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Tavaszi táj. — Gedőfalvy Liliké felvétele.

SZÉKELY MULATTATÓ
Pipa és bakancs.
Emre Péter Brassóba utaztábam olyan
szakaszba ült vétségből, amelynek ab
lakán ott csüngött a dohányzást tilal
mazó tábla. Sok volt az utas, nem
találta tanácsosnak, hogy a bizonyos
helyet elhagyja a bizonytalanért. De
hogy legyen el pipa nélkül olyan hosszú
úton? Bíz ő elővette s zápjára illesz
tette pipáját! De nem gyújtott rá, csak
hidegen szopogatta a pipaszárat, csalta
magát füstölés nélkül.
Azonban belép a kalauz s nagy mé
reggel rászól Emre Péterre:
— Nem látja a feliratot? Ebben a
szakaszban nem szabad dohányozni!
— De instálom, én nem is dohányo
zom! — menti magát a székely. — Nem
ég a pipám, csak úgy szokásból tartom
a számban, hogy verjem a kívánsá
got . . .
A kalauz meggyőződik, hogy hideg
a pipa, de az a gyanúja támad, hogy
távozása után mégis csak rágyújt a kívánós ember.
— Tegye le a pipát akkor is, ha je
lenleg nem pipázik.

— Hát akkor, ejszen, a bakancsomat
is lehúzom, mert úgy-e, jelenleg azzal
sem gyalogolok! — indítványozza Emre
Péter.
*
Akaratos lovak.
Istók Mihálynak nagyon sietős az
útja, lovai azonban nincsenek egy aka
raton vele.
Nemhogy szaladnának, de a lépést is
sokalják. Állanak nagy megátalkodással. Megkutyálták magukat. Istók Mi
hály mindent elpróbál, az ostornak hol
hegyével, hol nyelével biztatja a gonosz
táltosokat.
Végül szóval akar rájuk ijeszteni:
— Hej, ha leszállók! . . .
A lovak nem veszik lelkűkre a fenye
getést. Állnak rendületlenül.
Mihály csakugyan leszáll, hol a ru
dat csavargatja erre-arra, hol a kan
tárt rángatja, hol a lőcsnek veti vállát
nagy erőfeszítéssel. A lovak csak nem
térnek más gondolatra.
így aztán megint szóbeli fenyegetés
hez folyamodik Mihály:
— Hej, ha felülök! . ..

IFJÚ É V E K
BUDAPEST, 1944. MÁJUS

XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

Édesanyám, ma anyák napja van.
A szívem csupa hála és öröm.
Elibed állok s kis gyermekszavakban
jóságod köszönöm.

Tudom, hogy megköszönni sem lehet,
s annyi virág a földön idelenn,
amennyit én utadra hintenék,
tudom, hogy nem' terem.

A kezedet, mert megsímogatott,
járni tanított a föld útjain
s a mennyországén: imára kulcsolva
erőtlen ujjaim.

Azért az ég kapuján zörgetek:
„Atyám, egy kicsiny gyermek áll ma itt
elkérni kegyelmed, áldásaid
fehér virágait.

A csókot, feddést, biztatást, m osolyt. . .
édes szavadat, áldott szívedet. . .
Óh, elsorolni, mit is köszönök,
tudom, hogy nem lehet.

Hogy illatosán egyre hulljanak
édesanyám útjára idelenn
a Te égi, fehér virágaid!
Hallgass meg Istenem!"

—
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Magyar Nehémiások
A nagy költő, Ady Endre, bizonyára az ezeresztendős magyar fájdalomra, a szűnni
nem akaró szenvedésre és életáldozásra gondolt akkor, amikor megírta egyik ismert ver
sében, hogy „ezerszer Messiások a magyar Messiások”. És ha ezt a megállapítását csak
képiesen fogadhatjuk is el, mégis aláírjuk mindnyájan. Történelmi utunkon mindig az
önfeláldozó hősök, népükért és nemzetükért váltságot fizető lelkek segítettek előre minket.
Ma azonban nemcsak magyar Messiásokra, hanem magyar Nehémiásokra is szüksé
günk van. Emberekre, akik áldozattal, vültsághozatallal együtt építeni és hadakozni is
tudnak. Emberekre, akik megépítik Jeruzsálem kőfalait. Nehémiás honfitársairól és alatt
valóiról azt olvassuk, hogy egyik kezükkel rakodtak, másik kezükkel a fegyvert tartot
ták. Építés és vakolás közben a fegyverük derekukra volt kötve. Eleinte azt érezték,
hogy fogytán van erejük, sok a rom, melyet el kell takarítaniok, rövid a falrész, amit
fel tudnak emelni, — munkájuk azonban a Seregek Urának nevében nemvárt sikerrel ha
ladt előre.
A magyar Nehémiások munkája is végeláthatatlan. Emberi számítás szerint vajmi
keveset ér minden építésük, fáradozásuk. A rombolások korát éljük. Amit egy-egy ember,
vagy egy-egy csoport felépít, azt százszorosán elpusztítja az ellenség támadása. Gondol
junk azonban arra — bármilyen munkamezőn dolgozunk is most az iskolai év befejezté
vel —, hogy építeni a lelkek világában is lehet. Felbecsülhetetlen lelki hatása, nevelő
ereje van annak, hogy kibombázott családok egyedül maradt gyermekek, vagy özvegyen
maradt édesanyák nehéz helyzetükben megtapasztalják, hogy szeretettel a hómik alá nyúl
nak, törődnek velük, vigasztalják őket, gyűjtenek számukra nemcsak pénzt, hanem ter
mészetbeni segítséget is; új, egészséges hajlékot emelnek részükre s ezt az építést a
fiatalok végzik, az ifjúság kezdeményezi és folytatja. A kofán bezárult iskolák kapuiról
a magyar kötelességteljesítés mezeire távozott ifjúságnak minden tagja magyar Nehémiássá kell, hogy legyen. Tovább kell adnia mindenkinek — mint stafétabotot — a jel
szót: Építsetek! És meg ne csüggedjetek, el ne lankadjatok az építésben! Meg fogjátok
érni, ti minden bizonnyal, új felhőkarcolók égre emelkedését. Ma még félelmetes és csiiggedező szívek boldog fellelkesedését.
Ti mindnyájan leventék és leventeleányok vagytok. Napról-napra olvashatjátok,
hogy társaitok a szebb jövő érdekében milyen sokat tesznek a fővárosban és minden ve
szélyeztetett helyen. Hallottatok a pestszenterzsébeti hős leventékről és a miskolci, családi
házat emelő leventékről. Álljatok melléjük mindnyájan. Álljatok a fáradt öregek helyébe,
akik ma mégis harcolnak és támogassátok a fáradni nem akaró fiatalokat, az előttetek
járó korosztályokat, akik már munkába várnak. Hozzátok is szól az újonnan beiktatott
evangélikus püspök munkába hívó komoly szava: „Dörögnek az ágyúk, vijjognak a halál
madarak, sátáni erpk garázdálkodnak szerte a világon, szabadon... Hívnak a romok.
Zeng a kürt. Félkézben vakolókanállal, félkézben karddal fel az omladozó bástyákra!
Az Orra nézzünk! Ha a programmunk nem jelszó, hanem élet, ő épít vele, ő őriz velünk
s akkor nem építünk. és nem őrizünk hiába.”
'
P á s z t o r Pál .

