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REJTVÉNYEK.
1. Állatrejtvény.
„A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol.
Üszköt csóvál néha: tűzkígyókat rajzol.”
Arany János Családi körének e két sorából 13 állatnevet lehet összeállítani. Még ak
kor is fennmarad ez a bárom betű: ESZ.
Tessék hozzáfogni, ki találja meg az állatokat.
Ha valaki ügyes, talán még több állatot is fedez fel, de már ennyi (is elég a sor
solásban való résztvételhez.
Ha valaki kevesebb állatot talál meg, az is küldje be a megfejtést, mert lehet, hogy
senki sem fedezi fel mind á tizenhármat s akkor sorsolás nélkül a legtöbb álla
tot felfedező kapja a könyvjutalmat.
Az állatok közt van bogár, vadállat, madár, csúszómászó, háziállat, stb.
Rajta hát, ki lesz a legjobb felfedező!
Egy betűt kétszer használni szigorúan tilos!

2. Betűrejtvény.
hű, hű, hű, hű, hű, hó, hó, hó, hó, hó,
hó, hó, hó, hó, hó, hű, hű, hű, hű, hűhó

3. Számrejtvény.
22, 2, 15
33, 1, 18, 11, 26, 9
30, 20, 5
3, 32, 7, 16
4, 21, 12, 24
29, 24, 25, 6, 27, 13
19, 17, 28
8, 30, 23
14, 10
1— 33.

Női név
A hazát védi
Nyelvtani fogalom
Tanuló
Férfi név
Hiánytalan
Szeszes ital
Föld darabka
Ebből van az okozat
Közmondás

(A számrejtvényt úgy kell megfejteni, hogy a végén jelzett számokat felírjuk
egy darab papírra egymásután s a megfejtés rendjében helyezzük el föléjük a
megfelelő betűket.)
A helyes megfejtéseket október 15-ig kell beküldeni.
A helyes megfejtők között szép könyvjutalmat sorsolunk ki. A sorsolásban való
részvételhez egy rejtvény megfejtése is elég.
Eredmény az október 31-i számban.
Küldjétek rejtvényeket.

VÉRTANÚK.
Az aradi 13 annyira a történelemé és a tanúsított
hősiesség- annyira túlnövekedett az emberileg elképzelhetőn, hogy október 6.-a nekünk már nem gyász
ünnep, aminthogy nem gyászünnepünk a nagypéntek,
mert a húsvéti gondolat örömünneppé dagasztja. Ö r
vendve gyászolunk e napon, hogy az isteni előrelátás
olyan férfiakkal ajándékozott meg, akiknek a sírjához
erőért, bátorságért, reménységért zarándokolhatunk.
Szükségünk is van erre az erőforrásra, mert ma
gyar mártírok ezrei sírnak fel az égre. A Lomnici csúcs
fenséges csöndjét nem a magyar turisták vidám danolása zavarja. Ott feküsznek halálos bilincsek között a
hegy lábánál, akiknek ősei Rákóczi tárogatójára gyüle
keztek. Thököly fejedelem síri álmát „diadalmas” hó
dítók győzelmi üvöltése bolygatja. Dévénynél suttogva
adják tovább a golgotái igét: Elvégeztetett! A gyimesi
vadvirágok a martalócok kebelén hervadnak el. Az ott
folyó magyar könnyeket hömpölyget a Havasalföld
felé. És a Retyezát hólepte csúcsai magyar bánatra me
rednek. Bácska büszke szíve alig dobog és a TiszaDuna közéről riadtan menekül a magyar kócsag. „Jaj
de bús, magános árva szél nyöszörög ősmagyar tája
kon . . . Szabad-e sírni még, csöndben, megtiporva . . .
elsírni bánatomat? . . . ”
Eh! Félre keserűség, bánat, kétségbeesés! Magyar
és evangéliumi ifjakhoz szólok, akik tudják, hogy min
den nagypéntek húsvétié magasztosul, minden magyar
Golgotára százszoros magyar „huj, h a jrá !” — a fele
let. Nem harci szekercéket adok kezetekbe — mert
iszonyodom a vérontástól — hanem a munka kalapá
csát. Őseink véres mártíriumára, elszakított testvéreink
bilincses jajszavaira gondolva legyetek ti a munka és
verejték vértanúi, hogy a világ csodálni tanulja ennek
a népnek a roppant képességeit. Legyetek orcátok ve
rítékével tudósokká, művészekké, költőkké, felta
lálókká, pénzfejedelmekké, sportemberekké, földet, le
vegőt, vizet leigázó lángelmékké és döngessétek mint
új Botondok a nyugati kapukat.
Ez a felfokozott munka és alkotási láz vértanuság!
De csak ez vezethet feltámadáshoz!
Sz. R.

