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ELŐFIZETÉSI D ÍJ:

Eltesz évre . . . .  20 korona. 
Egyes szám ára . 2 korona.
Megjelenik (július és augusztus 
kivételével) havonként egyszer.
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Szerkeszti: SCHEllElt LAJOS.

Előfizetést, hirdetést,B cikket, 
Iárközleményt a sz e r k e sz tő  

cimére kell küldeni:
Losonc, Madách-utca 21. s ám.

Előlied a küzdés, előlied a pálya.
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 
Tudod-e, az erő micsoda? Akarat,
Mely előbb, vagy illőbb, de hnroslyán! arai!

(Arany).'SAVWWSVWVWVWWWVV

A c se r k é sz in d u ló  buzdító 
szavai ezek! Föl a fejjel, ifjú! 
Indulj neki az életnek edzett 
testtel, vértezett lélekkel. Nagy 
célok, boldog álmok hívo
gatnak.

Az élet küzdés és ezt a 
harcot nem vívjuk meg dia
dallal, ha a szép, nemes élet
ben, az eszmények erejében, 
az erkölcsi rend törvényszerű
ségében nem hiszünk. Aki 
hisz, az üdvözöl, vagyis 
örökké él, mondja Krisztus.

Az életünket tartalmassá kell 
tennünk. Értelme is csak akkor 
van, ha folyton magasabb, 
tartalmasabb célokért hevü- 
liink, hogy íokról-fokra emel
kedjünk. Az élettelen lét hordja

a vegetatív életet, az ösztönös 
állati életet, erre alapozódik a 
szellemi élet és az eszmék 
vonzanak mérhetetlen ma
gasságokba, aetheri tisztaságba 
és a férfias szépség, az isteni 
harmónia csak így fejlődhetik 
ki bennünk.

Az egyetlen, szép. hatalmas 
életért lelkesedni kell s nem 
kishitű meghunnyászkodással 
várni a sült galambot. Az élet 
középpontjáii álljon az eszmény 
s ennek elérésében erővel, 
munkával kell küzdelmük. Ez 
a küzdelem megtanít a törvény 
tisztelésére, az erkölcs meg
becsülésére, embertársaink sze- 
retetére, az egészség ápolására, 
az élet örömének nemes él
vezetére,

Föl a fejjel! Nyergeljiik meg 
ösztöneinket, szorítsuk a tör- 
vény pántjaiba szenvedélyein
ket, hogy az élet szépsége és 
egészsége muzsikáljon nekünk. 
Ks a (örvény tisztelete, p  él- 

j vezetek m érsékli?, az ~hesz£

mények iránti hűség'szolgál
tatja nekünk a legharmóniku- 
sabb zenét.

Föl a fejjel! Ne légy kishitű. 
Csekély erőd megacélosodik, 
ha van hited, ha remélsz a 
magad elé tűzött eszmény 
elérhetésében és ha minden 
kötelességedet lelkesedéssel, 
szeretettel teljesíted.

A cserkész jelvénye a liliom. 
Szent elhatározással, mosolygó 
lélekkel, szent akarattal —  
megőrizve tested-lelked ártat
lanságát. —  tiszta maradsz az 
élet salakjában is, miként a 
liliom és kedves, kimagasló, 
szép, ékes leszel, miként a 
liliom.

Azért ifjú. föl a fejjel!

Láb. mely hangtalanul lépked.
S wuk méh/ mindig mindent lát,
Etil? ItiAylhallja, ~ :él ha rezdűl, í
Szír. meltl ér:/ más buját.
I de nckei, isi'rkeszbnjlársam. 

'lirCől is derek reátl! 1 ■■
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Tájékoztató.
lnnen-onnan tiz esztendeje már 

unnak, hogy megharsant a cser- 
késztroinbiln és lelvonultak a eow- 
boy-kalapos, khaki ruhás cserké
szek. Azóta sok vidám, derűs napot 
élveztünk, de sok lenéző mosolyt 
és csípős megjegyzést is kaptunk.

Nagyközönségünk legnagyobb 
része annyit tud ma is a cserké
szetről, hogy azok c .otikus ruhába 
öltöztetett diákgyerekek és ezek 
néha jókedvűért nőtázva indulnak 
kirándulásra és ha fáradtan-poro- 
san is, de feszes léptekkel, csillogó 
szemmel térnek vissza. Ez olyas
féle, mint a látásból való ismeretség.

Voltak ugyan, kevesen bár, akik 
tüzetesebben érdeklődtek mozgal
munk iránt és megismervén, sziv- 
vel-lélekkel híveinkké is lettek, de 
a legtöbben könnyedén tovasiklot- 
tak felette és el feledték ezt ép 
úgy, mint a többi szürke hétköz
napi eseményt. Van azonban egy 
vigasztaló mozzanat: a mindenkor 
tapasztalt jóakarat. Ez fogadott 
bennünket s ez kisért el utainkra.

Pedig a cserkészet ifjúságunk 
legéletrevalóbb és legértékesebb 
mozgalma!

A cserkészet eredetét az angol- 
bur háború egyik epizódjának, 
Mafekingostromának köszönhetjük. 
A várost angol katonákkal Róbert 
Baden Powell tábornok védte. 
Sorkatonasága már igen megfogyott 
kényszerűségből a serdülő 10—-18 
éves fiukat használta fel hírvivő, 
járőr és kémszolgálatra. Bámulva 
vette észre, hogy mekkora újon
caiban a bátorság, lelkesedés és 
öntudatos kötelességteljesités. Bár
mily nehéz feladatot is csodás 
könnyűséggel oldottak meg.

Hazatérte után elhatározta, hogy 
gyökeresen átgvurja hazájának sá- 
padtarcu ifjúságát. Bízvást lógha
tott ehhez a munkához; élő pél
dákból láthatta, mire képes a 
serdülő ifjúság. Összetoborozta a 
vértelenarcu diákot, a vásott utca
gyereket, a gyárak és műhelyek 
ifjú rabjait. Állandó csapatot szer
vezett belőlük és képzelt vezetők 
felügyelete alatt sok ügyes dolgot 
tanulhattak. A város izzó kőtömbjei 
közül kirándultak a szabadba, ott 
táboroztak. Kozdtck a természetben 
nyitott szemmel járni, állatokat,

A Ali LAPUNK

növényeket megfigyelni. Testüket 
sporttal és játékokkal edzették. 
Lelkűket kitárták egymás közt; 
bajtársi közösséget teremtettek : 
lovagias gondolkodáshoz szoktak. 
Ezek voltak az első boy-scoul 
cserkész-csapa tok.

Természetesnek találhatjuk, hogy 
az egész világ ifjúsága ujongú 
örömmel fogadta a mozgalmat. 
Egymásután esküdtek fel a zöld
sárga bourbon liliomos zászlóra az 
angol boy-scoutok után a íraneia 
éclaireurök, a német pfadfinderck 
és a magyar cserkészőrszemek.

Hogy mozgalmunkat miért fogad
ják mindenből a legnagyobb lel
kesedéssel. azt avval magyarázhat
juk meg, hogy az egész intézmény 
szervezete, működése a serdülő 
fm romanticizmus után vágyó lel
kének természetéhez szinte hajszál- 
pontosággal simul.

A serdülő ifjú lelke a nemes 
indulatoknak egész kincsesháza; a 
szebbnél-szebb drágaköveket _a 
cserkészet hozza ki a napfényre 
és olt kicsiszolja úgy, hogy gyö
nyörködve szemlélhetjük ragyogá
sát.

Célja a mozgalomnak hármas: 
jellem-, test- és ügyesség-fejlesztés.

A jellemfejlesztés irányelvei a* 
cserkész-tízparancsolatban foglal
tatnak. Ezt minden újoncnak, il
letve felavatandó cserkésznek be
téve kell tudnia.

Ennek rövid foglalata: Keresni 
kell az alkalmat, hogy mindennap 
tehessen valami igazi jót, legyen 
az bármily csekélységnek látszó 
dolog is, mint eltévedt kisgyermek 
hazavezetése, gyenge szál virág 
megvédése az elpusztítással szem
ben. Becsületérzésben megerősödik. 
Becsületszava a legkomolyabb es
küvel felér: aki ezt megszegi, 
méltó a kizárásra. Megtanulja ön
tudatosan szerelni hazáját, maga 
neveli magát jó honpolgárrá. Lé- 
lckjclenlélét mindig megőrzi, hiszen 
jelszavunk is: „Légy résen!"

Mindig józan, vidám és nyugodt. 
Veszély esetén kötelessége ember
társát nyugodtságra inteni. Ha va
lakit tisztelgéséről vagy ruhájáról 
fölismer, hogy közénk való, bár
mely nemzethez, társadalmi osz
tályhoz vagy vallásfelekezethez 
tartozzék is, testvérként kell vele 
bánnia; szükség esetén élelmi

szerét és fekvőhelyét is köteles 
megosztani. Barátja az állatoknak 
is, nem a fészekrablásban, hanem 
egy kis énekes madár etetésében 
leli gyönyörűségét.

Feljebbvalói parancsának szó 
nélkül engedelmeskedik, mert tudja, 
hogy ha mindenki a maga feje 
után indul, eredményes munkáról 
szó sem lehet. Tiszta gondolatában, 
szavában és tettében.

