
A  cserkészetről
újabb időben nagy viták folynak nálunk. A cserkészet válságáról írnak, meri egyesek 
nézete szerint a cserkészet nem képes átplántálni az egész életre szóló vezérgondolatát 
az évektől függetlenül a férfikorba.

Borzasztó tévedés! A cserkészet nemcsak az ifjúságnak az egész világon hóditó 
és diadalmaskodó mozgalma, hatása megvan és megérzik a felnőtteken is. akár voltak 
cserkészek, akár nem. Meri amióta feltűntek a dalosajkú cserkészcsapatok, társadalmunk 
erős átalakuláson megy keresztül. Ma már mindinkább fogy a dohányzó, borozó ifjak 
száma. A kávéházakban kevesebb a kártyázó és több a dominózó, sakkozó fiatalembe
rek serege. Nyáron több kirándulót lehet találni az erdőkben, mint azelőtt. És a fürdők 
homokstrandján a napon sütkérezők, a vízben és levegőben megifjodók oly nagy szám
mal találhatók, mint emberemlékezet óta sohasem. Nem is szólva a sportolók, 
labdázók, tenniszezők, ródlizök síelők folyton gyarapodó sokaságáról.

Mindez a jelenség az élei okosabb berendezéséről, a cserkészet közvetlen és 
közvetett hatásáról tesz bizonyságot. Ehhez még hozzá lehet fűzni azt is, hogy átlag 
egyetlen mulatság, társad;!mi összejövetel sem sikerűi annyira, mint egy cserkészmajá- 
lis^’vagy kabaré.

Miért? Azért, mert mindenki megérzi, hogy a cserkészifjak körében van valami 
új, kedves, vonzó, lekötő, boldogító, ami eddig a nagyok, a felnőttek társaságából 
hiányzott. Igen, hiányzott az eddigi társadalomból az emberszeretet, a jóság, a munka 
és öregek tisztelete, az egyenesség és a krisztusi morál Ami volt, az csak külső máz, 
társadalmi megszokottság, illem volt és nem szívből fakadó udvariasság, a szív nemes
sége. És ebbe a romlott társadalomba cseppeni bele, mint egy mesebeli királyfi, a cser
készet s a kis lovagoknak volt merszük ország-világ előtt hirdetni, hogy van isten, van 
haza, van emberség; van önzetlenség, jellemszilárdság, ártatlanság, erő és hit.

Sokan megmosolyogták a nagyboté kis legényeket. Sokan azonban bámulva 
látták azt, hogy a cserkészfiúk magukieremtette világában nincs hazugság, nincs önzés, 
de van áldozatkészség, munkaszeretet, testedzés, lelki erőpróba, szent meggyőződés, 
hitvallói állhatatosság. Ezért hódít a cserkészet egyre nagyobb és nagyobb területeket.

bt a gáncsvetés, a leszóló kritika nevetségbe fullad! Mert igenis, a cserkészet meg 
fogja teremteni az új társadalmat, mert van hite. A cserkészet nemcsak a kamaszkor 
élménye. A cserkészet ott van már minden valamire való ember lelkében, az életében, 
a munkájában s ők is újat, jobbat, nemesebbet kívánnak teremteni a társadalom eddigi 
hazug, poshadt, erkölcstelen önámitása helyébe.

A cserkészek olyanok, mint az első keresztyének: a szép és jó élet idealizmu
sával telitett gyakorlati emberek és tudnak akarni és kezdeményezni, egész emberré 
lenni a műhelyben, a tanteremben és mindenütt, ahol erős önnevelésre, helyes testápo
lásra, ügyességszerzésre, jellem fejleszt ősre, a lelkek egységes vezetésére, lelki egyen
súlyra, nemesebb élvezetekre, napsugaras életre, merész jövőbenézésre szükség van.

LAJOS BÁCSI.
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Masaryk köztársasági elnök
köszönő távirata a liptószentiváni magyar csapatközi cserkésztábor tagjaihoz.

Liptószentiváni jegyzői hivatal. 
1210/1926, szám.

Tárgy: A liptószentiváni cserkészek 1926. Y1T/10 ilci 
üdvözlő távirata az Elnök úrhoz.

A ,, J  ÓKAI - CSERKÉSZ CSAPAT 11 PARANCSNOKSÁGÁNAK
KOMÁROM .

A XIX. zsupa zsupánjának 5948/1926. eln. sz. átirata meg
hagyta nekem, hogy Önnek, mint a magyar cserkészekkel való érint
kezés legalkalmasabb személyének, az Elnök Úr 1926. VII. 16. k. 
596. H. sz. a. jelzett köszönetét tolmácsoljam a cserkésztábor 
által Liptó-Széntívánbó1 az emlitett napon küldött fentemlitett 
táviratért.

Kedves kötelességet végzek ez alkalommal.
Liptó-Széntiván, 1926. aug. 8 . PAVELLA GYULA.

A titokzatos idegeit.
Irta: Tichy Kálmán.

E kis apróság, melyei falán inkább lehetne 
lerajzolni semmint elmondani, még ősszel történt 
velem, pedig jobban illett volna a tavaszi kör
nyezetbe. Tavaszi jelenet volt, melyet a szeszé
lyes véletlen az ősz haldokló pompájú színpadán 
játszott le előttem

És most, a márciusi örömvárásban, ami 
egy egészen indokolatlan, alaptalan és talán 
épen azért mérhetetlenül édes csacsiság, — kü
lönösen jól esik arra gondolni, hogy az ősz 
volt. Volt, elmúlt. Vele elmúlt az idő, mikor 
szorosabbra vontuk magunkon a felöltőt, felhaj
tott gallérral és fülig lehúzott kalappal vágtunk 
neki a sivitő széniek, mely vigasztalanul szürke, 
ólmos esőt Ígérő felhőket korbácsolt a szomorú 
égen s el-elkapta a szétvadart varjak utálatos 
károgását.

Bár hiszen az én jelenetem díszlete az ősz 
pompázóbb felszereléséből került ki. Napsugaras 
volt és kék egű, de a kék égi drapéria s a nap
sugár arany sujtásai a felravatalozott, hűlő Föl
det siratták.

Így volt: Egy éjjel az orvúl támadó fagy 
megmarta a vadgesztenyék aranysárga legyezőit 
s a dércsipett levelek úgy délelőtt, mire kime- 
Icgedetl, megkezdték a néma, panasztalanságá- 
ban megrendítő temetkezést. A vadgesztenyékkel 
szegett sétány végesvégig szüntelen levél-eső. 
Suhogva, zizzenve, imbolyogva hullanak a fagyos 
kínban összefacsarodoll levelek, már terítve van 
velük a sétány fövenye, borítva a lóca, melyről 
félresöpröm az odahullottakat, hogy leülhessek. 
Memcnlo: ugyanezzel a mosdulattal söpör fél ^

minket is uljából az élet, ha már végigéltük a 
magunk nyarát s elérkezett az őszünk.

Kimondhatatlan szomorúságot lehelt a ra
gyogó, temetkező csend. Cyranof kelleti várnom : 
mikor jön, homlokán a véres kötéssel, hogy 
utoljára elsóhajtsa halálos, nagy szerelmét s fé
lelmes pengéjét még egyszer kivonja az utolsó 
harchoz, minden gazságok lázálmos kisérteteivei.

