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Vízszintes sorok: 1. Híres német író, 13.
Északafrikai város, tárgyesetben, 14.
Egyik európai állam idegen neve, 15.
Uborka, idegen nyelven, 16. Női becéző
név, 19. Régi költőnk vezetékneve, 20.
Másképpen, latinul, 22. A fák hadserege,
23. Egyik sportágat űzni, 24. Piros, régi
német helyesírással, 27. Jókedvű, 28. A ki
nek, latinul, ford., 29. Helyhatározószó,
30. Peer Gynt anyja (egy „ a ” híján), 31.
Nagy poétánk halálának helye, 39. Női
név, 40. Iv-val az elején bibliai gyilkos,
41. Török férfinév, 42. Középső betűjének
kettőzésével évet jelent, 44. Fiú, 46. Er
délyi bányaváros, 49. Papírmérték, 50.
Külföldön élő híres operaénekesnőnk,-53.
Fehérnemű, 54. Ezután kopíroznak, 56.
Olasz autómárka, 57. Zeneszerző is, férfi
név is.
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Hegypálya, ékezethibával, 5. Végén szszel, ez alatt csicsereg a fecske, ^a.~ Gya
kori rövidítés, 7. Nagy ókori uralkodó
monogrammja, 8. Jua, 9. Szeretni, ide
gen nyelven, 10. Angolul: kérdezni, ford.,
11. A Déli Vasút új nevének rövidítése,
ford., 12. Híres zeneszerző, 16. Ritka női
név, 17. Titus . . . . római történetíró, 18.
Keletázsiai folyó, 21. A sízés főkelléke,
25. Sok magyar . . . vérét e hazáért, 26.
Apró darab és Petőfiék kutyája, 29. Kötő
szó, 32. Ritka női név, 33. J-vel a végén
vidámat jelent franciául, 34. Űt, klaszszikus nyelven, 35. Női becéző név, 36.
CLA, 37. Sport, 38. Angol írónő kereszt
neve, 43. Védés, 45. Sport-klub, 47. Izmo
kat köt össze, 48. Folyó, idegen nyelven,
(E nélkül nem teljes a keresztrejtvény),
51. Dán .magánhangzói, 52. Két rokon
b etű ,; 54. Híres történetíró monogrammja
(fordítva egy másiké!), 55. Tagadás más
salhangzói.
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Beszélő kövek.
(Utazás Felső-Magyarország lutheránus
iskolavárosaiba.)
IV . Selmecbánya.
A szép Selmecbánya vidékének van olyan
beszélő köve is, melynek szava áthallatszik
a trianoni határokon. Ragyogó, tiszta idő
ben a Dobogókőről, a budapestiek legked
vesebb kiránduló-hegyéről észak felé te
kintve, ott látjuk halvány-kéken derengeni
Selmecbánya vidékének legmagasabb he
gyét, az 1011 méter magas Szitnyát.
Mintha csak a selmeci hű magyar szívek
hozzánk vágyódását jelentené nekünk né
maságában is ékesszólóan.
A Szitnya északi lábánál, hegyek koszo
rújától ölelt kerek völgyben és a meredek
lejtőkön fekszik ez a szép, de szinte furcsán
szép város. Házainak egy része mint a fecs
kefészek az eresz alatt, úgy lóg a hegyek
párkányain. Vannak házak, melyek az alsó
utca felől háromemeletes barokk-paloták, a
felső utca felé földbesülyedt földszintes
hajlékok. Van olyan ház is, ahol a vendé
get a padláson át vezetik ki a kertbe. Téli
fagy idején könnyedén leródlizik a felső
szomszéd az alsó szomszédnak meglátogatá
sára, de vissza annál nehezebben vergődik
fel a síma, jeges úton.
Furcsa város ez. Mikszáth bohókás ha
sonlatával élve, olyan, mint a krumpli. Ami
benne legértékesebb, az a föld alatt van.
Kövei gazdag, fényes múltról beszélnek.
Ahány nap van az esztendőben, annyi ki
lométer hosszúságú az az aknatömkeleg,
mely a hegyek-völgyek alatt, sőt a belvá
ros alatt is össze-vissza bonyolódva behá
lóz messze vidéket. Ezekből az aknákból
hozták napvilágra több mint hét évszáza
don át a rengeteg sok ezüstöt és aranyat.

Deák Ferenc-utca.

Bizony .Selmec értékes gyöngye volt Szt.
István koronájának. Becsülték is, vágyód
tak is utána. A nemzeti felkelések korában
például Thököly és II. Rákóczi Ferenc siet
tek elfoglalni és védték körömszakadtáig.
Az Ővár, a Leányvár, a városkapuk, az
omlatag városfalak arról beszélnek, hogyan
védték e kincseket tatárhordák, cseh rabló
lovagok és török martalócok ellen.
Védték, addig védték, míg egyszer csak
el nem fogytak a kincsek. Az ezüst- és
arany-erek kimerültek, a kiaknázott érték
alig-alig fedezte a kibányászás költségeit.
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Majd az új cseh urak betemettek három
igen értékes „aranytermő aknát ’ ’ : Meg
szüntették a város három legnevezetesebb
iskoláját: az erdészeti, a bányászati főisko
lát1) és az evangélikus líceumot.
Ma Selmec olyan, mint egy álmodozó
tündér, melynek fülébe holdvilágos éjjele
ken a beszélő kövek suttognak gyönyörű
meséket a hihetetlenül szép magyar múlt
csodáiról.
A beszélő kövek végéremehetetlen hoszszú sorából mi csak négyet szólaltatunk
meg. E gy sírkövet a temetőben: Breznyik
Jánosnak, a líceum legnagyobb tanárának
emlékét. Azután az evangélikus líceum épü
letét, de gazdag múltjából csak két legna
gyobb tanítványáról, Petőfiről és Mikszáthról mondatunk el vele egypár érdekes ada
tot. Végül a piarista rendház falán azt az
emléktáblát, mely Erdősy Imrének, a hős
piarista tanárnak képét újítja fel lelkűnk
ben.
Breznyik János szegény tót földmíves
embernek volt a fia és ő is példa arra, hogy
sok-sok nem magyar származású magyar
*) E főiskolát a magyar állam helyezte Sop
ronba, mely mostani városaink közül leghasonlóbb
az ősi helyhez.

ember írta be nevét aranybetükkel nemze
tünk érdemkönyvébe. Breznyik is lelkes
magyar ember volt. Kitűnt ez már 1842-iki
tanári székfoglalásakor, mikor az igazgató
latin üdvözlő beszédére pompás és lelkes
magyar beszéddel válaszolt. És azután
minden tárgyat magyarul tanított. Nem
csoda, hogy kitárta előtte szívét a líceumi
magyar érzésű ifjúság. Ezen, mint diadal
kapun vonult be az ifjú professzor, és a
diákság bálványa' maradt holta napjáig.
Azon szoktak vitatkozni az ifjak : mi na
gyobb Breznyik igazgató-tanár úrban, a tekitély:e, vagy a jóság és mit érdemel in
kább, tiszteletet-e vagy szeretetet?
De tettekkel is megmutatta, hogy lelkes
magyar ember: a szabadságharcban, mint
vitéz nemzetőr harcolt Beniczky Lajosnak,
a legvakmerőbb guerilla2)-vezérnek seregé
ben. Ennek a kalandos életű ezredesnek,
utóbb politikusnak története lebegett Jókai
előtt, mikor „Akik kétszer halnak meg” c.
regényének főhősét megrajzolta.
A szabadságharc után Breznyiknek Scl2) guerillas=spanyol szó, önként összeállított
kis csapat, m ely.különösen hegyvidéken sok zavart
okozhat; a világháborúban szerb és montenegrói
csapatok harcoltak így.

A bányászati és erdészeti főiskola.
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Selmecbánya a Leányvárral.

mecet el kellett hagynia. Békéscsabán ala
pított igen jól jövedelmező magángimná
ziumot: ebből alakult ki később a ma is vi
rágzó békéscsabai evangélikus reálgimná
zium.
M ajd lemondott fényes anyagi helyzeté
ről és visszament igazgató-tanárnak a sze
gény selmeci liceum élére, mert érezte,
hogy ott szükség van reá. És az iskolát fel
virágoztatta, a líceumot, sőt az egész város
társadalmi életét megtöltötte a maga lelké
nek füzével. Igazán minden volt mindenek
ben. Ha magasban akarjuk keresni a ha
sonlatot, azt mondhatjuk róla, ő volt „Selmec— Athén ” -nek a Perikiese. Uralkodott
benne szívének és elméjének felsőbbségé
vel.
És milyen megható dolog. Aki életében
egészen az iskoláé volt, halála után is an
nak akart „éln i” . Mint igénytelen, nőtlen

ember, tekintélyes vagyont takarított össze
és ennek legnagyobb részét kedves líceu
mára hagyta. Ez a hagyomány a világhá
ború tüzében semmivé égett, értékét telje
sen elvesztette. Megsemmisült a liceum is,
melyet félszázados munkával felvirágozta
tott, A csehek bezárták ezt az áldott kultúr
intézményt. De nekünk, magyar emberek
nek — vendégeknek és selmeci őslakóknak
— élnek a liceum kövei és dicső múltról be
szélve, nem hagyják elenyészni a nagy
Breznyik János emlékét.
De szólnak e szent kövek másról is: töb
bek között a liceum két legnagyobb büsz
keségéről, legékesebb díszéről: Petőfiről és:
Mikszáthról is.
De boldog lett volna Petőfi, ha Breznyik
professzor azt a híres magyar beköszöntő
beszédet nem 1842-ben, hanem 1838-ban
tartotta volna, Akkor azonban még latinul
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tanítottak a líceumban. Latinul tanított
még Petőfi igen kedves tanára, Bolemann
István is. De nem mindegyik tanárára em
lékezett vissza olyan szeretettel, mint Bolernannra. Különösen rosszul írta be nevét
Petőfi életének emlékkönyvébe az a másik
tanár -— nevét nem akarom megörökíteni
— aki miatt Petőfi bizonyítványában a
magyar nyelvből alig kielégítő, a történe
lemből elégtelen osztályzat volt bejegyezve.
Ennek okát necsak a pedáns tanárban, ha
nem magában Petőfiben is keressük. Va
lami nyugtalanság töltötte el a lelkét, ami
lyen valaha Csokonait, Aranyt elüldözte
Debrecenből, Berzsenyit Sopronból, ami
Kisfaludy Károlyt a messze délre sodorta,
amit Goethe úgy fejez k i: „Másra, jobbra,
szebbre vágyom, nem tudom, mi van ve
lem !” Ez a nyugtalanság hajtotta el Pető
fit is Selmecről arra az útra, ahol azután
bolygó lába száz tövisre hágott.
De keressünk vidámabb képeket Petőfi
selmeci életéből. A lelkes ifjúság, mely az
önképzőkörben igyekezett megismerni és
művelni a nemzeti irodalmat, amiről az is
kolában alig hallott valamit, megsejtette
Petőfiben az isteni szikrát és őt, noha még
csak hatodik osztályos diák volt, kivételes
megtiszteltetéssel a körbe rendes tagnak
vette fel. És Petőfi megmutatta, hogy ér
demes volt érte kivételt tenni. Kétszer sza
valt, mind a kétszer megdicsérték. Bírált,
nagy elismerést aratva. Verset írt a „Hűtelen” -hez: érdemkönyvbe írták. Eltávo
zása után azt foglalták róla jegyzőkönyvbe:
(munkáiban) „a költészet kecse oly kitűnő
volt, hogy meglepve figyelnünk kellett” .
Petőfi emléke később is beragyogta Selmecet, líceumát és a róla „Petőfi-kör ” nek nevezett önképzőkört. Az aranyos sel
meci diákok később is megmutatták, hogy

jó emberismerők: meglátták az „oroszlánkörmöket ’ ’ Mikszáth Kálmánban is.
Mikszáth, mint a kör főjegyzője, a Ko
rány (mai szóval Hajnal) című ifjúsági
lapot szerkesztette. És már dereng a ké
sőbbi nagy humorista hajnala is. „A z én
Gyuri bácsim” című humoros rajzával a
jegyzőkönyv szerint „az egész kört felvídám ítóttá. . . (a mű) érdemesnek találtatott
az Érdemkönyvbe való felvételre” . Mik
száth hálás volt Selmec iránt a szép eszten
dőkért, amelyeket ebben a „görbe város ” bán eltöltött. Bearanyozta humorának fé
nyével. Több novellája játszik itt, köztük a
legpompásabb, a „Tavaszi rügyek” .
De ne feledjük el, hogy nemcsak százpercentes lutheránusok, hanem százpercentes magyarok is vagyunk, akiknek lelke
felülemelkedik a felekezetiség korlátain.
Hogyan jöhetnénk el Selmecről, míg el nem
olvassuk a piarista rendház falán lévő
tábla feliratát, mely Erdősy Imrének, a
hős piarista-tanárnak emlékét újítja fel
szívünkben.
Görgey híres felsőmagyarországi vak
merő és lángésszel intézett visszavonulása
kor Selmecen is áthaladt. Egész világ lát
hatta, hogy Felső-Magyarország tót népe
mennyire eleven tagja az egységes magyar
nemzetnek. Nemcsak, hogy készségesen tá
mogatta a visszavonuló és szorongatott
honvédsereget, hanem a beidézett tót újon
cok pontosan megjelentek. Eleinte bizony
csak olyan volt ez a tót újonc-népség, mint
általában az újoncok. Még nem voltak „beidegeződve” a háború borzalmaihoz: a selmec-hodrusi csatában egy ilyen tót újoncok
ból álló század egyetlen ágyulövésre szét
szaladt.
De a „hadi-gimnázium” egy pár hét alatt
befejezte a háborúra nevelés munkáját és
érettségire vitte a tanítványait. A jórész-
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ben tót újonc-honvédek Branyiszkónál fé
nyesen „letették az érettségit ’ ’ tanáraknak,
a hős Erdősynek vezetése alatt, aki kezében
a feszülettel vezette fel őket a havas-jeges
hágón, neki az osztrák ütegeknek és szuro
nyoknak. Ifjú olvasóim, hálás szeretettel
gondoljunk a hős piaristára és Guyon
Riehái'd lelkes katonáira!