Ezek nagyjában a cserkészet 
papiroson adott elvei, de mindig 
praktikus vonatkozásban; sokkal 
többet nyújt azonban, az ügyesség- 
fejlesztés javára, természetben. A 
városi Unt kiviszi az Isten szabad 
ege alá, ott tábort ültet vele, száz 
meg száz olyan probléma elé ál
lítja, hogy megoldásában ügyessé
gét és leleményességét kifejtheti. 
Az élet apró kényelmeihez hozzá 
szokott diákot cserkészkedés köz
ben nem várja délben a kész ebéd, 
főzőedényében egyszerű, Ízletes 
ételt készít. Este nem várja a 
vetett ágy, mert fekvő helyéről 
maga gondoskodik; ha ruhája el
szakad, magának kell megfoltoznia: 
a sátortáborban a saját és társai 
kényelmére mindent cl leéli követ
nie. Már most legyen az akármi
lyen egyszerű dolog, mint egy 
biztosan tartó csomó kötése utász
munkáknál, szilárdan álló sátor 
verése, sikeres segélynyújtás kisebb 
baleseteknél, akkor ezek az apró- 
cseprő sikerek mindmegannyi tég
lájává válnak a szilárd jellem, el
lenmondást nem tűrő bátorság 
művészi épületének s ezt lelkűnk
ben — fáradság, lemondás, életünk 
árán is fel kell építenünk.

A mozgalom főkiválósága tehát 
abban áll, hogy az ifjú összes 
képességeit, —- s ezek eddig leg
többször csak csinytevésekben nyil
vánullak, — magának foglalja le, 
azután jó irányba terelvén, úgy 
is fejleszti ki. Visszaadja az ifjú
ságot a természetnek, miközben 
elvonja a várostól. Testét megedzi: 
domború mellű, párducizmu, sas- 
szomü fiukat akarunk látni.

Ha az előbbiekhez még azt is 
hozzávesszük, hogy a mozgalom 
egyik főcélja lovagias és szolgálatra 
kész nemzedék nevelése is, azt 
hiszem, nem akad, aki a cserké
szet létjogosultságát vitatni akarná.

Az elmúlt mostoha idők nehéz
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nyűgét lerázva vállunkról, magasba 
szegzett szemmel, szivünk-lelkünk 
melegével lógjunk hozzá további 
munkánkhoz, bátran fordulva a 
nagy közönséghez egyik vezetőnk 
szavaival: „Anyák! Adjátok ne
künk fiaitokat, mi testben és lélek
ben megerősödve vezetjük őket 
vissza hozzátok!'

Ueszédes Lajos
v. komáromi segédtiszt

A  B rocken  alján.
Hív a hegy,
Zúg a bérc;
Szava, kegy,
Szava érc :
Megértem . . . bevárom.
Pompában
Eg a föld:
Puhája 
Puha zöld:
Elnézem . . . csodálom . . . 
Csöpp ember . . . nagy álom

P> übája 
Dalra csal,
S imává 
Lesz a dal,
S földig hajol fejem . . .
Lél, élet.
Mindenséy,
Természet,
Istenség
Érzem, rokon velem . . !
S öl bennem . . .  és velem! K 

Harz. Deutschland.
Ifjb. Vallentinjí l>ezsö.

V n  0  B L E M Á K.
Kedves Sanyim!
Értem, ha ma kiváltképen fel

merül Bennetek ez a kérdés: van-e 
tulajdonképen lelkiismeret ? A mely
ről oly sok szépet hallotok az iskola 
padjai között, de mit oly nehéz 
feltalálni a való életben.

Mikor a vallás azt tanítja, hogy 
a lelkiismeret Isten szava bennünk, 
akkor ezzel azt akarja kifejezni, 
hogy cselekedeteinknek az indító 
okai nem pusztán az ösztönök és 
a tudatos önzés, hanem egy olyan

ok is, amely túl esik az emberi 
önzés érdekkörén.

Kant, a nagy német bölcsész, 
más nyelven ugyan, mint a vallás, 
végeredményben ugyanazt állítja. 
Szerinte van valami fensöbb rendű 
parancs az emberi lelkekben („du 
sollst“ !), amelynek kénytelenek 
vagyunk engedelmeskedni.

Kanttal szemben Berbert Speu- 
cer, de még inkább Max Stirner 
könyörtelenül leplezik le cseleke
deteink titkos indító okait s ki
mutatják, hogy cselekedeteinknek 
a legjobb esetben hiúság, erkölcsi 
javak szerzése vagy félelem az 
okozója.

Hol van itt az igazság?
Mindeniknek van valami igaz

sága, de egyiknek sincs teljes 
igaza.

ügy Kantnak, mint Spencerék- 
nek az a tévedésük, hogy általá
nosítják véleményüket.

Spencernek és Stirnernck kö
szönhetjük azt a józanságot, hogy 
ma már nem vagyunk hajlandók 
derüre-borura minden cselekvést 
erkölcsi cselekedetnek minősíteni. 
Hanem alaposabban kutatunk a 
cselekedetelftHtkos motívumai után.

De annyira már nem mehetünk, 
hogy minden cselekedettől meg
tagadjuk az erkölcsi jelleget.

Minden cselekedettel szemben fel 
lehet emelni a kétség szavát, hogy 
az egyéni önzésnek nem messze- 
tekintő számításából fakadt-e, csak 
egy cselekedettel szemben nem 
áll meg ez a kétség. Mikor a hős, 
a szent, a lángész, az eszme har
cosa higgadt megfontolás után is 
inkább választja a halált, mint 
elveinek megtagadását. És még 
csak azt sem lehet mondanunk, 
hogy az ilyen cselekedetek mind 
fanatizmusból származtak. A vallá
sos köröknél még esetleg fel lehet 
ezt hozni ellenérvül. De mit szól
junk azoknak a hősi halálához,

akik mig éltek, büszkén vallották 
magukat materialistáknak? Az az 
ellenvetés sem áll meg, hogy az 
ilyen cselekedetek mind felgerjedt 
szenvedély hatása alatt történnek. 
Mi ismerjük a hősöknek és szen
teknek vívódásait, amelyekben a 
józan értelem és a benső el
kötelezettség birkóznak egymással, 
mígnem leküzdhetetlen erővel győz 
a higgadt megfontolás felett a 
benső elkötelezettség.

Mondhatná valaki, hogy a hősök
nek ez a cselekedete szintén önzés. 
Mert elveik nélkül úgysem tud
nának élni. Am helyes. Akkor 
csak ennyit mondunk : Adjon Isten 
a világnak sok ilyen önző embert.

Azt készséggel ismerjük el, hogy 
az erkölcsi cselekedet ritka ünnepi 
jelenség a földön; mintegy: klasz- 
szikus erkölcsi oktatás. És ez az 
a pont, ahol nem tartunk Kanttal. 
Nincs a vallás számára jobb bizo
nyíték amellett a tanítása mellett, 
hogy életünk ki van szolgáltatva 
rajtunk kívül álló isteni erők titkos 
hatalmának, mint azok a nagy 
lelkek, akik fennen vallották ma
gukról, hogy semmiféle vallásban 
nem hisznek, de az életükkel és 
halálukkal a legragyogóbb idealiz
must valósították meg.

Törpe lelkekbe -— legyenek hí
vők vagy hitetlenek — csak hálni 
jár a lelkiismeret.

De a nagy lelkek — hivök és 
hitetlenek egyaránt — bizonyságot 
tesznek arról, hogy az életük el- 
téphetetlcn függésben áll a látható 
világ mögött vagy fölött lappangó 
titkos hatalmakkal. Nevezzük bár
miként e hatalmat, az a dolog 
lényegén mit sem változtat.

Sapienti sat.
Szeretettel köszönt 

Peri bácsi
WVVWVVWVWAVVWWWV

Éberség, figyelem, felajzoit akarat 
nélkül sem megőrizni, sem gyara
pítani nem tudjuk lelkünk javait!
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Hangulatok.
Ú t l e í r á s .

(Szerzőnek s»jtó alatt lévő munkájának 
bevezető sorai. Szerk.)

. . .  A vonatunk simán úszott, 
rengett, kalászhányó, buja táblák 
között . . . Ascherslcben tornyai 
lassan mozoglak, tolódtak egymás 
felé, egybeolvadtak és szétválva 
újra már siilycdni kezdtek a 
messzibe . . . amig egészen elvesz
tek előlem . . .

Az egész város parkírozott ut
cáival, négyszögletes, hatalmas 
fogadó terével a német kiswos 
felszínes nyugalmával hatott rám, 
amiben benn azért oly kimért, 
munkás élet pezseg, amit csak 
itt láttam.

— Különös egy nép ez! Meg
becsülhetetlen a dolgossága, rideg 
a józansága és visszataszító az 
általános udvariasságával el nem 
rejthető modortalan volta és tu
datos gőgje.

De meg tudom becsülni őket! 
Velők élni, köztük élni azonban 
talán belső halálom lenne.

. . .  A sínek, amik mindig ugyan
úgy futva össze, szikrázva nyíltak 
szét előttünk és zárultak mögöttünk 
finom, egyhangú, örök egyforma
ságban, biztosság nyugodt hangu
latát keltették fel bennem. A 
napfényt nem ellenezve kerestem 
a hegyeket és elmosódottan élt 
bennem a zsibongó, tarkasapkás 
studentektöl nyüzsgő cötheni pálya
udvar, mint a prózai élet embor- 
síirüs, dologtalan zsivaja, bomlott 
rohanása, ahonnan kikivánkoztam 
a tisztán, igazán már két éve nem 
ölelt természetbe, a zugó feny
vesek közé . . .  a szabad ég alá!