Közben szomorú levél-Cyranok hullottak 
reám. Egyik a vállamra s úgy tántorgott onnan 
alább, mint egy fejedelem, aki halálában is meg
tartja minden méltóságát. Másik az ölembe ros- 
kadi, nehéz, tehetetlen zuhanással, szivén döfött 
harcosként. Harmadik, mint keseredett öngyilkos, 
már röptében elvetette levélszárnyait, s maga a 
puszta, kemény szár hanyatt homlok zúgott alá, 
térden ütött, egész komolyan, fájdalmasan: még 
bosszút akart állani még elmúlásában is. Volt, 
amelyik tétován, cirógatva ájult végig a felöltő
mön, kapaszkodott még az élethez, a magasság
hoz, valahonnan segítséget várt, ha még oly re
ménytelenül is.

Cyranof vártam. S a tavasz jött. Úgy lépett 
a színre, mint egy más, vidámabb szövegkönyv
ből megszökött színész a dráma kellős közepébe, 
A sétány.vége felől jött, egy darabba kötött me
leg mackó-ruhácskát viselt, buksi fején puha 
jambó sapka, annak a bojtja az arcáig függ le 
és vígan kalimpál, tömzsi lábacskáival nagy 
gyönyörűséggel rugdalja a hullott leveleket, a kö
vér kis kezeivel is le-fel hadonászik hozzá, hogy 
annál jobban menjen a gázolás a zizegő leve
lekben. Valami hangot is méltóztalott neki adnia,
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nehéz volna betűkbe szedni, de ilyenféleképen 
hangzott: „ -Bá-vá, bá-vá, bá-vá !“ A léptei üte
mére mondta, mint egy kis katona. Nem is. Úgy 
jött, mint egy csöpp tambúrmajor, aki láthatatlan 
zenekart vezényel s az talán a tavasz himnuszát 
játssza, az élet nagy indulóját, csak a mi gyarló 
szemeink nem látják a zenekart s füleink nem 
hallják a himnuszt.

Jött, jött, jött. Szuszogó kis ember-mozdony. 
Mit neki halódó levelek, ősz, szomorúság, me- 
lancholia? Élet, napfény, öröm! Körűlse figyelt, 
csak a szárazon csörömpölő folyamot nézte, 
mely kétfelé vált az avarba gázoló lábacskái 
elölt. Már egészen előmbe ért. „Bá-vá, bá-vá, 
bá- . . .  itt egyszerre elakadt a nóta, a csöppnyi 
ember a cipőmet nézte: legelőször azt vette észre 
a hullott levelek között, aztán feljebb emelte a 
tekintetét. Csodálatos leheteti, hogy a cipő nad-

fanyar agglegényi mivoltomról; — azt mondtam 
neki: „Kukucs!" Meg azl, hogy: „Baba!" Ér
deklődtem becses hogyléte iránt, fuvolahangon 
kérdezve: „Hogy vagyunk, kis ember?" Semmi 
hatás, semmi válasz. Csak néz, néz és rnosl lá
tom: állandóan a szemembe néz, semmi más 
külsőségemről tudomást nem vesz. Kezdwm ma
gam különösen érezni. Valami olyasmit sejtek, 
hogy ez a csöppség csak a szememből tud és a 
szememből akar olvasni. Onnan állapilja meg, 
hogy hova osztályozzon engem. Megint édesge
tem. Pacsit kérek tőle. Nem törődik vele. A ba- 
bonázó nefelejts-szemei makacs kérdéssel fúród
nak a szemeimbe, még a buksi fejéi is oldalt 
dönti egy kicsit, hogy jobban nézhessen reám. 
Szégyen, nem szégyen, most már egészen ké
nyelmetlen a helyzet. Határozott hátrányban va
gyok s ez a kis titokzatosság merő fölényben.

a kosicei Erzsébel-székesegyház, melyben Rákóczi Ferenc hamvai nyugszanak. Előtérben az Orbán-torony.

rágbau folytatódik és még bámulatba ejfőbb, 
hogy az meg felöltőbe bújik s a felöltő tetején 
egy bajuszos fejben végződik, ami megint ka
lappal van lefedve. Mondom, ez az egész látvány 
igy roppant csodálatos lehetett, mert kis láto
gatóm szinte megdermedt, az utolsó „bá“-nál 
nyitva maradt a csöpp cseresnye-szája, a leve
gőben megállt a kacsója s a lábacskái szétvetve, 
a be sem fejezett lépés mozdulatában. És nézett. 
De hogy! Mintha valami kék nap sütött volna 
rám. Melegített, mosolyogtatoti, gyönyörködtetett. 
Le nem vette rólam a szeméi, a kék, kék, csuda
kék és csudanagy szeméi, a kifürkészhetlen 
gyermek-lélek nefelejtssé nyílott bűvös ablakait.

Rámosolyogtam. Olyan édesdeden össsze- 
csiicsöritett szájjal, amit eddig fel sem tételeztem

Akármi legyek, ha az én váratlan látogatóm 
nem vizsgáztat most engem! Honnan is jött? 
Nem tudom. A sétány vége felől. Gyerek. Kis 
gyerek, beszélni sem tud még. Ej, bolondság! 
Többet tud, mint én, min! akármelyikünk. Olyan 
dolgokat tud, melyekről nekünk fogalmunk sin
csen. Most is, mig merőn reám néz, ki mond 
hatná meg, mit érez, mire gondol, milyennek talál 
engem, hová osztályoz? Fél tőlem? Vagy szeret? 
Talán utál ? Vagy egyszerűen közömbös vagyok 
neki? Mit határozott felőlem és milyen lehetek 
én igy mindenestől, minden jónak és rossznak 
gondolt tulajdonságaimmal együtt — azzal a 
mértékkel mérve, melyet ő, ez a titokzatos kis 
idegen hozott magával, egy másik létből, egy 
misztikus, ismeretlen hazából ? Magában kérdé-
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seket ad fel nekem, melyeket nemhogy meg nem 
ériek, de nem is hallok. Ő pedig a nyugtalanul 
rebbenő, idegesen tétovázó szemeimből olvassa 
ki a választ és annak alapján ítél. Istenem, tu- 
dom-e jól a leckémet ? Jól felelnek-e a szemeim 
azokra a kérdésekre, melyeket ez az elém top
pant rejtelmes kis magister ad fel számomra ? 
Szavamra mondom, egészen kényelmetlen érzés 
ez igy. Faggat, vizsgál, át meg átjár egy csal
hatatlan tekintet s én minden önfegyelmezés 
dacára is ki vagyok szolgáltatva s magam adom 
meg rejtett lényem olyan ellenőrizhetetlen jeleit, 
melyekről nem is tudok, uralkodni sem birok fe
leltük, mert nem ismerem őket. De ez a kis pro
fesszorka, ez a Marsról alig ide érkezeit egyetemi 
tanár egy-kettőre megvizsgáztat s lehet, elbukom 
a vizsgán. Azt sem fogom tudni, miért ? És nem 
fogom tudni, hogyan tegyem jóvá a mulasztot
takat ? Mit ismételjek ? Miben képezzem magam 
alaposabban ?

