szegényen, koldusán élt
zenésznek csak az örök élet adhatta meg a
babért homloka köré.
E sikertelenségeket tudomásul vesszük,
nem tudjuk azonban megmagyarázni. Meg
bukott Wagner is a maga korában — nem
csak azért, mert újító volt, hanem néha kü
lönös okokból is. Űgy-e a Tannhausert, a
mondái wartburgi dalnokversenyt megjele
nítő dalművét még nem érezzük annyira
modernnek, hogy sikertelenségeket kellett
volna okvetlenül úttörő volta miatt terem
nie. Megérthették volna kortársai, mégis a
zsokéklub füttyei között bukott meg Párizs
ban a Nagy Operában. Gondolhatnád, nyá
jas olvasóm: nem csoda, a német zene nem
kell a francia fülnek! De nem ez volt bu
kásának oka, hanem az, hogy a második
felvonásban nem szerepelt a balettkar! Már
pedig az urak csak vacsora után néztek be
a színházba, Meyerbeer, Halévy, az alkal
mazkodó zsidó szerzők, de az ízig-vérig
francia Gounod is alkalmazkodtak ehhez a
megváltozhatatlan tényhez, s darabjaik kö
zepébe balettet illesztettek: s a művelt fran-
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ciák ezt megélvezve, elégedetten távoztak
a színházból s nem izgatta őket, megőrül-e
Ofélia, vagy mennybe jut-e Gretchen.
Wagner is tudta ezt, illesztett is müvébe
balettet, de az I. felvonásba, a Vénuszhegyjelenetbe; ez azonban nem volt a közönség
nek megfelelő helyen: akkor u. i. még nem
fogyasztották el vacsorájukat az előkelők;
amikor meg az operaházba értek, már a
wartburgi dalnokverseny úntatta őket. Fel
háborodva fütyültek tehát! Miért nem a
dalnokverseny jelenetébe tette ez a nyakas
germán a táncot: megérdemelte makacs
ságáért a csúfos bukást!
És ha közelebb jövünk a mai korhoz a
hatvanas évek eseményétől! Térjünk be a
budapesti Filharmonikus Társaság hang
versenyére, melyen Strausz Richárdnak
szimfonikus költeményét, a német tárgyú
Till Eulenspiegelt mutatják be. A közönség
csodálkozik, sokan nevetnek, köztük a nem
rég elhalt híres tenorista, Burián Károly,
ki kacagva ment ki a teremből, — s ma
nem hiszem, hogy Strausz zenekari művei
ben a művelt közönség ne tudna gyönyör
ködni. A Salométól, operájától rosszul lett
Lipcse műértő közönsége, mikor ott a da
rabot körülbelül huszonöt éve bemutatták,
s ma ? — ha nem is mindenkinek, de a zene
értők nagy átlagának tetszik. Igaz az is,
hogy Beethoven híres kilencedik szimfóniá
ját, az öröm diadalmas himnuszát az egy
korú kritika egy süket ember elhibázott al
kotásának minősítette. Azt hiszem, ez az

-

utolsó adat eléggé igazolja a levonandó ta
nulságot, hogy ami tegnap tetszett, nem
biztos, hogy ma is tetszeni fog; s viszont, a
mai ízlésen esetleg száz év múlva nevetni
fognak, tíz év múlva csodálkozni, s talán
már jövő évben sem kell az, aminek ma
örülünk. Gondoljunk a ruhadivatnak csapongására: ha valaki (persze hölgy) csak
pár év előtti szabású ruhában menne ki az
utcára, utána szaladnának a gyermekek,
ujjal mutogatnának rá a felnőttek. Ilyen
divat van a művészetben, így a zenében is.
Ma Bartók és Kodály zenéje talán sérti a
normális fület, száz év múlva lehet, hogy
csupa harmóniának fogja hallana a közön
ség. Vagy ezt mégis hihetetlennek tarta
nád? Ki tudja?
Ezek az összefüggéstelenül kiragadott
példák csak töredékek művésztragédiákból.
Mind azt igazolják azonban, hogy óvakod
junk a hirtelen ítélettől, mert a mi ítéle
tünket a régi formák befolyásolják, a régi
alkotásokból szűrődött le az az irányelv,
melyhez mindent mérünk. S éppen az a
haladás, hogy új mértékadó alkotásoknak
kell teremtődniük, melyek a művészetet
előre viszik. Természetesen sok nagy tehet
ségnek kell ebben a munkában felőrlődnie,
de az ő önfeláldozó munkájuk teremti meg
az emberiség haladását. Éppen azért érde
mes rájuk sokszor gondolnunk, sikertelen
ségükből erőt merítenünk, a mi szűk kö
rünkben való hasonló küzdelemre és hala
dást célzó munkára.
Dr. Böhm Dezső.
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A renaissance stílusa
A közösség diadala, az egyéniség háttérbeszorítása, minden probléma megoldásá
nak az ésszel föl nem érhető végtelenbe he
lyezése jellemzi a középkor szellemét. Év
századokig uralkodott ez az aszkétikus vi
lágrend. A XV. században azonban felbom
lott és az emberiség az ellenkező végletbe
■csapott át. A vallásosság uralmát világi
gondok, földi örömek foglalják el, az em
berek a végtelennel való egyesülés helyett
földi boldogság után vágyakoznak, a közös
ségbe olvadást az egyéni érvényesülés, a
lelkiséget földi valóságszeretet váltja föl.
Olaszország a hazája ennek a középkor
ellenes mozgalomnak. Itt találták a leg
több, a középkori szellemmel éppen szem
benálló könyvet és műemléket, ennek a sza
bad antik szellemnek föltámasztása volt e
kor embereinek eszménye, ezért nevezik
ezt az irányt és ezt a kort renaissancenak,
újjászületésnek. Olaszország polgárháborúi,
fejedelmek és zsarnokok váltakozásai kö
zepette fejlesztette ki és terjesztette át
egész Európára. Európa új életre ébredt
és felszabadulása, újjászületése a megmere
vedett szkolasztika tespedéséből hozta létre
a reformációt - és- fakasztott csodálatos vir
rágzást a szellem és művészet terén.
Az új szellemet, először a költők;és mű
vészek érezték meg. Az olaszok sohsem
szerették a gótikát a maga szertelen, északi
germán karakterével. Most fölszabadulva
az idegen stílus békóiból, miután magukba
szívták a klasszikus emlékek szellemét, va
lóban azt hitték, hogy a római művészet,
mely a népvándorlások küzdelmeiben hir
telen megállt, születik újjá bennük és fej
lődik általuk tovább. Csakhogy közben a
középkor változtatta meg az embereket,
problémáikat és ideáljaikat. Tartalmilag
—