Vitt a vonat . . .  És egy-egy 
percre mégis mintha mélabus lettem 
volna . . .  És érdekes, hogy mindig 
igy van az ember, valahányszor 
vágyai teljesültének előestéjét meg
é ri. .  .

Kfeken, halaványan feltűntek a 
dombok, szelíden nőttek elő a 
hegyek, zöldesek lettek az erdők, 
melegebbek és közelebbek . . .  És 
én mentem feléjük. Ahogy az első 
ormok felénk néztek, olyannak 
láthatták a vonatunkat, mint egy 
nesztelenül feléjök sikló gyikot. . .

A töltésmenti fák bókoltak utá
nunk . . . és a kockázott mezőkről 
kék virágok néztek fel ránk . . .

Egy óránk volt Quedlingburgban.
Mint egy mese, olyan volt ez a 

város! — Szingazdag, eredeti és 
ősnémet. Az utcákon úgy futkos
tam, mint egy mámoros, az idő 
rövid volt és minden lépés uj, 
gyönyörű csodákkal várt. A vár
templom sohse látott, ódon hatalma 
fogott le, mikor a Klopstock szülő 
háza előtt álltam, pici, faragott 
német házak között . . . néma, 
zavartalan magányban, szépség
ben. — És csak álltain, mint a 
mesében elámult lovag, aki szürke 
idegenben belecseppent egy el
varázsolt, különös-házas udvarba, 
ahol a szin, a vonalak és a va
rázslat hangulata elfogta a lelkét. . .  
Szótlan . . . gyönyörben . . . Csak 
álltam . . .  és mint Andersen me
sékben beszéltek a házak elevenen, 
sokatmondó szavakkal, amiket csak 
én értettem; én . . . meseszerető, 
bolyongó szerelmese annak a tel
jesen soha el nem nyerhető tün- 
dérkisasszonynak, akit Szépnek 
hívunk.

Beszéltek a fák, a sárgafüggö- I 
nyös, picike ablakok színes keretei 
középkori történeteket; és a vár 
kiterjesztette fölénk komor ár
nyékát, mint a mélység, amit gon
dolatok nyithatnak . . . Elbüvölőd- 
tem . . . mélyen . . .  a mélyben

És a vártemplom érckakasán a 
végtelen magasban megcsillant egy 
napsugár . . .  a felséges arany.

Thalébán voltunk ; a Hars első 
városában . .!

Egy csinos villában kaptunk egy 
kis szobát, s bár esteledett, még 
felmentem a Hexentanzplatz szik
láihoz, ahol a Walpurgis-Halle 
Faust illustraciói babonás, mély 
benyomást tettek rám a félho
mályban . . .

Alkonyodon . . . Előtte való nap 
esett . . .  és a messzi Brocknn 
fölött vörösre sirt szemmel nézett 
ránk a nap. A felhők is még tele 
voltak könnyel . . .  A természet 
siratta a nap halálát.

Én a szépségektől, az erdő cso
dálatos, üde illatától mámorossá 
lettem . . . Tüdőig szívtam mélyre 
az erdő lelkét, a felhőkönytöl 
nedves fenyőszagot.

Üdvözöltem a Harzot, A hegy

ség lilába játszó, elmosódó hullá
mait és nem vettem észre, hogy 
árnyéklábakon lassan bujt elő az 
éj a Bode-tal örvényes, tátongó 
szádából. Lesiklott a sziklafalak 
alján a lábam alatt a kicsi Thaléba, 
ahol még az ébrenlévö villák resz
kető szemekkel néztek az éj 
elébe . . . Egészen sötét lett . . .

Lenn a villasorok szelíden bújtak 
egymás mellé . . .

Künn langyosan szitált az eső. 
Élettel telt, áldottan dús volt a 

I május; és az eső eszembe jut
tatta az őszi permetegeket, amik 
ép oly szelídek, de szomorúak; 
ép oly ködlők, de komolyabbak, 
hangulatosabbak, de hűvösebbek.

if'jl). YVallentinyi Dezső.

.,Cs(i k egy igazság létezik, melyről fel
tétlenül meg kell győzni az emberiségei 
cs pedig arról, hogy a szeretet és nem 
az erőszak lesz a világ jövendő ttra!“

Hcibindranath Tagoro.

Mint harmadik polgárista lányok, 
kaptuk feladatul rajz-órán: Kiki 
illusztrálja a maga kedvenc költe
ményét.

Nem volt könnyű feladat.
Akinek esze volt, cserben hagyta 

a kedvenc költeményét s festett 
egy zöld gályát, rá egy madarat 
s föléje irta: ..Zöld ágon kis gili 
zokogva bug,“ vagy Szilassi. aki 
meglette azt a tréfát, hogy bemá
zolta feketével az egész rajzlapot 
s ráírta : „Sűrű sötét az éj, dühöng 
a déli szél."

De mi többiek, nem mérlegelve 
a dolgok technikai nehézségeit s 
elragadva csillogó fantáziánktól, 
Műbele Balázs módjára nekifog
tunk kedvenc verseink illusztrálá
sának. Kitűnő dolgok jöttek ki.

—- Mondja kérem, Kende, ez mi ? 
— kérdezte a rajztanárnó, mikor 
egy ideig eredménytelenül törte a 
fejét egy cinóbor-szinü pocsolyán, 
amelyikből jobbról egy barna 
fatörzs állt ki s ebbe kapaszkodott 
egy emberi alak egy másiknak 
intve nyilván azt, hogy ne jöjjön 
erre, mert itt rosszul jár. A fatörzs 
körül úszkált néhány barna tök.
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— Mi ez?
— Ez kérem —■ szólt sértődő - 

len Kende, - -  Kent s a harminc 
nemes. Legtöbbüknek a távlattal 
gyűlt meg a baja. Zupka a János 
vitézt akarta illusztrálni, amikor 
János megbámulja az óriás-varjút, 
amely egy kétmérföldes fa sudarán 
ült s mégis akkora volt, hogy fel
hőnek vélte.

A János karja, nyilván a bámu
lattól, égnek van terjesztve, a 
madár óriási nagy lett, a kétmér 
földes fának nem maradt elég hely 
s Így az egész úgy festett, mintha 
a kis ember könyörögne a nagy 
madárnak, amely elragadta fog- 
piszkálóját.

Nem szeretek előtérbe tolakodni, 
azért hagytam magamat utoljára.

Az én kedvenc versem volt.
„Feljött a hold a Tiszára,
Csend borult a fűre-fára.
Szeged alatt, a szigetnél
Áll egy ódon halászbárka" . . . 

és tovább.
Nagyon szépen elképzeltem s 

le is festettem, bár nem egészen 
úgy sikerült, ahogy elgondoltam.

A Tisza a felső jobb sarokból 
rohant alá, meredeken, hogy majd 
a nyakát szegte s csak akkor vettem 
észre, hogy az égnek nem maradt 
hely. Kénytelen voltam megelé
gedni a holdnak fordított, virtuá
lis képével, amely elfogulatlan 
szemlélők állítása szerint úgy 
festett a kék habokban, mint egy 
rémült tojás, amely azt nézi, merre 
menekülhetne onnan. Egyetlen re
ménye az a halászlegény, aki lenn 
a bárkán furulyái, de az a billegő 
ujjaival hosszú orrot látszik mu
tatni neki.

A tanítónőnk nem volt megelé
gedve velünk s eltépte a műveinket, 
bár a dologban csak az volt az 
egész, hogy ö nem rendelkezett 
ugyanolyan fantáziával, mint mi. 
Holott ezt minden művészet meg
követeli a híveitől.

II. Margit.VA^V\,VSWAWAVWWvVW
Dániában a Skandináv államok 

cserkészszövetségei 1920 júliusá
ban nemzetközi összejövetelt tar
tottak Kjübonhavnban(Kopenhága) 
a londoni Jámboráéhoz hasonlóan. 
A budapesti gyermekek javára két 
waggon adományt gyűjtöttek,

Hét évvel ezelőtt. . .
Visszaemlékezés az első szombati 

cserkészekre.
Halasy . . Papp . . Soós . . — 

ki tudná már felsorolni őket!
Nem is volt nagy szám. Kevesen 

voltak, mégis sokan meghaltak 
már közülük.

Nagy csomagok érkeztek az öreg 
gimnáziumba és kerekrenyilt szem
mel bontotta fel egy kis társaság. 
Cserkészkalapok és hosszú mo- 
gyorófa-botok kerültek elő, resz
ketve illesztgettük fejre, kézbe, — 
aztán egyszerre — kipirulva, mo
solyogva tisztelgett nyolc fiú! 
Cserkészek lettünk .. . azt se tud
tuk hirtelen, mit csináljunk —- és 
az én lelkomből elfogult, öntudat
lan hálaszavak röppentek el némán. 
Tavasz vo lt... és 1914-et irtunk.

Lesztek, akik még emlékeztek 
rá. És elindult az első rimaszom
bati őrs bejárni a várost. Feszesen 
lépegettek . . .  az ablakok remegve 
verődtek meg íélszegen fogott bo
toktól . . . nem mertek félrenézni 
sem . . .  az öreg luleránus templom 
mellett beindultak a piac felé. El
megyünk a parancsnok ablakai 
előtt. . . visszatérünk a gimnázium 
udvarába . .. Alkonyodik . . .  Lan
gyos este le tt.. . Hazamentünk.

