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„Csak egy virágszálal: egy versel, avagy egyetlen 
cikkel vár Szlovenszkó magyar ifjúsága az illeni költőklől 
és Íróktól. Hallják-e a gyerekek kérő szavát?"

Fenyves Pál.

F jp SP sak  egy virágszálat!
I (fii A „Prágai Magyar Hírlap"
1 április 16-iki számában írja töb-

bek közölt Fenyves Pál a fennti 
idézetei: „Csak egy virágszá

lat!", amikor szóvá teszi A Mi Lapunk 
ügyét is a szlovenszkói ifjúsági irodalom 
jelentőségének hangoztatásával és arra 
szólítja fel Szlovenszkó Íróit, hogy Írásaik
kal támogassák A Mi Lapunkat, hogy 
ez által a magyar művelődés magas szín
vonalú ifjúsági lapjává váljék.

Ezt a támogatást A Mi Lapunk 
szerkesztője és ifjú munkatársai a legna
gyobb örömmel fogadják, mert kell a nagyok 
példája, tudása, művészete, hogy a fejlődő 
ifjú lélek irányi, mintát, stílust és egyéni
séget lásson, hogy belőle tanuljon és benne 
gyönyörűségét lelje.

A Mi Lapunk négy és fél év óta tisz
tán az ifjúság lelkesedéséből teremtődött 
meg és izmosodott. Sok fiatal diák benne 
látta először nyomtatva a nevét, aki ma 
már neves iró. Olvasóink jól ismerik a 
cserkészek sorából kiemelkedett Wallen- 
tinyi Győri Dezső, Darkó István, Marék 
Antal, Urr Ida, Sípos Győző nevét. Nem 
említve azt, hogy más tehetségek is jelent
keztek, akik ma még az iskola padjaiban 
ülnek, mint Darvas Andor, Farkas Zoltán és 
mások.

Ha egyéb érdeme nincs is A Mi La
punknak, de az az érdeme elvitathatatlan, 
hogy a sok jelentkező iródiák közül ki 
tudta választani a tehetségeket s nem egy

nek megadta a döntő lökést, hogy irói 
I képességeit el ne hanyagolja, művelje,
? fejlesssze.

Pedig mily nehéz dolog, mily kemény 
í munka volt a semmiből valamit teremteni, 
[ erről a szerkesztő tudna mesélni sokat, 
1 igen sokat. De tudna arról is mesét, hogy 
! mily keserves egy lap szerkesztése a fel- 
! nőttek támogatása, az irók Írásai nélkül, 
j pénz nélkül . . .  és mégis, az elvetett 

mustármag nő, csak önzetlen munka
kedv és szeretet az ifjúság iránt legyen 

[ a vezető.
A Mi Lapunk szerény mécses csak; 

de hány diák várja epedve, türelmetlenül 
egy-egy számának megjelenését. És hány 
diáknak repül a bizalmas, szent gyónásnak 
is beillő levele a szerkesztőhöz, arról a 
megőrzött levelek gúlává magasló csomói 
regélhetnének. Mert szeretik a szerkesztőt, 
szeretik A Mi Lapunkat egyszerű köntö
sében is.

Mindenki olyan kalappal köszön, amilyen 
van! A szlovenszkói magyar ifjúság lapja 
szerény, szegényes, de becsületes. Minő 
díszessé, gazdaggá, irigyeltté válnék egy
szerre, ha Fenyves Pál felhívásának eleget 
tennének Szlovenszkó magyar irói és neve
lői és termésük javából egy-egy virágszá
lat tűznének A Mi Lapunk homlokára ! Akkor 
igazán minden magyar diák olvasná, járatná 
és a sok kicsi fillérből előkerülne az a 
hatalmas összeg, amellyel a nyomdai ügyes
ség külsőleg is széppé, kedvessé, művészivé 
avatná a most még szerény, szürke Hamu
pipőkét, A Mi Lapunkat.

Magyar irók: „Csak egy virágszálat!"
Magyar ifjak: Öleljétek magatokhoz 

szerctetlcl ezt az áldozati ajándékot!
S ch erer  Lajos.
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Ifjúsági irodalom.*
Irla : Marék Antal.

Valaki csendben, nagy-nagy szeretellel s 
nagy áldozatokkal dolgozik az ifjúságért öt éve. 
Utján nem kiséri csak fiatal szivek hálája s ezért 
a háláért vállalt Schercr Lajos, a mi Lajos 
bácsink, minden munkát, öt hosszú esztendőn 
keresztül. Anyagi gondok, közöny, lelkiismeret- 
lenség hydrafejeit fojtogatta attól az időtől, ahogy 
a A Mi Lapunk első száma útnak indult.

S ezt a munkát, Scherer Lajos minden 
szerénysége ellenére, észrevették. Felhívást írt 
Fenyves Pál, a Prágai Magyar Hírlap nagyké- 
pességii munkatársa, a szlovenszkói Írókhoz, hogy 
a lendülésnek induló szlovenszkói magyar iro
dalom egyik ágát, az ifjúsági irodalmat, melyet 
talán Schereren kiviil senki sem ápol, támogas
sák. Meleg sorokat kapott benne a nagy nyilvá
nosság előtt azért a munkáért, melyet önzetlenül 
végzett és mi, akik vele voltunk a kezdet nehéz
ségétől a folytatás nehézségén keresztül, tudjuk, 
mennyire érdemelten kapta ezeket a sorokat.

Hívjuk ki egy percre a nyilvánosság füg
gönye elé. Tanáros arcából a evikker mögül 
két jóságos szemmel találkozik a szemünk s a 
szemünkön küldjük feléje a lelkünket. Méltóbb 
ünneplést senkitől sem vár és senkitől sem 
kaphat.

A Mi Lapunknak megvan a maga irodalmi 
jelentősége. Végiglapozva a számokat, nem ki
sebb nevekkel találkozunk a hasábokon, mint: 
Darkó István, Wallentinyi Dezső, Urr Ida, Szom- 
bathy Viktor, Madame sans géné stb. neveivel, 
akik közül a fiatalabbak első próbairásaik meg
jelenési helyének emlékeznek az A Mi Lapunkra 
vissza.

Fenyves Pál nagyszerűen felépitett cikkében 
ezt mondja :

— Az nem lehet, hogy a szlovenszkói és 
ruszinszkói íróknak, költőknek, tudósoknak, ne
velőknek ne legyen egy szavuk sem a jövő 
nemzedékhez.

Én, aki öt éven át szerettem és nem szé
gyellem támogatni a gyerekek újságját (mondja 
Fenyves: bár szívesebben venném, ha nagyobb 
perspekliváju lappá fejlődne A Mi Lapunk), ma 
Fenyves Pál cikke alapján két felhívást szeret-

'  Nem szívesen közlöm ezt n cikkel, meri a szer
kesztő személyéről van szó; de rámparancsollak, hogy 
feltétlenül hozni kell. Szerk,

nék írni.
Az egyiket, amely Szlovenszkó és Ruszin- 

szkó művészeihez szólna, tulajdonképen már el
végezte helyettem illetékesebb helyen és illeté
kesebben Fenyves Pál.

A másik felhívás nektek szólna kedves 
olvasók. Minden lap terjedelme, existenciája, 
jelenési lehetősége tudvalevőleg az előfizetők 
számától függ Ha mindenki csak egy-két előfi
zetőt szerez (s annyit ki ne tudna?), olyan lapot 
lehetne adni a szlovenszkói magyar diákság 
kezébe, amelynek tanító és műveltséget plántáló 
képességét egy embernek sem volna joga két
ségbevonni. Szülők gyerekeik érdekében, magya
rok pedig a jövő virágjainak az érdekében tennék 
azt a kevés fáradtságot, mely szédületes, uj 
irányú horizontot tágítana a magyarság életét 
megmenteni, védeni és emelni kívánó aposto
lainknak.

Fenyves Pál fogadja köszönetünket a soro
kért. Adja Isten, hogy előbbre vigye a magyar
ság életének lassan rázódó, de száz meg száz 
egészséges tehetséggel megáldott vagy megvert 
szekerét.
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ravaszi riadó.
Hahó, fiuk! Pacsirta száll az égre, 
Tavasz-tündér virágot hint a rétre,
Zord csúcsokon borong csak már a hó.
Friss lombbal zúg az erdő,
Patak csobog, — szölcellö . .  .
Jcrtek, fiúk, hahó 1

A tél fagyát most vígan elfeledjük;
Mi bús emlékünk, — könnyen eltemetjük. 
Ifjú ságunk: legdrágább földi jó !
Tavasz elé siessünk,
Kelő napot köszöntsünk,
Jertek, fiuk, h ah ó!

Hadd verje vissza völgy a vig da lu n k ;
Hadd hordja zsenge rét a sátorunk, 
Duruzsoljon a rúzsé tábortüzön,
Szivünk a Természet könyvén betűzzön . . .  
Légy résen, p a jtá s : szól a r ia d ó !
Tavaszt köszöntünk, cserkészek, h ah ó !

(lloznava ) Tlcliy Kálmán.
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„És ill van a nap!
Es ill van a fény!
És ill van az élei 1“

______ Sík Sándor

Tavaszra.
Irla: Végvári Rezső.

Gyáva, fagyos, halálos Tél után most —- 
ime ránk köszöntött a diadalmas, verőfényes, 
szent Tavasz!

Mint langyos szellő dudorász a fakadó 
rügyek között. Mint tüzes napsugár életre csó
kolja a szunyókáló rónát és virággá varázsolja 
a világot. Mire szétnézünk, csodák csodája fogad 
lépten-nyomon. És mi oly jól érezzük magunkat 
a virágzó, rügyező, uj életbe lendülő hársfák, 
fenyvesek, akácok, rózsák, ibolyák, gyöngyvirá
gok szemkápráztató társaságában. Izig-vérig ható, 
ránk boruló balzsamos ózon, gyanta, a sok-sok 
olaj és bóditó édes virágillatok gyógyító erejű 
áradatában. És a csillogó reggeli harmat, lan
gyos kikeleti eső, csobogó hegyi patak, a höm
pölygő szőke Duna habjai mind, mind valami 
féltve őrzött boldog titokkal jönnek-mennek. És 
a csicsergő, csattogó, trillázó madársereg, a 
mosolygó tiszta ég, a pajzán táncu napsugár 
mindenfelől üdvözölnek, rád nevetnek, beléd 
kőinek és kikergetnek a füstös, lusta kávéházból, 
a poros korzóról ki a szabadba a nevelő nap 
arca elé ! Megváltozik minden. Az elnyomorodolt 
izmok rugalmassá válnak. Szinte kívánom a 
nehéz verejtékes munkát. Szivem uj nóta ritmu
sára kezd verni: és itt van a nap, és itt van az é le t !