a renaissance a középkorból fejlődött- ki,
formáiban egy római, elemekből összeállí
tott és fejlesztett új stílus. Első korszaka
a XV. század végéig tartó korai renais
sance. Ez klasszikus ruhába öltözteti, antik
elemekkel borítja a középkori megoldásokat
és szerkezeteket, míg a fejlett kor, mely
kb. 1540-ig tart, már a formákhoz jobban
illő megoldásokat keres és harmóniába
hozza az új szerkezeteket az immár új for
mákkal. A formáknak és szerkezeteknek
ez az átgyúrása aztán tovább tart és a
barokk stílust hozza létre.
A renaissance túlnyomóan világias jel
legét elsőnek az a jelenség mutatja, hogy
építészetének főfeladata nem a templomépítés, hanem pompakedvelő fejedelmek,
város-köztársaságok, gazdag polgárok palo
táinak építése. Firenzében láthatók a korai
renaissancé leghatalmasabb, legszebb pa
lotái. Ilyen a Palazzo Pitti. Hatal
mas, középkori várhoz hasonló homlokza
tát' durván megfaragott, nagy kövek al
kotják. A korai renaissancenak ezt a, ked
velt homlokzatképzési motivumát rusztikának, •parasztos homlokzatnak nevezik. A
nagy, falfelületet csak az: ablakok tagolják,
az: emeleteket római , tagozású párkányok
választják el, római kiképzésű ballusztrád
vonul végig a legfelső koronázó v. főpár
kány fölött, az ablakok előtt. Még-több az
antik elem a velencei Könyvtáron. Ezerötszázharminchatban épült, míg az előbbi
1440-ben.1Eltűnt minden a középkorra em
lékeztető súlyosság, faltömeg. A homlokfal
oszlopok és ívek ritmikus sorává, rendsze
révé fejlődött. A gót stílus függélyesei he
lyett vízszintesek uralkodnak, homály és
misztikum helyett fehér márványtagok vi
lágos, nyugodt és kiegyensúlyozott rit-
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musa. Itália városaiban végtelen sora van
a szebbnél-szebb palotáknak. Mindegyiknek
megvan a maga stílusa, a középkori szel
lemmel szemben itt minden építész egyéni
ségét vitte alkotásába. És az ezerféle gaz
dag változat mégis egy szellemből fakad,
egy egységes stílust alkot.
A renaissance azonban nemcsak palotá
kat, hanem templomokat is épített és ezek
nagyszerűségben fölveszik a versenyt a gó
tikus dómokkal. Antik-ókeresztyénes bazi
likákat, hatalmas kupolás templomokat
építettek, gazdagon díszítve római pillérek
kel, oszlopokkal, ívekkel. Nagyszerű térha
tásokat, fenséges harmóniába olvadó mü
veket hoztak létre, melyek inkább csodála
tot és gyönyörűséget, mint áhítatot kelte:
nek bennünk. A legnagyszerűbb és leg
szebb a római Szent Péter-templom óriási
egységes kupolaterével. Mintájára épült a
pesti Szent István-templom, az esztergomi
székesegyház, az olasz paloták mintájára
az Andrássy-út legtöbb háza, az Opera, a
Tudományos Akadémia stb.
A gótika magasztosan vallásos felfogá
sával, a renaissance harmonikus szépséggel
akar elragadni. Ennek eszközei: a nyugodt
ritmus, szép arányok, a fölépítés egyszerű
sége és áttekinthetősége, a részletek plasz
tikus és változatos kiképzései. Oszlopok,
oszlopfők, párkányok, ívek, díszítések ró
mai mintákból keletkeztek, de növényi és
állati elemekkel gazdagodva új élettel tel
tek meg. Kedvelt új elem a pilaszter, fal
mellett álló vékony pillér, melynek bemélyesztett felületére domborművű, a renaissancera jellemző indás, leveles díszítés
van faragva. Az oszlopfő, mely a korintusiból keletkezett, díszítő elemmé lesz és el
veszíti azt a szerkezeti, organikus értelmét,
mely a görög oszlopfő legfőbb dísze. Gaz
dag tagozású félkörű ormok, finom ablak—

és ajtókávák, gyümölcsfüzérek és virág
indák, dombormüvek és szobrok képezik a
további díszt és adják a renaissancenak
plasztikus, szobrászati karakterét. Újból
feltűnik az akanthus-levél, gyermekalakok
(puttók), maszkok, címerek, delfinek stb.
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Rí m á r J enőné
adománya
gyakori díszek, vízszintes frízeken vagy
pilasztereken. Ezek az építészeti díszek sok
szor szobrászi remekművek. Oltárok, ajtó
keretek, sírok, bútorok és iparművészeti
tárgyak a legszebb kivitelben, gyönyörű
arányokkal és részletekkel készültek. Ez a
sok díszítés, a sok csak dekoráló oszlop,
pillér, ív valami játszi, színpadias jelleget

ad a renaissancenak. Nem organikus, nem
önmagából fejlődött stílus, ezért hiányzik
belőle az az őszinteség és egyszerűség, mely
az eredeti stílusokat, pl. az egyiptomit, a
görögöt, a gótot jellemzi. A renaissance
legnagyobb érdeme, mint a görög stílusé,
az, hogy utolérhetetlen formakincset és
tökéletes kifejezési eszközöket teremtett.
Valér Erik.

FÚRJUNK—FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICS1NAY PÉTER.