Egyszerit, igaz mese. És akkor 
éjjel nyolc szív egyet álmodott.

Azt álmodtam: hogy boldog 
vagyok. Azt álmodtam: hogy uj 
rétekre értem, uj virágot téptem, 
szebb erdőket láttam, szebb életet 
élek. Azt álmodtam, hogy minden 
ember cserkész, akinek jó a szive 
és szereti az Életet: a Minden- 
sőget és magát. S azt mondta 
valami: Az ifjúság akaró hit és a 
hivő akarat az Élet!

— Ne nevessetek ki ezért. Pici 
emlék, de nekem oly szent, ami
lyen egyszerű.

Akkor álmodtam ezt. Most már 
tudom: vallom!

Miénk a jövő ! A magunké is 
és az Anyánké is ! Miénk, akik 
hiszünk, akarunk és fiatalok va
gyunk.

És most, hetedik éve, mikor a 
cserkészet megszervezéséről elő
ször beszéltem régi professorom- 
inal, az öreg cserkészek nevében, 
akiket már elvitt az Élet, hálás,

igaz köszönettel emlékezem meg 
Horváth Zolámról, a rimaszombati 
cserkészcsapat első vezetőjéről, 
jelenlegi főparancsnokáról, aki 
nélkül a mi álmunk valóra akkor 
nem válhatott volna.

A mi hálás tiszteletünk legyen 
tanúbizonysága : hogy a cserkészet 
egy nemesebb, élő diákélet, egy 
fiatal lélek valóra váltott költészete!

Ifjb. Wallentiuyi Dezső.

1902. május 9 én született Pá
pán Fodor József. Nagybátyja éjjeli 
őr. Atyja szegény járásbirósági 
hivatalnok. És ez a fiatal gyer
mekembe!’ ma a legnagyobb fel
találók egyike, egy második Edison. 
Olyas valamit talált fel, amin ősz 
emberek is hiába törték a fejüket 
s egy nagy német vállalat egy millió 
márkát és 50% haszonrészesedést 
ajánlott fel szabadalma átengedé
séért.

Az ő találmánya a Fodor-féle 
ár araszalegató. Az eddigi készülé
kek által előállított váltakozó áram 
pár millió-ampére intenzitású, a 
Fodor-féle áramszakgató ezer— 
kétezer-szer akkora intenzitással 
dolgozik, tehát 10—15 ampére. 
A közepes szakgatási érték is jóval 
nagyobb: 750 milliárd!

Találmánya különösen fontos a 
radiótelegraliában és az elektro
terápiában. Bizonyos idegbetegsé
gek, csuz, reomatikus fájdalmak 
eletromos gyógykezelésnél a hatást 
az intenzitással négyzetes arány
ban növelik. A rezgésszám oly 
nagy, hogy az idegrendszer 
nem tudja követni a gyors válto
zásokat s igy a kezelt beteg sem
mit sem érez. Igen nagy előnye 
a Fodor-féle szakgatónak az olcsó
sága és egyszerűsége. Az eddigi 
ilynemű orvosi műszerek pár száz
ezer koronás előállítási költség 
mellett egész szobát foglalnak el, 
inig ez csak szivardoboz nagyságú 
készülék és az ára körülbelül 
5—6000 korona lesz.

Ezzel a készülékével vált egy
szerre ismertté a Fodor név. Mint 
kis gyermek szerette a mesés
könyvet. Mint pápai gimnazista 
kedvelte a fizikát, számtant, mér-
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tant, történelmet és református 
egyháza zsoltárait. A Verne regé
nyek — saját véleménye szerint — 
nagy hatással voltak reá. Mint 
3—4-iki gimnazista katonásdit 
játszott — modern formában: 
maga gyártott puskaport, ágyút, 
fényszórót.

Mikor atyját behívták katonának, 
az élet komolyabb oldalával is 
megismerkedik. Megismerkedik az 
elektromossággal is ; egy uj világ, 
egy uj meseország tárult ki előtte! 
És ezt akarja meghódítani a papir- 
katonás, fényszórós diák. Már csak 
az elektromosságnak él. Az elektro
mos rezgések, hullámok, sugárzá
sok a kedvelt témái. Az önképző
körben a dinamókról, a drótnélküli 
távíróról, az elektromos rezgések
ről tart előadásokat.

Közben a szülei Zomborba men
tek lakni, de ö ott maradt Pápán. 
S mikor Zombort a szerbek meg
szállták, a hatodik osztályos gim
nazista minden anyagi támogatás 
nélkül maradt. Erről az időről 
ezt írja Fodor: „Tanítással, vil
lanyszereléssel tartottam fel maga
mat. Megtörténi, hogy favágással 
kerestem pénzt. Keserves, de szép 
napok voltak azok! Nálunk a tár
sadalom lenézi a „diákot," ha 
testi munkával keresi a minden
napi kenyerét. Pedig tanulja meg 
az a diák, hogy jó nélkülözni, 
nyomorogni is, mert akkor meg
tanul dolgozni és mások munká
ját megbecsülni . . . Mindnyájan 
dolgoztunk, mindnyájan akartunk 
valamik lenni."

És ime, a pápai szegény diák
kal ma a töke nagyurai bankkon
zorciumok tárgyalnak! Fodor Jó
zsef az egyszerű diákmühely he
lyett ma a budapesti telefonközpont 
modern laboratóriumában készíti 
újabb találmányainak modelljét.

Mert Fodor szinte kifogyhatatlan 
találmányaival. Kilométeres sétákat 
tesz meg és akkor jönnek a leg
jobb témái. A bizonyos fényinten
zitásra magától meggyulladó, ille
tőleg elalvó lámpa, a mcllényzseb- 
ben hordozható zivatarjelzö — s 
egy nappal előre megmondja a 
közeledő zivatar mozgási irányát, 
sebességét, — s több apróbb na
gyobb dolog még elégszer fogja 
hallatni Fodor József nevét.

Inae, ifjú barátom, a diák is

lehet nagy ember, ha dolgozik. 
Hálok hegyeket gyúró, villámokat 
marokbaszoritó nagy munka vár, 
hogy ebből a sok vérből és könny
ből mosoly és napsugár fakadjon. 
Ide férfiak kellenek, fejsze és 
monokli, kalapács és glacé-keztyü 
között nem válogatók. És ha gú
nyolni, lesajnálni fognak bennete
ket, mikor nagy célokat tűztök 
magatok elé s ha azt fogják mon
dani : „gyerekek, mit akartok?" 
Ne álljatok szóba velük, mosolyog
játok meg őket s csak annyit 
mondjatok: Fodor József!“ E. iu.

Soh’sem találok én az ciciben szebbet, 
Mbit a szép emberi testben igaz lelket.

(Schiller.)

Franklin János 
követője.

(Elbeszélés.)
Bágyadtan nyúlt végig a puha 

pázsiton a kis csapat. Végre meg
érkeztek ebbe a pompás éden- 
kertbe, ahová fárasztó menetelés 
után jutottak csak. Az édes ott
honban annyit meséltek róla s 
gyermekszívük is igazán, őszintén 
vágyódott oda: a csalogány li
getbe.

Az ut vége felé már-már azt 
hitték a kis fiuk, hogy sohasem 
fognak eljutni a táborozás he
lyére. Minden egyes berek, min
den kiesebb hely mellett szinte 
panaszos hangon kérdezgették a 
vezető tanártól:

„Ugye, itt fogunk táborozni, 
parancsnok ur? Ugye ez a csa
logányliget?"

A tanár tagadó válaszára azonban 
újra kialudt szemükből a már már 
feléledő öröm lángja és fáradtan, 
kimerültén, meg-megcsukló lábak
kal vonszolták tovább elcsigázott 
testüket.

Végre azonban feltűnt a látó
határon a kies liget. A kimerült 
csapat megelevenedett, az öröm 
és vidámság sugara beragyogta 
arcukat s hangos „éljen" kiáltás
sal rohanták meg a lombos fák 
tövében rejtőző hangos forrást.

Itt megpihentek. Jóleső érzés
sel dőltek végig a buja füvön. 
Szemlélgették a tábor helyét és 
cseveglek a két hétig tarló tábo

rozás sokféle kellemes dolgairól.
Meleg volt. A nap leszállóban 

volt s madár, virág álomra ké
szült. A fiuk csakhamar felverték 
sátraikat, a vacsora is elkészült, 
majd az őrtűz is kigyuladt s a 
körben heverő-ülő csapat áhítat
tal hallgatta a tanár elbeszélését.

Csak egy fiú maradt távol a 
többitől. A mese hallgatás nem 
volt inyjóro s inkább a ligetben 
tett felfedező sétát.

A fiuknak ez a csavargás nem 
tetszett. Zavarta is őket. Végre 
Árpád, egy idősebb cserkész, rá
szólt :

„Mire való ez a szaladgálás, 
Gyttszi ? Gyere küzibénk! Hall
gasd meg a tanár ur meséjét!"

„Kellenek is nekem a ti meséi
tek ! Csak hallgassátok, ha már 
olyan vénasszonyos hangulatban 
vagytok."