Sorozzák a tizennyolc éveseket.
Az ablak előtt állt a kis város kevés már annyinak számított. Éppen az ősz leg
számú villanylámpái közül egy s amint nevezetesebb eseménye, az önképzőköri el
bevilágította a diákszobát halvány fényé nökválasztás előtt besorozták őt katonának
vel, talán éppen azon elmélkedett magá a 30-as honvédekhez.
Két jelölt volt az elnökségre. Az egyik
ban, hogy neki bizony nincs más hivatása
ezen a kerek világon, mint annak a három Gábor, a másik Tordás Jenő. Tordás kicsi,
diáknak világítani, akik a késő őszi alko- sovány gyerek volt, mindig tiszta jeles és
nyaton csendesen beszélgettek egy parányi egy kicsit bicegett a bal lábára. Nem csak
kályha körül ülve. Régi házban laktak a múlt évi zárógyülésen, de még most a
falubeliek hárman. Gábor a nyolcadikos, beiratkozáskor is úgy látszott, hogy ő lesz
az önképzőkör elnöke, Pista a hetedikes és az önképzőkör elnöke. A tanári kar jobban
kettőjük kedves kis diákja, a piros arcú, szerette. Vele sohasem volt baj, sőt inkább
szőkehajú és kékszemű Sanyi. Odakint segített is olykor, mikor egy-egy kinyo
csúnya hideg őszi eső csepergett s délután mozhatatlan bűnügy felderítéséről volt
elhatározták, hogy ma megejtik az első szó. De igen ügyesen végezte dolgait. Te
ünnepélyes fűtést. Nagy dolog volt ez az kintélyét a diákság előtt is megtartotta.
ő életükben, különösen Sándor örvendett Kimondott stréberségig, árulkodásig soha
igen nagyon, mert az ő kabátja vékonyka sem is ment el. Így érthető volt valami
volt bizony s a három napja kínlódó eső képpen, bog}' Gábor elnöksége kezdettől
ben még a bélése is átázott egészen. Most fogva bizonytalan volt. Pedig nagy érde
meg fogja szárítani s milyen mese lesz kek fűződtek ehhez. Hiszen egy kis város
reggel száraz kabátban indulni az iskolába. ban az önképzőkör elnöke majdnem olyan
Nagyot ugrott olykor-olykor efölötti ki tekintélynek örvend, mint a polgármester.
kívánkozó örömében, aztán átölelte a két Március 15-én ő mondta az ünnepi beszé
nagy diákot, majd meg a tűzre vetett egy det a város ünnepélyén a piactéren. Az
két darabot a nedves, sisteregve égő akác igazgató urat nevenapján ő köszönti fel
fekete ruhába vágva magát s mögötte sora
fából.
A két nagyobb diák hallgatagon tekin koznak az osztályok küldöttjei, arról nem is
tett bele a tűzbe. Amikor Sándor kinyi szólva, hogy az öúképzőköri gyűléseken
totta a kályha ajtaját, hogy táplálja az teljes hatalommal kopog a tanári asztalon
frissen faragott sárga ceruzájával s kér
éltető tüzet, a kályhából kiverődő fény
odavilágított Gábor kabátjára. Ez a bántó csendet a forradalmi hátsó padoktól.
Gábor életében még ezeknél is sokkal
fénytől védve arcát ellenzőt csinált kezé
többet
jelentett az önképzőköri elnökség.
ből és amikor így el volt a szeme takarva,
Nagyon,
nagyon szerelmes volt szegény.
minthogyha most már nem látott s érzett
volna semmit, Pista odahajolt hozzá s Már pedig az régi igazság, hogy a bukott
megsimogatta azt a háromszínü kokárdát, önképzőköri elnöknek nincs becsülete a
amelyet ott hordott a gomblyukába tűzve. lányok előtt.
Pista volt az, aki rögtön átlátta a hely
Tizennyolc éves volt Gábor. Nem is volt
zet
komolyságát. Ő vetette oda a kesztyűt
ugyan még egészen annyi, de katonáéknál
—
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Tordás Jenőék pártjának. Ő indította meg
azt a harcot, amely végre is diadallal vég
ződött és harcolt is egész végig, hiszen a
falu tisztessége is kockán forgott.
De valljuk be őszintén, a harc meg
nyerésében nagy része volt annak a hír
nek, amely mindjárt szeptember közepén
szárnyra kapott: sorozzák a tizennyolc
■éveseket. Akkor sorozták őket először. A k
kor érintette meg igazán a gimnázium
belső életét először a világháború szele. A
■diákok katonák lesznek. A diákok katonaruhában járnak. A diákok a harctérre
mennek. A diákok elesnek . . .
Az elnökválasztási harc kilátásai órák
alatt megváltoztak. Senki sem szólt sem
mit, de mindenki érzett valamit. Szólni
nem tartotta illendőnek senki arról a belső
átalakulásról, amely az elnökválasztás te
kintetében benne történt. Sorozzák a tizen
nyolc éveseket. Gábor katona lesz. Gábor
a sorozás után háromszínű kokárdát tűz a
gomblyukába, nemzeti színű szalagot len
get majd kalapján a szél. Tordás Jenő
nem lesz katona. Tordás Jenő nem is le
het katona soha . . .
Ügy ballagott haza szegény a sorozás
után, mint hogyha a lelkét éles tőrrel
szúrták volna keresztül. A mellékutcák
görbe kövei kopogtak fájós lába alatt.
Vézna cseresnyefabotjával, amelyet a könynyelmü diákok olyan sokszor megirigyeltek
tőle s amellyel az évődés pajzán perceiben
ő is olyan sokat ingerkedett velük, dühösen
vcrdeste a fekete gránit kockákat, mint
hogyha szét akarta volna verni az egész
világot. Lelkében iszonyatos harc dúlt.
Harc, amelyben győztes nem lehetett, úgy
érezte, soha soha sem.
Másnap beszekundázott latinból. Látták,
— Nagy tanár úr nem írta be neki. És
ekkor gondolatban az egész osztály kezet
—

fogott Nagy tanár úrral. Az ezután követ
kező tízperc az őszinte érzések kiömlésének
komoly, nagyon komoly ideje volt. Tordás
Jenő odament Gáborhoz, átölelte a nagy
gyereket és el kezdett keservesen sírni.
A választó gyűlésen éppen az ő javas
latára egyhangúlag választották meg Gá
bort. Nagy tanár úr kinézett az ablakon
az egész választás alatt és mert valami por
szem esett bele a szemébe, állandóan dörzsölgette azt fehér zsebkendőjével.
*

— Ne rakj már a tűzre Sanyi! Feküdj
le Sanyi, mi még elmegyünk egy kicsit.
Nem volt szokásban a diákok között
kocsmába járni. Ma mégis elmentek. Bú
csúzás volt. Tizenöten berukkoltak. Gábor
pohárral a kezében búcsúzott az itthon
maradóktól. Kiváló volt a hangulat.
— Kedves Barátom, — mondta többek
közt Jenőnek, — ameddig én visszajövök,
te légy a diákok vezére. Március 15-én te
mondd el a beszédet. Az Isten akarta, hogy
mink elmenjünk, ő akarta, hogy te maradj
itt. Elverjük a muszkát, érettségire itthon
is leszünk. Hej, Fiúk, akkor mulatunk
egy nagyot.
És ekkor ezek a gyerekek elkezdtek da
lolni. Csendben zengett az ének:
Ha még egyszer azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell m enni. . .
*=

Idehaza már az ibolya nyílt, a Kárpátok
lengyel lejtőjén még vad fergeteg hányta
a havat. Rideg, vad éjszaka volt. Boros
Gábor szakaszvezető úr hósipkával, állig
begombolkozva ült a födözékben egy szál
gyertya mellett s rózsaszínű táborilapot
tartott a kezében. Egy kislány írta, szép
szemű, az önképzőköri elnök úrnak. Rózsa
színű táborilapon szabad volt írni akkor a
kislányoknak is.
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— Szakaszvezető úr, három emberrel el
megy Grodek irányában. Még a falun in
nen talál egy vízimalmot. Azt és környékét
fel kell kutatni.
Elmentek. Délben tért vissza a járőr
négy fogollyal. Süket őrvezető jelentette
alázatosan:
— Boros szakaszvezető úr a vízimalom
nál orosz golyótól találva elesett. Négy
foglyot ejtettünk.

ért való önfeláldozás példaképéül fog ja
tekinteni. ’ ’
És amíg a hallgatók között csendesen
sírt az a kislány, az ünnepély végén felzendült az ének:
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned s halnod kell!
#

— Ne rakj már annyit a tűzre te Sanyi.
Lefekszünk. Sanyi nem rakott többet a
tűzre. Becsukta a kályha ajtaját, de mi
előtt becsukta volna, a kályhából kisu
gárzó fényben megvilágított háromszínü
kokárdát megsimogatta halkan Pista ke
belén.
A csendes utcából bevilágító lámpa pe
dig azon elmélkedett éppen, hogy vájjon
egy év múlva ebben a régi diákkamarában
megint kevesebb diák lesz-e eggyel?

*

Otthon a záróünnepélyen Tordás Jenő
beszédében a következő részlet v o lt:
„ . . . És meg kell emlékeznünk arról, aki
a hazáért való küzdelemben hősi halált
halt. Boros Gábor önképzőköri elnökünk
magára vette a hazáért való mártírok kön
tösét s orosz folyótól találva Orosz-Lengyelországban alussza örök álmát. Ennek
a gimnáziumnak ifjúsága mindig hálás ke
gyelettel fog megemlékezni róla s a hazá

Cserepes Sándor.