A forrasztás.
Talán a legsűrűbben előforduló mun
káink közé tartozik a forrasztás, s így ér
demes lesz vele foglalkoznunk és megta
nulnunk, hogy hogyan kell jól forrasztani.
A diákműhelyben előforduló forrasztáso
kat ónnal (zin), illetőleg ón és ólom ötvö
zetéből előállított ú. n. forrasztó ónnal vé
gezzük. Szoktak forrasztani rézzel, ezüsttel
és más fémekkel is, de ezeknek megolvasz
tása már jóval magasabb hőmérsékletet kí
ván, mint amilyet mi szerény eszközeink
kel elő tudunk állítani.
A forrasztáshoz szükségünk van for
rasztópákára, tisztítószerekre és forrasztó
ónra. A forrasztópáka vörösrézből ké
szült tuskó nyéllel ellátva, a kívánalom
nak megfelelő formára alakítva. A nagy
ságra vonatkozólag jegyezzük meg, hogy
minél nagyobb tárgyat forrasztunk, a pá
kának annál nagyobbnak kell lennie, mert
a pákának a forrasztandó részeket is meg
kell melegítenie, s ha a páka kicsi, csak sok
szori melegítés árán tudjuk ezt elérni, s
—

ilyen eljárással a forrasztás semmiesetre
sem lesz szép.
A tisztítószerek, amik a forrasztandó ré
szek és a forrasztóón kapcsolódását előse
gítik, a forrasztóvíz, gyantapor, forrasztó
zsír. Forrasztóvizet magunk készítjük el a
következő módon: egy bőszájú üveg- vagy
porcellánedénybe tiszta sósavat öntünk, s
ebbe horganylemezből vágott darabokat te
szünk, egész addig, amíg az oldat pezseg.
Ekkor még egy-két darabot dobunk bele,
hogy a sósav egész biztosan átalakuljon
horganychloriddá (zinkchlorid). Egy-két
napig állni hagyjuk, s üledékéről szép óva
tosan egy másik üvegbe öntjük át.
A forrasztóvizet fehérbádog (ónozott
bádog), sárga- és vörösréz, ólom és vas for
rasztásához használjuk. Horgany (zink)
és horganyozott lemezek forrasztásához a
forrasztóvízbe harmadrész sósavat öntünk.
Nagyon jól lehet használni a kereskede
lemben kapható forrasztózsírt, s a közönsé
ges gyanta porát is tisztítószerül.
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* A forrasztóón készen kapható, ha azon
ban csak tiszta ónt (angol ón) kapnánk,
ezt még ólommal kell ötvöznünk. 40 súly
rész ónhoz adunk 60 súly rész ólmot, ezt
összeolvasztjuk, s egy vaslemezből hajlított
vályúba öntjük. Igen elterjedtek a külön
féle kész forrasztószerek (Tinói, Lötin, Fludor stb.), amelyekhez semmiféle más anyag
nem szükséges. Egy hátrányuk mégis van,
még pedig az, hogy igen drágák, s nagj’obb
tárgyak forrasztásánál igen nagy pazarlás
ezeket használni. Megemlítjük még azokat
a forrasztó ónrudakat, amelyekben belül
van a tisztító anyag, rendszerint gyanta,
elhelyezve.
A tökéletes forrasztást csak úgy tudjuk
elérni, ha a forrasztandó helyeket nagyon
gondosan fényesre tisztítjuk. Ez igen lé
nyeges, mert ettől függ a forrasztás szép
sége és megbízhatósága is. A fekete melegre
hevített páka hegyét gyengéden megreszel
jük, s darabos szalmiáksóban megforgat
juk, közben az ónt a pákához érintjük, ez
által a páka hegye szépen bevonódik ón
nal. Tévedések elkerülése végett rajzban is
bemutatjuk.
A forrasztandó helyet forrasztóvízzel,
avagy zsírral bekenjük, s a páka hegyére
felvett ónt a kívánt helyre juttatjuk. Ha
nagyobb forrasztást kell végezni, a balke
zünkben tartott ónrudat a forrasztás fölé
tartjuk, s a pákával olvasztunk belőle anynyit, amennyire szükségünk van. Forrasz
tás után, ha a tárgy csinossága megkíván
ja, a felesleges részeket kaparó szerszám
mal eltávolítjuk, s a forrasztóvizet gondo
san letörölgetjük. Kis gyakorlattal elérhet
jük azt is, hogy mindig csak annyi ónt ra
kunk fel, mint amennyire éppen szükség
van, s nem kell a szép ezüstös felületet
összekaparni.
Nagyon tisztán lehet dolgozni az elektro
—

mos hevítésű pákákkal. Ezeket ma már
aránylag olyan olcsón lehet beszerezni,
hogy egy kis takarékossággal megszerezhe
titek magatoknak. Különösen jól beválik
rádiószereléseknél, mert mindig kéznél
van s igen gyorsan üzembe helyezhető.
Ezeket kapni lehet különböző feszültsé
gekre, sőt akkumulátorba való kapcsolásra
is. Ajánlom, hogy inkább a rendes világí
tási hálózathoz valót vegyetek, mert ezek
azért mégis sokkal jobbak. Ha nem hasz
náljuk a pákát, kapcsoljuk ki az áramot,
mert ezzel növeljük élettartamát s az ára
mot sem fogjuk feleslegesen fogyasztani.
Igen szellemesen és teljesen újszerűén
oldotta meg az elektromos forrasztás kér
dését az Orion-gyár. Ennél a berendezésnél
a hálózati váltóáramot egy transzformátor
4 voltra csökkenti s a forrasztáshoz szük
séges hőt ívfénnyel állítjuk elő. A transz
formátor szekundér kapcsain az előbb em
lített négy volt feszültségű, de több ampérerősségű áramot vehetünk le. A szekundér
kivezetés egyik sarkát eg3r csíptető segít
ségével a forrasztandó részhez, a másik ki
vezetést egy szénrúdból álló pákához veze
tik. Forrasztásnál a pákát a kérdéses hely
hez értetjük, így a szekundér áramkört
zárjuk, majd elhúzzuk s a keletkező ívfény
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a forrasztás helyét felhevíti s az ón meg érdekeiteket szolgálja s rátok fér, hog^
olvad rajta. Nagy előnye még ennek a meg ezen az úton is egy kicsit csiszoljátok ma
oldásnak, hogy csak akkor fogyaszt ára gatokat.
mot, mikor forrasztunk, használaton kívül
íme lássátok:
hideg. Különösen nagy rádiósoknak felette
1. d íj: Molnár István rg. tanuló, Bpest,
ajánlható. Az Orion-gyár eme nagyszerű
2. d íj: Bálint Gábor rg. tanuló, Bpest,
készülékét rádió szaküzletekben szerezheti
tek be.
3. d íj: Chugyik Norman rg. tanuló,
Micsinay Péter.
Aszód.
Dicséretben részesítjük Molnár Géza és
A november 30.-i pályázat eredménye.
Diószeghy Lajos munkáit, remélve, hogy
Összevetve az eredményt, úgy félig- legközelebb ők is a nyertesek közé kerül
meddig meg vagyunk veletek elégedve. nek.
Azonban a jövőben nagyobb érdeklődést
A díjakat a helybeliek vegyék át a hi
várunk tőletek. Tanuljátok meg végre, vatalos órák alatt, vidékre postán juttat
óh honfiak, hogy a pályázat mindig a ti juk el.