Már teljesen feladtam a reményt, hogy a 
helyzet ura lehessek. Vizsgáló birám végre meg
mozdult. De még egyre reám nézett. Leeresztve 
a karocskáit, egy pillanatra hátranézett, arrafelé 
ahonnan jött, ott volt a mama. Talán valamit 
közölni szeretett volna vele, arra vonatkozóan, 
amit nálam tapasztalt. Mit adnék érte, ha tud
hatnám! Aztán megint szembenézett velem, válto
zatlanul egyforma, figyelő tekintettel. Majd egy 
csókolni valóan ügyetlen fordulattal, — miköz
ben saját kövér lábacskáiban majd elbotlott, 
irányt változtatott megint viszafelé, a mamához. 
Mosl nem „bává“-zott, fürgén iramadott, a sapka 
bojtja csakúgy röppent utána. Pár lépésnyi tá
volságban hirtelen megállt, visszanézett reám 
és — elmosolyodott. Tyüh, de nagy legény let
tem egyszerre! Azt hiszem, jól úsztam meg a 
titokzatos vizsgát! Jó osztályzatot kaptam. Ha a 
kis professzor, bár sokára is, nyájas, bizalmas, 
mosolyára érdemesített, úgy minden rendben van. 
Nehezebben vártam ezt az értékmegállapitást, 
mint sok más, életbevágóan komoly eredményt. 
Bár hiszen, hogy tulajdonképen mit is gondoll 
rólam, mit olvasott ki a szemeimből a kis bölcs, 
azt sohasem fogom megtudni.

Meg aztán hogy is vagyunk ezzel a mo
sollyal? minden esetre jó jel, de a teljes érté
kével nem vagyok tisztában. Mindjárt utána to
vább futott a kicsi s még párszor viszamosoly- 
gott, mig el nem tűni egészen. Talán már akkor 
kellett volna elmosolyodnia, mikor még előttem 
állt? Talán szépen pacsit kellett volna adnia, 
ha teljes barátságával akart volna megajándé
kozni? De így? Mennyit jelent hát ez a nehezen 
kiküzdött mosoly? Jelest, kétharmadot? Talán 
csillagos elégségest?

Nem tudom. És bárhogyan szeretném, ezt 
sem fogom sohasem megtudni . . .

F ü  lem  i le -v e r s e n y .
Fül<miié szól az ágon :
Hallom dalát, bár nem látom, 
Fülemile, a minik.
Feróig nem áll pici szája,
I ’ilág legszebb áriája,
Himnusz ez, mi benne zeng.

Fii alulról megcsodálom.
Versengi fújni megpróbálom 
És a gyepre kiülök.
Tücsök és gyík bámul, néz rám 
És kacagnak mind a tréftín,
Hogy trillázom, fütyülök.

Nagy diói óink egy ágiiról 
Fülemile nagyot bámul:
Hiúi! Fütyül valaki, 
lg madár jött,. Uj a dúlja.
Egész világ nézze, hallja: 
Versenyezni hívja, ki.

.Xem kell több a fülé miiének,
Lesz itt 'mindjárt nóta, ének,
Nagy hirtelen belekezd.
Én csak nézem, szájam lóltom. 
Kosza, halljad, új barátom 
S próbáljad meg te is ezt.

Először halk füttyel kezdi,
Aztán a Juhi megereszti, 
l 'sörén esetlent, csicsa cg.
Apró trillák, ezüst csengők.
Arany húrok sírva pengők, 
Pásztor síp, mely kesereg.

Kezdem én is merészebben,
A madár is egyre szebben . . . 
Kié lesz a diadal ?
Fülemile, ld nem fárad,
Kis torkából csak óigy árad 
Sok csodaszép nóta, dal.

Fújtam, fújtam, próbálgáttam, 
l)e csak hamar abbahagytam, 
Mint duda, mely megrepedi. 
Versenybíró egy rigó volt,
A győztesnek szépen bókul/,
Hasát fogta s nevetett.

Kifogott a szégyenérzet,
Fülemile végig nézett,
S igy szólt: „ Vigye a talár!
Le 'nem győztek még egyszer sem. 
De ez nem is volt hangverseny, 
Ez meg itt egy jómadár. “

Kersék János.
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Baden Powell főcserkész levélváltása a Szent György
Körrel.

A prágai és brünni magyar cserkészek a 
kanderstegi nemzetközi cserkészkonferencia al 
kaiméból levélben kértek segítséget a világ 
főcserkészétől az elhagyatod sorsú csehszlovákiai 
magyar cserkészet számára. A levél hűen ismer
tette mozgalmunk nehéz viszonyait s jelenféke-

KFA) VÉS  ( 'S E R E  É S /E E M !

nyen elősegítette azokat a szép határozatokat, 
melyeket a konferencia a kisebbségek cserké
szete érdekében hozott. A főcserkész a Szent 
György Körnek sajátkezüleg válaszolt. Felelete 
a következő:

Kanderstég, 1926. augusztus 28.

írok önöknél:, hogy nagy köszönettel nyugtázzam leveliik vételét. Vártam válaszom 
megírásával, amíg meggyőződtem róla, vájjon a Nemzetközi Cserkészkonferencián tehetünk-e 
valamit ügyükben és azt hiszem, önök úgy fogják találni, hogy a tárgyalások eredménye ki 
fogja elégíteni valamennyi érdekeltet.

Szírből fakadó kívánságaimat küldöm további cserkészélctükre. Jó munkát! („good 
ramping“)

Teljes tisztelettel RÓBERT BADEN POWELL.

A THEOLÓGUS.
Orosz Tamás éppen olyan csillogószemű, 

féktelen parasztgyerek volt, mint cimborái, akik 
lapdál formáltak kábel guruló-gömbölyűvé vö
rösre fúl, kemény kis kezükkel, vagy rikkantó- 
duhajan parittyáztak a napsütötte réten. Csak 
az arca volt egy finomka árnyalattal sápadtabb 
a többiekénél és a hangját lármás fiú-játékok 
önfeledt pillanataiban is csendessé puhította va
lami különös, tiszta ösztön.

Parasztgyerek értékeli a szellemi felsőbb- 
séget, de jelentéktelen emberek örök módja 
szerint fél, hogy lenézik és ez ellen hántással 
igyekszik védekezni. Orosz. Tamással is így vol
tak a gyerekek. Tisztelettel néztek a sugárzó 
szemébe, de ha messziről l á t t á k ,  c.súfondárosan 
bigyedt szájukból kifutott Te más felé ővhatafla- 
núl a szó :

Gróf úr, gróf úr! Nézd má’ ott megy 
a gróf úr!

A „gróf úr“ csendesen tovább ment, nem 
s i r t ,  nem feleselt é s  alkalomadtán szives kész- 
s e g g e d  sietett megmagyaráz!;; egy-egy nehezebb 
leckét a csúfolódó cimboráknak.

A tanítójától meg útleírások színes, képes, 
nyüzsgő, csodálatos könyveit kérte el sorra, mo
hón és kunyoráló kedvességgel, amiket tanulás 
utáni idők édes nyugalmában habzsolt, szívott 
magába a hálsó udvar háborítatlan csendjében.

Itt, a háts i udvari olvasások sok-sok délu
tánján nyílt ki Tamásban a vágy, hogy értéke
sebb, jobb. nagyobb és emberibb ember legyen 
azoknál, akik között él. A kenderáztató bűzös, 
zavaros pocsolyája mellől végtelen, párás és 
szivárványos liabú tengerek felé vágyakozott és 
gondolatban fénylő és térés nagyvárosi utcák

rendjén haladt a lába, a girbe-gurba falusi ut
cák helyett.

Orosz Tamás a gymnáziumba került. A 
szeptemberi délután édes könnyű melege lengett 
a városi utcán, mikor büszke és boldog izgalom 
tiszta pirosságával az arcán, új öltönyt próbált, 
könyvet válogatott, tolltartót szerelt fel a kisdiá
kok örökké újuló örömével.

