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Feketébe öltözött a losonci cserkészek 
csapatzászlója. Szomorúság, mély gyász 
költözött a cserkészfiuk szivébe: legna
gyobb jótevőjük, tiszteletbeli tagjuk, Ra- 
kottyay Gyula gyáros, minden jótékony 
intézmény támasza, megszűnt élni . . .

De nem! Nem halt ő meg! Igazi éle
tét csak most kezdi meg egy jobb hazá
ban, ahol nincs gond, nincs bánat, nincs 
szenvedés, csak szeretet és szeretet.

Mert O nagyon tudott szeretni. Sze
rette a családját, szerette embertársait s 
azokat a milliókat, amiket gyárában kere
sett, szétosztotta boldog és boldogtalan 
között. És amikor fáradt teste korai sír
jába szállt alá, egy egész város népe ki
sérte el könny és virág között porlandó 
testét utolsó nyugvóhelyére: szeretetért 
szeretettel adózott.

Mert O nagyon tudott szeretni! Az 
éhezőnek munkál adott, hogy kenyere 
legyen. A ruhátlant befogadta gyárába, 
hogy keze munkájával szerezhesse meg 
a szükséges dolgokat a tél hidege ellen. 
Házakat emeltetett, hogy az árváknak, a 
csecsemőknek legyen otthonuk És aki 
hozzáfordult segítségért, nem ment el tőle 
üres kézzel, vigasz nélkül. Adott, mindig 
adott, amig  ̂ adhatott!

Mert O nagyon tudott szeretni! Érezte 
mindig azt, hogy mily jól esik a jótét nem
csak annak, aki veszi, hanem annak is, aki 
adja. És az adakozásban nem ismert határt!

Szerető szivébe zárta ő a losonci 
cserkészeket is. Gyárában éveken át in
gyen adott a csapatnak kényelmes otthont; 
a csapatot ő szerelte fel bőséges főző

edénnyel s ha csak tehette — sok-sok 
bokros teendője között — a csapatot nyári 
táboraiban mindig fölkereste. Eljött Vich- 
nyére, a Gyömbér alá, Zlatnóra, Dabarra, 
csakhogy a cserkészfiuk örömében osztoz- 
kodhassék. És amikor személyesen nem 
mehetett el, elküldte maga helyett a ládák 
és zsákok tömegét, telve mesés élelmi
szerekkel.

Mert O csak szeretni tudott! Szerette 
az emberben a testvért, Isten fiát s amihez 
nyúlt, ott élet fakadt, alkotó, teremtő élet. 
Nem nézett ő vissza soha, csak előre: 
mennyi még a tennivaló!

És ebben a küzdelmes, fáradságos 
munkában felőrlődött a teste. De szere- 
tete a síron túl is él. Sokat szenvedett, 
sok balsors érte nyugodni tért jóbarátun
kat, de Isten látogatásai őt, a tisztát, még 
tisztábbá tették s megtisztult emléke most 
is azt suttogja: ember, küzdj, és bízva 
bízzál!

Mert O nagyon tudott szeretni! S bár 
tudta, látta, érezte, hogy e földön minden 
múlandó, de szentül hitte, hogy a szere
tet megmarad örökké. És most, amikor 
kitárult korai sirja s amikor tőle már nem 
várhatott senki semmit: ravatalánál ott zo
kogott a szegény munkás, a milliomos 
tőkés, mindenki, akire áldó szeretete kiáradt.

Mert O nagyon tudott szeretni!
Scherer Lajos.

A legnemesebb internacionalizmussá kiszéle
sedő  erős nacionalizmus, más nemzetek erényeinek  
m egbecsülése  é s  értékelése a saját nemzetünk m eg
b ecsü lése  és  értékelése révén, — ez a mai ö s sz e 
zavarodott helyzet kulcsa, akik ezt munkálják, azok 
a jövő emberei. Sziklay Ferenc.
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Az ifjúság és az irodalom.
Jankovics Marcell dr. beszéde a MAKK pozsonyi 

matinéján.

Mi az irodalom ?
A nemzet örök életű lelke. Az irodalom az, 

ami a nemzetből halhatatlan.
Ezt legjobban igazolja a régi letűnt népek 

sorsa.
E letűnt népeknek kardja múzeumokban 

fekszik. A mi életükből por és hamu volt, ott 
pihen a történelem nagy temetőjében, hogy „fű 
kizöldül a sírhanton". Fölötte gyászol a kék ég
re rajzolódva egy-egy bánatos fejfa: a letört 
dór vagy korinthosi oszlop. De a letűnt nemzet 
lelke él, mert ma is szuggesztiv erővel hat Ho
mérosz derűje vagy Horátius, a Carmen Car- 
minis.

Mi a költemény? Mem más, mint egy-egy 
forró szívdobbanás a múltakból. Ennek a szív
dobbanásnak a melegségét érezzük ma is.

Melyik magyar ne látná ma is maga előtt 
a sárga levelek hullását, midőn Balassa Bálint 
„piros csizmájának nyomát hóval lepi be a tél ?“

Kinek szive ne vágyakozott volna arra, hogy 
öltözzön „délig feketébe, délután veresbe, hajnal 
kor pediglen öltözzön fegyverbe" — és menjen 
ura, Rákóczi Ferenc után nagy Törökországba . . .

Ki ne imádkozott volna Berzsenyi Dániel
lel azzal a hittel, hogy: „a derék nem fél az 
idők mohától ?“

S ha a szerelem megdobbantotta egy-egy 
magyar ifjú szivét, nem mondotta-e el Petőfi 
Sándorral:

Te vagy, te vagy barna kis lány 
Szemem, lelkem fénye,
Te vagy mind a két életem 
Egyetlen reménye . . .

Es ma hány magyar anya könyörög Arany 
Jánossal, Szilágyi Erzsébet szavaival:

Ki viszi 
Hamarább 
Levelem Prágába ?
Viszem én,
Viszem én,
Hét nap elegendő,
Szerelmes szivemnek 
Hét egész esztendő . . .

S melyik magyar szív nem sóhajtott még Ady 
Enctrévi

So. ak itt a könnyek,
S a idalmak is mások,
Ezers. ar Messiások 
A magyar Messiások . , .

A magyar fájdalom feneketlen tengeréből 
ezer számra tudnánk igazgyöngyöket a napvi
lágra hozni.

Az ifjúság lelke az a húr, melyen játszik 
a nemzet géniusza.

Hogyha ez a húr tompa vagy fakó hangot 
ad, vagy pláne hamisan csendül, akkor biztosak 
lehetünk, hogy azt a fiatal lelket, a nemzet hal
hatatlanságának élő hangszerét, nem a nemzet 
géniusza érintette meg, hanem valami idegen, 
vak muzsikus, ki nem látja maga körül sem a 
honi föld szépségét, sem a testvérharc moso
lyát vagy bánatát.

Ma a magyarság szétoszlik négy országra. 
Ma a könyörtelen végzet, a kifürkészhetetlen, 
igaztalan fátum azt a sorsot juttatta a magyar 
ifjúságnak, a maroknyi nemzet legékesebb virá
gának, fajunk élő jövőjének, mely különben csak 
a túlfejlődő nagy népeknek a sorsa, vagyis, hogy 
leadják vér- és tudás-feleslegüket a nagyvilágnak. 
Ma a magyar ifjúság a kenyérfalatjáért kényte
len idegen fajok zsoldosaként elmúlni a mun
ka küzdelmében, mint a világ szellemi műhelye
inek svájci gárdistája, mint az intelligencia kó
borló condottieri-katonája.

Ez a helyzet százszoros kötelezettséget ró 
erre a szegény, a szülői fészekből szétriasztott, 
vándormadár-életet folytató ifjúságra.

Tovább adni és alkotni — és újra tovább 
adni és alkotni — ez a jelszó reggel, délben 
és késő éjszakáig.

Ami irodalmunkan szép és értékes a múltban, 
váljék a magyar ifjúság imádságává, mely a sü- 
lyedö életben fenntartja öt egyaránt a párisi, a Ion 
doni vagy a prágai padlásszobában.

Járjon körül ez az ifjúság a világban, mint 
az önmegtagadó prédikátor a pusztában, azzal a 
tudattal, hogy a szépség hitétől a sivatag homok
jában is kiarjadzik az első fűszál és az első fűszál
ra lehull az első eső, a magyar könny —  és meg
terem a magyar kultúra humusza és abból az égre 
nyitó pálma.

A magyar ifjúság feladata mind a fájdal
mas honi rögön, mind a még fájdalmasabb ide
gen sziklakövön, a magyar lélek halhatatlanságát, 
az irodalmat megérteni és e halhatatlansági dog
mát szeplőtelen tisztaságban tovább adni.

Aki müveit ember létére nem rajong nem
zete irodalmáért és nem törekszik azt megérte
ni és megértetni, csodálni és megcsodaltatni, 
támogatni vagy fejleszteni, gyökértelen emberi
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szánandó Ahasverus, kinek nem jutott és nem 
juthat soha osztályrészül az otthon, a haza, a 
fajszerefet melege, isteni gyönyörűsége és győz
hetetlen ereje.

Aki nem érzi vagy nem hiszi azt, hogy az 
irodalomban a nemzeti lélek varázstüzének kell 
átperzselni mindent, de mindent, miként a nap
rendszerben a nap fényének és hevének, — az 
szállhat bármily magasra, sohasem lesz csillag, 
még sas sem, hanem csak bolygó léghajó, bubo
rék, mely elvesztette kormányosát.

Ebből az ifjúságból álljanak ki előre azok, 
kik hivatást éreznek nemcsak a tovább adásra, 
hanem az alkotásra. Az alkotás lázas órájában, 
az ihlet csodálatosan édes perceiben érezze az 
ifjúság azt is, hogy a „Tart pour l’art“ csengő, 
csalóka jelszavát nem a maroknyi nemzetek ré
szére találták fel, hanem azoknak a népeknek, 
melyek bőségben és tengernyi sokaságban élnek 
és ezért messze cseng a nyelvük.

Ne feledje el az alkotó ifjúság Arany Já
nos szivének sugalatál:

De szivem azt súgja minduntalan.
Hogy a költőnek egy csak egy hazája van
Ne felejtse el a magyar ifjúság, hogy min

den alkotása csak akkor válik a nemzet lelkének, 
a nemzet halhatatlan részének részecskéjévé, ha 
alkotását átperzseli a magyar géniusz heve.

Magyar ifjúság 1 Maradj mindenkor és min
denütt alkotó része annak az örök tűznek, melyet 
a teremtő ennek a fajnak ereib e ömlesztett, mert 
ez az egyedüli ut, hogy ezer év után is még 
beszéljék a mi nyelvünket a késő unokák, épp 
oly csillogó szemű, dacos kedvű, erős hitű ifjú 
bajtársak, mint aminők ma ti vagytok!

Falíay Miska felköszöntője.
Irta : Radványi Kálmán

Miskát én eddig haszontalan fráternek is
mertem. De tegnap édesapja születésnapján 

olyan fclköszönlőt mondott, hogy leveszem 
előtte a kalapot s róla való véleményemet igy 
módosítom:

Faltay Miska nagy csirkefogó, de van 
benne szív és eredetiség.

Hanem kezdjük az elején, hogy szót ért
sünk !

•  •  *

Idősb Faltay Mihály letette aktatáskáját s 
belépeti az ebédlőbe. O.l várta őt az ebéd s az 
égés.-, családja. Valami titokzatos ünnepiesség 
ömlött el a szobában s a mosolygó arcokon.

Nos ? Mi uj >::g : kérdezte Faltay-papa.

Mici, Miska húga, apja nyakába ugrott:
—- Apuci, itt a félévi értesítőm .
— Az enyém is, — vágott közbe Dönci, a 

legkisebbik.
Mindkettő szép bizonyítványt hozott haza. 

Mici mindig tisztajeles volt, hát most is csupa 
egyest kapott. Döncinek volt három kettese, a 
többi jeles.

Csak Miska állt keserű daccal a sarokban.
— Hát a tied? — fordult hozzá az apja.
— Én még nem kaptam meg. Az osztály

főnök úr eljön, azt mondta . . .
Faltay-papa arcán árnyék futott á t :
— Ez a gyerek a család szégyene. Ugy- 

látszik, megint baj van vele.
Minek nyújtsam a dolgot ? Délután csak

ugyan beállított Fallayékhoz Barca tanár úr, Mis
ka osztályfőnöke.

