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Keresztrejtvény.

Vízszintes sorok: 1. Belső szerv. 4. Levegő ide
gen nyelven. 7. Múzsa. 9. Fordítva: . . . falevél.
11. Okt. 6.-a napjuk. 14. Vasgyáráról híres. 15.
Néha víz van benne. 16. Fordítva művészet idegen
nyelven. 18. Az igénél nem változik. 19. Férfi név.
20. Egyesek kéknek mondják. 21. A cser, a bőrt...
24. Jó étvágyú. 27. Nadir ellentéte. 28. P-vel re
pülő. 29. Z-vel város. 30. Becéző név. 33. Isten
név. 35. Kicsit buta. 37. Ezekről volt nevezetes
Matuzsálem. 39. Gyümölcs. 41. Tétel. 42. Fordítva:
cselédfajta. 44. Nem parasztos. 45. Mutat. 46. Az
időjárás is szokott ilyen lenni. 47. . . . són admi
rális. 48. A legszebb női erény. 53. A puszta ide
gen nyelven. 54. Harapás. 55. Ház. 56. Az övé
angolul. 32. Csiriz.
Függőleges sorok: 1. Korszak. 2. Iskolában
van. 3. Híres a spanyol . . . 4. . . . kikötő. 5.

Beküldte Rapaics Kata.

Női név. 6. Futam, idegen nyelven. 7. . . . m
jó lakni. 8. Ide járnak a gyerekek. 9. I-vel a vé
gén feltaláló. 10. A diákok már karácsonykorI
várják. 11. 2X 5 . . . 12. Indok. 13. Ezzel írnak
a táblára. 14. Sportegylet. 17. Eladásra szánt
holmi. 22. Fordítva női név. 23. Fordítva törlő .
eszköz. 25. E-vel hit németül. 26. Ilyen herceg is
van. 31. Az autót is ez hajtja. 33. Az ütőér. 34.
Rákóczy, Kossuth, stb. 35. „Bánk bán” egyik
szereplője. 36. Néha ilyet is hoz a gólya. 37. Hyen
csiga is van. 38. Egy betűvel étel. 39. Fordítva
szín. 40. Sietség németül. 43. Cigarettapapír. 49.
Építész. 50. Manzsettában van. 51. Bibliai alak.
52. Magyar vezér, egy a hét közül.
Helyes megfejtők között szép könyvet sorso
lunk ki. Megfejtéseket dec. 9-ig kell beküldeni.
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Dolgozzatok!
Aki a méh életét figyeli, megfigyelhette már, hogy ez a parányi állat csodás
hősiséggel, a munka hősiességével dolgozik a holnapnak, a jövendőnek. A bőség
napjaiban gondol a szükség hónapjaira, nyáron gyűjti a télre való eleséget. De
fogjatok egy méhcsaládot, helyezzétek tropikus vidékre, ahol egész éven át nyár
van és ott történik valami, ami csodálatra készteti azt, aki még sohasem látta . . .
a méh megszűnik dolgozni, nem gyűjt sem mézet, sem virágport. Nincsenek téli
gondjai, tehát boldog önfeledéssel csak a mának él.
Erről az örök nyárban élő méhről jut eszembe a mi boldog, kacagó, béke
világban eltöltött ifjúságunk. Csak a mai napnak éltünk, a holnap gondjai nem
gyötörtek. A szellemi értékek mézét készen kaptuk, virágról virágra röpködve
szívtuk magunkba. És ha néha orcánk verejtékével végeztük is napi penzumun
kat, tudtuk, hogy az út végén ott ragyog a pálma, az elhelyezkedés korlátlan le
hetősége nagy, szabad hazában, biztos alapokon nyugvó társadalomban és a' krisz
tusi életelveknek teljes mértékben hódolni képes egyházban.
Ti egy szegény, megcsonkított országnak, nyugtalan forrongó társadalomnak
és a krisztusi elhivatást csak a legnehezebb tusakodások árán teljesítő egyházi
életnek vagytok szereplő és szenvedő alanyai. És mégis irigyellek titeket, mint
ahogy irigylem azt a méhet, amelynek isteni ösztöntől űzetve szabad, sőt kell a
forró nyáron a télre gondolnia. Irigyellek titeket, mert nem csupán az ősök taposta
ösvényeken jártok, — habár az ösvények mentén is enyhe, hűs forrásokat, hímes
réteket és madárdaltól hangos erdőket találtok — hanem van alkalmatok a régi
álmok új útjait törni és utódaitoknak boldogabb életet kínálni, mint amilyen
nektek van és elődeiteknek volt.
Magyar evangéliumi diákok el ne feledjétek, hogy a középosztály, amelynek
ti is tagjai lesztek, volt mindig a magyar művelődés hordozója. A ti feladatotok
lesz a szégyen és meggyalázás keresztfájára szegezett hazának visszaadni a régi
fényt és dicsőséget. A ti munkátok lesz áthidalni azokat a kiabáló ellentéteket,
amelyek társadalmunkat részekre szakgatják, úgyhogy a magyar legnagyobb átka
és ellensége a magyarnak. És a ti szent elhivatástok lesz melegebb, evangéliumibb, krisztusibb társadalommal megtölteni az egyházat . . . megtartani rendü
letlen hűséggel azt, ami van és elsöpörni az útból, akik a krisztusi hívők táborá
ban testvérharcot kezdenek, azok között, akik ugyanannak az Istennek különböző
formák szerint hódolnak.
Hatalmas program, de nem megvalósíthatatlan. A megvalósítás mikéntje,
vagyis diadalmas jövőnk előkészítése a ti kezetekben van. De csak, ha dolgoztok.
Ebben a munkában sem a nagy tehetségekkel megáldott, sem a szerény képességű
magyar ifjút nem nélkülözhetjük. Az újjáépítés munkájában a vakoló és tégla
hordólegény éppen olyan fontos, mint a tervező és a közkatona szerepe éppen
olyan hősi, mint a hadvezéré.
Haladjatok ti az élen, evangéliumi ifjak . . . a hithűségben, a hazaszeretet
ben és magyar kultúránk kincseinek megőrzésében és szaporításában. Komoly
munkát, föltétien kötelességérzetet várunk tőletek! És ha e várakozásban nem
csalódunk, hiszem, ti lesztek azok a méhecskék, akik jövendőnk hybtájai mézét
gyüjtitek össze. Adjon az Isten nektek ehhez a munkához erőt és kitartást!
(— tó—t.)
—
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Dina, a harangozó.
Irta: Szántó Róbert.
Szombat délutáni hangulat feküdt a
Kozsuclykamarán. Czakó Jancsi az ujjain
számlálgatta, hány hét van a karácsonyi
vakációig. Én hányát feküdtem az ágyon
és unalmamban a mennyezetet nézeget
tem. Czakó Pista komoran ült az asztal
nál. Alighanem azon gondolkozott, miért
is nincs háromszor elseje egy hónapban.
Daki a kézenjárást gyakorolta nagy hoz
záértéssel. Botka meg a legkisebb Kozsueh lányra mosolygott az ablakon ke
resztül.
A novemberi tűz vigan pattogott a
kályhában (mégis csak jó asszony volt a
Kozsuch néni, hozómra is fűtött). S mint
hogy egyikünknek sem jutott eszébe be
szélni, hallgattunk mindannyian.
Bim, bim, bim, bim!
Bam, bam, bam !
Hármat ütött az ótemplom toronyórája.
Tötötő, tö tö ! — hangzott Dina bácsi
tülke a toronyból.
Tötötő, tö tö ! — a világ négy tája felé
fújta, jelezvén, hogy ébren van és őrkö
dik a város fölött. — Dina „b á ” harminc
egynéhány esztendeje állt már a luthe
ránus eklézsia szolgálatában és ugyan
annyi ideje lakta Andris bával az ótemp
lom tornyát. Két család egy tucat gyerek
kel egy toronyban. Ne méltóztassanak
ezen csodálkozni, három egymás „fölé”
nyíló helyisége volt a toronynak. A felső
helyiségben a harangok voltak. Ugyanez
volt a közös konyha. No meg a rendelő.
Mert tudni kell, hogy Dina bácsi üres
óráiban foghúzással is foglalkozott. Dina
bácsi és a tornya, melynek az volt a sze
rencsétlensége, hogy a gimnáziumnak és
a Kozsuch-kamarának tőszomszédságában
volt, állandó céltáblái voltak mindenféle
diákstikliknek. Szerettük Dina bácsit, ő
is szeretett minket, de a kölcsönös szere
—
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tet nem. akadályozott meg abban, hogy
néha hadat üzenjünk egymásnak. Süket
volt az istenadta, ami a harangokkal való
harminc esztendei foglalatoskodás után
nem is olyan csodálatos. De annál éleseb
bek voltak a szemei. A legerősebb nap
sütésben is meg tudta különböztetni a
kéményfüstöt az „igazi” füsttől. Felőle
a város nyugodtan alhatott, a legkisebb
tüzet is rögtön észrevette.
Dina bácsi ideális házaséletet élt. Be
szélhetett, zsörtölődhetett az asszony, ő
csak akkor értette, ha szája mozgására
figyelt. Történt azonban, hogy az asszony
egyszer nagyon megharagudott rá. Na
pokig hiába szólt hozzá, hiába figyelte
száját, csak nem szólalt meg.
— Mért nem szólsz asszony? Tán megnéniultad magadat, hogy a hangodat sem
lehet hallani?
Az asszony csak hátat fordít neki haí’agosan.
Gondol egyet Dina, lemegy a paphoz.
— Pán otyec, az enyém asszony aligha
meg nem némulta. Napok óta egy szót
nem beszélte. Kérem szépen, hogy imád
kozna érte a templomban vasárnap, hátha
az Isten meggyógyítana.
A pap elmosolyodott, de megtette, ami
re kérte. Mondott vasárnap a prédikáció
után egy szép imádságot, hogy a Dina
megnémult, nagybeteg asszonyán könyö
rüljön az Isten. Lön erre templom után
nagy tódulás a toronyba, ahány tót aszszony volt a templomban, mind hangos
szóval sajnálni akarta Zsuzska nénit. Ott
találták a „konyhában” , amint mérgesen
a rántást kavargatta.
—
—
—
—
—