Győri diákvilág.
(Folytatás.)

amikor báró Prónay Dezső egyetemes fel
ügyelővé választatván elbúcsúzott Győrött
a dunántúli kerülettől, melynek addig fel
ügyelője volt.
Az ősz püspök, akire nemcsak mi apr<>
diákok, - hanem a kerület kicsinye-nagy ja,
egyházi s világi szereplő embere, papja,
tanítója, felügyelője szinte hódoló tiszte
lettel nézett fel, mélységes megindultsággal akkép jellemezte búcsúzó elnöktársát,
hogy „nála a balkéz sohasem tudta, mit
cselekszik a jobb kéz” . Az egész gyűlés
egyetértett az ősz főpásztor igazságos tük
röző jellemző szavaival.

A győri diák általában közelebb állott a
győri gyülekezet és a hívek szivéhez, mint
bármely más városban. Ezt eléggé tapasztal
hattam. Ha valamelyik diáknak szegényes
volt a ruházata, valami csodaképen tündér
kezek egyszerre odavarázsoltak egy jó öl
tözet téli ruhát a diákszobába. Ha vala
melyik diák kitüntette magát, mindig
akadt a hívek között patrónus, aki egy kis
jutalommal további munkára és szorga
lomra serkentette.
Nagy hatása volt az ifjúságra annak,
hogy Győrött akkor sokszor volt kerületi
gyűlés és ennek a templomban mi is hall
gatói lehettünk. Isten tudja, milyen drága
s hasznos életmagvakat gyűjtöttünk össze.
Egyik legkedvesebb emlékem az a gyűlés,
—

Különben a diákságnak nevelése szem
pontjából Győrnek, mint kereskedelmi
városnak mozgalmas életét szintén jelen
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tékeny tényezőnek kell tekintenünk. Nagy
vidéke volt s már heti vásárai is oly népe
sek, mint másutt az országos vásárok, or
szágos vásárai pedig, különösen a lóvásá
rok, messze földön híresek. A dunántúli
ember lovat venni' Győrbe járt, ökröt,
tehenet Fehérvárra. Dolgunk felől ráér
tünk arra, hogy az egész vásárt becsatan
goljuk, lóvásárlási szándék nélkül, s élmé
nyeinket boldogan mesélgettük az iskolá
ban, némelyiket el is játszottuk alaposan
megtoldva a gyermekképzelet kitalálta
részletekkel.
A vásártér vrégét beszegő honvédliget
bokrairól a faluról városba szakadt földmívesgyerek, ha a rendőr szeme nem látta,
örömest vágott ostornyelet, — ami bizony,
ha napvilágra került, drága ostornyél volt,
mert büntető eszköznek is használták.

Nagy hatással volt ránk, hogy noha
Győrött az evangélikusság kisebbségben
volt, szellemi súlyánál fogva rendkívül
nagy szerepet játszott, és Győrnek mostani
képe, az új pályaudvar, a városháza és
egyéb középületek, az egész városrendezés
Zechmeister Károlynak, a város evangé
likus polgármesterének a műve. Gondolni
való milyen büszkék voltunk arra, hogy az
evangélikus konvent vezető emberei, a vá
rosban minden téren nagy szerepet játszot
tak. még pedig férfiak, nők egyiránt. A
nők közül igazi Tábithák voltak a már em
lített Kőmíves Mihályné Zathureczky Zsó
fia és özvegy Nagy Józsefné, Beliczay Ro
zina, B'eliczay Jónás esperes és énekköltő
leánya, akinek életrajzát Karsay Sándor
püspök írta meg, özvegy Karsay Lajosné.
Híres
régi
családjai
köztiszteletben
álltak. Vagyonos polgársága volt Győr
nek. Az egyházi adót ott akkor még
hírből sem ismerték, mert a gyüleke
zetnek az ősök által gyűjtött vagyona és az
önkéntes adakozás teljesen fedezte az egy

Volt virágzó és látogatott színház, amely
nek a diákság lelkes pártolója volt, noha
anyagilag nem sokat lendített a színház
sorsán, mert tíz krajcárért jártunk. V i
szont nem győztük a polgárságot buzdítani
a színház látogatására, sőt még falraga
szokon is, amelyeket lehetőleg olyan helye
ken ragasztottunk ki, ahol a rendőr nem
vette észre, figyelmébe ajánlottuk a .győ
rieknek Mándoki Béla társulatát.
Egyik elég szomorú de emlékezetes emlé
kem a győri árvíz 1882 karácsonya után,
amikor Győrszigetet, Győrújváros nagy ré
szét elöntötte a víz s a győri templomot is töl
tésekkel védték a vízár ellen, hogy be ne
hatoljon. Akkor a karácsonyi szünetet az
árvíz két héttel megtoldotta. Most is látom
a menekülőket, akik Újvárosból, Szigetből,
kocsikon, szekereken hordták holmijukat a
magasabb helyen eső Nádorváros felé.
Minden házat el kellett sáncolni. Az utcá
kon majdnem derékig érő víz volt és a köz
lekedést úgynevezett dobogókon tartották
—

fenn. Tutaj szerű deszka alkotmányok vol
tak, s itt-ott össze is voltak kötözve köte
lekkel. Nevezetességük az volt, hogyha az
utasok nem álltak pontosan középen, akkor
a dobogó felbillent. Később könnyebbé vált
a közlekedés, amikor a víz megfagyott s
viszont nagy mulatságunk volt, hogy a le
apadás után a jég megmaradt, a víz pedig
kifutott alóla. Ezen árvíz után látták el
Győrt mostani nagyszerű töltéseivel, sza
bályozták a Rába csatorna folyását s ezért
megvették a gyülekezettől is a telek mögött
elterülő nagy füzest és létesítették a szín
ház mellett az új sétateret, amelyet Radó
Kálmánról Radó-térnek neveztek el. Radó
Kálmán volt a vízszabályozó társulat igaz
gatója és a dunántúli egyházkerület fel
ügyelője.
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házi és iskolai szükségletet. Csak így ért
hetjük meg a győri gyülekezetnek mostani
virágzását és szeretetintézményeinek léte
sítését is.

egyház nagy vezéreinek, papjainak, rek
torainak képmását és neveit kifüggesztve.
"Ügy neveltek bennünket tanítóink és ne
velt a közszellem, hogy a konventi tagokra
úgy néztünk s nevüket úgy emlegettük,
mint a római ifjúság a senatorokra, a
„patres conscripti ” -re.

A diákság nagy tisztelettel és hódolat
tal vette körül a gyülekezet matrónáit, akik
viszont anyai szeretettel dédelgették a kis
diákokat. Ismertük a gyülekezet vezérem
bereit, Pe'rlaky Dánielt, Nagy Endrét, Beliczay Eleket, Németh Eleket, Spőth Györ
gyöt, Mayer Károlyt és Nándort, Bozzay
Jánost, Kis Sándort, Kis Jenőt, Neöreös
Jenőt, akinek családja a nagy Székácscsal
rokonságban volt, Tüske Dánielt. A gyü
lekezeti életben a különböző társadalmi
osztályok csodás harmóniában olvadtak
egybe, mert az egyház, a közös oltár szeretete minden külön egyéni érdeket elné
mított. A kereskedők, ha megvagyonosodtak, földbirtokot szereztek s beolvadtak a
régi középnemsségbe, mint a Fischerek,
Mayerek, Purglyak, Győri kereskedő csa
ládból eredt a főúrisorba emelkedett Solymosy-család is. Sok dunántúli család gon
dol büszkén Győrre, mint bölcsejére. A
konvent termében, ahol az ünnepélyeket és
vizsgálatokat tartották, ott láthattuk az

A győri gyülekezet a legszorgal
masabb templomba járó gyülekezetek közé
tartozik és nem csupán akkor, ha püspöke
vagy másik kedvelt papja beszél, hanem a
segédlelkészek prédikációjára is épp oly
buzgósággal eljár és figyelemmel hallgat,
ünnepen, közönséges vasárnapon egyaránt.
A győri gyülekezet most építette újjá.
iskoláját. A falak, amelyek közé jártam,
nincsenek többé; — eltűnt ajtó, ablak,
lépcső, amire oly szeretettel gondoltam. El
tűntek, enyészni tértek oktatóim is, akik
jóra, bölcsességre egyengették lelkemet.
Jól esett szívemnek e kedves emlékek fel
újítása, s áldást mondok nem csak okta
tóim emlékére, hanem még a kövekre, pa
dokra is, — á gyülekezetre, patrónusokra,
akik oly szeretettel karoltak fel, mint a
szülő gyermekét.
Kovács Sándor.