Elbúcsúzunk a szép Selmectől. De majd
ha egy kirándulásunk alkalmával a Dobogó
kőről északfelé meglátjuk halványkéken de
rengeni a selmeci Szitnyát, a látvány szép
sége mellett arra is' gondoljunk, hogy an
nak északi lejtőjén magyar múlton merengő,
és magyar'jövendőben bizakodó, hűséges
selmeci szívek dobognak.
Dr. Szigethy Lajos.

Mit írnak a finnekről?
Ha egy népet meg akarunk ismerni,"nem
elég csak a földjét, vizeit látni, városaiban
-körülnézni, gyáraiba, gazdasági üzemeibe
betekinteni, meg keik ismerni az illető nép
nek a lelkét, a jellemét is. Hogy ezt igazán
megismerhessük, bízzuk magunkat egyik
Finn- és Észtországot többször bejárt, ott
évekig élt hazánkfiára, Faragó Józsefre.
Kiragadott képek ezek, de bevilágítanak a
néplélekbe.
A finn intelligencia nem ismeri a fény
űzést és nagyképűsködést. Még az egyetemi
professzor is fát hord a konyhára, ha elő
adását befejezte az egyetemen. A prima
donna burgonyát hámoz két órával a be
mutató előtt. Könnyebb bejutni Finn
országban a miniszterhez, mint KözépEurópában a szolgabíró hajdújához.
A finn munkásnak és szántóvetőnek nin
csenek nagy igényei: Tüzet rak a rengeteg
ben és a kétöles havon üti fel sátorfáját éjtszakára. Ha megvan naponta a 3 csésze ká
véja, két sósheringje és egy tányér zabká
sája, a világ legboldogabb emberének kép
zeli magát. Tíz .körme után él. Ha egyszer
valamibe belekezdett, nem hagyja azt egy
könnyen abba, de ha egyszer abbahagyta,
akkor már könnyen újrakezdi. A kezében
ég a munka. Minden illik a kezébe, „akár

az ököl a muszka szemébe” — a finn köz
mondás szerint. Kisebb a hangja, mint a
rangja. De azért nem csüri-csavarja a mondókáját. Nyelve hegyén hordja a szívét.
Nehezen igér, de Ígéreteiben vakon meg le
het bízni. Nem ijed meg a maga árnyéká
tól. Veszély előtt és alatt a rettenthetetlen
bátorság szimbóluma, a veszély elmúlta
után azonban nagyon óvatos néhány napig. Azt tartja, hogy nem harap az ugatós
kutya, de azért jó résen lenni: hátha nem
tudja a kutya, hogy nem szabad harapnia.
Sütnivalót nem kér a szomszédtól köl
csön. Nem hord rostában vizet. Nem vágja
maga alatt a fát. Két jobbkeze van. Taka
rékos. Tudja, hogy „pénzen venni, lovon
nyargalni lehet” . Ökröt szarván, embert
szaván fogja meg. Ember a talpán. Megbe
csüli a magáét, de a másét sem becsmcrli.
Vallásos, de vallási kérdésekben legkevésbbé
sem, türelmetlen. Ennek talán az az oka,
hogy a hitújítás a X V I. század elején úgy
szólván királyi parancsszóra ment végbe.
Vasa Gusztáv az egyház szervezetét is meg
változtatta és az egyházat az állam fennha
tósága alá rendelte, a király nevezte ki,
mint egyházfő, a püspököket és az egyházi
jövedelem fölött is ő rendelkezett.
Páratlanul erős azonban
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a finnek nem-

zeti érzése, a kicsinyes lokálpatriotizmus.
Emellett csökönyösen makacs,^ patópálosan
nem törődik 'semmivel. .De a kultúra
vonzza őket. Érettségit tett parasztembe
rekkel minduntalan találkozunk. Vannak
béresek, akik az1Iliast és Odysseiát olvassák
szabad idejükben. Akad cselédleány, aki
nek kisújjában vannak a világtörténelem,
jelentéktelenebb évszámai is.
Kevés a bűnöző. Jogtalan eltulajdoní
tás, erkölcsi kihágás a szenzációs ritkasá
gok közé tartoztak a világháború előtt. A
városok legforgalmasabb vagy legelhagyatottabb részén elvesztett nagyértékű holmi
hetek múltán is érintetlenül várt a gazdá
jára. Az éhes vándor — ahol a gazda nem
volt otthon — az asztalra tette a kunyhó
ijói elvitt kenyér árát. S mégis történtek
gyilkosságok, de merő virtuskodásból. A jó
pajtások hetyke kérkedéssel próbálják kj
egymáson, hogy ki a legnyalkább legény a
csárdában. „Szégyen, gyalázat, csak egy
centit tudsz elviselni jajszó. nélkül! ? Szúrd
belém, cimbora, két centire, oda se nézek
neki!” mondják egymásnak. A legényke
dés annyira elfajulhat, hogy a résztvevők a
finn szójáték szerint koporsóban vagy vasraverve távoznak a mulatságból.
Az észt nép mindenben hasonlít a finn
hez. Szereti a földet ez is, de — közelebb

Hibahelyreigazítás. Lapunk márciusi
számában a 186. oldalon Die Wildnis- szó
magyarázata következőképpen értendő: a
vadon. A Selmecbányái Erdészeti Akadé
mia annak idején Erzsébet királyné emlé

esvén Európához,
érintetlen szokás.

itt már kevesebb az ősi

• És mit tudnak rólunk?! A magyar nép
múltja, jelene és jövője iránt lépten-nyomon élénk, meleg és őszinte érdeklődés ta
pasztalható. A legeldugottabb faluban is
tudnak már ,a magyar-finn-észt rokonság
ról. A magyar viszonyokról az egyszerű
nép persze olyan keveset tud, mint a mi
népünk Finn- és Észtországról. Tudják ró
lunk, hogy'barnák, tüzesek, hősök és lovagiasak vagyunk. Ismerik a lo.bogós ingújjú
csikósokat, a virágos szűrt, délibábos pusz
táinkat, zajos mulatozásainkat cigány mel
lett. De olvassák Jókait, Mikszáthot, Pető
fit, stb.-t. Minden finn iskoláskönyvben
benne van a magyar Szózat és Himnusz.
Tárgyalják a mi trianoni tragédiánkat, ter
mészetesen magyar szemszögből.
Most már ti is tudtok róluk. A földrajz
ban tanultak mellett -tisztán láthatjátok
északi rokonainkat. Akaraterőt, kitartást
tanulhatunk tőlük, őket is elnyomta a
svéd, a német, az orosz, de megjött a szaba
dulás századok múlva is, mert mindig meg
maradt a finn és észt faji jelleg, a lélek, és
az diadalmaskodott az összes földi poklok
kapuin keresztül, mindkét testvérorszá
gunk felszabadult.
Dr. Horváth Károly

két úgy örökítette meg,, hogy a kisiblyei
völgy felett a kolpachi hegy oldalában
levő vadonban óriási E betű alakot vága
tott ki.
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Hogyan lehet a dér, die, das-t könnyen megtanulni?
A ) Általános nemi szabályok.

Rendszerem alapgondolata folytán a tanu
lóval nemi szabályok és azok kivételei nél
kül ismertetem a német főnevek nem szerint
való megoszlását. Mégis jónak látom, hogy
tájékoztatásul néhány szabályt közöljek a
főnevek neméről. (Külön megjegyzem, hogy
figyelni kell a végződés és képző különbsé
gére az alábbi szabályok szövegében.)
Hímnemnek jelentésük szerint a férfiakat
és férfifoglalkozást jelentő főnevek, továb
bá a világtájak, évszakok, hónapok, napok
nevei. Dér König a király, dér Bürger a
polgár, dér Soldat a katona, dér Tischler
az asztalos, dér Osten a kelet, dér Sommer
a nyár, dér Janner a január, dér Montag
a hétfő.
Hímneműek alakjuk szerint az -ing végű
és -ling képzős főnevek: dér Fasehing a
farsang, dér Jüngling az ifjú.
Nőneműek jelentésük szerint a nők, női
foglalkozások nevei. Ezek szerint: die Frau
az asszony, die Mutter az anya (kivétel: das
Weib az asszony).
A folyók nevei hímneműek vagy nőne
műek : die Donau a Duna, die Teisz a Ti
sza, die Popper a Poprád, dér Dunajec
(Donst) a Dunajec, dér Hernád (die Kundert) a Hernád, dér Rhein a Rajna, dér
Main a Majna, die Oder az .Odera, die Weser a Yézcr, dér Po a Pó.
Alakjuk szerint nőneműek az -e képzős
szavak, valamint az -ei, -heit, -keit, -in,
-schaft, -ung képzővel alakult főnevek, va
lamint a következő képzős idegen szavak:
anz (latin -antia), -enz (lat. -entia), -ie
(lat. -ia), -ik (görög -ika), -in (lat. -ina)
-ion (lat. -io), -tát (lat. -tas), -ur (lat.
-ura).
Ilyenek: Die Treue a hűség, die Heuche-

lei a hízelgés, die Freiheit a szabadság, die
Pitéikéit a hiúság, die Freundschaft a ba
rátság, die Hoffnung a remény, die Freundin a barátné. Idegen szavak: die Instanz
a kérvény, die Existenz a létezés, die Philosophie a filozófia, die Physik a fizika, die
Disziplin a fegyelem, die Passión a szenve
dély, die Universitát az egyetem, die Kultur a műveltség.
Az -e végűek közül hímneműek: dér Affe
a majom, dér Boté a hírnök, dér Buehstabe
a betű, dér Bursche a fiú, dér Drache a
sárkány, dér Érbe az örökös, dér Falke a
sólyom, dér Friede a béke, dér Franzose a
francia, dér Fűnké a szikra, dér Gatte a
férj, dér Gedanke a gondolat, dér Geselle a segéd, dér Hasé a nyúl, dér
Heide a pogány, dér Hirte a pász
tor, dér Kasé a sajt, dér Knabe a fiú,
dér Kunde a vevő, dér Löwe az oroszlán,
dér Name a név, dér Neffe az unokaöcs, dér
Pole a lengyel, dér Preusze a porosz, dér
Rabé a holló, dér Riese az óriás, dér Same
a mag, dér Schade a kár, dér Sklave a rab
szolga, dér Wille az akarat.
Az -e végűek közül semlegesek: das Auge
a szem, das Ende a vég, das Érbe az örök
ség.
Semlegesek továbbá a főnév gyanánt
használt melléknevek: das Gute a jó, das
Schöne a szép.
Az -e végűek közül a hímneműekhez és
semlegesekhez rajzokat adunk.
Semlegesek jelentésük szerint általában
a gyűjtőnevek, anyagnevek, fémek, orszá
gok, helységek nevei, valamint az elvont
nevekül használt főnévi igenevek, mellék
nevek és más beszédrészek, valamint a be
tűk nevei. Tehát: das Volk a nép, das Heer
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a sereg, das Gesindel a csőcselék, das Wasser a víz, das Fleisch a hús, das Eisen a
vas, das Ungarn Magyarország, das blutende Ungarn a vérző Magyarország, das
befreite Jerusalem a megszabadított Jeru
zsálem, das alté Rom a régi Róma, das Lernen a tanulás, das Neue az új, das Warum
a miért?, das A, das B az á, a bé.
Tulajdonnevek és köznevek, mint hajó
nevek nőneműek: die Berlin, die Vaterland
ist aus dem Hafen ausgelaufen. A Berlin,
a Vaterland (nevű hajó) a kikötőből elin
dult.
Alakjuk szerint semlegesek a -chen, -lein
kicsinyítő képzős főnevek, valamint a szám
nevekből -tel képzővel képzett főnevek. í g y :
das Mánnlein az emberke, das Fráulein a
kisasszony, das Drittel a harmad, das
Viertel a negyed.
A ge- előtaggal összetett gyűjtőnevek és
cselekvést jelentő főnevek is általában sem
legesek. Das Gebirge a hegység, das Geráusch a zaj. Utóbbiak közt van néhány

világtájak nevei
évszakok
„
hónapok
„
-ing végződés
-ling képző

Kivétel

nélkül

HÍMNEMŰEK

N

C/5

napok nevei

hímnemű és nőnemű. Ezek: dér Gebrauch a
szokás, használat, dér Gedanke a gondolat,
dér Gefáhrte az útitárs, dér Gefreite a ti
zedes, dér Gehilfe a segéd, dér Gehorsam az
engedelmesség, dér Gemahl a férj, dér Genosse a társ, dér Genuss az élvezet, dér Gesang az ének, dér Geschmack az ízlés, dér
Gewinn, Gewinnst a nyereség.
Nőneműek: die Gebühr az illeték, die
Gefahr a veszély, die Geschwulst a daga
nat, die Gestalt az alak, die Gewalt az erő
szak, die Gewáhr a teljesítés.
A ge- előtagosok közül a hím- és nőne
műekhez rajzokat adunk. Az idegen szavak
közül semlegesek azok, melyeknek képzői
-at (lat. -atus), -um (lat. -um), -ma (görög
-ma), -ment (lat. -mentum). Das Konsulat
a konzulság, das Museum a múzeum, das
(dér) Moment a mozzanat, das Kompliment a bókolás.
Áttekintés céljából e szabályokat a kö
vetkező táblázatban összefoglalva mutat
juk be:

NŐNEMŰEK

SEMLEGESEK

-ei képző
-heit „
-keit
„
-schaft „
-ung
„
-in

-chen képző
-lein
„
-tel

-ie idegen képző -tat idegen képző
-anz „
„
-ur
-enz „
-ik
„
-ion „

főnévül használt főnévi ige
nevek, melléknevek és más
beszédrészek

-um
-ma
-ment

idegen képző
„

„

a betűk nevei
gyűjtőnevek
anyagnevek
fémek nevei
országnevek
helységnevek

-e végűek

>%
W)

cd

2

Az -er, -el végű főnevek mind a három nemhez tartoznak, az -en képzősek hímneműek vagy
semlegesek, a -nis képzősök nőneműek vagy semlegesek, a-fűm képzősök közül kettő hímnemű
(dér Reichlum a gazdagság, dér Irrtum a tévedés), a többi semleges.
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A felsorolt képzők és végződések nem
foglalják magukba az összes szavakat. Sok
főnévnek saját szerű végződése van, ezek ne
mét külön kell megjegyeznünk és megtanul
nunk. Ilyenek: die Alm a hegyi tanya, das
Bad a fürdő, das Blech a bádog, das Defizit a deficit, dér Film a film, das Flosz a
tutaj, dér Profit a profit, dér Stand az ál

lás, dér Stich a szúrás, dér Zink a horgany,
das Zinn az ón, die Zucht a nevelés, fegye
lem.
Az összetett szavak nemét az utótag,
vagyis az alapszó határozza meg. Das Tor a
kapu, dér Schlüssel a kulcs, das Loch a
lyuk; dér Torschlüssel a kapukulcs, das
Schlüsselloch a kulcslyuk.

