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Keresztrejtvény
(Kabay János)

Vízszintes sorok:
1. A Kelet-Római Birodalom fővárosa. 13. A
nyak ellensége (ford.). 14. Összetett mással
hangzó. 15. Ügy, idegen nyelven, fonetikusan,
lő. li-val a kutya teszi. 17. Híres viziutazó. 18.
ilitológiai alak, fon. 20. Művészet, latinul. 21.
Nagy templom mássalhangzói. 22. Állati fekhely.
23. Istent, latinul. 25. Személyes névmás.
2(">. Értékmérő, szerszám. 27. Gépies, egy
hangú munka. 29. R. t., idegen nyelven. 31.
A detektív a tolvajra . . . 34. Nagyon, idegen
nyelven, fon. 35. Spanyol női név, e betű betol
dásával. 37. Aki a labdát páros lábbal rúgja. 39.
Kérdőszó. 40. Nemes szórakozás. 41. Híres. 44.
Híres írótestvérek vezetékneve. 47. A huszár
dísze. 48. ó-val női név, 50. Ablakfajta. 51. An

gol kettőshangzó. 52. Rádióalkatrész. 54. Fel
tételes kötőszó. 55. Fogorvosnál mondjuk. 57.
A lúg ilyen, ford. 59. Író és műfordító. 61.
Gyakran használt azonos betűk. 62. Azonos be
tűk. 64. Ekkor is eszünk. 65. Dunamelléki falu.
66. DAIL. 68. Német prepozíció, fon. 69. Minden
esemény rugója, ford. 70. CANO. 71. I. István
király vezette be hazánkban.
Függőleges sorok:
1. Híres alföldi betyártanya volt. 2. Fém. 3.
Német időhatározószó. 4. Este mássalhangzói.
5. Férfinév. 6. A detektív teszi. 7. Férfinév. 8.
Kis jegyzetkönyv idegen nevének anagrammája.
9. Ebből egy pár az egyik szülő. 10. Időmérő.
11. A művészet, idegen nyelven. 12. Görög sza-

KARÁCSONYI CSODA.
Gyermekszem előtt mi ragyog szebben minden gyé
mántnál? Mi ékesebb ennek a világnak minden szépsé
génél? Mi drágább a földnek minden aranyánál? Mi az,
ami előtt megállva, kicsiny kezét hol imádságra kul
csolja, hol meg tapsol vele, csapongó örömmel, szeme
hol boldog kacagásra nyílik, hol meg csillogó könnyek
kel telik meg? Mi az, ami éjtszakákon át nem engedi,
hogy az édes álom szemére teregesse szárnyát és hogyha
mégis álomra szenderült, még az álom csöndes országá
ban is találkozik vele? Mi az, amit sosem tud elfeledni,
ami úgy belevésődik a szívébe, hogy onnan kitörölni se
öröm, se bánat, se siker, se bukás nem képes sohasem?
A karácsonyfa.
Bizony mondom, angyalkezek állítják azt fenyve
sek fiatal fácskájából, szülői szívek szeretétéből. És
hiába beszélnek akármit nekem, én ebből a meggyőző
désemből nem engedek. Nem én, egy tapodtat sem. És
ha velem valaki mégegyszer el akarná hitetni, hogy ez
nem így van, hát én képes lennék . . . én képes lennék . . .
most hirtelen nem is tudom megmondani, hogy mire len
nék képes. De én képes lennék például haragos arcot is
vágni. Megfognám annak a valakinek a kezét és azt
mondanám neki: No, most gyere velem, elvezetlek va
lahova. Vissza a múltadba, valamit akarok mutatni ne
ked. Azt hiszed, hogy azt a szobát akarom megmutatni,
ahol te mint nagyon-nagyon boldog kis gyermek álltái
a karácsonyfa tövében? Nem. Egy másikat. Azt, ahol
ezután a boldogságod után néhány évvel ágyacskádban
kerülte szemedet az álom karácsony éjtszakáján. De
nem azért, mert boldog voltál, hanem azért, mert na
gyon boldogtalan. Mert valami kiesett a szívedből. Mert
kis gyerekből kezdtél nagy gyerek lenni. Mert számodra
a karácsonyfa nem volt többé angyalkezek áldása, mert
megtudtál valamit, aminek a tudása örömödet vette ál
dozatul.
Hát nem sír még most is a lelked, ha látod azt a
síró gyermeket? Hát nem jobb lett volna örökké boldog
nak maradni? Hát nem jobb lett volna csodákban hinni
tovább is?
Próbáld meg újra. Kicsiny csodákban nem tudsz
hinni már. De karácsony van. Vár a jó Isten legnagyobb
csodája: Jézus. Hittel borulj elé!
R. M. Gy.

Az űrrakéta.
(Folytatás.)

