IX. ÉV FO LYAM , 13. SZÁM .

B U D A P E ST , 1931. JÚ N IU S 15.

Rejtvényrovat.
Utolsó számunkból kihagytuk a rejtvényt, mert hosszú idő telik el szeptem
berig, s a megfejtések elvesztenék érdekességüket.
Itt közöljük a 12. szám rejtvényeinek megfejtését. Tekintettel arra, hogy e
szám a megfejtések beküldésének határidején már a postán megy széjjel az
ország különböző városaiba, nem tudtuk összeállítani a helyes m egfejtők név
sorát. Azonban ettől függetlenül a helyes m egfejtők között a kitűzött könyvjuta
lomra megtartjuk a sorsolást, a könyvet, a nyertesnek el is küldjük. A nyertes
nevét szeptemberi számunkban nyilvánosságra hozzuk.
A nyár sok öröme és szórakozása között mindig vannak olyan unalmas órák,
amelyek egyenesen rejtvénykészítésre teremtettek. Ragadjátok meg az alkalmat
s készítsetek sok jó rejtvényt, hogy még a nyár folyamán legyen kezünkben meg
felelő rejtvényanyag. Címünkre egész nyáron át lehet leveleket küldeni.
A 12. szám rejtvényeinek helyes megfejtése:
1. K E R E S Z T R E J T V É N Y .

2. K I ÍR T A ?

1. Vörösmarty, 2. Herczeg Ferenc, 3. Goethe, 4. Shakespeare, 5. Schiller,
6. Vörösmarty, 7. Gárdonyi, 8. Byron, 9. Szigligeti, 10. Kisfaludy Károly, 11. Sha
kespeare, 12. Moliere, 13. Lessing, 14. Szigligeti.

IFJÚ ÉVEK
IX. É V FO LY A M , 13. SZÁ M .

B U D A P E ST , 1931. JÚ N IU S 15.

(Oppel Imre rajza)
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IT T A S ZÜ N ID Ő !
Bizonnyal mindenkit örömmel töltenek el e szavak.
Akármilyen szívesen végzi is iskolai munkáját a tanuló,
öröm, ha jól végzett munkája végén pihenésnek napjai
integetnek hivogatólag. A mi kedves olvasóink nem is
lehetnek mások, mint munkakedvelő és szorgalmas
tanulók — nem is tudjuk elképzelni, hogy hanyagok is
lettek légyen olvasógárdánkban. íg y igazán nyugodt
lélekkel kívánhatunk mindenkinek, aki e sorokat ol
vassa, kellemes nyaralást és üdülést ez év munkája
után.
Hogy mint töltitek a két hosszú és mégis rövid hó
napot, az igen egyéni és igen változatos lesz. Lesz, kit
utazásra visznek hozzátartozói, lesz, ki egy helyben éli
le a közelgő napokat; lesz, aki el sem megy iskolájának
városából: mindenképpen kikapcsolódik azonban a kör
nyezetből, melyben az évet töltötte. Gondoljatok, ked
ves barátaink, azokra a szavakra, melyeket lapunk ha
sábjain hozzátok intéztünk, mikor a természetbe kül
döttünk, mikor kértünk, hogy ragadjatok meg minden
alkalmat szépségeinek megismerésére és élvezésére, mi
kor figyelmeztettünk arra is, hogy édes hazátok föld
jének megismerését minden másnál előbbrevalónak
tekintsétek. Most kell erre gondolnia minden igaz ma
gyar embernek, most van erre kiváló alkalom; tehát
még egyszer: Ne feledkezzetek meg erről! S ha sok
szépet láttok, ha sok kellemeset tapasztaltok, vegyétek
elő a tollat és alkossatok, hogy szeptemberi első szá
munk csupa „zsengé” -vel lehessen teli, zsengével, mely
ből a nyár eseményeit, a nyári élményeket, gondolato
kat is megismerhessük.
Kellemes nyaralást kívánunk minden olvasónknak,
és összes munkatársainknak, s abban a reményben bú
csúzunk, hogy megerősödve, megsokasodva köszöntjük
újra egymást, ha visszahívnak maguk közé az iskola
falai.
t
B. D.

A pozsonyi vár.

Beszélő kövek
(Utazás Felső-Magyarország

lutheránus iskolavárosaiba.)

VI. Pozsony.
Vannak beszélő kövek, melyeknek ékesenszóló némaságában egy egész nemzet
múltja, jelene, lelke nyilatkozik meg. Az
alkotmányos Angliát a Westminster-palota,
a parlament épülete képviseli. A gloire
(dicsőség) nemzetének, a franciának lelkét
a párisi Pantheon, a dicsőség csarnoka va
rázsolja elénk. A szabad amerikai nagy
köztársaság lelke a newyorki kikötő hatalmás szabadság-szobrában nyilatkozik meg.
A mai Magyarország lelkét akkor értjük
és érezzük meg, ha Széchenyi Lánchídjá
nak közepéről tekintetünk néhány percnyi
körbepillantással az Országházon, a Szent
István szobrát és a Mátyás-templomot féltve
ölelő Halászbástyán, a Királyi Palotán
végigsiklik, és végre megpihen hazánk
könnyének, a nagy folyónak, a Dunának
síma tükörén.
Az 1848. előtti Habsburg-korszak Ma
gyarországának beszélő köve a pozsonyi

hegy, rajta az egykori királyi vár fehérlő
romjaival. Ezt már a Himnusz írója, Köl
csey Ferenc állapította meg. Mikor 1832ben mint országgyűlési követ forspantos
fogatán Pozsony felé döcögve, meglátta az
esti égen fellobogni a pozsonyi vár kísérte
ties falát — felsóhajtott, hogy ez a „haza”
egész életét ennek kívánja szentelni.
Bizony ez a vár, mely hosszú ideig „ko
ronát őrző hegyi fészek” is volt, melyben
annyi országgyűlést nyitottak meg, valósá
gos beszélő köve a nemzeti léleknek. A po
zsonyi országgyűlések az alkotmány körülsáncolásával és a nemzeti nyelv uralomrajuttatásával megvetették a boldogabb Ma
gyarország alapját. Ezt a boldogabb Ma
gyarországot építette azután fel Kossuth
Lajos, mikor az 1848-iki párisi és bécsi for
radalom hírére felszólította a rendeket,
hogy felemelkedve a helyzet színvonalára,
követeljék á teljes függetlenséget és alkot
mányosságot.
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Mária Terézia szobra Pozsonyban. A csehek ledöntöttek.

A pozsonyi várban folyt le Mária Teré
zia könnyező szemei előtt a korszakalkotó
„Életünket és vérünket” jelenet, egyiké
ben ama nagyon ritka óráknak, mikor a
magyar szív és a Habsburg-szív együtt do
bogott.
Ennek a jelenetnek ékesenszóló beszélő
köve volt a legszebb magyar szobor, Fadrusz János Mária Teréziája, mely gyönyö
rűen jelképezte a magyar nemzet ősi hű
ségét és vitézi virtusát. De ugyanennek a
szobornak üres helye szomorú dolgokat be
szél egy magát műveltnek nevező „K ép
romboló” nemzet lelkületéről.

szálláson élt át keserves napokat, másolva
az országgyűlési naplót. Idejöttek alkotmá
nyos életet tanulni „az országgyűlési if
ja k ” . Minden megyei követ hozott magá
val 5— 10 jogvégzett nemes ifjat. Ezek
szorgalmasan eljártak a követek házának
üléseire, és mint lelkes, sokszor bizony na
gyon is zajongó hallgatóság, ők képviselték
ebben az egészen német városban a távol
levő „nemzet” eleven lelkiismeretét. E de
rék ifjak Lovassy Lászlóban és társaiban
vértanukat is adtak a nemzeti ügynek. Töb
ben kerültek közülök börtönbe, mert sza
badelvű ifjúsági kört alakítottak.

A pozsonyi Várhegy, mint a mesebeli
mágnesszikla a hajókat, úgy vonzotta ma
gához a kiváló magyar lelkeket: és pedig
nemcsak a politikusokat. Csokonai idesie
tett, hogy az 1797-iki országgyűlés alkal
mával kiadja lelkes szózatát a „Diétái
Magyar Múzsát” , Petőfi itt, a Várhegy
oldalában egy szegényesnél is szegényebb

De Pozsony beszélő kő „hegyen épített
város” . Különösen nekünk, magyar evan
gélikusoknak. Evangélikus gyülekezete lélekszámával, műveltségével, gazdagságával,
híveinek buzgóságával a legelső volt ha
zánkban. De első volt az üldöztetésben, a
szenvedésekben is. Mint az esztergomi ér
sek egyik székvárosának, és a protestánso
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kat üldöző helytai’tótanács székhelyének
„eretnek” -gyülekezete, hogy úgymondjuk,
nagyon szem előtt volt. Rajta töltötte ki
legjobban a dühét az üldözők vakbuzgó
sága. Volt idő, I. Lipót alatt, a magyar
protestantizmus legsötétebb korszakában,
mikor az evangélikus polgárok hónapokon
■át felváltva fegyveresen álltak őrt templo
muk és egyházi épületeik körül, hogy vá
ratlan támadások ellen megvédjék azokat.
Harcra is került a sor. A polgárok százai
ellen indítottak ezért büntető eljárást. So
kan börtönbe kerültek, féltett és őrzött
egyházi épületeiket azalatt elrabolták. Eve
kig a temetőben, szabad ég alatt tartották
istentiszteletüket.
Jelképies
jelentőségű
volt ez a hely: egy halálra ítélt egyház hí
veinek a temető volt megfelelő istentiszte
leti helye.
A díszes, poétikus pozsonyi temető is
beszélő kő. Nézd meg egy gyülekezet teme
tőjét és megítélheted a kegyeletes utódok
•lelkületét, műveltségét, gazdagságát, vallá
sosságát. A pozsonyi temető méltó a po
zsonyiakhoz. De ha az egyházért üldözte
tést bátran szenvedő hitvallókról beszélnek
az ősök síremlékei — van itt olyan sír
emlék is, mely arról tanúskodik: milyen
lelkes fiai voltak a hazának a pozsonyi né
met evangélikus polgárok. Ott nyugszik a
temetőben Rázgha Mihály, a gyülekezet
egyik 1848-iki lelkésze, akit hazájához való
hűségéért kivégeztetett az osztrák hatalom.
Később is megmutatták a pozsonyi evan
gélikusok, hogy milyen jó hazafiak. Mikor
1859-ben, az úgynevezett vallási nyílt pa
rancsban, Pátensben el akarta rabolni az
osztrák kormány az evangélikus egyház
esi alkotmányát, akkor a pozsonyi, hívei
kétharmadában német gyülekezetek köz
gyűlése a szavazatok több mint kilencven
százalékával tiltakozott a Pátens ellen és ki
—

jelentette, hogy ragaszkodik az egyház bé
kekötésekkel biztosított jogaihoz.
De van a temetőben egy díszes emlék,
Bél Mátyásnak, az 1749-ben elhúnyt líce
umi igazgatónak, illetőleg később pozsonyi
lelkésznek sírköve, mely a pozsonyi egyház
ban élő hatalmas alkotó erőről beszél ékesenszólóan.
I. Lipót sötét korának elmúltával a po
zsonyi egyház Főnixként újraéledt hamvai
ból. Egyházi épületeit részben visszanyerte,
iskoláját, líceumát újra megnyitotta. És ez
körülbelül II. Rákóczi Ferenc korától Kos
suth Lajos koráig a legelső volt hazai főbb
iskoláink között. Erre a magaslatra Bél
Mátyás lángesze és buzgósága emelte fel.
Bél Mátyás 1684-ben született Nagyócsán (Ocsován) Zólyom vármegyében.
A tyja tótnyelvü mészárosmester, anyja
magyar volt. Ő maga mindig a magyart
vallotta anyanyelvének, és ezt tartotta a
legszebbnek a világon: méltóságosabbnak a
spanyolnál, finomabbnak a franciánál.
Magyar nemzeti érzés, evangélikus hitbuzgóság, a tudománynak és a munkának
szeretete kísérték útján, és íveltették ma
gasra lelke szárnyalását.
Mint besztercebányai, majd pozsonyi ta
nuló, végül mint a németországi haliéi
egyetem hallgatója németül is tökéletesen
megtanult. Mint író, tanár és lelkész a ha
zai evangélikusok között elterjedt mind a
három nyelven szolgálta egyházát és hazá
ját. Halléban Francke Hermann Ágostnak,
a pietista (kegyeskedő) egyházi irányzat
apostolának, a nagy árvaház- és iskolaalapítónak hatása alá került, mint fiának
nevelője, iskolájának tanára. Francke és a
pietisták azt tanították szóval is, tollal is,
életük példájával is, hogy a vallás nem
hittani ismeretek tömege, hanem melegen
lobogó
hit,
melynek kegyes életben
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és alkotásokban kell áldott gyümölcsöket
teremnie.
Bél künn maradhatott volna Német
országban, gimnáziumi igazgatónak válasz
tották meg, egyetemi tanárságot helyeztek
neki kilátásba. De lelke visszavonzotta a
szabadságáért akkor is (II. Rákóczi Ferenc
korában) életre-halálra harcoló szegény
Magyarország még szegényebb evangélikus
egyházába, hogy itt gyümölcsöztesse azt a
hitet és tudást, melyet a nagy Francke
példája érlelt benne teljességre.
Hat évig mint besztercebányai gimná
ziumi igazgató, ezt az iskolát virágoztatta
fel. Emléktáblája a Böhm-tábla mellett
egyedül magyarul beszélő köve e városnak.
Majd 1814-ben a pozsonyiak hívták meg a
líceum igazgatójának az egykori kitűnőnél
is kitünőbb tanítványt. Ebbe az iskolába,
mely akkor hanyatlóban volt, új életet le
helik A tanítványok száma fokozatosan
negyvenről négyszázötvenre
emelkedett.
Nemcsak maga volt mintaszerű tanár, ha
nem „franckei” lelkének sugalmozó erejé
vel tanárt, tanítványt mintegy a maga ké
pére formált át.

kintetben is első volt a hazai felekezetek
sorában.
A nevelés és tanítás erkölcsi középpontja
a vallás, a biblia volt. Bél írt kiváló vallástani könyveket is, de legjobban hatott
leikéből kiáradó vallásossága.
Mint tudományos író, első volt az or
szágban, sőt híre messze országokra kiter
jedt. Ő volt az első magyar ember, akit
nem katonai, vagy politikai, hanem tudo
mányos értéke emelt világhírre. A pápa
aranyérmet küldött neki. A katolikus val
lásában vakbuzgó III. Károly is kedvelte
a nagytudományú és egyúttal finom mo
dorú, igen szeretetreméltó „eretnek prédi
kátor ” -t. Mert Bél mindenben kiváló, való
ságos csodaember volt. Ilyen regényala
koknak megalkotásáért Jókai képzeletének
szárnyalását a szigorú bírálók szertelennek
mondták.