Anyám hazamegy
Szép volt az én Anyám, szép s ha hajdanán
Végigment a holládi dombok hajlatán,
A fák közt a szél vidámabban fújdogált
És a kósza felhő — őt csodálni — megállt.
A friss venyigén újongott a zsenge fürt
S zúgott az újult erdő, mint óriás kürt...
Most már csak öreg és fáradt az én Anyám
S hazavágyik, haza, napjának alkonyán,
Pihenni. Emlékezni a régi szélről,
-

Kósza felhőkről, a gyenge venyigéről
S az erdőről — mely füstté vált s az égbe ment
Vagy mint korhadt csónak a Balatonon leng.
S a suhogó, zúgó, megújult nád alatt,
Hordozza az én olthatatlan vágyamat.
Haza vágyom, haza, hol Anyám virágba’ volt
S sírok, sírok — ö is — régi világa holt.
Ne sírj Anyám. Te hazamész s csak vár a domb.
De nékem maradni kell és mi vár? A gond!
Borsi Darázs József.
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A mi önképzőkörünk Petőfi Sándor
nevét viseli. Bocsássa meg nekünk a
nagy költő ezt a merényletet. Nem az ő
hírnevét akarjuk ezzel megfiatalítani,
hanem inkább a magunkét öregbíteni.
Nincs ebben a szándékban semmi el
ítélni való. A halhatatlanság nem veszít
het azzal, ha egy-egy végtelenbe lövelő
sugarát a halandók is kölcsönkérik cí
mernek. A halandókat pedig most az
egyszer igazán önzetlen szándék ve
zette. Hiszen Baksa János helybeli de
rék lakatosmester 50 pengőt ajánlott föl
arra az esetre, ha az önképzőkört az ő
nevéről kereszteljük el — és mi mégis
kitartottunk Petőfi melletti
Azért hát persze túlsókat mégse sza
bad követelni ettől a fiatal Petőfi-intézménytől. A jószándék nagyón nagy tőke,
de néha félrekamatozik, mint a kerítés
mellé ültetett paraj. Átbújik a résen s
— laboda lesz belőle. Arra pedig ugyan
csak haragszanak a kertészek, mert
nemcsak hogy nem szép, de meg se le
het enni. Teremtőm, uram! Hiszen azért
laboda!
Megesik aztán, hogy az ilyen önképzőköri labodák egyenesen a kertész ellen
fordulnak s arra öntik keserű nedveiket.
Kint áll a pódiumon például Birinyi
Józsi, a IV. b) osztály tanulója s nagy
hangon felolvas egy humoreszket a IV. b)
valamelyik kedélyes tízpercéről, melyet
a humoreszk szerint először a ,,Bagós“ ,
azután „Roland" s végül „Koma“ za
vartak meg. Ezek a homályos nevű sze
-

mélyek ugyanis az iskola tanárai s kö
zülök az első németet, a másik a szám
tant, a harmadik a stilisztikát „da
gasztja". — Kényelmetlen helyzet! Ha
azt nem is veszem felé, hogy a Koma
nevezetű harmadik én magam vagyok,
de mit szóljak Bagóshoz és Rolandhoz,
akik kollégáim s nem mondhatnám,
hogy valami tréfás hajlandóságú embe
rek. Nem. Roland komoly szakférfi,
Bagós pedig újabban minden kétértelmű
célzásra gyanakodva emeli fel a fejét
arról — akárcsak Rolandnak, — hal
vány sejtelme sincs, hogy őt a háta mö
gött Bagósnak nevezik.
Az ilyen kilengéseket a kritikának
volna hivatása megfékezni. Csakhogy a
mi kritikánk gyenge még ahhoz. Az csak
helyeselni vagy rosszaim tud a produk
ció után. — Tanár úr kérem, — ez jó
volt! — mondja a kis Keresztes és büsz
kén ül vissza a helyére. —• Tanár úr
kérem, ez rossz volt! — kiáltja Balázs
és megfeneklik, mint a zátonyra vetett
sajka. — Akadozott! — sipítja ültő
helyéből az elhangzott szavalatra Rehák
Mihály IV. c) s többet harapófogóval se
lehet kiráncigálni belőle.
Nagy dolog tehát, hogy Hudoba Fe
renc imént elhangzott „saját költemé
nyeire" feláll a hátulsó pádból Huszár
s komolyan kifejti, hogy Hudoba ver
seiben „sajnos, nem szabályos a szótag
szám". — A többi kételkedve fülel fel
erre a kultúrzengésű megállapításra s
halvány körvonalakban megjelenik előt-
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tűk annak a szebb világnak a képe,
melyben nemes az arány, józan az ön
ismeret s egyetemes tekintély a kul
tuszminiszter. Jó, de nyomban rá Ba
konyi teszi le a garast a III. a)-ból s
belefog egy karcolat felolvasásába, mely
ezzel a sorral kezdődik:
. Jött a fő
igazgató s a tanárok szörnyen be vol
tak gyulladva!11.. . Puff neki! Erre a
bombára egy füst alatt vége a nemes
arányok uralmának. Kitör a hahota, elő-