Ez hát a Tavasz.
Az Élet májusa, az ifjúság a várva várt 

szent Tavaszért: lelkesedik. Őszintén és nagyon. 
Hisz ez a természete. És az „uj élet" lelkiere
jét, eszményiségét hozó Tavasz megérdemli azt. 
De ennek a helyén való lelkesedésnek tovább 
kell mennie: a céltudatos tettekhez! Ezek
nélkül üres szaimacsépelgetés minden ilyen 
Írás, költemény, minden szó, minden ünnepély, 
minden ima. E tettek célja pedig maga az Élet! 
Az uj, örömteli, boldog élet, mely után manap
ság úgy sóvárog a szomorú Ember. Ennek az 
uj életnek a rejtélye pedig benne van a Tavasz meg
annyi megnyilatkozásában, minden parányi gyöngy
virág illatos kis harangjában. Azért menj utána 
és értsd meg! Kint a szabadban, ott munkálkodj, 
ha csak szerét ejtheted, ott sétálj, ott dalold ki 
ifjú szived örömét és ürömét, ott ülj le a cso
bogó patak partján selymes fűre, ott tanuld meg

a virágzó hárs bűvösében a mindennapi leckét, 
olt olvass könyvet, ott figyeld meg a fecske röp
tét, gyöngyvirág sercenő növését, pacsirta hálás 
dalát. Innen és igy kapod meg az új, szép, 
erős, összhangos életet: kötelességet és sza
badságot, munkát és örömet, akaratot és -szivet, 
erőt és észt. így vezet be a Tavasz a muzsikáló 
boldogságba, mely nem mese, hanem a való 
Élet, annak arcával és színeivel. Ámde ez a 
boldogság elérése erőpróbája lesz ifjúi jellemed 
teherbírásának. Dolgozni, tanulni kell érte! De 
ez neked könnyen fog menni, mert a Bűn vakond
jai és a Halál sápadt kisértetei nem fognak ki 
rajtad. Fölötted őrt áll maga az Erő, Szépség 
és É le t : a Mindenható. .

Úgy legyen!

Jókai mint mesemondó.
Komárom . . .  Már maga ez a szó is öröm

mel tölti el a sziveket, mert Komárom a magyar 
nemzet ábrándvilága, kincses meseországa, — 
maga Jókai Mór.

Nem is sejtették száz évvel ezelőtt a duna- 
menti ősrégi város lakói, hogy csendes helysé
güket, mint ilyen nevezetességet fogják ismerni 
és említeni az egész világon. Száz évvel ezelőtt, 
1825 február 20-án Komáromban két erősen ki
világított ház szórta fénysugarait az utcára. Az 
egyikben, a megyeházán, a főispán várta a megye
bálra érkező vendégeket. A másikban pedig 
Jókai József köszöntötte a Móric fia keresztelői 
vacsorájára meghívottakat. Akkor az idegenek 
a megyeháza felé irányították sallangos lovaikat. 
Mig Jókai József vendégei is hamar eltávoztak, 
szintén a megyebálra siettek. Ámde a Jókai-ház 
híresebb lett a megyeházánál is és nevezetes 
maradt a századok fuiásában is, mert az e kkor 
ünnepelt kisgyerek Komárom legnagyobb fia lett. 
A szülőházat nagy név dicsősége ragyogja b e : 
Jókai Mórnak, mint a legkiválóbb magyar regény
írónak, magyar mesemondásunk királyának di
csősége.

1825 február 18-ika óla, az író születése 
óta egy század pergett le az idő homokóráján. 
Koszoruzzuk meg a komáromi kis ház emlék
tábláját. Ismertessük Jókai Mór legnagyobb re
gényírói kiválóságát, meseszövő erejét, mese
mondását.

*

Nagy emberekről szépet mondani könnyű. 
Jókairól ezt sem lehet. Ugyanis nincs olyan szép
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dolog, amit már előliünk ő maga el nem inon- i 
dőli volna. Minden szép, amit ő írt. Mily szépek 
meséi, amikből csodáshalásu regényeit és novel
láit szőtte egybe. Méltán állapították meg róla, 
hogy a világirodalomban Jókai a legelső az el- 
hitetés művészetében. Rábeszélő tehetségének 
ékesszólásával rávesz arra, hogy mindenhova 
elmenjünk vele. Felvisz a hetedik mennybe, 
utána lezúdul a pokolba. Sebes szárnyakon repit 
a tündérvilágba s a következő pillanatban lopva 
suhan velünk a démonok közé. De mi minde
nüvé követjük. Ékesszólása olyan, mini a szó
noklás terén Aranyszáju szent Jánosé. Úgy 
kidisputái elfoglalt állásunkból, hogy önkéntele
nül is követjük. Vele inegyünk Szibériába, Dau- 
riába a kirgizek közé. Elkísérjük a mesés gaz
dag ezüstbányába. Ezt felrobbantjuk s a legcso
dálatosabb módon menekülünk a volapükök 
latjába. S itt elismerünk valónak minden talál- j 
mányi, bár legyen az a legképtelenebb. Vele 
megyünk a magyarok őshonábft Vele küzdjük 
végig a hunok testvér- és szellemharcát. Csabá- j 
val együtt szikráztatjuk ki a pegazusok és szel
lemlovak patkóiból a lejútat. Vele megyünk Erdély 
bájosan félelmetes hegységei közé. Félénk öröm
mel szemléigetjük a csalóka ezernyi apró ten
gerszemeket. Félelemtől reszketve s izgalommal 
csodáljuk a vizi szörnyeket s tündéreket gyá- ] 
mántpalotájukkal. Végül ugyanezeket vele pusztít- ■ 
juk el. Velemegyünk a FEKETE GYÉMÁNTOK-at 
értékesíteni s a végpuszlulástól megmenteni, j 
Elkísérjük a magyarországi TÖRÖK VILAG-ba 
és ERDÉLY ARANYKORÁ-ba, ki-kicsapva Török
országba is. Kimegyünk RÁKÓCZI FiÁ-val szám
űzött apjához. Az ARANY EMBER-rel a legkép
telenebb dolgokon törjük a fejünket, de a sze
rencse mindig üldöz. Visszamegyünk látogatóba 
a RÉGI JŐ TÁBLABIRÁK-hoz. SZEGÉNY GAZ- 
DAGOK-ká leszünk. LÉLEK IDOMÁR-nak kép
zeljük magunkat. Csak jóval a hatás elmúlta 
után leszünk közönséges emberek. Elmegyünk a 
puszlahelyre s szívesen leszünk CIGÁN YBÁRO-vá 
Később mi is érdemeseknek tartjuk magunkat, 
hogy legyünk SZERETVE MIND A VÉRPADIG. 
Vagy olyanokká leszünk, mint AKI A HOLTA 
UTÁN ÁLL BOSSZÚT. A hőst nyomon követve 
EGY HIRHEDETT KALANDOR-rá leszünk. S 
szívesen vállalkozunk FRÁTER GYÖRGY szere
pére is, mindamellett, hogy megölnek bennünket. 
Ugyancsak szívesen leszünk a NÉVTELEN VÁR 
szomorú birtokosává. Elkísérjük hőseinket a

FELFORDULT VILÁG-ba. Elhisszük, hogy NIN
CSEN ÖRDÖG. De azért velemegyünk MINDEN 
POKLOKON KERESZTÜL. Leszünk A SZERE
LEM BOLONDJAI, bár jól tudjuk, hogy nagyol 
nevetnek rajtunk. Hatására leszünk AZ ÉLET 
KOMÉDIÁSAI, Zárkény Napóleonok. Gyönyör
ködve szemléljük a NÉPVILÁG-ob Tulvilági gyö
nyörrel engedjük magunkat elcipeltetni a MESÉK 
ÉS REGÉK honába. A hangulatos NOVELLÁK 
tartalmát is szívesen elhisszük neki. Sőt képte
lenek volnánk el nem hinni. Úgy körülhálóz 

I mézes mázos szavakkal, hogy mire ellenállásra 
gondolnánk, vele eggyé leszünk. így lehetséges 
az, hogy vele együtt találjuk fel a hajlítható 
üveget s az ebből készült repülőgépet. Ezekkel 
háborúzva megyünk a csillagokig s megírjuk 
vele A JÖVŐ SZÁZAD REGÉNYÉ-t. De kitudná 
elsorolni, hogy hová nem lennénk képesek el
menni vele ! Mindenüvé, ahová csak hív három 
korszakra oszlott regényeiben, novelláiban, elbe
széléseiben, rajzaiban, színmüveiben, költemé
nyeiben.

*

Nem csoda: oly különösen fonódik egybe 
élet és álom, ábránd és valóság Jókai regényei
ben. A költészet úgy behálózza a valóságot, hogy 
végre egyiket nem lehet megkülönböztetni a 
másiktól. Az „ibolyaszemii ember" szabadjára 
ereszd fantáziáját. S annyi könnyűséggel, szín
nel, bájjal csapóiig a végtelenségben szanaszéj- 
jel, hogy szédülnek, akik ezt látják. Csodálják 
az isteni erőket megközelítő határtalanságot. 
Ezért utánozni senki sem tudta, nem is tudja, 
talán nem is fogja fudni.

Összekeveredik a képzelt a valósággal, de 
ahogyan ezt a gyönyörűséges összevisszaságot 
elmeséli, lebilincsel és magával ragad bennün
ket. Kényszerit arra, hogy mindent elhigyjünk' 
neki. Ő a mesebirodalom oroszlánerejü királya. 
Isten erejének tündöklő szikrája, aki azért szállt 
le a földre, liO;;y köztünk, magyarok közt is 
meggyujtson és megforgasson egy soha ki nem 
alvó máglyalobogásu fénykévét. Ehhez meg is 
volt a hatalmas Utáni ereje. Az volt egyik ado
mánya, hogy stílusának megvesztegető bubájával 
párosul! illúzióit oly szeretettel írja le s hogy 
páratlan bangulalossággal teliive e szeretetni 
olvasóira is álludja árasztani. Ezért nem tudott 
valódi történeti regényt Írni. Megrajzolta képze
letében hőseinek jelleméi és így helyezte be őket 
korukba. Történeti hősei az ő koránok élő alak-
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fii. De mint többi hősei, agy ezek is angyalok 
és ördögök, mert Jókai e kél véglet közt csa
pongóit. Azonban nemcsak modellei voltak. Re
gényei neveltek is. A képzelet ragyogó jáléká- 
ban szövődő mesék, a költő dús leleményessége, 
szertelen csapongása, előadásának szokatlan 
varázsa, az egész müvét átható nemzeti szellem 
az olvasók közül is sokakat neveltek a regény
hősökhöz hasonló közéleti szereplőkké.