Dr. Morrison Róbert, a nagy misszionárus a munkásosztályból nőtt ki. Atyja
kaptafakészítő volt s Róbert is atyja fog
lalkozását tanulta. De a Biblia vagy egy
más könyv a műhelyben is ott volt vele, s
ha pár szabad perce akadt, tanulásra hasz
nálta fel. Isten elsegítette oda, hogy miszszionárussá lett. Ekkor azt a feladatot tűz
ték elé, hogy menjen Kínába, sajátítsa el
a kínai nyelvet s fordítsa le erre a nyelvre
a Szentírást. Morrison nekivágott e lehe
tetlennek látszó feladatnak. Nagy nehezen
tudott csak egy kínai nyelvtanítóra szert
tenni, mert halálveszedelmet jelentett min
den kínaira, ha nyelvét idegennek tanítani
merte. Végre akadt egy Tse Ako nevű ta
nító, akivel egy elrejtett kis szobában kel
lett tanulniok. A kínai Ujtestamentom
1814-ben, az egész Biblia 1823-ban lett
kész. A Biblia Társulat 10 ezer angol font
tal támogatta Morrison munkáját. Tse Ako
az Ujtestamentom megismerése után ke
—

resztyén hitre tért. Ma már ebben a rop
pant birodalomban több millió Szentírás
és szentírási rész kél el minden évben.
Moffat misszionárus Afrikából vissza
térve következő történetet beszélte el: Egy
idősebb négert találtam, aki igen levertnek
látszott. Megkérdeztem tőle: Barátom, mi
a baj? Ki halt meg? Óh senki se halt meg
— mondta. Hát akkor mi lelt? Olyan ké
pet vágsz, mint aki gyászol. Erre az ember
megvakarta a fejét és így szólt: A fiam
beszéli, hogy a kutyánk megevett egy lapot
a Bibliából. Azon ne keseregj, majd én ki
pótolom — mondtam. Óh — szólt az em
ber, — más itt a baj. Az a kutya nem lesz
többé használható. Az ugyan meg nem
harap többé senkit, a sakált sem fogja
meg, olyan szelíd lesz, mint látom azok az
emberek, akik hisznek abban a Könyvben.
Harcosaink is mind olyanok lesznek már
mint az asszonyok. Kutyámmal is ez fog
történni.
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Kirándulni!
Kezd már nagyon időszerű lenni a ta
vaszi kirándulások kérdése. Mivel ezt min
denfélekép igen fontosnak tartjuk éppen'
magyar evangélikus ifjúságunk szempont
jából, már most szólunk róluk. Egy taná
csunk van csak: ragadjon meg úgy fiú-,
mint leányifjúságunk minden alkalmat
arra, hogy kirándulások útján nevelje, mű
velje magát. Mert nehogy azt higyje, ki
sorainkat olvassa, hogy a tanítási célból
rendezett kirándulásokat tartjuk csak
egyedül nevelő hatásúaknak. Nem a foly
tonos tanítással nehezített kirándulás hagy
egyedül mély nyomot, hanem mindenféle
együttes séta, együttes időtöltés, melynél
valamely cél felé megyünk. Mi lehet ez a
cél? Hát igen sokféle. Télen a testileg arra
valók menjenek és örvendjenek a téli spor
tok mindenféle nemeinek, ne azért tegyék
ezt, hogy bajnoki eredményeket érjenek
el, hanem hogy testüket edzzék; ha nem
alkalmasok erre, akkor menjenek sétálni
kényelmes utakon, menjenek a téli termé
szet szépségeinek élvezésére. Nem hiszem,
hogy mindenki ne találna valami szépet a
téli tájban! Mikor meg újra itt a tavasz,
visszatérnek a madarak stb., mint azt költői
lelkek nálam, a reálisan gondolkozónál
szebben megénekelték már ezerszer: akkor
igazán kifelé vágyik a lélek, különösen az
ifjú lélek. Ne is maradjon benn’ a szobá
nak rossz levegőjében, melyet amúgy is
igen sokszor kell használnia, hanem sétál
jon, menjen, igyekezzék minél többet kinn
lenni, s a szép természetben Isten templo
mát élvezni.
Bizonnyal minden iskola rendez már ta
passzal tanulmányi kirándulásokat. Minket
még kevésszer vittek kirándulni, a mai
fiatalságra ebből a szempontból sok
—