Nagyszerűen tanították itt az akkori idők
főtantárgyát, a latint. Még a messze Sáros
patakról is jöttek ide végzett diákok, hogy
mint gyakorló tanárok Bél Mátyástól ta
nulják meg a latin nyelv helyes tanításá
nak módját. De éppen olyan jól tanították
— ami akkor csudaszámba ment — a reális
tárgyakat is, köztük Francke és Bél ked
ves szakját, a földrajzot. — Külön tanárt
hívtak a magyar nyelv tanítására. Bél ki
tűnő magyar nyelvtant írt. Ezt még száz
év múlva is használták a hazai iskolákban.
Büszkék lehetünk arra, hogy abban a lati
nos korszakban a pozsonyi líceumban már
tanították a magyar nyelvet. A mi tótnak,
németnek emlegetett egyházunk ebben a te
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Sokoldalúsága bámulatos volt. Mint
földrajzíró, történetíró, nyelvész, teológiai,
orvostani, botanikai művek megalkotója
egyaránt elsőrangú. A tulajdonképpeni
tudományos földrajzi és történeti irodalom
nak ő a megteremtője hazánkban. Legneve
zetesebb, korszakot alkotó jelentőségű, latin
nyelvű, de magyarlelkű műve a „Notitiae
...H u n g áriáé novae” (Az új Magyaror
szág ismertetése). Ez az „Ű j Magyaror
szág” az 1718-iki pozsareváci békével a
török uralom alól felszabaduló, integritá
sát visszanyerő haza volt.
Boldog Bél Mátyás! ő látta a magyar
határok diadalmas revízióját, ami nekünk,
mai boldogtalan magyaroknak, csak mint
bizadokó reményünk tündérképe lebeg sze
münk előtt.
Nem csoda, ha Bél Mátyást, a világhírű
tudóst, a lelkes hazafit, itthon is szerették.
Elnevezték „historicus patrius” -nak, a
haza történetírójának. Kupeczky János, a

—

világhírű magyar festő, hitünk sorsosa, az
evangélikus Bazin-város szülöttje, meg
festette arcképét. Az 1741-iki országgyűlés
alkalmával az egykori „Életünket és vé
rünket” igazgató-tanár, akkor már pozso
nyi lelkész szerény otthona volt a haza leg
kiválóbb katolikus és protestáns vezető
embereinek találkozó helye. Mert ez a val
lásilag is türelmes férfiú a maga korában
olyan nagy nemzeti összetartó erő volt,
mint később Kazinczy Ferenc, Kisfaludy
Károly és Széchenyi István.
Kedves líceuma az ő lelkének hatása
alatt nemzedékek sorára virágzó intézet
maradt. Tömegesen jöttek ide tanulni
ausztriai németek és csehek is. Itt tanult
például a csehek legnagyobb történetírója
és politikai vezére, Palaczky Ferenc is. So
kan jöttek ide „német szóra” szerbek DélMagyarországból, sőt a szerbfejedelemség
ből. De igen sok alföldi magyar fiú is jött
ide, többnyire „cserébe” . Pozsonyi német
és mondjuk komáromi magyar családok
egy-két évre kicserélték gyermekeiket. Ez
volt a legolcsóbb, legbiztosabb és legkelle
mesebb módja az illető nyelv megtanulásá
nak. Maga Jókai is ilyen „Tauschbub” ,
cseregyermek volt Pozsonyban. Ennek em
léke aranyozza be egyik legkedvesebb re
gényét, a „Mire megvénülünk ” -et.
A virágzó iskola leikéről, diákságának
életéről nemcsak könyvek, hanem eleven
emléke után is igen sokat tudnék beszélni,
ha e cikk szűkreszabott kerete engedné.
Én magam is voltam pozsonyi líceista
diák, apám pedig az 1848-at megelőző idők
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ben, a líceumnak, hogy úgy mondjuk „hős
korában” járt itt. Tőle is tudom, milyen
lelkes volt ez iskola magyar ifjúsága, me
lyet az önképzőkör, a Magyar Társaság is
összetartott. Rajongó örömmel fogadták
Jósika egy-egy új regényének megjelenését.
Nem is várták, hogy kézről-kézre adva ol
vashassák, hanem összegyülekeztek s apám
mal, mint könyvtárossal, felolvastatták és
hallgatták bámuló gyönyörrel. Buzgón lá
togatták a követek házának karzatát és ifjú
szívük felmelegedett Deák Ferenc, Szé
chenyi István, Kossuth Lajos szónoklatai
nak lángjain.
Bizony nagy volt Pozsonynak a jelentő
sége a nemzet életében. Németségénél fogva
a magyar nemzet lelkét összekapcsolta, a
nyugati kultúrával. Hány derék magyar
ifjú tanult meg itt németül, hazafias lelkületének minden károsodása nélkül. De ezek
től a „cseregyerekek ” -től meg hány po
zsonyi család lett érzésben, sőt gyakran
nyelvben is magyarrá.
Pozsonynak, e szeretett, siratott szent
városnak ilyen irányú jelentőségét mondja
el csodálatos tömörséggel az a beszélő kő,
melyet Jókai egykori „csereszüleinek” lakó
házán helyeztek el. A beszélő követ eltávo
lították, el akarták némítani a város ideig
lenes új urai, de mi magyarok eltörülhetetlenül véssük be lelkünk táblájára kevés
szóval igen sokat mondó feliratát:
„Jókai egykoriban hozzád járt német igére,
Most te siess hozzá nemzeti szóra,
[Pozsony!”
Dr. Szigethy Lajos.
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Patócsi Zsófia emlékezete.
Négyszáz esztendő ködös távlatába röppen
vissza tekintetünk, hol a felébredő lelkek
szürkületének keleti peremén még csak az
imént írta fel a hajnal rózsaszínű ujjaival
a reformáció nevét. A mohácsi vész bo
rongó fellege meg-megtöri itt-ott a fellövelő fény-nyalábokat.
Ennek a komák egyik legértékesebb, de
korán ellobbant történetírója Mikulik Jó
zsef, a Gömöri Esperesség Történetében
jegyzi meg, hogy nem hiba-e az, hogy
Széchy Mária kalandjait mindenki ismeri,
holott édesanyjáról, Homonnay Máriáról,
ki a keresztyén hit példaképe, az egyházak
és iskolák védő- és istápoló szelleme volt
egy negyedszádadon át — a történelem
lapjai hallgatnak.
Mi is azt kérdezzük: nem hiba-e ez, hogy
a reformáció egyik legnemesebb nőalakjá
nak: Patócsy Zsófiának életrajza Mikulik
kéziratában ma is kiadatlanul hever a rozsnyói múzeumban ?
Mikor 1897-ben Küküllővárott megtalál
ják sírját, felidézgetik 1861-ből a Magyar
Hölgyek Életrajzát s a még 1852-ben meg
jelent Losonczi Phönix III. kötetét, hol
Nagy Iván emlékezett meg róla — Farkas
Ernőd egy színes regényes rajzban hívta
fel rá a figyelmet 1911-ben, Szabó József
pedig a Koszorúban adott róla egy népies
füzetet, — s mégis valahogy nem Íródott
bele a neve az evangélikus köztudatba,
mintegy Shakespeare igazolásául, hogy „a
rossz, mit ember tesz, túléli ő t ; a jó gya
korta sírba száll vele.” Emelje fel hát e
sír fedőlapját szerény emlékezésünk.
A tyja Izabella királynő hü tanácsosa
volt, vagyonos erdélyi ú r ; anyai ágon
Bethlen Miklós dédunokája, kinek ereiben
a Mátyás korabeli Czibak nádor vére lük

tet. Születési idejét 1531-re teszik egyesek,
Mikulik szerint 1533-ban született Bethlen,
várában. Míg az erdélyi udyarház kis
leánya felserdül, vessünk egy pillantást a
magyar Felvidékre. '
A János királyhoz pártolt hatalmas Bebek János fiát: Ferencet, Ferdinánd meg
nyerte. Igaz, hogy hűsége a nádszál ingása
volt, mert hétszer váltott pártot anyagi ér
deke szerint. Mint Gömörnek az ura, a leg
erősebben üldözte az evangéliumi hit hir- ;
detőit. A Luther eszméihez vonzódó Csetnekyeket ősi fészkükben támadta meg,
Rozsnyó környékének első reformátorát:
Fischer Andrást pedig a krasznahorkai
várból vetette a halálos mélységbe.
Igaztalan tetteinek forrongó idején csap
kemény szívére az a hír, hogy Imre öccse
elhagyja a gyulafehérvári prépostságot, s
az új vallás szerint törvényes hitvest vá
lasztva, lélekben elszakad bátyjától. De el
szakad tőle György fia is, ki Erdélyben
megismerve Patócsy Ferenc zarándi fő
ispán és gyulai főkapitány gyönyörűséges
leányát: Zsófiát -— azt nőül veszi. Frigyü
ket a szépséges ara kérelmére az új hitnek
papja áldja meg.
Ez az áldás foganatossá is lön. Csodás
harmóniájában a léleknek élik az élet nap
jait férjével a vészek, a förgetegek idején.
A nő kisugárzó lelki nemessége, tiszta val
lásossága a szilaj Bebek-ivadékot a refor
máció hívévé tette.
Szádvári várkastélyuk az igazi családi
boldogság otthona lett. Szigeti János igehirdető lírám, még a várnépnek a tiszta
evangéliumot prédikálta, addig pihenő
óráiban urának négy kis leányát tanította
sorban imádkozni. Fiú utódot nem adott az
Űr nekik, így lett családja utolsó férfi sar-
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jává Bebek György. De ne előzzük az idők
folyását, mert még nagy dolgok történnek
addig.
Patócsy Zsófia új honában nemcsak egy
megértő férfi lélekre talált, de egy megértő
női szívre is: barátnőjében, Magócsy Gáspárné szül. Massai Euláliában. H ogy mily
sokat és szépet jelent két női lélek tiszta
barátsága — az ő életük példázza minden
koron. Nem a nagy világ hívságos dolgai
val foglalkoztak, de a lélek kincseivel. Kis
leányai neveléséből megmaradt óráit hit
testvéreinek javára áldozta. Míg a férje a
felvidéki klastromok renyhe szerzeteseit
szedte rendbe és sorra döntötte meg a re
formációnak ellenfeleit, addig a példaadó
hitves barátnőjével messzi vidéken a temp
lomokat ékesíti meg, az iskolákat gyámolítja és pártfogásba veszi a protestáns egy
házi írókat. Ezért ajánlja nekik Melius Pé
ter „Sámuel és a királyok két könyvének”
fordítását, s ezért emlékezik meg egyik
prédikációjában hálás lélekkel Magócsynéről és Bebeknéről, „akik sem marhájukat,
sem pénzüket nem szánják,” hanem az Űr
felséges házát építik.

sai kapitánnyal sorba foglaltatja e l: Szendrőt, Pelsőczöt, Gombaszöget, Krasznahorkát, de Szádvár alatt megtorpan martalóc
hadaival. Bebek György fogságából vissza
térve, hasztalan kísérlelte meg az erdélyi
hadak megmozdítását, messziről búsan kel
lett néznie, hogy mint lesz úrrá sorba az
idegen ősi birtokán. De amint az 1861-től
való életrajza írja : „bár otthon minden
teher neje vállait nyomá, az többször bebizonyítá hol a török, hol Ferdinánd zsol
dosai előtt, hogy a női kebel alatt bátor fér
fiú szíve is doboghat. ’ ’ Miksa csapatai előtt
is bezárta a hős lelkű asszony Szádvár ka
puit s felvette a harcot az ostromlókkal,
noha négy kis leánya is ott lakozott a meg
rohamozott várban. Hasztalan szólította
megadásra őt intő levelében Forgách Si
mon, mert a rózsás női ujjak azt írták a
válaszban, „hogy az ő szíve még mindig
helyén van” .