Súlyos probléma a hazatérés, ha meggon
doljuk, hogy a földreeső rakéta végsebes
sége ismét 12.000 méter, s ha nincs fékezés,
a súrlódás következtében az egész jármű
porráég a levegőben. A sebesség lefékezé
sére kétféle megoldás van. Az egyik az,
hogy a rakétamotort a mozgás irányában
puffogtatjuk ki, miáltal a sebesség jelenté
kenyen csökken. Ez nehézkes, mert a szük
séges robbanóanyag a startot nehezítené
meg. Sokkal praktikusabb az a megoldás,
amely szerint a hazatérő rakétát a föld kö
rül egy ellipszispályára kényszerítjük, úgy
hogy a pálya egy darabja a légkör egy kis
részén átmenjen. Ilymódon a levegőben fel
lépő súrlódás csökkenti a sebességet, az el
lipszis mind kisebb lesz, az űrhajó mind
inkább belekerül az alacsonyabb légréte
gekbe, míg végül ejtőernyővel, esetleg sik
lórepüléssel leszállhat. Ez utóbbihoz azon
ban megfelelő szárnyszerkezet szükséges.
Nehéz s még a leghiányosabban megol
dott probléma az üzemanyag kérdése. Oly
robbanószerre van szükség, amely kis menynyiségben is nagy energiát képvisel, s
amelynél a robbanáskor keletkező gázok
nak igen nagy az ú. n. kipuffogási sebes
sége. Eddig tervbevett anyagok az alkohol,
benzol és hydrogén. Mindhárom anyag
cseppfolyós állapotban (hydrogén is) kerül
a rakétába, az égéshez szükséges, cseppfo
lyós oxigénnel.
A rakéta építésénél szem előtt kell tar
tani azt, hogy a jármű a lehető legminimá
lisabb súllyal rendelkezzék. Az útra is csu
pán a legszükségesebb anyagkészletet vi
heti magával. Ennek persze az a következ
ménye, hogy az utazás nem tarthat hosszú
ideig. Tudományos kutatások szempontjá
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ból tehát oly állomást kellene szerkeszteni,
amely állandóan az űrben, valamely bolygó
körül, keringene s amelyhez a földről raké
tával bármikor el lehet jutni.
Egy ilyen űrállomás építésénél legfonto
sabb szempontok a következők: legyen ben
ne megfelelő mennyiségű és nyomású le
vegő, normális hőmérséklet, kellő mennyi
ségű víz és elektromos energia. Ügy az űr
rakétában, mint az állomáson egy igen fon
tos jelenség fog előállani, amely változást
jelent a földi viszonyokhoz képest. Ez pe
dig a teljes súlytalanság állapota. Ugyanis,
amint a rakétamotorok leállítása után az űr
hajó tovább röpül, vagy kering, valamely
égitest körül, sebességét folyton változtatja
a föld, vagy más, a közelben levő égitestek
vonzása. Ennek következtében itt is fellép
a már annyit emlegetett tehetetlenségi el
lenállás, amelyről tudjuk, hogy ellenkező
irányú, de egyenlő nagyságú, a sebességváltozást előidéző vonzóerővel, s így azt lát
szólag teljesen megsemmisíti. Emiatt a tes
tek úgy fognak viselkedni, mintha gravitá
ciós erő egyáltalában nem hatna reájuk,
azaz súlytalanok lesznek. Bizony ez kelle
metlen körülmény, mert az emberi szerve
zet számos funkciójánál szerepe van a gravi
tációnak. Ilyen viszonyok között szorongó
félelemérzés fogja el az embert, az agymű
ködés rendkívül élénk lesz, később azonban
eltompul. E tünetekhez, egy idő múlva, he
ves tengeribetegség is járul. De ezektől el
tekintve is különösen fog festeni az élet az
űrhajóban, a súlytalanság állapotában. A
gyalogjárás lehetetlenné válik, mert az első
lépésnél a mennyezetig röpül az ember.
Közlekedés csakis kapaszkodó foggantyúk
segítségével lehetséges. Amit meglökünk,
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az mind elröpül a lökés irányában. Üveg
ből folyadékot nem lehet kiönteni, legfel
jebb kirázni. A kirázott folyadék nagy,
gömbalakú cseppekben fog a levegőben le
begni. A levest kanalazni lehetetlenség. Ha
nagynehezen sikerül is tányérba kényszerí
teni, az első kanálmártásra eltávozik on
nan. A tányérbahelyezett pecsenye is ha
marosan megszökik. Kádban fürdeni lehe
tetlenség, mert a víz hatalmas, gömbalakú
cseppekben eltávozik a falig, ahol, bened
vesítve azt, szétfolyik. Mosakodás csakis szi
vacs segítségével lehetséges.
A súlytalanság a rakétában megenged
hető, ellenben az űrállomáson részint a
hosszabb tartózkodás, részint a kutató labo
ratóriumi munka megkívánja azt, hogy
minden tekintetben földi viszonyokat léte
sítsünk. Ezt olymódon érhetjük el, hogy az
állomás azon részét, ahol nem szabad súly
talan állapotnak uralkodni, kerék alakjá
ban építjük föl, amelynek forgatása által
létrejövő centrifugális erő helyettesíti a
gravitációs erőteret. A forgatás a kerék
tengelyében levő elektromotorokkal törté
nik. Ugyanis ez esetben nemcsak az arma
túra fog forogni, hanem a tehetetlenségi
ellenállás miatt a motorok állórészeivel szi
lárdan összefüggő egész lakókerék is, ellen
kező irányban.
Ügy az űrrakétának, mint az állomásnak
légmentesen zárhatónak kell lenni, nehogy
a benne levő levegő a világűrbe elillanjon.
A levegőt egy ventillátor állandóan tisztí
tóberendezésen viszi át, ahol a vízgőzök, a
széndioxid s por fogvamarad, s az elhasz
nált oxigén mennyiség pótolódik. A fűtés
melegvízzel történik. Hatalmas homorú
tükrök által koncentrált napsugárzás mele
gíti fel a feketére festett tartályokat, ame
lyekből szivattyúk viszik rendeltetési he
lyére a forró vizet. A melegről való gon
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doskodás elkerülhetetlenül szükséges, mert
a légüres térben történő, nagy hőkisugár
zás következtében a lehűlés óriási. A kisu
gárzás csökkentésére az egész állomás tü
körfényes felülettel lesz ellátva.
Az állomásra vitt vízmennyiséggel na
gyon kell takarékoskodni, mert az pótolha
tatlan. Az elhasznált vizet ledesztillálva, is
mét használhatóvá teszik. A nélkülözhetet
len elektromos energia szintén a napsugár
energiájából nyerhető. Homorú tükrökkel
koncentrált napsugár melegíti fel az állo
máson elhelyezett gőzturbina kazánját,
amely dinamót hajt. A turbina által elhasz
nált, gőz cseppfolyósítása az állomás árnyé
kos oldalán elhelyezett, nagy hűtőfelület
tel ellátott, csőrendszerben történik. Az űr
állomás gőzgépeit nem vízgőz hajtja, ha
nem folyékony széndioxid, vagy nitrogén,
mert ezek itt több szempontból előnyöseb
bek.
Kell egy oly helyiségnek is lenni, ame
lyen át — megfelelő búváröltönyszerü űrruhában — ki lehet jutni az űrbe, anélkül,
hogy a levegő az állomásból, vagy a raké
tából elillanna. E helyiségnek két ajtaja
lesz, egyik ki az űrbe, másik a lakóhelyi
ségekbe nyílik. Ha az ember felöltötte ben
ne az űrruhát, a levegőt átszivattyúzzák a
lakóhelyiségekbe, a kivezető ajtót felnyit
ják s a „búvár” kiléphet a világűrbe.
Gondoskodni kell oly szerkezetről is,
amelynek segítségével az űrállomás helyzete
változtatható. Erre föltétlenül szükség van,
hiszen a tükröket állandóan a nap felé kell
firdítani. Ez, miként a lakókerék forgatása,
szintén motorokkal történik. Három, egy
más tengelyeire merőlegesen elhelyezett
motorral az állomás bármely irányban el
fordítható. Egyenes irányban történő elmozgatás viszont kisebb rakétamotorokkal
történik.
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Rímár J enőné
a d ománya
Az űrállomást legcélszerűbb három kü
lönálló részből megépíteni. Egyik része, a
már tárgyalt lakókerék. Ezen lesznek a
lakó-, háló-, étkezőhelyiségek, dolgozó-szo
bák, azok a laboratóriumok, amelyekben
nem szabad súlytalan állapotnak uralkod
nia, sötétkamrák, fürdőszoba, konyha stb.
Különálló rész a gépház, amely hengeralak
ban, egy óriási homorútükör tengelyében
van elhelyezve. Itt lesznek a turbinák s a
dinamók. Harmadik rész az obszervató
rium. Ezen van egy súlytalan laboratórium,
tudományos megfigyelésekre szolgáló helyi
ségek és eszközök. Itt van elhelyezve egy
erős, rövidhullámú rádió adóállomás, mely
nek segítségével összeköttetésben lehet ma
radni a földdel. E három részt kábelek kö
tik össze egymással. Az obszervatóriumnak
nincs külön fűtőberendezése, ezt a gépház
füti egy erős és jó hőszigetelőből készült
tömlőn át, áramló melegvízzel. A közleke
dés az állomás részei között ürruhában
apró rakétamotorok segítségével történik.
, Az űrhajózás jelentősége óriási, különö
sen tudományos szempontból. A csillagok
világának igen sok, eddig megfigyelhetetlen talánya oldódnék ilymódon meg. Sőt, al
kalom nyilna újabb fizikai elméletek szá
mára kísérleti bizonyítékok szolgáltatására
is. Sajnos, a mostan ismert robbanószerek
legfeljebb egy holdkörüli utazásra alkal
masak. De ha létesítenénk oly térállomáso
kat, amelyeken üzemanyag lerakatok vol
nának, nem lenne akadálya nagyobb uta
zásoknak sem. A bolygók ilymódon mind
elérhetőkké válnának.
Az állócsillagok világa egy emberélet
alatt nem érhető el a nagy távolság miatt.
Ha lehetséges volna a rakétát a fény sebes
ségére (másodpercenkénti 300,000 km.)
hozni, akkor igen. Egy út ilymódon a hoz
zánk legközelebb álló <x lentauri-ra, bele
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számítva a hazatérést is, 10 évig tartana.
Még a fénysebességnél is nagyobb sebessé
get elérni lehetetlenség, mert az Einsteinféle relativitási elmélet szerint ez a fizikai
lag lehetséges sebességek felső határa.
Még meg kell jegyezni azt, hogy ha si
kerül felszabadítani az anyag legparányibb
részeiben, az atomokban lekötött, ú. n.
atom-energiát, akkor ezzel egy csapásra
megoldódnék az üzemanyag kérdése. Mert
az atomenergia oly elképzelhetetlenül óriási
értéket képvisel, amit a ma ismert robbanó
szerek még csak meg sem közelítenek. Saj
nos, ez a kérdés még egyelőre megoldatlan
problémája a fizikának. Ha azonban egy
szer mégis sikerül rájönni ennek a nyit
jára, többé semmi akadálya nem lesz an
nak, hogy az emberiség idegen világokra is
kiterjessze hatalmát.
Levius Ernő.
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A HÉTKÖZNAPOK SZÜRKE VÁNDORA.
Nekem nincsen muskátlis ablakom
És nincs dalokban felzokogó vágyam,
A szivemben nem dúlnak viharok
És zefirek sem lengedeznek lágyan.
A hétköznapok szürke vándora
Vagyok, a bakkancsom is megkopott már,
És ballagok a jövendők felé
Nem is gondolva azzal, ami ott vár.
A szivem úgy megfásult már a harcon,
Ahogy elébem adta azt az élet,
Mélyen vágott barázdás lett az arcom,
A színe pedig téli hófehér lett.
Kedvetlen kedvvel ballagok az úton,
Elfáradt fejem a mellemre hajtom,
A lelkem olykor elmereng a múlton,
Mit az avar már egészen behantol.
És néha téli ünnep délután
Magam a tűznél elmelengetem,
Leakasztom a régi lantomat,
S a régi dallamokat pengetem.
Cserepes Sándor.