Kit kerezsneg asszonyok?
Jaj, jaj, megvan a csuda!
Milyen csuda van meg?
Hát meghallgatta az Isten a pán

— Nnna! Ez izs megvolna kérem szípen!
Knapec szótlanul, lihegve rogyott egy
kiálló gerendára. Igaz, nem is szólhatott
szegény, mert a szája is be volt kötve.
— Dina bá’, egy pácienst magának
hoztam!
Dina bácsi csak nézte a várost. Isten
adta süketségében észre se vette, hogy
vendégei érkeztek. Andris bá’ formálisan
megrázta.
— No, no, no, lassan a testtel. Jónapot,
jónapot. Mi az Andris bá’ ?
Andris bá’ jobb mutatóujjával egy
görbe mozdulatot tett szája felé, azután
Knapecre mutatott.
Dina bácsinak szélesre mosolyodott az
arca.
— Fájni méltóztatik a fogának kedves
Knapec úr. Na mindjárt, mindjárt, fáj
dalom nélkül csinálunk a dolgot. Csak
kerezsem a szerszámkát.

otyect. Zsuzska néni már nem megnémulta.
—- Ki némulta meg?
— A pán fai'ar imádkozta magáért,
mert a Dina bácsi nagyon búsulta, hogy
maga megnémulta.
— Kicsoda? Eri? Óh, azt a . . .
Az ezt követő családi jelenet városunk
annaleseiben nincs feljegyezve.
Dina bácsi kedvenc tartózkodási helye
a haranglábak alatt volt, ahonnan egy
csapóajtó vezetett az alant levő „lakosz
tályba” . Ennek a csapóajtónak nevezetes
szerepe volt, mint később látni fogjuk.
Egy verőfényes délutánon Dina ismét
ott ült a haranglábak alatt. Hosszúszárú
pipájából eregette a füstöt és nagy léleknyugalommal szemlélte a határt. Daki a
„Meljan” harang nyelvébe kapaszkodva
lóbálta magát, mi meg Czakóval fenn a
gerendákon mászkáltunk denevérek és
bagoly fiák után. Szépen beláttunk a gim
názium udvarába, ahol az öreg Oláh,
öregségére is a legstrammabb mind vala
mennyiünk között, lépkedett a hatodiko
sok frontja előtt.
— Nini Andris bá, nini Knapec! —
kiáltott fel Daki, akinek szeme sasszem
volt.
Lenn a torony alatt megjelent a gim
názium másodpedellusa Knapeccel, a ki
érdemesült színházi zenésszel. De Uramfia ! Az öreg kontrásra alig lehetett ráis
merni. Nagy, vörös kendő volt a feje köré
csavarva és ha sarló hátát és görbe lőcs
lábát nem mutogatja, szentuccse inkább
hasonlított volna Zsuzsuka nénihez, a
Pepikert boszorkányához, mint Knapecliez, aki Prahaban a Hradzsin tövén (na
gyon gyanús származás) látott napvilá
got.
A két öreg belépett a toronyajtón. De
legalább tizenöt percig tartott, amíg a
csapóajtóig értek. Andris bá’ nagynehe:zen feltolta és nagyot fújva igyen kö
szöntött be:
—
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Állott pedig ez a szerszám egy közepes
vastagságú cukorspárgából. Dina bácsi
kihüvelyezte Knapec fejét a vöröskendő
alól és nagy szakértelemmel nyúlt bele
piszkos, bütykös ujjaival a szájába. So
káig nem kellett keresgélnie, mert Knapecnek a felső jobbsoron már csak ez az
egy renitens foga volt. Dina farkashurokszerű kötéssel odaerősítette a spárgát a
hatalmas, viharvert zápfoghoz. Azután
fölemelte a csapóajtót és annak kariká
jához kötötte a spárga másik végét. Kna
pec az egész „műtét” alatt egy szót sem
tudott szólni. Csak didergett, mint Sobri
Jóska az akasztófa alatt. Mi természete
sen passzióval vártuk a történendőket.
Dina ezalatt a következő beszédet intézte
az elaggott zápfoghoz:
— Ebadta kutyaházija, te se gondoltál
volna ifjú korodban, amikor rágtál a
libacombokat és a hagymás rostélyost,
hogy Dina bá’ kezei alá kerülsz. Mit is
kerezsel még itt, amikor társaid mind ott
—

hagytak! Mit agyarkodol, mit komiszkodol szegény, jó Knapec úr szájában! Hát
nem veszed figyelembe, hogy szegény, jó
Knapec úr aludni is szeretne éjjel, hogy
muzsikálni kell nappal és micsoda keserű
arculattal kenegeti hegedűjét, ha te ott
szurkálsz az állát! Nem szégyelsz magad,
te mihaszna! Ki veled, te gézengúz!
Ezzel fogta a nagy csapóajtót és teljes
erővel bevágta. A torony végítéletszerűen
döngött. Ám a zápfog, úgylátszik, meg
makacsolta magát, mert amint az ajtó
becsapódott, Knapec fejjel lefelé utána
zuhant és ha nem lett volna cseh kopo
nyája, talán összes eresztékei szétmentek
volna.
Knapec velő trázó ordítással feküdt a
csapóajtón. Foga természetesen még min
dig odamadzagolva.
— Jaj, jaj nekem, elég volt, Irgalom,
beleszórtatok az agyvelőmbe. Jaj, végem
van. Mariankám, hiába főztél nekem má
ma pomirche knedlieskét káposztával, a
te Knapéekád nem fogja többé megenni.
Dina bácsi természetesen mindebből
mit sem hallott. Vérben forgó szemekkel
hörögte:
— Mit, hogy egy zápfog nem akarja
kigyünni. Fogjátok meg Knapec urat!