Hithűsége sziklára épült. Az Isten ke
gyelme pedig erős próbára tette szívét,
mint egykor a bibliai Jóbét. 1562-ben fér
jét Magócsy Gáspárral együtt, egy hamis
hírvivővel Balogvár mellett tőrbe csalja a
török Haszán. Bebek György keresves fog
ságba kerül. Hiába fordul a bánatos fele
ség segedelmet esdve a bécsi udvarhoz, az
evangélikus nő szavát nem hallgatják meg.
Ekkor kér pártolást Erdély protestáns
urától: János Zsigmondtól, kinek révén
40.000 arany váltságdíj mellett kiszaba
dítja férjét a pogány rabságból.

Férje vergődő szívének kínos kétségével
nézte távolból a céltalan küzdelmet. Sáffár
Péter, hű emberét sikerült levéllel Szád
várba küldeni, s így rávette hitvesét, hogy
méltó feltételek mellett adja fel a várat.
Az ostromlók alig akartak hinni a fülük
nek, mikor egy csillagos januári éjtszakán
Ebeczky Péter lovas vitéz becsületes fel
tételekre szólította a körül portyázó ellen
séget. Az evangéliumi hit nagy asszonya
egész családjával, minden kincsével, vité
zeivel szabadon vonulhatott el.

A német király ekkor elérkezettnek látja
az időt arra, hogy az evangélikus Bebekcsalád birtokát elvegye. Svendi Lázár kas

Egyik szakállas ágyújának lövése, mit
maga irányított, az ostromló sereg vezérét,
Svendi Lázárt majdnem mennybeli raportra küldte. Köpenyén sokáig mutogatta
e lövés okozta égéses szakadást.

Első útja a nemeslelkű barátnőhöz Tor
nára vitte, honnan Magócsy Gáspár vezette
a négy év óta nem látott visszatérő férjé
nek boldogan ölelő karjaiba: Bajomba.
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A bécsi király elszedte a Bebek-javakat:
Meghalt férje kedvence is: a legidősebb
leány: Zsófia. A sokat szenvedett szerető
férj, annyi aggodalom, annyi szenvedés
után, mint derékon sebzett tölgy összerop
pant, s 1567. év végén sírja felett megfor
dították örökre a Bebek-címert.
Fiatalon, női szépségének teljében lett
özveggyé Patócsy Zsófia, de özvegyi fátyo
lét soha el nem vetette. A maga boldogsága
helyett megelégedett azzal, hogy az Űr
látni engedte leányai boldogságát. Egyik
lánya somlai Báthory Istvánnak lett a
neje, a másikat Ballay Kálmán vezette ol
tárhoz, a harmadik Kendy Ferencnek es
küdött örök hűséget.
Erdélyi otthonában is talált egy igazi
barátnői szívet Bocskay Erzsébetben, aki
Báthory Kristófnak — a későbbi erdélyi
fejedelemnek — volt a felesége. Vele

együtt buzgólkodtak ama buzdításban,
mellyel felkeresték az összes protestáns je
les egyházi férfiakat, hogy fogjanak hozzá
együttes erővel a teljes Szent írásnak ma
gyarra való átültetéséhez. Hő vágya, hogy
ezt megélje, már nem teljesedett be a földi
tereken.
Élte utolsó percéig férje után gyászt vi
selve, tért örök nyugalomra 16 évi özvegy
ség után 1583-ban. Áldott lelkének földi
porsátorát Küküllő várban helyezték örök
nyugalomra. Több mint 300 év múlva ku
tató tudósok, megtalálva halotti ruháját
és temetési ékszereit, azokat az Erdélyi
Múzeumban helyezték el Kolozsvárott.
Teste elhamvadott, ruhája egy időre még
megmaradt, de nemes emléke örökké élni
fog a magyar evangélikusoknak a méltó
elődöket tisztelő lelkében.
Dr. Oravecz Ödön.

Keresztyén élet.
Olvasd: II. Timóteus 1 ,8 —-9. vers: „N e szégyeld tehát a mi
Urunkról való bizonyságtételt, hanem szenvedj együtt az
evangéliummal az Isten ereje szerint, aki minket üdvözí
tett és elhivott, szent elhivassál.”

Az iskolai
esztendő
befejeződésével
együtt befejezést nyert az egyháznak ün
nepi féléve is. Elkísért minket üzenő sza-

vával és tudtunkra adta Istennek örök
szent akaratát. Az Ifjú Évek és vele együtt
az „Érted-e mit olvasol” is elbúcsúzik egy
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időre tőled, fiatal testvérem. Most már az
utolsó számban azt kérdezi ez a rovat tő
led: „Megértetted-e, amit olvastál?”
S ezt a kérdést joggal teszi föl. Olyan
sok ember van, aki hallgatja az evangélium
hirdetését, de értelmetlenül megy odább és
egy könnyű vállrángatással intézi el mind
azt a tanítást, mellyel meg akarta áldani
és meg akarta jobbítani az Isten, — elin
tézi azzal a gondolattal: szépet prédikál az
evangélium, dehát azt nem lehet megvaló
sítani. Ezzel a nézettel nagyon sokféle kön
tösben találkozunk. Vannak, akik gyűlöl
ködéssel vallják: nem való az evangélium
tanítása a mai embernek. Olyanokat köve
tel, ami úgyis egészen hiábavaló igyekezet.
Nem lehet azt a földi életben megvalósí
tani. Gyűlölködésükben sokan odáig men
nek el, hogy üldözőbe veszik Krisztus ta
nításának követőit. Ott csakugyan „szenve
dést kell vállalni az evangéliumért” . Má
sutt, nálunk, nem üldözik, aki Istent ke
resi és keresztyén életre törekszik, de so
kan járnak közöttünk, akik azt hiszik, hogy
az evangélium követelései azért oly nagyok
és magosak, hogy azokból valamit le lehes
sen alkudni. Általában ez a mindenből való
lealkuvás ismertető jele is a mai kornak.
De téved az az ember, aki könnyen azt
hirdeti, hogy az evangéliumból is le lehet
alkudni, ami az embernek kényelmetlen.
Az emberben a lélek egészen másképpen
beszél. A lelkiismeretünk azt mondja, ami
kor Isten akaratának súlyosabb követelése
előtt áll, hogy az Istennek igaza van! Ő
olyat követel, amit önéletünk boldogságára
meg kell valósítanunk.
Azt mindannyiunknak el kell ismernünk,
hogy Isten nagyon sokat és nehezet köve
tel. De nem szabad abba a tévedésbe jut
nunk, hogy Isten csak követelő Isten. Nem
csak szenvedést kíván tőlünk minden igaz

ügy érdekében, hanem amint mai igénk
mondja is, az evangélium nemcsak követe
lés, hanem az evangélium erő is. Elsősor
ban az. Ez teszi evangéliummá. Erő, mely
nagy dolgok megvalósítására, szent élet élé
sére tesz képessé minket. Nem mindjárt,
nem azonnal, mihelyt megkezdjük a kísér
letet. Valahogyan úgy van az ember az
evangélium erejével, mint Jézus példabe
szédében is mondja: Ő a szőllőtő, mi a
szőllővesszők vagyunk. Lassan növekszünk,
lassan erősödünk és leszünk alkalmasakká
arra, hogy gyümölcstermő életet folytas
sunk, de az erőt, az életnedvet, azt a
tőtől kapjuk. Az evangélium az, amely a
lelkünket megerősíti és alkalmasokká tesz
minket arra, hogy alkú nélkül, Isten aka
rata szerint folytassuk a magunk keresz
tyén életét. Így már nem lesz lehetetlen a
keresztyénség követeléseit megvalósítanunk,
íg y lassanként azok példája szerint növek
szünk keresztyén életünk tisztaságában,
akik előttünk jártak az egyház életében
annyi áldással és annyi értékes munkával.
Ha bennünk él az evangélium ereje, akkor
nem nyomhat össze a kívülről ránk nehe
zedő evangéliumi követelés, mert nagyobb
az az erő, amely bennünk lakik, mint az a
követelés, amely kívülről ér minket.
Azokkal szemben, akik közöttünk oly
nagy hangon hirdetik, hogy nem lehet a
mai világban a keresztyén életet megvaló
sítani, azt kell fölhoznunk, hogy nem ez a
lehetetlen, hanem az, hogy az ember ne
éljen keresztyén életet. Hogy Istennel harc
ban, Istennel szemben folytassa le életét.
Az a lehetetlen, hogy pogány életet éljen
az ember. Minden magosabb cél elvész a
szeme elől és amikor ellenségeskedésbe ke
rül az Istennel, kétségtelen, hogy ő marad
a gyöngébb és egyben a vesztes. A törté
nelem Julianusról jegyezte föl, hogy ami
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kor a keresztyénség elleni küzdelmében el
Az Ifjú Évek e rovatának búcsúszava,
esett és vallomást tett az ajka: „Győztél, most az iskolai év végén vakációra induló
galileai! ’ ’ Ezt a vallomást nagyon sok em olvasóihoz ez az ige: „Ne szégyeld a mi
bernek szomorú szívvel kell egy eltévesz Urunkról való bizonyságtételt, hanem szen
tett élet után elmondania, ha nem veszi vedj együtt az evangéliummal az Isten
magára Isten elkötelező hívását és nem ereje szerint, aki minket üdvözített és el
igyekszik minden áron megszerezni a maga hívott szent elhívással!”
W olf Lajos.
számára az evangéliumban rejlő hatalmas >
erőt.

IDŐ

SZERETET.

Értem, mert érzem; tudom, mert tanultam,

Találkoztam a Szeretettel,
Ruhája piszkos volt és tépett,
Mellettem árnyékként suhant el
S nem láttam rajta azt a szépet,
Amit eddig róla tanultam.
Csapzott haja szeméhe hulltan
Elfödte szürke, ványadt arcát.
Oly félénk és oly elhagyott volt.
Hát nem találhat sehol otthont?
Ő is küzdi az élet harcát?
Szeretet! — kiáltok utána.
. .. De messze jár már. Szürke fátyla
Még itt kísért s rongyos ruháját
Látni vélem.
Szeretet! Hát tényleg te voltál
Ez ijesztő árny, tépett vándor?
így kiüldözve a világhói,
Mint elűzött eh kóborolnál?
Nem, nem lehet, úgy-e csak tréfálsz
S csak figyelmeztetőül sétálsz
Ily öltözetben emberek közt?
Hogy láthassák mivé lehetnél,
Ha szivükben helyet nem lelnél
S nem kapnál tőlük meleg köntöst.
Mert ha valóban Így kivetne
Az emberiség, megszűnne minden.
Hisz’ a világot a jó Isten
Csak Tebelőled teremtette!
Michnay Zsófia.

Hogy az idő múlik, suhannak a percek,
Kábító gyorsan elmúlnak az órák . . .
Repülnek az évek s már nem vagyok gyermek . . .
Értem, mert érzem; tudom, mert tanultam,
M ért kell kihasználni az Idő múlását:
M ert emberi erő, gigászi gépek
M eg nem állíthatják csalfa suhanását. . .
Értem, mert érzem; tudom, mert tanultam,
Hogy bár az évek múlnak sorra . . . múlnak . . .
M ért kell sietnünk lázasan és fu tva:
M ert az emberek oly hamar sírba hullnak . . .
Értem, mert érzem; tudom, mert tanultam,
Hogy ha visszanézünk, messze az Időbe’
S mindig remélve járunk útainkon,
Lassabban haladunk úgy a Jövendőbe . . .
Csak egyet nem értek, mert azt nem is érzem;
Nem is tudom, mert még sohase tanultam,
H ogy elmerülve az Idő ködébe
V ájjon meddig élek, meddig tart az utam?
Belopotoczky Lajos.
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Hogyan lehet a dér, die, das-t könnyen megtanulni?
II. Die T ie re. — Az állato k .
s Tier
az állat

s Füllen
a csikó

r Stier
a bika

r Sattel
a nyereg

e Kuh
a tehén

r Bügel
a kengyel

s Rind
a marha

x Ochs
az ökör

e Peitsche
az ostor

Da steht dér R am Berge.
Itt a bökkenő.

r Zügel
a gyeplő

s Kalb
a borjú

r Zaum
a zabla

s Leder
s Feli
a bőr

e Mahne
a sörény
e Halfter
a kötőfék

s Horn
a szarv
r Schweif
a farok

e Ziege
a kecske

r Huf
a pata

r Bock
a bak

e Milch
a tej

r Widder
a Kos
e Wolle
a gyapjú

r Kasé
a sajt

s Vlies
a gyapjú

s Schaf
a juh, birka
s Lamm
a bárány

s Schwein
a disznó

e Herde
a nyáj

e Sau
az emse

s Rudel
a falka, csorda

r Éber
a vaddisznó

s Pferd Williges S soll mán nicht treiben.
a ló
Jó lovat nem kell hajtani.

s Verkel
a malac

s Ross
Hoch zu S.
a paripa Paripán.

r Hund
a kutya

_ r,„\
\ Hau' u .
° ’ ge e

Einem geschenkten R schaut mán
nicht ins Mául.
Ajándéklónak nem nézik a fogát.

s Windspiel
az agár
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e Katze
a macska

r Tiger
a tigris

r Kater
a kandúr

r Panther
a párduc
r Bar
a medve

r Hahn
a kakas

r Wolf
a farkas

e Henne
a tyúk

r Fuchs
a róka

s Huhn
a tvúk

s Zebra
a zebra

r Esel
a szamár

s Kamel
a teve

s Maultier
az öszvér

s Lama
a láma

e Maus
az egér

s Nashorn
az orrszarvú

e Ratte
a patkány
s Wiesel
a menyét

r Elefánt
az elefánt

S burg. Moson.