*

Jókai meseországát járva most már az a 
kérdés is vár feleletre, mi nevelte ennek a nagy 
magyar mesemondónak képzelő erejét, előadó 
művészetét.

a. ) Az irodalom történet azt mondja, hogy 
Jókai atyjának az 1809-i nemesi fölkelésről szóló 
elbeszélései nagyban nevelték a gyermekben a 
költői tehetséget, a mesé ő készséget. Már 9 
éves korában jelent meg kél kis versikéje.

b. ) A komáromi lanka, a Duna szigete is 
gyünyörü tájék és hozzá olyan, amilyet nem 
minden ember láthat. Főkép úgy, mint boldog 
gyermekéveinek egykor színhelyét, aztán tükrét.

c. ) A magyar mese-, mondavilág, tündér
mesék a legnagyobb nevelői a képzelő erőnek. 
Ezekre pedig felhívta figyelmét a Petőfivel kez
dődő népies nemzeti korszak. Hogy mennyire 
hatollak rá népünknek Argiius királyfi, János 
vitézszerü tündérmeséi, történeti és népmondái, 
hagyományai, eredeti jóizü tréfái, bizonyítják 
Jókainak saját szavai: „Mások a költészetet az 
égben keresik, mi keressük azt a földön. Máskor 
a költő tanította a népei, most taníts te engem, 
lelkem hajlamaitól ölelt n é p ! . . .  Jöjjetek elém 
ti rétek, mezők, délibábos rónák, csendes fehér 
házak, pusztai karámok; — lássalak benneteket, 
li a szabgjtl égnek fogadott fiai, jókedvű pász
tornép, gulyások, csikósok, szellő paripákon 
regényes, magányos csárdát látogatva."

d. ) És ezeket igyekezett megismerni tanul
mányai utján is. Regényeinek színhelyét, amint ö 
maga mondja, személyesen beutazta. Így bejárta 
az egész Magyarországot, sőt a külföldet is. 
Tanulmányaihoz tartoznak olvasmányai is.

e. ) De mégis legnagyobb hatással volt rá, 
az idő és környezet, amiben élt. Micsoda hatal
mas ellentétek ezek népünk reformkorszakában, 
különösen a 48-as és 60-as években! Átélte 
mindegyikei, sőt nem is tétlenül. Egyik nap szive 
egész tüzelő érzésével, lelkesedésével harsogja 
a szabadság^ zászlaja alatt a himnuszt, mig a

másik nap már bujdosik. De ép bujdosásában 
megfigyelhette a szabadságért lelkesedő, majd 
pedig az elnyomatás csillagtalan éjszakáiban 
kesergő népét. Elleste észjárását, meséit, humo
rát És ép ez volt fantáziájának a leghatásosabb 
nevelője. *

Íme Jókai Mór meseszövő, mesemondó 
művészete. A festő vásznon elevenilette meg az 
ő nagy gondolatát, a szobrász márványból for
málja ki és testesíti meg azt, amit nagy lelke 
elképzelt. A regényíró színes köntösbe öltöz
teti hőseit, Jókai mesemondásának páratlan mű
vészetével olyan köntösbe tudja öltöztetni alak
jait, hogy az első pillanatra lehetetlennek látszó 
alakjait és azoknak tetteit nemcsak elfogadható
nak, sőt valónak is találjuk. Ebben rejlik nagy 
sikerének titka. Valóban Jókai regényeit nemcsak 
minden magyar ismeri, hanem az idegen népek 
is örömmel olvassák. Sőt nemcsak a műveltebb 
osztály, hanem a köznép is szívesen vesz a 
kezébe egy-egy Jókai regényt, mert úgy olvassa, 
mintha egy hosszú, de csodásán szép mesét 
olvasna.

Ez az a dicsőség, ami egy század leper- 
gése után is beragyogja a komáromi kis házat. 
Ez az a páratlan siker, amely becsületet szerzett 
a magyar népnek a Dantékkal, Shakespearekkal 
büszkélkedő népeknél is.

Fusson bár ezredéveket is az idő, Jókai a 
csodás mesemondó mint a magyar nemzet soha 
el nem halványuló dicsősége fog élni. Élni fog 
vigaszlalást az ő regényeiben kereső népének 
ajakán, de szerte a világon mindazon nemzetek
nél is, amelyek az igazi műveltségért bontollak 
zászlót, amelyek lelkesednek a szépirodalomért, 
az örök költői szépségekért.

(Beregszász) Hakiík Ferenc.

Rád gondolok.
R ád gondolok én éjjel-nappal hiten,
R ád akár fájón, akár könnyelműen.
R ád gondolok, ha szememet lezárom ;
R ád gondolok, ha elkerül a.z álom.
R ád i/ondolok én nevetve, kacagva ;
Rád gondolok, ha könnyekre fakadva 
Átkozom a helyet, ahol szülétek,
Vagy ha nem érzem a.z otthon melegét.
R ád gondolok, hogy ha pihenőre térek 
S olykor az éylöl rád sok-sok áldást kerek!

jh ro ln iira i  Klein! Aliikét
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Mécs László
Irta: Fenyves Pál.

Most nem arról a Mécs Lászlóról akarok 
beszélni, akinek útja diadaléihoz hasonlatos, akit 
szerte az országban és azon túl is riadó taps, 
lángoló lelkesedés, nagy embereknek kijáró 
hódolat, ünneplő tömeg, sürgölődő benfentesek 
csoportja és a népszerűség sok egyéb jele 
fogad. Nem arról a Mécs Lászlóról, akinek nevé
től visszhangzik a sajtó, akinek álmodozó kék 
szeme, homlokára hulló szőke fürtjei, fiúsán iveit 
ajka és lágy, elomló hangja mintha örökös szál
lást vett volna az emberek szivében. Nem a 
szellemi életében olyan siralmasan megnyomo
rított magyar kisebbség Mécs Lászlójáról akarok 
beszélni, aki egyetlen hatalmas gesztussal bevál
totta a mi külön irodalmunknak távoli Ígéretét, 
akinek tehetsége drága talizmánja lett az itt élő 
magyarságnak, boldog hit, áldott bizonyosság, 
nagy szent ölelés. Nem arról a Mécs Lászlóról, 
kinek hófehér ornátusára áhitatos lélekkel tekin
tenek a hívők, kinek istenes szónoklataira mél
tán büszke az a község, amelynek lelkipászto
rául rendeltetett. Nem a népszerűség zajában 
sodródott Mécs Lászlóról emlékezem itten, hanem 
„a magányosság csönd- és halálvermes útját" 
járó emberről, aki mindenkinek mindig idegen 
marad, furcsa szavú más-ember, önmagának 
pedig titok, amit hiába nyitogat kétségek zörgő 
kulcsaival.

A lét végtelenségébe dobott pár ínyi ember, 
az összekuszálódoli dolgok közölt vergődő, ret
tenetes romlások hétfájdalmát szenvedő lélek: 
ilyennek látom a költői második verseskötelé
nek legsúlyosabban zengő költeményeiben. „A 
bűn, a bánat, temetők" fekete keze utána nyúlt 
és lehúzta a földre, az emberek közé. Azóta ez 
a so rsa : embernek lenni az emberekkel, szivár- 
ványhidat építeni millió túlsó part közölt, utat 
fáklyázni süléiben botorkólóknak, a jóság 
csodatevését tanítani süket füleknek, a Szépség 
kinyilatkoztatását hirdetni vaksógos szemeknek 
és tele marokkal szórni a szeretet biborszin 
magjait.

Így vándorol az emberek közöli, Isten aka
ratából leli próféta, „szegénylegény az ólmok 
országutjón" . . .  Nincsen hajléka, nincsen pihe
nése, mert az ő é le te : mindenkiért-fájás. Ficán-

*) Ezt a közleményt a Prágai Magyar Hírlap csiitör 
löki rovalnnak írója küldi ajándékul a serdiillebt) magyar 
ifjúságnak.

kóló lelke Isten pányváját viseli, mert aki elhi
vatott, azt lenyűgözi az Eszme. Kis perc-ember
kék gondtalanul futkosnak olcsó örömök után, 
de benne örökösen egy egész világ lelkiisme- 
rcte virraszt és elhessegeti közeléből a tarka- 
szárnyú álom-lepkéket. Ha néha nagy titokban 
az öröm parkjába oson, hol „pirosló percek 
bokrosainak", üzennek érte a magányos hegyor
mok s ő folytatja elrendelt útját.

Szive felitta népek szenvedéséi, lelkének 
feltárt kapuján öldöklő hadseregek, a jövőnek 
nekiinduló munkástömegek és jámbor bucsusok 
vonultak be életébe, derűs szemlélődéseit egy 
kusza kornak problémái megcsufitották s az 
örökös szépség szolgája küzködő, viaskodó kor- 
társsá kényszeredett. „Inog, vergődik minden 
korlárs", de ő szilárdan áll a Krisztusban való 
hit talapzatán és ég felé mulat, mint egy temp
lomtorony. Ez a hit: gyermekein liszta, békél
tető, maga feledtető istenszemlélet, hiis forrásvíz 
a forró szájnak. Egy hernádmenti falucskának 
tefnplomóba költözött ez a boldog megadás egy 
kisfiú szivébe és csodáson egybenőtt a munkás- 
életű kántornak alakjával, aki ennek az örök
gyermeknek atyja volt.

Ez a szent áhitat élteti f lécs  Lászlónak a 
magyar jövőbe vetett hitét is. Magyarkodó vers 
egy sincs a kötetben, fogadkozások, nekibúsu- 
lások, pitykék és sujtások elmaradlak és mégis 
boldogan érezzük, hogy Mécs László költészete 
magyar. Magyar különösen az Ady dalaival való 
rokonsága miatt, akinek szörnyű valósággá vált 
jóslatait zengő igéjii versben emlegeti Mécs 
Lászl ', remény-ösvényen bátor vezérünk, a 
magyar fájdalomnak, magyar bizakodásnak uj 
énekese:

. . . Négy égi tájon szenvedés-ugarba 
vetettük ömlő könnyeink vetését: 
tél közepén kezdünk tavaszi dalba 
s úgy varjuk a vetésünk kikelését, 
mert aratás kell; élni akarunk!

Valóság.
Behunyom szemem s elém tárul szép álmok 
Egész légiója.
Kinyitom szemem s elöltem áll az élet 
Szomorú valója.
Valóság, szomorú vagy és könyörtelen ;

A mélyed a legsötétebb farkasverem !
(Luéenec)  HiiniiiiermUller Imre.
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Tessedik Sámuel.
Irla: Végvári Rezső.

Olvasóim a/.l kérdezik: ki az? Megmon
dom : magyar praktikus idealista. Manapság — 
sajnos — azt se tudjuk, hogy ki fia mi fia? 
Nevét a história poros fóliánsai közül tavaly, 
ilyen időben, betűzték ki Klió famulusai, a kiván
csi „kutatók" (akik itt a mi portánkon mást se 
tesznek, csak az elfeledetteket kutatják elő 
holmi poros iratokból), átolvasták könyveit, élet
rajzát s akkor aztán, díctum-factum : azt a poros 
nevet márványba vésték és Szarvason, orsz ágos 
ünnepség keretében az általa alapitott gazdasági 
iskola falára illesztették.

Nagy dolog az, ha valakinek nevét a járó
kelők az ulcasarkon olvashatják. És őszintén 
megvallva keserű és fájó humor van e szavak
ban. Bízvást mondhatom, hogy az olyan életmű 
felett, mint amilyen T.ssediké, el lehet gondol
kozni és az is igaz, hogy végtére sóhajt az 
ember: „ha Tessedik Sámuel nem Magyarorszá
gon („véletlenül") pillantja meg a napvilágot, 
hanem valahol Mecklenburg homokos síkjain, 
vagy a ködülte Albionban, avagy Provence dal
lelt mezőin -  manapság hire-neve betölti a föld 
kerekségét." Bizony! És „ilyenek" sokan, nagyon 
sokan voltak, vannak és lesznek a „mi“ glóbu
szunkon. És ennek megértéséhez nem is kell 
különleges lángész.