milyen is a karácsony a pusztán.
Mint hull a hó a rázkódó égi fa lomb
jai közül. Mekkora utat tesznek a se
lyemtollú hópihék, amíg áteveznek az
égi határból a földi határba s milyen
fehér, tiszta és bársonyos lesz a puszta
keménybarázdájú ábrázata, mikor meg
érzi a karácsonyt.
Az eget nézi s a földet simogatja, de
a szívéből meríti hozzá a kottát. A szája
vonaglik, a hangja reszket, az arcán pi-

Murányi reszketve áll előttün k kéziratpapírosát gyűrögetve.

rontanak az alsóbb ösztönök, a gyüleke
zet két ököllel veri a padokat és sem
miféle hatalmi szóval nem lehet többé
lecsillapítani.
De most kilép a katedra mellé egy
vékonydongájú fiú. Övé a műsor utolsó
száma. Ránézek. Még új ember az ön
képzőkörben. Eddig nem mutatta magát.
Ez az első szereplése. Lássuk hát, mit
tud. A diákok elcsendesednek.
— „Karácsony a pusztán .. .“ — ol
vassa a fiú.
S felolvas egy kis rajzot arról, hogy
-

ros foltok égnek s minden szó, ami ki
bújik az ajkán, olyan kétségbeesett
gyönyörűséggel tapad az élet emlőjére,
mintha maga a reménytelen szerelem
lopná oda a boldogság hangtalan csókját.
— Ki ez a fiú?
— Murányi Rezső, IV. a) — mutatja
a műsor.
A gyerekek visszafojtott lélekzettel
hallgatják.
. . . Bent a búboskemence mellett ül
a csikósgazda és a vakációs diák. Ke
verik a szót. A diák az iskoláskönyvek
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fitogtatott műveltségével. A gazda egy
szerűen és súlyosan, mint mikor az eső
cseppek közé levág a mennykő. Külö
nös beszélgetés. A diáknak nem jár a
szája, mert hát ő mégis csak több köny
vet hordott a hóna alatt, mint az öreg.
A csikós pedig mosolyogva hallgatja,
mert ő meg többet tanult abból az egy
szélesre nyitott könyvből, amit az Atya
isten tárt ki előtte. Néha mégis megszó
lal s ilyenkor egy-egy őserejű szóval
úgy elfújja a diák frázis-kalyibáit, hogy
három cigányszög se marad utánuk.
— Buta paraszt! — morogja végül
dühösen a lefőzött diák. — Értesz is te
a kultúrához!
Vége a történetnek s a diákok még
mindig tátott szájjal hallgatják. Milyen
kár, hogy nincs folytatása.
Valamennyien némán tekintünk a
IV. a) Murányijára, aki reszkető állal
riadozik előttünk, kéziratpapírosát gyűrögetve.
író. Kis író. Irófióka.
Sárga még a csőre, de már kitárja
minden benyomás előtt. Pici még a
s?eme, de ragyog, mint a gyémánt. Ma
dárnyi még a szíve, de forró és dobog,
hogy majd kiveri az oldalát.
Áll, hallgat és remeg.
Mit mondjak neki?
Mondjam, hogy írónak született? —■
de hiszen úgyis érzi. . . Mondjam, hogy
írjon minél többet? — De hiszen ezt
most már megtenné, ha bottal is tilta
nám el tőle. . . Mondjam, hogy boldog
jövő vár rá? — De már erről magam
se vagyok meggyőződve . .. Vagy talán
azt mondjam, hogy mától kezdve az
örök kín és nyugtalanság jegyesévé sze
gődik? — Dehogy mondom, hiszen
ezekre a dolgokra nagyobb szüksége
van ezentúl, mint a mindennapi ke
nyérre.
-