Karácsonyi szokások.
Újra itt van a keresztyén világ legszebb
ünnepe, a szent karácsony. Gyermekek, fel
nőttek egyaránt szeretettel várják ezt a
pár napot, melyeken jobbak lesznek, ame
lyeken egymásnak örömet szeretnének sze
rezni azok, kik közel állanak egymáshoz.
De örömet szeretnének szerezni jó lelkek a
szükölködőknek, szenvedőknek is. Az embe
riség igyekszik néhány napra olyanná len
ni, mint amilyennek lennie kellene.
Ezen a karácsonyi ünnepen a szent este
váltja ki mindenkiből a legmélyebb érzése
ket. Pedig tulajdonképpen pogány szoká
sok is belejátszottak ez ünnep kialakulá
sába, hiszen mindenki tud valami babonás
cselekedetet, melyet ekkortájt vagy látott,
vagy említeni hallott. Tény az, hogy Krisz
tus Urunk születése a téli napfordulat ide
jébe esik, amikor a pogány népek hite sze
rint napistenük újjászületett. Innen ered
az, hogy egyes pogány szokások megmarad
tak a régi keresztyéneknél is, s később már
minden pogány hátsógondolat nélkül vál
tak ez ünnep hozzátartozó részeivé. A ke
resztyén regösök, énekesek, kik Krisztus
születésének történetét dalolták, szavalták,
a római téli napfordulatkor járkáló állat
bőrös alakoskodóknak utódai, vagy legalább
is azokhoz hasonló szerepet töltenek be. Az
új év is ebbe az ünnepi időbe esik, s az a
szokás, hogy egy szalmabábot hurcolnak
meg s végül meggyújtanak, annak jeléül,
hogy az óesztendő (ez a szalmabáb!) meg
semmisült: szintén pogány eredetű. A ba
bonák: ólomöntés, melyből jövendőt kíván
nak megállapítani, sorsvetés, jóslás, az a
hit, hogy e napokon az állatok szavát Siegfriedként meg lehet bizonyos fogások útján
érteni, hogy rossz szellemeket űznek el, ne
hogy az új év kellemetlen-'Tegyen: mon
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dom, mindezek kétségtelenül magukon
hordják a pogány eredetet, de ki hinné el,
hogy tulajdonképpen a karácsonyfa is,
mely a hangulat emelését nagyban előmoz
dítja, talán ilyen évkezdő pogány szokás
maradványa. Hogy az ajándék, melyet
szeretteinknek adunk, eredetileg engesztelésre való áldozat. Épp így már hajdan,
Krisztus előtt is megvoltak a vendégeske
dés, ajándékgyűjtő házalóének, rigmus
mondás, ezeknek csak tartalmuk alakult át
s lett a szent alkalomhoz méltóvá.
Bizonnyal leginkább az a kérdés érde
kelhet mindenkit, hogy hát a karácsonyfa
szokása hogyan fejlődött ki az idők folya
mán. Tény, hogy nyugatról jött ez, s ha
ladt fokozatosan kelet felé. Biztos feljegy
zések szerint Strassburg mellett van első
jele, hol már 1605-ben feljegyezték, hogy
papírrózsákkal, almával, aranyfüsttel, cu
korral díszített fácskákat állítottak ezen az
ünnepen. Tehát a bécsi béke idején német
földön már szokás volt ez, de még annak
nincs nyoma, hogy gyertyát is gyújtottak
volna. Ezt csak 1757-ben említik először.
Természetesen nincs kizárva, hogy a gyer
tyagyújtás már régebben is megvolt, hi
szen olyan hasonló ez a strassburgi szokás
hoz. Talán véletlen, hogy- a gyertya emlí
tése kimaradt. A karácsonyi ünnepeket
kedvesebbé tevő ú. n. misztérium játékok
ban, melyek a Megváltó születését is eljátszatták, szerepel a fenyőfa, de itt még mint
a tudás fá ja ; kétségtelen azonban az, hogy
ezekből a misztériumjátékokból jutott a
család asztalára a fenyő, mint a karácsonyi
ünnepét jelentő karácsonyfa. Goethe 1773ban még nem ismeri a karácsonyfát, akkor
ő már Weimar felé közeledett, tehát Strassburgot elhagyta; Szászországban az 1800-as
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évek elején találkozunk e szokással, Berlin
ben még később. Bécsben 1821-ben, s ná
lunk körülbelül száz éve: 1825-ben jegyzi
fel Emlékeiben báró Podmaniczky Frigyes,
az evangélikus főúr, hogy gyermekkoruk
ban egy osztrák nőrokona állította fel ma
gyar földön az első karácsonyfát. S ezután
terjedt el e szokás gyorsan az egész ország
ban. És megmaradt mind máig és azt hi
szem, amíg lesznek gyermekek, s amíg lesz
nek szerető és egymásnak örömet szerezni
kívánó emberek ■
— s talán még most is

megvan a remény arra, hogy ezek sem fog
nak soha kimúlni! — mindig meglesz a ka
rácsonyfa szép szokása.
Csak azt tanuljuk meg ezekből, hogy
.minden karácsonyi szokásnak az a lényege,
hogy egymásnak örömet kívánnak szerezni
az emberek és hogy jobbak szeretnének
lenni. S ha nálunk csak százéves is a kará
csonyfa, párszáz éves német földön, mégis
úgy érezzük, hogy Krisztus születésének
szent örömünnepét enélkül már el sem tud
juk képzelni.
Dr. Bőhm Dezső.

Karácsony.
Máté: 19, 6. „Amit az Isten, egybeszerkesztett,
ember azt el ne válassza ’ ’.

Nem rendült meg sarkaiban a föld és
nem szakadt le az ég karácsony éjtszakáján.
Csöndben húzódtak összébb a magos égen a
csillagok, hogy új, tündöklő csillagtestvér
nek adjanak h elyet: —- a békesség éjtszakája volt az. A sűrű fekete sötétség nem
kelt birokra a tündöklő sugárral, mely az
égből áradt alá a földre: -— megértésnek
az órája ütött. Belefért a tél fagyába egy
kis mosolygó, derűs tavaszi sugár: — a me
leg összesímulás kért helyet a földön. Hal
kabbra fogta kérődzését a betlehemi is-