Más, szebb, változatosabb élet kezdődött 
Tamáska számára. Déletőtt „ante, apud, ad, 
adversus" dallamos versét recitálta a latin órán 
és a declináfiók labirintusában igyekezett kiis
merni magát, délutáni tanórákon pedig hintázás, 
bakugrás, súlydobás új gyönyörűsége várt rá.

Rengeteget tanúit. Tanúit, hogy taniíhasson. 
A szülei áldozatkész, egyszerű, paraszti emberek, 
fillért fillérre tettek, hogy a kisfiú nyugodt lé
lekkel haladhasson a maga utján.

Orosz Tamás első lett az osztályban. Emi
nens. Az arca valamivei áttetszőbb lett a mun
kától, de a szeme egyre lázasabb, fénylőbb, 
tisztább tekintetű. —

Az évek észrevétlen ráfutottak a csöppnyi 
Orosz Tamásra, aki nemrég gyolcs tarisznyával 
ballagott a falusi iskola szűk, ékom-bákom írású, 
meszelt falai közé és azon vette észre magát 
egy rekkenő júniusi délelőttön, hogy letette az 
érettségit. Vállas, keménykötésű, kifejlett alakja 
komolykodó kedvességgel magasodott fel a tár
sai közűi, mikor az érettségi banketten ünnepes 
izgalmában köszönetét mondott a tanári karnak 
az egész osztály nevében.

A továbbiak nem okoztak különös gondot 
neki. A falusi élet tiszta, templomos csendjén 
fogant vágyai régen meghalárolták már az élete
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útját. Pap akart lenni, nagy, tudós, zengő hangú, 
revcrendás pap. Külföldre vágyott, a zajló életet 
nézni, szépségeket magúba szívni, tanulni és 
aztán hazamenni valami csendes, virágos, tágas 
falusi _ parókiára.

És Iheológus lelt Orosz Tamás. Ahogy 
akarta. Egy ideig egy magyar nagyváros 
theológiáján tanúit frissült igyekezettel, de a ta
nárai csakhamar jóleső döbbenettel vették észre 
a tüneményes talentumot. Stipendiumot kapott, 
külföldre ment. Ahogy álmodta. Nagyvárosok ra
gyogó palotasorai szöktek a szemébe, hullámzó, 
mélyöblű folyók, amiken hatalmas hidak vezet
lek át . . .

Hosszú évek kemény munkája után Orosz 
Tamás hazavágyódotl a falujába egy kis vaká- 
ciós nyugalomra. Diákemberek ősi szokása sze
rint nem irta meg a jövetelét, hogy a viszont
látás édes és tisztazamatú örömét meg n e  za
varja a Várás. Kocsit fogadod a kisvárosi 
állomáson és a fürge fiákkor gyorsan haladt a 
falu felé.

A falu határán leszállt, visszaküldte a kocsit 
és lassú léptekkel ment a lobogó, langyos ta
vaszi szélben. A szántóföldek felől szikkadó, 
párás földszag'töltötte meg az orrát, száját, szívét. 
Tavasz volt, tiszta, nagy, párás csend és Tamás 
izmos, komoly férfileikébe belelopózott a régi, 
tarisznyás kisfiú együgyü, boldog lelke; futva 
szaladt a falujába.

A templom mellett megállt lopakodó lépés
sel és körűlpillantott. Az útközepén parasztgye- 
rekek tarka gyűrűje énekelgetett valami bolondos 
kis gyereknótáf, különben csend volt, mint min
dig, falusi munkaórák idején.

A gyerekekről a nagy gémeskút felé vitte a 
fürkésző pille irtását Tamás és egy vizet cipelő 
öregasszony elnehezült alakján állt nreg a szeme, 
a másik percben meg ujjongó izgalommal a 
hangjában - elkiáltotta magát:

— Anya-a-ám ! édes anyám!
A következő pillanatban ott termeti a kút- 

nál, kikapta a két vedret az öregasszony kezéből 
és gyerekes, jóleső alázkodással odahullott a 
ráncos, kérges kézre:

Anyám, drága édesanyám, hazajöttem 
magához . . .

Utána pedig Orosz Tamás papnövendék, 
a híres külföldi Iheológia ösztöndíjas tanulója, 
mindenről megfeledkezve, városi kabátjában, 
amúgy kenrénykalaposan] két' izmos kezébe 
kapta a két vízzel telt vedret és vakáción gye
rekek édes boldogságával, szégyen nélkül, ci
pelte hazafelé az anyja oldala mellett.

AV17;/ M id

„Az életnek értelme az élet, de úgy. hogy 
az folyton magasabb, tartalmasabb, éneklőbb, 
győzelmesebb élet legyen!“

Vrohászka Ottokár

B író Lucián : rr

Ő szi levél.
Kedves Öcsém!
Azt írod, hogy kilépsz a cserkészcsapatból. 

Szándékod nem lepett meg, csak megszomorí- 
totl. Vakációi „nagyfiús" életed természetes fo
lyománya, hogy most unatkozol társaid közölt, 
kik kétértelmű tréfákat nem ismernek, szeretnek 
közösen kirándulni a szabadba, kerülik a poros 
korzót, szeretik egymást s tudnak még eszmé
nyekért lelkesedni s ilyenekről beszélgetni.

Mondod, hogy majd más ifjúsági egvletbe 
lépsz. Helyesen van. Kis állam az iskola: az 
államfő benne az igazgató úr, miniszterek a 
tanárok ti vagytok a polgárok. Öcsém ! Sehol az 
iskolai életben mint polgár jobban nem érvé
nyesülhetsz, mint az egyesületi életben, legyen 
az kongregáció vagy cserkészet, önképzőkör 
vagy vöröskereszt-egylet s akarom, hogy vala
melyikben hasznosítsd magadat. Látod, 0 mai 
világban mennyi a társulat, egylet és szövetke
zés! Ha a társadalomnak hasznos tagja akarsz 
lenni, erőidet, képességeidet, eszméidet érvénye
sítened kell nemcsak a szoros mindennapi kö
telmeid teljesítésével, hanem azonfelül kell időt 
és erőt áldoznod a szociális munkára.

írod leveledben, hogy hiszen édesapád sem 
volt annak idején cserkész s mégis . . . öcskös! 
Az idő azóta sokat változott; egyesületi élet 
egyébként akkor is volt, de most még inkább 
van erre szükség. Ne érts félre! Nem te rád van 
ott szükség, de igenis az intézményre s ha tagja 
leszel egy ideális szövetkezésnek, érezd magad 
megtisztelve, hogy a Gondviselés kiválasztott 
arra, hogy eszmét testesíts meg akár mint cser
kész, akár mint kongreganista s erre necsak 
büszke légy, hanem hasson át a felelősségérzet 
is, mert a te viselkedésed után ítélik meg magát 
az intézményt is, melynek esetleges bukása nagy 
kárára lehet az eszmének is.

Leveledben felhozod, hogy az önnevelő és 
akaratedző munkát magad is el tudod majd 
végezni. Adja Isten, hogy sikerüljön! De ne 
feledd, szociális világban élünk: nemacsk gazda
sági, de a szellemi téren is a szövetkezeteké a 
jövő. Jaj annak, ki egyedül van, mondja a Szenl- 
írás.