Nem szólok inkább semmit. Hallga
tok. De ez a sok elhallgatott érzés ott él
abban az egy megindult mozdulatban,
mellyel a vállára teszem a kezemet.
— Tanár úr, kérem! — kiáltja a há
tam mögött Keresztes. — Ilyen még
eddig sohase volt.
Igaza van Keresztesnek. Ilyen még
eddig a mi önképzőkörünkben sohase
volt. És Murányi után nem is lesz még
jó darabig.
De azért az ilyen betévedt fülemüle
mégis elég ahhoz, hogy az ilyen ma
gunkfajta kertész hosszú-hosszú ideig
gyöngéd szemmel nézzen tőle a sárga
répára, a fekete retekre, de még a labodára is.
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A vérátömlesztéstől a vérkonzervig
A súlyos háborús sebesüléseknél min
dig fennáll az elvérzés veszélye. Ha a
sebesült nagyobb véredények sérülése
következtében a test vérmennyiségének
egyharmadát, vagy felét elveszti, a
megmaradó vér már nem elég ahhoz,
hogy a vérkeringést üzemben tartsa és
a vérnyomás végzetes lecsökkenésével
a szervek nem kapják meg az élet
fenntartásához nélkülözhetetlen vérmennyiséget. Ennek a közvetlen élet
veszélynek leküzdésére az újabbkori tu
domány kitűnő eszközt talált a vérát
ömlesztésben, a harctéren való alkal
mazásának lehetőségeit azonban erősen
korlátozza, hogy különösen az első vo
nalakban rendszerint nem áll rendelke
zésre kellő számú és megfelelő vércso
portot képviselő véradó egyén.
Ezen a nehézségen .bizonyos fokig se
gíteni tudott a vér konzerválása: a
konzerváló folyadékban felfogott vért
négy fokos hőmérséklet mellett mint
egy három hétig vérátömlesztésre tel
jesen alkalmas állapotban lehet tartani.
De ez az eljárás még mindig nem tudott
minden nehézséget megoldani. Arány
lag csekély tarthatósága és a hűtőbe
rendezésben való Szállítás kényszere
miatt a vér konzerv is csak korlátolt
mértékben állhat a harctéren rendelke
zésre. A megoldást azt elvérzésnél fel
lépő vérkeringési zavarok pontosabb
megismerése hozta meg. Míg kezdetben
az volt az uralkodó feltevés, hogy a vér
átömlesztésnél a vörös vérsejtek, a min
den életfolyamathoz nélkülözhetetlenül
szükséges oxigén közvetítői játsszák a
főszerepet, behatóbb kutatás kiderítette,
hogy 'elvérzéseknél nem a vörösvértestecskékben beállott veszteség, ha
nem a vérkeringés szerveiben fellépő
-

folyadékhiány a halál közvetlen oka.
Minthogy a megmaradó vörösvértestecskék még a legnagyobb vérveszteség
esetén is biztosítani tudják a szervek
oxigénellátását, az élet megmentésére a
vér edényrendszernek
vörösvértestecskéktől mentes folyadékkal való feltöl
tése is teljesen elegendő. Amint a ber
lini katonaorvosi akadémia kísérletileg
megállapította, erre a célra a vérsavó
a legalkalmasabb, melyet közönséges
hőmérsékleten is éveken át el lehet
raktározni, anélkül, hogy gyógyhatásából valamit is vesztene. A német véd
erő a háború megindulásakor nyomban
meg is kezdte vérsavóval töltött tubu
sok gyártását, melyek már ezer és ezer
katona életét mentették meg.
A fejlődés azonban itt sem állott meg.
Azóta sikerült eljárást. találni a vér
csoportoknak megfelelő tulajdonságok
eltávolítására, úgyhogy már nem kell
minden vércsoport számára külön vérsavókonzerveket előállítani, végül pe
dig a vérsavót legújabban a víz kivoná
sával szárított állapotban, por alakjában
állítják elő, melyet csupán használat
előtt kell közönséges desztillált vízben
újra feloldani. Ezzel a konzervált vér
savó még tartósabb lett, súlyában csök
kent és attól sem kell már tartani, hogy
erős fagyban a folyadéktartalmú tubu
sok megrepednek.
A konzervált vérsavó alkalmazása
egyébként nem szorítkozik csupán a
vérveszteség esetére. A vérsavó a bak
tériumok okozta fertőzések ellen kü
lönböző ellenmérgeket tartalmaz és így
a szervezet ellenállcképességének foko
zásával súlyos fertőzéses eredetű beteg
ségek gyógyításában is nagyon jó szol
gálatokat tesz.
(MN)
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Kedves Pista!
Mindig szívesen olvastam előadásaidat az
iskolai életről. Derültem, amikor lerajzoltad
a tanár urak különböző fajtáit (rá is ismer
tem a magyar tanár úrra, meg a számtantanár úrra), meg amikor megírtad a konferen
ciákat.- Szép lehetett az az élet. Hát még a
mienk! Gondold csak meg, az ember javában
szurkol latin órán, mert éppen Almásy felel
s utána én következem. Már csak hajszálon
függ, hogy helyre küldjék, mikor hírnök jön
s pihegve szól: légi veszély van, tessék gyor
san hazamenni! Ez utóbbi figyelmeztetést fe 
lesleges is volt hozzátenni, mentünk mi úgyis.
Nem is gyorsan, de leggyorsabban. Mert mi
egy ki" angol légi veszély a latin óra v e
szélyeihez képest? Kismiska. Rohantunk a
szomszéd utcába Markos Pistához és folytat
tuk a tanulást, csak éppen némi m.űsorváltoztatással, amelynek a jogát ősi szokás szerint
fenntartottuk magunknak. Inkább a szóra
koztató számokra fektettük a súlyt.
Aztán jött április elseje. Olyankor mindig
j ó tréfák szoktak történni nálunk. Tavaly pl.
Kóc Miskával sikerült elhitetni, hogy a kémia
tanár úr hármunknak séta közben kijelen
tette, hogy jelest ad neki a tantárgyából.
Képzelheted, mekkorát nézett, mikor épp az
nap felolvasták az intőjét. De már akkor
hiába volt minden. A húsz-húsz fillért mind
a hármunknak kiolvasta fagylaltra. De ilyen
jó áprül.is tréfát még nem láttam.. Nem. is
akartam hinni a füleimnek. Ugyan, gondol
tam, április elseje van. Pedig mégis igaz lett.
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Itt hagytuk az iskolát kész bizonyítvánnyal.
A köztem és az angolszász bombázók közti
versenyben 2:30 az eredmény az én javamra.
Tudniillik nekem két tárgyból volt három
negyedem és mind a kettőből hármast kap
tam. Nekik viszont lelőtték harminc gépjü
ket. Hát nem én jártam jól? Az iskolai év
korai bezárása megvilágította előttem azt is,
amit mindig mondtam, hogy annak, aki meg
elégszik hármas bizonyítvánnyal, elég öt hó
nap is. Aki jobb bizonyítványt akar, járjon
tovább iskolába, aki jelest, az ismételje meg
az osztályt. En mindig megelégszem a hár
massal.
Azóta itthon élek a tanyán. A mezőgazda
ság terén hasznosítom magamat. Tudniillik
a kapával vesződöm. Nehezebb szerszám
ugyan, mint a ceruza vagy a toll, de semmi
vel sem rosszabb. Néha ugyan melléje vágok
az ügynek és nem a gazt találom el, hanem
a véleményt, de viszont a dolgozataim sem
voltak mindig jelesek, hanem néha úgy el
találtam a latin mondatot oldalról, hogy a
tanár úr piros ceruzája egészen tönkre ment
bele. A szarvasmarhák és köztem kezdetben
bizonyos kölcsönös ellenszenv nyilvánult meg,
újabban azonban kezdjük megérteni egymást.
Néhányszor szívességet tettem nekik az élel
mezés terén. A múltkor a latin nyelvtanomat
a Riska tehén közelébe tettem le. Előbb dü
hösen rátaposott, azután levelenkint kezdte
felfalni. Látszott a viselkedésén, hogy velem
együtt érez.
Szeretettel üdvözöl Badar Mihály gimn.
tanuló.