Kölcsönös üdvözlések, „alászolgája", „hogy 
van ?“ „van szerencsém?", „igazán örvendek", 
„minek köszönhetjük a szerencsét’ lessék h - 
lyet parancsolni" és még néhány .i m
dat után a tanár úr leüli s miután dmszt'víc 
az időjárást, a drágaságot, a lakása » sz' o- 
rú arccal így szólt:

— Faltay uram, komoly ügyben jövök. A 
j Miska gyerek bizonyítványát személyesen akarom

átadni, hogy az egyes tantárgyak kalkulusaihoz 
némi magyarázatot fűzhessek.

Miska az ajtó felé ódalgott, de az osztályfő
nök úr rászólt:

— Maradj, fiam, mert én a hátad mögött 
nem akarok semmi rosszat mondani rólad.

Miska visszaült Mici és Dönci mellé a sa
rokasztalhoz.

Barca tanár úr pedig kivette zsebéből a 
tanulmányi könyvecskét s a papa és mama elé 
tartotta.

— íme, a Miska gyerek szellemének foto
gráfiája ! Hát kérem, először is, vegyük a maga
viseletét. Ez kettes.

— Jesszusom! — riadt föl a mama. — Mit 
csinált ez a gyerek?

— Hát kérem, sok mindent csinált. Példá
ul radírgumit tett a kályhára, hogy ne tarthassam 
meg a latinórát. A múlt kedden tornaóra elatt 
összekeverte a cipőket, úgy hogy teljes három
negyed óráig tartott, amig ; fiúk mindegyike, .eg 
találta a saját cipőjét A lépcsőházban ő szer
vezte a „Capifólium osíromá“-t.

A papa vasviilatekintetével átfúrta Miskát, 
akinek igen melege volt, mégis didergett. Az 
osztályfőnök úr pedig folytatta :

— Menjünk csak tovább ! Vallástan : hamv:,. 
Magyar: hármas. No, megjárja! Latin: négyes. 
Hát kérem ő az osztály szégyene. „Belium" sze
rinte hímnemű. Az igét főnévként ragozza, „igitur"- 
ra azt mondja, hogy szenvedő ragozás egyes 
harmadik személy. A szavakat nem tanulja meg. 
De főként a nyelvtan, Faltay uram, a latin nyelv
tan! Az ember céltalannak látja egész életét, ha
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az ön fiát felelteti.
Faltay-papa megcsóválta a fejét s így szólt:
— Pedig tessék elhinni tanár úr, idehaza 

is folyton a latint nyúzom vele! De nem figyel a 
csirkefogó, nem erőlteti meg az eszét. Órákig 
tanulok vele, de —- semmi eredmény. Magam is 
bevallom, megérdemelte a szekundát.

Az osztályfőnök úr folytatta :
— Földrajz: négyes. Kérem szépen ez a 

gyermek New-Yorkot Ázsiában kereste a Pamir- 
fönsikon s azt mondta, hogy a Rajna a leges
tengerbe folyik. Aztán itt a számtan, kérem szé
pen, ez is szekunda. Nem tudja a kamatszámí
tást, nem érti az ötvényeket, nem tud ez semmit, 
kérem szépen. Ezért kapott szekundát. A többi 
tantárgyból elégségest kapott.

Még sokáig beszélgettek, miközben a ma
ma szemében nagy könnycseppek jelentek meg. 
S ez — mondjuk meg őszintén Miskát igen 
elkeserítette. Jobban fájt ez neki, mint a papája 
szúró tekintete.

Mikor Barca tanár úr elment, Faltay-papa 
kiöntötte minden keserűségét:

— Hát ezért vesződtem veled! Holtrafárad- 
tan jövök haza a hivatalból s akkor latint taní
tok, számtant magyarázok s ez az eredmény! 
Megrövidíted az életemet.

A mama sírt és csitította férjét:
— Hagyd el, Mihály, nincs tehetsége!
Miskának aznap nem Ízlett a vacsora. Nem

evett semmit. • • •
Istenem milyen kedves ünnep a papa vagy 

a mama születésnapja! Mennyi szent titok lap
pang a családban a nevezetes napot megelőző 
héten!

A Faltay-család is titkos lázban volt. Kö
zeledett a papa születésnapja. A mama zsebken
dőket azsúrozotl, téli kendőt kötött. Micike egy 
csodaszép tájképet festett a Gartenlaube egyik 
színes melléklete nyomán s egy bájos zongora- 
darabot tanult. (Nem a darab volt bájos, hanem 
Micike, amint tanulta.) Dönci pedig nagyszabású 
beszédre készült, amely így kezdődött: „Fölvir
radt e szép napnak hajnala . . .“ Igen szép volt!

Persze mindez titokban történt.
Hát Miska?
Miskával senki sem törődött. Mióta az osz

tályfőnök úr náluk járt, még Dönci is lenézte 
őt. A családi készülődések nagy együtteséből kima
radt. Sőt Micike egy alkalommal ezt mondta neki:

— Te csak hallgass, terád a papa nagyon 
haragszik, mert megrövidíted az életét.

Miska kiment az előszobába, leült a sarokba 
és átadta magát a keserűségnek.

A keserűség pedig éles karmait belevágt'a 
a szivébe és marta. Elgondolta, hogy édes apja 
alig szól hozzá. Édesanyja szomorú, mikor meg
csókolja. Testvérei nem avatják be őt terveikbe. 
Pedig de szeretne örömet szerezni édesapjának. 
Szeretné őt kiengesztelni.

Aztán az eszébe jutott, amit az apja mon
dott a bizonyítványosztás napján:

Megrövidíted az életemet!
Nagy szégyenérzet fogta el:

Hogy álljak oda édesapám elé a szüle
tésnapján és hogy kívánjak neki hosszú, hosszú 
életet én, aki az életét megrövidítem ? Mici is 
rámpirított. Igazuk van!

Miska magányos töprengéseiből késő este 
vergődött elő.

Nem szólt senkinek, de ő is készült vala
mire. Édesanyjának feltűnt, hogy minden idejét 
a kis szobában tölti. S az is meglepte a mamát, 
hogy Miskát újabban valami szelíd nyugalom száll
ta meg.

— Talán verset vagy beszédet tanul a szü
letésnapra ?

Meg is kérdezte őt egyszer:
— Miska fiam, készülsz valamire ? Látod, 

ez szép tőled !
lqen, csinálok valamit.
Mit, édes fiam ? kérdezte a mama 

kedves kíváncsisággal.
De Miska zárkózott maradt:
— Majd meglátja, anyus.
Minek húzzam tovább a dolgot ?
A nagy nap elérkezett.
Reggelinél a papa az asztalon találta a kez- 

tyűl, az azsurozolt zsebkendőket, Micike fest
ményét s boldog voll. Hát még amikor Mici 
elzongorázta kis tudományát, Dönci meg mélyen 
meghajtotta magát s harsány hangon zengte: 
„Fölvirradt e szép napnak hajnala . . .“

Mikor Dönci befejezte szónoklatát, előállt 
Miska.

Az egész család feszült figyelemmel leste, 
milyen felköszöntői fog majd mondani.

Miska pedig meghajtotta magát s elkezdte:
— Édes jó apuskám! A latinban a név

szóknak öt alakjuk van az. összes mondatrészek 
kifejezésére és pedig úgy az egyesszámban 
(singularis), mint a többesszámban (plurális). Eze
ket eseteknek (casus) nevezzük. Első a nomi- 
nativus, vagy az alanyeset, második a tárgyeset, 
vagyis accusativus, harmadik a dativus, a ne
gyedik a genitívus . . .

Es Miska elmondta szóról-szóra mindazt, 
amit a latin nyelvtanból az első félévben vé
gezlek.

Azután fölmondta, dehogy is! — való
sággal eldarálta a számtan összes szabályait, 
majd áttért a földrajzra.

Hanem mikor Európa folyóit kezdte elsorol 
ni, akkor már a sirás fojtogatta a torkát. De 
nem csak ám az övét, hanem a papáét és a 
mamáét is.

Dönci meg Micike érezték, hogy az ő szü
letésnapi ajándékuk és felköszöntőjük eltörpül 
Miska felköszönlője mellett.

Es idősb Fallay Mihály boldog szeretettel 
ölelte szivére Miska iiát.
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Két jó  barát beszélget.
—■ Könnyű neked bátyám, te olyan könnyen 

írsz, mintha csak beszélgetnél. De nekem inamba 
száll minden bátorságom, ha Íráshoz látok. Hiába 
határozom el, hogy no, most erről meg erről lo
gok írni, — abban a szempillantásban, ahogy a 
papirost magam elé teszem . . . Te bátyám ! . . .

— Mondd ki hát !
— Kergetett-e már téged bőszült bika ál

modban ? És egyszerre csak tőidbe gyökerezett a 
lábad, ugye ? Futni szerettél volna, de nem lehe 
telt . . .  Én már álmodtam ilyesmit, mondhatom, 
cudarul éreztem magam akkor. Látod, éppen igy 
vagyok az írással is. Írni szeretnék, megmarkolom 
a tollat és mielőtt még elkezdeném, egyszeribe.. . 
véget ér minden tudományom.

— Értelek, kedves pajtás, hogyne értenélek. 
Hiszen kergetett már engem is megvadult bika, 
még pedig nem is álmomban, hanem a valóság
ban. Iskolai dolgozat, igy hívták az én félelmetes 
üldözőmet és mondhatom, hogy Philemonnak és 
Baucisnak sem vert jobban gyökeret a lába, mint 
*7. enyém, amikor félelmetes ellenségünk az osz
tályra tört. Csakhogy Philemon és Baucis valami
vel boldogabban fogadta ezt a metamorphosist, mint 
a 111. A osztály, melynek Jupiter tonans-a abban 
az időben Zombory tanár ur volt. Bizony egy 
félév alatt három tollat is elkoptattam én akkor, 
de inkább csak a másik végét, tudod azt, amelyi
ket rágni lehetett.

—- Jaj de furcsa ! Hát te nem tudtad elkez
deni a dolgozataidat, bátyám? Én azt hittem, 
hogy te már kis korodban is olyan szépen tud
tál írni, mint most. És ha levelet kellett Írni, azt 
sem tudtad elkezdeni ?

-— No mondd, de igazán.
— Kedves barátom, egyszer már emlékez

tettelek arra, hog nem olyan ördöngős mester
ség a levélírás. Nem kell hozzá egyéb, mint jó 
s z í v , meg egy kis igyekezet.

—  Jó szív! Te mindig csak a jóságot emle

geted, bátyám! Mintha bizony jósággal lehetne 
dolgozatot Írni.

— Pajtás, ne tüzelj, főként pedig ne csa
vard el szavaim értelmét! Természetes, hogy a 
jó szívvel nem lehet várat ostromolni, de igenis 
lehet erős akarattal. Némi fáradsággal, jó igyeke
zettel megtanulhatod az irás mesterségét. Értsd 
meg öcsém, nem akarok én irót nevelni belőled, 
csupán azt szeretném, hogy gondolataidat Írásban 
is tudjad kifejezni. A hanyag, vagy zavaros stílus 
lelki szegénység jele.

— Tanulnék én szívesen, de hogyan? Van-e 
olyan könyv, amiből Írni tanulhat az ember? Ki 
tanított rá téged, bátyám ? Ha megmondod —

— Persze, hogy megmondom. De Ígérd meg, 
hogy gondolkozni fogsz azon, amit mondok.

— Itt a kezem.
— Ez aztán derék. Az irás mesterségét nem 

lehet könyvből megtanulni. Tanítót sem igen’ 
találhatsz, aki a fejedbe verje. Itt is áll 
az igazság, gyakorlat teszi a mestert. „En
gem harmadik gi'mnázista koromban a magyar 
nyelv tanára tanított erre. Gyakran tartott nekünk 
előadást arról, hogy olvasmányainkról vezessünk 
naplót.