s Elfenbein
az elefántcsont

r JSger
a vadász
e Jagd
a vadászat, hajsza

r Affe
a majom

r Fang
a fogás, zsákmány
s Netz
a háló

Er hat einen Ren.
Ö berúgott.
e Giraffe
a zsiráf

r Vogel
a madár

e Fuszspur
a lábnyom

Den R kennt mán am Gesange.
Madarat hangjáról ismernek meg.
s Geflügel
a baromfi, szárnyasok

r Hasé
a nyúl

r Fliigel
a szárny

s Kaninchen
a házinyúl

r Schnabel
a csőr

r Hirsch
a szarvas

r Leim
a lép

s Reh
az őz

s Ei
a tojás

e Gemse
a zerge

e Entwicklung
a fejlődés

r Löwe
az oroszlán

r Dotter
a tojássárgája

e Löwin
a nöstényoroszlán

s Eiweis
a tojásfehérje
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e Eierschale
a tojáshéj

e Falle
a csapda

s Nest
a fészek

e Nachtigall
a csalogány
e Schwalbe
a fecske

e Feder
a toll

r Kranich
a daru

r Adler
a sas

r Spatz
r Sperling
a veréb

r Geier
a keselyű

e Elster
a szarka

r Falke
a sólyom

e Lerche
a pacsirta

r Habicht
a héja

e Amsei
e Drossel
a rigó

r Rabé
a holló

r Fink
a pinty

e Kráhe
a varjú

r Stieglitz
a stiglic

R des Ibykus. Ibykus darva.
Die Kraniche des Ibykus.
Ibykus darvai.

r Fásán
a fácán

r Storch
a gólya

r Strausz
a struc

r Schwan
a hattyú

r Papagei
a papagáj

e Eule
a bagoly

r Kakadu
a kakadu

e Gans
a liba

s Krokodil
a krokodil

e Ente
a kácsa

e Eidechse
a gyík

r Pfau
a páva

r Frosch
a béka

r Specht
a harkály

r Fisch
a hal
e Angel
a horog

f Kukuk Geh zum R.
a kakuk Eredj a manóba.

e Wachtel
a fürj

e Taube
a galamb

r Wal
a cet

r Taubenschlag
a galambdúc

r Tran
a halzsír

Dér E ruf.
Pitypalatty.

r Hai
a cápa

r Kafig
a kalitka

e Robbe
a fóka
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r Delfin
a delfin

e Raupe
a hernyó

r Hering
a héring

s Insekt
a rovar

e Schlange
a kígyó

r Schmetterling
a pillangó

e Viper
a vipera

r Faltér
a lepke
r Drache
r Unhold
a sárkány

r Egei
a pióca
r Igei
a sündisznó

s
s
s
a

e Muschel
a kagyló

Scheusal
Ungeheuer
Ungetüm
szörnyeteg

e Sphinx
a szfinksz

e Auster
az osztriga

e Brut
a fajzat

e Perle
a gyöngy

e Schildkröte
a teknősbéka

e Schnecke
a csiga

r Krebs
a rák

r Aal
az angolna

r Schwamm R drüber! Spongya rá !
a spongya
(Le kell törülni az adósságot.)

r Wurm
a féreg
e Made
a féreg

e Spinné
a pók

e Biene
a méh

s Spinnengewebe
a pókháló

r Schwarm
a raj

e Fiiege
a légy
e Müke
a szúnyog

r Honig
a méz
e Wabe
a lépesméz

e Grille
a tücsök

s Wachs
a viasz

e Heuschrecke
a sáska
r Floh
a bolha

r Bienenkorb
a kaptár

Jemandem einen R ins Ohr setzen.
Valakit nyugtalanságba ejteni.
e Wanze
a poloska

s Bienenhaus
a méhes

e Laus Die E láuft ihm über die Leber!
a tetű
Bosszankodik!

e Wespe
a darázs

e Hetze
a hajsza, hecc

e Ameise
a hangya

-
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Vásárhelyi Pál.
Vásárhelyi működése egybeforrad a leg
nagyobb magyar: gróf Széchenyi István
törekvéseivel. A nagy reformeszméket gya
korlatba iparkodnak átültetni mind a ketten. Nyugatról már elindultak a szabad
ság, az egyenlőség és testvériség eszméi, a
szabadság fölkelő napja előrevetette fény
sugarait és megvilágította az utat, mely az
eszmék és gondolatok szabadságához, a né
pek és nemzetek kultúrális és gazdasági
fejlődéséhez vezetett. A küzdelem nehéz
volt, mert nemcsak az önkényuralom által
elkobzott alkotmányos jogok visszaszerzé
séről volt szó, hanem magát a hivatalos
életből kizárt magyar nyelvet is törvényes
jogaiba kellett helyezni.
Széchenyi István látnoki szelleme miha
mar észrevette a századok mulasztásait,
fajunk hibáit és mindezekkel számolva, is
merve a művelt népek nemzeti és gazda
sági erejének forrásait: szinte lázas hév
vel, pihenést nem ismerő munkássággal
igyekezett beléönteni lelkének nemes hevét,
agyának gazdag tudását, szívének forró
érzését nemzetébe, korholva fajunk és múl
túnk hibáit, lelkesítve nemes és nagy esz
mék megvalósítására, melyek hivatva vol
tak megalapítani a modern Magyarorszá
got s ebben megsziládítani a magyar nem
zet uralmát.
Széchenyi a reformok sikere érdekében,
hogy föllendíthesse az ország gazdasági
életét, elsősorban a közlekedést akarta ja 
vítani, ezért teremtette meg a dunai hajó
zást, az Alduna szabályozását, azért akarta
meghódítani az Alföldet a Tisza szabályo
zásával. Ebben a munkában egy férfiú dol
gozik Széchenyi mellett lankadatlanul, ne
mes hévvel, hazafias lelkesedéssel és korát
meghaladó nagy szakértelemmel: Vásár

helyi Pál, a legnagyobb magyar mérnök,
aki tudásban, lelkesedésben és érdemekben
méltó társa a legnagyobb magyarnak.
Vásárhelyi Pál — amint azt Gonda Béla
könyvében olvassuk (Vásárhelyi Pál élete
és művei.) — székely nemesi családból szár
mazik. Már 1289-ben Aranyosszéket kap
ják IV. Lászlótól. Eredeti nevük KézdiVásárhelyi; mert Kézdivásárhely volt az
ősi fészkük. A X V I. században átkerülnek
Magyarországra is Szatmárba, majd 1786ban Szepességre, ahol Szepes-Olasziban Vá
sárhelyi Mátyás, Pál édesatyja, az ottani
evangélikus egyháznál kántortanító lett.
Nagy műveltsége és finom modora miatt a
városban igen kedvelték. Felesége, Téglássi-Bekk Mária révén rokoni kötelékek
fűzték a gróf Degenfeld-családhoz. Egyik
Degenfeld gróf ugyanis a Vásárhelyi Má
tyás sógorának, Bekk Pálnak a lányát vette
el feleségül. — Vásárhelyi Mátyás 18 évig
lakott Szepes-Olasziban, s itt született Pál,
a későbbi híres mérnök 1795. március 25
vagy 26-án, amint azt a keresztelő levele
tanúsítja.
Vásárhelyi Pált 9 éves koráig a szülői
háznál nevelték, s a Kazinczy Ferenc fő
tanfelügyelő által alapított elemi iskolába
járt, ahol atyja tanító volt. ■— 1804-ben
Vásárhelyi Mátyás Miskolcra költözött és
1806-ban ott az evangélikus egyház leány
iskolájának lett a tanítója, s mint ilyennek
kötelessége volt három nyelven tanítani,
orgonálni, magánórákat adni, prédikálni
és könyörögni.
Vásárhelyi Pál Miskolcon végezte el al
gimnáziumi és Eperjesen filozófiai tanul
mányait. Mérnök akart lenni, azért akkori
szokás szerint két évet gyakorlattal töltött
Borsod vármegye mérnöke, Losonczy Jó
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zsef mellett. Nagy szorgalommal dolgozott,
amiatt tág látókörrel került a pesti egye
temen a mérnöki intézetbe, a kellő elméleti
képzettség megszerzésére. A két éves mér
nöki elméleti tanfolyamot minden tan
tárgyból kitűnő sikerrel végezve, 1816 nov.
30-án megkapta a mérnöki oklevelet.
Először erdőméréseket végzett, majd
1819. márc. 11-én a helytartótanács a Tisza,
azután a Kőrös— Berettyó folyók vízrajzi
felvételéhez nevezte ki napidíjas mérnök
nek. Itt szerezte meg Vásárhelyi Pál ké
sőbbi nagyszabású működéséhez azt a szi
lárd alapot, melyen eszméit, terveit nagy
tudásával, gyors áttekintésével, tiszta íté
letével fölépítette. Szerencsés sorsa, mely
öt éppen erre a térre terelte, már szinte
megjelölte számára az utat, melyen ha
ladva maradandó szolgálatokat tehet hazá
jának. Nyugodalmas révbe érvén, 1821.
márc. 25-én (tehát éppen születése nap
ján) megnősült, a jász-nagykún-szolnokmegyei főorvos leányát, Szentmiklósi Se
bők Máriát vevén feleségül.
Vásárhelyi Pál abban az időben kezdte
meg mérnöki működését, amikor éppen a
legnagyobb tevékenység indult meg folyó
ink szabályozása s ezzel hajózható utaink
javítása és fejlesztése érdekében. Ekkor
még nem volt vasút, a gőzhajót sem ismer
ték, a tömegforgalmat tehát csakis víziúton tudták lebonyolítani. Ezért töreked
tek az országutak megépítése mellett víziutakat létesíteni, a folyókat szabályozni,
hajózócsatornákat építeni. A Ferenc-csa
torna már elkészült, felvetették a Buda
pest— csongrádi csatorna tervét, Vedres
István kiváló mérnökünk a Budapest— sze
gedi csatorna mellett írt röpiratot. Lassan
Bécs is megmozdult, az udvari tanács fel
kérte az udvari haditanácsot, hogy a Du
nára vonatkozó mérési adatokat bocsássa

rendelkezésére. Mindez megtörtént, térké
pezni, felmérni (ez a mappáció) kezdték a
Dunát, és 1822-től kezdve polgári mérnö
kökre bízták.
Vásárhelyinek a Kőrös folyók felvételi
munkálatainál, valamint később a dunai
mappációnál -— ahova 1826-ban áthelyez
ték — bő alkalma nyílt a területi fölméré
sek, a folyók meder- és vízjárási viszonyai
nak kikutatása terén fölvetődő, sokszor
igen összekúszált föladatok megoldásában
kipróbálni éles boncoló elméjét, nagy mér
nöki tudását, amivel csakhamar magára
vonta az országos építész főigazgatóság
figyelmét és érdeklődését. Itt szerzett gaz
dag tapasztalatait már 1827-ben irodalmilag is érvényesítette. Ebben az évben je
lent meg a m. kir. egyetemi nyomdában a
következő két műve.
„Introductio in praxim tiriangolationis. Opera
Pauli Vásárhelyi approbati et regiae mappatirnis
Danubii operantis geometrae” , továbbá „Auflösung einiger wichtigen Aufgaben als Beitrag zwm
geometrischen Triangulieren, durch Paul Vásár
helyi Donau-Mappirungs-Ingenieur. ’ ’

Az elsőben a háromszögelés rövid átte
kintése után gyakorlati példákkal megvilá
gítva kifejti a háromszögelésben előforduló
különböző esetek megoldási módját, míg
az utóbbiban néhány érdekesebb és nehe
zebb kérdés megoldását közli, melyek mind
egyike élénk tanúságot tesz a szerző kiváló
elméleti képzettsége mellett nagy gyakor
lati jártasságáról és éles boncoló felfogásá
ról, mellyel az előforduló nehéz helyzetek
ben a kibontakozás módját olyan tisztán
megvilágítja.
Közben 1829. ápr. 14-én a dunai felmé
rések vezetését Vásárhelyire bízzák. Péterváradig már elkészült a mappáció, de Péterváradtól Orsováig, tehát a legnehezebb
rész térképezését Vásárhelyi irányítja már.
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A szakemberek felfogása szerint a dunai
térkép a fölvételek pontossága, a kidolgo
zás helyessége, a földolgozott adatok tel
jessége, megbízhatósága és világossága, az
egésznek nagy terjedelme tekintetében bát
ran nevezhető a világ első folyami térké
pének.
Míg Vásárhelyi mérnöktársaival az Alduna felvételén dolgozott, messzekiható
dolog történt. Feltalálták a gőzhajót. Szé
chenyi a Dunán is gőzhajókat akar já 
ratni, mert Széchenyi a dunai hajózás nagy
jövőjét, az ország gazdasági életére, terme
lésére, kereskedelmi forgalmára való ked
vező hatását lángelméjének jós erejével
már akkor belátta, amikor mások bizonyos
lenéző kétkedéssel, gúnnyal fogadták az ő
nagyratörő ábrándos eszméit, mint aki -—
ahogy Metternich herceg tréfásan megje
gyezte — azt képzeli magáról, hogy ő fe
dezte fel a Tiszát.

egész súlyával támogatta Széchenyit nagy
szabású eszméi és tervei megvalósításában.
Fontos azt tudni, mert enélkül Vásár
helyi Pál sohasem ragyogtathatta volna
mérnöki tudását. A bécsi udvar is hozzá
járult a tervhez, amikor a katonák félté
keny kedni kezdtek a „civ il” Vásárhelyire.
A katonák Vásárhelyi összes munkálatait
haszontalanoknak és túlságosan költsége
seknek hirdették, sőt azt állították, hogy
ami Vásárhelyi terveiben jó, azt részben
a csajkásoktól (hajósok), részben a határ
őröktől vette kölcsön. Most nyilatkozik
meg Vásárhelyi igazi emberi nagysága, ha
talmas lelkiereje, hazafiassága: az ügy
előtte fontosabb mindennél, ezért katonai
szakértőt kér maga mellé, de a munkának
nem szabad abbamaradni, ö t, Vásárhelyit
sérthetik, de az ország ügye, a magyar ér
dek mindennél fontosabb, előtte.
Amikor az osztrák katonákat elintézték,
akkor meg az új-orsovai (Ada Kaleh-szigete) török basával gyűlt meg a bajuk
(tudvalevő Ada Kaleh a törököké volt).
Nem engedte dolgozni a Vaskapu táján a
mérnököket, lövetni akart rájuk és a mun
kásokra is. Széchenyi nagy nehezen tudta
elhárítani itt is az akadályokat.

