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Szeptember.
János bácsi, az öreg pedellus kitörli az álmot a szeméből, aztán kényelmes
nagyúri lépésekkel odaballag a csengetyühöz. Nem valami hitvány villamosalkotmány
ez, de olyan régimódi, harangnak illő csengő, mely ha megszólal, messze száll szét
a házak fölött a hangja, míg csak el nem vész valahol a kiserdő rezgő bokrai közt.
Hosszú két hónapig pihent a csengő. Rátekint az öreg szakértő szemekkel, mustrálja,
nézegeti* aztán ünnepélyes mozdulattal megragadja a lógóját és szép lassúsággal lódít
egyet jobbra, egyet balra, újra egyet, meg újra, mind gyorsabban és szól a csengő
szép tisztán, messzehangzón, lelkének nagy-nagy örömére. Arcára odaül a gyönyörű
ség s amikor kedve szerint kicsöngette magát, meglóbálja öregedő fejét, mintha ezt
mondaná: nem is tudom, hogy lehetett két hónapig csengetyüszó nélkül éln i!
Szeptembert csengetett az öreg pedellus. Szeptember! Milyen nagyon sokat
tartalmaz ez a név. Tizenegy társa között egy sincs, amelyik ennyit fejezne ki. Az
egyik eszünkbe juttatja a meleget, a másik a hideget, a harmadik a gyöngyvirág
nyitását, de csak a szeptember az, amely ha egyszer megüti a fülünket, órák hosszat
képes mesélni messzeszállt évek emlékeiről.
Nem azt mondja: kezdenek lehullani a levelek. Pedig ezt is mondhatná. Nem
is azt mondja: útra indul a fecskemadár. Pedig ehhez is joga lenne. Hanem azt
mondja: kezdődik az élet.
Jó dolog a vakáció, nehezen is szoktuk várni. De én tudom jól, hogy nincs a
sok, sok ezer diák között csak egy is, aki ne várná nagyobb szívdobogással a
szeptembert. A vakáció csak pihenés, de az élet utána kezdődik.
Amikor a lurkót tisztára mosdatják, fényesre kefélik és odaállítják a szigorú
tanár úrak elébe először, h e j! nagy pillanat az, sohse felejti el. Hiszen körülötte
minden csupa újság és lelkében ezernyi ismeretlen hangszer hangversenyez. Már a
másodikos egészen másként jár, kel. Ö nem először érzi szeptember izgalmát s nagy
önérzettel dagasztja mellét a kicsinyek előtt. Az ötödikes mától kezdve fölsős, kinekkinek már hosszúnadrág lebeg furcsán a lábaszárán, a nyolcadikos lelkemélyén
pedig legtelsőbbségének még szokatlan büszkesége mögött ott rejtőzik egy érdekesen
szomorú érzés, melyet az utolsó év kezdete kelteget már benne.
Boldog találkozások, ölelkezések, kérdezősködések és forgalmas, ezerszínfi élet.
Megbámult arcok, megkeményedett izmok, csillogó szemek beszélnek egy kellemesen
töltött nyár élményeiről. És minden arcról, a nagy szeptemberi sürgés-forgásból
egyet lehet kiolvasni csupán: kezdődik az élet.
Megcsikorduló iskolakapukon tóduló ifjúság, ne felejtsétek el, hogy a ti életetek
a jövendőnek minden Ígéretét magában hordja. Ne felejtsétek el, hogy vidám arcotok
ma egy nemzet egyedüli gyönyörűsége, izmos karotok elkövetkező idők nagy harcára
acélosodó fegyver, ékes szép magyar lelketek boldog feltámadásunk záloga. Ne felejt
sétek el, hogy szeptemberről-szeptemberre imádságos szeretettel figyelik indulástokat
szomorú magyar milliók és minden munkátokra áldást kérőn emelkednek ég felé az
összekulcsolt kezek.
Legyetek a felétek szálló vágyak beteljesítői, legyetek áldás meggyötört nemze
tünk életére. Hadd simuljanak el látástokra öreg magyarok arcáról a ráncok és múljék
el a szemünkből olyan régen hulló könnynek áradása. Legyetek munkások kezetekben
az építés eszközeivel, legyetek tisztalelküek, távol az élet szennyétől, legyetek Isten
ben bízók, imádkozók és legyetek vidámak, nevetők, bútalanok.
Szeptembert csengetett az öreg pedellus és az élet lüktető zenéjébe belehangzik
egyszerre fiatal szívetek dobogása. Egy pillanatra elcsendesedik minden, ti indultok,
mi rátok nézünk és biztatón intünk felétek.
Örömmel menjetek, kezdődik az élet!

R. M. Gy.
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A kőszegi Gyurátz Ferenc leánynevelőintézet
A múlt század nyolcvanas éveiben a
dunántúli ev. társadalom körében évrőlévre nagyobb érdeklődés mellett került
szóba egy nőnevelőintézet felállításának
kérdése, A zalai, egyházmegye 1890-ben
már határozott indítvánnyal lép a dunán
túli egyházkerület elé s javasolja e pro
testáns leánynevelőintézet felállítását. Az
egyházkerület még ugyanezen évben
Bonyhádon tartott közgyűlésén magáévá
feszi az indítványt és foglalkozni kezd
egy ily intézet alapításával. Ettől kezdve
évről-évre szerepel az egyházkerület köz
gyűléseinek tárgysorozatán ez a kérdés.
Az első lépés a megvalósítás útján a meg
felelő hely kiválasztása volt. Felsőlövő,
Győr és Kőszeg voltak azok a helyek,
amelyek a döntésnél komolyan számbajöttek. 1893-ban Győrött tartott egyház
kerületi közgyűlés már elvileg Kőszeg
mellett döntött s 1895-ben már ki is
mondja határozatilag, hogy Kőszegen
leánynevelőintézetet állít fel.
A szép elgondolások után azonban kö
vetkeztek a rideg pénzügyi számítások,
amelyek nem voltak valami kedvezők.
Így az 1896-iki közgyűlés a pénzügyi
bizottság aggályai miatt elhalasztja a
terv megvalósítását. Egyidejűleg azonban
megbízza a pénzügyi bizottságot, hogy
ezt az ügyet a legmelegebben karolja fel
és a költségek fedezésére forrásokat ke
ressen. Emellett még saját kebeléből egy
leánynevelőintézeti bizottságot is választ,
melynek hivatásává teszi, hogy a nemes
•eszmét a megvalósulás stádiumába se
gítse.
Az 1896-ik évi közgyűlés már az előző
évben megválasztott új püspöknek, Gyu
rátz Ferencnek vezetése alatt folyt le. A
fenti határozatok magukon is viselik egy
részt az új főpásztor bölcs mérsékletét,
másrészt erélyes tenniakarását. Gyurátz
—