GONDOLATOK.
Becsüld meg diákéveidet. Eljön majd az az idő, amikor sóhajtozni fogsz, hogy
régen tovatűntek.

*

Talán csak később fogod belátni, mily keveset kellett tanulnod az iskolában és azt
a keveset sem tanultad meg eléggé.

*

Készülj fel az életre. Teljesítsd pontosan, naponként kötelességeidet. Minden ember
nélkülözhetetlen, aki kötelességét lelkiismeretesen teljesíti.

■
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P. F.

A fiatal élet értéke.
Olvasd: Lukács cv. XV. 11—32.
A tékozló fiú példázatát.

Azért nem nyomattam ki a példázatot,
mert nagyon sok hely kell neki és föl szá
lfád tételeznem az evangélikus egyház ifjú 
ságáról, hogy a „kis evangéliumot” ismeri.
Egyszeri elolvasásra is roppant sokra ta
nít Jézus példázata. Ma azt szeretném, ha
csöndes elmélyedéssel ezzel kapcsolatban
elgondolkoznál arról a tanításról, melyet a
fiatal élet értékéről ad.
Mi a fiatal élet értékeí
Kérdezd meg ezt az apát az evangéliumi
példázatban és azt feleli, hogy neki fiatal
gyermeke élete nagyon sokat ér. Mindent
odaad neki, mert szereti a gyermekét.
Nemcsak az egyiket, a tékozló fiút, hanem
a másikat is. Figyeld csak meg, hogy
mennyi türelem, mennyi szeretet van
benne aziránt a durcáskodó nagy gyermek
iránt. S ha a magad szüleitől kérdezed
meg ugyanazt, akkor is azt a feleletet ka
pod, hogy életedet nagyon sokra értékelik.
Csodálatos két ember az, akit édesanyád
nak és édesapádnak nevezel. Tudják jól,
hogy másnak a gyermeke talán okosabb,
vagy szebb, de mégis, nekik a legdrágább
a saját gyermekük. És amikor ezt mond
ják, akkor nemcsak az ajkuk beszél, hanem
a teljes szívük is úgy érez. A szüleid sze—

retnek és nagyra értékelnek. Hogy miért:
talán maguk sem tudják megmondani.
Azért a sok áldozatért-e, amit hoztak?
Féltenek, hogy elveszthetnek és ezért még
jobban szeretnek.
Kérdezd meg a világot, hogy mennyit
érsz? — Szegény tékozló fiú ! Míg tartott
a tárcájában a pénz, addig mégcsak érté
kelte valamennyire a világ. Amikor leko
pott a ruhája, nem ért többet, csak annyit,
hogy kegyelemből a csordához küldték. Ma
is minden napon megkaphatod ezt a fele
letet : a világ nem értékeli nagyra a fiatal
életet. Nem hiszem, hogy diákéleted évei
ben, vagy az otthonban eltöltött boldog
napok között nem látnád meg azokat a fia
talokat, akik veled egykorúak, akik az if
júság tüzével a szemükben, mint a jövő
hordozói mennek melletted és mégis csak
tengetik egyik napról a másikra az életü
ket, mert a világ félreérthetetlenül azt
üzeni nekik, hogy nem tartja őket semmire
sem. A világ szemében nagyon kicsinek lát
szik ma a fiatal élet értéke.
Mit érsz a saját véleményed szerint ? A
tékozló fiú türelmetlen volt. Azt hitte,
hogy mindent jobban tud csinálni, azt
hitte, hogy mindenki fölött áll értékben.
23 —

— Van idő minden fiatal fiú és lány életé
ben, amikor azt hiszi, hogy értéke párat
lan. Annyi vágyat találsz magadban, amely
azért ragad a jövő felé, mert azt hiszed,
hogy fölbecsülhetetlen értéket hordozol ma
gadban és ezt szeretnéd beigazolni. Aki
komolyan szeret téged, az el sem ítéli ben
ned ezt. Csakhogy ott van ám a hiba, hogy
te magad sem gondolod mindig így. Nem
tudom a naptárban kikeresni azt a napot,
amikor egyszer egészen váratlanul úgy
érezted, hogy az életed üres, semmit sem
ér. De egészen bizonyosnak tartom, hogy
volt már egy csöndes esti óra, amikor tár
saiddal játékra indultál, éppen úgy, mint
máskor, egyszerre valami bús hangulat fo 
gott meg és elvonultál magadban, minden
embertől messze, és végtelen keserűséggel
érezted, hogy csalod önmagadat is, azt hit
ted, hogy te vagy a fénysugár, te vagy a
jövő és most mindent másként látsz. Üres
nek, értéktelennek és koldusnak érzed ma
gad.
Nagy baj volna, ha ennyiben maradna
az egész. De hála azért, hogy éppen ez az
idő nagyon alkalmas az Istennek arra,
hogy ő is tudomásodra adja a maga vélemé
nyét. És az Isten azt mondja, hogy a fia
tal élet neki határtalanul sokat ér. Olyan
nagy érték az a szemében, hogy Fia által

GONDOLATOK.

ezt a nagyon szép példázatot mondatta el
üzenetül a fiatal életnek Isten szemében
való értékéről. Még szenvedést is vállal
magára az Isten, ha eltévedtél, hogy meg
keressen. Tanítványokat, munkatársakat
keres a fiatalok sorában, mert olyan nagyra
értékeli a fiatal életet, hogy munkatársá
nak fogadja föl annak hordozóját. Olyan
szeretettel tekint rád, ha eljutottál addig,
hogy te is megkérdezed már: Uram, mit
tegyek, hogy az örök életet elnyerjem?
Isten szeret és éppen ezért tulajdonít nagy
értéket az életednek. Az ö szemében sok
kal nagyobb érték a te életed, mint a saját
szemedben, ha még olyan nagy gondolatok
kal volnál is eltelve magad felől.
#
Eddig futnak a gondolataim a példázat
kapcsán. De hozzáfűzöm még az IFJÚ
É V E K szíves üzenete kapcsán: evangéli
kus anyaszentegyliázunk, amely az Ur Jé
zus tanításából meríti az életét, ebből a
példázatból megtanulta, hogy nagy szere
tettel tárja ki a karjait a fiatalok élete
felé. Egyházunk szeret téged, Barátom,
értékel, nagyra tart, munkatársának vál
lal és hív. Most már csak az a kérdés,
örülsz-e ennek és munkába állasz-e? Mun
kába állasz-e minden képességeddel?
W olf Lajos.
A tudás is érték, de legfőbb kincs a sze
retet.