Mert Tessedik Sámuel a világ egyik leg
nagyobb nemzetgazdásza és szociológusa volt. 
Örök lánggal égő szövőinek a magyar kultúra 
Panteonjában Hisz: ő alapította meg a világ 
első gazdasági és ipari szakiskoláját, úttörője 
volt a minlafalunak, a szikes területek haszno- j 
sitásának tizenhétféle módját találta ki és ismer- j 
tette, a modern gazdálkodásnak úttörője és 
irányiadója ; aki szükebb hazájában meghonosi- j 
totla a lóherét, lucernái, répát, az akácfát; aki
nek gazdasági, nevelésügyi és szociológiai mun- j 
kái megütik a másféis/.ázat, aki a „Magyar föld
mi velés"-ben egy eszményi falu részletes rajzát j 
adta közre és aki kilencszáz tanulót meghaladó j 
szakiskolát vezetett és e földön hetvennyolc évig ! 
munkálkodott csendesen az Isten jóvoltából fele
barátainak j óvói tóért.

Szivünk megnyugvására és a történeti hűség 
kedvéért ide írom azt is, hogy odaát Magyar- 
országon a Falu szövetség egész országos ak
ciója oda akar hatni, hogy Tessedik Sámuel i

mintafalvait megvalósítsa, ezért gyújtotta meg az 
emlékezet fáklyáját híres iskolájának másfélszá
zados évfordulóján.

Dohát mit is akar Tessedik Sámuel itt mi 
közöttünk, ifjúság között?

Azt, amit a praktikus idealista akar : bol
dogság képében jelentkező meleget, világosságot 
e nyomorúság völgyében vergődő Ember szá
mára. Tessedik Sámuel lutheránus lelkész volt 
Szarvason. Hétköznap tanította a népet nagy 
szive szeretetével humuszt hasítani, földet mű
velni, mocsarai lecsapolni, erdőt varázsolni s 
„a vadócba rózsát oltani, hogy szebb legyen a 
föld." Vasárnap meg fölment a szószékre és 
onnan lélekgyógyitó erőket árasztott híveire; 
erőket, melyek ott rezegtek hatalmas lelkének 
minden szavain; erőket, melyek „ság“, „ség" 
végű főnevekkel szokás megjelölni, mondván: 
boldogság, békesség, megelégedettség, ember
ség, szívósság, sőt vidámság. Ilyen volt ő 1 Sőt 
több is: férfinevelő. Tőrülmetszett magyar szive 
érezte, hogy nemzetének Achilles sarka az ifjú
sága, a reményteljes jövő hordozója. Fájt a 
szivének, hogy aki keveset élt, nem is ifjú, hogy 
életuntságról panaszkodik az, aki még alig élt. 
Rügyfakadásra akarta bírni a teste! öltött tavaszt,'az 
ifjúságot, melyet az élet festett arcú bohócai a 
Télbe akartak csalogatni. Iskolájában, hol sok
szor kilencszáz ifjú tanulta Tőle az élet mester
ségét, erősen küzdött minden testi és lelki ala- 
csonyság ellen.

Tessedik Sámuet a Teremtő segítőtársa 
volt, az ő jósága kiáradt a nemzetre és ifjúsá
gára, mint valami jó illatú olaj. Vájjon ki az, 
akinek e zimankós napokon nincs szüksége 
„ilyen" olajra ?

A két testvér.
(Befejezés)

Gróf Perényi János azt vélte, Muselin bég 
is erősitgette : „Mi vagyunk a legjobb barátok 
a föld kerekségén." És aki ezt a mondást hal
lotta, szentül el is hitte. Maga a gróf hitte leg
jobban. Hiszen hányszor rebegte el a bég szája 
azt, hogyan szereti, hogy életét, vérét is felál
dozná érette. A gróf ugyan nem rajongott a 
bégért, de az egyszer megpecsételt barátságot 
állta s a világért se szedte volna ró kedves 
törökjét.

Eslénkinl, amikor együtt iddogáltak, sok
szor megeredt a gróf nyelve; néha még leg
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szentebb titkait is fellebbenlette. Elmondta, hogy 
milyen egyedül áll a világon, hogy az erdélyi 
udvarral, rokonaival, testvéreivel összeveszett, 
hogy nem szeret senkii, hogy nem tud már sem
minek sem örülni. Sőt egyszer mámorosán azt 
is kibökte, hogy cselédeiben, csatlósaiban sem 
bízik nagyon, legfeljebb az öreg Józsiban, aki 
talán igazán ragaszkodik hozzá.

Mindezt hegyibe szedte a rávesz Muselin 
bég. Lassankint meg is szőtte álnok tervét. A 
cselédséget lassankint megvesztegette, magához 
édesítette titokban, ami igazolódott is a v bar 
alatti hirtelen ráütésében. De az öreg Józsival 
nem igen ment semmire. Az csak bólogatott 
fejével, de se igent, se nemet nem mondott. De j 
aztán ezzel az egy szolgával nem is törődött a 
dolgában bölcs és biztos Muselin bég. És ez I 
volt a veszte !

Mielőtt azonban ezt elmondanék, gyerünk 
egy kicsit a Fehér-Kőrös partjára. Ott, ahonnan 
az Erdélyi érchegységből, a Moma Kodra hegy
ség szorosából ez a sebes folyó előtör, gyö
nyörű vidék virányai közt feküdi egy városka ; 
a városka szélén pedig állott egy úri kastély 
gróf Pcrényi Sándor, János öccsének, a birtoka.

Sándor gróf az erdélyi seregben szolgált 
mint egy kisebb hadtest vezére. Sok viaskodás- 
ban volt része. Agyudörgés közt nem fogta a 
golyó, közelharcban nem sebezte meg őt soha- j 
sem a török görbe kardja, mert védőangyalai, 
felesége és két kicsi gyermeke, reggel este érte j 
imádkoztak. És a jó Isten hogy ne hallgatná j 
meg az ő kedveseinek imádságát ? 1

És mikor néha szüneteli a harc, Sándor 
gróf otthon érezte legjobban magát. Fia, apja 
mása, emelgette a hős kardját s Sándor gróf 
ezt gyönyörrel nézte. De örömmel látta sudár 
leánykáját is felserdülni s mindezek dacára 
Sándor róf mégsem volt egészen boldog. Leg
édesebb álmait is egy-egy bús emlék zavarta 
meg: János testvérének emléke!

Ilyenkor elébe rajzolódott boldog gyt rmek- 
kora, pajkos vidám óráival, csacska álmaival. 
Látta szerető édes anyját, bajnok atyját, akiket 
korán elragadott a halál és látta maga előli 
János bátyját, aki oly rosszul bánt özvegy any
jával s akivel e miatt össze is különbözött. Ez 
a szomorú fiúi önérzete ennek ellentmondolt. 
Ő könyörögjön szeretetet attól, aki az édes 
anyját annyiszor keseritetle el ? Nem, ezerszer 
nem ! És mégis : a vér nem változik vízzé, jnégis

csak János gróf a testvére.
Egy ilyen szomorú percében, éppen aug. 

12-én reggel toppant be Sándor gróf elé János 
gróf Józsi nevű szolgája. Lovát kiverte a hab, 
maga lihegett . . . Akadozottan rebegte el, hogy 
mit tervez a török Muselin bég az ő ura ellen. 
S hogy ezt a náluk idéző kisasszonytól tudta 
meg s ő küldte.

Sándor gróf szive nagyot dobbant. Elfelej
tett mindent a haragját, az anyja bántalmazását, 
csak azt látta, hogy bátyja, a véréből való vér, 
veszélyben forog.

Sándor gróf nyergeltetetl s válogatott vité
zeinek csapatával elindult a Perényi-vár felé s 
amint feljebb láttuk igen jókor érkezett. A bün
tető Ítéletet az álnok törökön ugyan nem ő haj
totta végre, de váratlan megjelenése és az isteni 
gondviselés bölcs intézkedése elhárította János 
bátyja fejéről a veszedelmet.

János gróf megtört. Szivéről leolvadl a 
gyiilölség hava, fásult keblét a szeretet melege 
ömlötte át és kö myezve borult mentő angyalá
nak, Sándor öccsének keblére és sirl, sirt mint 
egy gyermek.

(Beregszász) Ifj Zapf László.

Honfoglalás az erdőn.
A hegyi legelő összerágcsáll pázsitja bekacs- 

karingózik a mogyorófabokrok közé. Össze
vissza kanyarodik a még ki nem taposott ösvény, 
melyen honkereső vágyunk vonszol a sűrű felé. 
Most megtorpan az elül járó: sz.akádék zug az 
egymásra borúló lombok ólait. Csak egy pilla
natig tétováz, aztán ferdén nekivág a meredek
nek. Az utlalálás rá nem parancsolt kutyaköte- 
lessége vezeti lüskén-bojkron át. Hosszú sikongó 
sorban kúszik utánna a kis csapat. Vastagon 
kidudorodó fagyökéren akad meg a láb és kar
csú ugrással bukik sorjában a sok fiú az ér 
túlsó partjára. Aki ál van, rendbeszedi a tarisz
nyáját. Jól összedobálta a mászás. Vizslaszemek 
fürkészik a tájat. Följebb gyönge zuhatag csö 
rög, fehérre veri a világoskék vizet. A türelmet
len kezek belemásznak. Kékes agyag ragad a 
körmökre. Tikkadl ajkuk odatapad a marokhoz, 
hangosan szürcsöli a jéghideg forrásvizet. A 
kiapadt test gyönyörben Halódik ál.

A vizfnragta keskeny völgyben összeszorult 
kis nyáj. A vezér körülnéz. Szótváró csöndben 
lesik arcéi a fiuk és ritka nyers szavára lángos 
örömmel szélednek szerte tizenkétfeié. Most a
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hazát keresik. Csak össze-vissza lábnyomok 
maradnak hátra az elgyúrt kis homokzátonyon. 
Fürgén buggyan föl belőlük a barna viz.

Már messze csörtetnek az elsők, nekik 
könnyű mert legörbült a part elébük, de morogva 
bajlódnak még, akiknek a már egyszer megjárt 
oldal jutott. A vezér egyedül maradt a lehányt 
fölszerelés, üstök, botok és pokrócos hátizsákok 
között. Letérdel a simára csiszolt kőlapra és 
előveszi a összehajtogatott térképéi.

Zizeg a cserje. Dalos hujrával tér meg a 
kürtös. Barna melle diadalt hörög, csillogó arcán 
a most-másnal-többet tettem titkos öröme vigyo
rog: „Gyerünk csak, megtaláltam a táborhelyet!"