—

tállóban az oktalan állat, hogy az újszülött
kisded édesen pihenhessen: -— a szeretet
éjtszakája terjesztette ki áldott uralmát.
Királyi gyermek született a szegénység
világában, — a pásztorok ugyanis nem vol
tak álöltözetben járó hercegek, — ellenté
tek egyenlítődtek ki karácsony éjjelén.
Mikor a világot megalkotta, Istennek az
volt a terve, hogy a földön szent békesség
ben eggyé legyen minden teremtménye.
Azt várta, hogy amit ő egybeszerkesztett,
ember azt soha el ne válassza. Először tel
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jesedett vágya az első karácsony éjjelén.
És azóta, ha áhítatos lélekkel a karácsonyi
üzenet előtt megállunk, könnyebben érti
meg véges emberi elménk Isten szándékát,
mint máskor.
Ebben a mi világunkban Isten szárazföl
det és hatalmas vizeket ültetett egymás
mellé. Nem azért tette, hogy szétválasszon
ezzel. Mert ugyanakkor belehelyezte az em
ber leikébe az égő vágyat, hogy minden
akadállyal megküzdve, elérje egymást az
ember. Hogy örvendezhetik Istennek a
szíve, valahányszor a merész haladásnak az
útján cél felé látja közeledni az embert!
Népeket, nemzeteket ültetett egymás mellé,
más nyelvvel, más gondolkodással. Nem
azért tette, hogy válaszfal legyen közöttük.
Mert ugyanakkor beleplántálta az emberek
szívébe a megértést és a meleg szeretetet is,
hogy egymás boldogításán fáradozzanak a
nemzetek. Hogy örülhet, amikor a népek
egymásnak kezet nyújtanak! S, mégis,
hányszor fordul búra az öröme! Hatalmas
fölfedezések nyomán sokszor nem áldás, de
áh'kverés jár. Kezek sokszor nem barátságkötésre nyúlnak egymás után, hanem hogy
bántsanak. Egész esztendő folyamán át az
emberi kéz választgatja szét azt, amit Is
tennek keze egybeszerkesztett. Csak a kará
csonynak van még békítő ereje, — hallot
tunk hírt arról, hogy fegyverek nyugodtak
meg harcosok kezében, békesség üzenetét
váltották egymással ellenséges nemzetek. A
szeretetnek nagy hatalma munkába lép, va
lahányszor a népek befogadják szívükbe
Isten karácsonyi üzenetét, de mi nem sza
badulhatunk az érzéstől, hogy Isten ajkán
kérdés fakad: Miért figyelnek csak egy
röpke éjtszakán?

szeretetlenül, durva kézzel hányszor tépi
szét azt az áldott köteléket, melyet Isten
font, hogy összekössön vele. Esztendőn át
megyünk el mindennapi utunkon a tár
sunk mellett, óráról-órára mellette ülünk
az iskola padjában, vele vagyunk a munka
helyen s nincs számára egy barátságos te
kintetünk, nincs szavunk, melyben meleg
ség volna. Ügy lehet, egyszer történik meg
csupán a csoda, hogy bánatos lélekkel gon
dolunk rá, megtépdestük Isten parancsola
tát : amit Isten egybeszerkesztett, ember
azt el ne válassza. Karácsony estéjén meleg
ség jár át, a megbocsátás vágya ébred ben
nünk. De meg nem szabadulhatunk az ér
zéstől, hogy Isten ajkán kérdés fakad:
Miért érzed csak egy röpke éjtszakán?
De nemcsak rossz indulat választhatja
szét, amit Isten egybeszerkesztett. Az élet
föladat, a hivatás kötelessége messze elszó
líthat egymástól szerető lelkeket. Most is,
karácsony fordulásán, telve a levegőég ha
zaszálló gondolatokkal. Egész esztendő fo 
lyásán boldogtalannak mondja magát az is,
aki elszakadt valakitől, az is, akitől elsza
kadtak. És panaszosan gondol az isteni
igére: Amit az Isten egybeszerkesztett, em
ber azt el ne válassza. Keserűség a szívé
ben az érzés, mellyel vágyát újból elaltatgatja. De amikor karácsony ünnepe köze
leg, fölébred lelkében a sejtés, hogy Isten
szava nem a testi együttélésre vonatkozik,
Isten a lelkeket össze tudja fűzni úgy is,
ha a test ezer mérföldre van egymástól.
Karácsony éjtszakáján, ha szétnyílik Lu
kács evangéliumának 2 fejezeténél az öreg
biblia, boldogan érzi az ember, hogy a lelke
a másikkal egy, csak Isten kérdi újból:
Miért csak egy röpke éjszakán?

Ami egyesítő erő van a karácsonyban, a
szeretet melege az. Ezzel akarja Isten egy
befűzni az egyes embereket is. És az ember

—
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Te, Testvérem, dolgoztál örömmel, oda
adással. Hónapokon át csak levélben adtál
és vettél hírt. Ha sosem tépett vágy, ha

—

sosem sóvárgott a lelked az otthon csöndes
falai után, amikor az ádventi napokban ti
tokzatosabbá lesz az esthomály, amikor a
nyugodalmasan alászálló hópelyhek csodás
mesevilágról szólnak neked, vágyad bizto
san feltámad és odakívánkozik, hol a szent
estén, angyali üzenet óráján egymás keb
lére simulva, szülő és gyermek, érzitek Is
ten végtelen jóságát, mellyel úgy rendelte,
hogy akiket ő szeretettel egybefűzött, egy
mással örvendhessenek. Isten a te utadat
hazafelé irányítja. Ha majd otthon eléneklitek együtt a karácsonyi dalt, ha meg-

gyulad a karácsonyfa gyertyája, megtisz
tult lélekkel bizonyosan megérzed a kötele
zést, hogy engedetlenséggel, háládatlansággal nem szabad széttépned azt a szent szeretetszálat, mellyel Isten tieiddel összekö
tött. Isten kérdez: Miért érzed ezt csupán
egy röpke éjszakán?
Boldog világ képe az, melyre ráhull a
karácsony áldott fénye. Ilyennek akarja
Isten örökké, mert igéje minden időre szól:
„Dicsőség a magasságokban Istennek, a
földön békesség és az emberek között jó 
akarat ! ’ ’
Wolf Lajos.

A római építészet stílusa.
Az Appenin-félsziget középső részén, a mai
Toscanában az etruszk nép létesített egy, a gö
rögöktől eltérő, de tőle függő művészetet. Nem
tudjuk biztosan, bogy kik voltak ezek az etrusz
kok. Talán Kisázsiából vándoroltak Itáliába,
mert művészetükben sok elemét találjuk a kisázsiai művészeteknek, így a sírok formái, a tumuluszok, piramisok stb. Építészetük a görög
stílusnak értelem és szépérzék nélküli utánzása,
stíluselemeik elkorcsosodott görög formák. A
görög stíluson tett azon változtatásaik lényege
sek, amelyeket Róma is átvett tőlük, így első
sorban az, hogy templomaikat, melyek rendszer

ben megegyeznek a görögökkel, magas pódiumra
helyezik s erre elől hatalmas lépesöt vezetnek
föl. Ilyen újítás az, hogy a templom elülső osz
lopsora és cellája között tágasabb előcsarnok
van. De legfontosabb tettük az volt, hogy a bol
tozást kifejlesztették annyira, hogy nemcsak
szerkezetileg, de szépség szempontjából is a ké
sőbbi építészet egyik leglényegesebb eleme lett.
Ebben ők voltak a rómaiak tanítómesterei, de
stíluselemeit a római művészet .Görögországtól
vette.
Róma művészetét a célszerűségre, takarékos
ságra, de egyszersmint gazdagságra való törek-

A Pantheon metszete.