Az Alduna, főleg a Vaskapu viszonyai
nak megismerésére Széchenyi személyesen
végighajózott a Dunán a Fekete-tengerig
Desdemona nevű hajóval. Saját szemével
látta azokat a nagy nehézségeket, amelyek
kel a hajózásnak az aldunai zuhatagokon,
kivált az Orsóvá alatti Vaskapu zuhatago
kon meg kell küzdenie. Ez az út érlelte
meg Széchenyiben a Duna e zuhatagos
szakasza szabályozásának, illetőleg hajóz
hatóvá tételének nagy eszméjét, melynek
megvalósítása érdekében közel egy évtize
den át kitartó küzdelmet folytatott az ele
mekkel és természeti nehézségekkel, de erre
a munkára féltékeny katonai, politikai és
diplomáciai hatalmi tényezőkkel is.

Közben az osztrák kormány Széchenyire
kezdett féltékenykedni, a munka mégis
megindult, a zuhatagok szikláit robbantani
kezdték, kis vízre számítva, megkezdték a
vontató út építését a bal, magyar parton,
amelyet Széchenyi-útnak hívnak a legna
gyobb magyarról. Széchenyi a munkálatok
sikere érdekében külföldre, Angliába vitte
előzőleg Vásárhelyit tanulmányútra.

Még nagy szerencséje Széchenyinek, hogy
sikerült az aldunai szabályozás és hajózás
eszméjének megnyernie Magyarország fe
lejthetetlen emlékű nagy nádorát, aki ma
gas állásának és személyes befolyásának

Vásárhelyit most már jól ismerte min
denki, művei hirdették tehetséges voltát,
de anyagi helyzetén nem javítottak, hiába
járt közbe érdekében maga Széchenyi, sőt
a nádor is. Ügy látszik — máskor is úgy
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volt — nem a dolgozó, fáradó, munkálkodó
embereket jutalmazták. Mindez azonban,
bár .súlyosan érintette anyagilag Vásár
helyit, mert minden idejét az Aldunának
szentelte, nem vette el a kedvét a nagy és
nemes munkától. Ezért mintaképe Vásár
helyi a törekvő, nemes akarású magyar
ifjúságnak.
Amit a sors és a felsőbb hatalom meg
tagadott Vásárhelyitől, azt megadta neki
a tudomány, 1835-ben levelező tagjává vá
lasztotta a Tudományos Akadémia. Szelle
mének felduzzadt eleven erőit ezentúl az
Akadémiában kamatoztatta, mivel Ferenc
császár halála után nem adtak tovább pénzt
az aldunai munkálatokra. Széchenyi és a
nádor azonban nem hagyták cserben Vásár
helyi nagy munkáját, ezért 1837-ben be
fejezhette az Aldunán az útépítést. Ugyan
csak 1837. végén kinevezték első hajózási
mérnökké is.

létesítésével szemben, attól tartva, hogy ez
könnyen veszélyes jégtorlódásoknak lehetne
okozójává. Ennek az aggodalomnak elosz
latására Vásárhelyi mindenekelőtt beha
tóan ismerteti a 1838-iki dunai jégjárás
történetét, miközben teljesen eloszlatja a
híd által okozható jégdugulás miatt támasz
tott aggodalmakat.
Ugyancsak 1838-ban jelent meg tőle,
szintén az „Athenaeum ” -ban, „Néhány
figyelmeztető szó, a vaskapui ügyben” .
Azt hitték ugyanis sokan, még jeles szak
emberek is, pl. a híres-nevezetes mérnök
Beszédes József is, hogyha az Alduna szik
láit kirepesztik, a vízszín leszáll a Dunán,
Tiszán és azok mellékfolyóin, úgyhogy nem
lesz víz, nem lehet majd hajózni sem.
Ma persze ezen nemcsak a szakemberek,
hanem a laikusok is mosolyognak, akkor
pedig akadémiai vitákat kellett folytatni
erről a. kérdésről.

Most már Pestre került az aldunai va
donból és élénk részt vett itt a tudományos
és irodalmi mozgalmakban: Vörösmarty,
Bajza, Sehledel (T oldy), Erdélyi János;
Bugát, Gál József, Vajda János, Vachot
Sándor stb. társaságában.

1840. június hó elsején rendes tagsági
székét az Akadémiában „A Berettyó vizé
nek hajózhatóvá tételéről a Bega vizének
példájára” c. művével foglalta el. Kifejti
ebben, hogy „hazánk a legszebb folyamok
kal van keresztülmetszve; azok legnagyobb
része alkalmas a hajókázhatásra, a nem
alkalmasakat pedig csatornák táplálására
lehetne fölhasználni.

De mérnöki munkáját sem hanyagolta
el. Hatással volt a „Fertőtó-lecsapoló csa
torna” (1835) munkálataira, amely a nagykiterjedésű Húnságot akarta a kultúra
szolgálatába állítani. Terveket készített a
Duna szabályozására is aldunai tapaszta
latai alapján még az 1838. évi pesti árvízkatasztrófát megelőzően. 1838-ban jelent
meg az „Athenaeum” c. folyóiratban ma
is értékes tanulmánya „A budapesti álló
in d tárgyában” . Ebben főleg a vízfolyási,
és jégjárási viszonyokat taglalta, különös
tekintettel az éppen levonult rendkívüli
nagy árvíz okaira, mely sokakban komoly
aggodalmat támasztott a tervezett állóhíd

1841-ben végre hajózási felügyelővé ne
vezik ki. Ugyanebben az évben a nádor
Széchenyivel bejárja az Aldunát, megszem
léli a munkálatokat és a legnagyobb elis
meréssel nyilatkozik Vásárhelyi munkás
ságáról. Ennek alapján megbízzák a Száva
szabályozási és ármentesítési munkála
taival.
1843-ban mint hajózási főfelügyelő dol
gozik már. Széchenyi megint hozzáfordul,
mert újra egy, századokra szóló nagy alko
tás fogamzott meg lelkében. Ez a száza
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dókra szóló nagy mű a Tisza folyó szabá
lyozása, illetőleg a Tiszavölgy ármentesí
tése volt. Az ellentétes érdekek, nem ritkán
szándékos rosszakarat mellett, melyek e
nagy mű végrehajtása elé tornyosultak,
Széchenyi vasakaratán és lankadatlan agi
táló képességén kívül Vásárhelyi szakava
tott tudására, bölcs megfontolására és meg
győző logikájára volt szükség, hogy Szé
chenyinek ez a fenséges eszméje, a termé
szettől gazdagon megáldott Tiszavölgynek
a gazdasági kultúra részére való meghódí
tása és biztosítása megvalósuljon.
A Tiszának és mellékfolyóinak szabályo
zása, s ezzel a nagykiterjedésű termékeny
völgynek ármentesítése már a múlt század
elején foglalkoztatta a kormányt, valamint
az érdekeltséget, s egyes nagybirtokosok
már a század első tizedeiben igyekeztek gá
takkal védekezni a Tisza kiöntései ellen.
Az 1830-iki rendkívüli nagy árvíz csak
siettette az eszme megvalósítását. Már
1833-ban megkezdték és 1842-ben be is fe
jezték a Tisza és mellékfolyóinak rendsze
res térképezését (mappáció). Olyan pontos
ez a munka, hogy a külföldi szakférfiak is
csodálkozással emlegetik.
Vásárhelyi felsőbb utasításra elkészítette
a Tisza szabályozására vonatkozó terveze
tét 1845-ben, miután előbb Széchenyivel
a Tiszát a Pannónia nevű gőzhajón egész
Tiszabercelig beutazta. Vásárhelyi ebben a
tervében a fősúlyt a meder vízlevezető ké
pességének lehető fokozására fektette. En
nek elérésére azt javasolta, hogy a Tisza
kanyargós medrét 114 átvágással rövidít
sék meg, emellett az alacsonyabb partok
mentén, azoktól nem nagy távolságban gá
tak építését is tervezte.
Vásárhelyi terve — az annak alapjául
szolgáló gazdag és ma is nagyértékű adat
halmaz ellenére — nagy támadásoknak

volt kitéve, azért József nádor és a hely
tartótanács közlekedési osztálya élén álló
gróf Széchenyi szükségesnek látták kikérni
az akkoriban nagy hírnévnek örvendő Paleocapa Péter, lombard-velencei építési fő
igazgató véleményét. Paleocapa beutazta
az egész Tiszát, a helyszínen tanulmányozta
annak meder- és vízfolyási viszonyait, s
nyomtatásban is megjelent igen részletes
és szakavatott véleményében a Tisza szabá
lyozását
illetőleg Vásárhelyivel éppen
ellentétes álláspontot foglalt el. Amíg
ugyanis Vásárhelyi a meder vízvezető ké
pességének fokozását tűzte ki célul és evégből a fősúlyt a Tisza kanyarulatainak át
vágására fektette, addig Paleocapa főcélul
az ármentesítést jelölte meg és evégből a
meder két partja mentén gátak által java
solta az árvizek összetartását és mindössze
csak 21 átvágást tervezett.
E két merőben ellentétes szakvélemény
nemcsak az érdekelteket, hanem a szak
embereket is két pártra: az „átvágások” és
„töltésezők” pártjára osztotta. Végül is
úgy oldották meg a kérdést, hogy elfogad
ták alapul Paleocapa álláspontját, a szabá
lyozás főcéljául az ármentesítést tűzték ki,
de ezt kapcsolatba hozták a medernek, il
letve a vízfolyási viszonyoknak — Vásár
helyi terve szerint — átvágásokkal való
javítását, ekként egyesítve Vásárhelyi és
Paleocapa ellentétesnek látszó tervezetét.
E nagyszabású és valóban nemcsak ki
váló képességet és mély megfontolást, de
nagy körültekintést kívánó működése köz
ben bocsátotta közzé az Akadémia 1845-iki
évkönyvében bátran úttörőnek mondható,
s a hydraulikai tudománynak mai sokkal
fejlettebb állásában is nagybecsű értekezé
sét : „A sebesség fokozásáról folyóvizek
nél.” A vízfolyás törvényének matematikai
kifejtésével Vásárhelyi megelőzte korát s
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azokat a nagyszerű hydraulikusokat, akik
csak sokkal később jutottak ennek a tör
vénynek a megállapítására.

eszme valóra vált, hirdetve most is, vala
mint a Tiszaszabályozás, a legnagyobb ma
gyar mérnöknek, Vásárhelyi Pálnak te
remtő géniuszát.

Az 1846-ik év meghozta Széchenyi nagy
és kedvelt eszméjének, a Tisza szabályozás
ügyének legalább elvi diadalra való jutá
sát. A Tiszavölgy érdekeltségét, bár nehe
zen, de végre is sikerült a szabályozás és
ármentesítés ügyének megnyerni s az 1846.
január 20. és következő napjain tartott ér
dekeltségi nagygyűlés alkalmával gróf Ká
rolyi György elnöklete alatt megalakult a
Tiszavölgyi Társulat, mely Vásárhelyit vá
lasztotta meg igazgató-mérnökévé, aki nem
csak a szabályozó tervek megalkotója, de
egyszersmind Széchenyi mellett valódi lelke
volt az ügynek.
Életének megdöbbentő tragédiája azon
ban, hogy a szervezés nagy munkája köz
ben kidőlt a vezérlő sorból, s a gróf Károlyi
palotában, 1846. április 8-án tartott tisza
völgyi értekezleten — a Tiszát szabályozó
tervének védelme közben — délelőtt 11
órakor hirtelen szívszélhűdés érte. Este 11
órakor megszűnt dobogni a szív, mely
nagyért és dicsőért lángolt, kilehellte ne
mes lelkét az a férfiú, aki fényes tehetsé
gével, sokoldalú nagy tudásával szinte
megelőzte korát, s fáradhatatlan munkás
ságával, hazafias lelkesedésével rövid más
fél évtized alatt egy hosszú életnek is dí
szére váló örökbecsű műveket alkotott.
Széchenyit mélyen lesújtotta Vásárhelyi
váratlan halála. Látnoki szelleme meg
érezte, hogy különösen a Vaskapu szabályo
zására irányuló törekvései Vásárhelyi ha
lálával többé nem valósulhatnak meg. F á j
dalmas lemondással írja Popovich Fotához Orsovára, közölve vele Vásárhelyi ha
lálának hírét „Jó éjt Damirkapu” (a Vas
kapu török neve). S valóban közel félszá
zadnak kellett elmúlnia, míg ez a nagy

Garay János a következő epigrammal
adózott Vásárhelyi emlékének:
A Tisza megrettent, hallván, hogy meg' zabolázni
Féktelen áradatát őt jelöli ki a n ép ;
Őt, ki csatornát tört az erősb Duna szirtjein által,
S csüggő szirtfalakon vert diadalmi utat!
Hasztalanul remegett! mielőtt Vásárhelyi
művét
Elkezdhette vízen, sírba ragadta a föld.
De föld s víz feledék, hogy hű nő s árva
családnak
S a haza könnyeiben fennmarad a jeles.
Az ország legjobbjainak egyikét veszté
el benne, egy századokra szóló nagy alko
tás küszöbén — írja életrajzírója, Gonda
Béla, aki később Vásárhelyi munkáját foly
tatta az Aldunán. Meghalt szegényen, csa
ládjára csupán nevének fényét, nagy alko
tásainak emlékét hagyta, özvegye késő
öregségéig gyászolta a nagy embert, csak
1884-ben húnyt el, 84 éves korában. Szü
letésének 100 éves fordulóján, 1895-ben
4000 frt jutalmat szavazott meg a magyar
kormány Vásárhelyi gyermekeinek.
Sírja ott van a budai temetőben, szobra
Szegeden hirdeti a hatalmas szellem emlé
kezetét. Nézi a Tiszát, mert az 1879-es ár
víz mindennél ékesszólóbban beigazolta
Vásárhelyi terveinek életre való voltát, és
azóta a szabályozást Vásárhelyi tervei sze
rint végezték. Vásárhelyi emlékezete tehát
évszázadokra biztosítva van maradandó al
kotásaiban. Mintha csak valóra válnék ko
szorús költőnknek álma, nagy szelleme fel
tör a sírból, s hozzánk szól a költő lantján
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(Vörösmarty:

„Vásárhelyi

Pál

sírkö

vére.” )„Hallom-e zúgásaidat, Tisza féktelen árja?
Látom-e zöld koszrús róna virányaidat?
Eljön-e a délibáb tündérpalotáival álmom
Képeihez, szebbnek festeni a honi tért?