B) Néhány összetett szó ismertetése.
r Blick a tekintet, r Anblick a látás, r Rückblick a visszapillantás

r Bruch a tört, r Anbruch a kezdet
e Brunst az égés, hőség, e Feuerbrunst a tűzvész

e Inbrunst a buzgóság
r Druck a nyomás, szorítás, r Abdruck a lenyomat, r Ausdruck a kifejezés, r Eindruck
a benyomás, r Nachdruck az utánnyomás, nyomaték
r Verdacht a gyanú, r Vorbedacht a meggondolás
e Fahrt az utazás, e Durchfahrt az átkelés, e Wohlfahrt a jólét
r Fali az esés, eset, r Abfall az elpártolás, szakadás, r Antall a támadás, roham,
r Ausfall a kirohanás, eredmény, r Beifall a tetszés, r Einfall az ötlet, r Verfall
a hanyatlás, r Vorfall az esemény, r Zufall a véletlen
r Fang a fogás, r Anfang a kezdet

e Flucht a menekülés, e Ausflucht az ürügy, kifogás, e Zuflucht a menedék

r Flug a repülés, r Ausflug a kirándulás
e Furcht a félelem, e Ehrfurcht a hódolat, e Gottesfurcht az istenfélelem
r Gang a menés, járás, folyosó, r Ausgang a kijárás, eredmény, r Eingang a bejárat,
kezdet, r Vorgang az esemény, eljárás, lefolyás

r Geiz a fösvénység, r Ehrgeiz a becsvágy

e Gunst a kegy, kegyelem, kedvezés

e Ungunst a kegyvesztés, kedvezötlenség
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r Griff a fogás, fogantyú, markolat, r Angriff a támadás, r Begriff a fogalom,
r Eingriff a beavatkozás, r Fehlgriff a balfogás
r Halt a megállás, támasz, r Aufenthalt a tartózkodás, tartózkodási hely, r Hinterhalt
a les, a leshely, r Inhalt a tartalom, r, s Gehalt a fizetés, tartalom
r Hang a függés, tartam, r Abhang a lejtő, hegyoldal, hegyszakadék, r Anhang
a függelék, r Vorhang a függöny, r Zusammenhang az összefüggés
s Haus a ház, s Gasthaus a vendéglő, s Herrenhaus Urak Háza (Felsőház), s Waisenhaus az árvaház

r Hof az udvar, r Bahnhof a pályaudvar, r Friedhof a temető
e Ankunft s megérkezés, e Auskunft a felvilágosítás, útbaigazítás, e Herkunft az
eredet, származás, e Zukunft a jövő
r Mord a gyilkosság, r Selbstmord az öngyilkosság
r Műt a kedv, bátorság. Den R verlieren. Kedvét, bátorságát elveszíteni
r Heldenmut a hősiesség
r Übermut az elbizakodás. R tűt selten Gut. Az elbizakodás ritkán használ
r Hochmut a büszkeség. R kommt vor dem Fali. A büszkeséget követi a bukás.
e
e
e
e

Anmut a kellem, báj
Armut a szegénység
Demut az alázatosság
GroBmut a nagylelkűség

e
e
e
e

Langmut a
Sanftmut a
Schwermut
Wehmut a

türelem
szelídség
a búskomorság
bánat

r Őrt a hely, tér (a hely axonometrikus megjelölése a térben), e Ortschaft a helység

r Plán a terv, r Fahrplan a menetrend, r Stundenplan az órarend
r Ruf a hívás, kiáltás, hírnév, r Aufruf a felhívás, r Beruf a hivatás, foglalkozás
r Zuruf a kiáltás, buzdítás
,
r Satz a tétel, mondat (alany + állítmány), r Absatz a bekezdés, kelendőség, eladás,
cipősarok, r Einsatz a csipkebetét, r Gegensatz az elletét, r Versatz a zálogbatétel, r Vorsatz a szándék, elhatározás
r Schatz a kincs, r Wortschatz a szókincs

e Scheu a megrettenés, megbokrosodás

r Abscheu az irtózat
r Schlag az ütés, r Aufschlag az áremelkedés, hajtóka, r Beschlag a veret, a lefoglalás,
r Verschlag a láda, r Vorschlag a javaslat, indítvány, r Zuschlag a pótlék
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e Schrift az írás, e Abschrift a másolat, e Vorschrift az előírás, utasítás, szabály
r Schnitt a vágás, szelet, karéj, aratás, r Abschnitt a szakasz, r Durchschnitt az.
átvágás, keresztmetszet, átlag
r SchluB zárlat, záróítélet, következtetés (S Subiectum, alany, P=Praedicatum állít
mány, M=medius terminus, középfogalom), r AbschluB a befejezés, zárlat,
kötés, r Anschlusz a csatlakozás, r VerschluB az elzárás, zár
r SchuB a lövés, r Ausschufi a kiküldött bizottság, valaminek a selejtese, alja, r VorschuB az előleg
e Sicht a látás, e Absicht a szándék, e Ansicht a nézet, e Einsicht a belátás, e Rücksicht a tekintet, visszapillantás, e Vorsicht az elővigyázat, e Zuversicht a
bizakodás
r Sinn az érzék, ész, értelem, szándék. Dér R de^Gesichtes, a láfóérzék; r Scharfsinn
az éles ész, r Unsinn a képtelenség
r Sprung az ugrás, r Ursprung az eredet, r Vorsprung a hegyfok.

r Sprueh a mondás, kijelentés, r Anspruch az igény, követelés, r Ausspruch a kijelentés
nyilatkozat, r Freispruch a felszabadítás, felmentés
r Stand az állás, vadászállvány, állapot, rend, r Anstand
késedelem, r Bestand az állandóság, készlet, állomány,
r Umstand, a körülmény, r Rückstand a hátralék, r
r Vorstand az elöljáró, elnök, elöljáróság, .elnökség,
r Zustand az állapot

illendőség, nehézség,,
r Gegenstand a tárgy,
Verstand az értelem,
r Wohlstand a jólét,

r Stoff az anyag, szövet, r Sauerstoff az oxigén, r Wasserstoff a hidrogén

r StoB a lökés, halmaz, halom, r VorstoB az előnyomulás
e Sucht a kór, nyavalya, szenvedély, e Gelb E a sárgaság, e Schwindsucht a sorvadás,
e Eifersucht a féltékenység, e Sehnsucht a vágyódás
e Tat a tett, tény. In dér E tényleg, e Wohltat a jótétemény
r Teil a rész, r Anteil osztályrész, részvét, r Vorteil az előny, r Nachteil a hátrány,
r Vorderteil az előrész, r Hinterteil a hátsórész
s Gegenteil az ellentét

s Erbteil az örökség
e Tragweite, R weite a hordképesség,
átvitel

Vertrag a szerződés, r Vortrag az előadás.

e Tracht a viselet, e Eintracht az egyetértés, e Zwietracht a viszály; r Betracht
a tekintet, in R ziehen tekintetbe venni
s Tuch a kendő, szövet, posztó, s Bettuch a lepedő, s Handtuch a törülköző,
s Leichentuch a szemfödő, s Sacktuch, s Taschentuch a zsebkendő s Tisch.tuch az abrosz
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r Ausweis a kimutatás, r Beweis a bizonyíték, bizonyítás, r Nachnweis a kimutatás,
r Verweis a dorgálás megrovás

s Wort a szó, s Vorwort az előszó

e Antwort a felelet

r Wurf a dobás, hajítás, r Vorwurf a szemrehányás
r Wuchs a növés, r Zuwachs a szaporodás
s (r) Zeug anyag, kelme, szövet, dolog, dummes S ostobaság, s Werkzeug a szerszám
•' r Zug a vonat, léghuzam, arcvonás, fogat, r Anzug az öltözet, közeledés, r Auszug
a kivonat, r Bezug a vonatkozás, tekintet, r Vorzug az előny, jelesség,
r Schnellzug a gyorsvonat, r Personenzug a személyvonat, r Lastzug a
tehervonat

Költözés Etelközből.
I.

Tubuz, a táltos, ősmagyarok sámánja be
fejezte az áldozást. A fehér ló vére ott gő
zölgőit még az oltáron. Etelköz kövér lege
lőin százával bitangoltak a harci paripák.
Komor, sötéttekintetű, kelevézes magyarok
állták körül a főpapot. Várták a jósigéket.
És Tubuz megnyitotta száját és harci kürt
zengéséhez hasonló hangján szólt az egybe
gyűltekhez :
— Mennünk kell tovább napnyugatnak.
Hadúr parancsa ez, hogy népe csak a ne
gyedik honfoglalás után leljen hazát és
megnyugovást kemény harcok után.
A vitézek kelevézei a nagy harci készség
től odaverődtek a páncélokhoz. A fiatalab
bak hangos „huj, h u j” kiáltással adtak tet
szésüknek kifejezést.
Csak egy ősz, csapzott bajuszú harcos,
arcán száz csaták sebhelyeivel rázogatta
elégületlenül üstökét. Feketén aláárkolt
szemeivel mereven nézett a főpapra.
— Ha valóban

a Hadúr

parancsa

ez,

akár az első csillag támadásakor útra kel
hetünk. De, Tubuz, én neked nem hiszek.
A te áldozásod másmilyen, mint eleink sá
mánjaié volt. Én a te jósigéid mögött rej
tett szándékokat gyanítok. Miért akarod a
népet ismét lóra ültetni ? Száz csatán omlott
a vérünk és apadt el a számunk. Minek rej
telmes, idegen tájakra mennünk? Minek
ellenséges népek prédájául esnünk? Etel
köz legelőkben elég gazdag. Van vize, vadja
bőven, kancáink kövér tejet adnak. Asszo
nyainkon, gyermekeinken hangoskodik a
jólét. Tubuz, mért csalogatod a népet?
— Öreg Huba, talán a kancasertől kótyagos a velőd, hogy az én isteni küldeté
semben kételkedel?
Öreg Huba kezén fenyegetően lódult
meg a buzogány. De a főpap folytatta:
— Nem dicső Bendének valék-e segédje?
Nem ő nyitá meg és tette látóvá szemeimet,
aki mindenkinél jobban ismerte Hadúr és
Ármány égi jeleit? Jósigéimben mikorcsa-
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latkoztatok? Avagy a csillagok járásából
kinek nem mondottam meg a sorsát? És
kinek beteg állatját, gyerekét nem gyógyítám meg varázsigémmel? Ha pedig ismeri-,
tek hatalmamat, miért tűritek, hogy-kótyagos Huba, akinek a kancaser elvette az
eszét, aki nemes harcok után öregségére
asszonylelkűvé lett, miért tűritek, hogy go
nosz szájával engem és rajtam át Hadúrt
ingerelje ?
— Hazug vagy, Tubuz, halljátok, vé
reim . . . — de buzogányok emelkedtek a
levegőben és öreg Huba, magyarok nemes
vitéze holtan rogyott össze.
És öreg Huba véres teteme fölött válasz
tották Álmost vezérül.

— Enikő, szépségem, hiszen minden csak
érted történik.
— Jaj, ez az, ami megtébolyít! Hogy én
miattam csalod népedet és viszed a végzet
útjára. Mert látom a jövendőt. Mert tu
dom, hogy népünk sohasem lesz többé bol
dog, ha Etelközt elhagyja. Évszázados, év
ezredes harcot látok magam előtt. Ellensé
ges népek tengerében végül is játékszer
lesz idegen érdekek szolgálatában. Jaj,
atyám, ha lehet, ne hagyjuk itt e hímes me
zőket, e kies forrásokat! El akarok mindent
feledni, csak itt maradhassunk.
— Már késő. öreg Huba halála megpe
csételte sorsunkat. Semmivel sem tudnám
magam igazolni a nép, a harcosok előtt.
— És Hadúr? És az istenek?