kal nagyobb gondja van nevelőinek. De
akarjon a fiatalság menni, akarjon ezekben
a számára összeállított és gonddal előké
szített utakban részt venni. A szülők meg
akarjanak ilyen célra is áldozni. Mert
úgy-e moziba, hogy ne mondjak drágább
szórakozást, mely még hozzá nem is egész
séges, adnak elég pénzt, ott pár pengő nem
számít, mért éppen a tanulmányi kirándu
lások merítenék ki a család kasszáját? Te
hát akarjunk élni együttesen barátaink
kal, akarjuk értékekkel megtölteni lelkün
ket. Ha nem is teszünk egyebet, csak egy
vidéket ismerünk meg, akkor is sokat ta
nultunk és.olyan emlékekkel telítettük lel
künket, melyeket semmi ki nem töröl majd
belőle. Én például gyermekkoromban
egy iskolai kiránduláson voltam, de
el nem felejtem azt a kétnapos ki
rándulást, melyet Y.-ik osztályos ko
romban Kolozsvárról Tordára és környé
kére tettünk. Minden városnak megvan a
maga környéke, első feladatunk legyen en
nek megismerése. De Sopron, Kőszeg vidéke
csak úgy hívogat, s milyen szép Pécs tá
jéka is, milyen szépnek találja a lelkesedni
tudó lélek az Alföldet, nevelőbe menjen
Petőfihez, akkor nem lesz számára a Hor
tobágy vagy más alföldi tájék unalmas! S
ne hagyjuk el Budapest mindenféle szem
pontból nevezetes és élvezetes sétára alkal
mas vidékét és itt — nemcsak a budai re
gényes hegyvidékekre gondolok, hanem a
pesti oldal sajátos bájára is. Ha el is ve
szett a Magas Tátra, ott van a Mátra és
Bükk, a Bakony stb. el nem rabolt szép
sége, s ha nincs is tengerünk, ott a Bala
ton! Menjünk minél többfelé, igyekezzünk
addig megismerni sok mindent, míg fiata
lok vagyunk, míg könnyen és igénytelenül
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mozgunk, s míg olcsón, iskola révén ju t helyes az út, melyet megjártak. Mi azt
hatunk valamilyen szépség élvezéséhez. — akarjuk, hogy az Ifjú Évek olvasói a he
Tehát menjünk, s ne is gondoljunk addig lyes úton menjenek, a helyes úton jussanak
idegen országokra, míg az itt szórványosan el sokkal biztosabban a magas műveltség
megemlített nevezetességeket nem láttuk .csúcsára. Fő azonban — újra hangsúlyoz
mind. Űgy-e elég nagy feladat vár reátok, zuk —, hogy menjünk ki a természetbe,
magyar ifjak? S ha már mindezen a látni igyekezzünk sétákkal gyarapítani tudásun
valón túl vagytok, akkor vigyen utatok kat és nemes tartalommal megtölteni lel
külföldre. S hová vágyódjék egy magyar künket, Mert itt a tavasz, jön a nyár,
evangélikus ifjú, vagy leány főleg? A nagy mely kínálja magát minden érző léleknek.
protestáns országokat igyekezzék megis
Erdélyi.
merni, mert azoknak emlékeiből erőt fog
nyerni, evangélikus hitében fog erősödni,
mert érezni fogja a nagyság felemelő ha
tását, Milyen könnyen meg lehet Német
ország aránylag közel levő, Luther műkö
Rovatvezető: Dendely Károly.
déséhez fűződő városait járni. Ha az északi
országok evangélikus életét nem is tapasz
A világháború után rendezett sakkolimtalhatja meg minden magyar evangélikus, piászokon eddig Magyarország csapata sze
legalább ezek megismerését tekintse köte repelt a legeredményesebben. Elbizakodott
lességének. Erre érdemes gyűjteni, ezért ság nélkül mondhatjuk, hogy Oroszorszá
érdemes esetleg otthoni élvezetekről lemon got kivéve, a világ összes nemzetei között
dani, mert az ily utazás egész életre való az első helyen vagyunk, különösen a sakko
élvezetet és a tudás nagy tárházát nyújtja zók számát és átlagerejét tekintve. Tíz
minden benne résztvettnek. E isiében, évvel ezelőtt Genfben egy alkalommal meg
Eisenach és a Wartburg, Erfurt, Witten- említettem svájci barátaimnak, hogy szere
berg egymástól nem nagyon messze, sok tek sakkozni. S két héttel később nagy
egyéb, nemcsak reformációi szempontból örömmel újságolták, hogy végre találtak
nevezetes hely közelében, olyan utazási al egy kollégát, aki szintén sakkozik. Mennyi
kalmat nyújtanak, melyet ne szalasszon el vel jobb helyzetben vagyunk mi e tekin
senki, aki hozzájuthat.
tetben! Nálunk mindenki könnyűszerrel
Mennyi minden vár téged, tanulni és ne kiképezheti magát tehetségéhez és szorgal
velődni akaró magyar if jú ! De ne feledd mához mérten.

SAKK

el, hogy elsősorban is magyar vagy, ezt ne
hanyagold el semmi körülmények között,
mert ha már jó magyar lettél, csak azután
van jogos igényed arra is, hogy európalátott müveit ember légy. Sajnos, a mieink
fordítva csinálják: előbb látnak Európát,
elfelejtik, hogy magyarok, sőt le is nézik
a magyarságukra büszke honfitársakat s
csak késő korukra látják be, hogy nem volt
—

De közeledjünk egy lépéssel a sakktáblá
hoz. Ma már igen számottevő a sakkirodal
munk: van szaklapunk (Magyar Sakk
világ), vannak a megnyitásokkal, a vég
játékkal, a feladványszerzéssel foglalkozó
részletes könyveink, mind sűrűbben és
mind nagyobb terjedelemben megjelenő
tornakönyveink, játszma- és feladványgyűjteményeink és a reggeli napilapok is
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hetenként közölnek friss mesterjátszmákat
és nehéz feladványokat. Egy baj van csak,
hogy mikor a kezdő vagy a nem is egészen
kezdő sakkozó belemélyed a megnyitások
elméletét tárgyaló vaskos könyv tanulmá
nyozásába, úgy jár, mint aki eltévedt az
őserdőben: elfárad és nem tud belőle ki
találni. Milyen szépek a mester játszmák a
hozzájuk írt elemzésekkel! Milyen gyönyö
rűség a 2 vagy 3 lépéses feladvány a meg
oldással együtt!
Hát kedves Sakkbarátain! A sakkrova
tunkban igyekezni fogunk mi is az elmélet
őserdejéből egynéhány évszázados fát kö
zelebbről megismerni, hogy azzal is könynyebb legyen a tájékozódás. Lesz itt mes
terjátszma is mindig, csak éppen nem a
nemzetközi nagy mesterektől, hanem az
iskola padjai közt ülő olvasóinktól (a jövő
mestereitől). Feladvány is lesz. Ha nem
is fog napokig tartani a megfejtése, de szép
és ötletes problémákat válogatunk ki. A
híreink szintén nem a mesterversenyekről,
vagy az I. osztályú nagyegyesületek verse
nyeiről fognak beszámolni, hanem a ti diák
versenyeitekről.
Higyjétek el, hogy egymás játszmáiból is
sokat tanulhatunk. Ha nem is oly tökéletes
műremekek, mint az Aljechin, vagy Capablanca játszmái, de ép ezért könnyebben
meglátni bennük a hibát, és mert átlátszóbbak, könnyebben felismerhetők a győze
lemmel vagy kudarccal végződő kombiná
ciók. És higyjétek el azt is, hogy az egyik
iskola eseményei is érdeklik a másik iskola
sakkozóit, még ha száz kilométerekre va
gyunk is egymástól.
Kérlek hát titeket, bízzatok meg maga
tok közül valakit, hogy ennek az iskolaév
nek a xersenyeiről, a Sakkörötök esemé
nyeiről küldjön részletes tudósítást, hogy
—