— Rajtam kívül a III. A bán senki sem fo
gadta meg a tanácsát. Jól emlékszem, éppen A 
dolovai nábob leányát olvastam akkor. Mindjárt 
nekiültem az írásnak és egy tollszár elpusztítása 
után megszületett első müvem, Herczeg Ferenc 
színmüvének tartalmi ismertetése és kritikai mél
tatása. Utána a Falu jegyzője került sorra. Ebből 
a szép gondolatokat is kiírtam már. Las
sanként belemelegedtem a munkába. Jókai mii- 
veib'il vett idézetek után azoknak a színmüveknek 
cime következett, melyeket abban az évben sza
bad volt megnéznem. Később német és angol fel
jegyzésekkel is megpróbálkoztam. Ügyelteit a stí
lusomra, a dolgozatírást nehez, de szent feladat
nak tekintettem. Mindenféle noteszben tióknapló- 
kat nyitottam és annyiszor olvasgattam bennük,
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hogy szinte belőve tudtam minden sorukat. Az 
újság gyermekinellékletének nem volt olyan pú 
lyázata, amelyen részt ne vettem volna, egy olasz- 
országi útról pedig már igazi utinaplóval tértem 
haza, melynek másolása közben először éreztt a 
az alkotás izgalmát. Ha most újra elolvasna.n, 
bizonyára elmosolyodnék kezdetleges rajzom gyer
meki gondolatain, döcögő stílusán.

Úgy látszik akkor is éreztem már, hogy túl-
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haladtam első naplóm színvonalát, mert hatodik 
osztályos koromban uj íüzetet vásároltam, .melybe 
nemsokára beragasztottam első hírlapi cikkemet. 
Sorsom meg volt pecsételve: Íródeák lett belő 
lem. . Latod pajtás, parancsoltam magamnak és 
engedelmeskedtem, — igy tanultam meg az irás 
mesterségét. Csináld utánam, ha tudod. Es ha erő 
sen akarod, akkor hogy ne tudnád ! ..  .

I)r. Fenyves Pál.
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Hogyan élnek a hangyák?
Irta : Dr. Greguss Pál.

A hangyáról mindenki tudja, hogy a szor
galom és a takarékosság mintaképe. Az is köz
tudomású, hogy a hangya csoportosan nagy 
társaságban él. De hogy egy ilyen hangya
államnak a belső élete milyen csodálatos be
rendezésű, arról már sokkal kevesebben tud
nak. Éppen ezeket a kevéssé ismert dolgokat 
akarom szóvá tenni A Mi Lapunk olvasói előtt. 
Előre is hangsúlyozom, hogy amit el fogok 
mondani, az mind figyeléseken alapuló igazság.

A hangyatársadalomban rendesen 3 - 4  
féle egyén van. A himelc és nőstények egyedüli 
munkája a faj szaporítása, mig a háztartási 
teendőket a dolgozók és a katonák végzik.

A hímek a hangya
birodalomban nagyon 
alárendelt szerepet ját
szanak. Agyuk kicsiny
sége miatt annyira buták, 
hogy néha még enni sem 
tudnak maguktól, sőt még 
a táplálékot sem ismerik 
meg, aminek következté
ben sokan éhen pusztul
nak. Szemük azonban 
jól fejlett, ami érthető 
is, hiszen a nászrepü
lésnél nekik kell észre
venni a repülő nősténye
ket. Számuk csekély egy-egy fészekben.

A nőstények feje közepes, potrohúk a 
termékenyítő folyadék befogadására fejlett; 
itt van a petefészek is. A nősténynek csakis az 
állam megalakítása idején van jelentősége és 
vezető szerepe, később háttérbe szorul, mert 
az állam vezetését a dolgozók veszik át. Egy- 
egy fészekben szintén kevés van.

A maggyüjtő hangyák.

lehet bejutni. A kapuőr-katona feje éppen ak
kora, mint a nyílás, emellett olyan szinti és ri- 
pacsos, mint a fa kérge, úgy, hogy a fej töké
letesen elzárja a bejáratot; a szin és rajzolat 
pedig teljesen a fa kérgét utánozza.

Ha az „élőkapun", a katona fején, szal
maszállal vagy más kis tárggyal „kopogtatunk" 
a katona meg sem mozdul, ellenben ha egy 
fajtájabeli munkás csápjával a „titkos" helyre 
üt, a katona tüstént visszahúzódik s beengedi 
a hazatérő társat. \  belső takarító munkások 
ennél jóval kisebbek. A nagyobbak mindig a 
nehezebb testi munkát végzik, pl. a leveleket 
tartják, mig a kisebbek csupán felaprózzák és

elhordják. A kisebbek 
általában a fészekben 
dolgoznak s csak néha 
járnak ki a szabadba, 
mig a legkisebbek, külö
nösen a gombakertészek 
a fészket sohasem hagy
ják el. A vadászó és 
rabló hangyák dolgozói 
különösen nagyok, de 
ezeken is a csáp és a 
fej a legfejlettebb.

A dolgozók mun
kája főleg négy dologra 
szorítkozik : 1. fészeképi- 

tés, 2. ivadék gondozás, 3 eleségszerzés és 4 véde
kezés.

Fészeképités.
Alig van anyag, amit az építésre fel ne 

használnának ; alig van forma, mit ne utánozná
nak; nincs oly eldugott hely, melyre rá ne ta
lálnának. Fészkük néha csak gyüszünyi; más

A dolgozók és katonák vannak a legtöb- f  kor pedig akkora, hogy ahhoz képest az egyip-
ben. Ezeken nyugszik a közösség jóléte. Tes
tük amazokénál jóval nagyobb, fejők óriási, 
agyuk igen fejlett. Tapogatójuk érzékeny, száj- 
részük hatalmas és erős. Nagyságuk aszerint 
változik, hogy milyen a belső munka az állam
ban. Egy amerikai hangyafaj kapuőr katonája 
pl. sokkal nagyobb, mint egy belső takarító 
munkás. Ez a táj ugyanis fában él. A fa belse
jében levő fészekben csakis egy kerek lyukon

tömi piramisok is csak szerény vakondtúrásom, 
ha az építők és munkájuk arányát vizsgáljuk. 
(A Szinyec-hegyen egy három méteres hangya
boly van! Szerk.) Egyik rág, másik ragaszt, 
harmadik és negyedik fon vagy tapaszt. Némely 
hangya szövi a fészkét. Szövőmirigyük azonban 
csakis a lárváknak van. A munkások tehát a 
lárvákat állkapcsaik közé veszik, elcipelik a ki
szemelt helyre és az összeszövendő levelek
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szélére helyezik. A lárvákat azután fonáleresz- 
lésre ösztökélik. A lárvákból mint valami se
lyemhernyóból nyúlik a fonál A fonók úgy a 
levél alsó, mint felső oldalán sorjában állanak 
s kölcsönösen segítik egymást fonálhúzás és 
ragasztás közben. A fonál a levegőn megszárad 
és az így összevarrt iöbb levél a hangyák lakó
helyéül szolgál.

Ez a hangya tehát az építésre éppen úgy 
fel tudja használni a más állatból származó fo
nalat, akárcsak az ember. Néha azonban a do
log könnyebbik oldalát veszik s egyszerűen a 
szomszéd hangyabolybó! elűzik az ottlevőket, 

ha ugyan tudják. Ilyenkor aztán — aki bírja 
marja ! Megtörténik az is, hogy egy alkalmas 
fészekért évekig tartó háború folyik a versengő 
felek között. Egy-egy ilyen harc igazán izgató. 
Ha pl. a vörös hangyák egyik csapata a fekete- 
szürke rabszolgaíartó hangyák fészkéhez köze
ledik, a fekete őrszemek, melyek az ellenséget 
észrevették, visszasietnek a fészekbe, ahol erős 
csápkopogtatással (ez az ő csáp-beszédük) ijedt
ségüket közlik az utjukba akadó társaikkal és 
ha kevesebben vannak, mint a támadók, meg
adják a jelet az általános menekülésre. Erre 
aztán megmozdul az egész állam. A lárvákat és 
a bábokat a felső kamrákból az alsókba viszik 
és ha az ellenség oda is bejutott, a fészek el
lenkező oldalán a lárvákkal és bábokkal együtt 
hanyathomlok menekülnek a szabadba, hogy 
magukat és a bábokat megmentsék. Szégyen a 
futás, de hasznos! Néha azonban felveszik a 
harcot és visszaverik a betolakodókat. Előfor
dulhat az is, hogy látszólagos békét kötnek

Néha ugyanabban az államban két külön
böző faj él együit. Ez a barátság azonban nem 
tartós, mert amint az egyik számra nézve erő
sebb lesz, vagy elűzi a másikat, vagy pedig 
rabszolgájává teszi. Az is megtörténik, hogy 
bizonyos körülmények között két boly (állam) 
valóságos szövetséget köt egy harmadik ellen.

Ha azonban valamelyik dolgozó egy alkal
masabb uj hazát fedezett fel, akkor az egész 
állam a rabszolgákkal, lárvákkal és eleséggel 
együtt felszedelőzködik s elindul az uj hazát 
elfoglalni. Valóságos „népvándorlás" az ilyen 
menet.

A fészek belsejében a legnagyobb rend 
és tisztaság van. Né t.elyek a fészekben, külön 
istállókat, magtárakat, mások valóságos gomba- 
házakat építenek. Ezek az építmények folyosók
kal vannak egymással összekötve. A kamrák és 
folyosók falát vagy kilapaszlják, vagy pedig kis 
homokszemekkel kikövezik.

Az ivadékgondozás.
Az ivadékgondozás a hangyatársadalom 

legfontosabb munkája. Az an,ák feladata csu
pán a pete lerakása A peték gondozásával a 
munkásoi foglalkoznak. Kisebb-nagyobb cso
portba rakják, majd állandóan nyalogatják a pe

téket, miáltal azok gyorsan nagyobbodnak. Szor
galmas nyalogatás után a petékből lárvák lesz
nek. Ezeket nagy odaadással etetik, tisztítják és 
olykor-olykor uj fekvőhelyre hordják. Megköny- 
nyiti a munkát az, hogy a lárvák testén apró 
horgocskák vannak, melyek segítségével bele
kapaszkodnak az ápolok testébe.

A lárvák tápláléka édes ital, de lehet szi
lárd anyag is, melyet az ápolók eléjük helyez
nek. A lárvákból bábok lesznek. Ezeket is tiszta 
kamrákba, esetleg nagyobb kupolákba hordják. 
Meleg napokon még napfürdőre is kiviszik, ahol 
állandóan forgatják, nyalogatják, nyomogatják 
őket. I j s t e  pedig, amikor a levegő lehűl, a mé
lyebb kamrákba viszik valamennyit. Tehát aló 
sággai szanatóriumi kezelésben részesítik a 
lárvákat. Amikor pedig elérkezett az ideje, hogy 
a kész fialtál hangya a báb-burkot elhagyja, a 
dolgozók mint valóságos „bábák" segédkezn k 
nekik. Lerágják a burok falát s kiszabad
ják a fiatal hangyát. Ezt az egén; ninvk n  
e célra nevelt ápolónői' végzik Rendkívül ügyel
nek arra, hogy a bábok meg ne fázzanak és 
meg ne penészedjenek. E végből a kamra 'bel
sejében található penészgombákat kipusztitják.

(Folytatjuk.) <■

Mikulics mozizik.
írta: Szombathy Viktor.

A tízperces szünet hangulata különösen 
forró volt. Az egész osztály egyöntetűen bent 
maradt a teremben s izgatottan lesték Mikulics 
legújabban beígért nagy szenzációját, a mozit.

Mikulics, — mint ő magamagát nevezni 
szokta, a Mester, — legújabban mozira adta 
vig fejét s a deklinációk, hatványozások és Na
póleon nagy csatáinak szomorú iskolai világából 
a kedélyesebb moziba menekült s alig telt bele 
pár hét, miután zsebpénze bánatos maradékai 
is elúsztak Chaplin, Harold Lloyd, Tóm Mix és 
Harry Piel mindent fölemésztő filmjein, ő maga 
is kész moziszinésznek érezte magát s ebbeli 
tehetségét nem sajnálta az osztály előtt is be
mutatni.