Ferenc fáradozásai folytán az intézet ala
pításának ügye most már gyorsabban ha
lad a megvalósulás felé. Megindul a gyűj
tés és szép eredménnyel folyik a lelkes
adakozás, elkészülnek a tervek, megol
dást nyer a kőszegi ev. gyülekezet meg
értő támogatásával az építkezéshez fel
veendő nagyobb kölcsön ügye is. 1898-ban
megkezdődik az építkezés és 1899. szep
tember elején Gyurátz Ferenc személye
sen avatja fel az intézetet és átadja ne
mes hivatásának.
Ez időktől kezdve Gyurátz Ferenc püs
pöki gondoskodásának egyik legfőbb
tárgya a megalapított intézet fejlődésé
nek, felvirágzásának biztosítása.
A megalapítás örömünnepének vidám
hangját csakhamar a fenntartással járó
anyagi gondok miatti aggodalom váltja
fel. A pénzügyi köröknek már régebben
is megnyilatkozó aggodalmai nem lát
szottak alaptalanoknak és az intézet egy
re súlyosabb anyagi gondot jelentett a
fenntartó dunántúli egyházkerület szá
mára.
Az intézet alapításakor egy ma már is
meretlen iskolatípushoz tartozott. Másod
rendű felsőbbleányiskola volt négy osz
tállyal. Gyurátz Ferenc a felmerült ne
hézségeket azzal gondolta elháríthatőknak, ha ez az alapításkor négy osztályos
intézet az Y. és VI. osztályokkal kibő
vülve, teljes felsőbbleányiskolává alakul
át. E kérdésben az 1902-ik évi győri egy
házkerületi közgyűlés döntött. Az általá
nos közhangulat anyagi okokból inkább
az intézet visszafejlesztése és megszünte
tése mellett foglalt állást. A továbbfej
lesztésre vonatkozó határozat kizárólag
Gyurátz Ferencnek érdeme volt. Az ő
ékesszólása és mélyenszántó okfejtése
mindenkit magával ragadva hozta meg az
egyhangú határozatot a fejlesztés érdeké-
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ronba vagy Szombathelyre való áthelye
zés terve állott előtérben.
Gyurátz Ferenc a Kőszegen maradás
mellett foglalt állást és bölcs türelemmel
várta be az irányadó állami intézkedése
ket. S mikor az állam 1916-ban a felsőbb
leányiskolák intézményét hármas irány
ban felsőleányiskolává, kereskedelmi is
kolává, és leánygimnáziummá szervezi át,
Gyurátz Ferenc a nagykanizsai egyház
kerületi közgyűlés elé 1916-ban terjeszti
be azt a javaslatot, hogy a hatosztályos
felsőbbleányiskola kettősirányú leány-

ben. Megértő munkatársa volt elnöktársa,
Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő.
Ennek a továbbfejlesztő határozatnak
az volt a legnagyobb jelentősége, hogy
ez tette lehetővé másfél évtized múlva a
leánygimnáziumnak a szervezését. Ha
ugyanis 1902-ben az intézet továbbra is
négyosztályos másodrendű felsőbbleány
iskola marad, lekerült volna a fejlődés
nek arról az útjáról, mely idők folyamán
természetesen hozta magával a teljes
nyolcosztályos leányközépiskolává való
átalakulást.

A kőszegi leánylíceum.
középiskolává és pedig hétosztályos felső
leányiskolává és nyolcosztályos leánygim
náziummá szerveztessék át. Az egyházke
rület ily értelemben határozott. A kivitel
nehéz munkája azonban már az ugyanez
évben lemondott Gyurátz Ferenc helyett
utódának, Kapi Bélának hivatásává lett.
Gyurátz Ferenc elévülhetetlen érdeme
ket szerzett az intézet alapítása és első
megszervezése terén. Hálás, örök emléke
zetül méltán írta oda az intézet homlo
kára a fenntartó egyházkerület a Gyu
rátz Ferenc nevet!
Kapi Béla nem egyszer, szinte legyőz-

Magára az intézet közvetlen felvirág
zására azonban a két felsőbb osztállyal
való kibővülés sem vezetett. Ennek oka
nem annyira helyi, mint inkább országos
jellegű volt. A hatosztályos felsőbbleány
iskola ugyanis akkoriban országszerte
nem bizonyult életképes intézménynek s
annak gyökeres reformjával maga a kul
tuszminisztérium is behatóan kezdett fog
lalkozni századunk első évtizedében. Az
országos hangulat hatása alatt egymást
érik az intézet további jövőjét eldönteni
igyekvő tervek. Ezek között különösen a
tanítónőképzővé való átalakítás, a ‘ Sop—
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hetetlennek látszó nehézséggel küzdve fá 
radhatatlan kitartással és odaadó munká
val valósította meg a nagykanizsai köz
gyűlésnek a felsőleányiskolává és leánygimnáziummá való átszervezésre vonat
kozó határozatát.
A felsőleányiskolai osztályok, mint
mindenütt az országban, rövidesen itt is
megszűntek, s a leánygimnázium is át
meneti alakulásnak bizonyult. Jelenleg
az új leányközépiskolai törvény alapján
szervezés alatt áll a leánylíceum. Ez a
leánylíceum, oly nyolcosztályos teljes kö
zépiskola, melyben a tanítás gerincét a
nemzeti tárgyakon kívül főleg a modern
nyelvek és irodalmak képezik. Érettségi
vizsgálata feljogosít mindazokra az egye
temi és főiskolai tanulmányokra, melyek
a nők előtt nyitva állanak. Az intézet I.,
II., III., V., VI., V II. osztályai már
ez új leánylíceum szerint tanulnak, míg
átmenetileg még egy évig a IV. és V III.

osztályokban a régi leánygimnáziumi
tanterv van életben.
A középiskolai fejlődés Ivapi Béla bölcs
irányító vezetése mellett meghozta az in
tézetnek, mint nevelőintézet színvonalá
nak jelentékeny emelkedését, a tanulók
és internátusi növendékek létszámának
tekintélyes növekedését és ezzel egyidejű
leg az épület kibővítését is.
A kőszegi Gyurátz Ferenc Leányneve
lőintézet a maga rövid három évtizedes
történetével újabb bizonysága ev. egyhá
zunk életerejének, társadalmunk meg
értő áldozatkészségének s vezérférfiaink
odaadó munkásságának. Az intézet át
élve a kezdet nehézségeit s a kibontako
zás korszakának keserves kísérletezéseit,
ma biztos célkitűzéssel dolgozik benső
vallásos életet élő s az élet minden vi
szonyai között helyüket megállaui tudó
művelt magyar nők nevelésén.