—
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vés jellemzi. Az etruszk boltozást — mint gyakor
lati emberek — annyira kifejlesztették, hogy szer
kezeteik tökéletessége ma is imponáló. A görög
művészettől átvették a szép építészet elemeit, az
oszlopokat, oszlopsorokat, díszítőelemeket és ez
zel burkolták szerkezeteiket. Ilyen eszközökkel
a legnehezebb feladatokat a legnagyszerűbb és
legszebb módon oldották meg, a Pantheon 43 m.
átmérőjű óriás kupoláját egyedül csak a római
Szentpéter temploma múlja fölül 46 méteres át
mérőjével.

pás császári palotákat, magánházakat, villákat,
diadalíveket, vízvezetékeket, síremlékeket épí
tettek. E sokszerű problémák kitűnő szerkezeti,
változatos és gazdag művészi megoldásokat kö
veteltek.
A római művészet legfontosabb szerkezeti
eleme a boltozat, ez adja egész építészetüknek
jellegét. Előfordul mint boltív, ha csak nyílást,
ajtót, ível át, mint dongaboltozat, hosszabb és
keskenyebb terek födésére, mint keresztboltozat
nagyobb négyszögű terek fölött és mint félgömb-

Donga- és keresztboltozat
De a római építészet sokkal gazdagabb is fel
adatokban, mint a görög. .A templom már nem a
legfontosabb épület. De még a templomépítésben
sem kötik magukat semmiféle sémához. Legtöbb
templomuk külseje görög oszlopsor-tympanon
rendszerű, míg belül sokszor boltozottak, fülkék
kel, oszlopokkal díszítettek. Jellegzetesek kör
templomaik, a Vesta-templomok és páratlan a
maga nemében a Pantheon. Elől nyolcoszlopos
előcsarnok, belül nyolc fülke, oszlopok, szobrok,
áldozóhelyek, márványburkolat és gazdag ara
nyozás díszíti. A templomokkal már egyenlő
fontosságúak a fórumok, basilikák, paloták,
színházak stb. A fórumokra, diadalívekkel, em
lékoszlopokkal, emlékszobrokkal díszített te
rekre építették legszebb épületeiket. A bazili
kák hatalmas gyűlésező helyek, egy magasabb
középső és két alacsonyabb, oszlopsorokkal a kö
zépsőtől elválasztott csarnokból, ú. n. hajóból
álltak rendszerint. Ebből a rendszerből fejlődött
ki később a keresztyén templom, mert ez Volt a
nagy embertömegeknek szánt épület legjobb
megoldása. Nagy szerepet játszottak Kómában
a fürdők. Ezek pazar kiképzésű termekkel, sé
táló, játszócsarnokokkal, hideg-, meleg- és lan
gyosvíz medencékkel voltak ellátva. Hatalmas
szerkezeti és művészi feladat volt a félkörű
teátrumok, az elliptikus amfiteátrumok és a
hosszúkás cirkuszok építése. Ezeken kívül pom-
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Komposit oszlopfő.

alakú kupola. E boltozatoknak, valamint az
őket tartó hatalmas falaknak anyaga a tégla és
a maihoz hasonló beton. A görög építészet nem
foglalkozik a falak kiképzésével, inkább oszlop
sorral takarja el. A római építészet kiképezi a
falat domború és homorú tagokkal, fülkékkel,
féloszlopokkal, párkányokkal és drága márvá
nyokkal burkolja vagy festéssel látja el. íg y a
.szerkezetileg kész épületet egy díszítő, gazdag
burkolat veszi körül. Ennek elemei a boltívek,
fülkék, a görögöktől átvett oszloprendek, párká
nyok, oromzatok, szobrok, domborművek, díszí
tés.
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Az oszlop elveszíti támasztó jelentőségét, sze
repe már csak díszítő és faltagoló. Sokszor négy
szögű, párkányos pilléren, ú. n. oszlopszéken
vagy postamensen áll. Kiképzése, lábazata, az
.oszlopfej, a párkányzat nagyon hasonlít a görög-
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dagítja. Néha fantasztikus félemberek, kentaurok
növényben végződő alakok lépnek fel, máskor
teljesen reálisan ábrázolt emboralakok. Falfest
ményeiken természetutánzást látunk. Hol már
ványnak, réznek festik a téglafalat, hol nyílást
festenek, melyen át hegyeket, vizeket, állatokat
látni. Máskor csak nagy, élénkszínű felületek
díszítik a falakat. Lámpatartóik, dísztárgyaik,
bútoraik szebbnél-szebb változatos formát és dí
szítést mutatnak. Általában nagy teret enged
nek a díszítésnek, ami által művészetük néha
túlságosan játszi, színpadias karakterű. Ha a
római művészet nem is éri el szépségben a görö
höz, de merevebb, élettelenebb. Van római dór,
római ión és római korinthusi oszloprend. Űj a
komposit-oszlopfő, ez ión csigákat egyesít ko
rinthusi akantkus-levelekkel. Kisebb eltérések
előfordulnak, pl. síma oszloptörzsek, emberala
kos oszlopfők, de legtöbbször gépiesen átveszik
a szokott formákat.
A boltozatok belső felületeit kazetták, a bol
tozatba mélyesztett és díszített, arany rózsák
kal kiképezett négyszögek borítják be. Különös
gonddal képezték ki a kapukat és az ajtókat.
Kőkeretet faragtak nekik, felül párkánnyal, ol
dalt oszlopokkal, pillérekkel, fönt esetleg tympanonnal zárták le őket. A legszebb római kapu,
a Pantheon kapujának mása a Szépművészeti
Múzeum kapuja. Az épületek külseje egyszerű,
kívülről hatalmas, arányos tömegeikkel és me
rész szerkezeteikkel hatnak. A különösen díszes
épületek elé oszlopsort tettek.
A római díszítőművészet átvette a görög ele
meket, csakúgy, ahogy a görög vette át az előző
népekéit és tovább gazdagította őket. A görögök
növényi elemeket, kacskaringókat, akanthusleveleket hoztak az ornamentikába, a római még
tovább megy és állati és emberi alakokkal gaz-

Pompéji fal tájképes részlete.
göt, gyakorlatiságával és gazdagságával rendkí
vül nagy tatással volt Európa művészetének
kialakulására.
Valér Erik.

Történelmi apróságok.
Miksa bajor király egyízben vidéki bir
tokán pihent. Szokása volt délutánonként
a közeli erdőben olvasgatni. E gy alkalom
mal, amikor az erdőből hazafelé ballagott,
már jó űtat megtéve vette észre, hogy a
könyvet ott felejtette az egyik fa alatt.

—

Visszamenni nem volt kedve, megszólított
hát egy libapásztort, hogy menne vissza
az ott felejtett könyvért.
— Elmegyek én, uram, szívesen, ha vi
gyáz addig a libáimra.
Mit volt mit tenni, a király elvállalta a

106

-

libapásztori megbízatást, de sehogy sem
tudott boldogulni az állatokkal. Mire a
pásztor visszatért a könyvvel, szerteszét
kószált valamennyi. Ketten is csak nagy
nehezen tudták összeterelni a szétzüllött
jószágot.
Mikor végre sikerült, a király meg
akarta jutalmazni a pásztort s átadott
neki egy aranyat.
— Fogja kend emlékül az arcképemet
— mondá — s ne feledkezzék meg rólam.
A pásztor
pénzt.

értelmetlenül

nézegette

a

— Igen, ez az én arcképem — folytatá
Miksa — én vagyok a király.
Erre az atyafi minden meglepődés nél
kül így válaszolt:
— Királynak jó lehet kegyelmed, de li
bapásztornak ugyan nem ér semmit.
I. Vilmos német császár Karlsbadban
üdült. Egyszer a fürdő parkjának egy
padján szivarozott, mikor arra jött egy
vidéki magyar úr s se szó, se beszéd, leült
a császár mellé, annak nem kis bosszúsá
gára, s eregette a füstkarikákat csodásán
kiszívott tajtékpipájából.
A császár egy darabig szótlanul ült mel
lette, de aztán mégis kissé mérges hangon
ezt kérdezte:
-— Ki maga?
A pipás úr csodálkozva nézett
szárra és így szólt:

a

csá

•
— Én ennek és ennek a magyarországi
vármegyének az alispánja vagyok.
— Szép! — mondá a császár.
— Hát maga ki? — érdeklődött az al
ispán.