Irtózatosan feszült várakozás. Mindenki 
megfeledkezett a közeledő latinóra gyötrelmei
ről és rettenetes lázas érdeklődéssel kisérték 
Mikulics minden mozdulatát. Nem lehetett csa
lódni. Mikulics minden mozdulatát. Nem lehetett 
csalóeni. Mikulics tökéletes volt mindenben. 
Természetesen voltak némi hibái a conjugatiók 
és a francia rendhagyó-igék családja körül, de 
ez az ő nagy művészetére nézve igazán nem 
vet árnyékot. Sőt! Maga Mikulics Mester szokta 
állítani, hogy például Napóleon nem is tudott 
tisztességesen franciául, mégis megnyerte a fél„ 
világot...

Tehát: első szám. A mester mint cow-boy !
Halálos csend. Éhez hasonló csak a múlt

kori görög-órán volt, mikor egeret tettek a ka-
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tedra alá.
Mikulics fenséges pózban mászofl fel a 

pódiumra. Négykézláb.
Ez a eow-boyok híres lova, — jelen

tette h i ő maga egyszersmind, meri ő volt 
az élőszáju mozifelirat is.

Néhányat ugrott, nyerített. Derültség. Aztán 
hirtelen kétlábra ugrott és harcias üvöltéseket 
hallatott.

- Sziú-indiánok támadása a Medveölő 
wigwamja ellen! — szólt a felirat.

Rettenetes dübörgés, ordítás, porfelhő és 
nyerítés. Mindezt a Mester egyedül! Némely vér- 
mesebb fiú már szintén közbe akart avatkozni, 
tettlegesen, de a Mester rövidesen más pózt 
vett föl, még mielőtt a bikatorkú Kovács bele
melegedett volna a játékba.

— A Mester mint 
detektív, — ordította Mi
kulics, magáról szólva.

Pipa, pápaszem, 
detektiv-sapka, ravasz
arc, sunyi szem, görbült 
test, hajlott nyak: egy 
pillanat müve. Mint a 
szaglászó kopó, — moz
gott a pódiumon a 
Mester. Kitűnő volt. Erre 
már tapsot is kapott.
Igazán nagy taps volt, 
sajnos, tulhangos is, igy 
hát elnyomta a becsen- 
getés zaját.

Mikulics még a 
hősszerelmes fiút és 
Chaplint adta elő, majd egy végüvöltéssel dí
szes állásba vágta magát s egy otthonról elcsent 
hatalmas lepedőbe burkolta testét.

Befejezésül a végső szenzáció, a Mes
ter, mint Julius Caesar! — harsogta.

— Ave Caesar!
A világtörténelemben nem volt oly döb

benetes pillanat, mint ami most következett.
— Ave Caesar, professores te salutant! 

ismételte még egyszer Kozma tanár ur az aj
tóban.

Mert ő volt. Nem lehet azt mondani, hogy 
lecsapott a bomba, meri Caesar idejében csak 
kőhajitó gépekkel viaskodott a sereg. Mondjuk 
tehát: elzugolt a nagy nyíl . . .

Mikulics dermedten állt. A lepedő ijedt 
hullámokat vetett a testén, ahogy reszketett.

— Scisne latiné, ó, illustrissime ? 
állott végtelen tisztelettel a tanár ur az ajtóban.

Mikulics valami különös fisztulázó han
gon válaszolt.

• — Tessék ?
— Á, Julius Caesar magyarul is tud? — 

örvendezett a tanár ur s felment a katedrára.
•— Talán beszélgessünk egy kissé . . .  —

biztatta a Mestert.
Mikulics leszédült szinte a dobogóról. A 

lepedővel küzködött.
Talán méltóztassék fennhagyni, hadve

zér ur, avagy színművész ur! a lepedő meg a 
mozi úgyis együvé tartoznak . . .

Olt citerázotl Mikulics a lepedőben. Igen 
sajnálatos Caesar volt.

Nos, ön, ki oly jól érti a nemes latin 
nyelvet, Caesar ur lesz szives talán a mai lec
két simán eldudorászni nekünk. Lehetőleg lati
nosán . . .

De tanár ur, én . . .
Talán latinul kérem . . .

MikulicsrM lehullt a lepel. Ott állt ingujj
ban a pódium előtt Némely gyalázatosak ne
vetni kezdtek. Egyedül a tanár ur maradt szigo
rúan komoly.

No, Caesar u r ... 
Tessék mozizni . . .

Mély csend.
Gyerünk, művész 

ur, a közönség türelmet
len . . .

Mi volt ma lec
kére ?

Hallgatás.
Úgy, ön azt se

tud ja?
Kínos csend.

No, tessék, mű
vész ur, gyorsan. Ön 
mozizik, én meg majd 
kurblizom a gépet.

S kivette zsebéből 
a noteszt és sietve fel-

kurblizta az M. betűnél.
Majd én rendezek, ön játszik, foly

tatta Kozma tanár ur.
Tanár ur kérem . . . nyögött a Mester.
Fog, vagy nem fog?

— Nem tudok . . . Nem készültem . . .
U-úgy ? Egy hadvezér, aki nem készül ? 

Egy művész, aki nem foglalkozik a tárgyával ? 
Köszönöm. Mehet!

És a négyes bekurblizódott.
Mikulics bánatosan húzta maga után a le

pedőt. A nagy művész belesült a szerepébe. 
Kozma tanár ur utánaszólt még, szinte mente
getve magát:

Bocsánat, én jól rendeztem. Ön ka- 
poll lámpalázat. Mester.

Mikulics bánatosan legyintett a kezével. S 
csak ennyit szólt csendesen:

Ave, Caesar! Moriluri te salutant!

„Többet ér, ha az ember a munkájából él, mint 
a nevéből. Mert aki csak a nevéből él, nem élhet 
a nevének. Az élet hosszú, a név kurta, hamar elfogy.”

Mikszáth Kálmán.

Útban hazafelé.
Jtaisz Ernő Vili o. tan. pályanvertes fényképfelvétele.
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M eghalt egy cserkész . . .  *)
„Fiam! miért cselekedtél igy velünk?
Íme atyád és én bánkódva keresünk téged." 

Lukács 2,49.
Kedves Fiuk!
Kosztolányiék keresztény, magyar család

ját, a komáromi főgimnáziumot és a Jókai-:sa- 
patot karácsonykor nagy gyász érte: meghalt 
egy jó fiú, egy volt szorgalmas tanuló, egy jel- 
lemes ifjú: Kosztolányi Gyula, a gimnáziumnak 
legutóbb leérettségizett növendéke, a cserkész- 
csapat lelkes segédtisztje.

Ha egy államférfiu hal meg, hasábszámra 
1 rnak róla az újságok, mert ez igy szokás. Ha 
egy iró kezéből a halál kiveszi a tollat, vagy 
eg y  költő leteszi a lantot, az akadémiai 
szónokok u. n. emlékbeszédeket mondanak fe
lette, meri ez igy illik.

Kosztolányi Gyula nem volt államférfiu-, 
sem híres költő: s én mégis most megemléke
zem róla. Miért ? Azért, Kedves Ifjak, mert ta- 
nulótérsatok volt, hű jóbaráf, kedves cserkész- 
bajt ;rs. Azért kell róla megemlékeznünk, mert 
körötökből kilépte ugyan a halál, szivetek mé
lyén ellenben most is ott van, él közöttetek s 
korai halála gondolkodóba ejt benneteket. S 
méltán !

Nagy dolog a halál, mély titok ! Ugye ti 
nagy dolognak tartjátok azt, ha egy győző had
vezér bevonul a fővárosba és triumfust tart? 
Nagy esemény előttetek, ha egy költőt az aka
démia megkoszorúz s felnyitja előtte a halha
tatlanság pantheonját. Mindennél azonban sok
kal, nagyszerűbb, százszorta fényesebb az, ha 
egy lélek áthalad az örökkévalóság kapuján s 
nem, mind Amundsen, csak az északi sarkra 
tör. hanem a másvilágba vonul, a szellemor
szág részesévé lesz, az Istennel egyesül. Ez 
történik az emberrel, amikor meghal.

A halálhír megdöbbentő fenség hatásával 
van lelkünkre különösen akkor, amikor a halott 
éppen közülünk való, amikor olyan valakit kell 
a hideg sírba helyeznünk, kinek viruló ifjúsága 
sok gyümölcsöt ígért! Mi, ifjak, kevés halott 
láttára esünk át oly lelki tisztuláson, katharzison, 
mint éppen az ilyen hozzánk hasonló ifjúi élet 
elhamvadásakor. A lelkek őszének lehelletét 
érezzük ilyenkor, a mosolygó nap fénye helyett 
a szigorú Isten-arccal találjuk magunkat szem
ben lói ván ez igy: a lélekharang erősiti ben
nünk a jót, a halál fájdalmas gondolata helye
sen élni tanít bennünket.

Lelki tisztulástok azonban nem volna tel
jes, ha még egy kérdésiekre nem felelnék, me
lyet szomorú arcotokról leolvasok! Az isteni 
Gondviselés e rendkívüli intézkedése kérdést

*) Ezt a gyászbeszédei Biró Lucián v. cserkészpa
rancsnok mondia Kosztolányi Gyula volt cserkészsegcd- 
liszl felelt a komáromi főgimn. ifjúságának emlékünnepén.

szólaltat meg a halál erejével szemben magát 
lesujtolfnak érző lelketekben : Érdemes volt neki 
élni ? Kárbaveszetf mindenfáradsága, önnevelése ? 
Nem céljavesztett élet volt ez?

Kedves F.uk! Ha az életet a hosszúság 
méreteivel értékeljük, akkor valóban egy ifju- 
ember halála kiábrándító, lehangoló jelenség. 
Az életet azonban a mélység dimenziójával, mé
retével kell mérni s ha a korán elhalt életet 
igy nézzük, akkor Ó is sokat élt: Kosztolányi 
Gyula lelkét e földi éle!e alatt mindig az örök
kévalóság gondolata vezette, ez az örök vilá
gosság fényeskedik neki most is, azt bizton re
mélhetjük. S akkor célját elérte a futást jól be
végezte, nem élt hiába!

Az élet Nála nem öncél volt, hanem a jel
lem iskolája s ut az igazi haza felé a mennyei 
Atyához. A halál is igy csak átmenet, kapu, 
melyen mindenkinek át kell mennie. Jó munkát 
végzett egész életében : a jó! végzett munka bé
rét ime korábban akarja megadni neki az Ur!

Gyászoló iskolatársak, bánatos cserkész- 
bajtársak! így gondolkodjatok a nyitott sir felett 
s akkor nektek Gyula rövid élete nem derékba- 
tört sudár lesz, hanem a jó Isten kertjében a 
legszebb iiliomszál - - éppen olyan fehér, mint 
a zászló, melyet a csapatnak az ő áldozatkész
sége adott s olyan aranyos és ép, amilyent a 
szive felett viselt.

Az Ur adta „ezt a jó fiút, az Úr elvette: 
legyen áldott az O neve!

Komárom, 1926 jan. 10.
Bíró Lucián.

osztályfőnöke és volt parancsnoka.

Az öntudatos magyar ifjúság  
ünnepe.

Pozsony, 1926. I. 3.
Az olcsó megalkuvásokat nem tűrő, ko

moly belső harc és a végérvényes testi-lelki ki
alakulás forrongó szakában segítő, belülről irá
nyitó uj érzést csíráztat ki a cserkésznevelés a 
rábízott fiúban. Ez a forradalmi uj érzés a be
lőlünk életbe kívánkozó erőértékek különös 'tu
data : sajátmagunknak, mint a biztos javító jövő
nek álismerése. Sok esztendő kell, hogy az ön
tudatos ifjúság eljusson az életbe. A cserké- 
sziességgel társadalmunk még sokáig nem ha
tódik át. De a cserkészideél lassan-lassan mégis 
csak belesodródik az emberiségbe. A csapatok 
egyre több és több cserkészembert szolgáltat
nak az társadalomnak, akibe maguk hozzák az 
ideált és már átültették a gyerekkoruk és kamasz
éveik cserkészetét a fiatalemberéletükbe is. A 
cserkészi szme megérkezett a magyar főiskolá
sokhoz. Amikor a Prágai Magyar Akadémiku
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sok Keresztény Köre az uj esztendő elején Po
zsony város magyarságához fordult segítségért: 
támogassák a messze idegenben sokat nélkü
löző magyar diákságot, — az egyesület veze
tősége, mely a köztársaság egész főiskolai ma
gyar diákságát képviseli, büszkén hivatkozott a 
cserkészettel való barátságára, a liliom meg
váltó erejébe vetett hitére: a Vigadó díszter
mében rendezett jótékonycélu ünnepet az öntuda
tos magyar ifjúság eszméjének szentelte s azzal 
az ígérettel nyerte meg a magyar sziveket: ja
vulást hozunk! az erőnk uj és tartós, mert 
büszkén, lelkesen nyomul utánunk a réginél 
tisztább uj meg uj nemzedék: a daloshitü cser- 
készfi uk.