Bem apó itthon járt újra . . .
Alig záródtak be június utolsó napjain
sokezernyi tanuló után az iskolák kapui,
megnyílott a magyarság millióinak szíve,
hogy meleg szeretettel fogadja be az
újra itthonjáró Bem-apót. Hűlt szívétől
mintha átmelegedett volna az egész or
szág.
Pedig már december 10-én 79 éve lesz,
hogy messzi Szíriában, Aleppó városában
egy töpörödött ősz, egész testén sebhelyes
férfiú kínos lázban vergődött beteg
ágyán. Teste több helyen kimarjult, ke
leti gyógymóddal o lajjal volt bekenve.
Az ágy fejénél néhány rajongó híve sut
tog, mint egykor Rodostó nagypéntekjén
Sibrik, Mikes s a többi bujdosó. A nagy
beteg egyszerre felrezzen,
felcsattan
szava franciául, mintha egy brigádot ve
zetne rohamra: „Uraim, pár percnyi nyu
—

galmat.” . . . Bent mindenki elhallgat,
lehelet megszegik — csak az előszobából
zümmög be a hang, hol leborult moláhk
és dervisek mormolják a halotti szurát
szegény Murád-effendiért, ki nem sokára
a fényességes Allah boldog színe elé ke
rül.
Két óra múlva örök nyugalomra zárta
le szemét az, ki örök nyugtalanságban
harcolt egy emberi életen át nyugat kul
túrájáért, a népek szabadságáért, hazája
függetlenségéért. A halott, a lengyelszü
letésű, magyar hősként tisztelt Bem-apó
volt, ki mint török effendi végezte be
életét.
Fenn a csillagos magasban a gomolygó
felhők felett kitárulnak az örök élet ka
pujának fényességből kovácsolt szárnyai,
ott állanak a világtörténet szabadság-
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szökik a magyar határon, hogy Kossuth
Lajosnak aján lja fel szolgálatait. Kossuth
éles tekintete a belső versengés és a len
gyel ármánykodás ellenére is felismerte
nagy értékét s így december elején a
felső-erdélyi hadsereg fővezérévé ne
vezte ki.
Időzzünk el pár pillanatig az új főve
zér képénél. Egyik kortársa úgy írja le,
hogy szemében nincs élet, külseje csúf,
őszbeszürkülő szakáll és haj, teméntelen
sebhely. Röviden beszél. A tüzvonalba
maga is ott van. Villámgyorsan tervez és
cselekszik. Lóra nehezen ül, tipegve já r
csak, rendesen kétlovas kocsit használ.
A végzetben erősen hisz s így az ágyúk
dörgését szinte élvezni látszik.
Bauer őrnagy, aki főhadsegéde volt,
kiemeli, hogy katonáinak mindig elegendő
tartalékélelemről és munícióról kellett
gondoskodni. Annyira hitt a fátumban,
hogy még a gyávát is azzal mentegette,
hogy a sors teremtette ilyennek. A legna
gyobb 'indulatban is udvarias volt. Egy
hibázó tiszthez így szólt: „Uram, igen ké
rem, hogy ne hozzon abba a kellemetlen
helyzetbe, hogy agyonlövessem.” ■
—■A jó
katona szerinte, ha kell, előre eszik, előre
alszik, hogy azután többet bírjon. Jobb
lábán régi nyílt sebe volt, ennek követ
keztében já rt vonszolva. Terveit sohase
árulta el előre, de nem is beszélte meg
senkivel. Parancsai rövidségük révén
híressé lettek. Mikes ezredesnek egyszer
megparancsolja, hogy tartson megszállva
egy hegyet s maradjon ott. „Hátha nem
bírom m egtartani?” — „Akkor is ott ma
rad ” — volt a felelete. — Máskor Beth
len gróf huszárságából vágtató küldönc
jelenti, hogy nehezen védhető már a po
zíció. Felelete ez: „Ha majd csak két
huszár marad, akkor az egyik jö jjö n ezt
jelenteni.”
Az erdélyi hadjáratban híres köpenyét
vagy tízszer járta golyó. Csak jobbkeze