Hevesen fölkapja a zsákját és föl se szisz- 
szén, mikor a szíj hasadt vállába kap. A vezér 
csckos csodálattal nézett a fiú arcába. Amit 
odakivánt: a belül föltétien biztosnak érzett állí
tás büszke kifejezéséi, mely nem tűr egy kér
dést, kételkedő szemvillanást azt megtalálta 
és magába szívta. Hosszú füttyszó mint rideg 
parancs dobban át a légen, de mire a gon- 
dokbatörl agyvelőkre ér, pezsgés lesz, az öröm j 
lüktetése. Megrándul most minden bokor, meg
szólal most minden oldal, máris itt van min
denki. Fölszerelni. Indulási’

Átsiettünk a kis erdőn és amint mögöttünk 
mí radlak a vékony törzsek, gyönyörű rétre hul
lott tekintetünk. Hatalmas tábla volt az, fölhúzó- 
dőlt a halványsárga égig. A pereméről fekete 
erdőszegély ásított le csöndet. Belefeküdt lel
kűnkbe a szélesség és mi észre nem vett áhí
tattal guggoltunk le a széjjelnyiló szélen.

A lassú és halk élelmozgásokba erős lö
késsel futottunk be. A lombok puha zümmögésé
hez, a vízcsörgés tompa üteméhez mint erős 
együltkiálló járult a munkazaj és vidám kacagás. 
A pici bogárgyomrok emésztését, fűszál nedvszi- 
vásál, apró egérlébak földet kaparását, a rét 
minden anyaggyuró mozgását fölülmúlta izmunk 
lökése, lábunk dobbantása. Az uj nagyobb moz
gás belekapcsolódott a természetbe, jobban, 
erősebben dobog itt most az élet.

Fölépült a tábor, erdei emberek kedves 
kis hazája. Öl fehér sátor kacag fölfelé. Az egyik 
elbújt a bokrok közé, hadd simogassa a sok 
kis levél.

A konyhaásó kivágja a gyepléglát és neki
lát az ásásnak. Komorfekete szüzföld, ezt még 
nem forgatta ember. Vastag véres giliszták 
kígyóznak ijedten odább. Kimélyül az üstnyi szé

les árok és mire a csupasz térdek összetördel- 
lék a halombagyüjlöt! ágagai, kész a tűzhely. 
Egy-kettőre lángra kap a rőzse. A pörkölt föld 
és ecetet köpő fa egybevegyült szaga sűrűn 
gomolyog fölfelé a hamvasíehér füstben.

Az uj otthon tüze vörösre csípi a belebá
muló arcokat, bizsereg a vér, melegség szállja 
át a testei. Elül a munkazaj. Körülfog a homá
lyos erdő, mint nagy ölelő kar, csillámló csókot 
hintitek a csillagok, a természet szerelmes csönd
jében föltör örömdalunk a nyitvaváró világmin
denség felé.

Már rég elzúgott az ének. A szakács las
san ráhúzza az üstöt a pattogó fahasábokra.

(Prága) K ess ler  Edgár.

Jtt a tav asz i
Cserkész testvér itt a munka,
Itt a tavasz ne légy tust t.
Pakold meg a háti zsákod,
Nem sokára ütünk tábort.
Nincs zivatar, már nem havaz,
Cserkész testvér, it1 a tavasz!

M adár fütyüli az ágon,
Kincs szebb élet a világon 
Künn a pusztán táborozni,
S a szabad cg alatt lenni.
Virul a rét, zöldül a gaz,
Cserkész testvér, üt a tavasz!

Gyenge zöld fii az én ágyam,
S csak cserkészni minden vágyam. 
Csillagos ég a takaróm,
M adár dala az altatóm,
Altat is az, virraszt is az,.
Cserkész testvér, itt a tav as :!

Parancsnokunk, hogyha m ondja:
E lő re ! f e l ! itt a munka !
Munkához lásson minden féli 
Minden, ami mozog és c l !
Méh is mozog, zümmög a kas,
Cserkész testvér, itt a tavasz!

Nincs szebb, mint a szép termeszd,
S olyan, mint a cserkészeiét,
Madár dalol az erdőben,
Virág virít a mezőben,
Nincs szebb testvér, bármit mondasz 
Mint a tavasz, mint a tavasz.

Beregszász  Patak)- Menyhért.
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Tábori képek."
Reggel.

Hél óra Napsütés. A hegyek ormait vakí
tóan fehér ködfelhő takarja. A ködből méltóság
teljesen bontakozik ki a Vysoka szirtes gerince. 
A kis vasul kanyargó, keskeny vágánya sínén 
csikorogva fordul be egy kocsi. Egyhangúan 
talpal a csontos, fehér lovacska, vígan gördül a 
keskeny lölgyfatalpu vaslámlás kocsi. A fékező- 
nél meggondoltan rágja a bagót a pörge kalapú 
atyafi. A fehér ló után egy barna, egy fekete, 
majd egy szürke. A kocsik nyikorogva szalad
nak lova, majd eltűnnek *a reggeli páréban. A 
kőtörő döngve zakatolva dolgozik, a zakatolást 
tízszeresen búgják egymásnak a hegyek. Fenn 
a nyirfásban a vizes fűben kéklő harangvirág 
közt tehenek. A sátrak gőzölnek az erős harmat
tól. Az őrségsátorban halványan pislákol és füs
tölög a petróleum lámpás. A konyhában pattog 
a tűz, s vígan eregeti a füstöt a vaskémény. A 
füstön keresztül rezgő láncot jár a nyirfásban 
legelésző lehép. A tűzhely izzó vaslapján hőrö- 
södik a tej s a konyhaárokban álmos szemmel 
mered a tűzbe a kormos arcú szakács. Az ebédlő 
asztal sajkáiban félarasznyi esővíz . . .  A virág
tartót feldöntötte az éjjeli szél s a virágok ned
vesen tapadnak az asztalhoz.

A völgyön vidáman rikolt keresztül a re
kedt trombita. „Cserkészpajtás ébredj fel, itt 
van már a r e g g e l ! ! ! " . . .  Megélénkül a tábor. 
A sátrakból álmos, borzas fejek, hálóinges tes
tek kerül iek ki a harmattól csillogó gyepre . . .  
Sípszó. „Reggeli tornához sorba !“ Lekerül az ing 
a testről, a bőr zsírosán csillog a reggeli nap
sütésben. A torna elűzi a kényelmességet, ál
mosságot. Feszül a mellkas s a tüdő friss hegyi 
levegővel telik meg. „Mosakodáshoz!" A kimé- 
lyitett kavicsos mederben frissen, hidegen cso
bog a patak. A meztelen lábat sérti a kavics, 
a bokát csípi a hideg viz. A patak fölé hajol a 
lest, megmerül a tenyér s a fiú prüszkölve rázza 
le magáról a vizet. A haj nedvesen lóg a hom
lokba, a törülköző s a reggeli szél vörösre 
cserzi a bőrt. A testre rákerül a sárga ing s á 
sok sárga inges fiú szalad a táborba . . .  Sip . . .  
„Napipartíncshoz, sorba ! !“ Jaj, hol a kala
pom ? ?“ „Nem látja valaki a szijjamat ? ?“ 
„Rókák! Sólymok! Őzek! Farkasok! Mókusok! 
so rba !;"  Negyvenöt nodveshaju, fakóinges fiú 
áll patkóalakban sorfalat. Jelentések, majd imá
hoz hiv a kis trombita. A kalapok leröpülnek... 
Megáll az utón a zörgő paraszt sz e k ér . . .

Csend . . . Negyvenöt magyar liu ajka imád
kozik a parancsnokéval. A zöld liliomos zászló 
fürgén szalad a rúd tetejére, — negyvenöt ra-

’ A „Kiskorpátok Turista ügylet" pályázatán első 
dijai nyert.

gyogó, tiszta tekintet kiséri útjában . . .  „Vigyázz,
o s z o l j ! ! " ..........Hej konyhaőrs nem kozmás a
tej ? ?  Naposok reggeliért!!!"

Hadijáték.
A Vajarszka bükkös oldalában mély, köves, 

harasztos vízmosás. A haraszton óvatosan lép
ked egy csapot sárga inges, kipirult arcú kis 
fiú. Egy-egy megrágott kő árulón gördül a mélybe. 
....... Pszt, csendesen" . . .  A vízmosás jobb olda
lán fák közül átvilágít a kék ég. A fiuk felkapasz
kodnak a meredek hegyoldalra, óvatosan mász
nak ki a harangvirágos, nyírfákkal szegélyezett 
rétre. Itt terül el a tábor s a kis zászló fehér
sége oda virit a fák közül. A sok sárga inget 
eltakarja a hajlongó illatos fű. A tágra nyílt 
szemek kérdően, izgatottan függnek a vezető 
ajkán, aki csillogó szemmel mondja: „Józsi ke
rít, mi átúszunk a réten s trombita jelre táma
dunk. Számokat fel!!" Lázas sietséggel, de büsz
kén köti a támadó számot — fehér táblán ké
ket —- a fejükre, balkezükre pedig a cserkész
nyakkendőt. A sárga-inges fiuk erre, mint n így 
hajlongó gyikok úsznak a rét hullámos füvében 
s beugranak az erdőbe.

Szürkül . . .  Izgatottan járkálnak a sátrak 
között a patakparton a védők. „Mi az, még nem 
támadnak?" „Dezső menj fel a nyirfásba erősí
tő mek“ . . .  Most az erdőből elfojtottan szó! a 
kis trombita Ira-ta, Ira-la, tra-tá . . .  „Támadnak, 
vigyázz!" „A fa mögé!" . . .  „Háromszázkilenc- 
venhárom! Hiába bujkálsz a fa mögött, mégis 
lá tlak !".. .  A „halott" támadó elszontyolodott 
arccal megy vissza a táborba. . „Támadás az 
erdő felől, vigyázz, mind o d a ! ! " . . . A  sátrakból 
s a patak mellől szalad a sok kis fiú az erdő 
felé. Retten bujkálnak az avarban... „Rá!" A 
kél gyerek összefogódzik s a védőőrség letépi 
karjukról az inget.. .  „Hó, hulló vigyázz, csel! 
Mindnyájan a táborba!" kiállja egy vékony gye
rekhang a fa tetejéről, a patak felől villanylám
pák fénynyalábj i villanok elő s óriási . . .  Huj- 
huj, hajrá !-val tör elő a támadó sereg. Cup . . 
c u p . . .  Átrohannak a patakon s száguldanak a 
sátrak felé. A védő fiuk kétségbeesett erőlkö
déssel igyekeznek a táborba Megkezdődik a 
harc. Hősiesen védekeznek a védők, de a táma
dók hármasával mennek rájuk. A villanylámpák 
az ellenfélnél vannak, a fénynyalábok elkápráz
tatják a védőket, kik a parancsnoki sátor előtt 
egy gomolyban küzdenek . . .  „Fogd meg . . 
szakítsd" . . .  hallatszik a kavarodásból, A védők 
kifáradnak s a fáradt kis csapat feladja a küz
delmet, — csak egy kis fiú küzd kétségbeeset
ten, könnyes szemmel. . .  majd clbollik a sátor
kötélbe s elnyomja a támadósereg.