Az öntudatos magyar ifjúság ünnepét Kess- 
ter Edgár, a MAKK alelnöke a 'kövelkező sza
vakkal nyitotta meg: Mi vagyunk az ígéret. 
Azzal az öntudattal közeledünk a társadalomba, j 
hogy javítani vagyunk hivatottak. Kegyetlen szél 
verte szét a régi erdőt. Odaveszett sok javunk, 
de a világ-vihar, a megváltó, tisztító Isten-szele 
elpusztította a régi hibákat is. Nemesebb jövőt 
ígérő friss rügyfakadás: mi nem kívánjuk vissza j 
a múltat. Irtózunk a vértől, a gonosz egymásra- 
acsarkodásoktól, minden hazugságtól és áldicső
ségtől. Az ideálunk, a célunk, az Ígéretünk: 
béke! szeretet! Közös sorsunk, az uj formában 
adott életlehetőség fokozott magyarságra, mu
száj- nagy magunkbafordulásra kényszerit. Ve
szélyben a nyelvünk, a kultúránk, a falunk, a 
városunk, nem szabad most felelősségtelenül 
akármivel foglalkoznunk. Belénk kell, hogy su- 
lyosodjék a megértése: ha nem állunk minden 
erőnkkel a népek versenyébe, lemaradunk, el
vesztettük a jövőnket kétszeresen, mert saját 
hibánkból vesztettük el. Hitet vallunk ma önbi
zalmunk mellett: egész fiatalságunkkal készü
lünk a versenybíró jó munkára, az az igyekeze
tünk, hogy az itteni magyarság céltudatos veze- 
lőosztályává fejlődjünk. Sok küzdelem vár ránk, 
de az Isten szele szeretetet hozott és a mun
kában, még a szomorúságainkban sem tagadjuk 
meg a magunkbafogadott szent üzenetet. Kemé
nyen ragaszkodunk természetes jogainkhoz, 
nyelvhez, valláshoz, kultúrához, hagyományaink
hoz, de a nacionalizmusunk tiszta. Nem anya- 
gositja el semmi hatalomösztön, semmi urhat- 
námság. Nem beszögelt végeredmény, csak ál
lomás a Krisztus-lelkű internacionalizmus felé. 
Magyarságunk szét tud szélesedni az egész em

beriség szeretetébe, ki tud magasztosodni a 
Krisztus mindent-megértésébe.

A pozsonyi magyar cserkészek elénekelték 
ezután a tüzes cserkészindulót. Az uj erő, a ja
vulást Ígérő önbizalom látása, mindig újra és 
újra lelkesedéssel tölti el a jövő irányításából 
löbbé-kevésbbé már kihullott idősembereket. 
Valahányszor a cserkészinduló kopogtatja fel 
a lemondás rideg zárkájába mélyesztett álmo
kat : erős villanyütést, lelki nagy örömfakadást 
érez az öreg magyar, jól ismerik már a nótát 
Pozsonyban, de a büszkén csengő kiáltás: 
Amerre nézünk, megterem A győzelem, a győ
zelem ! nem vénül mindennapivá soha. Ez a dal 
ezredszer is: szent A jövő himnusza.

Az egészséges jövőkialakulás legigazibb 
jele, ha az élet harcosai nem különítik el ma
gukat egyedül valóvá, hanem keresik és erőssé 
teszik a viszonyt maguk és eljövendő harcos 
utódaik: az uj nemzedék közölt A magyar ifjú
ság most uj ösvényt tapos, a fiatal szép lilio- 
mos zászlót köveli. Az uj éleihez, uj szellem
hez nehéz eljutni olyannak, aki nem kisgyerek- 
korától a cserkészmozgalomé, de aki ifjú 
tüzét és lelkesedését az élet harcai közt is meg
őrizte, az oda tud simulni iíjan vágyó lelkese
déssel az uj fiuk szivéhez, megérti az uj dalt, 
uj hitet és mély tanáccsal, odaadó barátsággal 
rezonál az uj életmozdulásra. Amikor a po
zsonyi ünnepen a szlovenszkói magyar szellemi 
élet harcosai baráti kézszoritásra hajoltak a 
minden jövővivások legelején sorakozó fiatal
sághoz, olyan természeti fontosságú volt a sza
vuk, mint a tavasz érzésre melegítő simogatása, 
mgly jóváhagyja és segíti a nagy uj-indulási és 
a meglett világ áldását adja az életrefeszülő 
friss rügyekre.

Olvedi László ifjúságunk hivatásáról beszélt. 
Bármilyen vérből is származott be valaki a ma
gyarságba, a magyar lelki egység tagjává vált és 
természetes kötelessége mélyen kivenni részét 
a mapyar lélek minden öröméből és szomorú
ságából. Csak az lehet a társadaloip munkás, 
alkotó tagja, aki tudatában van versenyrehiva- 
tottságának és a népek léiért való tisztességes 
küzdelmébe erős nekigyűrkőzéssel áll be nem
zetéért. A magyar fiúnak nem szabad eltagadnia 
tehetségeit, nem szabad meghúzódnia az észre- 
vétlenségben. Kora gyermekségétől edzenie, 
művelnie kell magát, készülnie kell a magyar
ságért vívandó életharcra. Zuhogtassa át magán
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a magyar fiú a fájdalom és öröm teljességében 
a nemzete lelkét: s legyen aztán minden meg
nyilatkozása öntudat, nyílt vallás: mit érzek, mit 
akarok. A megalkuvás nem férfierény. Ha a ma
gyar fin élethivatásának tekinti a nemzetéért 
való munkát, egyenrangú társává válik minden 
öntudatos nép fiának és szent, egyetemes, kö
zös ideáloknál minden becsületesen küzdő mun
kás kézzel összetalálkozhatik. Az itteni magyar 
ifjúság hivatása az, hogy jó magyar legyen, egy 
bajbajutott nép uj élelbimbója, megtörhetetlen 
szebb jövője. Olvedi a cserkészetben látja a ma
gyar ifjúság problémájának teljes megoldását: 
abban a minden népnél egyformán terjedő egész
séges nemzeti mozgalomban, mely a fiút népe 
öntudatos munkásává fejleszti és nagyszerű prog- 
rammjával a mindenütt helytálló, lovagi becsü- 
letü társadalmi ember: a férfi remek ideálját 
ígéri megteremteni.

Tamás Lajos a lelket őszintére nyitó igaz 
barátság, a lelki egybehangolódás költője, aki 
a tenyerek nagy találkozását: az összetartást 
hirdeti. Ezért áll oly közel az uj ifjúsághoz. Az a 
baráti szeretet, mely kívánatos gyönyörűként csil
logtatta magát az ünnepélyen felolvasott két 
költeményében: kedves ismerősként ereszkedik 
be a cserkészfiuba. Hisz van-e mélyebb, iga- 
zabb barátság, mint az a testvérérzés, amit a 
fiuk tábori nagy egymásrautaltsága, a vidám já 
ték, a kis és nagy cserkészek őszinte viszonya 
termel.

Jankovics Marczell dr. a Toldy Kör elnöke 
atyai szeretettől áthatott lelkesítő szónoklatában 
hatalmas megszivlelnivalókat ajándékozott a 
szlovenszkói magyar ifjúságnak. Az ifjúság és 
az irodalom: ez a két gyönyörű megnyilatkozása 
a nemzet életrevalóságának és élniakarásának 
egymásra kell, hogy találjon. Az irodalom az, 
ami a nemzetből halhatatlan. Az ifjúság lelke : 
a nemzet halhatatlanságának élő hangszere, az 
a húr, melyen a nemzet géniusza játszik. A ma
gyar ifjúsági feladata a magyar lélek halhatatlan
ságát, az irodalmat megérteni, magáévá tenni és 
tisztán tovább adni. Ha a fiatal lelket nem az 
otthon, a haza, a fajszereretet ihlette meg, ak
kor az a lélek hamisan csendül, tompa vagy 
fakó hangot ad. Az irodalomban a nemzeti lélek 
varázstüzének kell átpeizselni mindent, ‘miként 
a naprendszerben a nap fényének és hevének. 
Az a magyar ifjúság, mely hivatást érez nem
csak a tovább adásra, hanem az alkotásra is, j

ne feledje el, hogy minden munkája csak akkor 
válik a nemzet halhatatlan lelkének részecské
jévé, ha azt a magyar géniusz heve hatja át. 
Maroknyi nemzetünk legékesebb virága, fajunk 
élő jövője: magyar ifjúságunk maradjon mindig 
és mindenütt alkotó része a halhatatlan lelkű 
magyar közösségnek s válassza jelszavául: to- 
v >bb adni és alkotni — és újra tovább adni és 
alkotni! Ez az egyedüli ut, hogy ezer év után 
is beszéljék még a nyelvünket a késő unokák.

Olvedi László fajának mélységes tragikumát 
éli át minden költeményében. Szavalata mind
annyiszor megrázó erejű. Bús nehézségeket tá
maszt az emberek mindennapi szivejarásában, 
hogy aztán annál nagyobb lüktetésbe, szikrás 
föllobbanásra villanyozza a gondolatok mélyén 
sulyosodó örök javulás hitet. Pozsonyi szerep
lésében uj hangot szólaltatott meg magából: az 
élefkedvü uj ifjúsághoz való csatlakozása büsz
keségét, A cserkészekhez irt verseit szavalta el. 
Az uj ifjúság az erdőn magáévá tette az Istent 
és a hit. a belső nagy célmeglátás, a közvetlen 
álérzés meglántorithatattan igazságával indul a 
jövőt meghódítani; ahol minden lovagias ver
senytárs Krisztusban élő szeretettel ad egymás
nak megértő kezet. Az erdei fiuk rajongó hite, 
önbizalma, belső parancsnak: sajátmaguknak- 
engedelmeskedése adta Ölvendi László leikébe 
azt a várást, melyet most az uj fiatalság győ
zelmes erőkifejtéséhez fűz, azt a testvéri szere
tetek melyen nemcsak minden pozsonyi, de 
minden szlovenszkói magyar cserkész, a legki
sebb is, osztozkodik és az öntudatos magyar 
ifjúság mozgalmának azt a hivő értékelését, 
melyet versek formájában juttat el mi idenhová, 
ahol szeretettel várják a szavát.

Szlovenszkó öntudatos magyar ifjúsága 
megkapta Pozsonyban az első nagy elismerést: 
az élet porondján küzdők baráti kéznyujtását, 
buzdító tanácsát, — céljának, ideáljának, krisz
tusi békét vágyó jómankás magyarságának helyes
lését — és a teljes bizalmat.

Pályázat.
A „Diáknaptár“ szerkesztősége egy kirándulás 

leírására pályázatot hirdet. Az érdekesen megirt 
kiránduláshoz lehetőleg eredeti fényképfelvételek is 
csatolandók, vagy klisírozható tusrajzok. A pályá
zat határ-ideje: 1926, március hó 1. Jutalom : I. díj : 
két értékes könyv, '.II: d íj: egy érdekes könyv, A 
pályanyertes müveket az 1926/27-ik évi Diáknap 
táv leközli. A pályamunkákat—  a szerző pontos cí
mével együtt —  „Dr, Wallentinyi Samu kollégi 
umi tanár Presov, Hodzova ul. 1 címre kell köti 
deni.

A „Diáknaptár" 
szerkesztősége.
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Fiuk a H ányban.
Elbeszélés az ifjúság számára. A Mi Lapunk eredeti diákregénye. Irta : M átra i O uidó.