Sokan a céltalan utazást hívják életnek.
Nagyon sivár lehet az ő életük.

A kincseket nem a föld alatt, nem is a
földön, hanem jóval a föld felett kell ke
resni.
#

*

Az élet örömeit felfogni könnyű, de a
balszerencse között tűrni nehéz.

A kötelesség teljesítését másoktól min
dig elvárjuk, de önmagunk csak ritkán
tesszük meg.
Bán Béla.

#
Egyedül a megelégedés teszi boldoggá
az embert az élet hosszú harcában.
—
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Második születésünk.
Ir ta : Laki Tibor.
az Evangélikus Internátus nevelőtanára.

Sokan mondjuk, sokszor halljuk: úgy
érzem, mintha újra születtem volna. —
Elég egy kellemes fürdő, egy ragyogó ta
vaszi nap, valami örömhír és máris szánkra
vesszük ezt a felkiáltást. Ezt mondja a
férfi, ha képességeinek megfelelő munka
kört k ap; a nő, ha szerelmes lesz. De ezt
kiáltjuk egy kellemes tenniszparti, vagy
jólesett délutáni alvás után is.
Életigenlésünket, felfokozott munkaked
vünket, kibuggyanó életenergiánkat akar
juk érzékeltetni. — Apró örömeinket —
amik életünket színesítik, — akarjuk ezzel
nagyobbá tenni.
Születés és halál közé ékelt életünk nem
egyéb, mint apró születések és kis halálok
sorozata. — Minden nap meghal valami
bennünk vagy belőlünk, de minden nap
kapunk is egy-egy apró éltető öröminjekeiót.
Én azonban nem erre gondoltam, mikor
cikkem homlokára ezt a címet írtam. Arra
a napra gondoltam, mikor nagykorúvá le
szünk. — Ügy érzem, hogy akkor születünk
meg önmagunk is a társadalom számára.
Első igazi születésünk csak szüléinknek,
csak a családnak szól. Csak szűkebb csalá
dunk örül nekünk, csak az szerez tudomást
létezésünkről. Kifelé nem létezünk még.
Csak egy része vagyunk szülőinknek. —
Ha hibát, bűnt követünk el, nem minket
vonnak felelősségre. Hivatalosan, mint kü
lön egyének, nem is létezünk, csak mint
X y kiskorú gyermeke, családtagja. Nin
csen külön vágyunk, nincsenek külön tet* Az egyház második születésen azt a folya
matot érti, amikor az ember régi, bűnös életét
levetve, új életet kezd. Szerk.

—

teink, nincsen saját akaratunk, szóval nin
csen egyéni életünk, — természetes, hogy
nem lehet külön kötelességünk és felelősé
günk se. Azaz hogy van, de csak a család
dal szemben. Azzal a fórummal szemben,
aki eltart, a megélhetésünket biztosítja,
aki felel értünk.
Mikor nagykorúvá leszünk, akkor meg
születünk másodszor. Akkor önmagunknak
születünk meg és egy nagyobb család, az
egész társadalom számára.
Itt már nagyobb szabadságunk van. Itt
már érvényesülhet saját akaratunk. De minnvel itt a társadalom, az emberi együtt
élés biztonságát, a közös munka kitermelte
előnyöket élvezzük, nem lehetünk egész
szabadok. Itt is vannak bizonyos kordátok,
bizonyos fékező berendezések. Most ezeket
nem szabad áthágni. Mert, ha vétünk, most
nem a szülő szeretetteljes dorgálása térít
vissza, hanem rideg, kérlelhetetlenül szi
gorú törvények állják utunkat. Itt már
hiányzik az a bensőségesség, az a szeretet.
Itt csak rend van. Rideg, kopogó, nem szív
vel, hanem csak ésszel érzékelhető rend.
Ezért szép a gyermekkor, ezért van va
lami kemény íze a férfi szónak. Ezért bá
jos a gyermek mosoly és ezért van mindig
valami fájdalmas vonás a férfi mosolyá
ban.
Ezen a napon az a függöny, amit szü
lőink szeretete gyermekszemeink elé húz,
kettészakad és meg kell látnunk az igazi
életet. Az Életet. Ahogy van. Csupasz
meztelenül. Az érdekek, harcok, bűnök
irigy, piszkos tülekedésében.
Ezen a napon elereszt minket az a kéz,
mely eddig vezetett. És egy percig bizony
25
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talanul, kicsit félve, kicsit szédülve ál
lunk, mint akkor régen, .mikor a járás
ábécéjét betűzgettük. — Ű j, idegen, bántó
minden körülöttünk. Pedig ugyanazt lát
juk, csak más megvilágításban.
A szülői szeretet u. i. eddig csak a szé
pet, nemeset, emberségest világította meg
előttünk; a bűn, szenny, önzés árnyékban

maradt. ■— Most mindent fordítva látunk.
Az önzés, piszok, bűn, irigység kap reflek
torfényt. Ez a szokatlan.
De, ha figyelmesen, okosan, bátran, férfias-nyugodtan szembenézünk az elénk tá
rult élet reklámos fényével, akkor meglát
juk a tisztaságot, jóságot, szeretetet is, —
csak az árnyékba bújva.

PE TŐ FI ÉS A BOR.
gyakoroltam a legnagyobb szorgalommal,
míg nemi-nemű tökéletességre vihettem. Ez
akkortájban volt még, mikor a nagy boiitált virtusnak tartották. Hála Istennek,
ezek az idők már lejártak s én úgy elfelej
tettem az ivást, mintha sohasem is tudtam
volna. Szegény kocsmárosok, én szívemből
sajnállak benneteket, de szívemből óhaj
tom, hogy minél többen akadjanak, akik
példámat követik.”

Akik nem ismerik Petőfit, szeretik nagy
borissza embernek, sőt — Uram bocsá’ —
közismert korhelynek feltüntetni. Hát,
hogy ez nem igaz, azt bizonyítja e néhány
sor „A fakó leány s pej legény” című beszélyéböl:
„Csigolya Dániel nagyeszű ember lehe
tett, mert az Írásban igen hamar bele
tanult, pedig ez nehéz mesterség, nekem
legalább az volt. Én egy pár esztendeig
—
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Finn mesék
1. A DISZNÓPÁSZTORPÜSPÖK.
Mikor egyszer; valamikor réges-régen a
király az országot járta, azzal vádolták
meg előtte a püspököt — ami különben tel
jesen jogos is volt — hogy az nagyon is
esekélytudományú.
A király megakart bizonyosodni arról,
van-e a vádaskodásnak valami alapja s
ezért három kérdést tett föl a püspöknek,
ezt mondva: „H a holnapig nem tudsz
ezekre megfelelni, elboesátlak állásodból” .
Ezt hallva, leesüggesztett fejjel, nagy
búsan ment haza a püspök, jól sejtve, hogy
holnap minden bizonnyal rosszul jár.
Útközben azután szembe találkozott a
disznópásztorral. Mikor ez észrevette, hogy
a püspök szomorú, megkérdezte: „Miért
olyan bús püspök u ra m !”