Kaptál-e a Segítő Egyesülettől most az év 
elején könyvet? Ugy-c igen ? No látod, a tanulók 
könyv- vagy ruhabeli támogatósa ilyen egyesület 
nélkül alig volna lehetséges, mert ha valaki 
akarna is jót lenni, azzal a néhány koronájával 
elszigetelten nehezen tudna bárkin is segíteni. 
A jótékony szeretet tehát ebben az esetünkben 
sine viribus unilis, egyesület nélkül nem tudni 
testei ölteni. S így vagyunk nagyon sok eszmé
vel : az eszme intézményekben tud igazán élni, 
embert, ki halandó, túlélni s korok ellentétes 
eszmeáramlatával a harcot felvenni.

Hogy az egyes ifjúsági egyletekben mily 
eszmék működnek, arról neked nem szükséges
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írnom : jól tudod te, hogy pl. korunk hitközöm
bösségét csak a gyakorlati vallásos élet tudja 
ellensúlyozni, a szívtisztaságot egy mennyei Édes
anya szeretele ápolni, az általános lelki és testi 
elernyedéssel szemben a cserkész-ideál egy új 
nemzedéket nevelni, az erkölcstelen irodalommal 
szemben az önképzőkörben kell a szépség, jóság, 
és igazság eszthetikai elveit keresni, stb.. stb. 
Milyen gyümölcs lesz a magyar fán, melynek 
virágai a vallástalanság és anyagiasság, a mun- 
kátlanság és a fegyelmezetlenség, a széthúzás 
és önzés. Igen, az önzőknek nem kell a társu
lati élet, mert nincs szociális érzékük. Fiam! 
Úgy látom, neked az egyesületi élet csak addig 
kellett, míg jelvényt, kalapot és új térdnadrágot 
kaptál s mikor aztán az önnevelés, fegyelem, a 
jópéldaadás vagy nehezebb egyleti munka áldo
zatot követel, egyszerre nem érzel magadban 
hivatást. A cserkészet is például nemcsak roman
tika és pattogó nóta, hanem az összetartás és 
szeretet, a segítés és jóság, az alárendeltség és 
önfegyelem iskolája. S kiknek van erre legna
gyobb szükségük? Nekünk turániaknak. Öcsém! 
Hogy örült a lelkem, mikor még ezelőtt három 
évvel egy szép tavaszi délután kipirult 
arccal, nagy önbizalommal fogadalmat tettél . . . 
s most, mert kinőttél a kalapból és a térdnad
rágból, melyet akkor kaptál, hét a jelvényt is 
el akarod dobni, öcsém! Annak idején édesanyád
tól ércliliomot kaptál és egyszerű posztókalapot : 
ez szimbólum. A ruha, a kalap elfakulhat, elsza
kadhat, de a cserkészliliomnak, melyet a szivedre 
tűztél, mindig épnek s ragyogónak kell maradnia; 
a ruhából ki lehet nőni, a jelvényből nem : a 13 
éves kis cserkész ugyanazt a jelvényt hordja, 
mint a 20 éves tiszt; ez soha senkinek sem 
állhat rosszul, nem lesz szűk vagy rövid, mint a 
ruha, csak tényesebb, mint a használt ekevas. 
A vakációban megnyúltál. Öcsém, neked a cser
készruha már tavaly is rosszúl állt: olyan volt, 
mint a korét, melyből hiányzik a kép.

Többet most nem írok, meri nagyon szomorú 
vagyok. Válaszodat várom!

Komárom, 1926 szept. 18.

Cserkós/.s/ükácsok tésztát gyúrnak.

Őrtűz m ellett.
Erdők alján biís magyarok hogyha találkoznak, 
Kihűlt, döbbent szemeikből, néma titkok szólnak: 
Csak úgy csöndben keseregnek,
A könnyeik megerednek,
8 gyémántcseppek hiúinak le a földre;
Úgy várják, hogy bús egünkre a szebb jövő jönne.

De ha egyszer fellobbannak az elrejtett lángok, 
Félhomálybon elvonulnak mesés, régi álmok;
Boros kupa összecsendül,
Villáin cikáz a szemekbül.
8 minden bánat egyszerre elmúlik;
Könnypatakok gyémántvize dacfolyóba hullik.

A parázsló őrtüzeknél kigyúlnalc az arcok,
Bent a lélektárna alján lobbannak a harcok.
Szikra pattan a nagy éjbe,
Belevakulunk a fénybe . . .
Nem lesz gátja olyankor a vágynak;
Kemény öklünk neki vágjuk a cudar világnak.

Da mikorra alvó tűzünk hajnalba parázzlik,
Zúgó vérünk a medrébe menten visszavágyik.
A bánat meg belénk ötlik,
S lelkünket a kínok gyötrik,
Elbocsájtunk minden fényes álmot;
Fellobbantjuk fájó szívvel az utolsó lángol.

M észá ro s J ó z s e f

» •
Ö reg cserkészek!

Ha figyelemmel kísértétek a Prágai Magyar 
Hírlap legutóbbi számait, bizonyára feltűnt nektek 
az a vita, melyet Győry Dezső: „Találkozás egy 
fiatalemberrel" c. cikke indított meg. Azt is tud
játok minden bizonnyal, hogy ez a „cserkészet 
válságáéról szól. Mert vannak, akik azt állítják, 
hogy a cserkészet csak a 12—18 éves gyere
keknek való, csak azokat I ’dja megtölteni fana
tizmussal, az eszmék, eszményi ideálok iránti 
égő lelkesedéssel és mikor, mint „öreg cser
kész" kilépsz a világba, megkábulsz, clszédülsz 
a kapott pofonoktól, melyeket az Élet adf a rosz- 
szasng, szívtelenség vagy félszeggé, esetlenné 
tesz. megőrzött eszményeiddel együtt, vagy el
kopik a mindennapi küzdelemben e: a sok szép 
ideál és leszel — ami a többi ember.

Ezt vitával, tollal, gondolatokkal nem lehet 
eldönteni. Ezt a tettnek, a példaadásnak kell 
eldöntenie.

Megkérlek hát Benneteket testvéri szere
tettel, Benneteket, akik már öreg cserkészek
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vagylok, de ragyog lelkűteken a szűztiszta liliom, 
akik nem kábultatok cl az Elet zsibváros zajától, 
nem vesztettétek cl biteteket, akik igazán és 
megtörbetlenül cserkészek maradtatok: valljalok 
hitet cserkészvoltotok mellett! Saját pélcláitoi-kai 
mutassátok meg, hogyha eddig még nem voltak, 
már vannak olyanok, akik 18 éves korukon lúl 
sem szégyelik azt, hogy cserkészek és In szí ek 
annak világmegváltó erejében.

Nem vitát akarok, bátor, cmherebb enme- 
rek hitvallását kérem, hogy mint az Írás mondja : 
„Qui habét aurcs audiendi: audiat!“

És most átadom a tollat.
Komárom, 1926 szeptember 9-én.

Darvas Andor Fürdés a Biela patakban

NEUE b X L E C m .