II. A fordu la t.
Ispánky Elemér és Kari büszkeségtől dagadó kebellel 

mentek haza Berregő sikeres vizrebocsátása után. Ismerő
seik és társaik seregestül kisérték őket s egyik a másikat 
licitálta túl a motorcsónak magasztalásával s a két fin 
ügyességének emlegetésével.

— Holnap mi is beleülünk, — mondották vacsora 
alatt nővérei. — Arról szó sem lehet! — jelentette ki Ele
mér határozottan. S talán többet is mondott volna még 
ebben a hangnemben, de atyja tekintete sokatmondóan 
megállt rajta, tehát elhallgatott.

— Ez nem lányoknak való sport, — mondotta aztán 
Elemér mentegetödzve. — Befröecsen a viz, átnedvesednétek. 
A motor is gyenge; a viz folyásával szemben Karit is alig 
bírja el.

— De veszedelmes a Dunán, haj! — szólt bele Kari 
is a maga gyerekes beszédmódján, segítve bátyjának.

— Valóban veszedelmes? — kérdezte mamájuk 
Elemérhez fordulva.

— Igen, veszedelmes, — felelte ez készségesen, — 
gondold el, anyus, milyen sodrása van ott a víznek és 
milyen mély a Duna feneke.

Atyjuk elnevette magát.
— Örülök, hogy beismertétek a veszedelmet. Anyá

tokkal együtt aggódtunk a partról miattatok s vádoltuk 
magunkat engedékenységünk miatt.

— De apus, riadt fel Elemér,, ki észrevette, hogy 
ennek a beszédnek valami rájuk nézve sérelmes intézkedés 
lesz a folytatása. — Ne félts bennünket, ha csak ketten 
ülünk benne és nem hullámos a viz felszíne, egy kis vigyá
zattal kikerüljük a veszedelmeket.

— Már késő, drága fiam, — nevetett Ispánky ur 
jókedvűen, — Átvitetjük a csónakot a vaskutacskai tóra, 
ott sokkal megfelelőbb helye lesz neki.

— De apus, az messze van ide, — tiltakozott Kari.
— És a városi hatóság meg sem engedi, — szólt 

Elemér is, — az ott halastó, Berregő csavarja a halakat 
agyonpaskolja . . .

— Csak bízzátok azt rám, — intette le őket az 
atyjuk. — Micsoda dolog volna az, hogy Kari legyen az 
egyetlen utas, holott Károly bácsitok négy személyre készí
tette, tehát két lánytestvéreteket is számításba vette . . .  A 
vaskutacskai tő nyugodt vizén beleülhetnek a lányok is !

A két leány tapsolt örömében; a fiuk ellenben le- 
sülyesztették fejüket. Nem tetszett nekik, hogy nővéreikkel 
kell osztozniok a csónakon és a dicsőségben. De nem mer
tek szólni semmit. A családban olyan volt a fegyelem, hogy 
az apai döntés ellen hiábavaló lett volna minden lázadozás.

Másnap már a vaskutacskai nagy tavon siklott Ber
regő s a középső ülésen a fiuk nővérei ültek. A fiuk ha
mar belátták, hogy nem lesz okuk a cserél megbánni. A 
szorgalmas kis motor itt sokkal szabadabban fejtette lu 
erejét, mint a folyóvízben és kisebb megterhelést jelentett 
neki itt a négy személy, mint ott a kettő.

A kiránduló hely közönsége is ugyanazt az érdeklő
dést tanúsította, mint amiben odabennt volt részük. A 
hegyek közti pompás helyet vasárnap délután elözönlölte a 
város szabadba vágyó közönsége s hemzsegett a ló felszíne 
a csónakok sokaságától. Itt tűnt csak ki, mi a motorcsónak ! 
A kézzel hajtott csónakok lassú és esetlen mozgásához vi
szonyítva Berregő gyors és szabályos mozgását látni is 
gyönyörűség volt! A fiuk élvezték is ám a diadalt és a 
kiváncsi s vágyakozó szemek pergőtüzének fényességét.

Ezen a vasárnapi délután iskolatársaik és fiatal isrne- 
löscik teljes számban vonultak ki Vaskutacskára. Ott szo
rongtak a parton a közönség tömegében, köszöntgetésekkel, 
integetésekkel, hangos és vidám kurjongntásokkal próbálták 
Elemér és Kari figyelmét magukra vonni, de ez nagyon 
kevés esetben sikerült nekik. A két fiú mintha észre sem 
vette volna ökot. Itt ott kikötöttek s olyankor egy Pálfy

1 vagy Wenckheim grófot, esetleg egy Palugyay fiút vettek a 
! csónakba, — ezek voltak az intézet legelőkelőbb növendé

kei, kiknek feje felett még sem lehetett már elnézni —- de 
ezzel is csak az érdeklődést fokozták maguk iránt. A többit 
aztán annál inkább törte a kivánkozás.

Imre és Géza is ott állottak a parton a tömegben és 
várták, hogy rájuk kerül a sor, mint Elemér megígérte Gé
zának, bár csak magának.

— Csak jöjj ki holnap, ha meglátlak, érted megyek.
| - hangzott az ígéret.

Csakhamar ott is termett mellettük a csónakkal 
I Rokonok ültek benne, azokat kiengedte a partra s aztán 
| hívta Gézát.

— Elemér, engedd meg, hogy barátommal, l.aczkó 
j Imrével megismertesselek. Ipariskolai növendék. Csónaktok 
! öt különösen érdekli. Ha megengednéd, hogy ő is beszáll- 
j jón velem . . .

Géza nem kis elfogódottsággal mondotta ezt. Látta, 
mennyire lefoglalták az ismerősök és rokonok Berregőt, 
mennyire kényeztették a két fiút . . . Hát félt, hogy terve 
nem sikerül.

— Bocsáss meg, — válaszolt Elemér udvariasan, de 
elég hidegen, — de most nem kötünk ismeretségeket. 
Laczkó urat is szívesen látjuk majd a Berregőn vendé
günkül, de majd máskor.

Géza már a csónakban állt és Imre is belépőben 
volt. Elgond jlható, hogy Elemér szavait mily kellemetlen 
érzéssel fogadták.

ölj, kérlek, ide a középre. — biztatta Gézát, mi
dőn az pillan ,tra tétovázva állt.

— Köszönöm; barátom nélkül én sem ülök be, — 
jelentetle ki Géza s arca a megszégyenítéstől elborult lán
goló vörösbe.

— De Géza, csak nem fogsz megsértődni ? Belátha
tod jelenlegi helyzetünket I — szólt rá Elemér.

— Nem, nem I — próbált amaz nyugodtan mente- 
getődzni ! — Eszembe sincs neheztelni. Magatok tudjátok 
legjobban, hogy mit csináljatok, de ti is beláthatjátok, hogy 
barátomat, kivel együtt jöttem ki, nem hagyhatom magára.

Géza ezzel kilépett és Imrével együtt eltűnt a tömeg
ben. Elemér meglepődve nézett utánuk, de csakhamar kö
rülfogták más bekivánkozók és azokra fordult figyelme.

— Hogyan viselkedtetek ma iskolatársaitokkal szem 
ben ? — kérdezte Ispánky ur, mikor vasárnap este Vasku 
tacskáról hazafelé tartott fiaival.

Elemér elpirúlt. Arra gondolt az első pillanatban, 
hogy talán Géza panaszra ment ellene atyjához.

— Mire gondolsz apus, hogy ezt a szemrehányást 
teszed nekünk ? — kérdezte óvatosan.

— Láttam, hogy nagyon ridegek voltatok irántuk és 
nagyon fölényesen vettétek a velük való érintkezést, midőn 
azok a csónakba kéredzkedtek. Kettőt, — ha rosszul nem 
láttam, — ott a beszögellő szikla közelében, — ki is uta
sítottál.

Elemér fellélegzett,
— Erről szó som lehet, — mentegette magát most 

már nyugodtabban a fiú.
— Egyszerre húsz is akart beleülni, — segitett neki 

Kari, — de szépen elsüllyedtünk volna a viz alá, haj 1
Apja megfenyegette ujjúval.
— Hallgass I Te is lehettél volna olyan szives, hogy 

kiszállj néha Berrogőből. Talán azt gondolod, hogy nálad 
nélkül nem is bir menni az a csónak, mi ? Minek állan
dóan benne tanyáznod ?

-  Ugyan papa . . .
Ispánky úr komolyan folytatta :
—- Elvárom, hogy ne legyetek gőgösek és udvariat

lanok társaitokkal szemben. Engedjétek be őket a Berregöbe 
és örüljetek, hogy örömöt okozhattok nekik vele.
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— De p.apa, hisz ez lehetetlen / Gondold el, hogy J 
csak hozzánk jár majd hatszáz fiú . . . Hát akkor még a ! 
többi intézet? — védekezett Elemér. — S ezek mind szi- j 
vesen beleülnének. Hisz akkor pár hónap alatt odalesz j 
Berregő.

— Szót se I Ez csak kifogás. Egy kis jóakarattal sor ! 
juthat igen sok fiúra, holott olyan nagyon sokan nem is ! 
voltak idekünn.

— Pedig de sokan voltak, haj ! — Tóditotta Kari. — 
Volt, aki ott hirtelenében akart bemutatkozni és mindjárt 
bele is ülni. Ugye, Elemér ?

Bllemérnek eszébe jutott Géza és annak barátja. Ezt 
az egy esetet öltöztette Kari többesszámba. Nem akarta 
öccsét megszégyeníteni, hát inkább hallgatott.

Elemért ezen atyai beszélgetés után határozottan 
bántotta a Gézával történt összetűzés. Érezte, hogy igaza 
van atyjának s ennek következtében heves szemrehányá
sokat tett magának.

Másnap nagy kedvességgel köszöntötte Gézát az isko 
Iában, hogy hibáját jóvátegye.

— Miért hagytál ott tegnap ? — kérdezte tőle a 
kiengesztelődóst keresve. — Ugye megharagudtál ? De ne 
légy igazságtalan velem szemben. Hiszen láthattad, minő 
ostromnak voltam kitéve. Csoda-e, ha ilyen körülmények 
közt nem találja föl magát az ember ?

— No nem nagy baj, — nyugtatta meg Géza, kinek 
szivéből már elszállt minden keserűség. — Mindenkinek 
nem lehettek szolgálatára.

— De neked és barátodnak akarunk szolgálatára 
lenni s a tegnapi hibát minél előbb jóvá óhajtjuk tenni.

— En örömmel ráállok ; Laczkó Imre még örömes- 
tebb, mert neki igen komoly szándékai vannak Berregővei. 
Szeretne ennek mintájára ö is egy motorcsónakot összeál
lítani . . .  Ha sikerül neki, a nagy szünidőben avval fogjuk 
a Hányt és a Fertőt bekalandozni.

Elemér mosolygott. Tudta jól, mennyire lelkesedik 
Géza a Hanságért és a Fertőért, hiszen mióta tanulótársak, 
számtalanszor mesélt neki is róla.

— Ejnye, majdnem féltékennyé tesztek, — mondta, — 
légy nyugodt, Berregő minden tekintetben rendelkezésére 
áll barátodnak 1

— Köszönöm!
— Barátod vagy nagyon ügyes fiú, vagy élénk kép

zelettel van megáldva. Ilyen szándékkal, — tudomásom 
szerint, — még senki sem közeledett Berregőhöz. Adja 
isten, hogy terveteket sikerre vihessétek . . . Azt hiszem, 
mi minden délután kimegyünk, hozd el magaddal minél előbb.

Géza hálásan szorította meg barátja kezét.
Az Ispánky fiúk módszer-változása hamar ismeretes 

lett a pozsonyi ifjúság körében. Micsoda zarándokolás kez
dődött meg Vaskutacskára ! Egyik a másikat hívta ; a kis 
motornak ugyancsak volt ám mit szenvednie ! De állta a 
sarat, akárcsak gazdái, kik fáradhatatlanul szolgálták ki 
vendégeiket.

Géza és Imre az elsők közt termettek künn. Imre 
alaposan megfigyelte és átvizsgálta az egész. Berregőt, El 
volt ragadtatva. Egy-kettőre megtanulta a kezelését is. De 
aztán elkomorodva ismerte be :

— Ezt nem tudom megcsinálni; Egészen különleges 
gyártmányú finomságok ezek. Azonkívül a motor a csónak
hoz, a csónak pedig a motornak és propellernek megfele
lően van előállítva.