„De Gyűszi! Hogy mondhatsz 
ilyet? Nem is tudod, hogy miről 
beszél a parancsnok ur.“

„Ugyan miről beszélne ? Hamu
pipőkéről, csizmás kandúrról me
sél ölbeli babáinak."

„Gyuszi, Gyuszi! — feddé meg 
Árpád, —- „nem fogsz leszokni 
már soha a gúnyolódásról ?“

„Talán nincs igazam?" vono- 
gatla vállát Gyuszi. „Ölbeli babák 
vagytok! Féltek eljönni a fűztől, 
nehogy valaki leharapja orrotokat. 
Persze csak mese kell nektek! 
Csak maradjatok nyugodtan. Nem 
lesz semmi bajotok. Őrt áll felet
tetek a jövő híres utazója, én, 
Gyuszi!“

„Fiacskám!" —- szólt most'a 
hozzájuk lépett tanár, — ha igv 
áll a dolog, elfogadjuk szolgálato
dat. Cserkészt,estvéreid cl vannak 
csigázva, te őrt akarsz állni, te a 
jövő hires expedició-vezetöjc és 
merész cetvadásza. Neked ez 
semmi, játszva örködül."

Gyuszi fülig elvörösödött.
„Talán nem tetszik hinni, ta

nár ur, hogy egyedül morék őr
séget állni? Őrködni fogok egész 
éjjel egymagám. Nem ijedek meg 
árimagam árnyékától! “

„No ha igy áll a bál" — szólt 
a parancsnok, — akkor aludni 
fiuk. Ne féljetek, Gyuszi áll a 
gránicon!" És ezzel sátrába vo
nult : a többi követte példáját s
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csakhamar csöndes lett a kis 
tábor ............

Gyuszi pedig őrködött.
Fejébe nyomta kalapját, kezébe 

vette cserkész botját. Néhány da
rab fát rakott még a tűzre s aztán 
egyenletes léptekkel járta körül 
a tábort.

Gyuszi nem volt rossz fiú. Csak 
nagyzolni szeretett. Akaratos Iliiké
nek minden vágyával a küzdel
mes, hősi dolgok felé vonzódott 
s már kis korától fogva arról 
ábrándozott, hogy micsoda nagy 
letteket fog cselekedni, ha majd 
az északi sarkra fog expedíciót 
vezetni. Ha valaki csapongó kép
zeletének szertelenségeit nem 
hitte el, örökre megharagudott 
reá. Egyébként bátor, szolgálat- 
kész cserkész, jó és nemesen 
érző fiú volt. De a hibájáról 
nem tudták leszoktatni.

Most ott járkál a tábor körül. 
Nála a dac nagyobb volt akarat
erejénél. ü is fáradt volt. A 
hosszú gyalogolás megkövetelte 
áldozatát. Léptei lassanként ne
hézkesebbeké váltak, ide-oda tá- 
molygott, majd nekidőlt egy fa
törzsnek, nagyot ásitgatott, szemei 
le lecsukódtak, majd kihullt a bot 
kezéből s ő lassan utána eresz
kedik a földre, mintha a botot 
szeretné fölemelni s kinyujtózko- 
dik az avaron és — elalszik. Na
gyon elaludt. Álmában expedíciót 
vezetett a sarki fény birodal
mába ............

Ifj. Horváth Zoltán.
(Befejezés következik.)
w w w w v ^ w w w w w w w

A világháború alatt vált divattá, 
hogy mindenki „láncolt." A lán
colás alatt azt kell érteni, hogy 
valaki árut vesz olcsón és drágán 
ad túl rajta. A törvény ugyan az 
ilyesmit tiltja, de mit törődött sok 
ember a törvény tilalmával, mikor 
Így könnyen és gyorsan lehet 
meggazdagodni.

A fiuk nagyban űzték eztalán- 
colást. A német katonáktól vettek 
falevélből készült „echte dritte 
Sortét," vettek másoktól orosz 
pénzt, muszka sapkát, töltényeket, 
srapnoll-hüvelyt és a jó ég tudja, 
hogy mit.

A merészebb láncolok még posz
tóval is kereskedtek. Persze az 
ily titkos és tiltott pénzt aztán 
„titokban" elkártyázták, clitták, 
virágra, süteményre, cukorkákra 
fecsérelték.

Táltos Ferkónak mindez szemet 
szúrt és sokáig törte a fejét azon, 
hogy mi képen tudna ő eredeti 
módon pénzt szerezni.

Végre a véletlen segített rajta. 
György Ádám egy tiz perc alatt 
félrehivta s kelten sokáig tanács
koztak és tárgyaltak.

Aznap délután újból összejöttek 
és minden apró részletet meg
beszéltek.

A terv ez volt. György Ádám 
az atyja pincéjében elrejtett hor
dócska tiszta szeszből elemei 1(J 
litert. Táltos Ferkó két dis devniont 
szerez és este a malaelopója alatt 
elviszi és értékesíti. A hasznon 
feliben osztozkodnak.

Táltos Ferkó egy inasgyerektöl 
megszerezte a szükséges két de- 
miont. György Ádám megtöltötte 
és Táltos Ferkó hazaszállította a 
zsákmányt diáklakására.

Másnap Ferkó meggyónla az 
inasnak, hogy mire kellett a de- 
mion. Az inas kapva kapott rajta 
s azt mondta, hogy örül, hogy 
segíthet neki az eladásban, ameny- 
nyiben a városban épen időzik 
egy vidéki korcsmáros, aki 300 
koronát is fizet egy liter tiszta 
szeszért. Ezért a közvetítésért 
fáradságdij fejében csak egy liter 
szeszt kér.

Ferkó a közvetítési dijat rögtön 
természetben ki is szolgálta. Maradt 
még kilenc liter. Ezért adnak 2700 
koronát s a fele, 1350 korona, az 
övé lesz.

Nagyszerű, elsőrendű üzlet!
Délután eljött az inas, hogy 

Ferkót összehozza a vevővel. Ferkó 
a malaelopója alatt vitte a két 
demiont. Az inas vezette őt s 
György Ádám kísérte őket.

Az inas végre egy sarokháznál 
megállóit. Ennek a háznak két 
utcára nyíló kapuja volt. A kapu 
alatt azt mondta az inas, hogy 
majd ö ic,viszi az emeletre a 
szeszt és a pénzzel azonnal vissza
jön. Addig várjanak reá.

A két üzlettárs ebbe bele
egyezett,

Az inas a két demiónnal eltűnt 
a ház folyosóin.

Táltos Ferkó és György Ádám 
kezüket dörzsölgetve várták az 
inast. Közbe szövögettek terveket, 
hogy mit fognak a pénzzel csinálni.

Jó ideig vártak az inasra, de az 
sehogy se akart előbukkanni. Mikor 
keresésére indultak, arra a szörnyű 
meglepetésre ébredtek, hogy az 
inas — a másik kapun át meg
lépett s őket rettenetesen becsapta.

Mihez fogjanak most? Keresték 
mindenfelé az inast, az ő tolvaju
kat. Végre harmadnap találkoztak 
vele. S mikor a pénzt, illetve a 
szeszt követelték tőle, azzal állt 
elő az inas, hogy nem ad oda 
semmit; ha akarják, poroljék be, 
mert szesszel nem szabad keres
kedni. Még el is csukják őket.

Erre a vakmerőségre Táltos 
Ferkó nekiment az inasnak. Csú
nyán megrakta.

Az inas másnap följelentette 
Táltost és társát az osztályfőnél.

A nótának az volt a vége, hogy 
az osztályfő elhivatta Táltos Ferkó 
és Ádám Gyurka atyját s ezekkel 
sokáig értekezett.

A további fejleményekről nincs 
tudomásunk, csak annyi, hogy 
mind a két nebuló — nem em
lítve a karcért és a kicsapatás 
komoly veszedelmét —• három 
napig beteg volt s mikor feljöttek 
az iskolába, akkor is még bicegtek.

Azóta se kötött Táltos Ferkó 
üzleteket !

Vidéki levél.
Hájjá mó, tisztött Úr!
Tudomósomra gyűlt, hogy egy 

gyiák-ujsúgot árúi meg oszt maga 
is csinójja. Úgy gyűlt tudomósomra, 
hogy fiam a Sóndorka, aki oda 
jár a gyiák-oskolulJV haza hozott 
egyett azutón osztón aszondta 
hogy itt van la, Apóm „Az emmiönk 
lapunk." Mondok, hogy magam is 
szörnyen kedvellem a betűt, azutón 
osztón mekkövetem bion én is 
szokok follalkozni ilyesmivel. Mon
dok a Súndorkúnak. hogy máj 
hozzójórolónk minnyójan, hogy 
mekkövetem minél finomabb tar-
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talom legyen benne, mer hogy 
ilyen lapra a lyövő generáció 
szemponlyábó igazón nagy szük
ség van. Mckkövotem,- haaTisztött 
Úr mennem veti, hót munkatársi 
szerepre jómagam is vúllalkozok. 
(Isszvekeresgéllcm mó jó sok nó- 
tót oszt most mondok Sóndorka 
itt van la vidd az ettiétek lapo
tokból, tegyék bele oszt ha még 
kell, csak szójjanak, majd ködök !

Az első meg az utósó az emmiönk 
tájónkró való, de a középső 
messzebrő.