DIÁKESETEK
Vasutas tanár urak.
Szabad tárgyú magyar dolgozatot írunk.
Egyik barátom egy iskolai kirándulásunkat
meséli el. Többek között ezt írja: ... fél
kilenckor indult el a vonatunk a magyar és
a rajz tanár urak vezetésével ..
Elek László, Celldömölk.

Aristoteles.
Földrajz órán egyik fiú felel a földről s a
tanár úr megkérdezi: Ki jött rá, hogy a föld
gömbölyű? A fiú nem akad meg, hanem
nyugodtan megfelel: Aristoteles, de mivel
föltalálta, föl is akasztották érte.
M. Nagy Árpád, Gérce.
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A történelem legelbizakodottabb királya
minden bizonnyal az Afganisztán határán el
terülő Ava ország királya volt,' aki a századforduló idején rendeletéit még a következő
aláírással látta el: „A királyok királya, akinek
az egész világ engedelmességgel tartozik, mert
ő az állatok védnöke, az évszakok rendezője,
a nap atyja és a huszonnégy napernyő ki
rálya . . . ” — Valami igazság csakugyan volt
ebben a fellengzős önfelmagasztalásban: a
király címerében valóban ott volt mind a 24
napernyő.
Nem minden fém nehezebb a víznél és nem
minden fa úszik a vizen. A fémek között
egész sor kivétel van. Ezek közé tartozik a
nátrium és kálium, továbbá az ezüstfehér,
orvosi célokra használt lithium, mely csak
fele olyan nehéz, mint a víz és a legtöbb fa
fajtánál is könnyebb. A fák közül például az
ébenfa 1.2-szer olyan nehéz, mint a víz.
A világ aránylag leggyorsabb teremtménye
az úgynevezett „ostoros állatka”, mely helyváltoztatását nem is a levegőben, vagy a szárazfóldön, hanem az összehasonlíthatatlanul
nagyobb közegellenóllású vízben végzi. A hat
vanezred milliméter hosszúságú parányi élő
lény a vízben másodpercenkint három centi
métert tud megtenni, ami testhosszúsága öt
százszorosának felel meg. Egy egy méter het
ven centiméter magas embernek, ha relatív
gyorsaságban az ostoros állatkával verse
nyezni akarna, másodpercenkint 850 métert,
öt perc alatt körülbelül 250 kilométert kel
lene megtennie.
A röntgensugár felfedezése, amelynek a
múlt évben volt az ötven éves évfordulója, a
laikus közönség körében a legfurcsább elkép
zelésekre adott alkalmat. A legszélesebb ré
tegek hittek abban, hogy a jövőben mindenki
Röntgen-készüléket hordhat magával és em
bertársait tetszés szerint átvilágíthatja. Ame
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rikában egy élelmes vállalkozó nyomban for
galomba is hozta ,,a' Röntgen-sugaras szín
házi látcsövet”, mire egy másik amerikai cég
nyomban elérkezettnek látta az alkalmat,
hogy „Röntgen-sugármentes ruhát” vessen
piacra.
A dívány szó az arabban és perzsában ere
detileg „több lapból álló könyvet” jelentett.
Később a szó jelentésátvitel útján törvénygyűjtemények, államtanácsok és törvényke
zési testületek jelölésére szolgált, majd a fej
lődés további folyamán nyilván a közjogi
méltóságok párnaszékei közvetítésével egy
szerűen párnázott ülést jelentett.
A hinduk olyanfokú neveletlenségnek tart
ják a rossz kedv elárulását, hogy arra az
esetre, ha mégsem sikerülne a leküzdése, há
zukban külön szobát tartanak fenn rossz
kedvük kitombolására. Ez a krodhagarának,
a rossz kedv szobájának nevezett szoba leg
többször még a gazdagok európai módra be
rendezett lakásaikból sem hiányzik.
A kínai képírás nemcsak nehéz, hanem sok
évezredes tapasztalati bölcseséget és humort
is megőrzött. A „háziasság” képe egy tető
alatt lévő disznót, a „hallgatózás” jele egy
ajtót és fület ábrázol. A régebbi kínaiak
azonban az asszonyokkal úgylátszik meglehe
tősen rossz tapasztalatokat szereztek: két egy
más mellett álló asszony civakodást,, három
asszony pedig pletykálkodást jelent a kínai'
képírásban.
Az állatlélektani kutatás megállapítása sze
rint az állatok közül a csimpánz a legokosabb.
Utána következik az orángutáng, a harmadik
helyen az elefánt áll, a negyediken a gorilla.
Az intelligencia ranglistájában a kutya az
ötödik helyet foglalja el, a hód a hatodikat,
a ló a hetediket. A fóka és medve után tize
dik helyen a házimacska következik.
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Két pár kiscipő ára
Nagyon boldog voltam. Hogy miért? —•
Nem tudom. Talán azért, mert nyár volt,
vakáció, szépen sütött a nap, körülöttem vi
rágok illatoztak. Éreztem fiatalságom erejét,
nagy gondolatok, tervek ébredeztek bennem.
Azonkívül vasárnap is volt. Vasárnap a lé
lek is leveti szürke, hétköznapi ruháját, és
mint a virág fejecskéjét a nap felé fordítja
életet váróan, úgy emelkedik fel a lélek is
Istenhez.
A hétköznap gondjai, bajai messze elmarad
tak mögöttem. Elfelejtettem, mennyi nyomo
rúság, baj van a világon, hány ember imád
kozik a mindennapi kenyérért, egészségért,
éhezve, betegen.
Itt szép volt a világ, ragyogott a nap
sütésben. A vasárnap hangulata rászállt min
denre, és a levegő, a virágok, a tárgyak
magukba ittak. A kertünkben sétáltam. Dél
után volt, úgy félháromra járt az idő.
— Jónapot, kisasszony! — köszönt kintről
valaki.
— Jónapot, Kovács néni! — szóltam néki
és odamentem a kerítéshez.
Két kisgyermeket vezetett, egy fiút és egy
leányt.
— A maga gyermekei? — kérdeztem cso
dálkozva.
— Az enyimek. — S a szeme mosolyogva,
az anya büszkeségével pihent meg a két kis
tiszta, egészséges, virgonc csemetéjén.
Nem is tudtam, hogy vannak néki gyerme
kei, messze laknak tőlünk, csak az asszonyt
ismertem, azt is alig egy párszor láttam még.
A.zt tudtam, hogy nagyon szegények.