Vége a játéknak. A fáradt, csapzott hajú, 
: gyűrött szánni harcosok sorba ál l anak. „A 

támadók győztek" mondja a parancsnok ur. 
. . .  „Igen, mert csúnyán harcollak, elszakították 

i az ingpántomat" fakad ki a legfiatalabbik védő
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Este az asztaloknál viharlámpások mellett 
vacsoráznak a köpönyegbe burkolódzotl fiúk. 
Az utolsó elszánt kis védőt kél nagy fiú tartja 
az ölében s vigasztalja. A kis hős gőzölgő 
teájába két forró könnycsepp hull. . .  „ Igen .. .  
é s . . .  elszakítottátok... az . . .  ingemet!!!" sze 
pegi a másik kis fiú.

(Folylaljuk )
(Bralisiava) L im bacher Rezső.

B ú csú -szon et t .
Ma mí'fi van egypár békéi óra bálra,
Holnap talán már pillanat se le,<z,
Ma is tűnőbe már az én világom,
Szemem holnap az űrbe lévedez.

Itten vagyok ma még, ahol szereltél 
Te pár bolondos kis cserkészgyerek.
De holnap, oh ki fog vájjon szeretni,
Mert holnap, holnap messze elmegyek.

Egy évtizednek tiiudérrózsa vára
Elosziilc -- holnap —- mint a szürke p á ra ;
Holnap talán már fel se jön  a hajnal.

S  a bánatéjben hosszúja) sóhajjal 
Megindulok vándot bottal kazeinbe,
Es elmegyek a messze — végtelt nbe. —
Komárno  Darvas Ámlor.

Otthon.
A vonat fütyül egyet, azután eltűnik a köd

ben. Felkapaszkodom kocsinkra, beburkolódzom 
s megindulunk. A hideg csallóközi szél kímélet
lenül csap az arcomba,- a lovak is gyorsabban 
szedegetik lábukat, mintha rájuk is átragadt 
volna türelmetlenségem. A hóval födött földeken 
varjak tollászkodnak, nagy károgéssal röppenek 
fel, amint közelükbe érünk, pár lépéssel odább 
újra leszabnak. Olyanok mint a fi.scseppek a 
fehér rajzpapiroson. Halad kocsink. Más szóra
kozás fiijában a fákat olvasgatom . . De nini, 
már fehérít falum tornya, otthon vagyunk. Pór 
perc múlva befordul kocsink az udvarra. Kocsi
zörgésre nyílik az ajtó, ezüsthaju asszony szalad 
elém, az anyám s én „csüngök ajkán szótlanul, 
mint gyümölcs a fán."

Nem kérdez semmit, csak belemélyeszti 
barna szemét az enyémbe, s mindent tud, min
dent lát. Mert az anyaszem mélyebben lát, mint 
a többi más szem, elcsúfíthatja a nap, a por 
az arcot, megváltozhat az eltévelyedéstől, a bűn
től az anyai szeretet látja, mi van az álarc 
mögött; az ezerszer megáldott gyermek arc és 
ő megismeri, ha mások már nem akarják is.

Úgy jövök meg haza, mint a bibliai tékozló 
fiú. Mikor hazajövök, én vagyok a legszegényebb 
ember. Nincs semmim. Szivem olyan mint 
Aladin barlangja. Szép leány arc tanult mosolya
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kinyitja, mint azt a „Szezám tárulj" » s kiszed 
belőle mindent, ami szép, ami érték.

Ilyenkor nincs hitem sem. Ah mert mi 
keressük az Istent, a lelket görebben, kémlőcső- 
ben, mikroszkóp alatt s nincsen, nem találjuk 
sehol sem.

Ha meguntam a sok hamis csillogást, a 
sok pózt, a farizeusok képmulató arcát, ha bánt 
már a tülekedés, bánt hogy engedelmeskedni, 
nyelni, tűrni, várni, lemondani, félni, alakoskodni, 
versenyezni kell . . . akkor hazajövök. Ha a lár
más nagyváros füstje megülte a mellem, fojto
gatja a nyeldeklőm, ha már úgy érzem, megful
ladok . . . hazajövök.

Itthon szivem, mint valami csodás akkumu
látor, megtelik újra minden széppel, minden jóval, 
annyira, hogy másnak is jut belőle s elfeled 
haragudni arra, aki előbb mindent kiszedett 
belőle, csak a homokot, az értéktelent hagyta 
ott . . Íriszen a gyöngykagylóban is homokból 
válik a gyöngy.

Itthon hiszek] erősen, újra. A város nagy 
templomkolosszusai, a gyönyörű csucsivek, a 
világhírű mesterek szobrai, festményei, a hatal
mas búgó orgonák, nem tudnak Istenhez vezetni ; 
nem juttatják eszembe, hogy imádkozni is kéne 
s bizony „elmegyek a templom mellett". S itthon 
a sötét parasztszoba falón függő faragott Krisz
tus, a füstösrámáju ijediszemü Máriák képe, a 
kisfalusi templomorgona disszonáns hangja 
eszembe juttatják a hitet, az imát s meaculpázva 
mondom a zsoltáréneklő Dáviddal: „Uram, 
figyclmezz szavaimra, értsd meg az én sóhaj
tásomat."

Itthon a zajtól beteg lelkem belecsavarga
tom a falusi csönd puha lepedőjébe s meggyó
gyul tőle. A csendnél nincs is jobb medicina. 
Hallgatni, mint duruzsol a parázs a kandallóban, 
hogy perceg a szú a szemöldökfában, hallgatni 
az öreg ingaóra hogy méri le életünkből a per
ceket, hogyan szól a tücsök a tűzhely mellett. 
Istenem és mégis sokan a csöndtől bolondul
nak meg.

Esténként anyám mellé ülök, nem szólunk 
semmit, de eg>ct gondolunk. Ez a világon a 
legközvetlenebb beszélgetés. Fáj ilyenkor a lel
kem, hogy nem tudok neki egy kis örömet hozni, 
sajnálom őt, hogy csak gyógyulni jövök haza, 
hogy neki kell puha ujjúval kisimogatni belőlem 
a fájást, hogy neki kell szeretet-flastromot ragasz
tani a sebre, amit az élet vág r< jiam, mint ahogy 
rossz istráng kimarjítja a ló vékonyát

Kinn az ugaron megaranyoztatom sápadt 
arcom a téli nap sugaraival, mélyeket szívok a 
friss levegőből s kitárva mellem, hajadonfővel 
dalolok duhaj parasztnótát . . .

Megerősödve, meggyógyulva megyek vissza 
a lármás ős városba. Menni kell, hiv a köteles
ség. S egy darabig ismét kemény, konok daccal né
zek szembe veled rohanó, tülekedő idegölő Város.

(Cs. Csütörtök) Csiper M.
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A z e m b e r .
Bűntől sorvadó emberek röhögve dűlnek 

Krisztusi kereszt a l á ;
Vértől diUledö szemekkel marcangolják 
Önvádaskodó lelkűket.
Bűnös ninivei roncsok, emberi fajzat 
Fejét isteni oltár elé hajtá,
Miii benne a testi hiú 
Szent megnyugvással egyesül.

Bibitől fertőzött testét fölemeli az 
Istenfia-képhez.
Rothadó karjait a réz Krisztus 
Térdeire fonja.
Remegő szemei előtt mig a szép múlt 
Emlékei tünedeznek,
Addig bűnös lelke most Krisztusához 
Imádságát ontja.

Bűntől vigyorgó nyománál arc 
Bárgyú tekintete.
Torkán a bűnt fojtogató, őrjítő 
Buja nagy hatalm i,
A szeld, Szűz s bűnt ezer darabbá 
Tépő Krisztus ellentéte.
Gúnyos, de torz mosoly ül embere 
Ajkain a kereszt tövében.

192.“') májuy.

tőle nem messze egy másik hóvirágot. Örömmel 
bólingatlak egymás felé. S amint a szellő végig- 
suhant fölöttük, ineglóbálta őket, agy tetszett ne
kik, hogy már nincsenek oly messze egymástól, 
már-már elérik egymást s boldogok voltak, ki- 
fejezhetetlenül boldogok, újra örülni kezdtek az 
életnek . . .

És akkor arra ment egy kis leány, aki le
lépte a kis kóvirágol. Megfosztotta a társától, 
az élettől, a boldogságálól. Hazavitte, vázába 
lelte és sokszor, gyönyörködve, sokáig nézegette. 
De a hóvirág bánatában lassan, súlyosan haj
tőiül le a fejecskéjét. Azután a szirmai kezdtek 
sárgulni.

. . .  És most elkeseredett tehetetlenséggel 
hajolok a kis elhervadt hóvirágom fölé. Éleszt
getem, mindhiába. Fájdalom fut ál a szivemen. 
Meri amikor a természetben minden az újjá
éledésről mesél, halkan, mini egy szívből jövő 
sóhaj, lágyan, mini a hajnali szellő . . . egy cl- 
hervadt kis hóvirág fekszik előliem és én vagyok 
az, aki megraboltam a boldogságálól, én vagyok 
az, aki megöllem szegény! . . .

(Kremnica) Eleőd Anikó.

„ Bűnös emberiséig eljött a nagy óra borzasztó. 
Büntető hatalma.
l[:ába  roskadsz szent fiam lába elé, 
Villámom alá s a jt!
Hiába karolod szennyes karoddal 
Szent atyád (gyermekét.
Ember, térj magadba, előtted a szent 
S mindig járható ú t !

nini. Soliota ltoross Zoltán.

Mese egy kis hóvirágról.
Amikor a természetben minden az újra

éledésről mesél, halkan, mint egy szívből jövő 
sóhaj, lágyan, mint a hajnali szellő . . .

akkor bukkantam rá egy kis hóvirágra. 
Szirmait lassan, ártatlan félő kíváncsisággal nyi
totta ki. Ál-át remegd! minden kis szélfuváskor, 
jedlen oltalmai keresőén. De örüli az életnek, 
mint minden fiatal virág. Boldog sejtésekkel 
várta a jövőt.

Amikor egészen kinyílt, amikor sokmindent 
meglátott, akkor már nyugodlabban forgatta a 
fejecskéjét a szél szavára. Akkor már nem örült 
annyira az éleinek. Valami fájdalom járta ál. 
Vágyódva nézeti körül. Egy társai kéréséit, aki
vel összetett erővel bátran' harcra kelhetnek az 
élet nyomorúságai ellen . . .  s észre is veti,

Erdei gyümölcsök.
ii.

3. A szeder. (Rubus Tourn.) A szeder a 
rózsafélék tüskés cserjéje. Igen sok faja van. 
Tövéből hosszú, egyenes vagy hajlott sarjakal 
bocsát, ritkán a földön is kúszik. Levele válta
kozó, egyszerű karéjos, vagy ujjasán összeletl; 
virága fehér vagy rózsaszínű; ágboggá vagy 
sálorvirágzattá egyesül ; gyümölcse társas, apró, 
leves, csonthéjas szem, egymással többé-kevésbbé 
összenő. Erdőben, kivált vágásban a szedrekből 
áljárhataflan sűrűség keletkezik. A szeder gyü
mölcse ehető, savanyús borízű, be is főzik és 
szirupot főznek belőle. Egészséges szesz, bor 
és ecet is lesz belőle. Levele teának jó. Össze
húzó hatású.