Elemér tagadhatatlanul örült e beismerésnek s büsz
kén nézett végig Berregőn.

— Akkor hát vége a Fertő és Hanság beutazásának ? 
kérdezte Géza riadtan.

— Hát más módot kell kitalálnunk, az bizonyos.
— Pedig én már ugv beleéltem magamat, — foly

tatta amaz elszomorodva.
. — Ha nem kellene a Balatonra mennünk apáékkal, 

veletek tartanék és felajánlanám közös használatra a Ber
regőt, — vágott közbe Elemér, ki észrevette Géza elszon- 
tyolodását. — Annyit hallottam már Gézától felőle, hogy 
magam is szívesen mennék oda, hogy lássam azt a hanyi 
világot.

—• Hát álom egy világ az, annyi bizonyos, — mon
dotta Imre. — Egy ősvilágrész kicsi kiadásban ; egy titkok
kal kevélykedő ingovány, magyar dzsungelvidék, amelynek, 
sajnos, most már hamarosan vége lesz.

— Miért ? Hogyan ? — Érdeklődött Elemér, miköz
ben a motor munkáját lassította, hogy ne csapjon akkora 
zajt a hajtócsavar és jobban hallhassa, amit Imre mond. 
A Hanság és a Fertő valóban nagyon érdekelte s azok után 
miket Gézától hallott a Hányról, most különösnek találta 
Imrének azt a kijelentését, hogy annak most már hamaro
san vége lesz és vége lehet 1

Imre röviden elmondotta, hogy a Fertőtől a Han
ságon át egy hosszú csatornát ástak, melyen át a Hanság 
vizét levezetik a Dunába.

- -  Már a végső és befejező munkálatokat végzik 
rajta. Ha aztán ez a csatorna őszre megnyílik, vége lesz a 
Hánynák, a nád- és kákarengetegnek, az állóvizek mesébe 
illő birodalmának, mert hamarosan ki fogják szárítani és 
művelés alá fogni.

— Már az őszre megtörténik az ? — kérdezte Géza 
összerettenve.

— Úgy hallom, — bizonyította Imre, — s nemrég 
is Írtak hazulról, hogy a csatorna már végig kész s már 
csak a gátakon és zsilipeken dolgoznak még. Ezzel persze 
hamar készen lesznek és akkor megindítják a Hány ősvizét 
lefelé rajta.

— Elvesztjük ezt a különleges területet, mielőtt meg
ismerhettük volna, -  fűzte hozzá szomorúan Géza.

— Igazán kár érte, tette hozzá Elemér is, — ha 
nem volna már megállapított dolog nyári balatoni tartózko
dásunk, azonnal felajánlanám Berregőt. Elmennénk együtt, 
hogy bejárjuk és megismerhessük ezt a halálra Ítélt világot, 
ahol Hány Istók élt valaha.

— Az emberek mindenből kivelkőztetik ezt a világot, 
ami érdekes és vonzó természeti szépség, — fakadt ki 
Géza haragosan.

Aztán hirtelen abbamaradt a társalgás, mert a par
ton álló fiúk türelmet vesztve kiabálni kezdtek :

— Még nem szálltok ki ? Elég lehetne már ! Mi is 
szeretnénk már sorra kerülni.

— Igazuk van, — állapította meg Géza, — mi na
gyon sokáig élveztük már a Berregőt. Gyerünk és adjunk 
helyet másoknak. (Folytatjuk.)
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A hóm ezők repülőgépe.

Alig vártuk a hó megérkezését. Az ifjúság 
és a hóért rajongó öregek rögtön abbahagy
tak mindent s nekiláttak a készülődésnek. A szo
ba zugából előkerültek a hótalpak, a hómezők 
repülőgépei. A portól belepett deszkákat letisz
títják, befaggyúzzák. Rászerelik a szíjakat s egy

szerre olyan mosolygós ábrázatja lesz a sínek.
Majd megindul a népvándorlás a szabad

ba. Feszes norvég nadrágok, lengyel bugyogók, 
gavalléros bricseszek masíroznak a kanyargós 
utakon. A hatalmas bakancsból kilátszik a színes 
angol harisnya s óriás kezekre szabott keztyűk 
szorongatják a fegyvert, a sít. Mindenki víg és 
hangos. S alig csatolódott a lábhoz a vékony



30. oldal A MI LAPUNK 1926 február.

deszkapár, máris messze láncol a szvetter és 
kipirult arcocskák kandikálnak elő a hósapkák 
alól. A néma hcmező pirospozsgás emberek 
vidámságától zajos. . . .

A téli sportok egyik legszebb és legegész
ségesebb faja a síelés. Már a hatodik .század- 
ban megemlékeznek róla. A finneket „sikló-fin
nek “-nek nevezték. Kanadában az elől szélesen 
gömbölyödő hótalpakat használják. Nálunk csak 
a jelen század elején terjedt el e nemes sport; 
míg a világháborúban rájöttek, hogy többméte- 
res hóban is zajtalanul lehet megközeliteni a 
sível az ellenséget.

A hosszú sítalpakat egyformán jól tudják 
használni síkon és lejtőn. Hegyre fel persze 
csak lassan haladhat a síelő, de ez a sebesség 
messze felülmúlja a gyalogjáró sebességét. A 
hótalppal az ember olyan helyre is eljuthat, aho
vá a gyalogos álmában sem merne gondolni. 
A lefelé való siklásnál meg nagyszerűbb élve
zetet csak kevesen találtak ki. Az ugrás csak a 
nagyon gyakorlottaknak való, de ez aztán ámu
latba ejti a nem síelőt is.
A síelés a szánkázás és a korcsolyázás örö
meit egyesíti magában És aki egyszer beleizlelt 
ebbe az isteni élvezetbe, az többet le nem mond 
róla. Boldog, ha csak néhány pillanatig is a 
Meseország lakója lehet, a  sí megedzi a pe
nészvirágokat és az eisatnyult emberekből ter
mészetimádókat fejleszt.

Ezért rajta, fiuk; kössetek hótalpakat és 
höss . . .  ki a szabadba, a hómezők végtelen 
fehérségébe!

Eleőd Huba VII. o fg. lan.
Jegyzet- A jelen cikkecske kissé sokat ölel fel s fel a részletek' 

kis/ nézésétől, ami csak emelné előadása bájét. Több gyakorló* é s  re 
mekíróink figyelmes tanulmányozása ügyesilené a szerző tollát. Rajta hét!

Versírás közben.*
Mint bűvös hárfa, olyan a lelkem, 
Zsibongva zsong csodás meséket.
Pengeti halkan a dalos élet,
Varázsos ujjú száz Tavasz-szellem.

A fehér hárfa titkos danája 
Tündéri, játszi himnuszba olvad.
Elragad engem az Alom-honnak 
Tavaszt lehelő bíbor ajkára . . .

Mikor aztán már száz-ezer dallam,

Zúgó, színes szó feszíti ajkam;
Szememben lángol millió, nagy álom:

Papírt ragadok gyorsan kezembe 
Belebámulva a végtelenbe —

S órákon át a toliamat rágom . . .
H orváth  F erenc . VIII o lan.

*) A szonett-forma követelményeit jól eltalálta a szerző. 
Egyes kifejezései keresettek. A kezdők tipikus hibáját, a Jelző
halmozást kerülje a jövőben !

H Í R E K
„  . ^  , | gyáros, a luceneciRakoftyay Gyula | cserkészcsapat üsz.

j teletbeli lagja és legnagyobb jótevője, január 
| 18-án hosszas és kínos szenvedés után, munkás 
! életének 42-ik évében, az Úrban elhunyt. Január 

20-án lefolyt temetésén Losonc városának min
den rendű és rangú polgára vett részt. Virággal, 

! koszorúk sokaságával halmozták el ravatalát 
annak az embernek, aki annyi humánus intéz
ménynek életet adó lelke volt, aki csak jól tu
dott tenni. A iosonczi cserkészek testületileg 
vettek részt utolsó utján s a gyászszekér két 

I oldalán ők kisérték el oda, ahonnan visszatérés 
; nincs. Igen sok jót tett a Iosonczi cserkészekkel. 

Emlékét a hü cserkészfiuk örökre fogják meg
őrizni. Nyugodjék békében!

„  . . .  . " , "I A komáromi főgim-Kosztolanyi Gyula | náyium ]ókai csei,
készcsapaiának legdélcegebb tagja és büszke- 

; sége, Kosztolányi Gyula, ki az érettségi után 
; októberben Josefovba vonult be katonának, hogy 

honvédelmi kötelezettségének is elegei tegyen, 
tüdőgyulladásban az elmúlt év végén meghalt.

| Feketébe öltözött a Jókai csapat fehér selyem 
lobogója és volt apród társai fájdalommal sirat- 

| ják egyik legkedvesebb segédtisztüket. Meghalt 
! a szeretetlen idegenségben szivében a liliommal, 

lelkében a vággyal, hogy még egyszer lássa 
szeretteit. Vágya nem teljesedett be: ő, aki csak 
szeretni tudott, halálos ágyán nem érezhetett 
senkit, senkit, aki szeretettel lefogta volna a 
szemét. De a liliom az övé maradt. Azt elvitte 
a sírjába, mert a liliom a cserkészszeretet és a 
szeretet felett a halálnak sincs diadala. - De- 

I  cember 29 én volt cserkésztársai némán vonul
tak be a Szt. András templomba feketével álvont 
cserkészzászlóval, hol parancsnokuk gyászmisét 
mondott a kedves cserkész és jó tanítvány em
lékéért. Imára kulcsolódfak a kezek és tompa 
suhogással hajolt meg az oltár előtt az a zászló, 
melyet a ő raja csináltatott. Egy reménnyel újra 
több hullott a sírba, újra elhervadt egy liliom, 
egy igaz cserkésszel újra kevesebb van a föl
dön. A templom borongós csöndjében tompán 

I szálltak a sóhajok és nagy kínzó könnycseppek 
hulltak alá társai szomorú szeméből. — Január 
2-án temették el Megyercsirétről a bogyaréli 
sirkertbe. Sírjánál Biró Lúcián tanár, Darvas 
Andor volt cserkésztársa és Legát József volt 
osztálytársa búcsúztatták el. — Kedves Gyula :
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Egész életedben jó munkát végeztél. Legyen 
emléked mi közöttünk áldott!

Romain Rolland a huszadik század nyo- 
moruságverte emberiségének élő lelkiismerete: 
január 26-én érte el éleiének 60 ik esztendejét, 
Kövülveszik hát (a régi jó szokás szerint) a 
köllőt a költők és az Embert az emberek. Ki
teszik könycsillogásos, merengő férfi-fejét a kira
katokba, könyveire fehér szallagot vonnak 
„újdonság" felírással és jól fütött termekben 
elmesélgetik hatvan tavaszának örömét és szen
vedését, hitét és reményét és szerefetét. De 
Romain Rolland nem arckép és ünnnepi ruhákat 
szellőztető mese. Nem! Romain Rolland maga 
a legtisztább, legénekiőbb, legigazabb életélés. 
Az Elet. Romain Rolland életet élt; szivélelet. 
Es őt a szive emelte — ime — arra a szépsé
ges piedes/.lálra, melyen most helyet foglal És 
az ő szive szerető s z í v , csak embert lát önmaga 
körül, szenvedő, szomjas embert. És az ő szive 
szerető-fogadtatásos lócát készít minden testvér 
számára: északi sarktól - déli saikig . .. Azért: 
Romain Rollandbaii a nagy békeapostolt, a nem
zetek testvériségéi kovácsoló hatalmas kovácsot 
látjuk, látjuk a szeretet tántoríthatatlan Evangé- 
listáját,

Légy üdvöz szivünkkel Romain Rolland!
Szalatnai Rezső

A „mozi" fejlődése. 1895 december 28-án 
nyílt meg Párisban a világ legelső mozgókép- 
színháza egy kávéház pincehelyiségében. Az 
akkori kor vásári látványosságából azóta az uj 
idők egyik legfontosabb művészi tényezője és 
igen jelentékeny kultúrintézménye lett. A film- 
kigyó ma már behálózta az egész világot. A 
Szabolcsba Mihály gyönyörű költeménye által 
minden magyar előtt feledhetetlenné lett Grand 
Café pincehelyiségében ringott a bölcsője a 
lyoni Lumiére testvérek által föltalált kinema
tográfiának. Előadása csak egy félóráig tartott 
s filmjeinek hosszúsága még csak 16—17 mé 
tért tett ki. A nézőtéren is csak 120 ember 
számára volt hely. Az első napi bevétele csak 
35 frank volt, de három hónap múlva a napi 
átlagos bevétele már 1200 frankra emelkedett. 
Az első magyar mozi 1897-ben nyílott meg 
Budapesten. Ma már másfél millió mozi van a 
födkerekségen s mindenütt diadalmasan jár 
világhódító utján.