— Hogy hívnak téged, te kis legény? —
kérdeztem a kis fiút, aki közben odajött a
kerítéshez és rácsimpaszkodott.
— Ügyse mondom meg — válaszolta kis
fiús makacssággal.
— Ejnye te rossz fiú, — korholta az édes
anyja — így kell felelni, ha kérdeznek?! Já
nosnak hívják, és amint tetszik látni kisaszszony, nagyon csintalan.
— Hát téged, te kis szöszke? — faggatom
a kislányt, aki szégyenkezve simul az any
jához.
— Katkának — feleli halkan.
— Milyen szép neved van — mosolygok rá.
— Aztán mikor kaptátok a szép cipőtöket?
Bizonyosan mostanában, mert látom rajta,
hogy még új.
— Két hete sincs, hogy vettem nekik —
felelt helyettük Kovácsné. — Nagyon kellett
már szegényeknek, a másik cipőjük lyukas.
De most nem engedem, hogy elviseljék, mert
akkor mi lesz a télre? Csak tetszik tudni
kisasszony, föl kellett szentelni az új cipőt,
addig nem tudtak nyugton maradni. Nem volt
szívem megtagadni ezt a kívánságukat, mikor
láttam, hogy milyen vágyakozva nézegetik,
simogatják. Olyan boldog vagyok én is, ha
egy kis örömöt szerezhetek nekik
— Bizony Kovács néni, úgy van ez. Azt
hiszem, minden édesanya csak boldognak sze
retné látni mindig a gyermekét. Látja, bár
maguk szegények, de a gyermekei egészsége
sek és boldogok. Boldogok, mert csak azt a
világot ismerik, amit maga teremt körülöttük.
És tudom, hogy nehéz volt megvenni nékik
ezt a cipőt, de maga azért megvette.
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*— Igaza van, kisasszony, nehéz volt meg
venni. Nagy árat fizettem értük, de nem
bántam meg. Nem fog fázni télen a kis lábuk,
nem fog belefolyni a víz a cipőjükbe, és ez
fölér azzal, amit fizettem értük.
■
— Tudja, mi volt az áruk, kisasszony?
A. jegygyűrűmet kellett eladnom, hogy megveljessem nekik a cipőt.
— Eladta a jegygyűrűjét, Kovács néni?
Hogy tudta megtenni? — szaladt ki a számon
csodálkozva a kérdés. A hangok szavakká
formálódtak, és a szavak hidegen hullámzot
tak körülöttem. Rideg csengésük hirtelen
magamhoz térített, és csak most, egypár pil
lanattal később jöttem rá, hogy ha akaratla
nul is, milyen kíméletlen voltam, milyen fájó
sebet szakíthattam föl meggondolatlan sza
vaimmal.
Kovácsné szemét döntötték a könnyek és
végigperegtek az arcán. Félig elfordult, hogy
ne lássák gyermekei, hogy sír.
Valami úgy szorongatott és fájt nékem is
belülről. Valami, amit eddig nem ismertem,
ami csak a tudat alatt lappangott bennem,
most hirtelen vakító fényre gyűlt. — Homá
lyos sejtelmek, öröm, félelem, tettvágy, büsz
keség rohantak meg.
Egy pillanatra a j övömbe láttam.
— El kellett adnom, — szólt később csen