Yack London-nak nevével rengeteget 
találkozunk az új irodalmi életben Egyesek é l 
hetetlen ostobasággal kai andorregény-í rónék,
mások beszélő kutyának nevezik. A többség azt 
tartja gólé, hogy ő a modern sportoló férfihős, 
aki az Élet nagy játékát játssza meg az alaszkai 
aranyásó bárokban, a celhalósz hajó olajtól át
itatott fedélzetén, a füstös eszkimóiglúban úgy, 
mint egy sanfranciskói országúton robogó auió 
kormányülése mellett. Mások azt állítják, hogy 
őt az az életfolyó, amelybe hét éves korában 
sodródott bele, életének delén tört roncsként 
tette ki a partra s azóta London a művészek 
thomasmanni tragédiáját átélő ember, ki dacára 
boxkesztyííinek, ökleinek, rengeteg élményének 
és tapasztalatának, akármilyen paradoxul hang
zik is, mégis az az életparion álló művész, aki 
nem éli, hanem énekli az életet.

Egy biztos, ha mi állatregényein keresztül 
ismerjük, szeretjük meg Londont, akkor örök 
értékel kapunk benne, mert a természetnek igaz 
és ihletés meglátása értékes Londonban.

Milyen ferde beállításban szemléli sok 
szürke ember a természetet! Mindent az ő önző 
megvilágításában lát meg, nevetséges megkülön
böztetéseket tesz jó és rossz, hasznos és káros 
közölt. „Yack London, bár nem hviezdoslavi pan- 
theizmussal, de bámulatosan igazságosan látja 
meg a természetet. Az erdőn örök harmóniába 
simul minden, az élet véresiguzságu, de szép és

örök, mert ősi, örök törvények kormányozzák s 
ezek a szavakba nem formált törvények ott élnek 
a legkisebb farkaskölyöknek is az idegzetében. 
Ezek a mély igazságok sugároznak ki London 
legpompásabb erdőregényéből: a „Farkasvér"- 
ből. Minden farkaskölyökcserkész kezébe szeret
ném adni ezt a könyvet. . . Ha téli estén kisíró
asztala mellett olvasná, tudom felcsillogna a 
szeme, érezné a százados mamutfenyő gyantás 
illatát, megszánná a szürke kisfarkast, amint ég
felé tartott orral üvölt bele a teliholdas őszi 
éjszakába, mert nem találja az. embertanyát. 
Tudom, hogy könny ragyogna a szemében, mi 
kor a könyv legpoetikusabb, legliraibb, legfino
mabban, legősziniébb érzéssel megírt szakaszát 
böngészné: azt a szakaszt, amelyben London 
leírja a vinnyogó kis farkasnak első nagy tapasz
talatait, kalandjait: a világosság napsütéses falá
nak áttörését, harcát a vijjogó, tépázó hófajddal, 
első sebes fájdalmát és az első napcirogatás, 
s langyos tavaszi szellő ujjainak simítása alatt 
ébredő életörömét. Tudom, hogy ebben a könyv
ben kapná a fiú fehér lelke az anyaság és igaz 
szerelem szentségének tiszteletét. Hogy elvá
gyódna az a kistestvérem a kamatszámitásos 
számtanlecke mellől a tavaszi Szűzvadonba, ahol 
az ébredő folyó jege alatt éledő vizek a tavasz 
dalát dalolják és a napsütés előcsalja, feléb
reszti záraiból a téli álmot alvó életet.

Yack London a mienk! Limbacker Rezső
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Egy m esedélután.
Az emberek kiszúrták egymás lelkének ál

modó szemét és a vércseppek véresre szántották 
a fáradt arcokat és véresek lettek a kezek, a ró
nák, a tépett életzászlók, véres lett az egész v̂i
lág és az életzászlók alatt minden indulás. És 
ekkor lenn a mélyben felütötte fejét az első lili
omvirág.

Uj nemzedék jött és zászlóira hímezte a 
fehér liliomot és most, ahol erdő, vagy hegy van 
a világon, büszkén lobog a fehér, új, liliomos 
zászló. Egy ilyen őrsi zászló alatt indult hóditó 
útra a Szeretet az elhagyott magyar faluba, ahol 
nincs ifjúság, mert nemzedékek ismétlik meg 
apáik életét. Ahol a gyereket beadják az iskolába, 
de ha jön a munka ideje, kifogják, a gyerek tu
dása nem terjed túl az „abc“-én és az iskola 
udvarát felveri a méteres dudva, muhar

Egy ilyen elhagyatott, gyomos falusi iskola 
udvarán kötött barátságot a falu a cserkészek
kel egy rövid mesedélutánon. Eljöttek az öregek 
is a mesedélutánokra és idegeiről, gyanakodva 
néztek ránk. A szemükből ki lehetett olvasni: 
mit tudtok ti mesélni, tudjátok is, mi az élet ? Mi 
pedig leheveredtünk az 
ócska iskola fala alá és 
meséltünk a cserkészek
ről, azokról a városi fi
úkról, akik kijönnek a 
falura, kitárják szerető 
nagy szivüket, hogy test
vérükké fogadjanak min
denkit. És meséltünk a 
csodálatos piros virágok
ról, amelyek talán a ten 
geren túl nyílnak . . .

Nem ! Azokról a pi
ros virágokról meséltünk, 
amelyek a hazájukért 
elesett hős hetvenhárom 
véréből fakadnak a 
sztrecsnói tclőn és hir
detik a szent helyet, ahová 
nekünk csak levetett saru

val szabad lépni. Sírtak az asszonyok, könnyez
tek az öregek és régi ifjúságuk jutott az eszükbe, 
amikor csak az öregek tudtak mesélni és vádol
ták magukat, mert ők is hallottak valamit, nekik 
is meséltek valamit apáik, de elfelejtenék.

Felharsantak a cserkésznóták és kiérezték 
belőlük, hogy egy egész új nemzedék kopogtat 
erős élni-akarással az élet kapuján. Szerettem 
volna eléjük állni és megmondani: látjátok, mi 
fiatalok vagyunk, erősek, újak. Ti öregek, a ti 
időtöknek vége, most mi jövünk és máskép fo
gunk élni, de mi szeretünk titeket, mert a ti 
fiaitok vagyunk. Majd a regős álla alá tette a 
hegedűt, felzokogott a nóta, bús magyar nóta és 
könnyek ültek a szemekben.

Aztán játszottunk, megostromolíuk Driná- 
polyt; úgy ropogtak a fiatal tenyerek, hogy az 
öreg Gál István szentül álliíot'a, hogy olyat még 
háborúban sem hallott, pedig hát sok tűzben 
volt az öreg. Mikor már tudták a játékot, nem is 
akarták abbahagyni. De még az idősek is bele
tapsoltak a játékba; mi átengedtük nekik a he
lyünket és kétszer, háromszor ők vezették az 
ifjú légiót rohamra Drinápoiv falai ellen és együtt

kiáltották a fiaikkal, hogy 
hujj, bújj, hajrá.

Alig tudtunk szólni, 
amikor búcsúzásra ke
rült a sor. „Szegény nagy- 
szi mű falusi testvéreim ! 
Ne féljetek, ei övünk mi 
még sokszor hozzátok". 
Kikisértek a faluból, aztán 
elbúcsúztunk, könnyesek 
voltak a szemek és ak
kor sokáig a cserké
szekről beszéltek a fa
luban.

Azután még sokat 
jártunk a magyar faluk
ban és az egész vándor
lásunk egy nagy ölelés 
volt :először ölelte meg 
egymást a város és a
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falu a magyar ugaron és lábuk letiport egy csomó 
vad hajtást.