hősei gyönyörűséges glédában Leonidastól, Aristogeitontól és Brutustól kezdve
egészen az aradi 13-ig. Nagy reverentiával üdvözlik a közébük röppent véres
csillagát Osztrolenkának. S Bem apó ha
lad felhőoromról csillagfokra, át a szi
várvány hídján Teremtő Urának színe
elé, hogy számot adjon földi életéről. A
szférák zenéjéből mintha egy lant pen
gése csendülne ki, mit Petőfi szent keze
pengett ott a hősök sorában . . .
Hallgassuk meg mi is Bem apó életé
nek sorát. Lengyel nemes család sarja,
elvégzi a katonai iskolát s már mint 17
éves ifjú ott harcol a hósivatagokon Na
póleon seregében az orosz ellen. A kor
zikai sas lehullása után az fijjászervezett
lengyel seregnek lesz katonája, majd a
varsói tüzér-iskola tanára, hol egy rob
bantási kísérlete egész testét sebekkel
szántja fel. A cárizmus azonban gyanúval
nézi, börtönre veti s csak 1825-ben Sán
dor cár halálakor szabadul ki. Lembergben telepszik meg s ez idétt írja jeles
müvét a tüzérségről.
Mikor kilobban és kirobban a lengye
lek szabadságharca 1831-ben az igoniczi
s a Petőfi által is megzengett osztrolenkai
véres csatákban írja be nevét a történe
lembe. A nemzeti ügy bukása után Párisba menekül, honnan mintegy szórako
záskép két évre kirándul Portugália he
gyei közé, hogy ott Don Pedro seregében
harcoljon a luzitánok szabadságáért.
Mikor a tavasz fuvallatára 1848-ban
lobbot vet mindenfelé a szabadság kotló
tüze, Bem is azt hiszi, hogy ütött az óra
Lengyelország felszabadítására. De biz
tató hírre hiába vár. A lengyel nemesség
elpuhult, a köznép elbutult. Erre Bécsbe
siet legalább, hol a nép uralma bajba ke
rül. A nemzetőrség parancsnokának te
szik meg a szabadság világbajnokát. De
a győztesen visszatérő 'Windischgrátz
elől menekülnie kell s kocsisruhában át
—
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középső u jjá t roncsolta egy széjjel. „Leg
alább egy haszontalan ujjam m al kevesebb
van” — szólt Teleky Sándor grófhoz,
mialatt a tábori felcser a tövében nyiszálta.
Mikor a szilágysomlyói táborban meg
jelent, összenéztek a magyar urak s azt
hitték, hogy már mehetnek is haza, mert
ez a kis töppedt ember mit sem ér. De
máskép gondolkoztak már három nap
múlva, mikorra az osztrák Urbánt kiszo
rította Bukovinába. Csodás erővel tudta
újjászervezni a már bomló erdélyi sere
get. Gyorsan Szeben felé fordul, de be
venni még nem bírja, véres harcok kö
zött Szelindeken, Vízaknán, Szászsebesen
és Szászvároson át Piskiig húzódik visz-sza, sikeresen magáhozcsatolja Kemény
Farkasnak Magyarországból jö tt csapa
tait s az ellenséget febr. 8-án a piski híd
nál megszalasztja, mire Medgyesig nyo
mul előre.
Itt veszi hírét, hogy Urbán újra betört
Erdélybe; ellene siet s Borgo-Rusznál és
Borgo-Prundnál újra kiszorítja. Vissza
fordul Medgyesnek s márc. 2-án újból
megveri a császári hadat. A közben meg
jövő orosz segítséget is megtöri Szeben
alatt s a Vöröstorony s a Tömösi-szoros
irányában kiveri Erdélyből a zsoldosokat.
Ügyes diplomáciával kegyelmet hirdet a
lázadó nemzetiségeknek, csak a csalárd
szász városokat adóztatja meg. Az oláhok
közül is csak Janku Ábrahám folytatja
még havasi harcait.
Bem győztes csapatait új rendbe szedi,
leköti Gyulafehérvárt és Dévát •
—■ s a
Vaskapu-szorosnál ismét diadalmaskodva
Bánát felszabadítására siet. Bevonul Karánsebesre és Lúgosra, még egyszer rá
zúdul az Orsovánál visszatérni akarókra
— s erre a császárhű Temesvárt veszi
ostrom alá.
Politikába nem avatkozik, gyűlöli a fő
hatalomért való versengést. Egy célt
—

ismer csak: megdönteni a népeket leigázó zsarnokokat s elsősorban is a len
gyel hazáját leigázó orosz cárizmust.
Kossuth Nagyváradra hívja tanácsko
zásra, mert szeretné, ha átvenné a ma
gyarországi seregek vezetését. De nem
vállalja, mert úgy érzi, hogy neki Erdély
megmentése a szent hivatása, hová újra
betört az orosz, hol újra fegyvert fogott
az oláh, hol Lüders ismét a székelység
ellen fordult. Július 31-én már a szeren
csétlen segesvári csatát vezeti, hol serege
futásban bomlik fel, maga kocsijával föl
fordul s csak úgy tud megmenekülni,
hogy egy árokban halottnak tetteti ma
gát. Lelkileg még nagyobb veszteség éri,
mert elesik, eltűnik segédtisztje, Petőfi
Sándor, kit ő fiaként szeretett s ki őt
apjaként tisztelte. Most már gyorsan pe
reg le gyönyörűséges, de szomorú szabad
ságharcunk filmje. Kossuth szavára Te
mesvárhoz siet vissza, most már átvenné
a fővezérséget, de a végzetes csatában
úgy bukik le lovastúl, hogy vállát töri.
Az új osztrák csapatok megérkeznek s a
mindent kockára tevő ütközet elveszett.
Bem azonban hitét, reményét sebesül
ten se adja fel. Görgeyvel akar egyesülni,
de Lippánál döbbenve veszi a hírt, hogy
Kossuth Görgey kezébe tette hazája sor
sát, s hogy Világosnál minden elborult.
A csodálat remegő hangján írja Dem
binszky emlékirataiban, hogy Bem még
akkor is hisz és remél. Maradék csapa
tait rendezi, Erdély felé hátrál, hol még
Stein tábornoknak, a későbbi Ferhád pa
sának, 25.000 embere van. Még áll Pétervárad és a szűz Komárom. Hiába hívja
Dembinszky, hogy meneküljenek Kossuth
után a török földre. Csak két beteg
dzsidást ád kísérőnek mellé, maga minden
épkéz-láb emberét Erdély felé vonja. De
már foszlik a sereg, minden falunál el-elmarad egy csapat. Sötét hírek varjucsapata száll erre is, arra is. Végül magára
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marad, csak egy Katona Mihály nevű
vitéze nem hagyja el s át is kíséri a ha
táron.
A menekülőket a bécsi udvar kiköve
teli a fényes portától. Ez ellen csak úgy
tud védekezni a szultán, hogy felhívja a
menekülőket a muzulmán hit felvételére.
Andrássy is erre inti őket. Bem a köréje
csoportosuló erdélyi tiszteknek nem java
solja ezt, mert így még könnyebben tér
hetnek vissza, hogy hazájukért otthon
küzdjenek. Maga, mint fatalista, úgyis
hajolva Mohamed hitéhez, áttér már
azért is, mert szerinte a legközelebbi idő
ben csak a török seregben lehet harcolni
az orosz ellen. Az orosz ellen harcolni, a
nagy szláv kolosszust összetörni, a művelt
népek kultúráját megmenteni ettől az új
barbárságtól — ez volt egész életének
vezérlő gondolata.
Bemet Aleppó városába internáltatja
a szultán, hol nagy tisztelet az osztály
része. Utolsó katonai ténykedése az, hogy

a várost megmenti a keresztyéneket gyil
koló vad Szíriái törzsek betörésétől. A ne
héz helyzetbe jö tt Aleppó városa a padisah előleges engedelme nélkül a végve
szély utolsó perceiben őt kérte fel a város
védelmének vezetésére.
A hat nemzet hőse most már végső pi
henőjéhez ért szülötte földjén Tarnovoban. A lesújtott magyar és a feltámadt
lengyel szíve testvéri szeretetben dobbant
össze koporsója felett.
Életének utolsó írása egy Kossuthoz
intézett levél volt, miben feledni kívánja
afeletti neheztelését, hogy a főhatalmat
Görgeynek adta á t; másrészt látnoki sza
vakkal azt a jós igét hirdeti Kossuth
előtt, hogy ő hiszi és vallja, hogy Ma
gyarország még nagy és szabad lesz.
Hisszük, valljuk, ezért imádkozunk mi
is, mert hiszünk egy isteni örök igazság
ban, mely hazája szabadságáért oly sokat
harcoló hős hűlt tetemeit is visszavitte
feltámadott hazájának szabad földjébe.
Oravecz Ödön

ÉRTED-E AMIT OLVASOL?
(Ap. csel. 8-30.)