ne gondolhassa azt senki, hogy a ti iskolá
tokban nincs sakkélet. Az is kérésem
még, hogy a szebb játszmáitokat küldjétek
be leközlés végett. írjátok meg kívánságai
tokat is a sakkrovatra vonatkozólag, hogy
együttmunkálkodva fejleszthessük.
Most pedig üljünk le a sokktáblához.
I.
játszma. Játszották a fasori ág. h. ev.
gimnázium által budapesti középiskolák
részére 1929—30-ban rendezett 4-es csapatversenyén. Világos: Pintér (Fasori Ev.
Gimnázium), sötét: Herzog (Vörösmarty
Reál). 1. d4, Hf6, 2. c4, e6, 3. Fg5, d5,
4. e3, c6, 5. a3, Hb8-d7, 6. Hc3, Va5, 7. b4,
Vc7, 8. Hf3, a5, 9. Ha2, a5Xb4, 10. a3Xb4,
He4, 11. Ff4, Vb6, 12. c5, Va7, 13. Fd3,
Hc3, 14. Vb3, Hc3Xa2, 15. 0—0, b6, 16.
Bfl-bl, b6Xc5, 17. b4Xc5, Ff8Xc5, 18.
Bb2, Va3, 19. Vc2, Va4, 20. d4Xc5, Va4X
c2, 21. Bb2Xc2, Ba3, 22. Fe2, Hb4, 23.
BalXa3, Hb4Xc2, 24. Ba8, 0—0, 25. Fd6,
Fb7, 26. Ba7, Bd8, 27. Ba7Xb7, Hf6, 28.
He5, He4, 29. He5Xf7, Ba8, 30. He5,
B alt, 31. F fl, h6, 32. Bb8f, Kh2, 33. Hf3,
Hel, 34. Bb2, Hd3, 35. Bc2, Hb4, 36. Be2,
Hd3, 37. Fg3, He4Xc5, 38. Fe5, Bbl, 39.
Fd6, He4, 40. He5, Hcl, 41. Bel, Hd2,
42. Fd3t, HclXd3, 43. B elX bl, Hd3X
e5, 44. Bb7, Hg6, 45. Bc7, He4, 46. Fa3,
c5, 47. Fb2, e5, 48. f3 és nyer.
I. feladvány. Bory Ottó (Budapest).
Világos: Kb5, Vh2, Bd3, Hf2 és Hf4 (5).
Sötét: Ke5, He3, gyalog: d5, d6 és f6 (5).
Világos indul és 2. lépésre mattot ad.
A megoldás beküldésének határideje
március 31. A megfejtők közt sakk-könyvet
sorsolunk ki.

205

—

H0LBE1N-ÖLTÉS.
Kevesen ismerik ezt az egyszerű öltést,
melynek fő érdekessége az, hogy színe, viszszája egyforma. Nevét egy híres németalföldi festőtől, Hans Holbeintől nyerte.
Holbein János működése a XV. század
végére s a XYI. század elejére esik. Tehet
ségét atyjától örökölte, ki szintén festő
volt. Sokat utazott, végre Baselben telepe
dett meg, hol rengeteg falfestményt, (fres
kót), egyházi képet. Híresek illusztrációi,
könyvdíszei, az ótestamentumi képek 91
lapból álló sorozata és az úgynevezett Ha
láltánc című képsorozata.
Később Angliába utazott, hol a legelő
kelőbb körökben élt. Az angol királyi csa
ládot és előkelőségeket majdnem mind le
festette. VIII. Henrik angol király udvari
festőjének nevezte ki. Munkái közül leg
nevezetesebbek arcképei. Modelljeit a kor
nak megfelelő divatú ruhákban ábrázolta,
melyeknek főékessége a finom fehér vászon
gallér és kézelő. A gallért és kézelőt vé
kony fekete selyemfonállal kivarrt csipkeszerű hímzés díszítette. Ezt a hímzést Hol
bein majdnem minden arcképén megtalál
juk. Annyi gonddal, türelemmel festette a
kivarrt mintákat, hogy némely képén elő
forduló visszahajtott térítőkön, galléron
látható, hogy a hímzés színe-visszája telje
sen egyforma.
—

A minták vonala zeg-zúgos. Kevés fá
radsággal le lehetett hímezni a. képekről
vászonra. Bach Emília, a bécsi kézimunka
iparművészeti iskola volt igazgatónője fe
dezte fel ezt az öltést Holbein képei nyo
mán a múlt század 70—80-as éveiben és
a németalföldi mester után Holbein-öltésnek nevezte el.
Holbein idejében nagyon elterjedt mun
kanem volt, rendesen fehér vászonra fe
kete, kék vagy piros mintákat varrtak ki
s e minták által a gallér és kézelő csipke
szerű hatást nyert. Halála után három
századdal ismét divatossá lett ez az öltés,
amit sokszor a szintén egyforma oldalú
bécsi keresztöltéssel együtt szoktak alkal
mazni.

Hol bei n b ité i.

Bécsi keresztöltés.

Glock Klára.