Kissé borsódzott a hátunk, de azért
Andris bá’ segítségével talpra állítottuk,
bárhogy kapálódzott is.
Dina bácsi félelmes energiával ragadta
meg újra a esapóajtót.
— Fogjátok meg erősen!
— Jaj Istenem, Istenem!
-— Bumm! -— A csapóajtó újra bevá
gódott és . . . Knapec ájultan dőlt kar
jainkba.
De a zápfog, néhány deka pofahústól
koszorúzottan diadalmasan fityeget a
zsineg végén.
Knapecnek, a muzsikusnak pedig né
hány évre bekövetkezett haláláig ijesz
tően ferde maradt az álla.
*
Öreg barátom Dina, nem tudom élsz-o
még, vagy fáradalmaidat a magas egy
házi méltóság betöltése után ott pihened-e
ki már Knapeccel egy sorban! Hiszen oly
régen nem jártam már felétek. De vala
hányszor visszajárok képzeletben oda,
ahol annyi víg és bús órát töltöttem, te
is és nem is utolsó helyen megjelensz a
lelkem előtt.

A békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-reálgimnázium.
amelyet Békéscsaba város tanácsa és „váltság-bizottmánya” az államkölcsÖnre el
adott városi földek árából az evang. egy
háznak négyosztályú reálgimnázium fenn
tartására 1857-ben megszavazott. Az iskola
eleinte (1858— 1864.) reálgimnázium, majd
5 évig algimnázium, 5 évig ismét reálgim
názium, aztán megint algimnázium volt
egészen 1897-ig; ez év szeptemberében in
dul meg főgimnáziummá való átalakulása:
megnyílik V. osztálya. Az első érettségi
vizsgálat 1901. júniusában folyt le falai

A Nagy Magyar Alföldnek három evang.
fiú-középiskolája közül kettő Békés vár
megyére esik: a szarvasi s a békéscsabai.
Az 56 évvel idősebb szarvasi testvérintézet
nemesszívű földesurak áldozatkészségét hir
deti; a békéscsabai reálgimnázium eredete
egy kiváló magyar evang. tanárnak, az el
nyomatás éveiben tétlenségre kárhoztatott
Breznyik Jánosnak csabai tartózkodásához
fűződik; a békéscsabai evang. egyház fej
lesztette tovább a Breznyik—Mokry-féle
magánközépiskolát ama szép adományból,
—
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között. Az 1924. év szeptemberétől kezdve
reálgimnáziummá vált s második modern
nyelvnek az angolt választotta.
A magániskolából nyilvános algimná
ziummá lett intézetnek sokat kellett küzködnie: nem volt épülete, fölszerelése csak
6 év múlva, 1864-ben helyezhették el egy
épületben az összes osztályokat. Ez az épü
let azonban szerény nádfedeles házikó volt,
nem valami fényes palota. Ide járt a ta-

iskoláját, amely távozása után Mokry Sá
muel tanár kezébe kerül. Békéscsaba város
alapítványának birtokában az ev. egyház
1858-ban átveszi, nyilvánossá teszi a ma
gániskolát s megnyitja a III., majd a kö
vetkező évben a IY. osztályt. 1882-ben a
presbitérium az alapítvány szellemével
ellentétben polgári iskolává akarja átala
kítani az algimnáziumot, de az egyház in
telligens tagjainak fellebbezése alapján

nulni vágyó diákság 1886-ig, amikor eme
letet húztak a különben erős falak fölé.
Ez épületből (amelyet az egyház a város
nak adott el s amelyben ma a városi ipar
iskola van) 1899-ben költözött át modern
kétemeletes palotájába, amely Alpár Ig
nác tervei szerint épült a békéscsabai nagy
templom tőszomszédságában, ugyancsak
barok-stíiusban. A tanulók nagymértékű
gyarapodása miatt ez a tágas épület is rö
videsen szűknek bizonyul.
Az intézet főbb dátumai, nevezetesebb
eseményei közül a következőket emeljük
ki: Breznyik 1855-ben nyitja meg magán-

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi
miniszter az intézet középiskolai jellege
mellett dönt. -— A válság azonban nem
simult el. Az alaptőke elégtelen ahhoz,
hogy az intézetet megfelelő épületben le
hessen elhelyezni, szertárait fejleszteni, a
vallás- és közoktatásügyi minisztérium pe
dig hallani sem akar államsegély engedé
lyezéséről. Horváth János igazgató azon
ban nem csügged s szívós kitartása meg
menti az iskolát a jobb jövő számára. Mi
kor Békéscsaba kiváló szülötte, Zsilinszky
Mihály vallás- és közoktatásügyi államtit
kárrá lesz, egy csapásra megváltozik az is-

-
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kednek el benne, aztán augusztus 21-ig
nemzeti hadseregünknek nyújt otthont.
Az oláhok-okozta kár a szegedi körletpa
rancsnokság megállapítása szerint mintegy
1
millió koronát tett ki.
Tanárai közül Balog István költő, tanít
ványai közül Bartóky József és Gyónt Géza
szereztek országos hírnevet; ez utóbbi em
lékét az önképzőkör s az intézet falán elhe
lyezett emléktábla őrzi.
Bzidőszerint 18 tanár működik az inté
zetben. A tanulók száma 480. Az iskola a
folyó iskolai évvel 72. életévét tölti be.
Dr. Bell Lajos

kóla helyzete. Kieszközli, hogy b. e.' Rudolf
trónörökös nevét viselhesse s e név birto
kában könnyen megy az államsegély meg
szerzése, sőt a főgimnáziummá való alaku
lás s az építkezés is valóra válhatik. Wlassics Gyula miniszter 1898. júliusában írja
alá az állammal kötött szerződést, amely
új távlatot nyit meg az intézet előtt. Fej
lődését csak a világháború akasztja meg:
tanárai közül 6 bevonul, 2 hősi halált hal;
épülete 1918. július 28-ától 1919. májusáig
katonai kórházi célokat szolgál, majd 1920.
március 28-ig a megszálló oláhok helyez

Edison dolgozószobájában a fonográffal kísérletezik.

A villanykörte jubileuma.
Ötven évvel ezelőtt a „csodálatos em
ber” műhelyében átszellemült arcok vet
ték körül a világ legújabb csodáját: egy
lámpát, amelynek nincs lángja, s mégis
csodás ragyogásával hirdette az emberi
—
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elme diadalát, az izzókörte megszületését.
Két nap és két éjjel világított az első
villanykörte, hogy azután rengeteg tár
sával elinduljon a világ meghódítására.
Ma, mikor belépünk a szobába, egy
—

csavarintás és nappali világosság űzi el
az éjszakát, talán nem is tudjuk felfogni,
hogy mit jelent az emberiségnek a vil
lanykörte. De kíséreljük meg a világot
nélküle elképzelni, s akkor talán megért
jük, hogy a villanykörte feltalálása a kul
túra haladásának olyan fontos tényezője,
amely megérdemli, hogy időzzünk mel
lette. Gondolatban repüljünk el az ősz
tudósnak, Edisonnak otthonába és mind
nyájunk nevében mondjunk köszönetét
fáradhatatlan munkásságáért.
Mekkora küzdelmet kellett folytatnia
a sorssal és nélkülözéssel, míg a kis ú j
ságárusból a világhírű feltaláló lett! A
kis tizenkétéves fiúcska ujságárulással
keresi kenyerét, majd mikor Amerikában
kitört a polgárháború, újságot szerkeszt,
maga nyomtatja azt egyszerű kis kézi
sajtóján, s persze maga is árulja. A jó 
szívű emberek szeretete segíti az élettel
vívott harcában, s végül sikerül távirász-

szá lennie. Ekkor jelennek meg első ta
lálmányai, tökéletesíti a távirókészülékeket, s lassan, lassan az anyagi jólét is le
hetővé teszi, hogy tudományos munkálko
dásra szentelje életét. Egymásután jelen
nek meg találmányai, sok oldal kellene
ezeknek felsorolására, a fonográfot, a
mozgófényképet és a mikrofont azonban
mindenki ismeri.
Az évek repülnek, s a barnafürtű fiúcs
kából ősz ember lett, aki azonban most is
fáradhatatlanul dolgozik, az emberek
szeretetétől és a tudományos világ feszült
érdeklődésétől kísérve.
Este, mikor felgyújtjátok a villanyt,
gondoljatok Edisonra, s kérjétek a Min
denhatót, hogy adjon neki hosszú életet
és boldogságot, hiszen igazán megérdemli.
Véssétek szívetekbe mondását és igye
kezzetek ti is így tenni: „Célom az volt,
hogy amennyire tőlem telik, könnyebbé
tegyem a_ szegény ember életét.”
Micsinay Péter

A lánghidak.
Szédelegnek
Jobbra-balra
Egy gerenda
Jobbra-balra

szörnyű szellők, égre sírva felszökellők —
lánghidak.
hosszú karja köztük sorvadtan mutatja az utat.
lánghidak.