Óh siket és vak a föld. De ha nemzetem
egykor idézné
Hű nevemet, lelkem hallja s megérti
e szót.”
Dr. Horváth Károly.

Gróf Vigyázó Sándorné — Báró Podmaniczky
Zsuzsámra (1838—1923) életrajza *)
Ezen a címen megjelent a Magyar Tu
dományos Akadémia kiadásában egy ala
pos tudományossággal és szép irállyal
megírt mű, amelyet mindenki, kiváltkép
az evang. közönség élvezettel olvashat és
olvasson is. Megismerjük hazánk egyik
főúri családjának nőtagját, és megtanul
hatjuk belőle: a gazdagság, a rang egye
dül nem boldogít. 1
Az életrajz elmondja, hogy a bárónő
1838. január 24-én Budapesten, a mai
üllői-út 16. számú házban született. (A
ház mai tulajdonosa Br. Radvánszky A l
bert, az evang. egyház egyetemes fel
ügyelője.) Ebből a házból a gondos atya,
Br. Podmaniczky János, sajátkezűleg
mentette ki az árvízből feleségét és kis
leányát, és vitte falusi birtokára, Rákos
keresztúrra. Itt nevelkedett a kis Zsuzsi
nyolc évvel idősebb nővérével, Mariská
val. A gondos atya nemcsak leányainak
nevelésére
gondolt,
nemcsak
birtokát
tartotta legnagyobb rendben, de beteges
kedő nejét is féltő gonddal ápolta. A szív
bajos anyát azonban nem tarthatta meg,
el kellett veszítenie és a két árva leány
nevelése így az ő kötelessége lett.
Az erős evangélikus vallású báró azon
ban folyton azzal a gondolattal foglalko
zott, hogy lehetne kis Zsuzsikáját erre a
*) Dr. Vargha Zoltán könyve nyomán.
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hitre téríteni. Ezt keresztül is vitte, mert
a róm. kát. vallás szerint megkeresztelt
Zsuzsikát (édesanyja t. i. róm. kát. val
lású volt, tehát a leánynak is ugyanabban
a vallásban kellett volna neveltetnie) ,
nénjéhez, a már férjnél levő Báró Radvánszkynéhoz küldte. Ott konfirmálták
meg az ev. vallás szerint: így lett evangé
likussá, még pedig erős meggyőződésű
evangélikussá.
A leányka szép hajadonná fejlődött.
Különösen szép volt szeme, amelyek ra
gyogását öreg korában sem vesztette el.
Könnyen gondolható, hogy a szép és gaz
dag leánynak sok kérője akadt; ezek kö
zül apja egyet kiválasztott és ennek neje
is lön. (A mű függelékében felsorolja a
tudós író, miből állt kelengyéje.)
Házassága eleintén boldognak látszott,
de a fény gyorsan eltűnt és helyt enge
dett a megnemértésnek. Bár két fia szü
letett, elvált férjétől és Bécsbe költözött.
Bécsben ismerkedett meg Vigyázó Sán
dorral, az előkelő és gazdag földbirtokos
sal, aki a kedvezőtlen sorsban élő úrinő
nek őszinte támasza, barátja lett. Az ő
tanácsára keresett gyógyulást a belga
Spa-ban, a németországi Ems-ben és a
svájci Montreauxben; megerősödve ké
sőbb neje lett és hosszabb ideig Bécsben
maradtak. Ott született Józsa leányuk

—

(akit franciásan Jósa - Zsoza néven ne
veztek) és Ferenc fiúk.
Mindakét házasfélnek Magyarországon
voltak terjedelmes birtokai, melyeknek
igazgatása Bécsből mégis csak nehézkes, s
ezért elhatározták hát, hogy hazatérnek
és a most is álló VII., Károly király-út 1. sz.
házban laknak állandóan. Itt született
harmadik gyermekük, Sándor. Családi
életük igen boldog volt. Amíg az úr a
nagy birtokok kezelésére ügyelt, addig a
gondos anya a gyermekek egészségére,
testük és lelkűk fejlődésére figyelt. A há
rom gyermek nyilvános iskolában nem
volt, otthon tanultak, de a fiúk minden
iskolai év végén vizsgáztak. Nyáron ren
desen valamelyik birtokon időztek, hol
Vácrátóton, hol Rákoskeresztúron; ját
szótársuk egy kis francia fiú volt, akit
frangais garzonnak neveztek, tőle játszva
sajátították el az idegen nyelvet.
A fiúk a gimnáziumi osztályokat is
otthon végezték, gimnáziumunk jeles ta
nárai tanították őket. Érettségit az evang.
gimnáziumban tettek kitűnő eredmény
nyel. — Jósát is gimnáziumi tanárok taní
tották, és a német— francia nyelven kívül
olaszul is kitünően beszélt; megtanult
balkézzel is írni, aminek hasznát is vette,
mert jobb kezefejét egyszer megsértette
volt, s heteken át csak balkézzel írhatott.

donná fejlődött, Ferenc jogász lett, Sándor
meg tiszta kitűnő érettségi bizonyítványt
hozott haza. Ez 1894-ben volt.
A család a nyarat Emsben akarta él
vezni. Akkor sújtott le a boldog családra
az első csapás: Sándor megbetegedett, az
orvos műtétet javasolt, ezt a szálló szobá
jának asztalán végre is hajtották, de a
szép termetű és igen kellemes arcú fiatal
ember mégis meghalt. Rákoskeresztúron
temették el.
Az anya fájdalma végtelen, csillapíthatlan volt. Nem enyhítette ezt a gyöngéd
férj kedvessége, a két megmaradt gyer
mek szeretete. önm agát vádolta, hogy
nem vigyázott eléggé Sándorkájára, és en
gedte, hogy abból a krémből egyék, amely
végzetessé vált számára; majd másban
kereste a bűnt, akinek érdekében állott,
hogy legkedvesebb fiát elrabolja és neki
fájdalmat okozzon; megnyugodni nem tu
dott. Csak rövid ideig felejtette el fáj
dalmát, amikor Jósa Gróf Bolza Pál neje
lett, amikor Feri fia kitűnő vizsgái után
a király gyűrűjét nyerte el. De mindez
az öröm nem adta vissza Sándorkáját!

A fiúkat a boldog atya egy-egy szép
vizsga után szép ajándékkal lepte meg:
egyszer ponni-fogattal, máskor hátaslovakkal ; külföldi utazásokkal: Párizs,
Sheveningen, Berlin, Bécs stb. Jósa éven
ként ú. n. tűpénzt kapott; ezt megtakarí
totta, és azon néhány év múlva birtokot
vásárolt magának Somogybán (szép öszszeg lehetett!)

Elhalt fia emlékét szép adományok ál
tal örökítette m eg: a M. Tud. Akadémia,
Kisfaludy és Petőfi-Társaságok, az egye
tem kórházalapja és asztala (menza), az
evang. gimnázium ösztöndíja stb. adomá
nyai ebből az időből származnak. Ezek a
szép tettek azonban nem nagyon enyhí
tették az érzékeny anyai szívet. Még őfel
sége, Ferenc József királyunk nemes el
határozása sem, aki a családot grófi
rangra emelte és vele az örökös főrendi
házi jogot is megadta. A grófné akkor
csak azt sajnálta, hogy Sándorkája nem
érhette meg ezt a kitüntetést.

Ügy látszott, mintha a család boldog
ságát mi sem zavarhatná meg. Jósa haja-

De ezzel még nem ért véget kálváriája.
1912-ben szobájában elcsúszott,
lábát
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törte. Hónapokon át ágyában feküdt és
lia fel is kelt, karosszékében ült. Attól az
időtől kezdve házát nem is hagyhatta el.
1919-ben április hóban a kommunisták
fiát éjjel a gyűjtőfogházba vitték, pincé
jét kifosztották. Eleinte az egyik birtok
ból hozatták ebédjüket, később a Nemzeti
Kaszinó konyhájából: a tevékeny házi
asszony mások főztjére szorult!
Még egy nagy örömet ért m eg : unokája
született, nagymama lett. De ezt az örö
met három hónap múlva ismét nagy fá j
dalom váltotta fe l: Jósa leánya meghalt,
árván hagyta kisleányát, Mariettát.
Jólelkü, finomérzésű férjét is elveszí
tette 1921. március havában. Ezentúl csak
Feri fia maradt meg, aki önfeláldozással
ápolta, dédelgette kedves „M am ikáját” ,
de a leggondosabb szeretet sem vidámította meg a megsebzett anyai szívet.
1923. szeptember 26-án halt meg rövid
szenvedés után a nagyasszony, és Rákos
keresztúron az általa építtetett sírboltban
temették el. Megtért őseihez az egykor
oly szép és előkelő úrinő, akinek a sok
fény és ünnepeltetés mellett annyi bánat,
fájdalom jutott osztályrészül.
Az életrajz tudós írója így végzi m üvét:
„Br. Podmaniczky Zsuzsánna külső ese
ményekben sem szegény •— s a szenvedé
sek tisztítótüzétől átizzott — élete nagy
tanulságokat rejt magában.

Ez az élet szinte iskolapéldája annak,
hogy a vagyon magában még nem boldo
gít; mert hiszen nincs az az elhagyatott
koldusasszony, ki annyit szenvedett volna,
mint a dús grófné. Ha a munkában elcsi
gázott, mardosó éhségtől gyötört robotos
irigykedve tekint a fényes paloták la
kóira s a símán gördülő autók és fogatok
birtokosaira: jirsson eszébe, hogy a puha
párnák között igen sokszor kétségbeesett
lélek vergődik. Mert a boldogságot az em
ber szívében hordja s azon a külső körül
mények keveset változtathatnak.
Ha boldogságunkat földi dolgokban ke
ressük, legyenek azok bár a legtisztábbak,
legnemesebbek: nem találjuk meg, vagy
hamar elveszítjük. Oltalmazzuk, óvjuk,
védjük szeretteinket,
ez kötelességünk,
de ha egyszer elveszítettük őket, hajt
sunk némán fejet s ne szálljunk perbe az
zal, ki életnek s halálnak is ura. A grófné
boldogságának az volt az akadálya, hogy
nem tudta elmondani Jobbal: „A z Űr
adta, az Űr vette el. Áldott legyen az Űrnak n e v e!” Ha nem roppant veszteségét
nézi, hanem a meglevőkért hálákat ad:
lehetett volna fia halála után is boldog.”
Aki bővebben akarja vagy szeretné
megismerni a nagyasszony élete történe
tét, olvassa el a művet.
Mikolik Kálmán.