II.
Tubuz elégedetten lépett sátrába. És itt
szembetalálta magát leányával, Enikővel.
Haragosan, mint egy harci istennő állott
ott a leány.
— Mindent láttam, mindent hallottam.
Atyám, te ismét hazudtál, atyám, te go
noszságodért ismét embervér omlott, a leg
drágább, a legnemesebb vitéz vére. Pedig
öreg Hubának igaza volt, te vesztébe viszed
a népet. Te drága Etelköz földjéről bizony
talan idegenbe csalod. Miért? Megmond
jam ? Ismerlek! Neked gazdagság, zsák
mány kell. És ez itt nem található, csak a
csatazajban. Kinek, minek? Nekem, egyet
len leányodnak semmi sem kell.
Enikő egyenként letépdeste magáról ék
szereit.
— Itt a kössöntyü, itt a nyaklánc, itt a
karperec, nem kell, nem kell semmi. Vidd
el tőlem a kényelmet. Nem kell a kacagány, nem kell a tigrisbőr fekhely. Undo
rodom, a keleti gyöngyöktől, mert minden
nek vérszaga van. Minden a te gonoszsá
godra emlékeztet.

— Balga gyermek, az istenekre csak az
ostoba tömegeknek van szükségük. De ne
künk ?!
— Nos, akkor én megyek a harcosok közé,
hogy megmondjam nekik, ki vagy!
— Megállj!
Tubuz megragadta
taszította.

leányát és a földre

— Te akarsz a végzet útjába állani? Tu
dod te, hogy én ki vagyok? Hogy nincs Is
ten és nincs ember, aki engem utamban fel
tudna tartóztatni? Tudod te, hogy én va
gyok az ősturáni átok, a pártviszály, az
irigység, aki csak azért hozom a magyart
egy akaratra, hogy gyönyörködjem, ha is
mét kitör a viszály? Te gyönge virág, te
mersz szembeszállni velem?
— Jaj, vége, vége mindennek! Ármány,
a magyarok ellensége hatalmába kerítette
atyámat! Vége mindennek! Búcsúzom tő
led, Etelköz. Te láttad gyermekkoromat,
láttad boldog felserdülésemet. Te látod el
múlásomat is. Nem, nem megyek veletek,
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atyám, nem akarom népemet elkísérni oda,
ahol pusztulás vár reá, nem akarom látni
magyarok gyászos temetőjét.
Enikő szívébe mártotta tőrét, mielőtt
atyja megakadályozhatta volna. Csak né
hány csepp meleg vér fröccsent Tubuz ar
cába.

III.
És amikor Álmos vezérlete alatt a ma
gyarok megindultak, a hadak fölött szállt
Huba és Enikő szelleme. És amikor a Vereckei-szoros sziklái visszhangzottak a harci
mének patáinak csattogásától, vitéz magya
rok felett már ott lebegett a végzet.
Szántó Róbert.

A Barokk-stilus.
Az örömet és szépséget kereső renaissanceot a X V I. században újabb vallásos kor
váltja föl, a vallásháborúk, az erőshitű
protestantizmus és fanatikus katholicizmus
kora. Ennek a szenvedélyes, rajongó kor
nak stílusa a barokk. Ez egyúttal a nagy
uralkodók, Nagy Frigyes, Mária Terézia,
XIV., X V . Lajos kora. A barokk, ahol nem
az egyház szolgálatában áll, udvari és arisz
tokratikus szellemű, bár átterjedt a polgári
és népi művészetre is. A francia forrada
lom veti végét és hoz új polgári stílust.

súlyosak, lendületben
megmerevedettek
formái, ezért hat égbetörő és visszahulló
testnek a gótika tiszta lelkisége mellett.
Nézzük meg egy templom homlokzatát,
pl. a pesti Ferencziek vagy Angolkisasszo
nyok templomát. Körvonala mozgalmas,
lendületesen görbülő és megtört vonalakból
épül föl, piramisszerűen emelkedve a közép

Az Olaszországban, Délnémetországban,
Ausztriában és nálunk kifejlődött ú. n.
olasz barokk a legjellegzetesebb. Ennek leg
fontosabb vonása, hogy egyetlen, egységes
összhatásnak veti alá az épület minden ré
szét, ennek érdekében állítja össze a renaissancetól átvett formákat és rendszereket.
Hatni akar, megindulást és rajongást
vinni a kőbe, a kőből a nézőbe. A renaissance klasszikus nyugalmát vihar kavarja
föl: a párkányok, falak, körvonalak gör
bülnek, megtörnek, lendületes vonalakká
tornyosulnak, minden féktelen erőfeszí
tésbe, lendületbe merevedik. A kor túlfű
tött fantáziája, féktelen szenvedélyessége
és páthosza uralkodik a művészeten. De ez
a lendület nem a középkor, nem a gótika
istenkeresése. A barokk kézzelfoghatóvá,
testté akarja gyúrni a lelket, ezért olyan
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Kapu, Becs.

Templomhomlokzat.

felé. A középtengely erős hangsúlyozásá
ért itt orom, ablak, kapu egy uralkodó füg
gélyesbe tömörül. Hatalmas, sokszor meg
kettőzött lizénák (síma, pilaszterszerű fal
kiugrások), erős árnyékú, ki-behajló pár
kányok, oszlopok, szobrok, ablakok tagol
ják a többi felületet. De mindezek a rész
letek nem szerkezeteket fejeznek ki, mint a
görög, gót vagy renaissance elemek, hanem
azért vannak, hogy a homlokzatnak le
nyűgöző és fölemelő, nagyszerű hatást ad
janak. A barokk mindig nyomatékosan
hangsúlyozza a középtengelyt és ezzel a
szimmetriát. Egy tengely köré csoportosul
a homlokzat, az alaprajzi elrendezés, ez
uralkodik az épület tömegén és részletein.

erkély vagy szoborcsoportozat. A hatal
mas, kérkedő palotáknál közelebb állnak
hozzánk azok a kisebb, egyszerűbb és bájosabb paloták, amilyeneket a budai Uri-utcában, a Dísz-téren látunk. .
A belsőkben nem található meg mindig
a homlokzatok egységes áttekinthetősége.
A templomok rendszerint egy nagy belső
térből állanak, de ezt az egységet álszer
kezetű párkányok, műmárvány-oszlopok,
falsíkot áttörő mennyezet- és falfestmé
nyek, stukkó (gipsz) ornamentumok, szob
rok, angyalfejek és aranyozás halmozása
bontja meg.
A nagy paloták (pl. a királyi vár) bel
sejét gyönyörű, nagy lépcsőház, gazdag
kovácsoltvas vagy kőkorlátú széles lépcsők
kel és pazar pompájú termek sora jellemzi.
Óriás tükrök, oszlopok, falfestmények,
mennyezetképek, aranyozott stukkóornamentumok, szobrok, csodásművű bronz- és
üvegkristály-csillárok, hatalmas, faragott
bútorok és nehéz függöny drapériák tömege
gazdag és előkelő hatást ad. Krinolinos és

Ezt látjuk a nagyszámban épült palo
táknál is. Egyszerű, masszív fölépítés, nyu
godt nagy falsíkok, ritmikus ablaksorok
jellemzik őket. A renaissance nyugodt eme
letosztását hatalmas, 2— 3 emeletes lizénák
törik át. A középtengelyt a kapu emeli ki.
Nyomott, elliptikus záróvonala jellemzi,
gazdagabbak a falsík előtt álló oszlopok,
kariatydek, görnyedő emberalakok szegé
lyeznek, felül erősen kiugró párkány, ezen
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Dekoráció.

,1

parókás dámákat és urakat kell ide képzel
nünk, hogy képünk teljes legyen.

osztása, az elemek ritmusa és plasztikája
adja a jelleget, de nincs meg a déli barokk
szertelensége és túlfűtöttsége. Nagy oszlo
pok ritmikus sora, párkányok nyugodt
vízszintesei, szigorú szimmetria, a klasszi
kus és renaissance-tradíciókhoz való ragasz
kodás jellemzi ezeket az épületeket. A leg
nagyszerűbb
a klasszikusan nyugodt és
méltósággal teljes londoni Szent Pál katedrális.

A barokk a renaissanee elemeit vette át,
de úgy alakítva és csoportosítva, ahogy az
összhatás kívánja. Oszlopok, lizénák nagy
függőleges tömegeikkel hatnak, néha ket
tős és hármas csoportokba tömörítve ennek
emelésére. Párkányok, tympanonok zárják
le a falfelületeket, díszítik az ablakokat.
Gyakoriak az elliptikus vagy köralakú ab
lakok (oeil de boeuf, ökörszem). A homlok
Különleges stílus alakult ki Franciazatot teljesen vakolat borítja, a szobrá országban. Klasszikus, néha csaknem puri
szati részeket is. Előfordul a rusztika, de tán egyszerűség a homlokzaton, mindin
j, nem valódi, csak ennek hatását akarják kább növekvő gazdagság, pompaszeretet a
utánozni bevágott vakolattömegekkel. Á l belső kiképzésben. A párisi Pantheon görög
talában minden homlokzati elem, oszlopfő, oszlopcsarnokával, oszlopsortól körülvett
szobor, ornamentum, csak messziről akar karcsú kupolájával, a Louvre nyugodt osz
hatni, ezért elhanyagolták, elnagyolták a lopsoraival klasszikusan hai*monikus épü
; részleteket. Sok plasztikus díszítményt al letek. Interieurökben viszont az ú. n. Louiskalmaznak. Ezt súlyos, nagy árnyékot adó, quinze és Louis-seize stílus túlhalmozott
mélyen bevágott növényi vagy kagylószerű díszítéseivel, könnyedségével, cukrozott ter
formák jellemzik. A legszebb ornamentikát mészetutánzásával vetekszik a német roko
kovácsoltvas-rácsoknál, kapuknál látunk kóval.
f (pl. a Karátsonyi-palota kapuja a KriszEz a szó: barokk, nemcsak a X V II. és
[ tina-körúton). A X V III. században köny- X V III. század építészeti stílusát jelenti.
l nyed, édeskés csecsebecsék, virágfüzérek Jelenti ennek a túlfűtött, szenvedélyes és
borítják el a súlyos részeket, ez az ú. n. ro pompakedvelő kornak egész lelkületét. És
ll* kokó-stílus. Homlokzatoknál ritkábban, in a barokk mutatja legjobban, hogy meny
kább belső kiképzéseknél találkozunk vele. nyire kifejezője a művészet a kor emberé
Méltóság, nagyvonalúság és egyszerűség nek. És ez a művészet legnagyobb, egye
jellemzi az északi protestáns népek barokk- temes érdeme.
- ját. Itt is a hatás egysége, a tömegek el
Valér Erik.

—
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Találkozóhelyek.
Olvasd: János evangéliuma 21, 1— 14.
Máté 28, 5— 7.: „A z angyal megszólalt és azt mondta az
asszonyoknak: Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a
megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert föltámadott, amint megmondotta. Jertek, nézzétek meg
a helyet, ahol feküdt. És sietve menjetek el és adjá
tok hírül tanítványainak, hogy feltámadt a halottak
ból és előttetek megy majd Galileába. Ott meglátjá
tok őt.”

A húsvéti ünnepkör megint elmondotta
számunkra a maga üzenetét. A nagypén
teki véres meghalás után megcsendült a
húsvét prédikációja és a hívek ajkukra
vették a Krisztust magasztaló énekeket.
Boldogan lélekzik föl az ember, mert
Krisztus történetében annyi vígasztalás
és annyi öröm rejlik mindazok számára,
akiknek van a lelkűkben valami szent
féltenivalójuk. Ügy érezzük magunkat,
ha a föltámadás üzenete csendül bele a
fülünkbe, mintha nagy gondjaink között
valami gyors lovas vágtatna el mellet
tünk, aki csak egy pillanatig tűnik föl a
szemünk előtt, de győzelemnek a híre
csendül az ajkán és mi arcunkra kiült lel
kesedéssel nézünk a távozó után, hamaro
san eltűnik az, de az üzenetét, a kiáltását
ott őrizgetjük a szívünkben.
Íg y jártak a tanítványok is. A húsvéti
föltámadásnak hírét vették és örömüket
már el nem vehette senki sem. Csak még
egy vágyat hordoztak a szívükben: fo r

rón vágyakoztak azután, hogy a föltáma
dott Krisztussal találkozhassanak. János
evangélista pedig hírét adja nekünk an
nak, hogy milyen helyeket jelölt ki Krisz
tus a találkozásra.
Nem a fővárosban, nem az ünnep zajá
ban kellett őt meglátniok. Hazaküldte
őket, hogy az otthonukban kereshesse meg
őket, mindennapi gondjaik között és
testvéri együttlétükben.
A keresztyén egyház története folya
mán igen sokszor azt hitték a Krisztus
után vágyakozó lelkek, hogy el kell menniök messze a szentföldre, hogy ott a
szenthelyek megtekintésénél megjelenik
előttük Jézus. Zarándokok egész serege
támadt egy időben, akik zsoltárokkal in
dultak el Jézus szenvedéseinek helyét
meglátni és ott találkozni Urukkal. Má
sok azt hitték, hogy a csöndes magány, a
puszta- elhagyatott helye az a terület, ahol
megláthatják Krisztust. És a remeték se
rege várta az ő megjelenését. Pedig
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Krisztus jóságos szavával az otthonukba
utasítja tanítványait, ott akar velük ta
lálkozni. Ott, ahol versengenek a szolgáló
szeretetben, ott akarja meglátni őket,
ahol a legszűkebb körben tanulják meg
az ő parancsolatát teljesíteni: „Szeressé
tek egymást!” Ahol még tudják az embe
rek, milyen boldogság az, egymásért ál
dozatot hozni. És Krisztus íöltámadása
óta az otthon, a családi tűzhely mindig is
kedves találkozó helye maradt az emberi
léleknek és Megváltójának.
Találkozóhelyül választotta a munka
mezőt is. Kemény munkában vannak a ta
nítványok, hogy megkeressék családjuk
számára a szükséges falatot, amikor egy
szerre megáll előttük Jézus és kinyilat
koztatja magát előttük. És egészen bizo
nyos, hogy azóta a becsületesen végzett
munka, a dolgozószoba, a műhely, a napi
törődések és gondok helye kedves talál
kozóhelye volt a hívőnek és a föltámadott
Üdvözítőnek. Igaza van Luthernek, ami
kor arra figyelmezteti a keresztyén életre
igyekezőket, hogy a kolostori naphosszat
tartó imádkozásoknál sokkal szívesebben
talál meghallgattatásra az az imádság,
melyet munkás fáradozás közben áldásért
mond el az ember.
Történetünkben azonban figyelmet ér
demel az a körülmény is, hogy Jézus ak
kor kereste meg tanítványait, kik utána
epedtek, amikor együtt voltak és minden
bizonnyal közösen erősítgették egymás
hitét és támogatták egymást fáradozá
saikban, amikor el-elbeszélgettek azokról
a nagy eseményekről, melyeknek szem
tanúi voltak Krisztus követésében. Így
volt Jézus előtt kedves tanítványai se
rege. Az együttlétben, az áhitat fogékony
percében látogatott el hozzájuk. És azóta
mindig is kedves találkozóhelye volt a ke