A szerecsen királyi ember példája.
viteték a mészárszékre és mint a bárány
az ő nyirője előtt néma, azonképpen nem
nyitotta fel ő sem a száját. Fülöpöt ter
mészetesen örömmel töltötte el az idegen
buzgósága és segítségére sietett. így szólt
hozzá: V ájjon érted-e amit olvasol? Az
pedig mondá: Mi módon érthetném, ha
csak valaki meg nem magyarázza nékem?
És kérte Fülöpöt, hogy felszállván a ko
csiba, üljön mellé.
Fülöp engedelmeskedett és az egész

Fülöp apostol egyszer a Jeruzsálemből
Gázába vivő országúton já rt és szembeta
lálkozott egy szekérrel, melyen a szerecsenek királyasszonyának nagyhatalmú
főkincstartója ült. Mikor a tanítvány kö
zeledett hozzá, észrevette, hogy a királyi
ember valami irat olvasásába merült s
csakhamar arról is meggyőződött, hogy
Ézsaiás prófétának a könyve foglalkoz
ta tja a pogány férfiút. Az írásnak helye
pedig, melyet olvasott, ez v a la : Mint juh
—
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meglásd, az idők múlása meghozza neked
is az órát, melyben örömmel kiálthatsz
fel: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az
Istennek f i a !
És ha ezt megéred, akkor a körülötted
levő homályba belehatol az élet nagy vi
lágossága és Jézusban útmutatót találsz,
aki mindig és mindenütt veled leszen és
nem hagy el téged soha-örökké.
Csak az akaratban meg ne restülj, csak
a vágyadat el ne némítsd, melyek az igaz
ságot akarják számodra megszerezni.
Hidd el, nincs nagyobb kincse az életnek,
mint amivel ifjú i lelkedet felékesíti az
Űr. Lelkednek Istenteremtette tisztasá
gát ne engedd martalékul esni a világgonoszságának és se a rosszak tanácsa, se
az istentelenek társasága, se oktalan hiú
ság, vagy bármilyen ruhába felöltöztetett
tagadás el ne torzítsa benned Isten képét
és hasonlatosságát. Te is ismered már
evangéliumi szent hitünk nagy diadalait,
fel h á t! és tenéletednek Istenhez téríté
sével légy segítségül egy új nagy diadal
megharcolásában!
R. M. Gy.
Új bibliafordítás. Minden biblia-szerető
ember örömmel veszi tudomásul, hogy a
napokban jelent meg az Új-testamentum
új magyar fordítása, mely Dr. Raffay
Sándor bányakerületi püspök úr mun
kája. Lapunk olvasóival is örömmel tu
datjuk ezt, mert az új fordítás szép és
érthető magyar nyelvével közelebb visz
majd mindan nymukat Isten igéjéhez.
Megszerzése azért is tanácsos, mert a for
dításhoz csatolt magyarázatok és jegyze
tek, az eddig előttünk ismeretlen tarta
lomjegyzék és az egyes könyvek párhu
zamos helyeinek világos szembeállítása
igen megkönnyíti a bibliatanulmányt.

úton beszélt a szerecsen királyasszony főkincstartójának Isten csodálatos dolgai
ról, hogy egyszülött fiát adta áldozatni a
világért, hogy mi mindnyájan gyermekei
lehessünk. És a pogány, aki mindeddig
nem érthette az írások beszédét, ettől az
időtől kezdve híve lett a világ Megváltó
jának és megkeresztelkedett az ő nevébe.
Érted-e amit olvasol? ragadom ki a tör
ténetből a kérdést és feléd szögezem, Ifjú
Testvérem, ki sokszor szintén tanácstala
nul állsz az Élet könyvének egy-egy mély
sége fölött. És bizonyára várod, hogy
melléd álljon valaki szeretettel és elvezé
reljen az Isten titkainak megvilágosodá
sához.
Érted-e amit olvasol? kérdem akkor is,
ha kutató és mindeneket boncolgató lel
ked erőtlennek bizonyul helyes útra térni
a világ fenyegető útvesztőjéből és a kísér
tés, mely polipkarjaival éppen fiatalsá
godban ragad meg legszívesebben, mármár összeróppantással fenyeget?
Érted-e amit olvasol? kérdem, ha az ol
vasnivalók tömkelegében úgy jársz, mint
ismeretlen vizekre sodortatott hajós, ki
elvesztette szeme elől a világítótorony fé
nyességét és kétségbeesetten vergődik a
fel-feltörő hullámok közepette?
Bizony a te feleleted is aligha lehet
más, mint volt amaz őszinte emberé, aki
a feléje hangzó kérdésre így válaszolt:
Mi módon érthetném, ha csak valaki meg
nem magyarázza nékem? Éppen ezért én
most odaállok eléd, felülök szekeredre,
melyen haladsz az élet országútján és ve
led megyek. Kezünkbe vesszük a Bibliát
és lapozgatunk benne, olvasgatunk be
lőle. És ha tán számodra érthetetlen írá
sok voltak csupán annak isteni tanításai,
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Birkenhead.
Nemcsak az elmúlt nyárnak, sőt nem is
csak ennek az esztendőnek, de még hoszszú-hosszú éveknek is legkimagaslóbb
eseménye lesz a birkenheadi jamboree.
Magyar szívünk is lelkesedve dobban,
ha az ott töltött szép napokra gondolunk,
mert ennek a meggyötört hazának fájó
sebeire gyógyítgató balzsamként hullott
az egész világnak cserkészeinket illető
hódolata.
Feltámadásunk reménységének virágát
bontogatja az a diadal, melyet a magyar
cserkészfiú aratott a birkenheadi tábor
ban, ahol első lett 47 nemzet sok tízezerje
közt. Első lett és ezzel megmutatta a vi
lágnak, hogy az utolsó helyről, ebek harmincadjáról, ahova taszította a durva
erőszak, nemzete is fel fog emelkedni
megtörhetetlen életerővel az őt megillető
magaslatra.
Nekünk örül a lelkünk, hogy most az
a világ tapsolt a cserkészkezek tartotta
magyar lobogónak, amely ezelőtt 10 esz
tendővel nem átallotta sárbatiporni azt . . .