Az árvácskavirág.
Egy különös virágról akarok veletek
csevegni, kedves gyermekek. H ogy miért
különös? Hát nézzétek csak meg az ár
vácskavirágot. Az egyik felhúzza szemöl
dökét, másik lelógatja állát, harmadik
széliében vigyorog. Megint másik harago

-

san néz, vagy nevet és ha száz szirmot
egymás mellé raktok, egynek sincs ugyan
az a képe, mint a másiknak.
Hogy honnan kapta e virág nevét, erről
szól egy rege.
Közületek ezt már bizonyára sokan hal

297 —

lották és ha másképen tudjátok, írjátok
meg a szerkesztő úrnak, hogy kérem, az
az öreg néni azt nem jól tudja, másképen
szól a rege az árvácska nevéről. Én a kö
vetkezőképen tudom az árvácskavirág me
séjét, melyet egykoron egy tízéves kislány
kigondolt és nekem elmondott. Imígy hang
zik:
Magyarország valamely szép vidékén
lehetett, mert csak a magyarok és a velük
lakó tótok nevezik az árvácskavirágot ár
vácskának, — volt egyszer egy nagyon jó 
szívű leányka, akit mindenki árvácskának
nevezett, mert se apja, se anyja nem volt.
Ez a leányka feltette magában, hogy ő,
amikor nagy lesz, árvácskáknak akar lenni
az édesanyjuk, mert csak ő tudja, milyen
fájdalmas az, ha senkinek sem mondhatja
a gyermek azt, hogy „édesanyám” .
Segíteni akar ilyen árva gyermekeken.
Telt, múlt az idő, a kis árvából nagy
leány lett. Sokan kérték feleségül, de ő
mindég fogadalmára gondolt és csak ak
kor határozta el magát, hogy férjhez megy,
mikor olyan derék ember kérte meg, ki
nek meghalt első felesége és volt két, ked
ves, jó gyermeke. Erdőőr volt és bent la
kott az erdőben. A jószívű leány egyízben
megakarta látogatni jövendőbeli gyerme
keit és éppen az erdő szélére ért, mikor
elibe került a boszorkány. Ugyanaz, aki
egy mézeskalácsos házban lakik és becsa
logatja a nyalánk gyermekeket. — Rá
kiabált a leányra: „Mit keresel te itt?
Hová m égy?” „Őh, ne haragudj, — szepegett a leány — az erdőőr két árvájához
igyekszem, mert ezek lesznek az én édes
gyermekeim. ’ ’

— Ez nem járja! — kiáltott a boszor
kány. Tudd meg, hogy ez az erdő Mese
országhoz tartozik, Meseországban pedig
csak rossz mostoha v a n ; te meg édesanyja
akarsz lenni a két gyermeknek? Azzal
rendet bontasz Meseországban és tönkre
teszed az én tekintélyemet is. .Inkább vi
rággá változtatlak és a virág neve Ár
vácska lesz.
Megérintette a leánykát varázspálcájával
és ekkor szegény rögtön ott az erdő szélén
viruló árvácskabokorrá változott.
Azonban a boszorkány már nagyon
gyönge volt, mert évszázadok óta sok-sok
mesében kellett szerepelnie és számtalan
szor kellett lovagolnia a seprőnyélen a
sütőkemence füstjében. Ezentúl nem is ta
lálkoztok már a boszorkánnyal olyan gyak
ran a mesékben, lejárt már az ideje. Mert
miután a szegény árvácskát virággá vál
toztatta, mind gyöngébb és gyöngébb lett,
a varázspálca kisiklott a kezéből, ezzel
végkép vége volt a banya hatalmának.
Arra szállt pedig Magyarország gyönyörű
madara, a sárgarigó, meglátta a heverő
varázspálcát és elvitte fészkébe. Közben
azonban, mikor felszedte a pálcát, meg
érintette az árvácskavirágot. A pálcának
pedig az a tulajdonsága volt, hogy ha azt.,
amit vele varázsoltak el, másodszor is
érinti, az visszanyeri előbbi alakját. így
az árvácskavirágból ismét viruló leányka
lett, azután pedig a kedves gyermekek
édesanyja.
Azonban, több szirma már magot szórt
volt. Ezt a magot elvitte a szellő messze
mezőkre, azóta nyílik mezőkön s kertek
ben az ezerarcú Árvácskavirág.
E gy öreg néni.
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Magyar virágkultúra.
A háború után mi magyarok is megpró
bálkoztunk a virághagymák kultúrájával
és pedig teljesen sikeresen. A kísérletek
annyira beváltak, hogy a hollandusok ná
lunk akarnak hagyma-kultúrákat létesíteni
és telepeiket részben hozzánk áttenni: Ma
gyar Gyula és az evangélikus Varga Már
ton nevéhez fűződik ez a siker. Előzőleg
már mások is próbálkoztak vele, pl. a m.
kir. várkertészet, a gödöllői, az azóta meg
szűnt nagytétényi államkertészeti telep,
stb. De a magyar közönségnek, sajnos, min
dig kedvesebb és értékesebb volt az a por
téka, amely külföldi. A háború után értékké
vált a pénz, kevés és drága is emellett. Az
után rájöttek a szakemberek arra, hogy a
gombabetegségekkel immár teljesen megfer
tőzött hollandiai termesztőtelepekről drága
pénzért sem kaphatunk egészséges és külö
nösen a korai hajtásra megbízhatóan hasz
nálható virághagymákat, A pusztító gom

bafertőzés folytonos terjedése előbb-utóbb
teljes válságba fogja sodorni az egész hol
landiai virághagymatermesztést és keres
kedelmet.
H ogy a hollandus termesztők felismerték
válságos helyzetüket, világosan kitűnik ab
ból, hogy iparkodnak más országok kedvező
fekvésű vidékein, tehát távoleső, tiszta, fer
tőzetlen talajon, virághagyma nevelő és
termesztő fióktelepeket létesíteni. Az enyhe
éghajlatú Franciaország felé terelve műkö
dési területüket, így létesültek Bretagneban és Provence-ban (Dél-Franciaország)
a fokozódó arányú jácint- és tulipánnevelő
telepek. Ezért érdeklődtek nálunk is, meg
felelő helyet kerestek.
Budapest székesfőváros kertészképző is
kolájában az igazgatóság állított be ilyen
hagymanevelő telepet Hollandiából.impor
tált anyanövényekkel. A pontos összeha
sonlítások megmutatták a termés betaka-

Holland tulipántelep.
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rítása után, hogy a tömeges szaporításra ki
tűnő anyagot adó sok egészséges fiókhagy
mán kívül úgy a korai, mint a késői tuli
pánhagymák sokkal
nagyobbra, kemé
nyebbre (tömöttebbre) és súlyosabbra fe j
lődtek, héjuk sötétsége pedig sokkal tökéle
tesebb beérésüket mutatja.
Megállapították ezek alapján, hogy a tu
lipán és a gladiolus nálunk nemcsak dísz
ük, de sokkál jobban is érzi magát, mint
Hollandiában. A jácinttal most próbálkoz
nak, az sem hagyja cserben valószínűleg a
magyar kertészeket, mert országszerte a
kis falusi kertekben a közönséges kék-, fe
hér-, ibolya- és rózsaszínvirágú keleti já 
cintot (Hyacinthus orientalis L.) éppen
olyan buja fejlődésben és szaporodásban,
sőt sok helyütt elvadulva láthatjuk, mint
akárcsak a tulipánt, nárciszt és sok helyütt
a szinte kipusztíthatatlan esászárkoronát.
A székesfőváros kertészképző iskolájá
ban a kísérletezés céljaira 18 tulipán törzs
fa jt és 210 tulipán-fajtát és változatot sze

reztek be. Kettős cél lebegett szemük előtt:
alapanyagot nyerni és megfelelő kiváloga
tás után törzsanyaghoz jutni, „keresztezé
sek ” -hez. Feltehető ugyanis, hogy a keresz
tezések útján keletkezett fajták, amelyek
esetleg, ha külsejükben nem is különböznek
a régi külföldi fajtáktól, de lényegesen el
fognak térni belső szerkezetükben. A ma
gyar földben, a magyar Nap alatt született
növények kezdettől fogva hozzászoknak ta
lajunkhoz, éghajlatunkhoz és esetleg telje
sen ellenállóvá válnak a veszedelmes gom
ba- és egyéb kártevőkkel szemben. De a ke
resztezés! kísérletekkel a virág alakját és
színét, azután a szár magasságát, karcsú
ságát és erősségét is javítani akarják. Te
hát tökéletesebb, nemesebb fajtákat akar
nak létrehozni.
Harmadik célja a keresztezési kísérletek
nek —- tekintettel arra, hogy a virágked
velő közönség mindig szereti a változatos
ságot és szórakozásból is mindig újabb és
eddig nem látott, a régiektől eltérő fajták

Nárcisztelep a Budapest— zuglói fővárosi kertészképző iskolában.
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után kutat — új színeket és típusokat ki
hozni és azokat kiterjesztésre állandósítani.
A tulipánnak magról való szaporítása
túl soká (több mint 5 évig) tart, azért ren
desen csak új fajtáknak az előállításánál
használják. A keresztezés munkája szünte
len tart és szép eredményeivel évenként
bővíti a többszázra menő fajták gyűjtemé
nyét. A magot ősszel (szeptemberben) szok
ták elvetni.
A legelterjedtebb mód a fiókhagymák
útján való szaporítás. Fiókhagymák a tuli
pánnál maguktól is könnyen képződnek,
ezért nincs szükség olyan mesterséges be
avatkozásokra, mint a jácintnál. Némelyik
csak 1— 2, mások 3— 4, egyesek még több
fiókhagymát is fejlesztenek.
Hollandiába a nárciszok adják meg a ta
vasz képét. A tavaszi Nap hamar kicsalja
a leveleket. Még a legcsúnyább télvégi,
kora tavaszi időjárás van, az első nárciszok
már kidugják fejüket. A virágzás ideje -—
fajok szerint — márciustól május elejéig
tart. Áprilisban az egész ország figyelme a
hagymamezők felé fordul Hollandiában.
Az újságok pontosan tájékoztatják a kö
zönséget, s amikor legszebbek, az emberek
tízezrei látogatják azokat. Nincs vége az
ilyen napokon a nárcisz-füzérekkel feldí
szített kerékpárok, autók sorának. A kör
nyék utain valóságos embertömegek nyü

zsögnek. A kirándulók rövidre vágott nár
cisz- (később jácint- és tulipán-) csokrocs
kákkal, a belőlük készített füzérekkel fel
díszítve térnek haza. Haarlem és a többi
virágtermelő-hely hatalmas virágdísz. A
villamosokra, amelyek ezeken a vonalakon
közlekednek, vázákat tesznek a virágok ré
szére. Azok is a nagy virágnyílást hirdetik.
A virágzás után megkezdődik az értéke
sítés, az ú. n. zöldkereskedelem (groenhandel). Sok termelő ugyanis nem várja
meg a beérést, hanem még azelőtt értékesíti
növényeit. Az ágyakat megszámozzák, jegy
zékbe foglalják, így a vevők világosan lát
ják, mi és mennyi a kínálat. A hagymák
legnagyobb része azonban beérés után, fel
szedett, megtisztított, osztályozott állapot
ban kerül eladásra július hó folyamán.
Ilyenkor Haarlemben,
Hillegomban és
másutt is az ú. n. bloembollenbeurs (blumbollenbörsz), azaz virághagymatőzsdén bo
nyolítják le az üzleteket.
A mi gazdasági viszonyaink közepette
óriási jelentősége lenne, ha nemcsak Ma
gyarországot látnánk el virághagymákkal,
hanem külföldre is tudnánk szállítani. A
magyar földnek is meg kell teremnie azt,
ami az ő sajátos talajának és éghajlatának
megfelel. Csak ember kell hozzá, aki kísér
letezik, próbálkozik és irányítja a termelés
munkáját és menetét.
Hajdú K.
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A könyv.
Minden évben ismét megrendezik a könyv
napot. A könyv — apró, rögtönzött sátrak alatt
— kikerült az utcára, hogy a mindennapi robot
jukat rovó, siető emberek beléje botoljanak és
így hívja fel magára figyelmüket. Az írók
autogrammokkal kedveskednek a vevőknek és élő
cégérként állnak a kis sátrak köré gyűlt kí
váncsi bámészkodók közepén. Ez a nap az írók,
a könyvek vásár-napja.
A mi rohanó, vad korunk tempója szülte ezt
a szokást. Csak az állhat meg, az maradhat fe l
színen, annak van remény-e a siker színeire, aki
izmos karral tudja magasra tartani és hangos
szóval dicsérni rengeteg gonddal, minden tudásá
val, egész leikével alkotott munkáját.
A falu népe állatvásáron és búzaversenyen, az
iparos országos kiállításon, a kereskedő nemzet
közi vásáron mutatja be és értékesíti azt, ami
ből munkájáért, tudásáért pénzt, fáradságáért
jutalmat, önfeláldozásáért elismerést akar kapni.
A könyvvel és írással foglalkozó emberek
ugyanezt akarják elérni a könyvnapon.
*

A könyv. Ha ezt a szót halljuk, egy négyszög
letes, lapos tárgynak a képe jelenik meg előt
tünk, melyben vékony, fehér lapokat fo g össze
védőleg két kemény, vastag és igen változatos
színű fedőlap. Tovább gondolkozva azonban egy
szerre kitágul, szétesik ez az első, kötöttformájú
kép és a képzetek változatos sokasága kavarog
előttünk. Amilyen sokféle külsejű, olyan változa
tos tárgyú,' tartalmú lehet a könyv: kezdve a
száraz adatokat tartalmazó vasúti menetrendtől,
lágy melódiákat megrögzítő versesköteteken át f i 
lozófiai mélységeken tépelődő, vagy tudományos
igazságokat feltáró vastag tudós munkákig. Az
ember képzelete végigszalad ezeknek a sokféle
könyveknek lépcsőjén és a szívéhez legközelebb
álló m űfajt rejtegető köteteknél áll meg.
A betű, az írás, a könyv az emberi én kön

töse, az érzés fotográfiája, a gondolat háza.
Ha valakit meg akarunk ismerni, akkor igyek
szünk a közelébe jutni és megfigyeljük. Megnéz
zük az arcvonásait, az alakját, a haját, szemét,
járását, de ha csak ezt látjuk belőle, akkor még
nem ismerjük. Mindaddig nem tudjuk, hogy ki
ő, míg nem beszéltünk vele, mert szavaiban tük
röződik elénk értelme, a gondolkozása és ez ha
tározza meg az ember értékét. Tudásának nagy
sága adja meg jelentőségének súlyát. Képessége
jelöli ki tevékenységének körét és nagyságát.
Ha olyan valakinek az arcát akarjuk megis
merni, aki távol van tőlünk, vagy nincs az élők
között, akkor a képhez, a fotográfiához folya
modunk. A kép megörökíti az ember testi milyen
ségét. Ha pedig tudásunkat, szellemünk kaliberét,
gondolkodásunk milyenségét akarjuk megörökí
teni, vagy olyanokkal megismertetni, akik nin
csenek mellettünk, akkor a betűhöz, a könyvhöz
folyamodunk. Minden könyv egy emberi gondo
latnak a fényképe. Ahogy egy régi, nagy familia minden tagját megismerhetjük egy nagykap
csos, vastag családi fényképalbumból, úgy nyílik
ki előttünk a könyvtárszekrény polcaira állított
könyvek lapjaiból az emberi szellem egész fejlő
dése, élete.
Tehát van alapja és komoly értelme, ha azt
mondjuk a félszeg szobatudósra, hogy könyvei
nek világában él. Mert a könyvtár egy egész vi
lág, amelyben nagy, halhatatlan elmék élnek moz
dulatlanul, de abban a pillanatban megszólalnak,
útbaigazítanak, felvilágosítást és feleletet adnak
egy zavaros tépelődésünkre, ha kezünkbe vesszük
azt a könyvet, melynek fehér lapjaira az ő sza
vaik vannak betűkkel megörökítve.
Ha tehát egy könyvet kezembe veszek, tulaj
donképpen a megfoghatatlannak hitt emberi szel
lemnek egy testet öltött darabját tartom kezem
ben.
Lalii Tibor.
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ZSENGÉK
TAVASZI DAL.