resztyénnek és Urának a hívők közössége,,
a gyülekezet, a templom.
Ünnepek múltával Krisztus nekünk is;
üzenetet küld, hogy menjünk el ezekre a
helyekre, hol vele találkozhatunk. Az ott
honunkban odaadó szeretet láttán, a hét
köznapi munkában lankadatlan törekvé
sünk megtapasztalásán és a testvéri hitközösségben, együttes imádkozásunk meg
hallgatásakor, szívesen jő el az Űr Krisz
tus, hogy mi is lehessünk boldog üzenet
vivői és hirnökei az örökké élő és ural
kodó Krisztusnak.
W olf Lajos.

Bach Máté passiója. Nem régen foglal
koztunk Bach művészetével, most azonban:
meg kell említenünk, hogy nagypénteken azon a napon, melyen zene nem szól ke
resztyén körben, mutatták be Budapes
ten; a rádió pedig világgá közvetítette ezt
a hatalmas alkotást. 1729-ben, Lipcsében
alkotta a legnagyobb evangélikus zenész,
Bach János Sebestyén ezt a művet. Benne
Krisztus szenvedésének története szólal
meg az evangélista hangján (tenor) ma
gánénekben, kettős karral és zenekarralKöveti a szöveg Máté evangéliumának 26és 27. részét, ezért nevezik Máté-passiónak. A passió olyan nagyszabású egyházi
zenemű (orátórium), melyben az Űr Jézus;
szenvedéstörténete van feldolgozva. Itt
méltó feldolgozásban kelt áhítatot a mű,
éppen ezért hálás lehet a magyar közön
ség az előadóknak, a rádiónak, hogy végre
az egész művet bemutatta teljesen törlés
nélkül, s így négy órán át nyújtott párat
lan műélvezetet. Evangélikus értékeinket
meg kell becsülnünk, hát még ha büszkén
is mutathatunk rájuk, mennyivel inkább
kell azt tennünk.
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Emlékezzünk.
Kepler János.

Ma már minden kis diák ismeri Kepler
nevét.. Aki pedig olvasta vagy látta halha
tatlan nagy költőnknek, Madách Imrének:
Az ember tragédiája c. művét, tudja, hogy
az egyik jelenetben Ádám Kepler alakját
ölti magára, hogy becsületesen megmondja
a maga véleményét:
. . . nekem nem kell semmi a világon,
Csak az éj és tündöklő csillaga,
Csak a szférák titkos harmóniája.
Háromszáz évvel ezelőtt, 1630 november
15-én liúnyta le szemeit és felrepült az
örökkévalóság csillagos birodalmába, amely
nek titkait egy életen át fürkészte és fel
tárta az emberiség előtt.
Életrajzírói, tudományos müveinek ta
nulmányozói szerint minden írása élveze
tes, tele van hasonlatokkal, képekkel, hu
morral vegyítve. Stílusa pompás, előadása
sohasem száraz, még a legtisztább tudomá

nyos fejtegetésekben sem. Sokszor évekig
dolgozott fáradhatatlanul, hogy meggyő- ;
ződjék valamelyik nézetének a helytelen
ségéről. A legkisebb, gyakorlatilag számba
sem vehető hibánál újra átvizsgálta verej- .1
tékezve felépített egész elméletét. Jogosan
szerepelteti tehát Madách Keplert az em- ,
beriség vezető szellemei között az újkor
megelevenít őjeként.
Németország — nagy fiának emlékét,
méltóan ünnepelte. Keplerben látják a légnagyobb német tudósok egyikét, a zseniális ;
kutatót, a tudományoknak a középkori
pangásból felélesztőjét, aki a természet
megismerésében új utakat tört. A nagy tu
dósnál még nagyobbnak látják az embert,
aki messze kimagaslik azokban a nehéz
időkben, midőn a törökdúlás, a vallási
üldözés kegyetlensége és a hosszú háborúk
pusztításai bizonytalanná tették az életet
és kemény próbára tették kivált őt, a sorsüldözöttet, a gyenge szervezetű, gyengédlelkü, de annál erősebb jellemű férfiút.
Kepler János 1571. december 27.-én a
württembergi Weil dér Stadt-ban pillan
totta meg először a napot, amelyet későbbi
életében annyit vizsgálgatott. (Tehát szü
letése most 360 éve volt.) Szülei nemesek
voltak, de elszegényedtek: u. i. apja kezes
séget vállalt egyik barátjáért. A bajbaju
tott ember ekkor pénzzé tette mindenét,
csapszéket nyitott, s itt nőtt fel a kis Kep
ler.
Nem sok örömben volt része gyermekkorában. Anyja házsártos természetű volt,
apja a rossz viszonyok miatt katonának ál
lott be, a kis fiú sokat betegeskedett, pl. a
himlő majdnem elvitte. Alig járt emiatt is
kolába. Tizenöt éves korában végre bead-
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ták egy kolostorba, ahol a tübingeni egye
temre készülő diákokat tanították. Az egye
temen már fényesen megállotta a helyét:
valamennyi diák közül ő lett a második.
Evangélikus vallású lévén, evangélikus
papnak készült, de a csillagászat iránt már
gyermekkorában érdeklődött. Mikor az
egyetemre került, ott javában dúlt a harc
a csillagászok körében a Ptolemeusz és Kopernikusz-féle világfelfogás körül. Ptole
meusz elméletét, amely a világmindenség
középpontjába a földgolyót állította, nem
csak a maradi csillagászok vallották, hanem
az egyházak is.
Keplernek szerencséje volt. Egyik kitűnő
tanára, Maestlin, korán megismertette a
kopernikuszi világfelfogással. Nincs na
gyobb áldás, mintha az ifjú léleknek akad
legalább egyetlen istápolója, akihez szívvel,
lélekkel ragaszkodik. Maestlin az az ember
volt. A kopernikuszi tanok vallása azonban
kettétörte Kepler papi pályáját. Az egye
temi hatóság ajánlatára az alig 22 éves
Kepler Grácba kerül, az ottani evangélikus
gimnáziumba a matematika tanárának.
Mint matematikusnak, a helyi kalendá
riumot (naptárt) is szerkesztenie kellett,
amely jóslásokat is tartalmazott, még pedig
az akkori idők követelése szerint nemcsak
időjárásról, hanem eseményekről is. Kijelen
tette ugyan, hogy ezt a Szentírással nem
tartja öszeegyeztethetőnek, de humorosan
• hozzátette: „Csak az vígasztal, hogy még
' mindig jobb, ha ezek a harcos urak (hadi. tanács) jóslataim olvasásával űzik el sze
mükből az álmot, semhogy alvásközben
rajtuk üssön az ellenség” .
Később belenyugodott sorsának ilyen
fordulásába. Azt ír ja : „Senki sincs önma
gáért a világon, mindenki azért kapta ké
pességeit, hogy azokkal másoknak hasznára
legyen” . Grácban mindjárt az első évben

nagy feltűnést keltett, nem a tudományá
val, amihez vajmi keveset értettek a városka
lakói, hanem az 1595.-ik évi kalendáriumá
val, amelyben a törökök betörését csodála
tos előrelátással megjövendölte.
Nagyon fájt neki, hogy az egyház mere
ven elzárkózott a kopernikuszi világfelfo
gás elől. Emiatt be akarta bizonyítani, hogy
Kopernikusz tanai nem állanak ellentétben
a Szentírással. Vizsgálódásai eredménye
ként írta meg első, korszakalkotónak vélt
művét, a világrendszerben uralkodó harmó
niáról, a Pithagorasz és Plató óta ismert öt
bolygó: Marsz, Juppiter, Szaturnusz, Vé
nusz, Merkúr és a Föld közti törvényszerű
összefüggésekről.
Kepler korában a Föld körül elméleti
gömböket képzeltek, amelyeken az égites
tek mozognak. Ezeket nevezték a bolygók
szféráinak. Csak Kopernikusz feltevése is
mertette meg a bolygók világában előfor
duló, addig nem is sejtett óriási távolságo
kat. Kepler ezeknek a távolságoknak a vi
szonyát kezdte egymással öszehasonlítani.
Grácban elég szépen keresett, meg is nő
sült 1597-ben, feleségül vett egy 24 éves
özvegyet, Müller Borbálát, akinek egy kis,
leánya volt. Erre a kis leányra nagyobb'
örökség várt.
Első könyvét az akkori tudósok: Galilei,
Tycho de Brahe, mind nagy elismeréssel
fogadták. Tycho Brahe magához hívta se
gédnek, Dániába; Kepler nem mert vállal
kozni a messzi útra, pedig látta már, hogy
nem sokáig maradhat vallása miatt Grác
ban. T. i. az összes protestáns tanárokat ki
utasították. Ővele azonban kivételt tettek,,
bár a vallási üldözés rettenetes méreteket
öltött. Maestlinhez írt leveléből elénk tárul
a szörnyű kép . . . „M ajd kieszelnek va
lami csalafintaságot, hogy a polgárok fel
ségsértésbe keveredjenek, hogy a vagyon.
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elkobzása a jogosság látszatát kapja. Előbb
fogsággal jönnek, azután pénzbüntetéssel a
fogság megváltására és végül, ha már az
embernek minden vagyonát elkótyavetyél
ték, akkor következik az elégetés . . . ”
Mégis, amikor megtudta, hogy Tycho
Brahe, mint Rudolf császár csillagásza,
Prágában telepedett le, 1600-ban elindult
oda. Meg is állapodott Prágában Tycho
Braheval, hogy segédje lesz. Meg kellett
•ezt tennie, mert Grácból csakhamar kiuta
sították őt is, de vagyonát nem bántották
és kitűnő bizonyítványt meg ajánlólevelet
is adtak neki.
Közben Tycho Brahe meghalt és most a
•császári udvar őt bízta meg a csillagvizs
gáló vezetésével. Hatalmas fizetést, 500 fo
rintot állapított meg részére a császár
kincstára. Hatalmas összeg volt ez akkori
ban, de csak hosszú herce-hurca után fizet
ték ki. íg y bizony többször volt szegény
Kepler, mint gazdag, sőt — egyesek szerint
— néha kenyérgondokkal is küzdött, mert
másutt nem keresett.
Kepler korában az asztronomus (csilla
gász), matematikus és asztrológus (csillag
jós) fogalmak még közel állottak egymás
hoz. Kepler, a tudós, szíve mélyéből megve
tette és lenézte a csillagjóslást, de kényte
len volt foglalkozni vele, mert csak azért
fizettek, a tudományért nem. Mégis az
asztrológia volt a csillagászat tudományá
nak nevelő dajkája.
Keplert is irányította a fénytanban: ér
dekelte a fénytörés, és fényelhajlási vizsgá
latai annyira fontosak, hogy őt tekintik a
csillagászati fénytan tulajdonképpeni meg
teremtőjének. A csillagászati távcsövet az
ő elmélete alapján P. Scheiner, a napfoltok
felfedezője csinálta meg. Kepler maga el
sősorban az elmélet embere volt, következ
tető, törvényeket megállapító tudós. Ere