Mennek, mennek, csendbe mennek lángoló, bús végtelennek
kábult, néma emberek.
A szemüket láng vakítja s mennek, merre egy gerenda elmered:
kábult, néma emberek.
Nem mehetnek jobbra-balra, csak amerre egy gerenda lángba
veszve, csendesen
útjuk láng közt felmutatja s jaj ki lép a lánghidakra esztelen:
lángba veszve csendesen,
Mennek, mennek, csendbe mennek lángoló, bús végtelennek s
jobbra-balra lánghidak.
Mennek, mennek, bandukolnak s hullnak, hullnak, egyre hullnak,
hullanak.
S jobbra-balra lánghidak.
Weöres Sándor.

—
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A becsületes munkás.
II. Tim. 2.15.
szaka, nem jő vissza soha többé. Oh, azért be
csüld meg, szeresd ifjúságodat azzal, hogy min
den, de minden órában leszakasztod a hitnek
és tudásnak virágát. Ne légy botor, aki érzéktelenül jársz a virágok között, és egyetlen egy
rózsának sem érzed illatát, nincs örömed ben
nük s utoljára felüti kertedet a gaz, gyom, tö
vis és elszárad minden nemes virág, mert nem
ápoltad, nem szeretted, nem öntözted.

Sokan panaszkodnak arról, hogy a mai ifjú 
ság nagy részében nines ambíció, nincs nemes
igyekezett. A középiskolák ifjúságának egy
része hanyagabb és lelkiismeretlenebb mint volt
régen. A magyar egyetemi ifjúság utcai bot
rányt rendezett: tüntetett, ablakot zúzott, ve
rekedett. — Hol van itt az Isten előtti becsü
letes megállás? De hol van a régi latin köz
mondásnak az érvénye: Nem az iskolának, ha
nem az életnek tanulunk? Az ifjúságnak Isten
től kapott parancsolata az, hogy dolgozzék,
mint becsületes munkás. Nem hiába adta az
Isten az ifjúkorban a gyors felfogóképességet,
a könnyű emlékezést és mindazokat a tehetsé
geket, melyek felhasználásával az ifjú edzetté
teheti testét, kiművelheti agyát és lelkét. A
Biblia mint történeti igazságot állapítja meg:
Elvész az a nép, mely tudomány nélkül való! Jaj
annak a nemzetnek, melynek fiai a tudatlanság
sivárságában kóborolnak. A tanulóifjúságnak
nem a mennyisége döntő a nemzet jövendőjére
nézve, hanem a minősége. Inkább akarok látni
száz lelkiismeretes, bibliás lelkű, mint ezer
lelkiismeretlen, érzéktelen, vaslelkfi, robotos
diákot. Az ifjúság a viruló nyár, az öregség a
fagyasztó tél. Ezért mondja a költő: „Ha nyá
ron rózsát nem téptél, akkor sem tépsz, ha jön
a tél.”

Isten és ember előtt, mint becsületes munkás
álld meg helyedet. Vesd neki izmaidat még oly
munkának is, mely talán nem kellemes, de egé
szen biztos, hogy hasznos reád nézve. Talán vesződöl a nyelvek tanulásával, talán vesződöl a
számtani feladatokkal? Ha erős kitartással meg
birkózol velük, mint becsületes munkás, csiszol
ják agyadat, mint valami köszörűkő, nagyobbítják tudásodat, és nincs a világon semmi, amit
az ember tud, hogy az életben valamikor hasz
nát ne venné. Ha jellemed gyenge, ha van ben
ned hazugságra hajlandóság, ha haragtartó
vagy, ha irigy vagy, ha elfelejtesz Bibliát ol
vasni és imádkozni, ha rossz a modorod: mint
becsületes munkás láss önmagad megjavításá
hoz. Addig nem taníthatsz jót, míg magad is jó
nem vagy, addig nem taníthatsz becsületet, míg
magad jó példával nem jársz elől a becsületben.
Se könnyelmű dícsérgetés, se hízelgés, se ígéret
se semmiféle ördög el ne tántorítson a becsü
letes munkától. Luther szállóigévé lett wormsi
nagy szózatát alkalmaznod kell életed nehéz
perceiben: „Itt állok, nem tehetek másként!”
Belgiumban a wittesuri templom tornyára
villanyvezetéket akartak szerelni. Hogy ezt

Pedig szedni kell a család, a templom, az
iskola imádságtól, Igétől boldog, hittől, szere
tettől ékes, tudástól komolyan megalapozott
palotájában és kertjében szebbnél szebb virágo
kat. Hiszen nincsen ennél szebb foglalkozás!
Ha elmúlik a virágok gyűjtésének ifjúsági kor
—
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felszereljék, a torony tetőzetén egyik munkás
nak a másik vállaira kellett állnia. Annak a
munkásnak, aki vállán tartotta társát, egyszer
csak valami olvasztott ólom loccsant a kezére.
Bár a forró ólom hirtelen nagy kínokat okozott
neki, meg se moccant, hanem nagy önmegtaga
dással engedte, hogy égesse az ólom eleven hú
sát szinte a csontig. Tudta, hogy a legkisebb
megmozdulás elegendő arra, hogy múnkástársa
a torony tetejéről a mélységbe zuhanjon alá.
Kuris palafedő a becsületes munkának volt a
lovagja. Becsületes munkásnak kell maradnod,
ha munkád teljesítése szenvedéssel jár is.
Én e pillanatban két csonkatornyot is látok
lelki szemeim elé. Az egyik csonkatoronyról
hiányzik a kereszt, vakolata hull, tetőzete lyu
kas, sípol benne a szélroham, beszitál a hópe
hely. Szomorú arcú nők és férfiak állják körül,
ikezükben nagy kapcsos énekeskönyv, számuk
több mint egy millió, mind evangélikusok. Oda
száll a lelkem képzeletben a csonkatorony alatt

álló tömeghez. Mintha ott járnék közöttük, nem
szomorú állomban, hanem valóságban. Először
sírok és jajgatok, mert megtudom, hogy ez a
keresztnélküli csonkatorony az Isten magyar
evangélikus egyházát jelképezi, megtudom, hogy
az ördög trianoni bérencei bontották le a tor
nyot, a keresztet, a tetőzetet, megtudom, hogy
az a milliónyi gyászos tömeg a tőlem elszakított
evangélikus testvéreimnek milliója.
De látok lelki szemeimmel egy másik csonka
tornyot is. Ez Hungária, a csonka ország tör
zse, szívéből patakzik a vér. Több mint tíz
millió fekete gyászba öltözött magyar sír ol
tára előtt és imádkozik.
Evangélikus magyar ifjúság! Maradhat ez a
két csonkatorony így megesúfolva! Nem, nem
soha és ezerszer is nem! Légy bibliás ember,
imádkozzál és az isteni üzenetet sohase felejtsd:
Igyekezzél, hogy az Isten előtt becsületesen
megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem
vall!
Gaál József