Kicsiny harangok nem hiába szóltok
Ügy vágyom hozzátok az erdőbe ki!

Csingilingi! Halkan hívogatnak
Ki az erdőbe fehér kis virágok:
Csingilingi! Az első szép napon
Tavaszi szívvel eljövök hozzátok.

Némán, halkan, túláradó szívvel
Járok köztetek. Ó, mily boldogság!
Egy hang sem töri meg most a csendet.
Csak néha reccsen egy-egy száraz ág.

Szeretném látni a helyet, hol nőttök,
Szeretném látni csendes fák alatt
Azt a gyönyörű zöldelő templomot
Hol annyi harang halkan hívogat.

Oly jó most! Szívem oly nagyon nyugodt..
A fák lassan rügyezni kezdenek,
Érzem, jön most új tavasz, új élet,
Mikor — tudom — én is boldog leszek:
Kicsi harangok, zsoltárt zengjetek!
Liedemann Éva.

Csingilingi! úgy elnézlek otthon
tavasznak első hírmondói, ti!

K É Z I M U N K A
Gomblyukvarrás.
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A gomblyuk nagy fontosságát bizonyítja
az a tény, hogy majdnem minden ruha
darabon ott látjuk.
A gomb és gomblyuk összekapcsolja a
ruhát, tehát a kettő szorosan összefügg.
Mivel a gomb nyomára már a kőkorszak
ban is ráakadunk, így arra következtethetünk, hogy már akkor gomblyuk is volt.
A régi gombok kőből, fából, a bronzkorszakban fémből készültek, a gomblyukat
az állatibőrbe vágták bele. A gombok szerepét sokszor pótolták a csattok, kapcsok,
tűk, úgynevezett fibulák, a mostani biztosítótűk, melyek sárgaréz-, majd bronzsod
ronyból készültek.
A népvándorlás idejéből való sírokban

találtak különféle ruhaöveket, melyeken
különféle csattok voltak. A germán nők bő
ruháikat díszes csattal ellátott övvel szo
rították össze a derekukon. Díszes gombo
kat és csattokat most is látunk a díszma
gyar ruhákon és felső ruhákon.
Fehérneműre egyszerű cérnagombokat
varrnak, cérnával ki varrt gomblyukkal.
Selyem vagy posztóra selyemfonállal ki
varrt gomblyuk való. A gomblyuk akkor
tartós, ha, miután kivágtuk a megfelelő
nyílást; előbb körül varrjuk a következő
m ódon:
Ha ez megvan, akkor a következő hurok
öltéshez hasonló öltéssel varrjuk sűrűn
egymás mellett. A két végén egy kis be
fejező résszel megerősítjük, hogy ne sza
kadjon be.
Egyszerre csak egy gomblyukat vá
gunk ki.
Glock Klári.
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A kháldeai Ur városa területén a British
Museum expedíciója által folytatott ásatások
során 27 magánházat, 3 nyilvános kápolnát és
sok üzleti és középületet fedeztek fel, amelyek
a padlózaton talált okiratok tanúsága szerint a
Larsa királyok korából, a Kr. e. 21. vagy 22.
századból, tehát körülbelül Ábrahám idejéből
származnak. A z összes épületeket igen jó karban
találták. Közülük egyesek szobáinak a száma
eléri a huszonkettőt. Majdnem mindegyikben
egy-egy magánkápolna is van, amelynek a pad
lózata alatt épült a családi sírbolt. A kápolná
ban talált terracotta istenszobrok, oltárok, ál
dozati kelyhek és egyéb kegyszerek érdekes v i
lágot vetnek a lakosság vallási szertartásaira.
A házakban rendkívül gazdag irattábla-gyüjteményeket is találtak. A teljesen jó állapotban
levő háztartási és rendezési tárgyak nagy töme
géből a 4000 év előtti Ur lakosságának a magán
életét egészen pontosan rekonstruálni lehet.
Palesztinában, Megiddó városában, amely
fontos hadműveleti pont volt az Egyiptomból
Babilóniába és Tírusból Jeruzsálembe vezető
nagy országutak keresztezésénél, hatalmas, egy
séges terv szerint épült erődműben kiásták
Salamon király istállóját, amely Kr. e. 1000 kö
rül épült. A nagy istállóban mintegy 120 lónak
volt helye.

I X . É V F O L Y A M , 13. S ZÁ M .

A Kheops-piramisba 2,325.000 köbméter épí
tőanyagot építettek be, ami elegendő volna ah
hoz, hogy egész Eranciaországot tisztességes kő
kerítéssel lehessen körülvenni.
Egy londoni műárverésen összesen 80 fontért
adták el a világ legapróbb könyvtárát, amely
300 miniatűr könyvből á ll.' Az egész könyvtár
elfér egy kisebb kézitáskában. A könyvek kö
zül néhányat a 16. században nyomattak.
Minas Geraes brazíliai szövetségi államban
nagykiterjedésű aranymezőt fedeztek fel. Na
pok óta minden járművön, még repülőgépen is,
ezrével zarándokolnak az emberek az új arany
forráshoz.
A hajduszoboszlói mélyfúrás alkalmából 80
fokos meleg, sós, bitumenes, ásványi összetéte
lekben gazdag vízhez jutottak.
Sir Douglas Mawson, aki nemrég tért vissza
Londonba sarki útjáról, igazolta Hobard tudós
feltevését, hogy a déli mágneses sark pólusa kö
zel 100 mértföldnyire vándorolt északkeleti
irányban.
Az angol biztonsági liga kimutatása szerint
Angliában közlekedési balesetek következtében
naponként 50 személy veszti életét és három
ezren sebesülnek meg. Minden félórában meghal
valaki és minden percben megsebesül egy sze

P. P•

mély.
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3. SZÖTAGREJTVÉNY.
1. Nógrád, 2. Előd, 3. Morva, 4. Zrínyi, 5. Európa, 6. Tisza, 7. lei, 8. Duda,
9. Argentína, 10. Lovagok.

HÍREINK
A budapesti leánykollégium május 2-án
szép sikerű hangversenyt rendezett, melyen a
120 tagú énekkar Králik Jenő tanár vezetésével
szebbnél-szebb számokkal gyönyörködtette a kö
zönséget, de a magánszereplők hegedű-, zongorajátéka, éneke is szép sikert jelentett. Közülök
Trautmann Emmy és Herramhof Amália VIII.
tanulók, mint mindig, most is remekeltek.
A leánykollégium ifjúságával tanárai meg
indultak, hogy kirándulásokkal gazdagítsák lel
kűket. Kicsinyek, nagyok egyaránt, többször men
tek ki a természetbe: négy napos Mohács—Sik
lós—Pécs, Siófok—Tihany—Füred megtekinté
sére szervezett út, a Velencei-tó környékének
szépségeit, Bükköt, Mátrát bekalandozó kirán
dulások mellett május 28-án az egész iskola
egynapos hajóútra ment Zebegénybe, s itt sze
retettel egyesült tanár, tanítvány, szülő. E ki
rándulásokról hoztak haza növényeket, állatkákat,
melyeket azután az intézetben létesített akvárium
ban és terráriumbán figyelhetnek meg állandóan,
s így életet látnak az iskola falai között is.

800 evangélikus ifjú fordult meg két hét
leforgása alatt a szombathelyi, győri, celldömölki
K1E konferenciákon és pápai vezetőképző tan
folyamon. Junius 14— 15-én Balassagyarmaton
lesz KIÉ konferencia és vezetőinap, melyre felső
magyarországi evangélikus és református ifjúság
hivatalos.
Békéscsabai hirek. 1 A békéscsabai reálgimnáziumban május 7—9-ig dr. Kaufmann fő
igazgató úr látogatást tett.
2. A községi polg. leányiskola, május 10-én
Csengery ünnepet tartott. Műsor: 1. Emlékezés
Csengery Antalról: tartotta Mokos Józsefné igaz
gató. 2. Magyar imádság, melodráma. Gyula diák
tól. Előadta: Höh Franciska IV. o. t. 3. Nemzeti
induló. Előadta az énekkar. 4. A kirándulás
elmarad, Mécs László verse. Szavalta: Fabula 1.
IV. o. t. 5. Magyar dalok. Előadta az énekkar.
6. Székely fiú panasza, Móra László verse.
Előadták: Bálázs M. és Dévászky M. I. o. t.
7. Mi a haza? színdarab. Előadták az iskola
növendékei. 8. Himnusz — Az ünnepély szép
erkölcsi és anyagi sikerrel zárult.
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Karácsony Sándor: Leckék a leckéről elmen
szellemes tanácsokat ad mindenkinek, ki tanulni
kíván. Szól arról, hogy ne „m uszájból” , elaprózva, hanem egyéni életünkkel összefüggésben
tanuljunk. Szól arról is, hogy a keresztrejtvény
tudása nem igazi tudás: a számolásban igazit
útba, majd a földrajz-, természetrajz útvesztőiben; német nyelvtanulásra is nevel, helyes fogalmazásra is. Egészben első osztályos tanulóknak ír, de mindenki érdeklődéssel olvashatja.
Mennyi haszon háramlik az ilyen szellemeskedésböl, az majd elválik. Mindenesetre fontos,
hogy komolyan akarjon mindenki művelődni,
akkor megtalálja az erre vezető utat és eszközöket. (A z Erő kiadása.)

Bessenyei György kisebb költeményei. (Ere
deti X V III. századi nyomtatványok alapján ki
adta a nyíregyházi evang. Kossuth-reálgimnázium Bessenyei-önképzőköre.) A magyar ifjúság
könyvkiadó munkájának egyik újabb eredménye
ez a kötet. A nyíregyházi fiúk megértve a kez
deményezés jelentőségét — amelyért a két év
előtti Markó-utcai hetedikeseket illeti a dicsé
ret — tovább haladtak a megkezdett ösvényen,
s kiadták a szabolcsi remete: Bessenyei György
kisebb költeményeit. Eddig is az ő nevét viselte
önképzőkörük de most már büszkén is visel
heti, mert úgy hódolt előtte e könyvvel, hogy
a hódolat tisztességét és dicsőségét öregbíti
Bessenyei nevének. — összesen 43 költeményt
tartalmaz a közel 100 oldalas könyv, mely régi
kincseket ment át e mostani korba s a jöven
dőbe.

Vágyakozás . . . megnyugvás (K. E.) Verse
det elolvastuk. Sajnos, nem alkalmas arra, hogy
lapunkban közöljük. A gondolata figyelemreméltó,
de a verselése bizony nagyon gyenge. Ha úgy
érzed, hogy kell verset írnod, ne riasszon el ez
a bírálat. Hiszen nem baj az, ha az első kísér
letek nem sikerülnek. Hátha később jobban fog
menni. Ezután is küldhetsz verseket.
Az apostol. (L. P.) Kedves Írás. Stílusa szép,
nem egyszer egészen lendületes. Különösen a
leíró részeknél. De van egy olyan hibája, amely
az egésznek ártalmára szolgál: a tárgy választása.

Nem kezdő irók, hanem mesterek tolla kell ahoz,
hogy az evangéliumi történetek keretébe novellát
állítson.
Ha más tárgyú novellát küldesz, nagyon szívesen
elolvassuk, s ha lehet ítélni a mostani küldemény
ből, úgy valószínűleg közölni is fogjuk a „Z sen géb
ben.
L. J. Békéscsaba. Lehet, hogy jó a beküldött
keresztrejtvény, de sajnos nem tudjuk elolvasni
és így nem használhatjuk. Ha már annyi fárad
ságot vettél magadnak, hogy elkészítetted a rejt
vényt, olvashatóan is leírhattad volna. Különben
is már tudhatnád, hogy csak a papír egyik
oldalára szabad írni.
Molnár István Budapest. A hivatalos órák
alatt (szombat este 6—8.) gyere be a szerkesztő
ségbe a rádiópályázaton nyert díjért.
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