deti megfigyeléseket gyenge szervezete,
rossz szeme miatt nem igen végzett, de va
lóságos művészi ihlettel dolgozott. Sokszor
olyan sejtései voltak a csillagászatban
(napfoltok magyarázata, bolygók holdjai
nak száma), amelyek csak most, a legutóbbi
évtizedekben igazolódtak be.
Prágában indul el Kepler a vérbeli tudó
sok útjára. Tycho Brahe a világtörténe
lemben páratlan buzgósággal, szorgalom
mal, lelkiismeretességgel és a korát messze
felülmúló elvontsággal, 20 éven át éjrőléjre figyelte a csillagos eget és feljegyezte
a bolygók állását. A Marszra vonatkozó ada
tokat már életében átadta Keplernek, a
többiek halála után kerültek oda. Kepler
hat esztendei szakadatlan munkával kita
lálta, hogy a Marsz nem körön, hanem ellip
szisen jár, melynek gyújtópontjában van a
Nap és hogy a sebessége nagyobb, mikor a
Nap közelében van.
Ma minden diák ismeri az ellipszisnek
nevezett görbét. Akkoriban azonban éppen
olyan kevéssé ismerték, mint a többi görbe
vonalat. A Marsz ellipszis pályájának a
megállapításával leomlottak a szférákról
szóló öreg elméletek, mert megállapította,
hogy a bolygók pályájául szolgáló ellipszis
síkban fekszik, amely a Napon keresztül
megy. Amit a Marszra vonatkozólag talált,
arról kimutatta, hogy minden bolygóra ér
vényes.
Második törvényével megdöntötte azt az
ókori bölcsektől eredő feltevést, hogy az
égitestek pályájukon egyenletes gyorsaság
gal mozognak. (Kepler első törvénye: A
bolygók a Nap körül ellipszist írnak le,
amelynek a Nap a gyújtópontjában van.
Második törvénye: A bolygó vezérsugara a
síkon ugyanolyan időközökben, ugyanolyan
területeket súrol, vagyis a súrolt területek
arányosak az idővel.)
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A Marszra vonatkozó felfedezése, melyet
Astronomia nova (új csillagászat) c. mun
kájában tett közzé, egyszerre híres emberré
tette, mindenki a legnagyobb csillagászt
látta benne.
A tudományos dicsőség mellett azonban
sok anyagi gond bántotta, feleségét elvesz
tette. Ezért 1612-ben örömmel" fogadta a
linzi gimnázium tanári meghívását.
Itt újra megnősült. Mostohaleánya biz
tatta erre, hogy két apró gyermekének
anyát szerezzen. Ekkor írta: „Hordók már
tana, különösen az osztrák hordóké” c. mű
vét. A könyv keletkezéséről Kepler a követ
kezőket írja: „Amikor tavaly (1613.) no
vemberben második esküvőmet ünnepel
tem, olyankor, amidőn Linz mellett a Duna
partjain a bő szüret után felhalmozva áll
tak és elfogadható áron megvásárolhatók
voltak az Alsó-Ausztriából jövő boroshor
dók, az új férjnek és gondos családapának
kötelessége volt a háza részére a szükséges
italról gondoskodnia. ’ ’ Amikor pedig a hor
dók űrtartalmát egyszerű számozott bottal
mérte az eladó, Keplernek aggodalmai tá
madtak, vájjon helyes-e ez a mérési eljá
rás és így számítani kezdett. Rövid dolgo
zata három nap alatt elkészült, de nem ka
pott rá kiadót. Egy év múlva maga adta
ki, de átdolgozva és kibővítve. Miután
megállapítja a hordó alakját, magasságá
nak és szélességének arányát, azt írja:
„Hengeralakú, nem hasas hordók, amelyek
akár magasabbak, akár alacsonyabbak,
mint az osztrák hordók, kisebb befogadóképességűek. Ebből kiderül, hogy gyakorlati
mértani érzék van abban a szabályban,
amely szerint az osztrák kádárok a hordó
kat készítik, amikor a dongák hosszának
harmadát veszik a fenék sugarául. Ki
merné kétségbevonni, hogy a természet, ho
mályos sejtelemmel, észbeli következtetések

nélkül is geometriára tanítja az embert,
amikor a kádárok (pintérek) tisztára szem
mérték és szépérzék alapján eltalálták a le
hető legnagyobb hordóalakot?” Utóbb fel
veti azt a kérdést is, hogyan lehet a meg
kezdett hordóban levő mennyiséget megál
lapítani, amikor a hordó fekszik és a fe
neke függőleges helyzetben van. „Tudomá
som szerint ez a vizsgálat még eddig hiány
zott, holott családapáknak nagy szükségük
van rá, lopások észrevevése és megakadá
lyozása okából” .
Linzben írta meg csillagászati tanköny
vét. Foglalkozott az üstökösökkel, de leg
jobban a világrendszer harmóniájának ke
resése izgatta. Ötletszerűen második, har
madik és negyedik hatványra emelte a
bolygók pályáinak tengelyét és ezeket a
mennyiségeket a keringési időkkel hason
lította össze. Ez a próbálkozás vezetett har
madik és legfontosabb törvényének felfede
zésére, mert rájött, hogy a keringési pálya
nagy átmérőinek harmadik hatványai ará
nyosak a keringési idő második hatványá
val. (Kepler harmadik törvénye: A kerin
gési idők négyzetei úgy aránylanak egy
máshoz, mint a Naptól mért középtávolságok harmadik hatványai.)
Felfedezésének hatása alatt írta meg „A
világ harmóniái” c. munkáját, amelyet I.
Jakab angol királynak ajánlott. Nem tudta
ugyanis, mikor lesz szüksége pártfogására
a zavaros politikai viszonyok között, ami
kor a vallási üldözés sokszor elvette az em
berek eszét. Eközben nagy csapás é ri: go
noszlelkű rágalmazók anyját a boszorkány
ság vádjával illették. Akkoriban könnyen
osztogatták a máglyahalált. Szinte meg
rendül az ember, ha azokat a leveleket ol
vassa, melyeket Kepler anyja érdekében
írt. A beteges Kepler 500 km utat tesz meg,
hogy anyját megmentse; éppen jókor érke
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zett, mert már a kínzókamrában, a hóhér
a kínzóeszközöket sorra mutogatta az öreg
asszonynak. Csakis Kepler nagy hírének és
császári matematikusi minőségének köszön
hető, hogy végül megszüntették az eljárást.
Rudolf után Mátyásnak és II. Ferdinándnak is szolgálatában maradt, de a csá
szár engedelmével Ulmba költözött, mert
ott kényelmesebben folytathatta a bolygó
táblázatoknak sajtó alá rendezését. Tulaj
donképpen erre szerződtette a császár, s
ebben dolgozta fel Tycho de Brahe pontos
adatgyűjtéseit. Ez volt csillagászati fő 
műve, amelyen Tycho Brahe 38 évig dolgo
zott 10— 30 segédjével, azután Kepler is
évtizedekig folytatta az összeállítást. Mun
kája közben hallott róla, hogy új számítási
módszert találtak ki, mely az osztás és szor
zás bonyolult műveletét az egyszerűbb ki
vonással és összeadással pótolja. Ez volt a
logaritmus, amelyet Kepler szintén felhasz
nált számításainál. Saját költségén nyo
matta ki a bolygótáblákat, a Tabulae Rudolphianae-t és saját maga intézte az áru
sítását is. II. Ferdinánd, amikor átnyúj
totta neki a táblázatot, nagyobb összegű
pénzt adott neki (állítólag 4000 frt-ot) és
ígéretet, hogy hátralékos követeléseit is ki
fizeti. 1630. őszén Regensburgba utazott,
ahol november 15.-én meghalt. Ott is te
mették el a protestáns temetőben.
Érdekes megemlíteni, hogy egyik fia, La
jos, atyjának kívánságára orvos lett, behaj
totta elhunyt atyja követeléseit. 1640-ben
megnősült, Magyarországra költözött, ahol
hosszú ideig gyakorlatot folytatott.
Kepler örökre beírta nevét a halhatatlan
ság könyvébe, pedig csak törékeny testtel
ajándékozta meg a Teremtő, a sors pedig
sok szenvedéssel rakta meg, de győzött az
akaratereje. Felszántotta a tudomány me
zejét, nagy volt mint csillagász, mint ma

tematikus, mint fizikus. Megsejdítette a
gravitációt (a nehézkedés törvényét) is, hi
szen a Hold vonzásának tulajdonította a
dagályt és apályt, sőt azt is mondta, hogy
ez a vonzás éppen úgy, mint a fény erős
sége, a távolság négyzetével fordított
arányban változik. Csak nem ment el a
newtoni végső állomásig, mert az ő titok
zatosságra hajló szelleme az égitesteknek is
lelket tulajdonított. Lelket, amely a boly
gókat mozgásban tartja. Sokat foglalkozott
az üstökösökkel, amelyeknek csóváját —
háromszáz évvel megelőzve korát — a fény
nyomásának tulajdonítja.
Neve örökre él, de jámbor lelke sokat
szenvedett. Még az úrvacsorától is eltiltot
ták egyszer, pedig mindig az igazságot ke
reste csak. De olyan kevesen látják az igaz
ságot ! A háborús zivatarok feldúlták nyug
vóhelyét, de munkásságát eltörölni nem
tudták. Örök bizonyítéka ez a lélek ural
mának, erősségének a test felett.
Magyar hazám evangélikus ifjúsága, kö
vesd a nagy embert, a nagy szellemet, a lé
lek törvényei irányítsák tetteidet.
N.
TÓTH KÁLMÁN (1831— 1881.)
Baja város ünnepelte e napokban az
egykor népszerű Petőfi-utánzót, kinek
„Befútta az útat a h ó” c. dala; „Melyik
n agyobb?” c. hazafias költeménye közis
mert. Színpadi sikerei is voltak, főértéke
azonban a „Bolond Miska” élclap, mely
ben politikai szatírákat alkotott. Városa,
miután sokat tett fejlesztése érdekében,
megbuktatta egykori képviselőjét, e há
látlanság megrendítette: hosszas szenve
dés után váltotta meg 50 éve a halál. Te
hát százados születési évforduló s 50 éves
halálforduló int emlékezésre. Egyszerű és
őszinte költő volt, magyar költő volt, le
gyen Tóth Kálmán emlékezete áldott.
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A Gráf Zeppelin.
A kormányozható léghajó problémájára
vonatkozó kísérletek mind odavezettek,
hogy csak az egészen merev hajóknak
van jövője. A félmerev rendszerek egyen
súlya bizonytalan. A németek kormányoz
ható léghajójának, a Gráf Zeppelin-nek

A Zeppelin.

merevségét szivaralakú duraluminium-váz
biztosítja. Az egésznek hossza 336.6 m,
legnagyobb szélessége 30.5 m, maximális
magassága 34.45 m. összesen 105.000 m3
lebegtető gázt — hidrogént — tartalmaz,
ö t darab .Maybach-motor hajtja, amelyek
mindegyike 550 lóerőt fejt ki 400 m ma
gasban. Mindegyik motor külön csónakra
van szerelve. Benzin helyett gázt alkal
maznak üzemanyagul.
Az aluminiumbordákat alul erős hoszszanti főtartó tartja össze. E fölött, az
egész hajó magasságának 2/ 5-ében, még
egy tartó vonul végig, amelyre padozatot
építettek. Ezen vannak a lebegtető gáz
tömlők, összesen 17, amelyek mindegyike
egy-egy, keresztmerevítők által elhatá
rolt kis kamrában van nihelyezve. A le
begtető ballonok alatt vannak elhelyezve
az üzemgáz tömlői. Ezeknek űrtartalma
40.000 m3. Van azonban tartalékul hét

csoportban 3— 3 benzintartó is, egyenként
420 liter űrtartalommal.
Az utasok, kormányosok, a személyzet
s a rádióállomás a léghajó elején levő csó
nakban
vannak.
A
kezelőszemélyzet
száma 26 s hosszabb útra 20 utast vihet
magával. Átlagsebessége 115 km s 12.200
— 18.000 km távot repülhet leszállás nél
kül, kb. 130— 150 óra alatt.
A Zeppelin igen szép, impozáns alkot
mány, már méreteinél fogva is. Csakhogy
a technika nem arra van hivatva, hogy
gyönyörködtessen, hanem, hogy praktikus
konstrukciókat adjon. E szempontból pe
dig a Zeppelin nem igen állja ki a bírá
latot. Hadászati célokra óriási méretei
miatt nem alkalmas. Utasszállításnál sem
jöhet számításba, hiszen csak húszat ké
pes magával vinni. Csak ott köthet ki,
ahol legalább 250 betanult ember áll ren
delkezésére. A hatalmas motorokkal óriási

A Zeppelin Budapest felett.

energiapazarlást végez. Terjedelme pedig
akkora, hogy egy Óceánjáró gőzös bele
férhetne, amely pedig legalább 1500 utast
képes magával vinni.
Levius Ernő.
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FÚRJUNK— FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Hordozható telepes készülék.
Ezt a készüléket elsősorban kiránduló
készüléknek szántuk, másodsorban azokra
a vidéki amatőrjeinkre gondoltunk, akik
nek lakóhelyén nincs elektromos áram s a
telepek töltése nagy gondot okoz.
A készülék kapcsolása a jól ismert viszszacsatolásos audion, így magáról a kap
csolásról nincs is sok beszélni valónk, ha
nem rátérhetünk az elkészítésre.
Amint az ábrán látjuk, három teker
csünk van: L 1( L 2 és L 3. L ± és L 2 75 mm
átmérőjű hengerre tekercselendő, a két
tekercs között 10 mm hézagot hagyunk;
0.6 mm átmérőjű drótból. h 1 15 menet, L 2
56 menet. Az L 3 visszacsatolótekercs 50 mm
átmérőjű hengeren 30 menet, 0.4 mm át
mérőjű pamuttal szigetelt drótból. A viszszacsatolótekercs forgathatóan képzendő ki,
a szükséges visszacsatolás beállítására. Aki
nem akar a tekercskészítéssel bajlódni,
készen is megveheti bármelyik rádiószaküzletben.
A többi adatok az ábrán fel vannak tün
tetve. A C, hangoló kondenzátornak lehe