Keressétek meg immáron a harmadik csoport

A bibliai kérdések második csoportját helye
sen megfejtették s Így a versenyben továbbra
is részt vesznek: Beinheimer József, ifj. Eimár
Jenő, Németh Ilona, Eckhardt Erzsébet, Deszberg
Vera, Knuth Ernő, Klenner Ferenc, Major János,
Melichár Edit, Podhradszky János, Tamás József,
Bittér Dalma, Juhász Mária, Fiiló József, Cser
mák Béla, Török Judit, Molnár Irén, Malik Mik
lós, Papp Irén, Mesterházy Sándor, Dönsz László,
Gretzár Margit, Jannrik Erzsébet, Mekis Ádám,
Beke Irén, Szolár Mátyás, Farkas Eszter, Wladár
Margit, Macskássy 'Gizella, Frint Anna, Liedemann Éva, Misicz Margit, Gera Bözsi, Merczel
Zsuzsi, Krenner Miklós, Váczy Dezső, Nikodémusz
Ilona, Izrael István, Fábián Jolán, Zöld Julianna,
Csery Ella, Paulik Anna, Simon Magda, ifj.
Czipó Sándor, Hohib Pál, Dobronay Vilma, Varga
Rózsi, ifj. Tóth Károly, Csepely Ágnes, Fekete
Lajos, Bertalan Imre, Koricsánszky Árpád és
Bagossy Katinka.

bibliai idézetet. Csak kitartás. A második csopor
tot kb. hússzal kevesebben fejtették meg, mint az
elsőt. Ez nem mutat kitartásra. Reméljük, most
már nem marad el senki. A helyes megfejtéseket
december 9-ig kell beküldeni.
1. Menjetek be a szoros kapun. 2. Nékem az
élet Krisztus és a meghálás nyereség. 3. Bizony,
Istennek fia vala ez! 4. Bízzatok; én vagyok, ne
féljetek! 5. Maradj velünk, 'mert immár beestvéledik és a nap lehanyatlott! 6. Ama nemes
harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam. 7. Atyám, vétkeztem az ég
ellen és te ellened. 8. Ezt cselekedjétek, vala
mennyiszer isszátok az én emlékezetemre. 9. En
azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
10. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim
soha el nem múlnak!

A Kigó és a Fülemile.
— De jó dolgod van neked, — szólt a fekete
Bigó a Fülemiléhez, — te rád nem lesnek az
emberek s nem zárnak kalitkába! Fekete ru
hámban én sem vagyok pompásabb, mint te, s
engem mégis elcsipnek!
-
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•— Igen, — felelte a Fiilemile, — mert az
emberek tudják, hogy a fekete Rigó a kalitká
ban is fütyörész, a Fiilemile pedig rabságban
sohasem énekel.
Bcirtólcy József
—

Egy szegény magyar mecénás gazdagsága.
Csapzott, tépett szárnyakkal halottak
estéjén lelkünk visszasuhan, képzeletünk
visszaröppen a trianoni határokon is túl
a mieink sírjához. Elbolyong révedező
elménk ott a nagy hegyek közötti sír
kertekben, hol most álmatlanul alusszák
örök álmukat a mi halottaink. Sorra já
rom gondolatban a hantok világát. Bi
zony már több a jó barát oda lenn, mint
ide fenn.
Az egyik kőemléknél szinte dobolni
kezd a szívem, pillámra meleg csepp ül,
a csodálat és kegyelet meleg meghatott
ságával szemlélteti előmbe a hideg már
vány ezt a síriratot:
C) Quid . 3 x ra fuisti,
B Bis
♦ 3 X ra eris!
Megilletődve emlékezem reá. Ez Rep
esik János nyugovó helye. Krisztusi alá
zatot és lehető emberi bölcsességet hir
detnek e betűk: „ 0 superbe, quid superbis ? Terra fuisti, terra eris
Bizony mondom én is, hogy hiába min
den kevélységünk, por voltunk és porrá
leszünk. És ma mégis fel akarom támasz
tani, meg akarom eleveníteni Repesik Já
nos glóriás alakját; a koporsók éjjeléből
megkísérlem kivillantani hűlt szívének
egykor lobogó lángjait.
Mostanság nemcsak felsőbb rendelke
zésből, de hazánk iránti kötelességből is
ifjúságunk előtt szót emelünk a takaré
kosságról s fejtegetjük annak nemzetünk
létére kiható erejét és jelentőségét. E l
mondom azért e szegény magyar mecénák lélekben, igazságban és anyagi ja
vakban való meggazdagodásának törté
netét.
Tót névvel, de magyar szívvel a sze
pesi németség között született. Az Űr
szolgálatába akart állani, de Kossuth
lángszavára fegyvert fogott s végigküz—

dötte a szabadságharcot. Bujdosott az
után itthon az éren és a nádon, majd
pedig a külső országokban. Mikor meg
enyhült a politikai lég, visszatért és a ta
nári hivatást választotta. A honvédség
megszervezésekor újra katona lesz s mint
főhadnagy szolgál. Önérzetét azonban
bántja, ösztönös belátását keseríti az,
hogy tüzérsége nincs a nemzeti hadsereg
nek. Búcsút vesz ismét Mars uramtól s
a tanfelügyelői pályára lép.
Erdélyben oláh-lakta vidéken működik.
A kínos tapasztalatok elébe borzasztják
a jövendő képét s másrészt hivatásának
emberfölötti felismerésére ébresztik. Meg
érzi, belátja, hogy csak a gyarapodó ma
gyarság terjeszkedő nyelvhatára, hódító
kultúrája és gazdasági vezető fölénye biz
tosíthatják Árpád népének a régi haza
határai között a második ezredévet.
Családja nincs, ezért csak nemzetének
akar élni.
Megtanul takarékoskodni.
Csekély fizetéséből alig költ valamit,
megvon magától minden hívságos dolgot.
Félretesz, kamatoztat minden nélkülöz
hető fillért. Csodálatos kicsiny dolgokban
kuporgatja a garast egy nagy szent
célra.
Hivatalos útjainak minden étkezésénél
két fogvájót tesz el a vendéglőkben, mi
ket joga lett volna felhasználni. Mikor
ládára való gyűlik össze belőle — eladja.
Újságjának címszalagjait elrakja. Gon
dosan szétbontva ívekbe ragasztja s azt
használja írópapírosnak. Tűzifáját, for
gácsát maga vágja és aprítja még 83 éves
korában is. Séta közben az eldobott fa
darabokból gyujtósra valót gyűjtöget.
Krisztus Urunk hullatta cseresznye után
Péter se hajolt le annyiszor, mint ő egy
nap alatt. Egy rend ruhát évek során át
hordott. Cselekszi, teszi ezt úgy, hogy
nem is tudnak róla mások.
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Magam is mindezeket csak halála után
öreg nővérének — élte végszakában hű
ápolójának — elbeszéléséből tudtam meg.
Mikor 1910. év június havában az a ko
pott, sárgaruhás, kicsit béna öreg úr
meghalt Besztercebányán,
koporsóján
csak két koszorú volt. Az egyik a függet
lenségi és 48-as párté, melynek mindig
törhetetlen híve volt, mert mikép nékem
mondta egyszer: „ennek elveit orosz kard
dal Írták testére.” A másik koszorút a
P. M. K. E. adta. Nemzeti színű szalag
volt mind a kettőn.
Végrendeletének felbontása megfejtette
élete nagy titkát s egy oly példaképet
mutatott nemzetének, fajának, késő szá
zadok minden igaz magyarjának, hogy
még a legnagyobb- magyar: Széchenyi
István gróf áldozatos hazaszeretetének se
maradt mögötte. Mintegy 200.000 koronát
hagyományozott a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesületnek!

tanár, utóbb mint tanfelügyelő egész éle
temet és lelkesedésemet szenteltem; t. i.
a magyar nyelv terjesztésére az idegen
ajkú ifjúság között.”
Igen, a 10.000 K-t kitevő évi kamato
kat azok között a tanítók között kellett
kiosztani, akik az iskolán kívül az ifjú
ságot a legeredményesebben tanították a
magyar nyelvre és legszebben nevelték a
magyar nemzeti érzésben. .Elsősorban
Bars, Nyitra és Nógrád megyékben akar
ta ezt keresztülvinni.
A nagy világégés elhamvasztott sok
mindent. Elveszett egy apostoli élet martíri takarékosságának gazdag gyümöl
csöse is. De dicső neve örökre fénylőn
fogja hirdetni, hogy a kis ember, a sze
rény polgár is nagyot tehet takarékos
kodva hazája javára.