Az Ifjú Évek bakonyi túrája.
Magyar ifjú, ismerd meg hazánk termé
szeti szépségeit! Valamikor igen sokszor
adtam alkalmat szeretett tanítványaimnak
ennek a szép követelménynek kivitelére,
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akikkel nagyon kedves, bár sokszor fá
rasztó, sőt veszélyes utakat is tettem meg.
Mai koromban már csak a kedves, de nem
a fárasztó, még kevésbbé a veszélyes utakra
vihetem a magyar ifjúság túraszerető ré
szét. Tervbe vettem tehát, hogy e nyár ele
jén az általános magyar turisztikai szem
pontból is meglehetősen elhanyagolt, de
sok természeti szépséget nyújtó Bakonyba
vezetem az Ifjú Évek olvasóit, illetve a
bárhol tanuló evangélikus magyar ifjú
ságot.
Túránk menete és iránya a következő:
Zirc előtt, a 321 m hosszú epléuyi alag
út nál kiszállva, Akii pusztán, Pénzeskúton
és Somhegy pusztán át Bakonybélre ju 
tunk. Innen a Gerencepatak szűk völgyén
áthaladva, DNy felől a 713 m Kőrishegyre
érünk, majd a kis szépalmamajoron és
Fenyőfőn át a sándormajori vasúti meg
állóhoz, a Cuhapatak völgyébe, ahol csak
nem minden átmenet nélkül tárul elénk a
Bakony sziklás hegyvilága. A Cuhavölgy
nemcsak a Bakony, de az egész Dunántúl
egyik legelragadóbb szépségű hasadék
völgye. A Zircig terjedő 12 km hoszszú szép utat is gyalog tesszük meg. Zirc
megtekintése után Bakonynánán át az ú. n.
Római fürdőhöz jutunk, a Gajapatak szur
dokjához, ahol elbűvölve állunk a vadul
össze-vissza hányt mészkősziklák között
zúgó, örvénylő, kavargó s itt-ott több mé
ternyi jé is le-lezuhanó Gaja tajtékzó vizé
nek közelében s alig tudunk ráeszmélni
arra, hogy itt most tulajdonképpen a Bakonynak egy félreeső, nagyon kevesektől
ismert, idegenektől alig, vagy éppen nem
látogatott vadregényes zugában állunk.
Utolsó éjtszakánkat Súron töltve, Kisbéren
széliünk vonatra.
Ez az utunk öt napot vesz igénybe, mert
nem célom a fárasztó rohanás, hanem hogy
—

nyugodtan, testi és lelki erőnk teljes bir
tokában örökítsük meg a magunk részére
a látottakat. A közelebbi pontos időt még
nem adhatom meg, annyit azonban jelez
hetek, hogy június 20-ika és 30-ika között
teszem meg aszerint, amint a jelentkezők
többségének alkalmasabb. A nyers vasúti
kiadás, ha elegendő számmal jelentkeznek,
mintegy 5—6 pengőt tesz ki, s mindenki
maga kezeli a saját pénzét, tehát semmi
közös kiadás nem lévén, semmi címen,
semmi összeg sem küldendő számomra. Mi
vel azonban az élelmezés és .ellátás a ma
gunkkal hozandó élelmiszereken kívül is
fog kiadással járni, azért igen ajánlom,
hogy legalább 20—25 pengő nélkül senki
se induljon. Utunkon részt vehet az Ifjú
Évek bármely hűséges támogatója, azon
kívül a bárhol tanuló evangélikus ifjúság.
Mindazokat, akik részt óhajtanak venni,
felkérem, hogy május hó 15-ig jelentkezze
nek lakásomra küldött soraikkal: Buda
pest, I., Ferry Oszkár-utca 55, III. 27. Vi
déki iskoláinkból elegendő, ha például a
vallástanár úr útján beküldik a jelent
kezők névsorát, egyúttal jelezve azt, hogy
kik tartanak igényt vasúti féljegyre az is
kolájuk helyéről Budapestig és vissza. A
dunántúli ifjúság a Veszprém külsővárosi
pályaudvaron csatlakoznék hozzánk.
Igen örülnék, ha akadna ifjú, aki szépen
megírná az Ifjú Évek részére a mi bakonyi
túránkat, vagy egy-egy szép tájékot le
fényképezne. Ha netán több ily irodalmi
készségű ifjú találkoznék, akkor a valóban
értékes útleírást 20 pengővel jutalmazom.
Evangélikus magyar fiúk, készüljetek a
bakonyi túrára! Addig is üdvözöl titeket
régi barátotok
Algöver Andor.
Olvasóinkhoz! Mai számunkhoz leve
lezőlapot mellékeltünk, melyen lapunkra
nézve fontos kérdésekre kérünk feleletet. Na-
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gyón kérjük, küldje be mindenki válaszát,
hogy tisztábban lássuk, mi olvasóink kn
vánsága. A lapot aláírás nélkül kell bekül
deni, hogy mindenki teljes őszinteségben
nyilatkozhassék meg. Sok jót várunk ettől,
ha igazán leplezetlen nyilt válaszokat ka
punk április 5-ig.
A negyvenéves Nagymama. Gondoljá
tok : elég fiatal nagymamának. De most
Csiky Gergelynek, az evangélikus dráma
írónak arról a darabjáról szólunk, melyet
1891-ben március hóban adtak először. En
nek 40 éves fordulójáról emlékezett meg a
budapesti Nemzeti Színház, mely sok sike
rét köszönhette a kedves, bájos Nagymamá
nak. Ez a darab egyúttal pályája legna
gyobb diadalát hozta a már halálához közel
álló írónak, ki a magyar társadalmi, azaz
a mindennapi élettel foglalkozó darabok
hosszú sorát alkotta. Ilyenek a Cifra nyo
morúság, Proletárok, melyek a müveit kö
zéposztály most is tragikusan időszerű raj
zát adják. Lesz még alkalom arra, hogy
többet is elmondjunk Csikyről, most csak a
figyelmet kívántuk ráterelni ebből az alka
lomból.
Többi levélre következő számban vála
szolunk.
Lapunkra előfizettek (1931. febr. 3—
márc. 3): Budapest: Lamnek V. 106.—,

IX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM.