Esténkint, mikor harangoznak és valaki bús 
kuruc nótákat tárogatózik, tépett, rongyos alakok 
jelennek meg előttem piros zászlóval. Cserkész- 
testvéreim itt egy ránkhagyott éleizászló, amelyre 
rá kell hímezni egy fehér liliomot és ezt a fel
írást: ember-magyar. Aztán ha ott leszünk mind: 
a falu és város és ha felavatjuk ezt a liliomos 
zászlót, nem lesz többé ugar a magyar ugar.

Hajrá, hajrá, hajrá, cserkészek, fel, fel, jó 
munkát!
(Érsekújvár.) _____  Jócsik Lajos.

Ady a m agyar ugaron.
Vagyok tékozló és ereinek
De olt engem várnak, szerelnek ;
Engem az én falum vár.

A magyar cserkészek augusztusban bejárták 
a magyar ugart: hitet, reményt, szeretetet vittek 
az elhagyatott, bűntől fertőzött magyar paraszt 
súg közé. Ezzel kapcsolatban talán eléggé al
kalomszerű lesz, ha megismertetjük a magyar 
ifjúságot a magyar falunak egyik legmagasabbra 
emelkedett fiának, Ady Endrének, a magyar fa
lura vonatkozó költészetével.

Bizonyára nagyon sokan vannak olyanok, 
akik Adynak a szülőföld-költészetéről egyáltalán 
semmit sem tudnak, pedig az efajta versei a 
legszebb költői megnyilatkozások újabb költé
szetünkben. Ezek a megnyilatkozások leginkább 
azt a visszavágyódást, viss/asírást tolmácsolják, 
amelyek erőt vesznek a nagy élni-akarástól meg- 
csömörlött Ady-nak a lelkén. Lelki zarándoklá- 
sok ezek múltjához, emlékeihez, a pocsolyás 
Érhez, a falujába. És sokszor ostorozások, az 

egész romlott magyar parasztságnak az osiorozása.
Adynak örök álma maradt mindig az a falu, 

ahonnan jött és ahová vissza akart térni. Mindig 
visszaemlékezett rá és novelláinak a témáit is 
leginkább ezekből az emlékekből merítette. Gyak
ran jár haza; mikor megúnja az életet, menekül 
előle és ilyenkor leginkább hazatér „a pocsolyás 
Értől elszakadt legény". Szinte érzi a falu hívá
sát, hogy belőle merítse az erőt a nagy küz
delmekhez :

Minllia pendelyben lálna újra 
S nem elnyíive és megsárgulva.
Látom, hogy mosolyog rám. •
Majd szól: „Én gyermekem, pihenj cl,
Békülj meg az én ős szivemmel 
S borulj erős váltamra."
Csicsijgal, csiltil, csókol, altat 
S szent, békés, falusi hatalmak 
Ülnek majd a szivemre.

De néha nagy keserűséggel gondol falu
jára : nem csak a szépségét látja, de a magyar 
falu romlottságát is.

Ez itt a falu az én falum,
Innen jöttem és ide térek.
Mindszentnek hívják hasztalan,
Mert minden gonosz raj, ' van,
S itt, jaj, álkos, fojtó az élet.

Vagy pedig más helyen :
Vesszen itt mind, trágyázzon földet 
Jövő évi nagy virradatra:
Nem vagyunk sem rendeim, sem én 
Méltók a Napra,

S nem csak a falunak a romlottságát látja, 
de azon keresztül az egész magyar parasztsá
gét is:

Rothadunk lábon még leteperellen.
Üldöz, ver az Ég
Es Ián jól teszi, ne is hagyja veretlen,
Mert nem csak Éggel veretjük magunk.

Aztán tovább szinte proletári elkeseredés
sel átkozza a népét eltip.ó magyar fajon élős
ködőket :

Veretjük földdel s ránk-lápláll haraggal, 
Zsiványos, bolond,
Dühös és földes, úri here-haddal:
S mégis nyár ez s még — ez is az övék.

És ő mégis csak szereti és szánja a ma
gyar parasztságot:

Hajh, Alföldre benyargalt,
Szűk, vén fejű magyar nép,
Be elmúltak a múltak 
S a lovaid kísántullak.
Nincs is e nagy világon 
Szánandóbb nép náladnál,
Köd fölötted és köd lent.
Ősi nép vagy és jöttmenl.

És éppen, mert szánja, szereti a népét, 
éppen ezért próbálja átformálni. (Akárcsak mi, 
cserkészek a csillogó szemű falusi gyerekeket.) 

Forgatom villával a rendel 
Száriló, fényes napsugárban.
Milyen rothadt és barna füvek,
Átokkal kaszáltam.

Úgy érzi, hogy otthon, a falu csöndjében 
tudná igazán teljesíteni a magyar köl'ő hivatását 
(Ady kora költőjének a hivatását): sziizi, erős és 
földszogú gondolatokat küldene a világba. De 
sorsa nem lehetett volna olyan tragikus magyar 
sors, ha ezt megadta volna neki az Ég.

Alig van még egy magyar költő, aki a ma
gyar földhöz való ragaszkodást szétlörheletlen 
kapcsolatot jobban érezte volna, mint Ady Endre, 
akit annyira emelt és kínzóit volna a szülőföld
jéhez, nemzetéhez való tartozás tudata és annyit 
foglalkoztatott volna a nemzet jövendője, mint 
Adyt és aki annyi művészi ihletet köszönhetett 
volna ép ennek az érzelemnek, mint Ady Endre. 
(Érsek-Újvár) Dobossy László.
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„A Mi Lapunk".
Bizonyos vagyok benne, hogy mikor az ol

vasó az itt felirt cimet meglátja, a lelkében va
lami kedves, meleg érzés villan fel s azt fogja 
mondani: „Ah ! ez „a mi lapunk" régi jó barátom, 
kedves ismerősöm. Bejáratos diákszobámba s 
minden, érkezése ünnepem."

Én is szerelmes sóvárgással várom mindig 
érkezését, mert a diák szive „lüktet benne, mert 
igaz barát és jó tanácsadó. O tárja elénk a szlo- 
venszkói magyar diákságnak lelkivilágát s egyedül 
A Mi Lapunk a mi diákéletünk hű krónikása, 
Tinódi Sebestyénje.

Hat év nagy idő! Majdnem középiskolai 
életünk egész ideje! S ez alatt A Mi Lapunk 
megszerettette velünk az olvasást, megkedveltette 
velünk a szépért való lelkesedést, valóságos 
életei teremtett lelkűnkben. Ezért szeretjük és 
pártoljuk is melegen!

És a mikor A Mi Lapunk fekete betűivel 
hozzánk szól, a diákszellemből mindenhová el
visz valamit a diák szivekbe s érezzük, hogy 
magyarok vagyunk, egy nagy családnak szétszórt, 
de egymás iránt érdeklő gyermekei vagyunk. És 
a Rima vizének csobogását meghallják a komá

romi Vágóiménál, a pozsonyi öreg Dunánál, az 
Ipolynál, a Sajó partján, a Vérke pataknál és a 
Hernád Malom-árkánál és viszont mindenütt, ahol 
magyar diók lakik.

A Mi Lapunk módot ad arra, hogy irói és 
költői tehetségek kibontsák benne szárnyaikat s 
minden komoly törekvést serkeni, igazi lelkese
dést irányít irónagyjaink szerelésében és kö
vetésében

Ezért szeretünk mi tégedet, de meg azért 
is, meri vallásos hitünket erősíted, az ország 
törvényeinek tiszteletére tanítasz és megszeret 
teted velünk az emberben az emberséget.