^méltóbbnak találom, ha cézári vég
rendeletének szavait idézem: „Minthogy
családom nincs és egész vagyonommal
szabadon rendelkezhetem, hazafiúi szívem
sugallatát követve elhatároztam, hogy
egész vagyonomat nemzetem szolgálatára
áldozom” . . . „arra a szent és nemes
célra fordítassék, melynek én előbb mint
Ügy van! Ügy van!
Kopott volt már a legelő, alig volt már ha
rapnivaló rajta. Egy reggel megszólalt a tarka
Tehén:
— Jó volna, ha már áthajtanának bennün
ket innen az erdei legelőre.
— "Ügy van! Ügy van! — bőgte az egész
jCsorda.
— Kérjük meg a Bikát, —• szólt a kajla
Tehén, ■
— hogy legyen szószólónk ebben a do
logban!
— Helyes! Helyes! — bőgte az egész csorda.
A Bika megköszönte szépen a kitüntető bi
zalmat s a csordás elé járulván, elmondta, hogy
ideje volna már átmenni az erdei legelőre, mert
itt már alig van valami ennivaló.
—
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. . . És mintha a kegyelet estéjének
borongó, bús köde felszakadna lelkemről.
Mintha új erőre kapna szívemben a hit
hazám., jövendőjében. Hisz Repesik János
titkos jelekkel írt sírköve felett ott világol az evangéliumi ige: „Feltámadunk!”
Miképpen az ő nagy szelleme is feltá
madott imhol e szerény, kis megemléke
zésben . . .
Oravecz Ödön
— Ügy van! Helyes! Igaza van! — bőgte
az egész csorda.
A csordás lekapta a válláról az ostort és
úgy orronvágta a Bikát, hogy az visszahökölt.
— Hej, erre, meg amarra! — káromkodott
a csordás. — Majd leszoktatlak én téged, te
Bika, hogy az én dolgomba beleszólj!
— Helyes, Helyes! Igaza van! ■
— bőgte az
egész csorda.
Mikor a csordás déltájban lefeküdt'az ár
nyékba s elaludt, a Bika odaszólt a csordabeli
eknek:
— Na, pimasz nép vagytok! Nincs utálato
sabb dolog a világon, mint cserbenhagyni azt,
aki értetek s'zót emel s miattatok szenved.
— Ügy van! Helyes! Igaza van! — bőgte az
egész csorda.
Bartóky József ‘
-

Az angliai Jamboree naplója.
Július 30— augusztus 1.
Hü vezetőnk, a vén turul utolsó szárnycsa
pásait tette. Elvezetett minket arra a küzdő
mezőre, melyen becsületet kell szereznünk a ma
gyar névnek. Amíg mi kemény lépéssel halad

tunk el a mosolygó, örökké víg Bi Pi (Baden
Powel). előtt, azalatt nehéz szárnyaival leszállt
a nagytribünnek egyik árbocára. Ettől a perctől
kezdve lengett magasan a magyar trikolór, mely
hirdette és figyelmeztette az egész tábort, hogy
megérkeztek az Európa közepén fekvő megté
pett, megalázott Magyarország kemény fiai.
Táborhelyünkön már vártak az előreküldött
cserkészmérnökeink befejezett munkájukkal, a
—
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tábor helyének kijelölésével. Táborhelyünk az
első pillanatra és amint a tapasztalat be is bi
zonyította, nemcsak hogy szép, de jó fekvésű
is volt. Körben fák voltak. Nem messze tőlünk
volt Arrowe-parki kastély, melyben a jamboree
tábor parancsnoksága és maga Bi Pi is lakott.
Míg mi lerakodtunk, hatalmas teherautók hoz
ták el sátrainkat és közös felszerelésünket. íg y
előkészítve megindult a táborépítés. Délután 5
óra volt. Késő estig folyt szakadatlanul, jó 
kedvvel a munka. Itt is, ott is felcsendült a
nóta és a kacagás. Táborunkat még ezen a na
pon hivatalosan meglátogatta a jamboree pa
rancsnokság kiküldöttje és örömmel állapította
meg a táborépítés előrehaladottságát. A tábor
annyira kiépült, hogy már csak a nagykapu fel
állítása maradt hátra. Este felé az ég csatornái
is megeredtek. Tábortűz nélkül, de boldogan fe
jeztük be ezt a napot.
Még szinte sötét volt, mikor a magyar tá
borban ébresztő hangzott. Kemény, gyékénnyel
és gummilappal fedett földi fekhelyünkön mégis
jó pihenőt hozott az alvás. És most reggel új
erővel indult meg a munka. A főterünkön öszszegyültünk, nemcsak azért, hogy az első pa
rancsot meghallgassuk, hanem hogy a tábori
munkánknak hivatalosan megadjuk a befejezést
és megkezdjük a rendes tábori életet. Eolrepül
a hatalmas magyar zászló. Táborunk készen
állt. A kapunk pedig fogadta vendégeinket, kik
táborunkat sohasem hagyták üresen.
Az eső, mely nélkül nincs nap, hatalmas
cseppjeivel nem tudott bennünket megakadá
lyozni abban, hogy kivonuljunk az ünnepélyes
megnyitásra. A hatalmas főtéren felállított tri
bünök zsúfolásig tömve nemcsak az angol ér
—

A csapat felállt, előkerültek a hangszerek és
megindult az árvalányhajas csapat. A táborba
érve nekiláttunk az ebédnek. A nap hátralevő
részét az eső elmosta. A jó hangulatot azonban
nem tudta elmosni. Ha a sátorok beszélni tud
nának, bizony sok érdekes dolgot mesélnének el,
amik ilyenkor történtek.

deklődőknek tömegével, de ott szorongnak a
messzi országokból eljött apák és anyák, kik
gyönyörködni jöttek ennek a hatalmas világ
mozgalomnak élő kiállítására. Díszzászlókkal az
élen megindultunk a főtérre. Bi Pi, a cserkész
mozgalom vezetői és előkelő világi személyek
részvételével nyitotta meg a világjamboreet.
Közben a nap is kisütött s a felvonulás meg
kezdődött. ABC szerint vonultak fel az egyes
nemzetek. Mindjárt az elején bontakozott ki
Amerika nagy tömegével, az elküldött 2000 cser
késszel. impozáns volt felvonulásuk. Lassan
ránk közelgett a sor. Huszonnégyes sorokban
mentünk. Döngött, mozgott a föld lépéseink
alatt és hatalmas tapsvihar fogadott. Teleki
főcserkész úr mondotta, hogy sohasem látott
még ilyen díszmenetet, melyből annyira kitűnt
volna az elszántság és a katonai fegyelem. És
boldogok voltunk. Fölvonulásunkkal megnyertük
az egész tábor kedvelt csapatának szerepét. A
felvonulás végeztével 1500 skót járta el 150
dudás zenéjére nemzeti táncát. Az egész ünnep
ség mintegy két és fél óráig tartott. A többi
nemzetek már elmentek, csak mi voltunk ott.