Dr. H. Gaudy L. 76.—, Vidovszky K. 46.—, ■
Algőver A., Gáncs A., Martony E. 30.-— I
30.—, Ev. Leánykoll. önképzőköre, Glatz J.
20.—20.—, Sólyom J. 12.—, Pap F., Ruzicska L. 10.—10.—, Szabó A. 6.—, Altmarni L., Békeffy G.-né, „Gróf Telekyné ’' ;
cserkészleány csapat 4.—4.—, Csonka L„ ,J
Diószeghy L., Gabányi Gy., Licskó T., Lő
rinc K., Pfahler K., Prazsák I., Szelényi
S., Székely L., Szlaukó J. 2 .-2 .—. Kecs- .
kémét: Kovan-Murányi Gy. 92.—. Pápa:
Kovács B. 40.—. Pécel: Ifj. Blázy L. 40.—. (
Szarvas: Korim K. 36.—, Szlovák M. 32.—. 1
Békéscsaba: Gazsó P. 30.—. Celldömölk:
Csaby J. 18.50. Aszód: Linder Y. 18.—. ■
Nyíregyháza: Máczay L. 18.—, Dubizmay ■
I. 7.60. Sopron: Lauff G. 16.50, Spannraft
M. 2.—. Szent gottkárd: Scherer J. 12.—. ’J
Ózd: Marcsek J. 8.—. Újpest: Erőss Gy. j
8.—. Mezoberény; Kótsch L. 6.—. Balassa
gyarmat: Szilárd Gy. 4.—. Kiskőrös:
Hulvey I. 4.—. Nagyon kérjük az előfize
tések beküldését és új előfizetők gyűjté
sét! — A lap ereje tartalma mellett gyor
saságában rejlik, éppen ezért lapunkat
szívesen küldjük külön-külön címekre is.
Ahová eddig csoportosan ment, a tévedések
kikerülése miatt csak a csoportot kezelő
intézkedését fogadhatjuk el!
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Főszerkesztő: Dr. BŐHM DEZSŐ.
Lapunk minden hó 15-én jelenik meg a tanév folyamán.
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2. MŰVELTSÉGI VERSENY.
Feleljetek e kérdésekre, hadd lássuk, mennyi tudással rendelkeztek!
1. Melyik várost nevezik kincsesnek?
2. Mely városokban élt Petőfi?
3. Melyekben Arany?
4. Kik éltek Weimarban?
5. A 30 éves háború fővezéreit nevezd .meg!
6. Kik küzdöttek a magyar vallásszabadságért?
7. Magyar evangélikus költőket sorolj fel!
8. Hol van Eötvös Józsefnek emléke?
9. Kik gyűjtöttek népdalokat?
10. Kik jártak nagy külföldi művészek közül nálunk?
3. IRODALMI REJTVÉNY.
1. Vajh ki ő és merre van hazája!
2. Meghalt a nagy Pán, a nagy Pán halott.
3. Megfizettük mind, mivel csak tartozánk.
4. Félre, kislelküek!
5. Üsd az orrát, magyar, ki bántja a tié d !
6. Beh világos a cár palotája!
7. Hírhedt zenésze a nagy világnak.
8. Ne feledkezzél meg szegény magyarokról.
9. Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára
10. Rabok legyünk, vagy szabadok!
A megfejtéseket március 31-ig kell beküldeni.
mat sorsolunk ki.

A megfejtők között könyvjutal

A 9. SZÁMBAN KÖZÖLT REJTVÉNYEK HELYES MEGFEJTÉSE:
1. Keresztrejtvény.
Vízszintes sorok: 1. Mozart szülőhelye. 15. olajok. 16. sl. 17. rag inp. 18. halok. 19.
nedv. 21. Danae. 22. ajog. 23. kinölt. 25. narr. 26. cfg. 27. hang zene. 29. vaj. 30. sá.
31. bán.'32. eő. 33. ak. 34. ke. 35. ike. 37. tót. 39. ele. 40. más. 41. célt. 42. nt. 43. za.
44. türk. 45. eee. 46. rőt. 47. alma. 48. ez. 50. aa. 52. neve. 53. tíz. 54. tse kardó. 57.
rom. 58. Atén. 59. Zrínyi. 60. kéri. 61. nes. 62. regátiak. 63. Noé. 65. tr. 66. mese rém
ség. 67. nk. 68. aja. 69. gé. 70. az. 71. em. 72. Noé. 73. Nemzeti dal Petőfi.
Függőleges sorok: 1. Mohácsi csata után. 2. olajfáké. 3. zálog. 4. ajog. 5. rok. 6. tk.
7. zsenge. 8. üldöző. 9. őr. 10. had. 11. Egan. 12. linav. 13. ynarakár. 14. Eperjes kő
emlékei. 19. nin. 20. vle. 23. kanon. 24. tnala. 27. hát. 28. eke. 36. elemzés. 38. tt. 39.
ez. 40. műterem. 41/a. tea. 44. tőn. 47/a. literje. 48. eszesét. 49. zerge. 50. anyim. 51.
alias ép. 52/a. Voronof. 55. kiárad. 56. anteza. 62. rege. 63. kéme. 72. nő.

2. Szotagrejtveny.
1. Rákosi. 2. Ábrányi. 3. Kemény. 4. Ónod. 5. Cinka. 6. Zrinyi. 7. Irinyi. 8. Fanny.
9. Egressi. 10. Rostand. 11. Eperjes. 12. Napóleon. 13. Calais: Rákóczi Ferenc.
3. Mit idézek?
1. Berzsenyi: A fenkölt nemességhez. 2. Petőfi: Bolond Istók. 3. Gyulay: Hadnagy
uram. 4. A rany: Tetemrehívás. 5. Petőfi: A király esküje. 6. Gyulay: Pókayné.
7. Petőfi: Fürdik a holdvilág. 8. Petőfi: Befordultam a konyhára. 9. Kisfaludy K .:
Mohács. 10. Petőfi: A Tisza. 11. A rany: Toldi III. é. 12. A rany: Ágnes asszony.

Helyesen megfejtették a következők:
Szilvásy János Békéscsaba, Tiszavölgyi
Miklós Kecskemét, Debreczeni Flóra Buda
pest, Frank Irén Kőszeg, Németh Ilus Bu
dapest, Ries Tibor Budapest, Soltész Judit
Bpest, Csaba Jolán Kőszeg, Udvaros Ist
ván Bpest, Kontra Imre Bpest, Wagner
Vilmos Kecskemét, Szabó Mária Kecske
mét, Ősapay Béla Kecskemét, Kapuszta
Dániel Szarvas, Papp Ákos Kecskemét,

Kapuszta György Szarvas, ifj. zeéri
Pósch Géza, Viczián Ilona Budapest,
Licskó Tihamér Budapest, Maurer Mar
git Budapest, Szabó Laura Pápa, Chotvács-Herényi Aranka Budapest, Csák
István Bpest, Mauritz Sándor Nyíregy
háza.
A könyvjutalmat Csaba Jolán (Kőszeg)
nyerte.
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