desen Kovácsné — nem tehettem másként.
Majd ha az uram hazajön a frontról, megint
könnyebben leszünk, de addig nem járhatnak
a gyerekek lyukas cipőben. Értük tettem,
nékik adtam, — nem bántam meg. No de
Isten áldja meg, kisasszony, nem tartom fel
tovább, nekem is sietnem kell haza.
— Isten vele, Kovács néni.
Elmentek. — Egyedül maradtam. Körülöt
tem ugyanolyan csend, béke, ragyogás, mint
egy félórával ezelőtt. De ahogy jobban körül
néztem, megláttam azt is, amit csak az utolsó
félóra alatt tanultam meg látni. — Küzdelmet
a létért, élet-halálharcot, egy virág szirmára
tapadt sárt.
Mindez olyan élesen vált el a szépségtől,
örömtől, ragyogástól, és mégis csodálatosan
összetartozóknak láttam őket.
Sokszor egy pillanatban évek sűrűsödhet
nek össze, egy pillanat új embert szülhet be
lőlünk. Egy pillanat emléke évek múlva is
tisztán élhet bennünk.
Én ebben a félórában valamit elvesztettem,
de helyébe többet, nagyobbat kaptam.
Valamit megértettem.
Ujtz Ágnes
IV. o. tanítónőképző int. növ.
Városlőd.

Alkonyat Mohácsnál. — Móritz S. festménye.
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Viharban

Álom

Viharban keresd az Istent!
Mikor a szélben zúgnak a fák,
S a bokrok mélyén meglapulnak
És reszketnek a violák.

A pusztára, a tágas rónaságra
Visz engemet a boldog képzelet,
Hol délibáb száz tarka színben játszik
A pusztaság s a fonnyadt fű felett.

Viharban
Mikor az
Hatalmas
S alázat

A puszta álma déli nap hevében
A légben rezgő tarka délibáb.
Az én bús, puszta életemnek álma
Egy fényesebb, egy boldogabb világ.

keresd az Istent!
éjben villan a fény
hangja messze harsan,
ül a völgy szívén.

Viharban keresd az Isten t...
Reggel megnyugszik felhő s az ég,
S a szerteömlő lángsugárban
Isten fénylő napszeme ég.
SZILLER MÁRTA
VII. o. t. Bpest.

A zord való, a forró szomjú élet
A délibábhoz kerget engem et. .
És látom, éltem délibábja: álmom.
Egy üdvösebb világgal integet.
BERECZ ANDRÁS,
IV. o. t. Nyíregyháza.

Párna

Temetőben járok

Egy felhő látszik fenn az égen.
Parányi foszlány. Mily fehéren.
Lágyan libeg a messziségben.

Temetőben járok, néma sírok között,
Anyám keresem, ki régen elköltözött.
Ezek a szent kövek némán is beszélnek,
Azoknak, kik köztük szívvel keresgélnek.
Ketté törött oszlop, ketté törött élet.
Elhervadó rózsa, elhervadó lélek ...
Szenvedő Megváltó, hosszú síri álom,
Ott lesznek-e minden a feltámadáson.

Réges-régen, mikor anyácska
Lefektetett a tollas ágyba
S álmos szemem csókkal lezárta
Puhán ölelt a drága párna:
,,Aludj, aludj, kicsi leányka.”
Lelkem újra álomba vágyva.
Ringass el, ringas könnyű párna,
Csipetnyi lengő égi párna.
SZILLER MÁRTA
VII. o. t. Bpest.

Kicsiny folyó

És ha egyszer én is idáig elérek,
Mohos sírkeresztet, csak egyszerűt kérek!
A szenvedő Krisztus szól majd én helyettem
Hiszen az életben, mindig is ezt tettem ...
S ha majd az emberek megállnak fölöttem,
S megvillan szemük a néma sírkereszten
Tán imádkoznak is érettem csendesen,
Hogy a másik világ számomra szebb legyen.
.

Kicsiny folyó a tengerbe folyva,
Botlódva, de Krisztushoz hajolva
Hozzád megyek, Uram!

Ifj. Szerdahelyi István
Mosonmagyaróimr.

DIÁKESETEK

Bűnöm sok, de irgalmat remélek,
S ha lettem bús, bűnbánatos lélek,
Te mindig visszahívsz.

Az üvegszem.

Apátián árván Hozzád betérek,
Sírok csak csöndben, mit sem beszélek.
Mégis mindig megértsz.
Engem, ki vagyok tudatlan gyermek,
Megejtnek néha lappangó vermek,
De magadhoz emelsz.

Egészségtan órán azt kérdezi a tanár úr
Lajostól: No, fiam, el tudod-e mondani a szem
részeit? — A fiú hallgat. A tanár úr segí
teni akar és tovább kérdezi: Hát mi az az
uvegtest?
— Üvegszem — hangzik a bölcs válasz.
Elek László, Celldömölk.

Tövisbe lépve vérzik a lábam
S nincsen betegebb, lázasabb nálam,
Meggyógyítod sebem.

Félreértés.