ját a disznópásztornak, aki is a következő
napon azokban járult a király elé és így
szólt : „Kegyelmes királyom, ime itt. vagyok:
hát” .
No, a király rámutatott ablakon át a ta
vára és megkérdezte: „Hány csöbör víz
van-e abban a tób a n !”
„E gy csöbörrel csak” , felelt a disznó
pásztor. „De annak a csöbörnek aztán oly
nagynak kell lennie, hogy az egész víz be
leférjen” .
„Helyesen feleltél!” szólt a király éstovább kérdezte: „Nagy út van-e kelet és
nyugat k özött!”
A disznópásztor azt felelte: „E gy napi
ú t” .
„H ogy-hogy! ” tudakolta a király.
„Nemde, a nap keleten kél föl és nyu
gaton áldozik le ism ét!” vélte a kérdezett.
„Igazad van” , mondta a király és föl
tette neki a harmadik kérdést is: „Nagy
köz van-e a jó- és balszerencse k özött!”
„Nincs ott több, mint egy éjszaka csu
pán” felelt a disznópásztor.
„H ogy-h ogy!” csodálkozott a király.
„Tegnap disznópásztor voltam” felelte,,
„és ma már a püspök ruhájában felelgetek
a király kérdéseire!”
„Úgy hát a mai naptól kezdve püspök
is maradsz, a püspök pedig disznópásztor
legyen!”

„H ej, testvér” , így szólt a püspök „van
nekem elég okom a büsulásra, mikor a ki
rály három kérdést állított elém, amelyekre
meg kellene felelnem, amelyek közül azon
ban egyet sem értek” .
„No és aztán milyen kérdések is a zok !”
kérdezte a disznópásztor.
Szomorúan válaszolt a püspök: „A z első
kérdés ez-volt: Hány csöbör víz..van a ki
rály tavában! a másik: nagy út van-e a
kelet és nyugat között! a harmadik pedig:
sok van-e a jó és balszerencse k özött!”
A kérdések meghallgatása után megszó
lalt a disznópásztor: „No, adjon csak ne
kem p’apiruhát, akkor én elmegyek Ön he
lyet megfelelni a királynak” .
Afölötti örömében, hogy így megszaba
dult a kelepcéből, a püspök átadta ruhá-

2. A RÓKA ÉS A NYÚL.

Egyszer találkozott a róka és a nyúl. A
róka így szólt a nyúlhoz: „Tőled nem is fél
senki! ’ ’
„Hát tőled meg ki f é l ! ” felelte a nyúl..
„Tőlem mindenki fé l” , vélte a róka. „Ne
kem hosszú farkam van s így farkasnak

Jegyzet: Hasonló a „Cinkotai kántor ég Má
tyás király” történetéhez. Magyar-finn rokon
ság!

—
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néznek. Azért félnek tőlem. De tőled nem
fél senki sem” .
„Fogadjunk” , mondta a nyúl. „É n meg
mutatom, hogy félnek tőlem” .
A másik belement és így fogadtak.
Akkor aztán együtt elmentek sétálni.
Egyszerre csak a nyúl birkanyájat vett
észre egy helyen, amint a sövény mellett
aludt. Ezt meglátva egy-kettőre a juhok
közé ugrott. Ezek megrettenve, vad ugrá
lással szertefutottak.
A nyúl pedig a fölött való örömében,
hogy ő most megnyerte a fogadást elkez
dett nevetni és úgy, de úgy nevetett, hogy
szája keresztben megrepedt, azóta is van
netán minden nyúlnak hasított szája.
3. A MEDVE MINT BÍRÓ.

Az állatok között, amelyek között ott
volt a farkas, a róka, macska és a nyúl
egyszer nagy vita kerekedett és sehogyan
sem bírtak a dologban megegyezni. A med
vét kérték fel azért bíróul, hogy az döntse
el vitájukat.
A medve el is jött és kérdezte az egyenetlenkedőket: „Miről tárgyaltok h át?”
„Arról beszélgetünk, kinek mennyi jó
eszméje van közülünk életveszedelem ide
jé n ” , felelték azok.

„No, sok mentőgondolatod van-e ne
ked?” , kérdezi a medve először is a far
kastól.
„Száz” , mondta a farkas.
„Hát neked?” kérdezi medve a rókától.
Ez meg azt felelte, hogy: „E zer.”
„Sok van-e vájjon neked?” fordul most
a medve a soronlevő nyálhoz.
„Nincs nekem semmi egyebem, egyedül
a hosszú lábaim” , mondja emez.
Végül a macskától is megkérdi a medve:
„Hány jótanácsot ismersz t e ? ”
„Egyet csak” , felelte a macska.
Erre a medve kezdte kipróbálni rajtuk,
hogy ki hogyan boldogul jótanácsával élet
veszedelemben. Először is a farkast ragadta
meg és megfojtotta. A róka hirtelen meg
fordult, mikor látta, hogyan járt a farkas
s így a medve alig foghatott meg egy kis
darabot a farkából; ettől kezdve van most
is fehér folt a róka farkán. A nyúl, a
maga hosszú lábaival megszökött s így
megmenekült. Macska a fára mászott és
onnan énekelte:
„Rajta vesztett a Száztanács,
Meg csonkult az Ezertanács,
A Hosszúlábú elfutott,
Az Egy tanács fára mászott.”
K özli: Dedinszky Gyula.

MÉG A K A P A N Y É L IS ELSÜL.
hogy mit beszél a tanár úr s nagy zavará
ban csak ennyit mondott:
— Nem tóm.
— Ügy van. Csakhogy nem úgy ejtik ki,
hogy Newton, hanem úgy, hogy Nyúton.

K i volt az a híres angol csillagász, aki a
gravitáció törvényét felfedezte, mondja
meg Szabó Bálint!
Szabó Bálint történetesen Kárpáti Zol
tánt olvasta az utolsó padban s sejtelmmo
sem volt sem a gravitációról, sem arról,
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FÚRJUNK— FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Kétcsöves hálózati készülék váltóáramra.
A nyár bizony mostoha sorsot mért a rá
dióra, dehát ki érne rá a sok csalogató szóra
kozás között még a rádióval is bajlódni. Külö
nösen akkor, mikor még ráadásul a légköri za
varok „szórakoztatják”
jobb sorsra érdemes
füleinket. Azonban lassan jön a tél, a rádió
paradicsoma, tehát jó lesz utánanézni, hogy mi
van a nyár folyamán berozsdásodott készülé
künkkel. Hozzuk rendbe, vagy alakítsuk át, mo
dernebbre, ha van villanyáramunk, hálózativá.
Mint múlt szeptemberben, úgy most is, nem
sokat fogunk az elméleti dolgokkal bajlódni,
annál is inkább, mert a készülék elméleti tudás
nélkül is jól fog működni, csak rendesen kell
elkészíteni.