lányhajbokrétával
a kalapján messze
Angliába. Győr, Wien, Passau, Regensburg, Köln, Ostende egymásután marad
tak el mögöttük. Ostende után Doverig
hajón, onnan Birkenheadig ismét vonaton
tették meg az utat. Innen hatalmas autó
buszokon mentek az Arrowe parkba, a
jamboree nagy táborhelyére, leendő dia
dalaik színhelyére.
A magyar tábor szinte pillanatok alatt
készen volt. A hosszú út nem tudta meg
törni a fiúkat s estére már ott ékeskedett
díszes táborozó helyük az Arrowe-park
egyik szögletében, várva a másnapi hiva
talos tábornyitást.
Július 30-án volt a táborverés, augusz
tus 13-án a táborbontás. Kétheti táboro
zás alatt az árvalányhajas fiúk belevették
magukat társaik s a tábort járó közönség
szívébe . . .
#

Mit tagadjuk, bizony nehéz szívvel
mentek el messze idegenbe. Hiába, Anglia
nem egy kakasugrás, még a tengert is
meg kell járni addig. Nincsen abban sem
mi szégyen, hogy egy kicsit nehezebb volt
a szívük. Csak az volt a baj, hogy a sok
nehéz szív súlya alatt bizony egypárszor

*

Július 27-én, szombat délelőtt 11 óra 40
perckor a budapesti keleti pályaudvarról
850 magyar cserkészfiú indult el, árva—
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még a vonat is megszakadt. De ez a baj
se volt nagy baj, mert az elszakadt vona
tot újra összetolták, össze is kapcsolták,
senki sem maradt el, még csak le sem
késtek a világ cserkészeinek nagy talál
kozásáról.
*

A magyar cserkészcsapat a táborbontás
után nemzetünk nagy barátjának, Rothermere lordnak vendége volt 8 napig. Lon
dontól egy órányira volt a szállásuk, egy
gyönyörű szép kastélyban, mely egy idő

magyar szavakat ragyogtatott feléjük az
égről:
ISTEN HOZOTT MAGYAR C SERK ÉSZ I
És ekkor még szaporában hullottak
szemükből a boldogság könnyei . . .
Augusztus 20-án, István király napján
nagy vacsora volt a cserkészkastélyban,
melyen jelen volt a lord is. A vacsora
elején minden cserkész egy-egy titokza
tos csomagot kapott azzal a paranccsal,
hogy nem szabad felbontani addig, míg

A cserkész-kastély bejárata.
külön engedély nem adatik rá. Vacsora
alatt Rothermere szónoklatot tartott a
magyar fiúkhoz, melyet tolmács útján ér
tettek meg. Ezt mondta többek között:
„Ha hűségesek maradtak önmagátokhoz,
a cserkészideálokhoz és Magyarországhoz,
akkor meg fogjátok érni, hogy hazátok
nagy ország lesz.” Beszéde végén pedig
magyarul kiáltotta az ünnepélyes csend
be: „Éljen Magyarország!”
Azután elhangzott a parancs: kibontani
a titokzatos csomagokat! Nem kellett na
gyon biztatni a fiúkat. Cserkészügyesség
gel nagyhamar m egfejtették a rejtély t:
egy-egy ezüstóra csillogott előttük s ke-

óta tanítónőképző-intézetnek van beren
dezve. Kényelmesen laktak itt, egy szobá
ban hárman. A kastély körül szép nagy
park van, jó tanya a cserkész számára.
Innen jártak 30 autóbuszon napról-napra
London és a környék nevezetességeinek
megtekintésére.
M indjárt 14-én, este Londonban a
Kristálypalotában ünnepélyes fogadtatás
volt, szép tűzijátékkal egybekötve. Már
úgyis könnyes volt a meghatottságtól
minden fiú szeme, hiszen a feléjük áradó
szeretetben ennek a hatalmas népnek
nemzetünk iránt való szeretetét látták,
mikor a fekete éjben pompás tűzijáték
-
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tyegett csendesen: a lord ajándéka. Hát
lapján magyar szöveg: „Nehogy Londont
elfeledd! 1929. Szent István nap, Rothermere” .
Tudom én, hogy nem is fogják sohasoha elfelejteni.
*

22-én, este 8 órakor vettek búcsút Lon
dontól. Nehéz szívvel jöttek ide napkelet
fiai, de még nehezebbel indultak vissza.
Csakhogy most már az a boldog érzés ne
hezítette szívüket, hogy szemtől-szembe
láttak egy hatalmas nemzetet, mely fe
lénk n yú jtja elesettségünkben megmentő

kezét s előbb vagy utóbb, de segít talpraállni minket.
#

Mikor hazatérőben kiszálltak a hajóból
s az már visszafelé indult, egyszer csak
csónak ereszkedik alá a vízbe a távozó
hajóról s nagy sietéssel tart a part felé.
Már látni lehet, hogy árvalányhaj leng a
csónakon, később egy egész cserkész
alakja tűnik elő. Valaki ott maradt! Igen,
egy öreg cserkész elaludt a hajóban s
csak akkor ébredt fel, mikor már az út
nak indult újra.
Álmodott a birkenheadi szép napokról.
R. M. Gii.

FÚRJUNK— FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.
Ebben a rovatban mindenki fog találni hasznothajtó tanácsokat. Mindazok a
dolgok, amelyek a diák műhelyéhez tartoznak, mindazok a készülékek, melyeket kis
ügyességgel magunk elkészíthetünk, gyakorlati útbaigazítások, hasznos útmutatások
ebben a rovatban találnak helyet. A rovatvezető akár a szerkesztői üzenetekben, akár
pedig, válaszbélyeg melléklése esetén, külön levélben is szívesen áll a mesterkedő
diák rendelkezésére. Csak bizalommal forduljatok hozzá, ő jó barátotok, sokszor
fogjátok hasznát venni tanácsainak.