—

— Én a németek császára vagyok, —
felelt a kérdezett.
— Az is szép! — szólt a magyar úr,
minden csodálkozás nélkül, tovább fújva
a füstöt a tiszta levegőbe.
Shakespeare tudvalevőleg nemcsak
drámaíró volt, hanem többször szerepelt
is, mint szinész a szinpadon. Egyszer egy
darabjában a király szerepét játszotta. Az
előadáson jelen volt a királyné is. A ki
rályi páholy a szinpad közelében volt, úgy
hogy a nagy drámaíró egészen közel állt
a királynéhoz.
Shakespeare éppen parancsokat oszto
gatott az inasoknak, mint király. Erre az
igazi királyné, meg akarva próbálni, v á j
jon zavarba hozható-e a szinpadi király,
leejtette zsebkendőjét a szinpadra. A köl
tő nem jött zavarba, hanem így szólt:
— Mielőtt pedig parancsomat végrehaj
tanátok, emeljétek föl a földről testvé
rünk zsebkendőjét.
A királynénak nagyon tetszett az ötlet
s élénken megtapsolta a művészt.
Augustinus, a legnevezetesebb egyház
atyák egyike, egy alkalommal egy újpla
tonista filozófussal beszélgetett. Ez az
ember, a maga módja szerint, olyan kér
désekkel zaklatta a nagytudományú és
nagyhitű egyházatyát, amelyek szinte egé
szen elvették már a türelmét. Többek kö
zött ezt kérdezte a filozófus.
— V ájjon mit csinált Isten, mielőtt
megteremtette volna a világot?
— A jó Isten -— felelt Augustinus —
akkor egy nagy erdőben fát vágott, hogy
olyan nagy máglyát rakjon, amelyen meg
égethesse mindazokat a kíváncsi embere
ket, akik az ő nagy titkait fürkészik.
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FÚRJUNK— FARAGJUNK.
Rovatvezető: MICSINAY PÉTER.

Segítsünk a Jézuskának.
Pár nap választ el már csak a szeretet ünne
pétől, pár nap múlva megszólal Jézuska csengetyüje, s áhítattal fog az ég felé szállni: „Menny
ből az angyal. . . ” Édesanyák és nővérek szor
gos kezei már napokkal előbb serényen munkál
kodnak, hogy a szent este ugyanolyan kedves
legyen, mint tavaly vagy azelőtt.
Vegyük ki mink is részünket a munkából, s
ha már mást nem is tudunk csinálni, legalább a
„műszaki ” dolgokat vállaljuk el. Lássuk el, fiúk,
a karácsonyfát villanyvilágítással. Pompás lát
vány egy vakító fehéren ragyogó karácsonyfa,
ami azonkívül nem okoz tüzet s nem fenyegeti
a szőnyeget állandóan, stearin pecsétekkel.

Ha pl. 10 voltos körtéink vannak, ebből már
csak 11 darabot kell sorba kapcsolnunk stb.
Zseblámpakörtékből is meg lehet csinálni a vi
lágítást, akkor is hasonlóképpen járunk el. Ha a
körték számában tizedes tört is van, felkerekít
jük eggyel, ha pl. a számításnál 28.8 körte jön
ki, természetesen 29 körtét fogunk alkalmazni.
Miután eldöntöttük, hogy milyen és hány
darab körtét fogunk alkalmazni, minden körtére
két hajlékony, jól szigetelt drótot forrasztunk,
mint az 1. ábrán látható. Ezzel megtakarítjuk
a drága és nehéz foglalatokat. A forrasztást
ügyesen és gyorsan kell végezni, nehogy a körte

Karácsonyfára való villanyvilágítást készen
is lehet kapni, amely mindenféle fantasztikus
formájú, színes villanykörtécskékből van össze-

állítva. Eltekintve attól, hogy ezek igén drágák,
sokkal szebb a csupa fehér körte világa, mint a
piros, zöld stb. színek tarka keveréke. ...
A -világítást olyan gyengeáramú körtécskékből fogjuk készíteni, amilyeneket éppen kaunk, s
ezeket sorba fogjuk kapcsolni. Tegyük fel, hogy
világítási hálózatunk 110 voltos, s 5 voltos kis
villanykörtécskéket tudunk kapni. Elosztjuk a
feszültséget a kis körtékre írt feszültséggel, s
így megkapjuk, hogy hány darab kis körtét kell
sorba kapcsolnunk. Jelen esetben
110:5=22,
vagyis 22 darab kis körtét kell sorba kapcsol
nunk, hogy aggodalom nélkül a világítási háló
zatba kapcsolhassuk világításunkat. A számítást
hasonlóan végezzük el, ha a hálózat, vagy körte
feszültsége nem egyezik a példában megadottal.
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foglalatából kiolvadjon. A hozzá vezető dróto
kat jó.hosszúra hagyjuk, hogy az egymástól bi
zonyos távolságra levő körtéket össze tudjuk
kötni. Forrasztás után egy zseblámpaelem, vagy
egy akkumulátor segítségével meggyőződünk,
hogy minden egyes körte világít-e. Ezután a ka
rácsonyfa ágaira egyenletesen elosztjuk a ' kör
téket. A felerősítés egyszerűen úgy történik,
hogy a hozávezetö drótot az ág körül csavarjá
tok egy párszor. Most a legalsó körte egyik ve
zetékét elvezetitek szépen az ág mellett a kö
vetkező, legközelebb álló körtéhez, s annak
egyik vezetékével összekötitek, a második körte
szabadon maradt vezetékét a harmadik körte
egyik vezetékével, a harmadik körte megmaradt
vezetékét a negyedikhez stb. Míg végül az öszszes körték sorba vannak kapcsolva, szabadon
maradt az első körte egyik vége, s az utolsónak
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egyik vége, ezeket kapcsoljuk hozzá a világítási
hálózathoz. A kapcsolást a 2. ábrán láthatjátok,
a szaggatott vonal helyére képzeljétek a még
szükséges körtéket. Az 1— 2 jelzésű szorítókba
kötjük bele a legközelebb álló konnektor két ve
zetékét.
A kapcsolást gondosan végezzétek, mert a
hibát elég nehéz a fa ágai között megtalálni. A
kötéseket csavarjátok be szigetelő szalaggal. V i
gyázni kell az ú. n. „angyalhaj ’ ’ felrakására,

Magyarország őslakói. Az utóbbi időben
Magyarország különböző vidékein nagyjelentő
ségű régészeti ásatások folytak, s a föld mélyé
ből előkerült emberi csontokból és koponyákból
antropológusaink megállapították, hogy a mai
Magyarország területén az ősidőkben kevert
fajú népek laktak. A Kiskőrös határában fel
tárt rézkori temetőben még az ugyanabban a
sírban talált koponyák is lényeges fajbeli kü
lönbséget mutató hosszúfejü és kerekfejü fa j
tákhoz tartoztak.
Szeged határában, a Fehér-tó partján, Móra
Ferenc, a szegedi múzeum igazgatója nagy
arányú és nagyjelentőségű ásatásokat fejezett
be. Találtak egy hun-avar temetőt s ettől alig
800 méterre egy másik, ugyanebből a korból
való, körülbelül 1300 éves temetőt, amelybe
valószínűleg ugyanennek a törzsnek az előkelői
és gazdagjai temetkeztek. Nagyon becses az
egyik, félig kifosztott sírban lelt hamis arany
pénz, amellyel nagyon ügyetlenül próbálták
utánozni a 668-tól 685-ig uralkodott IV. Kon
stantin aranyérmét.
A római ásatások kapcsán a Fórum Trajanum mellett valami ülésterembe vezető gyögyörű lépcsőház került napvilágra. Megtalálták
az ősi Róma bankárjainak a székhelyét és ki

—

mert az fémből van, s esetleg kiégetheti vala
melyik körténket. Ilyen, szépen kivilágított fá 
hoz a legstílusosabb a fehér selyemszerü, üveg
szálakból készült díszítést alkalmazni, Valószí
nűleg ennek is angyalhaj a neve. Csodaszép a
sok kis fehér körte világítása mellett csillogó
hófehér fa.
Szeretettel kíván mindnyájatoknak kellemes
ünnepeket
Micsinay Péter.