szigetelésű, a C3 300 cm csillámforgó. C3 250 cm
blokk-kondenzátor, vele párhuzamosan kapcsolva,
a 2 Megohmos rácsellenállás. Az 1 jelzésű cső
közvetett izzítású váltóáramú cső, az emittáló
szál kivezetése vagy a cső oldalán egy csavar,,
vagy egy ötödik dugasz segítségével van meg
oldva. A 2 cső, közönséges egyenáramú cső, de
feltétlenül hangszóró cső legyen.
Az első ábra alsó részén találjuk a hálózati
részt. A transzformátort készen vesszük (lehetne
csinálni is, talán erre is kitérünk idővel), a
priméroldal a hálózathoz igazodik, a szekundér
rész S, tekercse a csövek fűtését végzi, középsőleágazását a földhöz kötjük. A fütővezetéket
nem rajzoltuk ki, de kitalálhatjátok, hogy a
0—0 és 1— 1 végek összekötendök. Az S2 te
kercs 180— 200 volt feszültséget adjon az anódáram részére. S3 tekercs az egyenirányítócső
fűtését végzi. Az egyenirányítócső szintén egy
egyenáramú hangszórócső, amelynek anódját és
rácsát össze kell kötni. Nagyon ajánlatos az
egyenirányítócsö élé egy 6 ohmos fűtőellenállást
tenni, amivel az anódfeszültséget és vele a hang
erőt is szabályozni tudjuk. A szűrőkor áll 2 drb
4 mikrofarados blokk-kondenzátorból, és egy~
5000 ohmos Polywatt ellenállásból. Az előfeszültséget egy 1000 ohmos telefontekercs és 0- 25mikrofarados blokk-kondenzátor adják.
Az alkatrészek elrendezését a 2. ábra mu
tatja. Az alsó szerélőlapot a fenéktől számítva

L2 rácstekercs 65 menet, L3 visszaesatolótekercs
20 menet, 60 mm átmérőjű cclluloidhengeren.
Az antenna- és rácstekercs között 10 mm héza
got, a rács- és visszacsatolótekercs között 6 mm
hézagot hagyunk. C, kondenzátor 500 cm légAz 1. ábrán az elvi kapcsolás látható. A
készülék kapacitíve visszacsatolt audion, egy
lámpás erősítővel. Magához a vevőkészülékhez
nem sok hozzászólni valónk van, az adatokat
azonban közöljük. L, antennatekercs 12 menet,
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egyszer átvizsgáltuk a kapcsolást, rákapcsoljuk
a hálózatra. Néhány másodpercig, esetleg percig
várunk, míg a váltóáramú cső bemelegszik, az
után a szokásos módon a C, kondenzátorral ke
ressük a kívánt állomást, míg a hangerőt a
visszacsatoló kondenzátorral és a fűtöellenállással szabályozhatjuk. Ha nem kaptok visszacsa
tolást, a visszacsatolótekercs két végét cserél
jétek fel. Előfordul, hogy bár rendesen végeztük
a kapcsolást, a készülék sivít, morog, s erősen
torzít. Ilyenkor az alacsonyfrekvencia transz
formátor primér, vagy szekundér oldalán fel
cseréljük a két hozzávezetést.
A készülék Pestet minden körülmények kö
zött hangszóróban hozza, azonkívül még sok kül
földi állomást. Szelektivitását a már igen jól
ismert hullámcsapdával fokozhatjuk. Kellemes
bolyongást az éterben!
Micsinay Péter.

oly magasra helyezzük, hogy alatta a blokk
kondenzátorok elférjenek. A mellső szerelőlapot
merevítő sarkokkal erősítjük az alsóhoz. Az alsó
.szerelőlapon felül csak azok az alkatrészek lesz
nek, amiket az ábrák is kirajzoltunk, a többit
a szerelőlap alá erősítjük fel. A mellső szerelő
lapra csupán a három forgatótárcsa, s az an
tenna-, föld- és hangszórókivezetések kerülnek.
Bár az alsó szerelés nagyon csábít a ren
detlenségre, minden vezetéket gondosan, varmisch-csőbe bújtatva vezessünk, a fűtővezetéket
ezenfelül még sodorjuk össze, az erősáramú
vezetéket pedig gondosan csavarjuk be szige
telőszalaggal. Ne alkalmazzunk a készüléken
erősáramú kikapcsolót, a kikapcsolást inkább a
konnektordugó kihúzásával eszközöljük, mert
így tökéletesen biztos, hogy üzemen kívül, tel
jesen árammentes lesz a készülék.
Ha a készülékkel készen vagyunk és még-

HÍREINK
Budapesti Evangélikus Fiúk! A 223. számú
Pesti Luther Szövetség cserkészcsapatában van
a helyetek! Foglalkozunk: apród, serdülő, tanonc és vizi cserkészettel. Jelentkezzetek: IV.,
Deák-tér 4. I. 3. alatt minden szombat délután
6— 7-ig.
Szarvas. Az ág. hitv. ev. gimn. 180. sz. „Kár
p á t” cserkészcsapata az elmúlt nyáron Sajószentpéteren táborozott. A tábor jul. 3-ától 18-ig
tartott. Táborunk keretében kirándulásra men
tünk először Lillafüredre. A fiúk nagy tetszés
sel szemlélték hazánk ezen természeti szépségét.
Lii'afüredröl átmentünk Bálványtotőre és innen
gyönyörködtünk a táj fenséges szépségeiben. A
tábor nagy eseménye Kaskó igazgató úr láto
gatása volt, aki egy délutánt töltött kedves tá
borunkban. Csapatunk esténként magasszínvonalú tábortűzi előadásokkal szórakoztatta a
*ajószentp4teri közönséget. Következő kirándu
lásul, k a diósgyőri vasgyárhoz vezetett, majd a
várromot tekintettük meg.
Az „Ifjúsági Luther Szövetség” szept. 9-én
-tartotta alakuló ülését Korvin Kálmán tanár úr
•elnöklete alatt. Az ülés „Erős vár a mi Iste
nünk . . . ” eléneklésével vette kezdetét, majd
a tisztikar megválasztására került a sor. Ifj. el
nök Szelényi László VIII. o. t. lett. A kör ha
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vonként tartja üléseit, időnként pedig a tanító
nőképző Ifjúsági Luther Szövetségével karöltve
nyilvános vallásos estélyeket is rendez. A kör
célja: A protestáns növendékek vallásos érzé
seinek mélyítése, evangélikus öntudatuk meg
erősítése és hazafias akaratuk megacélozása . . .
A Budapesti Evangélikus Leánykollégium
ifj. gyámintézete idei munkáját az Ágostai
Hitvallás 400 éves emlékünnepével kezdte. —
„Ne csüggedj el kicsiny sereg” eléneklése után
Vécsey Klári IV. o. t. elszavalta Dávid Ferenc:
„Adjunk hálát Istennek” c. versét, Vidovszky
Kálmán vallástanár úr mondott ünnepi beszé
det, Trautmann Emmi VIII. o. t. régi magyar
énekeket énekelt, zongorán kísérte: Dr. Böhm
Dezső igazgató úr. Baja Mihály: „Luther és a
Biblia ’ ’ c. versét szavalta Pap Edit VIII. o. t„
Králik Jenő tanár úr harmóniumon játszott.
G-era Kózsi felolvasta „Az Ágostai Hitvallás
keletkezése” e. dolgozatát. Végül Schindler
Lujza VII. o. t. Vargha Gyuláné: „Győzelem”
c. költeményét szavalta. Az „Erős várunk” cléneklésével fejeztük be ünnepélyünket. — Ez
után V., VI., VII. és VIII. osztály még együtt
maradt a tisztikar megválasztására. Vidovszky
IC tanárelnök indítványára a tavalyi tisztikart
választották meg újra.
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India 1,800.000 négyzetmérföld felületű; 600
vazallus állam van benne; az úgynevezett BrittIndia 9 tartományra oszlik, amelyek közül a
legnagyobb, Birma, másfélszer nagyobb mint
Angolország. Indiában 318 millió ember él, kö
zülök 247 millió angol uralom alatt. Ez a nép
222 különböző nyelven beszél. Van köztük sok,
amely a nyelvtudósok előtt teljesen ismeretlen,
de van 12 olyan nyelv, amelynek terjedelmes
irodalma, sok újságja és folyóirata van. Két
tartomány nyelve, például Lagoré és Madrasé,
akárhányszor úgy elüt egymástól, mint a ma
gyar nyelv az angoltól, vagy a franciától. A
hindu nyelvet, melyet az európai ember több
nyire megtanul, csak 30— 40 millió ember be
széli, az angol nyelvet pedig csak alig 2 és fél
millió. Indiában minden falunak megvan a maga
vallása és a maga istene. Az istenek száma In
diában körülbelül 250 ezerre tehető. A hinduiz
mus és a buddhizmus mellett legelterjedtebb
vallás az izlám, amelynek 60. millió követője
van; a hinduizmus követőinek a száma körül
belül 160 millió.
Sziám északkeleti részében, ahol vonat
hálózat nincs, nagy a ropülőgépforgalom. A leg
utóbbi hat esztendő alatt a sziámi légijáratokon
244.184 mérföldet repültek, 3697 utast, 17.086
postazsákot és 64.711 tonna árut szállítottak, a
legcsekélyebb baleset nélkül
Feltételezve, hogy a repülőgép átlagos
csúcsmagassága 4000 méter, egy négyzetkilomé
teren belül 28 ezer légi jármű közlekedik a ka
rambol veszélye nélkül.