Elnü. Palócdal (hallgató-nóta).
A/, Ipóban, ha mennezed,
Sok halat látsz ugrOsnyi,
Letisletjobb follalkozás 
Oköt mind kifoddosnyi, 
tiosonezon sok ebes neopseeg — 
Letkicsit is mevveszik,
Az árábó váshalt csimmód 
Kinuman mettalpalik !

Középső. Kocsi,•emeli nóta (lassú 
csárdás).

líöcskeméli mezős szívül 
Vészük ón, vészük ón,
Közepébe fónyös képet 
Toszok én, toszok én,
De ha közbe véletlön mög 
Éhezőm, —• éhezőm ;
Mézös szivüt képvei együtt 
Mögeszöm, mögeszöm!

I 'tósó. Megint palócdal (gyors csár
dás).

Kerek a kópocta, csipkés a levele, 
Vigyük ki elannyi babóm !
Nem visszük, mer maccimóltók, 
Szeretne mind ingyér falnyi!
Kerek a kópocta, maccimólt az óra, 
Hagyíccsuk szemeire babóm!
A kellő tiszteletvei 
Miksi, 1921. február 20.

Dini Dani
adófizető pógar

'.W A Í/V A W A W A W A V W
A : Egyesült Államuk cserké

szeinek száma 500.000. Lapjuk a 
„lioys Life*, a világ legnagyobb 
ifjúsági lapja napilap nagyságban, 
gazdagon illusztrált 84 oldal.

Franciaországban négy cserkész- 
szövetség áll fenn. Lapjuk a 
„L'éclaireur,“

Az Eszperantó tör- 
tónete.

A nemzetközi nyelv eszméjének 
hosszú története van. 1561-ben 
máglyára Ítéltek egy Rajmundusz 
Lullusz nevű tudóst, mert a be
szédet és nyelvet javítgatni meré
szelte. Rajmundusztól mai napig 
számtalan nyelvalkotó kísérlet tör
tént, de legnagyobb része kudarc
cal végződött. Azonban a nemzet
közi nyelv hiveí között ott találjuk 
Leibnitz, Descartes, Müller Miksa, 
Lctellier, Forel, Berthclot és más 
nagynevű tudósokat.

Sokan a latin nyelvel akarták 
nemzetközi nyelvvé tenni. Majd a 
teoretikus, filozófiai nyelvkisérletek 
következtek. De sok képtelen terv j 
merült töl. Olyan nyelvet is alkot
tak, hogy vele festeni, beszélni, 
énekelni, trombitálni, gyorsírni, 
rajzolni és kottázni lehessen. Ilyen 
kinövés volt a volapük is.

A nemzetközi nyelv érdekében 
tokát ■ fáradtak a franciák, németek 
és angolok. A magyarok közül ki
váltak Kalmár György, Réthy And
rás, Gáti István, az első magyar 
gyorsíró és Bolyai Farkas.

Mai napság a nemzetközi érint
kezési nyelvek szókincsét már meg
lévő és kizáróan törzsfogalmakból 
állítják össze. Így született meg j 
1887-ben az Eszperantó. Neve 
onnan ered, hogy alkotója, Zamen- 
hof Lázár dr., a munkáját Eszpe
rantó dr. álnéven bocsájtotta nyil
vánosságra.

Az Eszperantó nyelv szerkezete 
végtelenül egyszerű és könnyű, 
bárki három hét alatt megtanul
hatja. Az Eszperantónak mintegy 
ezer törzsszava van. Minden egyéb 
szó, árnyalat a harminckét képző 
és rag segítségével könnyen ala
kítható.

Az Eszperantó-nyelvnek ma már 
több mint 18 millió hive van. 
Sajtója 204 újságból és folyóirat

ból áll. Eddig négy világkongresz- 
szuson jöttek össze az cszperun- 
tisták. Mindegyiken állag 2000-cn 
voltak jelen.

A legjobb teljes Eszperantó 
nyelvtant szótárral magyarok ré
szére ifj. Marich Ágoston adta ki 
Budapesten.

A ntialkoliolizim is.
Csak egy rövid, de józan körül

tekintésre van szükség ahhoz, hogy 
az alkoholos italoknak, sörnek, 
bornak, pálinkának, különböző li
kőr és konyak-féléknek szinte kép
zeletet felülmúló elterjedéséről 
meggyőződhessünk. Csak egyszer 
kell a józanság álláspontján állva 
végigszemlélni a ma szokásos tár
sas összejöveteleket; a kávéházi 
és vendéglői időtöltéseket, ünnepi 
és egyéb alkalmi, családi, meg 
rokoni mulatságokat, nagy és kis 
vásárokat, táncmulatságokat, kirán
dulásokat, hogy lássuk, milyen 
szomorúan hatalmas szerepe van 
ma a mámoriló, testet-lelket mér
gező különböző fajtájú szeszes 
italnak. Utána pedig elég egyetlen
egyszer betekinteni a kórházak, 
tébolydák és börtönök statisztiká
jába, hogy korunk minden kínját, 
nyomorát és szomorúságát meg
értve erős akarattal mondjuk ki : 
„eddig és ne tovább !!"

A tudomány már pálcát tört a 
szeszes italok felett. Pontos, és 
tárgyilagos élettani és kórtani vizs
gálatok bizonyítják, hogy a szeszes 
ital nem erősít, nem táplál, nem 
eszesil; hogy a szesz narkotizáló 
(bóditó) és degeneraló (satnyává 
tevő) méreg, mely nem csak akkor 
árt, ha részegségig leissza vele az 
ember magát, hanem gyerigit, bu
lit és beteggé lesz, akkor is, ha 
kisebb adagokban fogyasztják is. 
Ugyancsak tudományos vizsgálatok 
bizonyították be azt is, hogy az 
úgynevezett „ mértékletes“ ivás is
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(mely nem egyéb, mint megszo
kássá vált rendszeres italozás,) 
ugyanazokhoz a beteges elváltozá- 
solchoz vezet — habár lassabban — 
mint a részegségi állapotokkal tar
kított „mértéktelen"' italozás.

Azonban mindezek a tudományos 
megállapítások nem válhattak még 
ismertté a nagy tömeg előtt. Ezek
nek minél szélesebb réteg előtt 
való ismertetése minden iskolázott 
embernek önönmagával és ember
társaival szemben való erkölcsi 
kötelessége. Sikerrel az ilyenirányú 
felvilágosiló munka azonban csak 
úgy járhat, ha meggyöződéses apos
tola vizet prédikál, de azt is iszik. 
Nem „mértékletes", hanem abszti- 
nens (teljesen távol tart magától 
minden szeszes italt), nem készít, 
nem árusít szeszes italt, nem kínál 
másokat; a neki felajánlott szeszes 
italt nem csak hogy visszautasítja, 
hanem a tudomány igazságainak 
hirdetésével igyekszik odahatni, 
hogy másokat még az itallal való 
megkináláslúl is megóvjon és teszi 
mindezt azért, mert ismeri az al
kohol egészségi, erkölcsi és anyagi 
kártevéseit és az absztinens élet 
értékét, előnyeit az itallal mérge
zett élet értékével szemben.

K. 14.

Antialkoholista irodalom.

1. Pfeifer Zsigmond dr.: Az 
alkohol a háborúban. — 2. Bunije 
G. dr.: Az alkohol és elfajulás. — 
3. Hollós József dr.: Az alkoholiz
mus okairól. —- Gangé G. dr.: 
Az alkoholkérdés. —- 5. Hollós J . 
dr.: A szeszes italok hatása a 
szervezetre, — ti. Andor Ica Sándor: 
Miért beteg a magyar nép 7 — 7. 
Stein Fiilöp dr.: Az alkohol. •— 
8. Ford A. dr.: Mit akar a „Good- 
Templar“-rend 7 — 0. Ford A.
dr.: Az alkohol és az orvosok.— 
10. Bunije G. dr.: Az elkorcsoso- 
dás forrásúi. — 11. Cholnoky Jenő 
dr.: Az alkohol a földön. 12.

Szász Piroska: A „Good-Templar- 
rend*-ről. — 13. Bűben István: 
Ifjúságunk hivatása az alkohol- 
ellenes mozgalomban. — 14. Stein 
Fiilöp d .: Alkohol és munkaképes
ség. —- Ezek a könyvek megvan
nak mind a luőeneci ősi. áll. reál- 
giinn. itj. antialkoholista szövetség 
könyvtárában. A mozgalom minden 
barátja ennek útmutatása mellett 
lassanként szintén megszerezheti. 
Nem bánja meg!
w v \w v w w » w w w w w v /

Irta: Karié Sándor.
(Befejezés)

Sátorverés után a szakács és a 
naposok tűzhelyet raktak, föléje 
akasztották a bográcsot a gulyás
nak szánt hússal; a többiek fát 
hordanak s apróra vágják, cser
készbotokkal és kötelekkel a ro- 
hanós patakon át hidat vernek, 
amelynek teherpróbáját a testesebb 
fiukkal eszközük. Mások fotogra- 
fálnak, naplót írnak, hegyet mász
nak, bolanizálnak; sokan nyuga
lomra hajtják fejőket, hogy kipi
henjék az ut fáradalmait, mig 
felhangzik az ebédre hivó szó: 
Gyere, jó cserkész, a gulyás kész ! 
Erre az édes szózatra azonban 
újonnan érkezett szakácsunk átkos 
lassúsága miatt bizony sokáig 
kellett várnunk s azért ebéd elölt 
megettük —- az uzsonnánkat. De 
azért ízlett még a későbben el
készült ebéd-vacsora is, amely után 
felfrissült testtel, üde s fogékony 
lélekkel élveztük a szulyói völgy 
további természeti szépségét, amely 
csodálatos keveréke alpesi pano
rámának, nagy hegyeknek (Nagy 
Manin 891 m. Kis Manin 810 m.), 
zeg- zugos sziklahasadékoknak, vad
virágos erdőknek, buja legelőknek, 
havasalj i növényzetnek, forrás
csobogásnak, malomzugásnak, ko- 
lompnak s pászlorfurulyának. Az 
általános hangulatnak adott kife

jezést legkisebb cserkészünk ezen 
sóhajával: Lieh kár, hogy csak 
cgv napig lehetünk itt! Pedig a 
mai nap még tartogatott szá
munkra egy megrendilő természeti 
szépséget, a szédületes sziklák szűk 
szorosát: a Manin-ssakadék-ot.