bányászták azt a kis lépcsőt is, amely az ak
kori banktrezorokhoz, az erős kőszekrények gon
dosan őrzött terméhez vezetett.
A cseh milliomosok. A csehszlovák állam
polgárainak a vagyonstatisztikája több mint
kétezer személyről számol be, akiknek a va
gyona meghaladja az egymillió csehkoronát.
Nyolcnak vagyona több mint 100 millió és egy
csehszlovák állampolgár vagyona több mint egymilliárd csehkorona.
A világ legnagyobb egyházközségét, melynek
a kiterjedése 145.000 négyzetmérföld, L. Daniels
ausztráliai lelkész mondhatja magáénak, akinek
állandó székhelye Wilcanniában van. A tiszteletes repülőgépen járja be egyházközségét. Gé
pének ő maga a pilótája és gépésze is.
Edison különleges rakéta szerkesztésen dol
gozik, amely a repülőgépek pályáját éjtszaka
és a legsűrűbb ködben hosszabb időre megvilá
gítaná.
A Nap gravitációs ereje oly nagy, hogy egy
közönséges húsból és vérből való ember szerve
zetét saját súlya összeroppantaná, s csak a leg
erősebb atléta tudna egy kis kriket-labdát 2— 3
méter távolságra eldobni. A Napnak a Földre
gyakorolt gravitációs hatása 332.000-szer na
gyobb a Föld súlyánál.
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HÍREINK
Az aszódi evangélikus Petőfi reálgimnázium
296. sz. Petőfi cserkészcsapata a kormányzó nevenapjának előestéjén, jól sikerült ünnepet ren
dezett a következő műsorral:
Szabados: Hiszekegy. Zenekari kísérettel
énekelte a reálgimnázium vegyeskara. Cserkészprológ. Szavalta Toszák Endre V. o. t., Erkel
Hunyadi-indulóját előadta a reálgimn. zenekara.
Ünnepi beszédet tartott Éri Emil orsz. vezető
tiszt h. Schumann: Traumerei és Abendlied.
Trió. Előadták Telmányi József VII. o. t., Joób
Sándor VIII. o. t. és Chugyik Normann VIII. o.
t. Tábori beszámolót tartott Dr. Czirbusz Endre
parancsnok. Haberehrn: A 296. sz. csapat indu
lója. Énekelte a reálgimnázium vegyeskara. Mik
száth: A kaszát vásárló paraszt. Előadták Mol
nár Zoltán s. tiszt jelölt, Kalmár Aladár VIII. o.
t., Kempf Gyula VII. o .t., Zámbó József és
Chugyik József IV. o. t. Az ünnepély a Himnusz
eléneklésével ért véget.
A pécsi evangélikus diákszövetség november
30-án, vasárnap, az egyházi új esztendő alkalmá
val leánytagjai számára közgyűlést tartott.

„Nálad az üdv, igazság” -kezdetű ének el
hangzása után Geyer Zoltán vallástanár adventi
igéket magyarázott. Utána Borán Éva IV. o. t.
Sajó Sándor „Hit ’ ’ című költeményét szavalta
mély átérzéssel. Majd a közgyűlés fénypontja
következett: Geyer Erzsébet felsőipariskolai tanárnő előadása a külmisszióról. A meggyőző erejű
előadás mindvégig lebilincselte a hallgatók fi
gyelmét, s a megjelentek lelkére láthatólag mély
benyomást keltett. Az előadás hatása alatt a
Diákszövetség elhatározta, hogy a jövőben a
külmisszió kérdésével behatóbban foglalkozik s
anyagilag is támogatni igyekszik a nemes mun
kát. Az ünnepség befejezéséül Mansfeld Ágnes
IV. o. t. szavalta szépen Sántha Károly
„M iatyánk” c. költeményét.
(Wallandt Károly.)
Lapunk legközelebbi száma a karácsonyi va
káció miatt csak január 15-én jelenik meg. Ez a
szám, tekintettel arra, hogy a december 31-i ki
marad, 32 oldal terjedelmű lesz.

Az Ifjú Évek 1931-ben is megtartja diákgyűlését Budapesten.
ruár 1-én és 2-án, vasárnap és hétfőn lesz. Jó előre felhívjuk

A gyűlés feb

olvasóink szíves fi

gyelmét az összejövetelre.
Vidéki résztvevőknek kedvezményes (50 %-os) vasúti jegyet nyújtunk. Ezenkí
vül minden vidéki résztvevő, ha szándékát a kitűzött határidőig bejelentette, az
Ifjú Évek vendége lesz. Elhelyezésükről a leggondosabban intézkedünk.

Az elhe

lyezés részben budapesti családoknál, részben pedig különböző evangélikus ottho
nokban lesz. A leányvendégek, amennyiben nem családi hajlékban

nyernek elhe

lyezést, a Fébe diakonissza-ház csodaszép budai otthonában fognak lakni.
Az összejövetel

kétnapos

műsora rendkívül gazdag lesz. A rendezőség gon

doskodása mindenre kiterjed. Míg egyrészt az előadások evangélikus hitünk s ko
moly vallásos életünk kérdéseinek feltárásával a lélek építését

szolgálják,

másrészt a szeretetvendégségen való barátságos együttlét a vidám

addig

szórakozásra

nyújt kellemes alkalmat.
Jelentkezni névszerint kell, levélben, 1931. január 15-ig. A jelentkezéskor tudatni
kell, hogy kedvezményes jegyet igényel-e a résztvevő s általában tanácsos közölni
a kívánságokat, hogy a lehetőség szerint teljesíteni tudjuk azokat. Jelentkezések
a szerkesztőség címére küldendők.
Az összejövetel színhelye a budapesti evangélikus leánykollégium lesz.
pest, IV., Sütő-utca 1.)

—
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(Buda

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Sz. J. Békéscsaba. Lapunk késésének okait
kérdezed? Annak, hogy a lap igen gyakran ké
sik, többféle oka van. Ezeknek a részletezése
céltalan volna, mert hiszen azt mi is jól tudjuk,
hogy a késés sok kellemetlenséget okoz, de a
késés megokolásával még nem segítettünk a ba
jon. Ehelyett most ismételten komoly ígéretet
teszünk a jövőre nézve, hogy a késés egyszer és
mindenkorra megszűnik, mert a lap rendes elké
szítésére és szétküldésére januártól kezdve az
eddiginél sokkal biztosabb módok és eszközök
fognak rendelkezésünkre állni.
D. J. Budapest. A rejtvénymegfejtést elfo
gadtuk és besoroztuk. A beküldött rejtvényeket
nem találtuk alkalmasaknak közlésre. Pontosab
ban kell a rejtvényeket ezentúl elkészíteni s bi
zonyos, hogy közölhetőket is fogsz küldeni.
Sz. S. olvasó. Két versed nem felelt meg. A
gondolatok szépek, de a forma nagyon gyenge.
Sokat kell még olvasnod, ha közölhető verseket
akarsz írni.
B. Gy. 6. Első kérdésedre a következő szám
ban érdemleges választ adunk. Esetleg külön le
vélben küldjük meg a választ. A második kérés,
későn érkezvén, tárgytalan már. Máskor az ilyen
kéréseket előbb kell közölnöd a szerkesztőséggel.
W. L. Tűrje. Tekintettel arra, hogy második
osztályos vagy, s így a költészet berkeiben még
nem is járhatsz jártassággal, küldeményeid alap
ján biztatunk: folytasd az írást. De ne írj egy
szerre három folytatásos mesét. Egyszerre fe
jezd be ogy művedet, s csak azután kezdj a má
sikhoz. Csöszi Möszi kalandjai és a Kínai Döci
és Möci kalandjai, meg az Erdei álom, megnyer
ték tetszésünket, de természetesen közölni nem
lehet még ezeket. Bözsikére kevesebbet várj,
mert ha már most kezdesz várni, bizony hosszú
lesz a várakozás s lehet, hogy Bözsike meg sem
jelenik a találkán.
Sz. M. Békéscsaba. Leveledben a következő
ket írod: „Egy perzsa monda három csodálatos
hegyről beszél. Az elsőre érkezve, nagy hangza
vart hall a vándor, zúgó, morajló hangok felis-
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merhetetlen egyvelegét. A másodikra érkezve,
egy mélyről jövő sóhajtás tölti be fülét. A har
madiknak magaslatán tiszta csengő hangok zen
genek, mint valami diadalmi lelkes ének hang
jai. Az első hegy az ifjúság kora, zavarosan zúg
fel hozzá az élet sokféle hangja és nehéz köztük
eligazodni. A második hegy az élet dele. Gond
és munka sajtolja ki itt a fájó sóhajtást. A har
madik hegy az élet alkonya. A pogány perzsa lé
lek is megértette, hogy az életnek sok minden
múlandóság felett diadalmas, tiszta zengésű
énekben kell kicsendülnie. A keresztyén ember
pedig bírja ennek a győzelemnek biztos ígéretét.
Mint az életnek kis vándora, én egyelőre csak
az első helyen ütöttem tanyát. Igaza van ennek
a perzsa mesének, zavaros hangok tolulnak lel
kem felé, amelyek még oly érthetetlenek nekem,
de ilyenkor én tudom, kihez forduljak: az én
Mindenhatómhoz. Akkor a zavaros hangok közül
csodálatosan tiszta hangok ütik meg fülemet.
Akkor oly boldog vagyok! Érzem, hogy ezt le
kell írnom, hisz ez már egy kis töredéke az anynyira óhajtott diadalmi éneknek, melyet csak a
harmadik hegyen találok meg.”
Nagyon tetszett nekünk egész leveled.
Őszinte, tiszta hang csendül ki belőle. Csak írj
tovább szeretettel, lelkesedéssel. Mindig szíve
sen és örömmel olvassuk írásodat. Versed is szép
gondolatokkal van tele. Hogy nem közöljük, an
nak csak egy oka van: a forma. Ne érts félre.
Verselési készséged van, a sorok szépen és zengzetesen folynak egymásután, de néhányszor in
dokolatlanul és bántóan változtatod a versmér
téket. Az olvasó nem fogadja el nyugodtan a
versmértéknek ezt a hirtelen megváltoztatását.
Igazán nagyon sajnáljuk, . hogy a Zsengékben
nem közölhettük, de reméljük, hogy rövidesen
újból kapunk tőled levelet is, verset is, s addig
is a legnagyobb őszinteséggel biztatunk: for
gasd a tollat. Arra a kérdésedre, hogy talán
prózaírással próbálkozzál-e, azt feleljük, hogy:
igen. A versírás és a próza összeférnek egymás
sal s az egyikben való haladás segítségére van
a másiknak.
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IX. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM.