A csillagászati kutatások során egyre több
olyan csillagot fedeznek fel a világűrben, me
lyek hőmérséklete a 35 ezer és 50 ezer fok Cel
siust is eléri. A 6000 fok felületi hőmérsékletű
Nap tehát hozzájuk képest valóságos hideg égi
test. Ezek a forró csillagok láthatatlanok s
csak fényképezölemczzel vehetők észre, mert a
rajtuk uralkodó elképzelhetetlenül magas hőfok
miatt csak láthatatlan, ibolyántúli fényt bocsá
tanak ki, amelyre a szem nem érzékeny.

A 19. században Milne professzor kimuta
tása szerint 2096 földrengés volt, amelyek közül
1222 éppen elég erős volt arra, hogy gyengébb
falakat megrongáljon, vagy itt-ott ogy-cgy ké
ményt ledöntsön, míg e rengések közül 510
egész házakat megrendített vagy háztetőket be
döntött és 364 rengés oly erős volt, hogy egész
városok rombadöltek vagy egész vidékek elpusz
tultak.
Brumfild newyorki vegyésztanár, kísérle
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tei során, újfajta aranyötvözetet készített, mely
mechanikai tulajdonságok tekintetében állítólag
a vassal vetekszik, sőt törési szilárdság dolgában
még felül is múlja azt. Brumfild szerbit a száj
ban alkalmazott foghidak mechanikai igénybe
vétele aránylag sokkal nagyobb, mint a vasúti
hidaké s e célra az új, nagyszilárdságú hranyötvözet igen jól be fog válni. Azonkívül az ék
szeripar és az elektrotechnika is hasznát lát
hatja az új aranykészítménynek.
Északi Rhodesiában (Délafrika) a G&ttiféle expedíció egy óriási barlangban kőkorszakbeli vasöntödét ásott ki, mely az összes ural
kodó régészeti elméleteket halomra döntheti.
A lelet, eddigi megállapítások szerint, a paleolith vagyis korai kőkorszak középső időszakából
származhatik, s a szerszámok körülbelül meg
felelnek azoknak, amelyeket a mai bantu nép
használ. A felfedezés Délafrika metallurgiai
történetére is rendkívül érdekes világot vet s
valószínűleg megállapíthatóvá teszi a Zinbabweromok pontos korát, amelyeket nyilván egy
vasérc-telepeket kereső törzs építhetett Rhode
siában történelem előtti időkben.

Kyparissis, az akropoliszi múzeum igazga
tója, aki most Ithakában végez ásatásokat, táv
iratban közölte a közoktatásügyi miniszterrel,
hogy megtalálta a város híres forrását, amelyről
Homeros az Odysseában írt. A forrásról készült
felvételek a sziklás vidék ciklopi építkezési jel
legét mutatják. Kyparissis reméli, hogy hamaro
san rátalál arra a városra is, amelyben Odysseus
lakott.
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Most nyílt meg Leccé-ben (Olaszország) az
a hatalmas víztartály, amelyből Rómát látják el
vízzel. Ez a víztartály Európa legnagyobb víz
tartálya: 4000 köbméter ürtartalmú, a vízme
dence átmérője 27 méter és 16 oszlopon nyug
szik. Az épület, amelyben a víztartályt elhe
lyezték, 28 méter magas.

A pisai ferdetoronynak van egy ázsiai vetélytársa. Ez a torony jóval ferdébb a pisainál
és Indo-Kina Tonkin nevű tartományában van,
egy dzsungel közepén. A neve Wink-Yen és
azért építették, hogy a rossz szellemeket távol
tartsa az emberektől.
P. F.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
K. Z. P. A fordítás sokkal nehezebb dolog,
mintsem azt az első pillanatra vélnénk. Már
az is nehéz feladat, ha egy olyan írást akarunk
átültetni egyik nyelvről a másikra, amely nem
tart számot az irodalmi becsre, hát még meny
nyivel nehezebb egy szépirodalmi munkát ép
ségben átvinni egyik nyelvről a másikra. A
rossz fordítás egészen lerontja az írás értékét.
A te fordításod nem sikerült. Ennek az is lehet
az oka, hogy meglehetősen nehéz műfajt válasz
tottál. Amit te litvánból fordítottál, az —
amennyire a fordításból ki lehet venni —
prózai költemény. Márpedig prózai költeményt
írni is, fordítani is igen nehéz. Olvass sokat a
régi klasszikus magyar Íróktól éppen úgy, mint
a mai kiváló mesterektől, hogy a stílusod tiszta
és világos és szép is legyen. Mert a beküldött
írás zavaros. Ha eléred azt, hogy világosan,
szabatosan és magyarosan gördül nyelved, ak

IX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM.

kor
műfordításokra
felhasználhatod
litván
nyelvtudásodat. Ez annyival értékesebb lesz,
mert kevesen vannak, akik litván munkákat
fordítanak magyarra.
K. Olga. A versek nem váltak be. Jók, jók,
de nem egészen. A gondolatok mindennapiak,
a külső bizony döcögős. Nekem legjobban tet
szik az a bizalmas viszony, amely közted és %
múzsa közt van. Nem mindenki merné csak
úgy „Múzsa néni” -nek szólítani. Ebből remény
lem, hogy nénédasszony segítségével jobbat is
fogsz még írni. Küldj máskor is verset.
B. Bp. A gondolatokat közöljük. Verseket
nem közlünk mostanában, csak majd a Zsen
gékben. A te verseidet pedig már nem akarjuk
a Zsengék közt közölni. Kivételesen a kéz
iratot megőrizzük. A szerkesztőségben a hiva
talos órák alatt átvehcted. TTgyis szeretnélek
már látni. Jó munkát az újságírás terén.
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