Ez azonban zordon, kietlen, 
félelmetes fenségével inkább le
nyűgözött, mintsem hogy felemelt 
volna. 150 méter magas, égbetörös, 
tarhomloku sziklái közt az alig 
két-három méternyi széles völgy- 
feneket a rajta átfolyó patak 
majdnem egészen elfoglalja; csak 
szikláról-sziklára lépve nyomul
hattunk benne eiöre; a sziklák 
fejünk lelett fenyegetöleg hajlanak 
össze, alig látjuk az eget; most 
a másfél kilométernyi hosszú 
sziklaszoros már csak egy lépésnyi 
széles. Végre aztán a völgytoroktól 
vagy 200 lépésnyire már tágulni 
kezd a szoros, a sziklafalak ala
csonyabbak ; már tenyészet is van 
a baloldalon; a jobboldalt álló 
sziklák szakadozottabbak és kiet
lenül kopárak ; két hatalmas szik
lafal közt, amelyek óriás portásként 
állanak őrt a szoros bejáratánál, 
kiértünk a Manin-szakadékból. Mint 
egy lidércnyomástól szabadulva 
lélekzettünk föl s még egy félénk 
búcsúpillantást vetettünk a nagy 
sziklákra ; erre a kő Cyclopsok 
úgy ránk meredlek nagy barlang
szemeikkel, hogy szívesen hall
gattunk kedves kis kalauzunk, a 
vígan csörgedező hegyi paták hí
vogató szavára, amely velünk együtt 
ürült azon, hogy végre megsza
badult a nyomasztó szirlbörtönböl. 
Pihegve-zuhogva^ sietett, rohant 
előre ; alighanem pletykás termé
szete is hajtotta, mert csacska 
nyelvén a partján álló fenyvesnek 
meg akarta újságolni: „Jönnek a 
cserkészek. Ilyen fiukat még soha 
életetekben nem latiatok !" Erre a 
kedves hírre a különben haragos- 
zöld fenyőfák rögtön megbékéltek
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s az esti szellő finom, lehcllct- 
szárnyán oly édes, szivct-lelket 
andalító illatot árasztottak szét 
hódolati tömjénként a levegőben, 
hogy néhány udvarias cserkész 
hálából és köszönetül végigsétált 
tüpárnás palotájukon. Egy ma
gaslatra feljutva, végre megláttuk 
a Vág túlsó partján Podhragyvár 
romjait. Ezzel szemben voltak ki
kötve tutajaink; este félkilenckor 
értünk oda; lepakkoltunk és a ringó 
tu ta jbö lcsöben  édes, boldogitó 
álomra hajtottuk le fejünket.

A training1.
A training (tornabegyakorlás) 

bizonyos kipróbált módszereknek 
együttes alkalmazása abból a cél
ból, hogy az emberi test a leg
nagyobb méretű munkát a leg
kisebb fáradsággal, minden káros 
utóhatás nélkül tehesse meg. Ezek 
a módszerek újabb idő óta való
ságostanulmányt követelnek. Ezek
nek megállapításához orvosok, 
paedagogusok és gyakorlati férfiak 
kellenek, hogy a tudományos vizs
gálat és a gyakorlati tapasztalat 
kellően érvényesíttessék.

A training által elővarázsolt erő, 
egészség és kitartás állapotát for
mának nevezzük.

A jó forma nyerésére általános 
érvényű, mindenki által használ
ható szabályokat pontosan meg
állapítani nem lehet, mert minden 
egyénnél más és más a testalkat, 
a vérmérséklet, a faji tulajdonság, 
a nemes szervek, stb. Ezért csak 
nagyon általános szabályokat lehet 
adni a trainingre. Ezeknek a sza
bályoknak alkalmazásán is gyak
ran kell változtatni a táplálkozás 
rendes vagy rendetlen volta, az 
alvás és virrasztás, a hömérsék 
és időjárás, az idegrendszer álla
pota szerint.

A training szabályait már a 
régi görögök is ismerték s azok

magas fokán ma is csodálkozunk. 
Hiszen az olympiai győzök hihe
tetlen eredményeket értek el s 
ezt az eredményt is csak azért 
tudták felmutatni, mert training- 
módszerük nagyon jó volt. A testi 
szépség teljes kifejlesztése volt a 
céljuk s ezt el is érték.

Ma a testi szépséget nem te
kintik elsőrendű célnak s inkább 
speciális atlétikai gyakorlatokat 
űznek testi hajlamuk szerint.

De bármely ágát az atlétikának 
választja is az ifjú atléta, training 
nélkül nem megy semmire. A tes
tét erőssé, ügyessé, ellenállóvá 
kell tennie, hogy a legerősebb 
testi munkát és a megerőltető 
versenyt is kibírja s viszont ártal
mas szokásairól le kell mondania, 
nehogy testileg-lelkileg gyöngítsék.

A training bámulatos változást 
idéz elő az egész emberi testben 
s olyanná teszi, hogy a megeről
tető gyakorlatokban örömét leli 
anélkül, hogy azoknak káros hatá
sát erezné, inig a training nélküli 
testnek azok feltétlenül ártanának.

Ezért szükséges volna, hogy 
minden .ember bizonyos training 
által testét edzze, hogy az kitűnő 
állapotban maradjon, mert ez a 
jó érzésnek s emberi boldogság
nak egyik előfeltétele.

(Llicencc.) Marmorstcin Sándor.

Fakadó rügyek.
Cigányzene.

Hallgatom a cigány síró muzsikáját, 
Hallgatom a húrnak pattogó szavát. 
Edes-hus érzéssel tele lesz a szivem 
S lelkem tóle tűzzeí melegedik át!

Sziláján ver szivem, hogyha gyorsan húzza 
S vágja a húrt kézzel fekete cigány;
De ha lassan zokog a szárazfa lelke, 
Nincsen más körüliem, csak csendes

[magány!

Egyszer majd leülök, bor nem lesz előttem, 
Fejemet kezem mel mcgtárnaszgalom, 
Azután sokáig, Ítélet napjáig 
A cigány nótáit mind meghallgatom!

Parkó István.

Szom o rú  a sz ivem . . .
(A ngo lbó l ford íto tta  H. Z.)

Kaptam egykor én is szerelmes levelet, 
Volt idő, amikor szerettél engemet.
De az idő elmúlt s lesújtó telkemet 
S azóta nem kapok senkitől levelet. 
Rózsaszín tevéiét . . .

Volt nékem is babám, ki szeretett engem. 
Kiért odaadtam volna egész lelkem. 
Csakhogy a leányka mind és mindég csalfa. 
Mást szeretett meg és én meglettem csalni, 
Es el lettem hagyni!

w w w s w w w / w w w w w

Külföldi hírek.
Angliában, a cserkészet klasszi

kus hazájában, a mozgalom újab
ban három fokozatra tagozódik. 
Mindegyikének megvan a maga 
különleges munkaköre, szervezete. 
A legfiatalabbak, a 8 -11 évesek 
a .,\Volf-cub“-ök (farkaskölykök) 
csapatait alkotják; a 11..Hí éve
sek a tulajdonképpeni cserkész- 
csapatok tagjai; az ezeknél idő
sebbek, az u. n. ,,Ro\ver scout"-ok, 
mint idősebb cserkészek, szintén 
külön csapatokban, egész speciális 
munkakörökben dolgoznak. Ezen
kívül vannak lánycserkészek és 
tengeri cserkészek. Ez utóbbiak 
csupán 14 éven felüliek lehetnek.

Németországban a cserkészet ere
deti angol mintáját fogadták el. 
Eddig az egyéni munkát biztositó 
örsi rendszer helyett tömegmunkát 
végeztettek. Ennek folytán a test
véries cserkészszellem mindjobban 
eltűnt belőle s lassan katonai 
szervezetté, fiókkatonasággá vált. 
Az átszervezés vezére, Habbei, 
régensburgi cserkésztiszt, már 1918 
júniusában kiadta az „Aufbau“ 
cimü lapban a jelszót: „Nem az 
a cserkésztiszt, aki sok cserkész
nek parancsol, hanem akihez igaz 
szívvel ragaszkodnak cserkészei." 
Ennek folytán a bajor mozgalom 
kilépőit a Wehrkraftvereinböi. lij 
nevük „tíayerische Pfadlinder- 
schaflA
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Svájcban a mozgalom kanto- 
nonkinl és nemzetiségek szerint 
szervezkedett. Három lapjuk van: 
a „Schweizer Pfadíinder*, a „Le 
Drapeau Suisse" és a „Le Pionier."