A somorjai fiúk 1925 utolsó napján meg
ismerkedtek a cserkészettel. Tizenöt pozsonyi 
magyar cserkész látogatta meg a csallóközi 
kis városkát, hogy összehozza, közös jómunkára 
késztesse, tudatos önnevelésre bírja az ottani 
fiatalságot. Örök barátságot Ígérő igaz kézszo- 
ritás volt a találkozó eredménye. A pozsonyi 
fiuk a lelkűket hozták. Száz formában alakították 
átadhatóvá szeretetüket. Délelőtt együtt nézték 
meg uj pajtásaikkal Somorja nevezetességeit, 
úgy, hogy a déli „tábortűz", a barátságnak szen
telt kis összejövetel csupa szervusztestvért hozott

már egybe. A cserkészek daloltak, felolvastak, 
szavaltak, meséltek, cserkészkönyveket és lapo
kat osztogattak, a somorjai kis parasztgyerekek 
lelkesen próbálgatták a tisztelgést, a polgáristák 

| komolyan érdeklődtek a liiiomos mozgalom rész 
létéi iránt. Forrongó, lelkes volt a hangulat, mely 
végre közös nagy nótázásbán tört ki. 40 somor
jai cserkészlélek simult szeretettel a pozsonyi 
fiuk köré. Elgyöttök velünk játszani délután ?

Gyövünk ! Éljen ! — Egymásbafogódzva, vidá- 
J mán elmesélgető, jó barátok vonultak ki ebéd 
' után a Pornle erdőbe. Az első közös élmény : J  izgalmas rabló-szuli játék. Vérfrissítő Lassan 
! sötétedik és a pozsonyiak őrsi zászlaik alá so

rakoznak. Eléneklik az indulót, levett kalappal 
hallgatják a somorjaiak. ffáromszoros „huj, huj, 
hajrá" a/, uj barátság tiszteletére — és elmen- 

I nek a cserkészek. Az Uszor felé menetelő sorok,
| fán 200 lépésnyire az erdőtől, egyszerre meg- 
j akadnak. Hallga! A kis erdő felől most zug a 
| felelet: a somorjai fiúk „huj, haj, hajrá“-ja. Meg- 
; tanulták! Alig látni őket. Fekete kis csoport.

Apró fehér kendők integetnek. A lélekhódiiás 
j  büszkeségével a kis csapat tüzes nótára gyűjt.

1) Szórejtvény. Farkas Anlal Vi. o. rg tan. tói. 
Benne feküdni jó,
Kivált ha az ember fáradt.
Oly lágy, oly ringató . ,.
Ölében az ólmok várnak.

Nevéhez ne tégy sokat,
Csak egy betűt s ifjainknak 
Vagy elveszi ólmukat 
Vagy örök álomba ringat.

21 Szám tani fe jtö rő . Nemecz Miklós IV, o. rg. lan tói.
Férfiakból és asszonyokból álló társaság bizonyos 

célra adományokat vetett ki. Minden férfi 25 koronái, min
den nő 16 koronái adott. Végül kitűnt, hogy az asszonyok 
adományából befolyt összeg 1 koronával nagyobb volt, 
mini a férfiak é. Hány férfi és hány nő volt együtt?

3) Betürejtvény. Makó Gyula IV. o. rg. tan. tói.

•os :  K  As ÁS ÁS Á s  Á S  1

4) K eresz tszó re jtvény .
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Vízszintesen : 1. A világ legmagasabb épilménye. 
2. A templom alkotó része. 3. A pacsirta latinul. 4. Kúszó
növény. 5) Aki egyik hegyről a másikra megy. 6) Aki 
eltesz valamit, az leszi. 7. A verssorok végén van. S Ázsiai 
nép. 9. A tudomány állapítja meg. 10 Régente az ir ige 
helyett használták 11. Vadregényes völgy Trencsén me
gyében, hol a nyáron a ..Kiskárpálok" cserkészcsapat tá
borozod. 12. Hol mindenféle zenét lanilanak. Függőlegesen : 
1. Európa legmagasabb hegye. 13. Fiunév. 14. A hím 
neve máskép. 15 Az erdőben sok van ilyen. 16 Igeköiő 
17. Régi sulymérlék. 2. Aki tanul, az 18. Rúg. 10 Vizi 
állal, visszafelé jár. 19. Időhalározószó. 20, Női név. 21. 
Az Amazon egyik baloldali mellékfolyója

Jegyzet. A megfejtést levelezőlapon kell beküldeni 
március hó 10-éig. A nyertes értékes könyvjutalmat kap.

A decemberi fejtörő megfejtése.
1) Kcresztszórejtvény. Vízszintesen: 1 Tamás Lajos. 

2 nagyapa. 3 kán. 4 ipa. 5 pár. 6 ara. 7 rab 8 ha 9 ál. 
10 May 11 Arany János. 12 analfabéta. 13 orr. 14 mag 
15 rév. 16 óra. 17 ad. 18 sós 19 vő. 20 te. 21 Kenyér
mező. 22 mező Függőlegesen: 1 tánc 23 fa 12 A Mi Lapunk. 4 
ipar, 24 rén. 25 mig, 26 pára 27 is. 28 arab. 29 -nál 30 
arató. 31 szak. 32 fogadósné 33 párnahaj. 34 ir, 35 ana
tómia- 36 borotva. 37 érett 38 Karihágó. 39 evez 40 asz 
lalos 41. telő.

2) Számtani fejtörő A két egyenlet : x —j— y 35 ; 
2x-j-4y 98; ebből megtudod, hogy a nyulak száma 14, 
a fácánok-é 21.

3) Bctürejtvény: Teknősbéka
4) Rákvers: tér -rét
Nyertes : Sáfáry László VI o. tan Munkácevo. 

„A Mi Lapunk" VI ik évfolyamát ingyen kapja.
Helyesen meg fejtették : Adám Gyula, Csáder László 

és Mihály, Farkas Antal, Fukács Nándor, Greguss Nándor, 
Hegedűs Flórián, Haba Tibor, Major József, Makó Gyula, 
Popovics János, Spielmann testvérek, Sáfáry László, Skul- 
tély László, Váradi Izabella és Sárika, Vári Iván, Weber 
Károly, Wurm Gyula

O lvasó ink tó l é s  jó ak aró in k tó l érkezeit sok ked 
vés újévi üdvözletért e helyt mondunk hálás köszönetét. 
A jó Isién áldja meg mindnyájukat! — V . . . R . . (Uh. 
S kalice) Prózádat szívesebben olvassuk. A versnek lö- 
mörnek és kifejezőnek kell lennie és ügyelni kell ám a 
Pegazus paripára, hogy szélsőségekbe ne ragadjon! S . . 
Gy. . (V árna)

„Ha jösz s szivembe zárlak én.
A börlönl hol huszonheten 
Bontunk e „rab-gyöngy életen1' 
Számlálhatatlan sok csomót:
Vig intézetnek képzelem,
Hol aprógondos életem

Oly meseszép volt egykoron.. .
Te, jó liu, mesélj, m e sé lj..."  

iiod „A Mi Lapunkról. Pajtás a ragaszkodásod nagyon jól
esik nekünk és szívből örvendünk, hogy katona életedbe 
sugáil és derűt hoztunk. Egyik versedet alkalomadtán kö 
zölni fogjuk. E . . A . . . (Körmöcbánya) Egyik versét 
a közölhetők közé soroltuk. Érzelmei sokszor túlzsúfollak 
és mesterkéltek. Egyszerűségre és őszinteségre törekedjen 
és ne feledje el, hogy az ifjúságnak ir 1 P . .  J .. 1
(K huta) Az esemény kissé elnyújtott és néha prózává 
laposodik. Szives figyelmét nagyon köszönjük, de ezt a 
balladáját nem használhatjuk föl C z íper A versedben 
megnyilatkozó hangulalot ügyes képekkel fejezed be. Je
lenleg annyi költemény van raktáron, hogy csak azokat 
közölhetjük, amelyek a legszigorúbb kritika kulapács-ülé- 
sél is kiállják. Erre pedig még várnod kell ! II I (Kassa) 
Elismerjük beküldött költeményének szépségét, de nekünk 
elsősorban az ifjúság ízlésének megfelelő dolgok kellenek. 
Egyetlen kifogásunk verse ellen az, hogy nem A Mi La- 
punk-ba való! M . . A . . (K. . .  huta) A fennli üzenet 
neked is szól azzal a megjegyzéssel, hogy tőled inkább 
prózát kérünk D. A. (Komárom) A beküldött dolgok 
közölt válogatunk Kerüljön ilyen szembetűnő germanizmu- 
sokal, mint pl. egy sóhaj, egy halk ima. B . .  . I . . (Pe- 
reé in ) Úgy látszik, sokat olvasta Adyt, mert hatása erősen 
kicstíndül veséből, Nem baj ! Mindegyik költő a nagyok 
munkáján nevelődik és csak később bonlakozik ki egyé
nisége. Talentuma van az íráshoz. Másl kérünk. I . . B . . 
K-szombat) Versedben túlsókat markolsz. Tűz és erő 

füti lelkedet, de még se lehet ilyen vakmerőséggel neki 
vágni a költészetnek. Több őszinteségre és bensőségre 
kell lörekedned Béla pajtás! V . . L . . (R-szombat) Tudsz 
a szavakkal bánni, de még tanulnod kell, hogy verseid a 
közölhetőség mértékét megüssék. Szívélyes üdvözlet 1 
O . S . . (Körmöc) Verseid költői lélekről tanúskodnak. 
Kissé még terjengősek, hangulatuk és beállításuk néha 
elcsépelt, de ez ne aggasszon. Bízunk benne, hogy idővel 
jobbat is fogsz Írni. Horváth Ferenc (Újvár) Csak szó
líts bátran Lajos bácsinak. Ez nemcsak a kor megbecsü
lése, de az igazi bizalomnak a kifejezője is, no meg 
régi magyar szokás, kedves öcsém. Öt okl-i 
szám elment. Oppé S. (Bpest) Örvendek, hogy a Jókai 
emlékkönyv tetszik. Irodalomtörlénelileg is igen becses mü. 
A pénzzel, mint tavaly, várok. Most is két szóm megy 1 
Üdv ! P ap  K. Margitka (F arkasd ) Örvendek, hogy A 
Mi Lapunkat úgy megszerette- Csak szeresse tovább is és 
olvasgassa szorgalmasan, tanítva szórakoztat és szórakoz
tatva gyönyörködtet. Uj barátokat is szerezhet nek i! Irm án 
Klára (Pozsony)Az adott címekre a kért mutatvány szá
mok elmentek. Csak lessék előfizetőkéi toborozni! Üdv! 
Eleőd Huba. A Mi Lapunk köszöni a jó szolgálatot 
Miért nem kerested fel személyesen Fenyves doktort a 
hivataléban? Ő szívesen elbeszélgetne veled és gyönyörű 
amerikai cserkészlapokal és rengeteg érdekes könyvel 
tudna neked mulatni. Csak látogasd meg'bátran a Franklin- 
Társulal palotájában; a késő délutáni órákban mindig olt 
találod. Illik, hogy A Mi Lapunk barátai közelebbről is 
megismerkedjenek egymással. Tóthkárolyi Ibolya (Ko
márom) Örvendek, hogy A Mi Lapunk tetszik és hűséges 
olvasója kíván lenni. Terjessze barátai közt is. Mutatvány 
számot készséggel küldök. Üdv!

Nyomatott Vigh Károly könyvnyomdájában Lucenec.
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