4. Az áfonya. (Fenyvesbogyó, borovnica, 
Vaccinium L.) Az áfonya az erikafélék alcsa- 
ládjának apró cserjéje. Nálunk négy fajtája 
terem. Termete nagyon különböző; levele vál
takozó, gyakran örökzöld és hasitéktalan. Virágja 
magános, de többnyire fürtös ; bogyója gömbö
lyű és ehető. Nyersen fogyasztják, de be is főzik. 
Bogyója kékfeketc (borovnica, Heidelbeere) vagy 
piros; utóbbit ;sak befőzve eszik, mert citrom- 
savától fanyarsavanyu, de nem kellemetlen izii.

Leveleiből teái készítenek hurutok, köhögés 
ellen. Élettani hatása gyengén összehúzó. Vegyi 
alkotó részei; csersav, chinasav, gummi. Ize fanyar.

Botanikus.
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A diák.
(Tréfás növénylani dolgozol.)

A diók (secundae officinalis) egyike a leg- 
ösmeretesebb és legfontosabb növényeinknek. 
Dr. Proff. természetes rendszerében a porhüve- 
lyesek csoportjába, a keveset termők alcsoport
jába, a dudvafélék osztályába, a mákképüek 
rendjébe, és a tökfejfélék családjába van beso
rozva. Élősködő növény és mert azon szervei, 
melyekkel élősködik, fegyveralakuak, élősködését 
puskázásnak is nevezik. Különösen a főzelék
félék rendjébe tartozó növényeken szeret élős- 
ködni, igy a sárgarépán és a spenóton. Fontos
sága miatt a faiskolákhoz hasonló diákiskolák
ban külön arra hivaíotl kertészek, magyarul ta
nárok ápolják. Vadon csak ritkán, egyes nyári 
holdvilágos estéken a sétányokon található. Köz
kedvelt növény, néha igen szép díszpéldányai 
nőnek. Kúszó, rendszerint a falra mászik, o nép 
képzelete szerint dühében. Két nemesitett válto
zata ösmeretes; a fűzöld és a pipacsvörös diák. 
Mindkettőt az iskolákban termesztik. A napfényen 
fiizöld diák este pipacsvörös lesz u. i. a benne- 
lévő klorofil a holdfény hatására elpirul. Virága 
ugyanolyan mint a mákvirág. Virágzó kultúra 
alatt is mindig mákvirágzó diákiskolákal kell ér
teni. Termője, melyet fejnek, vagy főnek is ne
veznek, rendesen üres, néha azonban oly növé
nyi anyagot találnak benne, melyet a gazdák 
mint szecskát, takarmányozásra felhasználhatnak. 
Termői pontosan junius 29-ére érnek meg, ren
desen egy év alatt, de van olyan diák is, amely ; 
csak kél év alatt tudja gyümölcseit megérlelni. ! 
Megérése után közvetlenül aratják, ennél a pa
pák és a termés minőségét tekintve siró mamák 
is szerepelhetnek. Némely vidéken befőzés j 
helyett lefőzik. Használják a gyógyásza’bán i 
sikeresen a papák idegbántalmainál, azután 
lázcsillapitószernek és butaság gyógyítására. í 
Megemlíthető az a némely vidéken nagyon el- | 
terjedi babona, hogy a diák a butaság symboluma. :

(Kremnica) Oppé Sándor.

Húsvéti kirándulás.
A Iuceneci cserkészek Scherer Lajos 

parancsnok vezetése mellett április 3 5-ik nap
jain gyönyörű időben kirándultak Handlova és 
Bajmóc vidékére. Vonaton Piargy-ig (Jánoshegy) 
utazlak, onnan pedig vizes réten, sáros utakon 
gyalogollak Kunosvágásén át hóborilolla fenyves, 
962 méter magasságig emelkedő hegyi ösvénye
ken végig a mély völgyben fekvő, vagy hét 
kilométer hosszú ulcóból álló Handlova faluba, 
onnan pedig a szénbánya-telepre, ahol Halyák 
Rezső bányamérnök urnái magyaros vendégsze
retetre talállak.

A második napon a vonat elvitte őkel magas 
viaduktokon át, kies völgyön keresztül Privigyére, 
ahonnan gyalogosan mentek ál a magyar ciprus

szegélyű egyenes utón a gyönyörű Bajmócra. 
Itt megbámulták az egy méter vastagságú kőfal
lal körülvett falut, bementek az 1112-ben épült 
érdekes diszitésü templomba, majd a gróf Pálffy 
János rajzai szerint Hűbéri József műépítész 
által a XV-ik század első felében divatos késő 
csúcsíves stílben teljesen restaurált várba, amely
nek muzeumszerü termei egész középkort lehel
tek a néző felé. Aztán elsiettek turistáink a vár 
déli oldalán, mély katlanban fekvő melegfürdőbe, 
amelynek a Thurzók idejéből származó négy
szög alakú, zárdaszerü épületét csodálták meg, 
majd a gyümölcsösben — nyert engedély után 

megfőzték a jóizü gulyást s veitek ibolyavi
rágos hegyoldalon napfürdőt.

Délután visszatértek a várhoz, ahol meg
tekintették a vér kapuja előtt álló 600 éves híres 
hársfát, amely alatt II. Rákóczy Ferenc hadita
nácsot tartott, egy alagút bejáratot és a parki 
tavon még tutajoztak is. Estefelé Privigyére 
vándorollak vissza és ennek nem épen liszfa, 
egyenetlen utcáin bandukoltak végig. Este 10 
órára ismét Handlován voltak.

Handlován megnézték a bányatelepet, beren
dezését, a háttérben emelkedő a 970^ méteres 
kúpalaku Nagy-Krics hegyet és kél kisebb társát 
és kilenc órakor hazafelé indultak, közbe nagy 
pihenőket, football-mérkőzéseket tartva, számos 
fényképfelvételeket csinálva a havas-jeges erdő
széleken. Kunosvágásán Riszner erdőtisztviselő 
ur tejjel vendégelte meg fáradhatatlan cserké
szeinket. A szép vidéken kívül igen érdekes volt 
az ottani lakosság népviselete, házépítése, német 
beszéde.

Fizikai pályázatunk eredménye. A márci
usi számunkban hirdetett fizikai vagy kémiai kísér
let leírására két pályázat érkezett be Popovics János  
beregszászi VII. b. oszt. tanuló két leírást kül
dött be: a) Jég készítése forró vízből, b) Vilá
gitó gáz készítése. Mtnd a két dolgozat ügyes 
és dicséretet érdemel. Lengyel György (Ip. Sahy) 
igen leleményesen bemutatja, hogy hogyan lehet 
elektromos csengőből taviról szerkeszteni. Kár, 
hogy rajzait nem klisiroztalhatjuk s igy az egé
szei egyelőre nem közölhetjük. A pályadijat neki 
iléltiik oda.

Jég  készítése forró vízből. Veszünk egy 
körülbelül 3 cm. átmérőjű 30 cm. hosszú 
üveget (kémlőcső, befőltes üveg) és ebbe egy 
dugó segítségével kél üvegcsövet illesztünk. Egy 
kis próbacsőbe egynéhány csepp vizel öntünk, 
mintegy öl grammot; ezután ezt az üvegcsövet 
addig melegítjük, inig a viz forrni kezd. Azután 
ezt az üvegcsövet dugóval elzárjuk és beletesz- 
szűk a kettős üvegcsővel ellátott üvegedénybe, 
amelybe été t öntöttünk. Ha a) csövön egy fuj - 
tatóval levegői fajunk az edénybe, erős levegő
áram jön létre, melynek következtében az éter 
erősen párolog. Az éter párolgása annyira lehűti 
a próbacsőben a vizet, hogy 1 2 perc alatt
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megfagy. A b) csövön elszólló étergőzöket a 
felső végén nicggyujljuk, hogy a gázok ne jus
sanak a környező levegőbe. Popovics János. 
Világit óqiz készítése Veszünk egy jól záródó 
edényt. Fedőjéből egy cső nyílik ki, amelyet oda- 
szereltünk. Az edénybe fürészport teszünk, de 
jó szárazai s az edényt föltesszük a tűzhelyre. 
Ekkor a fiirészpor megpörkölődik és géz fejlő
dik, amely a csövön kifelé száll. Ezt meggyujt- 
juk vagy léggömböt is tölthetünk meg vele.

Popovits János.

Körkérdésünkre két igen rövid felelet 
érkezett be csak; azok sem voltak kellően meg
okolva s igy a jutalmat nem osztottuk ki. A 
körkérdésre a válaszadás határidejét azért kitoljuk 
július hó 31-ikéig. A feltételek ugyanazok, mint- 
ahogy azt a márciusi számban megírtuk.

A szerkesztőséi).

HÍREK
K2

Herczeg Ferenc, a kiváló magyar regény
író, a Magyai Tudományos Akadémia óllal ajánlva 
van az idei szépirodalmi Nobel-dij elnyerésére, 
íme a magyar kultúra világra sz 'ló  bizonyítéka !

A cserkészet Magyarországban. Az idei 
kimutatás szerint 350 cserkészcsapat működik 
szerte az országban. E csapatok túlnyomó több
ségben iskolaiak, de a cserkészet most uj terü
letei kezd meghódítani. Egymásután keletkeznek 
ugyanis a munkás és lanoncfiukból álló cserkész
csapatok, melyeiből már mintegy hatvan műkö
dik az országban, sőt újabban földműves fiuk
ból csapatok is vannak alakulóban. A csapatok 
létszáma átlag 30 100 fő között váltakozik s a
cserkészek teljes létszáma az egész országban 
kereken húszezer. A csapatok képzett, felnőtt 
cserkészlisztek vezetése alatt állanak, kiknek 
száma 400, inig a segédtiszteké -150 Az őrs
vezetők létszáma, kik egy-egy csapat keretén 
belül 7 8 tagú őrsökben vezetik fiatalabb tár
saikat, 1800 2000 fő között van.