A finn cserkészmozgalom nagy 
tért hódított az ottani józan, be
csületes nép és ifjúság körében. 
A finn mozgalom neve: „Metsiin- 
kávijal* (Skoysslrővare).

■Jugoszláviában a cserkészen,t- 
patok nagyon szép munkát végez
tek a háború alatt; de a Jugoszláv 
állam megalakulása után érthetet
len okokból feloszlattak.

Maggarorsságban a cserkész- 
mozgalom a legutóbbi időben hi
hetetlen módon felvirágzott. A 
Magyar Cserkészszövetség lapja a 
„Magyar cserkész.6 Van könyv
kiadó vállalata, termelő és érté
kesítő szövetkezete, gazdasági hi
vatala. Október 3-án Budán nagy 
díszszemle volt. 2000 cserkész vett 
rajta részt. Jelen volt Pallandt 
báró, a holland szövetség fő
parancsnoka is.S/V\,WV\WAVWWWVWWV

megírva. Az idegen kézzel, Írógép
pel leírt pályamű jeligés borítékban 
tartalmazza a szerző nevét, lakását, 
életkorát, intézetét és osztályát. A 
pályomunkabeküldésémkhatándeje 
1921 május tü. Jutalma 50 kor.

Levelezni óhajtanak Litéenecröl (Lo
sonc) a következő cserkészek (diákokkal 
is!): 1. Darkó István s. tiszt Kollárévá 
(Kiskarsa)-u. 17 (különösen csapatszerve
zési és cserkészmunka irányítási kérdé
sekről). — 2, Á(lám Lajos őrsv. Husová 
(Vnrga)-u. 25. - -  3. Belágh Barna őrsv. 
Masaryk (Rákóczi)-u. 28. — 4. lllyefalvi 
Vitéz Zsolt őrsv. Tisztviselőtelep. — 5. 
Strcitman András őrsv. Sokol(Rózsa)-u. 1.

Más levelezni óhajtó cserkészek és 
diákok címeit is szívesen közöljük, hogy 
kicserélhessék gondolataikat s baráti 
érintkezést kezdhessenek egymással. Pon
tos elmet kérek annak feltüntetésével, 
hogy milyen tárgyú levelezést kivannak 
kezdeni.

FEJTÖRŐ.
1. Számrejtvény.

Pályázat.
I. „A Ml LAPUNK1' szerkesz

tősége pályázatot hirdet a fotogra- 
fálá diákoknak. Pályázhat minden 
diák 192(1. julius 1-től készített 
képpel. A kép kirándulás, tanul
mányát valamely jellegzetes mozza
natát tüntesse fel. Csoportkép vagy 
arckép nem pályázhat. Egy kifo
gástalan pozitív képet kér a szer
kesztőséig. A kép hátára rá legyen 
Írva a készítő neve, kora. lakóhelye 
s mely osztály s intézet tanulója. 
■Jutalma 50 korona. A fénykép 
beküldésének határideje 1921 má- . 
jns 15.

II. ., A MI LA PUXIP szerkesz
tősége pád gázától hirdet egy — leg
alább háromnapos — út leírására : 
részletet is elfogad, ha világos, 
szemléletes, élvezetes fór mában van

1, 4, 21, 37, 2 =  íiu név
23, 33, 18, 36, 6, =  leány név
17, 11, 7, 11, 14, =  nemzet
5, 8, 10. 30, 3, =  gyáva ellentéte

19, 4, 9, 25. 0 =  szám
38, 1, 32, 37. — keserű ellentéte
29, 20, 31, — állat
27. 26, 13, =  növény
24. 35, 22. =  tagadó szó
16, 15, 39, =  ige
12,28, 3, == ital
34, =  mássalhangzó

1—39-ig közmondás. (Baján Dezsőiül. 
Bahslcá-Bgslrica.)

2. Sakkrejtvény.
Megfejtendő lóugrás szerint.

E- di-

;i- vagy a- több

rős de dalt -ral.

löbb ka- 11- rat.

a- e-

i l .  obiul

B —------------ “1 c

A _______  F

Az ABCDEF hatszög hosszabb oldalai 
(AB =  BC) kétakkorák, mint a rövi- 
debbek (CD — DE; EF =  FA; AH =  2 
AF). A hatszög négy egybevágó részre 

bontandó !

Jegyzet. A megfejtők között egy ér
dekes könyvet sorsolunk ki. A megfejtés 
beküldésének határideje április 20. Ret
két fejtörő megfejtése már jogosít a 
pálvázaiban való részvételre.

A 2-ik szám fejtörőinek megoldása:

16 3 2 13
9 6 ( 12
5 10 t i 8

4 15 14 J
2. Ki korán kel, aranyat lel.

3. Az összes költségeket úgy számít
hatjuk, mintha mindegyik méter annyiba 
került volna, mint a 324-ik, vagyis a 
középső. Ennek az ára pedig mindkét 
ajánlat szerint 18G kor. 05 fül. Tehát 
mindkét ajánlat egyformán előnyös ! (A 
végösszeg: 120.374 kor. 35 fül.)

Nyertes lett: Lőj dl István ev. főgimn, 
VII. o. tan. Presov (Eperjes). „A Mi 
Lapunk" első évfolyamát ingyen küld
jük neki.

A szerkesztő postája.
(1. T. „A természet ölén" c. versben 

nincs elég lendület és mélység. A nyelve 
nem költői. Rímei kezdetlegesek. Jobbat 
kérek! A naplót, szépen feldolgozva, 
szívesen veszem. — V. o. t. Névtelen 
közleményt nem fogadok_ cl. A vers 
meleghangú, de nem használható. ILT. 
jogszigorló. Ilyen lelkes emberek kelle
nek nekünk, mint Ön! Levél ment. l'dv. 
IL Zoltán. Nem elmélkedés kell nekünk, 
de cselekvényes törlcnet, útleírás. Cik
ked nem vált be. — A vidéki elöllzetök 
pontos címüket, az utcát és a házszá
mát is közöljék, nehogy a lap kézbesi- 
totlcnül visszajöjjön. — H. JT. Besoroztuk,
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ALTMANN
SÁMUEL
n ő i  d i v a t á r u h á z a  

RIMASZOMBAT

B r e u e r
ü v e 3 > P o r ~ L/ ttU c e l l á n ,

m a j o l i k a  é s  l á m p a á r u  

r a k t á r a  L O S O N C Z .

□IllLIIlIS BÉLI
sirkőraktára Is 
kőfaragó üzlete

L  LOSONC

MPWírii!UUiUUUl Rimaszombat
A legolcsóbb bevásárlási hely 
cipők, kalapok, nyakkendők, 
sapkák, fehérneműéi; és más 
divatárukban.

Vseobecná 
banka úc sp.
V LUCENCI Prijime 

2 3 v klady
Masarykovául. 39 na  knizkv

BAKSAI 
J. ÉS FIA
RIMASZOMBAT

Úri és női divatáruház. Nagy választék 
férfi és női szövetekben, menyasszonyi 
kelengyékben és rövidárukban.

Halotti cikkek nagy raktára.

RecLlinger Lévai Izsó
Ignácz
könyv- és papirkereskedése 
LOSONCZ 2—o

könyv- és papirkereskedése

H üiimoBbil n
Angyal Gyula

fűszer-, liszt- és 
gyarmatáru nagy 
kereskedése

R I M A S Z O M B A T
2—5 Erzsébet-tér 18.

L o s o n c i  T a k a r é k -  
é s  H i t e l b a n k
R é s z v . - T á r s .

.

elfogad betéteket könyvecs
kére és folyószámlára elő
nyös kamatláb mellett. 2—3

j""riedmann 
1“ Zsigmond
■  férfi és női d ivatáruh áza

1 „TIP-TOP* cipők lerakata
RIMASZOMBAT 2 5

H p H ijfe  á r i tó l  megjelent ma- 
■ 8 3 0 5 ^  g y á r  k ö n y v  ős ösz- 
Q ggg?  szes iskolai szerek

jutányos áron beszerezhetők

I f i .  R á b e l x  I H i k l ó s n á l
Rimaszombatban 2_r,

2 rí

irmán
Zsigmond
könyv-, papír- és írószer- 
kereskedése
LOSONC, Kubinyi-tér 11.

Uj! Egyszerű! Mulattató!

Kipp-koppgyermek játék
Megrendelhető a losonczi 
cserkészeknél.

Lefkovits
Ferencz
U I M A S Z O M B A T

Fűszer, italok, cukorkakíilöulegességek, 
elsőrendű cognac és likőrök. — Bor- 
nngykcreskedés.

Épület- és vasgerendák

ELADÓK
m iSKOLCZY
cukrásznál
Rimaszombat

KEREKES
ÁRPÁD
úri dlvatkülönlegességek áru- 
há/.a. F. L. l’opper-cipők cgyod- 
árusitó lielye.
LOSONC, Masaryk-u. 8. 2-2

cserkészek és diákok lcgjutá- 
nyosabban és legolcsóbban 
vásárolnák Kclágli A. bclycg- 
kereskedésében Losonczon.

Nyomatott Vigh Károly könyvnyomdájában Losoncon.


	03