Yerőfényes reggelre ébredtünk, ami bizony
ritkaság volt a tábor ideje alatt. Ilyenkor reg
gel a tábor előtti tér nyüzsgött a sok mosdó
fiútól. Fél kilenckor felhúztuk a zászlót és meg
kezdődött a napi munka. A sátrak szellőzése, itt
egy csoport a sarat takarítja, ott meg mennek
az élelem beszerzésére. Szóval nyüzsgött az
egész tábor. Ágyúlövéssel jelezték a delet. A
néparénában folytak a különböző próbák. Dél
után már meg is kezdődtek a nyilvános bemu
tatások. Táborunkban mindig külön kis szórakoz
tatás volt délután 3-tól 5-ig. Zenekar, énekkar
és egyéb apróságok alkották a műsort. Ma nyílt
meg a tábori színház, mely naponként három
előadást tartott a különböző nemzetek szerep
lésével. Tábortüzünket megint csak elmosta az
eső.
Kendek K. György

FÚRJUNK— FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Egyesített hullámcsapda és detektoros készülék.
ígéretemhez híven megtanítlak titeket a
hullámcsapda elkészítésére és kezelésére. Bizo
nyára sokan vannak közietek olyanok, akiknek
van csöveskészüléke, de a helyiadó annyira áthalatszik, hiába forgatjátok a kondenzátort,
hogy külföldet nem tudtok vele fogni.
Azt tudjátok, hogy minden adóállomás bi
zonyos hullámhosszon ad le, s a készülékünk
csak akkor működik, ha olyanképpen állítjuk
be a hangoló elemeket (tekercs, kondenzátor)
mint ahogyan a leadóállomáson van.
Ha azonban a készülék kapcsolása olyan,
hogy nem nagyon érzékeny a tekercs vagy a
kondenzátor változtatására (ezt úgy mondják,
hogy nem szelektív), akkor a legerősebb adó,
nálunk a budapesti, zavarni fogja a hozzá hul
lámhosszban közel eső állomásokat. Ennek a
kellemetlen jelenségnek a kiküszöbölésére való
—
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a hullámcsapda. Elmondom előbb, hogy hogyan
készítjük el, azután pedig a használatát magya
rázom el.

Mint minden rádiókészüléknek, úgy ennek
is van egy tekercse, amit a következőképpen
—

fogtok elkészíteni. Egy 6.5 cm átmérőjű papír
hengerre 0.8 mm átmérőjű kétszer pamuttal szi
getelt drótból felcsavartok 70 menetet, ez lesz
az L2 tekercs, a közepe táján tetejébe csavartok
0.4 mm átmérőjű lehetőleg selyemmel szigetelt
drótból 20 menetet, de úgy, hogy minden ötödik
menet után leágazást készítetek. Ez az L, te
kercs, amelynek összesen öt kivezetése lesz. Ha

a tekerccsel készen vagytok a szerelést könnyen
el tudjátok végezni. Szükséges még egy 500
cm-es forgókondenzátor és 9 drb banánhüvely,
a kemény gummilap és alapdeszka mérete az
ábrából kivehető. A kirajzolásra és szerelésre
vonatkozólag utalok az első számban elmon
dottakra és a 2. ábrára.
Mivel a hullámcsapdában minden alkatrész
megvan, ami egy detektoros készülékhez szük
ség^, kézenfekvő gondolat a csapdát úgy ké-

szíteni, hogy mint detektoros készülék is mű
ködjék. Az első ábrán a szaggatott vonallal jel
zett rész a detektoros készülékhez Szükséges
kiegészítés.
A készülék mint hullámcsapda a következő
képpen fog működni: Az antennát belevezetitek
a 0-val jelzett hüvelybe, s a 20-al jelzett hü
velyt összekapcsoljátok a rádiókészülék azon
hüvelyével, ahová azelőtt az antennát vezetté
tek, hallgató, hangszóró és minden más, marad
úgy, ahogy rendesen szokott lenni. A rádióké
szüléket beállítjátok úgy, hogy a budapesti adó
legerősebben szóljon, mikor ez megvan, a hul
lámcsapda forgató gombját addig csavarjátok,
míg a pesti adót nem, vagy igen gyengén hall
játok. Az antenna dugóját megkísérelhetitek a
0-ból 5-be, vagy 10-be tenni. Egy kis gyakor
lattal ez fog menni, jelzem a rádiókészüléken
ezalatt nem kell bántani semmit, minden marad
a helyén. Szóval elértük azt, hogy a pesti adó
alig hallatszik, most már kereshetünk külföldi
állomást, a rádiókészülék forgató gombjaival.
Hasonló módon más állomást is torkon lehet fo 
gatni a hullámcsapdával.
Ha mint detektoros készüléket akarjátok
használni, az antennát belevezetitek a 0 hü
velybe, a földet a 20-as hüvelybe (persze most
a csöves rádiókészüléktől teljesen függetlenek
vagyunk), a D-vel jelzett helyre beteszítek a
detektort, a T-vel jelzett helyre a telefónhallgatót, s a forgatögombbal behangoljátok a kí
vánt állomást, akik a Dunántúlon laknak, s
Bécs esetleg zavarná őket, az antennát az 5-ös,
a 10-es vagy 15-ös hüvelybe vezessék, így a ké
szülék szelektívebb lesz.
Ha azok között, akik elkészítik van dunán
túli, nagyon szívesen venném, ha értesítene,
hogy hogyan működik a készülék.
Azt hiszem, hogy megérthettétek az ábrák
ból és a leírásból, ha valakinek azonban mégis
kételye volna, forduljon hozzám bizalommal, s
én a legnagyobb szeretettel fogom megadni a
kért felvilágosítást.
Micsinay Péter

A nyúl.
A kukoricásban nagyon fülledt meleg volt.
A foglyok valami hűvösebb helyre vágyván, fel
rebbentek s elszálltak. A rebbenésre felriadt a
Nyúl. Bizonyosan a vadász elől menekülnek —
gondolta magában — s a következő pillanatban
ész nélkül szaladt már, s futott, amíg csak el
nem fulladt. Akkor aztán meghúzódott egy
csomó nagy töklevél alatt. Alig lélekzctt egyet-

kettőt, hát nagy rémülten azt látta, hogy jön
ám a vadász egy agárkutyával. A Nyúl felugrott
búvóhelyéről, ahol talán sosem akadtak volna
rá, s elkezdett futni megint veszettül, de, mert
az ok nélkül való félelem miatt előbb agyon
hajszolta már magát, fáradt lábai a valóságos
veszedelemből nem tudták már megmenteni sze
gényt!
Bartóly József

-
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HÍREINK
Reformációi emlékünnepek Sopronban. A
soproni evang. ifjúság méltó keretek között
ünnepelt a reformáció emléknapján. A líceumi
evang. diákszövetség a következő műsorral hó
dolt nagyjaink emlékének: 1. „Erős vár ami
Istenünk” , közének. 2. „Diadalmas élet” címen
előadást tartott vitéz Magassy Sándor vallás
tanár. 3. Szilágyi Dezső: „A nagy kazánfűtő” .
Szavalta: Pongrátz Ferenc VIII. o. t. 4. „A re
formáció jelentősége evangéliumi életünkben” .
Irta és felolvasta: Nits István VIII. o. t. 5. „Ne
csüggedj el kicsiny sereg . . . ”
Énekelte az
ifjúsági énekkar Amminger Károly tanító veze
tésével. 6. Kutas Kálmán: „A próféta” . Sza
valta : Horváth Dénes VII. o. t. 7. Közének. —
A soproni „Fáy András” fiú felsőkeresk. iskola
evang. diákszövetsége a következő műsorral
ünnepelt: 1. „Erős vár a mi Istenünk” , közének.
2. Oravecz Ede: „Reformáció napján. Szavalta:
Gabnai Lajos II. é. növendék. 3. A reformáció
ról felolvasott Schimetitcli Gyula ifjúsági elnök.
4. Lauff Géza vallástanár szólt az ifjúsághoz.
5. Közének.
Nits István
A szarvasi Ifjúsági Luther Szövetség ebben
az évben is megalakult Korim Kálmán vallás
tanár elnöklete alatt. Alakuló ülését 1929 szept.
12-én tartotta 175 taggal. A gyűlés a „Ne csüg
gedj el kicsiny sereg” eléneklésével vette kez
detét, amelyet ima követett. Ezután a tisztikar
megválasztására került a sor. Az ifjúsági elnöki
széket Kellő Gusztáv V ili. o. t. tölti be. A
kör havonkint tartja üléseit. A hónap első felé
ben a felső évesek, a második felében az alsó
évesek számára, időnként pedig a tanítónőképző
Luther Szövetségével karöltve nyilvános vallá
sos estéket is rendez. A kör evangélikus ifjak
hoz méltó lelkesedéssel és buzgalommal fejti ki
munkáját, hogy elérje magasztos célját: az
evangélikus öntudat megerősítését.
Ruzicska Sándor, Szelényi Tibor