Egycsöves rádiókészülék.
Százat mernék tenni egy fületlen gomb
ellen, annyira biztosan tudom, hogy mind
nyájan foglalkoztatok már rádióval. De
tudom azt is, hogy inkább gyakorlati
alapon végeztétek ezt, s nem igen mélyedtetek el annak elméleti ismeretébe. Hogy
mégis elméleti magyarázat nélkül hozok
nektek egy egycsöves készüléket, ennek
a szeptemberi hangulat az oka. Megvá
rom míg a sok fürdés, nyaralás után ú j
ból belejöttök az „elméletbe” , s ekkor
fogom majd, lehetőleg röviden, de a ki
sebbek számára is érthetően, a rádiót el
magyarázni. Addig gyüjtsetek erőt rá.
Az alant közölt egycsöves kapcsolás
—
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eredetisége
végtelen egyszerűségében,
olcsóságában, s mégis nagy használható
ságában rejlik. Ne nézzétek ti sem fity
málva, akik már készítettetek csöves ké
szüléket, mert ezzel az eredeti készülék
kel érdemes foglalkozni.
Az első ábrán láthatjátok az ú. n. elvi
kapcsolást. Az egésznek a lelke a tekercs,
amelyet házilag fogtok elkészíteni, a kö
vetkezőképpen. Szereztek egy 7.5 cm át
mérőjű és 8 cm hosszú papírhengert.
Erre 0.5 mm átmérőjű, kétszer pamuttal
szigetelt drótot csavartok, még pedig 18
menetet, ez lesz az L, tekercs. Azután ki
hagytok 7 mm hézagot, felcsavartok 48
—

menetet, ez lesz az L2 tekercs. Na már
most a leglényegesebb alkatrész meg is
van. A többi alkatrészről a következőket
vegyétek figyelembe: a forgókondenzátor
légszigetelésű, 500 cm-es a fűtőellenállás
vagy finombeállítású, vagy ha ilyet nem
kaptok, jó magas ellenállású 30 vagy 50
ohmos legyen. A C2 rácskondenzátor 250
vagy 300 cm, a rácsellenállás 2 Megohm
legyen. Még szerezzetek egy 22X 15 cm
nagyságú kemény gummilapot, egy 21X 15
cm nagyságú puhafadeszkát, s elkezdhe
titek a rádió építését, amiben nagy segít
ségetekre lesz a második ábra.
Legelőször is a szigetelőlapot kell el
intéznünk. Ugyanakkora papírra, mint a
szigetelőlap rárajzoljátok a kondenzátor,
f ütő ellenállás és a bevezető hüvelyek he
lyét, a papírt í’á teszitek a szigetelőlapra, s egy hegyes tárggyal (pl. körző
vége, de el ne tö rjétek !), átkarcoljátok a
helyeket, s kifúrjátok. Hogy miért nem.
szabad a kemény gummilapra ceruzával
rajzolni, az egy nagy titok, de azért én
elárulom nektek. A ceruzában levő grafit
ugyanis többé-kevésbbé vezetést létesít
—

.

het, s egy olyan hibaforrást adhat, amit
különösen egy kezdő rádiósdiák soha meg
nem találhat.
A kemény gummilappal ezzel készen va
gyunk, hozzácsavarjátok derékszögben a
puhafadeszkához, felrakjátok az alkat
részeket, s amint a második ábrából vilá
gosan kivehetitek, megcsináljátok az öszS/.eköttetést.
A készülék most már „üzemképes” ,
izzítótelepnek jó volna akkumulátort
szerezni, de szükségből egy zseblámpa
elem meg fog felelni, csak ez hamar ki
merül. Ennek a hosszabbik réz vége a ne
gatív sarka. Anódtelepnek 30— 40 Volt
szükséges, ezt vagy úgy nyeritek, hogy
8 darab zseblámpa-elemet sorba kapcsol
tok, ami ide ideálisan megfelel, vagy aki
nek va.n, előveszi anódakkumulátorját.
A fütőtelep + sarkát hozzákötitek az
o.nódtfelep — sai'kához, s közös vezetékkel
kapcsoljátok a készülékbe. Ezután be
kapcsoljátok a fűtőtelep negatív sarkát
is. Most megnézitek, hogy a cső világít-e,
ha nem, akkor gyorsan megkeresitek a
hibát. Az anódtelep + sarkát csak akkor
13
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kapcsoljátok be, ha a cső már világít,
mert így biztos, hogy nem égetitek el a
cső izzó szálát.
Rákapcsoljátok ezután az antennát és
földet s a kondenzátort forgatva 80—90°
közelében Pestre fogtok akadni, ha a ké
szülék fütyül szomszédaitokra való tekin
tettel az izzítóellenállást gyorsan vissza
csavarjátok. A többi állomást magatok
tól is megtaláljátok.
Persze Pesthez közel áthallást fogtok
észlelni, de aki Pesttől kicsit távolabb
lakik, igen szépen fogja a külföldet venni.
—

Az előbbieknek, meg azoknak, akiknek
már meglévő készülékük hasonló beteg
ségben szenved, valamelyik számban egy
iiullámcsapda készítését fogom leírni.
Még egy esetleges hibára akarom fel
hívni figyelmeteket: ha a készülék na
gyon halkan szólna, s fütyülni nem akar
a világ minden kincséért se, akkor a na
gyobbik tekercs két végét cseréljétek fel.
Ha szépen és lelkiismeretesen végzítek
el munkátokat, nem fogtok csalódni, s
nagy örömet fog nektek szerezni ez a
kis készülék.
Micsinay Péter
14