tőleg légszigetelésűt használjunk, de ha a j
hellyel nagyon akarunk takarékoskodni,
csillám- vagy papírszigetelésű is lehet.
A rádiócső kétrácsos kivitelű, fűtő fc- |
szültsége 1 vagy 2 volt. A próbakészülék
ben 1 voltos csövet használtunk, száraz te
leppel. Lehet négy voltos csövet is hasz- ,
nálni s fűtésre zseblámpaelemet alkalmazni. Ez különösen akkor ajánlható, ha
utazó gépnek készítjük el a készüléket s
anódtelepnek három vagy négy sorbakapcsolt zseblámpaelemet használunk. Ilyen
megoldásnál a fűtésre használt zseblámpaelemet kimerülése után beosztjuk az anódtelepbe, mivel regenerálódva még ott jó
szolgálatokat tud tenni s helyébe egy má
sik zseblámpaelemet teszünk. Kapható a
kereskedelemben másfél voltos száraz iz
zító elem is s miniwatt csövet használva
igen sokáig üzemben tartható a készülék
egy teleppel.
Ha kirándulókészüléknek készítjük el a |
kapcsolást, elsősorban eldöntjük, hogy mi
lyen telepet fogunk a fűtésre használni,
azután ennek megfelelően kiválasztjuk a
csövet, összeszedjük az alkatrészeket s
megnézzük, hogy mekkora nagyságú do
bozba tudjuk az egészet összeszorítani.
Igen jó megoldás egy kis méretű vulkánfiber-táskát beszerezni s abba helyezni el a
készüléket. Mindenesetre úgy oldjuk meg
a dolgot, hogy egy kis szabad tér is marad
jon a dobozban a fejhallgató, pár méter
antennadrót és tartalékelem számára. An
tennául 12— 15 méter vékony drótot feszí
tünk ki, vagy valami nagyobb fémes tár-
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gyat használunk fel, ami éppen kínálkozik,
leleményességben azt hiszem nem lesz
hiány. Magas antennával persze erősebb a
vétel, mi a kísérleti készülékkel Budapest
től 40 kilométerre magas antennával és
hullámcsapdával 12 külföldi állomást vet
tünk igen jól.
Akik állandó készüléknek készítik el,
legjobb, -ha nagyfelületű elektródokkal el
látott Leclanche-elemet használnak a fű
tésre s egy voltos csövet használnak. Ilyen
elem pl. a Le Carbon. Anódtelepnek ilyen
kor is legjobban zceblámpaelemeket hasz
nálunk. Azonkívül tanácsos egy hullám
csapdát is építeni hozzá, még pedig detek
toros vevővel kombinálva, így még akkor
is lesz vételünk, ha esetleg a telepek pótlá
sáról idejében nem gondoskodtunk volna.
Ha most még anyagiakban bővelkedve, egy
alacsonyfrekvencia erősítőfokozattal is el
látjuk a készüléket, egy kis hangszórót is
bekapcsolhatunk, azok legnagyobb örö
mére, akik nem szeretik füleiket a fejhall
gató kínzásának alávetni.
Bármiféle felvilágosítást a szerkesztőség
útján kaphattok. Kedves volna tőletek, ha
az eredményről értesítenétek minket.
Micsinay Péter.

SAKK
Rovatvezető: Dendely Károly.

Végjátékra vonatkozó tudnivalók.
(Philister 1749.).
Egy gyalogos nem nyerhet, ha az ellen
fél királya a gyaloggal szemben jól tem
pózik, de nyerhet, ha a király a gyalogja
előtt van.
Két gyalog egy ellen majdnem mindig

nyer, de két gyaloggal kerülni kell a cserét..
Egy gyalog és egy tiszt nyer, egyedüli
kivétel a bástyagyalog és futó, ha a futó
ellenkező színű, mint az a mező, ahol a
bástya-gyalog vezérré lehetne.
Két huszár nem adhat mattot, két futó
igen.
Futó és huszár szintén mattot ad.
Bástya huszár ellen vagy bástya futó
ellen döntetlen.
Bástya és huszár bástya ellen döntetlen.
Bástya és futó vezér ellen döntetlen.
Bástya és huszár vezér ellen döntetlen.
Vezér nyer futó és huszár ellen.
Futó és két gyalog bástya ellen döntetlen.
Huszár és két gyalog bástya ellen dön
tetlen, mert a bástyát áldozni lehet a két:
gyalogért.
Bástya és két gyalog vezér ellen döntet
len.
II. játszma. Játszották az országos kö
zépiskolai bajnokság döntőjében (1930).
Világos: Stein (Fasori Ev. Gimnázium),
sötét: László (Fáy András reálg.). 1. e4,
e5, 2. Fc4, Hc6, 3. d3, Fc5, 4. Hf3, h6,
5. c3, d6, 6. h3, IIf6, 7. Ve2, 0— 0, 8. Fe3,
F X e3, 9. V X e3, Ha5, 10. Fb3, H X b 3 ,
11. aXb3, b6, 12. Ha3, Fb7, 13. 0— 0, Be8,
14. c4, c6, 15. B f-el, Hd7, 16. b4, Be6,
17. b5, c5, 18. Hc2, Hf8, 19. Ba4, Fc8,
20. Be-al, Vc7, 21. b4, Hg6, 22. g3, Be7,
23. Kg2, Vd7, 24. H gl, f5, 25. eX f5 , V X f5 ,
26. f3, Bf7, 27. Ve4, V X e4, 28. fX e 4 ,
Fe6, 29. bX c5, dX c5, dX c5, 30. He3, Bd7,
31. Hd5, F X d 5 , 32. cX d5, Kf7, 33. H f3,
Ke8, 34. IId2, Kd8, 35. Hc4, Bb7, 36. Ba6,
Kc7, 37. d6f, Kb8, 38. Hb6, Hf8, 39. H X a8,
K X a8, 40. b6, Kb8, 41. BX a7, B X a7,
42. B X a7, He6, 43. Be7, sötét feladta.
I. végjáték. (Greco). Világos: Ke5, Vd2
(2). Sötét: K g l, gyalog: f2 (2). Világos
indul és nyer.
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A megoldás beküldésének határideje
április 30. A megfejtők közt sakk-könyvet
sorsolunk ki.
A múlt számunkban közölt I. feladványmegoldása: Bd3— d4!
Helyesen fejtették meg: Pál Dezső (Bu
dapest), Neuhaus Ferenc (Budapest),
Ludvig Béla (Győr) és Plósz Péter (Deb
recen). A jutalmat sorshúzás útján Plósz
Péter nyerte.

Üzenetek. Licskó T. (Budapest) és Lipták János (Békéscsaba). A sakkfeladvá
nyok megfejtésénél ügyeljetek arra, hogy
sötét bármelye húzására matt legyen.
Szimonidesz A. (Budapest). Játszmádat
a következő számban közöljük.
Többeknek. Írjátok külön papírosra a
sakkrovatba valókat.

Mi újság a színházak és mozik vidékén.
A Nemzeti Színház műsorából kiemelkedik
■egy cím: M agyar Elektra. Ennek a darabnak
a bemutatása nevezetes dátum a magyar drámairodalom történetében, mert ezzel a darabbal
időben messze kitolódott a magyar drámairoda
lom meglehetősen szűk köre. Majdnem négyszáz
■évvel ezelőtt, 1558-ban írta Bornemissza Péter.
Tulajdonképpen
nem eredeti munka, hanem
■Sophokles görög Elektrájának
fordítása,
de
Bornemissza nem ragaszkodott szolgai módon az
eredeti szöveghez, sok helyen változtatott rajta,
liozzáköltött és így jött létre ennek a görög
drámának magyarrá gyúrt, magyaros ízű válto
zata. A magyaros színt akarja aláhúzni a ren
dezés is, amikor magyar ruhában szerepelteti a
színészeket. Tehát a darabot nem szabad egy
szerű fordításnak tekinteni, hanem az első magyar
drámaíró erőteljes, tehetséges megnyilatkozásának
kell vennünk. Legbecsesebb a darabnak a nyelve,
« z a négyszázéves, erőteljes, ízes magyar nyelv,
melyet ma is tudunk élvezni. Móricz Zsigmond
inak — aki a darabot a mai színpadra átjavította
— igen keveset kellett az eredetin változtatni,
■ami csak az evangélikus prédikátor Bornemissza
időt-álló, nagy írói tehetségét bizonyítja.

*
Még egy említésre méltó színdarabot láttam,
Pongrátz Elemérnek A hajnal fia i című 3 felvonásos diáktörténetét. (U j Színház). -— Diákok
a hősei a darabnak, magyar diákok, akiket egy
igazságtalan békeszerződés véletlenje szakított el
tőlünk. Ezek a diákok most szerb iskolába járnak,
•de magyarul éreznek, amiben nagy érdeme van
Kovács tanár úrnak, aki a lakásán gyűjti össze
■ezeket a diákokat és így tartja ébren bennük a

•magyar érzést és gondolkodást. Ezek a diákok a
„hajnal f ia i” , akik majd a ránkvirradó magyar
hajnalon elsősorban fognak harcolni a régi ha
tárokért. Éppen október 6-ikát akarják meg
ünnepelni Kovács tanár úr lakásán és egy volt
diáktársuk: Miklóssy, aki most Pesten tanul az
egyetemen, nagy beszédet mond, mikor rajtukütnek a szerb detektívek és elfogják Kovács ta
nárt, meg Miklóssyt. Hosszú ideig fogságban
vannak, míg végre egy véletlen segítségével sike
rül a diákoknak kiszabadítani és a határon átszöktetniök szeretett tanárukat és diáktársukat.
Szép ezeknek a fiúknak lelkes, fiatalos hazafisága.
Sok jóízű humort visz a darabba az öreg volt
pedellusnak sváb-magyar alakja, ö nem tud jól
magyarul, de a szíve annál magyarabbul dobog.

*
A frik a beszél. Múltkoriban beszámoltam egy
filmről, mely Ázsia csodáit mutatta be, most
pedig Afrikáról készült P. Hoefler vezetésével egy
expedíciós film. Érdekessége és értéke a filmnek,
hogy a szép képek mellé igen ügyes magyarázó
magyar szöveg van szinkronizálva. — A film, ha
nem is ismertet meg egészen Afrikával, végigvezet
bennünket az egyenlítő mentén annak egy nagy
részén. Lagostól az Ubangin át, a Kongó meden
cén keresztül a Nílusig. íg y alkalmunk van annak
érdekes vidékét, az ott lakó népeket és sok állat
já t megismerni. Zebrát, zsiráfot, flamingót, orosz
lánt, struccot, elefántot, dögkeselyűt és még sok
mindenféle érdekes állatot látunk szabadon lege
lészve vagy az expedíció résztvevőitől megrémülve
vad rohanással vágtatni Afrika pusztáin. Egyszer
a felrepülö flamingók ezrei homályosítják el a
napot, máskor meg egy átvonuló sáskahad tesz
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mindent kopárrá borzalmas pusztításával. Eltorzí
tott szájú néger nők vonulnak fel és törpék tán
colnak előttünk, akiket sóval lehet magunkhoz
csalogatni, mert az számukra olyan ritka és re
megve várt csemege, mint a gyerekeknek a cukor.
Egy drámaian izgalmas jelenet is került a film re:
az oroszlánok szemünk láttára tépnek szét egy
néger legényt. Ez a zavaró momentum igen el
gondolkoztat, mert felveti a kérdést, hogy érdemes
volt-e ezt a sok, szép, érdekes és tanulságos fel
vételt megcsinálni, ha egy emberéletbe került
mindez?
Laki Tibor.

A CSIPKE.
A csipke eredete nagyon messze időre
vezethető vissza. Mikor az első szövetet,
szőnyeget szőtték, a munka szélén levő szá
lakat összekötötték, hogy a szövet ne bomoljék fel. E csomózásból különféle minták
keletkeztek, amelyeket a csipke ősének te
kinthetünk. Az első csipke tehát a rojt, me
lyet a díszítendő kelme saját szálaiból cso
móztak.
Az idők folyamán a csipkének számtalan
fajtája alakult ki. Készítésének módját te
kintve, kétféle csipke van: a kézzel és a gé
pen készült csipke. Az előbbi sokkal szebb
és értékesebb.
Ha a csipke szót halljuk, könnyű, lukacsos áttört anyagot képzelünk el és bizony
nehéz elhinni, hogy ezt a csipkeszerű dol

got még az építészet is átvette, s így beszé
lünk kőcsipkéről is. Furcsának, hihetetlen
nek tűnik fel, hogy a nehéz, otromba kőből,
vagy márványtömbből csipkét lehessen ké
szíteni, és mégis, ha végig gondolázunk Ve
lencében, a Canala Grandén, lépten-nycmon találkozunk csodaszép palotákkal, me
lyeknek egész homlokzata márványcsipke.
Ilyen a híres Palazzo Ca D ’Oro (arany
palota).
Mint kézimunka: lehet a csipke horgolt,,
kötött, varrott, vert (klöpli), fonatos és.
hímzett. A rojt után időbeli sorrendben a
varrott csipke következik, amelynek egyik
nevezetes fajtája a reticella.
Híres a brüsszeli csipke, melynek lehe
letszerű tüll-alapja is varrva van. Brüszszelben egész utcák vannak, melyekben
csak csipkeüzleteket láthatunk. Mikor vé
gigmentem egy ilyen utcán, úgy éreztem,
mintha álmodnám: Tündérországban jár
tam, pókháló finomságú csipkefátylak, gal
lérok, kézelők, zsebkendőszélek, kis lepkemotivumok és legyezők tömkelegé minden
kirakatban. Hát még bent az üzletben! Fe
lejthetetlen látvány volt!
A valódi, kézzel varrott csipkének na
gyon nagy értéke van. Gépen is készítik
olyan tökéletesen, hogy csak szakértő tudja
megkülönböztetni a kézitől.
A vert csipkét hengeralakú párnán pál
cikákkal verik, s a szálakat a kirajzolt min
tán gombostűkkel szurkálják ki. A Szepességben az asszonyok főkötőiket verik több
színű és arany-ezüst fonálból. Lőcsén, az
útcán, a házak lépcsőjén ülnek a verő aszszonyok, rendszerint délután, mikor a házi
munkát már elvégezték, és készítik a szebb
nél szebb csipkéket.
A kötött csipke a X V . és X V I. század
ban keletkezett, Akkor olyan értékes volt,
hogy királyok ajándékozták meg egymást
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valamilyen kötött holmival. A biedermeier
korban nagyon divatos és kedvelt munka
nem volt. A karosszékek, kanapék támlá
já t kis kerek kötött térítőkkel díszítették,
az ablakokon kötött függöny volt, s ez az
■egész szobának bájos, kedves hangulatot
.adott.
Az eddig felsorolt csipkéket mind gépen
is készítik már, csupán horgoló-gépet még
nem találtak fel.

magyar horgolt csipke, amelyet két lelkes
magyar nő, a Sonthag-nővérek találtak fel.
Gömör megyében, Csetneken tanították az
egyszerű népet e gyönyörű csipke horgolá
sára. Mintái tiszta magyar motívumokból
vannak összeállítva sokat szerepel a tuli
pán és jól ismert szív-forma. Nálunk a bá
nyavárosok lakói foglalkoznak leginkább
horgolással, de mindenütt ismerik ezt a na
gyon elterjedt munkanemet.