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi
Leánynevelő-Intézete és Petőfi-Reálgimnáziuma
1929. évi október hó 31-én, délután 4% órakor
tartotta e tanévben első vallásos estélyét a leánynevelő-intézet dísztermében, a következő műsor
ral: 1. Erős vár a mi Istenünk . . . (1. vers.).
2. Mendelssohn: Dal szöveg nélkül. Zongorán elő
adta: Kintzler Piroska gazd. növendék. 3. Luther
Márton: Mi atyánk . . . Szavalta: Pap Klára
III. o. int. növendék. 4. Stein: 91. Zsoltár. Éne
kelte a reálgimn. evang. énekkara, Haberern Gusz
táv rg. tanár vezetésével. 5. Ünnepi beszédet mon
dott A baffy Gyula lelkész. 6. Beethoven: Dicsőit
Téged . . . Előadta a leánynevelő-intézet egyházi
énekkara. 7. Porkoláb Gyula: Október 31-én. Sza
valta: Sréter János VIII. o. rg. tanuló. 8. Him
nusz. Énekelte a közönség.

Szerkesztői üzenetek.
Olvasóink szíves elnézését kérjük lapunk e
számának késedelm es m egjelenéséért. Egye
temes egyházunk közgyűlése szerkesztősé
günk tagjait is annyira igénybe vette, hogy
kellő időre nem készíthettük el a lapot. Ez
az oka a késedelem nek.
Tudomására hozzuk mindenkinek, hogy min
den kedden este 6 órától 8 óráig szerkesztősé
günkben hivatalos fogadóórákat tartunk. Ez időben
minden olvasónknak szívesen állunk rendelkezé
sére. Szerkesztőség: Budapest, IV., Deák-tér 4.
II. 16.
Ismételten kérjük a rejtvénymegfejtőket, hogy
ne egy lapon, vagy egy levélpapíron küldjék be
a különböző megfejtéseket. Ez nekünk különleges
elfoglaltságot jelent, amelytől könnyűszerrel meg
szabadulunk, ha az olvasók figyelemmel vannak

Az „Erős vár diákok” szépen sikerült ün
nepélyt tartottak f. hó 10-én a Jurányi-u. iskola
tornatermében. D. Raffay Sándor püspök úr
Öméltósága tartotta az ünnepi beszédet. Dr.
—

Luther Márton születésének és Bethlen Gábor
halálának jelentőségét méltatta. A szereplők
közül igen nagy tetszést aratott gróf Vay Ro
zália úrhölgy zongorajátéka, Csonka Ilona ked
ves és szép énekszámai, Naphegyi Nellyke bá
tor fellépése és előadótehetsége. Az ünnepély
rendezésében elismerő munkát végzett Z. Kováts József és Höcker Viktor.
B —r
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erre. Tehát külön papíron a rejtvényeket, külön
papíron a bibliai idézetek megfejtését. Mindegyik
lapra írjuk rá nevet a és a címet is.
Reinheimer J. Dolgozatodat szívesen közöl
jük, ha megfelelő lesz. Örömmel fogadunk min
den munkát, mely olvasóink tollából ered s
lapunk színvonalának megfelel.
Ifj Holub P. A könyvet és a 2 számot küld
jük. Örülünk, hogy kedvedre való dolog a bibliai
idézetekkel való foglalkozás. Természetes, hogy
a most folyó verseny végeztével új formában
ismét alkalmat adunk a Bibliában való jártasság
megmutatásának. A föntebbi üzenetben feleltünk
a rejtvénybeküldésre vonatkozó kérdésedre.
Macskássy Gy. A hivatalos órák alatt keress
fel. Üdvözlet.

Tehát egy negyedóra alatt Jóska négy kilométert
tett meg biciklin. Ekkor leszáll, leteszi az útra a
biciklit és tovább megy gyalog, ugyancsak négy
kilométeres óránkénti sebességgel. Ugyanekkor
Pista a második kilométert kezdi. Félóra eltelté
vel Jóska 5 kilométert, Pista 2 kilométert tett
meg. Háromnegyedóra alatt Jóska hatot, Pista
hármat, egyóra alatt Jóska hetet, Pista négyet.
Jóska megy tovább gyalog, Pista azonban az el
ért biciklire kap. Tehát az ötödik negyedóra
végén Jóska is, Pista is elérték a nyolcadik kilo
métert, holott, ha mindketten gyalog mentek
volna, még csak az ötödik kilométert gyúrták
volna le. így gyorsította meg egy kerékpár kettő
jük haladását.

A 3. számban közölt rejtvények helyes
m egfejtése:

56 helyes megfejtő volt, helyes megfejtőnek
tekintve azt is, aki csak egy rejtvényt küldött be,
vagy fejtett meg helyesen.

1. Számrejtvény: Hova merült el a szép sze
med világa ?
2. Betürejtvény: Ellentengernagy.
3. Számtani kérdések: a) A csiga 8 nap alatt
ér fel a fal tetejére. Minden nap másfél métert
halad fölfelé, minden éjjel egy métert csúszik
vissza. Tehát naponkénti haladása fél méter. Hét
nap alatt tehát három és fél métert haladt. A
nyolcadik napon azonban másfél métert téve meg,
felér a fal tetejére, de innen már nem csúszik
vissza. így van az, hogy nem tíz, hanem nyolc
napig tart az útja.
b) Pista 4 kilométeres sebességgel megy
gyalog, Jóska pedig 16 kilométeressel kerékpáron.

c) Egy ember ment Bergengóciába, mert a
többi szembejött vele.

Legtöbben a számrejtvényt és a betűrejtvényt
fejtették meg. A csigás már sokakat megtévesz
tett, mert azt gondolták, hogy nincs annyi esze a
csigának, hogy a nyolcadik nap estéjén a fal te
tején megrögzítse magát. A kerékpáros-históriát
pedig csak ketten fejtették meg helyesen. Sokan
azt gondolták, hogy az egyik [szalad a bicikli
mellett. Valaki megjegyezte, hogy kettőnek is fel
lehet szállni egy kerékpárra. De hiszen ki volt
kötve, hogy nem lehet. A bergengóciai vándort
mindenki helyesen oldotta meg.
A könyvjutalmat sorshúzás utján Csery Ella,
pápai előfizetőnk nyerte.

IFJÚ ÉVEK. Ifjúsági folyóirat. Alapította: Algőver Andor.
Felelős szerkesztő és kiadó: RUTTKAY-MIKLIAN GYULA.
Főszerkesztő: SZÁNTÓ RÓBERT.
Szerkesztőbizottság: Dr. Böhm Dezső, Dendely Károly, Gaál József, Dr. Gaudy László,
Geyer Zoltán, vitéz Dr. Kendeh—Kirchknopf Gusztáv, Kimer Gusztáv, Korim Kálmán,
Lamnek Vilmps, Lehoczky Egyed, vitéz Magassy Sándor, Máczay Lajos, Micsinay Péter,
Dr. Oravecz Ödön, Pap Ferenc, Dr. Remport Elek, Dr. Szigethy Lajos, Szlovák Miklós,
Szuchovszky Gyula, Dr. Szuchovszky Lajos, 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.
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