—

HÍREINK
las füzet jelenik meg, amiáltal nagyobb
változatosság, élénkség fogja jellemezni
az. Ifjú Éveket. Ez a változtatás nagy
anyagi áldozatot követel, azonban az elő
fizetési árat ennek ellenére sem emeljük
fel. Mint eddig, úgy ezentúl is évi 4 pengő
lesz az előfizetés, azonban már 5 példány
rendelésénél egy ingyenpéldányt bocsá
tunk az előfizetők rendelkezésére, hogy a
szegényebb sorsú ifjúság is könnyen hoz
zájusson a laphoz.
Az előfizetéseket legtanácsosabb cso
portosan intézni, a vallástanár úr, vagy
az ifjúság egy megbízottja által. Az elő
fizetőket október 1-ig kell bejelenteni.
Az előfizetési árak félévenként is, sőt ne
gyedévenként is beküldhetők, természe
tesen szintén csoportosan.
A szerkesztőváltozással kapcsolatban
közöljük, hogy első számunkon még Al
gőver Andor szerepel, mint felelős szer
kesztő, mert ezideig nem sikerült elintézni
a szerkesztő hivatalos átírását. Közöljük
továbbá azt is, hogy ezentúl mindennemű
küldemény Budapest, VI., Deák-tér 4, II.
em. címzendő.
Pályázati felhívás!
Pályázatot hirdetünk:
1. elbeszélésre. Terjedelem 2—3 oldal.
Határidő november 1. Pályadíj 25 pengő.
2. Humoreszkre. Feltételek mint előbb.
3. Költeményre. Határidő ugyanaz,
pályadíj 10 pengő.
Pályázni lehet az Ifjú Évek minden
előfizetőjének, jeligés levéllel, az előfi
zetést igazoló irattal.
Amennyiben több megfelelő munka ér
kezik be, a pályázatnak több nyertese is
lehet, viszont ha megfelelő munka nem
érkezik be, a pályadíjat, természetesen,
nem adjuk ki.

OLVASÓINKHOZ!
Mikor ezelőtt sok esztendővel, még a
nagy háborút megelőzőleg a magyar ifjú 
sági lapok első fecskéjeként megindult az
Ifjú Evek, egy — most már öregedő —
férfiú volt az, aki a megindítás és az az
után következő munka nehéz terhét egye
dül hordozta. Algőver Andor egész mun
kásságában, különösképpen pedig az Ifjú
Évek szerkesztésében végtelen nagy sze
retettel és jóságos lelkének minden me
legségével úgy vette körül az ifjúságot,
hogy feléje ezért mindig hálának kell su
gározni azoknak a szívéből, akik akár
közvetve, akár közvetlenül ismerték. Mi
is, kik az ő kezéből most átvesszük az
Ifjú Éveket, hálával emlékezünk meg
róla és köszönetét mondunk neki az alap
vetés, a kezdet, az úttörés nehéz munká
jának elvégzéséért. És egy Ígéretet is te
szünk. Nem volt hiábavaló az ő fárad
sága, mert minden igyekezetünkkel rajta
leszünk, hogy az a kis mag, melyet elve
tett, s amelynek még csemetekorban levő
fá já t úgy megtépázta a világ fölött egy
évtizeddel ezelőtt elvonult nagy vihar,
ezentúl is életet nevelő erőknek lesz
adója.
Búcsúzni azonban nem akarunk tőle.
Ő ezután is közöttünk lesz és nemcsak
nézi a neki olyan kedves munkát, de tá 
mogat is bennünket életének minden ta
pasztalatával.
Az Ifjú Évek új esztendejében bizonyos
külső változás történik. Eddig havonta
egy 32 oldalas füzetben jelent meg. Azt
tapasztaltuk azonban, hogy ez az egy hó
nap igen hosszú idő, s akik szeretik a la
pot bizony türelmetlenül várják eltelését.
Éppen ezért ezután havonta két 16 olda
—
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Keresztrejtvény.
Vízszintes so ro k :

-P r Arany bal
lada. — 44. Két stilisztikai meghatározás. —
Í2r-A bátor. — 14. Sokszor a vigyázatlan
ság ezt okoz. — 15. Állítólag Zrínyi Miklóst
ez ölte meg. — ÉlS- Fordítva: köszönés. —
t tk Személyre utaló szó. — 20. LD. —
2+v. Szeszes ital tárgyesetben. — 23. Kötő
szó. — 24, Tejtermék. — 20. Fordítva:
Kérd igének régies múltja. — 28. Mester
séges táplálószer. — 20. SÖALI.— 30. Ujjún
kat védi. 3i. Fordítva: Tejtermék névelő-'
vei. — 32> Tojás németül. — 34. Ibsendráma; fordítva Mózes testvére. — 35. Szer
szám. — 3Ör-A csúszó-mászó ezt is teszi. —
30. És latinul. — 40* Rag. — 42. Aki teszvesz, ezt is teszi. — 43. Az ügyvédek védik ezt. — 44. Az aratók éneklik. —
4^. Elrabolt megye és város északon.

Függőleges so ro k : í v Két tanítvány. — ‘2*.. Lakmározás. — "37 A hét
kún-vezér egyike. — 4. MAKL. — 1 L S betűvel a végén azt jelenti: valóságos. —
Ilyen kert is van. — 1 : Hinni múlt ideje. — 105 Nevezetes Verne-regény. —
13. Vágyakozó menyasszony. — 16. A nagyapa, ha nincs ébren. — r8> ítél tárgyas
ragozású jelen ideje. — 19. Ezeréves fatönk. — 225 Visszafelé: A szabó. —
25. Kicsi. — 27. Kérdőnévmás. — 28. Egyszerű gép. — 32. Noszti fiú . . . . —
33. Jézusnak ezen nyújtották az ecetes szivacsot. — 37. Miskolci hegy, vagy öreg
szalonna, fölösleges ékezettel. — 38. Visszafelé: Aki sportol, a testét .. — 41. Vég
tag. — 43. Ülni, parancsoló mód. — 45. Görög betű. — 46. Visszafelé: rag.
A keresztrejtvény helyes megfejtői között szép könyvjutalmat sorsolunk ki.
A rejtvény megfejtését szeptember 20-ig kell beküldeni.
Jó és eredeti rejtvényeiteket közöljük.

I F J Ú ÉVEK. =====
Ifjúsági folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: ALGŐVER ANDOR.
Szerkesztőség:

Dr. Böhm Dezső, Dr. Gaudy László, Dr. Remport Elek, Ruttkay-Miklian Gyula.
Szerkesztőbizottság: Dendely Károly, Gaál József, Geyer Zoltán, Dr. Jánossy István,
vitéz Dr. Kendeh—Kirchknopf Gusztáv, Kimer Gusztáv, Korim Kálmán, Lamnek Vilmos,
Lehoczky Egyed, vitéz Magassy Sándor, Máczay Lajos, Micsinay Péter, Dr. Oravecz
Ödön, Pap Ferenc, Dr. Szigethy Lajos, Szlovák Miklós, Szuchovszky Gyula,
Dr. Zelenka Margit.
Lapunk minden hó közepén és végén jelenik meg a tanév folyamán.
Előfizetési ára egy évre 4 pengő, egyes szám ára 30 fillér.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Deák-tér 4, II. emelet.
Nyomatott Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. — 71269
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