A horgolt csipke a X V III. és X IX . szá
zadból való, s tulajdonképpen a hímzés
•utánzása. Innét ered a horgolásban ismert
.„láncszem” elnevezés. Világhírű a csetneki

A legújabb magyar varrott csipke a
„Pannónia” és „H unnia” nevű teljesen
pókhálót utánzó, álomszerű csipke.

Dr. Hesz, kiváló osztrák tudós és a vi
lágűr-sugarak felfedezője, legutóbb érde
kesen értekezett a kozmikus kisugárzások
terén való kutatásairól. A tudós roppant
áthatóerejű különös sugarakat fedezett
fel, amelyek földönkívüli eredetűek, amire
már az is vall, hogy erejük a földről való
eltávolodás arányában növekedik. Az új
sugárfajta két méter vastagságú ólomle
mezen is áthatol. A világűr-sugarak hul
lámhosszúsága százezerszer kisebb, mint
az ibolyántúliaké és ezerszer kisebb, mint
a rádiumsugaraké.
Szumatra-sziget belsejében a hindu
időkből származó gazdag tartalmú arany
bányát fedeztek fel. A felfedező, van dér
Haas szerint ez India egyik leggazdagabb
aranytelepe.

Eckhard Unger tanár, archeológus ék
írásos babilonai kőtáblák
kibetüzése
alkalmával rábukkant a Bábel-torony le
írására. E szerint a legendás építmény 7
lépcsőzetből álló, gúlaalakú torony volt,
tetején egy 15 méter magas templommal,
amelyet egyúttal csillagdának is használ
tak. A torony téglavörös anyagból ké
szült, a templomot pedig kék fayence-téglák borították. Az építmény teljes magas
sága 90 méter volt.
A sidneyi kikötő hídja, amelyet 6 év óta
építenek és amely befejezéséhez közele
dik, a világ legnagyobb építménye lesz.
Hosszúsága 3770 láb, legnagyobb ívnyí
lása 1650 láb, szélessége 159 láb, vízszinfeletti magassága 172 láb, 6 hüvelyk, ívei
nek magassága pedig 437 láb lesz, a víz

Glock Klára.
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színe felett. A hídon két, egyenként 10
láb széles gyalogút és egy 57 láb széles ko
csiút lesz, amelyen 6 kocsisor közlekedhetik és egy elkülönített részen négy villa
mos fővasúti sínpárt raknak le.
Tanganyikában a Tanganyika és Nyaszsza-tavak között óriási meteorkövet talál
tak, amely 3 lábnyira a földbe ágyazva
fekszik. A meteor szilárd nikkel-vasszerű
! ■érctömeg. Hossza 14, átmérője 4 láb, sú
lyát 84 tonnára becsülik.

Az Ifjú Évek szerkesztősége közvetlen,
személyes érintkezést keres a vidék evan
gélikus ifjúságával. Kecskeméten Ruttkay-Miklián Gyula felelős szerkesztő,
Szarvason és Békéscsabán Dr. Böhm Deí zső főszerkesztő, Dr. Gaudy László hit' oktatási igazgató, a felelős szerkesztő,
W olf Lajos, a bibliai rovat vezetője, Lamr nek Vilmos vallástanár jártak. Nagy az
f örömünk, hogy mindenütt teljes megér
tést találtunk úgy a vezetőség, elsősorban
az iskolák igazgatói, mint a mindkétnem1 beli ifjúság körében. A dja Isten, hogy az
| így elvetett mag bőséges gyümölcsöket
| teremjen s lapunk további fellendülését
eredményezze.
Bálint Gábor. A fúrjunk-faragjunk ro. vatvezetője levélben válaszolt neked.
„Kékszemű” . Kedves leveledet öröm; mel olvastuk. Mi mindig boldogok vah gyünk, ha olvasóink leveléből meglátszik
: a szeretet. Bizony szomorúság az, ha vala
kit olyan sokáig gyötör a betegség, de an
nál nagyobb öröm, ha a jóságos Isten jóra
fordítja a rosszat. Örülünk, hogy megi gyógyultál s reméljük, hogy az elveszett

tiszta jeles a gyógyulás nyomán újra meg
lesz. ír j máskor is, szívesen olvassuk le
veledet.
Közel Zsuzsa I. koll. tan. Kis versecskécl szép. Íme itt közöljük:
KIS KERTEMBEN.
Kis kertemben kinyílott a
Nyíló piros rózsa.
Gyere te szép magyar kislány,
Szakíts egyet róla!
Nem szakítok, — van nálunk is
Szép Magyarországba,
Nyíló rózsa valamennyi
Magyar lány o rcá ja !
„Szeretet” . Vidámhangú, de dátum nél
küli leveledet s a benne küldött verset
megkaptuk. Ne gondold, hogy fogvacogva
olvassuk a beküldött verseket, sőt inkább
nagy érdeklődéssel veszünk kézbe minden
beérkezett írást. Még akkor sem vacog a
fogunk, ha rossz költeményre bukka
nunk, pedig hiszen olyan is akad elég. A
te versed nem rossz. A következő számok
valamelyikében közölni is fogjuk. Vigyáz
zunk, hogy egészen komoly versrészekben
ne használjunk olyan szavakat, amelyek
az egész összhangot megzavarják: „úgy-e
csak tréfálsz” . Küldj máskor is verseid
ből, de a papírnak csak egyik oldalára
írj.
„Búzavirág” . Nagyon helyesen teszed,
ha teljes bizalommal vagy lapunk iránt.
Az Ifjú Évek jó barátja minden olvasó
jának. Őszinte híveinek kinyitja őszintén
a szívét. A tanácstalanoknak tanácsot ad,
a boldogakkal együtt örül. Leveledet ez
után is várjuk. Versed nem sikerült, de
amit benne megírtál az egy mélyen érző,
Istenben bizakodó szív vallásté'tele. Hidd
el, sokkal többet ér a tiszta szív, ha ér
zelmeit nem is tudja költészetté nemesí
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teni, mint az üres vagy tisztátalan szív,
amelynek hordozója mégoly ügyesen pen
geti is a lantot.
K. Z. P. Nagyon is jó l emlékszünk rád.
Mi nem felejtünk el senkit. Örülünk, hogy
újra megszólaltál. Többrendbeli kérdé
sedre röviden azt feleljük, hogy cikket
is, rajzokat is, fejlécet is szívesen veszünk
olvasóinktól s ha megfelelnek fel is hasz
náljuk azokat. Hiszen az olvasóknak min
den cikke előtt nyitva állnak a „Zsen
g ék ” hasábjai. Itt nemcsak versek vagy
novellák, de tudományos jellegű dolgo
zatok is megjelenhetnek. Ha ötletes cím
lapot készítesz és ha az ötletesség művé
szettel párosul, készségesen fogju k alkal
mazni. A címlapnál ugyanis már a mű
vészi külsőre is adni kell. Az nem lehet
olyan munka, amelyről nagyon lerí, hogy
alkotója még csak kísérletezik. Ha ilyen
munkára vállalkozol, úgy hát rajta siker
rel! Rajzolni tussal is lehet, de lehet ce
ruzával is. Természetes, hogy a rajz ter
mészete dönt a kettő között. H ogy tisztán
lásd a különbséget, néhány rajzról eláru
lom, hogy m ilyenek: az ismert címlap
tussal, a vezércikk kerete szintén, az „É r
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ted-e amit olvasol” fejléce ugyancsak az
zal készült. Ellenben pl. Oppel Imre hó
napos rajzai ceruzarajzok. Címeket, saj
nos, nem minden esetben közölhetünk. PL
most nem.
Rigler István, „Napsugár” és „Olgi”
keresztrejtvényét megkaptuk. Köszönjük,
fel fogjuk használni.
A többi levélre a következő számban
válaszolunk.
Lapunkra előfizettek (1931. márc 3.—
ápr. 7 .): Budapest: Székesfőváros 118.80,
Bereczky S. 88.50, Wágner J. 2.30, Dancsák S., Hajts S. 2.— 2.— . Békéscsaba:
K im er G. 30.— . Diósgyőr: Vietorisz L.
12.— . Sopron: Lauff G. 10.50. Kispest:
Drenyovszky J. 10.— . Komárom: Ifj. Jánossy L. 4.— . Rákosliget: Szabó L. 2.— .
Csoportvezető barátainkat nagyon kérjük,
hogy az előfizetéseket beszedni és kiadóhivatalunknak elküldeni szíveskedjenek. Az
iskolai év vége már rohamosan megérkezik,
diákjaink a vándormadarakhoz hasonlóan
készülődnek (nemcsak a vizsgákhoz) a
nagy vakáció utazásaihoz. Mielőtt azonban
ez bekövetkeznék, rójják le kötelességüket
az Ifjú Évekkel szemben!
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2. MIT IDÉZEK?
1. Fiaim, csak énekeljetek, 2. Költő hazudj, de r a jt’ ne kapjanak, 3. Szétdúlt
hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar, 4. Vagyok, mint minden
ember, fenség, 5. Kertem nárciszokkal végig ülteted, 6. Ülj mellém a kandallóhoz,
fel van szítva melege, 7. Boldogtalan vagyok, mert kínjaim nagyok, 8. Lesz még
egyszer ünnep a világon, 9. Bizton tekinteni mély sírom éjjelét, 10. De holnap újra
szítom a tüzet.
A megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki. A megfejtéseket e hó végéig
kell heküldeni.
A 10. SZÁMBAN KÖZÖLT REJTVÉNYEK HELYES MEGFEJTÉSE:
1. KERESZTREJTVÉNY.
Vízszintes sorok: 1. Március idusán, 10. tnári, 11. gé, 12. jó Isten, 13. im, 15. fo 
kos, 17. arab, 20. rák, 21. Akté, 23. rálaz, 25. arart, 26. óvatos, 27. kiárad, 28. kapás,
30. rmaka, 31. ügor, 32. Ózd, 34. ital, 35. gyors, 37. em, 38. Végvári, 39. no, 41. fa
ága, 43. ejődév taguyn a (ford.).
Függőleges sorok: 1. Magyarok ünepc, 2. ró, 3. itóf, 4. uniói, 5. sáskák, 6. írtok,
7. dies, 8. só, 9. nemzet dalnoka, 14. kalapos, 16. akarata, 18. rávag, 19. batár, 21.
arámi, 22. traka, 24. zós, 25. air, 29. ózovát, 32. óygáv, 33. drága, 35. géfe, 36. srag,
40. jő, 42. gy.
2. MŰVELTSÉGI VERSENY.
1. Kolozsvár, 2. A főbbek: Kiskőrös, Félegyháza, Szabadszállás, Kecskemét, Sárszentlőrinc, Pest, Aszód, Selmecbánya, Ostffiasszonyfa, Pápa, Sopron, Grácz, Zág
ráb, Károlyváros, Mezőberény, Pozsony, Debrecen, stb., stb. Bejárta bizony ő az
egész országot. 3. A főbbek: Nagyszalonta, Debrecen, Mármarossziget, Nagykőrös,
Pest, stb. 4. Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Bach, Liszt,' Wagner, stb. 5. Thurn
Mátyás, Tilly, Mansfeld, IV. Keresztély, Wallenstein, Gusztáv Adolf, stb. 6. Bocskay István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, Thököly Imre. 7. Petrőczy Kata Szi
dónia, Kis János, Berzsenyi Dániel, Bajza József, W achott Sándor, Petőfi Sándor,
Pákh Albert, Mikszáth Kálmán, Gyóni Géza, Papp-Váry Elemérné, Reményik Sán
dor (Végvári), stb. 8. Ercsi, 9. Herder, Kriza, Arany László, Gyulai, Thalv, dalla
mokat: Bartók, Kodály, 10. Beethoven, Schubert, Wagner, stb.
3. IRODALMI REJTVÉNY.
1. Vörösmarty: Szép Ilonka, 2. Reviczky: Pán halála, 3. Vörösmarty: Fóti dal
(utolsó sorai), 4. Petőfi: A magyarok Istene, 5. Katona: Bánk bán (II. felv., 2. j.),
6. Csengey: A fogoly lengyel, 7. Vörösmarty: Liszt Ferenchez, 8. Boldogasszony
anyánk, 9. K ölcsey: Himnusz, 10. P etőfi: Nemzeti dal.
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és Nagy Ervin Budapest.
A könyvjutalmat sorsolás útján Nagy Ervin (Budapest) nyerte.
Kérjük olvasóinkat, hogy a különféle küldeményt, ha egy borítékban is, de
külön papírlapokra írják.
Rejtvénymegfejtés, sakk, rejtvénybeküldés stb. mind külön
mert ellenkező esetben valamelyik könnyen elkallódik!
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