Erdőn töltött 2 napot a Kiskárpólok cser
készcsapat II. Arany János raja. Lángh Jenő őrs
vezető vezetésével április 8-ón nyomullak föl a 
rókák, sólymok, ölyvek és zer<rék a Kiskórpátok 
nyugati, erdős oldala tövében fekvő Rarbokról 
a vajóri völgybe. Mészkőbányák, mészégető ke
mencék és kőtörő malom mellett a Táborhelyre 
vitt az út. A rügyező ágak közt fehérlő nyirfa- 
ollárnól a raj illő cscrkészdalokkal köszöntötte 
az Erdők Uiót. Az öregek érdekes megfigyelő
játékot rendezlek. Akik nem táboroztak, elszéled-

nek és lO’-ig a terepet figyelik. A nyomokból 
magára a táborra következtetnek és munkájuk
ról bíró előtt be kell számolniok. Gyönyörű szik
lás vidéken, csörgő kis vízesések között mászott 
fel a kis csapat a Viszokára, ahonnan tág ki
látás nyílik a Kis-Alföldre, Morvamezőre és a 
Kárpátokra : a fiúk ösztönös „huj, huj, hujrá !“- 
val üdvözlik a hazát. Favágók gyantaszagu biro
dalmán vonultak által délután, amig csak fárad
tan a Természetbarátok „Bergfrei" menedék- 
házához nem értek. Munkához lót mindenki, 
negyedóra alatt „otthon vagyunk !“ Meghitt este 
volt: barátság — kimélyülés. A holdvilágos szo
bában késő éjszakáig zúgott a nóta. Ködös reg
gel a Módra jéghideg vize űzte ki az álmot. 
Kankalínos hegyi mezőn fütyörésztek végig a 
víg vándorok, majd a fausztató dagadt Gidról 
jobbra hagyva a Pálffyak fészkét, kemény Vörös- 
kőt közelitették meg. Mig a rékák gulyást főztek, 
a többiek meglátogatták a várkastélyt. Csuda
magas fenyőfák alatt folyt aztán a játék, mig a 
vezető kegyetlen füttye indulásra nem kénysze
rít. A Kukla-hcgyen túl lankás szőlődombok kö
zül piroslik a modri torony : elalszik a világos
ság. Tompa i kopogó sorok húzódnak a vasutas 
Kis-Alföld felé.

„Ifjú Erdély", í.z erdélyi magyar ifjúság
nak ez a nívós lapja, márciusi számát Jókai em
lékének szenteli. Jókairól ir M. Nagy Oltó. „Jókai 
száz éves" címen Péter Endre ad lendületes 
cikket. Jókainéról, az asszonyról, a feleségről ir
K. Kardos Enék. Igen érdekes az ifjúság Jókai 
pályázata. Gaól Endre „Jókai diákalakját" igyek
szik megrajzolni. Jók i születésének 100-ik év
fordulóján írtak költeményeket gróf Wass Albert, 
Vernes Gyula, Kováls József, Vándor Ferenc és 
mások. Egyik költemény szebb a másiknál. Jókai 
ifjúkorából elbeszélést írtak Vernes Gyula és 
Matskássy Zoltán. A tartalmas szám Reményik 
Sándor, Walter Ollótól is közöl szép verseket. 
Szemle, bibliákon vezérfonal, diákolimpiósz, új 
pályázatok teszik kedvessé és vonzóvá a lapot. 
Általában e lapszám azt a benyomást kelti, hogy 
az erdélyi magyar diákság egységes, együttérző 
és a közös érdeket nem veszíti el szem elől. 
Az „Ifjú Erdély" nemcsak az erdélyi ifjúság szá
mára jelenik meg, de az erdélyi ifjúság köz- 
munkólása által is.

Cserkészeste. A pozsonyi Prinióspalota 
történelmi nevezetességű Tiikörlermében a Kis- 
kárpótok cserkészcsapata március 29-én ének-
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számokkal egybekötött vetítőképes előadást ren- ! 
dezett Kemény önbizalom hujrázott az induló
ban, a kövi emberek elfakult lelke friss szirom- 
szint fogott. Limbacher Rezső, a sólymok tizen
ötéves őrsvezetője lép a pódiumra és aranyos 
közvetlenséggel ismerteti a tábori életet. A cser
késznevelés nagy fontossága onnét ered, hogy 
nemcsak ideált állít a fiatalság nemes vágyai 
elé, hanem megmutatja azt az ufat-módol is, 
mellyel a cél megközelíthető. A cserkészpeda
gógia legerősebb eszköze a táborozás. Ezt a 
gondolatot helyesen fejtette ki a kis fölolvasó, 
65 szebbnél-szebb tábori kép bizonyította minden 
szava szent igazát. Megélénkültek a borostyán
kői, misérdi, cseklészi, stomfai és rarboki szép 
napok. Örült mindenki az erdei munka, iavágés, 
cölöpfaragás, tüzhelyásás láttára, tetszett az „Is-

j len hozott" fölirású liliomos nyirfakapu, a kar
fás bürű, a lomhanagy sátrak. Megnevelletelt a 
mosakodó csoport és a kormos konyhaőrs, he
lyeslést bólintottak a szülők, ha tornázott a 
csapat, kutat ásott a sasőrs, ebédet osztod a 
zöklkötényes szakács és áhitat figyelte az erdei 
imát, a tábori istentiszteletet. Az a hit közös 
volt, hogy Brogyányi Kálmán öreg cserkész 
boldog kis világ gyönyörű pillanatait rögzítette 
lemezre. Hálás lelkesedés üdvözölte Hornyák 
Odilo parancsnokot, akinek törhetetlen jobbat- 
akarása százötven magyar fiú testi-lelki tökéle
tesedését teszi lehetővé. Az énekkar hejehujás, 
tisztaszemü tréfát, kurucos esték reménykedő 
bánatát hűen érzékeltető tábori dalai százszoro
sán érző, könnyezve mosolygó hallgatókra talál
lak. Cserkészeste volt. (K E.)
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Vízszintesen: 1. A virágregék költője. 
2. Női név. 3. Hegyvidéken sok van. 
4. A folyó széle. 5 Kuruc dalok köl
tője. 6. Férfi kereszlnév. 7. Ha Istennel 
beszélsz, ezt rebegi ajkad.'' 8. A nemes 
vad más neve. 9. Az énekes hibás kép
zésű magyar neve. 10. A cipész szer
száma. 11. Modern színdarab cime. 
12, Ahová a vasul vagy hajó terhét rak
ják ki. 13. Személynévmás. 14. Luther 
vagy küzdő ellenfele. 15. Szlovák sze
mélynévmás. 16. Veszett kutya teszi. 
17. Híres drámai költemény cime.

Függőlegesen: 18. Időhatározó név
más. 19. Bádoglapra mondják. 20 A ruha 
régi neve. 21, Ezzel szántanak. 22. Bur
gonyát, jegel lesznek ebbe. 23. Aki 
dolgozik, az teszi. 24. A viz szokása, 
ha melegítik. 25. Palackon, könyvtáb
lán található, t. Isten neve máskép. 
26. Ami megmarad a szőlő metszése 
után. 27. Nagy enciklopedisla író. 
28. Éghajlat latin neve. 6. Efraim tör
zsének földje és ópalesztinai város. 
: 9. Női név. 30. A sugárkor latin neve. 
31. Álló édes viz 32. Magyar közjogi 
méltóság. 33. Aki vetés közt jár, teszi. 
34 Fiú név. 35 A fej része. 36. E 
nélkül nincs semmi. 37. Afrikai népfaj. 
38. A benderi napló Írója s hircs ma
gyar diplomala. 59 Időmérő. 40. A leg
mélyebb magánhangzó.
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2 Csigarejtvény. Lőwy Mihálytól

•s n k o s k c

O z a i j a n

k b e s z é d

A *-gal jelöli belliből kiindulva, csigavonalban ha 
ladva egy ismeri közmondást kapunk. Melyik az ?

3 Betiirejtvény. Csank Istvántól. (Rim. Sobola )
Magasok lakója,
Szénfekete madár,
A neve öl belü ;
Tolvaj, dögre is jár.

De hogyha az első 
Bellijét elhagyod :

• Egy házi eszköznek 
A nevél megkapod.

4 Szórejtvény. Korenchy Rezsőiül (Kiirl). 
szó szó szó

szó szó
szó

5. Találós  kérdések .  Gállá Józseftől (Udvard)
a) Mi a különbség a gulyás és a pap közölt ?
b) Melyik a legpuhább fa ?

A m árciusi  fe jtörő  m egfejtése
1. Rákvers: Nád-dán.
2. Találós kérdések : 1. Ebédet. 2. Malac. 3. Mása.
3. . I: em lékképek : 30-an érettségiztek. |X (X 1) 870

és X- X 870].
4. Sakkrejtvény: Nemzeted nagyjai! megbecsülöd, 

ha úgy dolgozol, mini ők dolgozlak.
Nyertes lett : Korenchy Rezső. Kűri.

A m árciusi  fe jtörőket  megfejtették :
Korenchy Rezső, Lőwy Mihály, Vadady Zoltán, Csank 

István, Hizsnyán Gyula, Szabó István. Miháíy Gyula, Haász 
Tibor, Tólh Béla Török Béla, Ginovszky Gyula, Ifj. Zapf 
László, Gállá József, Popovils János.

C s  István Verseid kezdetlegesek. Gondolái van 
bennük, de nincs hangulatuk. A verselés, helyesírás (hal- 
gal, lessz, elbuk, slb.) hibás, V. László. Az előbbi üze
net neked is szól (fojtl, hejette.) A rejtvényekéi alkalmilag 
közlöm, M é sz á ro s  Zoltán. A dec. 15-iki szám a nyom
dászok munkasziinlelése miatt nem jelenhetett meg. A pénzt 
köszönöm 1 Réczkevy Eötv. S . A küldött lapot s jókíván
ságokat köszönöm! Turul Türelem! Darvas A. Be van
nak sorozva Türelmei kérek! O. Sándor. , Palakparlon" 
be van sorozva Megérkezett a februári szám ? Udv. 1 L. R e 
zső  Fényképet egyelőre nem használhatok, mert nem 
tudom klisiroztatni.

REDLINGER IGNÁC
KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDÉSE  

LUCENEC—LOSONC.

KLEIN SAMU
V A S K l£ U K S K KI) Ö 
LUCLNIiC—LOSONC

Diákok! 
C serkészek!
Hol vásároljátok iró*és 
papirszereilckel t é l i g

ingyen ?

csakis

Bíró Márkusnál
a gimnázium mellett Lucenecen
Minden 2 Ke. értékű vásárlás ulán blokkol 
kaptok, 10 blokk után pedig 1 ért. tárgyat !

MIZSUR JÓ Z SEF
zongorakészitő  és  hangoló

LUCENEC L O S O N C Z
elvállalja mindennemű hangszer s z a k s z e r ű  javítását; raktáron 
tart bel- cs külföldi hangszerekei és mindenfajta hangszerkelléket

ü £

Deutsch József szállodája
LuCenec Losoncz, Masaryk-utca 21.

i «
Nem lesz Önnek, bosszúsága,
Ha órájál H a ASZ csinálja, 
Óra, ékszer ezer fajta 
Van,ő nála: kapjon rajla! 
HAASZ-nál csillog-villog minden 
Olcsóságban párja nincsen. 
Bollját minden vevő ludja,
Kii Losoncra visz az útja.

Cserkészkönyvtár :
1. Sztrilich : Tábori munkák — ■— 4"
2. Mócsy : Cserkészsegélynyujtás — 1 50
3. Scherer L . : A szlovenszkói magyar

cserkész daloskönyve — — 2' -
4. Gerő : Térkép ism eretek-------- 2'50
5. Buczkó : Törvénymagyarázat — 2’ 50
6. Sch erer : A próbaidős cserkész

könyve — — — — — — — 3*
7. S c h e r e r : A másodosztályú cser

kész könyve — — — — — — 31—
8. O lasz : Ezermester — —. — — — 3'—

Minden cserkész szerezze b e !
A Mi Lapunk utján is megrendelhető !

Nyoinaloll Vigh Károly könyvnyomdájában Uicenecen.
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