Kicsiny fólyó a tengerbe érve,
Gázolva sárba, ezernyi vészbe
Hozzád megyek, Uram!
BAKATOR JÁNOS
VI. o. t. Szarvas.
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Természetrajz órán történt, hogy a néni
megkérdezte egyik barátnőnktől, mik tartoz
nak még a rózsafélék családjába? A felelő
egy darabig hallgat, majd súgás után alma
helyett nagy büszkén megmondja: a hagyma.
Rajnai Györgyi, Szarvas.
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F O R R A VILÁ G
Kitépett lapok egy hadinaplóból
(Folytatás)
/
A zászlóalj parancsnok kiküld felde
rítő járőrbe egy szakasszal. Megszólal
tatjuk az ellenség tüzgépeit, lerajzolom
az egész védelmi vonalat. Ezt is át kell
még törnünk. A szomszédban már tá
madnak a mieink, — közénk is hull
a srapnell, gránát. Délre visszatérek a
szakasszal, védelemben vagyunk, szá
molva ellenséges ellentámadással. Me
zítláb írok, hasonfekve, lucskos kap
cáim kifacsarva száradnak s magam is
élvezem annyi fázás után a meleg na
pot. Ez a negyedik támadási napunk,
nagy eseménye, hogy végre enni is
kaptunk valamit. A szomjúság gyötör
tovább. Gy. fedezéket ás, serkentik a
fütyülő golyók.
Július 3.
A tegnapi nap volt a legborzalmaS az éjtszaka. Reggelre megnyugszunk
kissé, kell valaminek történnie. Az
történik, amire igazán nem gondol
tunk: Orosz ellentámadás. Óriási tűz
harc, sebesülteket visznek hordágyakon, szünet nélkül. Délután kisül, hogy
az egész egy nagyarányú orosz vissza
vonulás leplezése volt. Az ellenség me
nekül, azonnal üldözőbe kell venni.
Nosza megjelennek a huszárok, a harc
kocsik, a páncélvadászok, a németek —
szóval mindazok, akik eddig mögöttünk
voltak, s megindul a nagy előnyomulás.
Olyan szép, mint egy nagygyakorlat,
csak a halottak emlékeztetnek az előbbi
harcra. Furcsa, hogy meg kellett hal
mok. Egy magyar paraszt elindul,
mondjuk, Zalából s most itt fekszik sá
-

padtan a fekete orosz földön. Megtalál
juk L. holttestét, tegnap este veszett el
szegény. Az arcát találta el egy buta
robbanógolyó.
Egyedül vagyok a századdal.
Estefelé egy magaslaton megállunk,
beássuk magunkat és úgy alszunk,
mintha hosszú hetek álmatlan éjtszakáit
kellene pótolnunk.
Július 13. Alekszandrovka.
Második éjtszakánk telt el, aránylag
elég nyugodtan. Néha repülőbúgásra
ébredünk, néha bombák dübörgése
rázza a földet, néha felmoraj lik távol
ból a Sztalin-orgonák különös, hátbor
zongató hangja. A reggel csendes, ma
darak csicsergése veri fel az embert,
kakasok kukorékolnak, ébredő legyek
zümmögnek — van ebben a hangulat
ban valami az otthoni falvakból, ezt
nem érzi az ember Nyugat-Európában.
Mind többet gondolok a gyerekko
romra, falvakra, ahol felnőttem. Két
gyerek játszik, valami mondókát fúj
nak egymás fülébe. Este nyolctól reggel
öt. óráig nem mehetnek ki az utcára az
emberek — ezt is átéltem már 1919ben, kicsi voltam még. A Don vizében
hullák úsznak, némelyik fennakadva al
szik a homokzátonyon. A túlsó oldalon
van egy nagy erdő, az erdő tele van
orosszal, rajonként gyülekeznek előre
most is. Néha átszöknek a Donon, je
lentkeznek nálunk, vad híreket monda
nak. A Don csendesen kanyarog, gyö
nyörű csillogó teste elnyúlva kanyarog
a völgyben.

196

(Folyt, köv.)
-

Móritz Sándor kiállítása
Lapunk kitűnő fiatal rajzolója, Móritz Sándor, aki most végezte
el a képzőművészeti főiskola első évfolyamát, április hó 9-étől 19-ig
kiállítást rendezett eddigi műveiből Celldömölkön. Az ifjú művész vagy
hetven képét mutatta be a közönségnek és igen szép sikert aratott. Min
denki megállapíthatta, hogy fejlődése nyugodt és biztos s kiváló mesterek
irányítása mellett komoly munkával szép reményekkel indul neki a
művészi pályának. Amint volt tanára írja róla: „Még hosszú út áll a fiatal
festő és grafikus előtt s csak az Isten tudja, hogy ez az út hová vezet.
De az út mentén máris olyan virágokat szedhetünk, amelyekkel bárki
nyugodtan díszítheti a szobáját".
Igaz örömmel jegyezzük fel mi is munkatársunknak ezt az első
sikerét, melyet a nagyközönség körében szerzett. Negyedikes gimnazista
kora óta figyeljük fejlődését s láttuk állandóan rajzpályázatokon rajzait.
Minden újabb képe pontosabb megfigyelést, gondos kidolgozást és a
tárgyba való komoly elmélyedést mutatott. Sikeréhez őszintén gratulá
lunk és továbbra is hasonló komoly munkát és hasonló szép eredményeket
kívánunk neki.

A HARANGSZÓ
könyv, papír- és írószerkereskedése megnyílt.
Célja, hogy elsősorban a vallásos irodalom termékeivel lásga el
evangélikus népünket. Bibliák, énekeskönyvek, vallásos tárgyú olvasmá
nyok, papír, rajz- és írószerek nagy választékban kaphatók. Bárhol meg
jelent könyvet is szállít.
Címe: Harangszó könyv-, papír- és írószerkereskedése, G y ő r ,
II., Petőfi-tér 1. Csekkszám 31.141. Telefon: 17— 91.
A könyvkereskedést olvasóink pártfogásába és támogatásába
ajánljuk!

A közeljövőben megjelenik az Országos Ifjúsági Táj- és Népkutató
Pályázat c. kiadvány
Tartalmazza:
az 1943. évi pályázatok eredményeit,
a nyertes pályamunkák bírálatait,
az elismerést nyert pályamunkák jegyzékét,
az 1944. évi pályázatok feltételeit,
a kötött pályatételek kidolgozásának részletes útmutatóját,
szemelvényeket nyertes pályamunkákból, stb. stb.
A kiadványt f. évi május 31-ig 2.50 pengős kedvezményes áron
lehet megrendelni.
A vételárat a rendeléssel egyidőben a M a g y a r T á j - és N é p 
i s m e r e t K ö n y v t á r a B u d a p e s t 52.066 számú csekkszámlára kell
beküldeni.
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Főszerkesztő: Dr. Bánkúty Dezső. Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Remport Elek.
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