BUDAPEST, 1930. DECEMBER 15.

IFJÚ ÉVEK. Ifjúsági folyóirat. Alapította: Algőver Andor.
Felelős szerkesztő és kiadó: RUTTKAY-M1KLIAN GYULA.
Főszerkesztő: SZÁNTÓ RÓBERT.
Szerkesztőbizottság: Dr. Böhm Dezső, Dendely Károly, Gaál József, Dr. Gaudy
László, Geyer Zoltán, K im er Gusztáv, Korim Kálmán, Lamnek Vilmos, 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.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Deák-tér 4, II. emelet.
Postatakarékpénztári csekkszámla száma: 26111

Hivatalos és fogadó-órák minden kedden 5—8.

Nyomatott Ifj. Keliner Ernő könyvnyomdájában Budapest, V., Csáky-utca 10. — 74214

badsághös. 18. Rangjelző szócska. 19. Német
prepozíció. 22. Összetételekben „légi ’ ’ anagram
mája. 24. Francia folyó, fon. 26. Ahol a vonat
megáll. 28. A pénzbeszedő teszi. 30. Léghajóalkatrész. 32. Hamis. 33. Csillag . . . (karácsonyfadísz). 35. Szállító és tartó eszköz. 36. Francia
névelő. 38. Erdélyi folyó. 39............ fa, hang
szer. 42. Azonos mássalhangzók. 43. Visszhang.
45. Olvasztókemence. 46. Ásvány. 48. A gyémánt
tulajdonsága. 49. Becézett leánynév. 52. Buda
romantikus része. 53. Itt vannak a diák iskola

szerei. 56. A folyó teszi. 58. Rag. 60. I-vel pénz.
61. Ige, feltételes módban. 63. Folyó, spanyolul.
65. Száraz növény. 67. Két egymásután követ
kező betű az ÁBC-ben. 70. Összetett mással
hangzó.
A helyes megfejtéseket 1931. január 5-ig kell
beküldeni.
A helyes megfejtők között szép könyvjutal
mat sorsolunk ki.
Eredmény a január 31-i számban.

AZ 5. SZÁMBAN KÖZÖLT REJTVÉNYEK HELYES MEGFEJTÉSE:
1.

Névrejtvény.

Ella, Etel, Éva, Tihamér, Ábel, Attila,
Jutta, András, Gejza, Jenő, Éva.
Fennmarad: 1, f, v, h.
2.

^

Szótagrejtvény.

(va Iarabé, Olló, Lakodalom, Oroszlán, Zápor,
Sakál, Vakáció, Ábrahám, Rádió:
Kolozsvár.
3.

Betűrejtvény.

Kukurikú.
/
Helyesen megfejtették a következők:
Macsotay Rózsa Kemenessömjén, Németh Ilus Budapest, Pethő Zoltán Celldömölk, Szender Mária Szarvas, Michnay Zsófia Budapest, Sváb Kovács Rózsa Kecs
kemét, Sváb Kovács Piroska Kecskemét, Lestyán G. Márton Szarvas, Bajúsz Gyula
Budapest, Lipták János Békéscsaba, Tima Ferenc Budapest, Dér János Budapest,
Kapuszta György Szarvas, Szilvásy János. Békéscsaba, Kapuszta Dániel Szarvas,
Soltész Judit Budapest, Bagyinka Dóra Békéscsaba, ifj. Zeéri Pósch Géza Buda
pest, Csaba Jolán Kőszeg.
A jutalomkönyVet Macsotay Rózsa (Kemenessömjén) nyerte meg.

A Magyar Főldraj zi Társaság
Könyvtára.
A mai kor legszám ottevőbb felfed ező útjai, a földrajzi irodalom világ*
hírű alkotásai.
M in d en k ő íe f számos képpel és térképpel, elegáns vászonkötésben.

A g o stin í.

T íz
a T ű z fö ld ö n

esztendő
. . . .

C h o ln o k y J en ő. A frik a.
14-.—

D é l- A m e r t k a le g d é lib b p o n t já n a k is m e 
r e t le n é le t e .

. . . .

12.80

a

Kelet*
. . .

S te n B e r g m a n .
p r im it ív n é p e i

10.

S íé in

A u r é l. Nagy
Sándor nyomában •

.

A v ilá g h ír ű m a g y a r f e l f e d e z ő le g é r d e 
k e s e b b in d ia i ú tja ,

Kamcsatka ősn ép ei közt

12.

A s z e n z á c ió , sz ib ír ia i ős m a m m u t-á s a t á s o k leírá sa .

t e t e j é n ...........................16.—

É s z a k b ó s iv a t a g ja in a k
k özött,

P fize nm ayer.
Szibíria őslakói

B a k ía y E rv in . A világ
nyom ában

fe lé

A z e s z k im ó k é le t e , e r k ö lc s e i, sz o k á s a i,
k ü z d e lm e i a m o s t o h a te r m é s z e t te l,

E l s ő a u t ó ú t v é g i g a N ílu s m e n t é n .

K ö r ö s i C sorn a S á n d o r
n y u g a ti T ib e t b e .

c iv iliz á c ió

L e d e n . K ju vaíin jégm ezői

A lm á s y L á s z ló . A u tó*
val Szudánba

K ét k ö t e t ..................... 30.
A z e ls ő k ö n y v a m a i
k ö z e l e d ő A f r ik á r ó l.

11.—

T a y lo r .

A kannibálok
f ö l d j é n ........................... í)
H á ro m a m erik ai i f jú iz g a lm a s k a la n d ja i
U j-G u in e á b a n .

A Franklin Társulat kiadásai.
Kaphatók minden könyvkereskedésben.
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