Fel hót, magyar diákok, s ne maradjon egy 
sem ki táborunkból, hanem fizessen elő min
denki A Mi Lapunkra, olvassuk, szeressük s 
keljünk benne nemes szellemi versenyre, hogy 
szivünk lelkünk mindig csak nagy, nemes esz
ményekért hevüljön.

(Rimaszombat) C so n to s  István.
fgimn. VI. o. tan.

Szívesen közöljük a fenti Írást, mert tanúbizonyságot 
ád arról, hogy A Mi Lapunk meg tudta magát hat év alatt 
a diáksággal szerettetni. Másrészt röviden, ügyesen meg
írtad azt, kedves Pistám, ami sziveden volt s megírni akar
tál. A lelkekben szunnyadó érzéseknek adtál testet s mór 
ez is az írói vénának ismertető jele!

M Ü H E L Y.
O ~~...  ----- •

Kiégett villamkörtéket ne dobjunk el, 
mint hasznavehetetleneket. Ügyes fiú minden 
részüket felhasználhatja. Üvegjéből például na
gyon ügyes csészék készíthetők, ha a lámpa 
végén levő kis csúcsot megreszeljük s a resze
lés helyén tüzes dróttal megérintjük, amikor is 
ez könnyen leválik. Aztán felmelegitjük a réz
foglalatot, mely igy könnyen lehúzható. Majd a 
körtét megkarcoljuk az oldalán reszelővei, mire 
tüzes dróttal megérintve repedni kezd. A repe
dést a dróttal többszöri melegítéssel úgy lehet 
vezetni, hogy az szép köralaku legyen. Á repe
dés repesztő szénnel még könnyebben vezethető. 
Könnyen ki-ki készítheti. A drogériában kapható 
tragant mézga meleg vízben feloldandó, 2 gr. 
egy deciliterben, azután faszenet finom porrá 
törve, a mézga oldallal olyan péppé keverünk, 
mely még könnyen alakítható s ebből 4 — 5 mm. 
vastag rudakat készítünk s megszólítjuk. Ha ez 
a szénrúd egyszer meggyúladt, csak egy kicsit 
is, többet el sem lehet oltani. Később az égés
felület magától oly szépen kialakul, hogy mindig 
kúpot alkot. Egy kis rófúvással azért nem árt 
neki segíteni. Ezt később is meg lehet tenni, ha 
a kúpot hamar lepi be. A csúcsot a repedés 
kezdetéhez téve akármerre vezetjük, útónná 
reped. Ezzel akár virágot lehet az üvegből vágni. 
Ha a csésze le van vágva, egy kis deszkalapra

-----------  ' ----- ^ = rr.--—- r —-------------------- O

felragasztjuk, megelőzőleg a deszkalap közepét 
késsel kicsit kimélyifjük, hogy a körte ne csak 
egy ponton érje. Ragasztóul jó egyenlő mennyi
ségű gyanta- és terpentin-keverék, amit addig 
melegítünk, mig összeolvadnak. Ez az alsó kis 
nyílást is bedugja, úgy hogy bármi tarthaió 
benne. A rézfoglalatot se dobjuk el. Feltüzesitve 
és utána hirtelen hideg vízbe téve, annyira meg
puhul, hogy szép egyenesre kikalapálható és sok 
mindenre felhasználható.

Horváth Zoltán, rimaszombati tanár, a Tompa 
cserkészcsapat11 megalapítója és hosszú időn át 
főparancsnoka, nyugalomba vonult. Még itt él kö
zöttünk ; még halljuk meleg szavát, látjuk kedves 
mosolyát, de azért mi, volt tanítványai, szomorú 
szívvel válunk meg tőle. Hiszen édes fiaiként sze
retett bennünket. Távozásával valami üresség tá
madt az iskolában ; a tanárok között hiányzik az 
ő szigorú, de mindig megértő személyisége. Sze
retőiéből elviszünk magunkkal egy szál virágot, 
mint diákéletünk legkedvesebb emlékét s kérjük a 
jó Istent, hogy a hosszú munka és fáradozás után 
tegye pihenését édessé, hogy még sokáig nézhes
sünk büszkén első parancsnokunk ősz alakjára, 
akitől kaptunk serkentést a jóra, buzdítást a ne
mesre és példát a vallásos életre és becsületes 
munkára. (Csontos István fg, VI. o. tan.)
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F iú k  a H ányban.
A Mi Lapunk ercdeli díákregénye. Irla : M áirai G uidó

Mindenki igy van velő, aki e szobrát megnézi. — 
hagyta helyben Laci.

Aztán hirtelen clnovette magát Józsival egvlilt. \ 
négy fiú oly különösnek találta ezt, hogy megütközve néztek 
egymásra. Mit nevetnek ezek ?

Meg kell nektek vallanom, kedves barátaim, - 
s ó't Laci az. árnyas park egy helyén megállva, — hogy 
amit a felügyelő a szoborról mondott, az mind tréfa. 

Hogyan ? — riadt fel a kis csoport.
- Hát úgy, hogy az. országban valahogyan elterjedt 

a a mese, hogy Hány Istóknak itt képe vagy szobra volna. 
A látogatók kíváncsiak rá, keresik, követelik. Hát mit csinál 
a felügyelő? EL ez,éti őket a kínai szobába, ahol ez a békás 
es idétlen Ruddhaszobor van és jobb híjában megtesz,! ezt 
Hány Istóknak számukra.

A fiúk fejüket csóválták. Laci folytatta:
- S higyjétek el, célját eléri vele: a látogatók meg

nyugodva távoznak . . . legfeljebb a festményt követeli egyik- 
másik.

— Mint mi is.
— Igen. Ks itt egészen rendes a dolog, a felügyelő már 

annyira belegyakorolta magát a hamisságba, hogy talán 
maga is elhiszi már. Jó, hogy az. igazság mellett állandó 
bizonyságot tesz a kastély leltára.

— Hála Istennek, — szakadt ki Gézából, — legalább 
kedvünk szerint képzelhetjük el Istókot magunknak ezután s!

A többi sem úgy igaz ám, ahogyan a néphagvo- 
mnny tartja, — ismerte be Laci tovább. — Majd otthon 
lelolvasom a teljes igazságot. De aztán no panaszkodjatok, 
hogy ábrándjaitok világához durva kézzel nyúlom! — fenye
gette meg Őket.

A lilik Eszterházáról is küldtek lapokat.
Itt járunk kiránduláson, -  Írták haza S ugye 

evvel igazat mondottak . . .
Amint Kapuvárra értek, Laci hozta is már a könyvét 

is ebből felolvasta nekik Hány Istók igazi történetét:
Aki arra volt kényszerülve, hogy az emberek 

társaságát kerülje, az bevette magát a Hanyba, 
mo'y barom megyére terjedt ki s tudott dolug, 
hogy egyik megyének pandursága sem üldözhette 
a gonosztevőt a szomszéd megyébe. Természetes, 
hogy ügy a Hánynák mindig volt elég titkos lakója, 
akik tolvaj és rablókirándulásaikat innen intéztek.

Istókunk is ilyen rablócsalád ivadéka lehetett. 
Szülei tilos kenyérkeresetre rándulhattak, melynél 
a még csak kicsi fiút nem használhatták. Olt hagv- 
ták tehát a vízben álló erdő sűrűjében, ahol szü
leinek visszatértéig rejtőzködnie kellett volna Itt 
akadlak reá 174!) március 17■ én Nagy Ferenc és 
Molnár Mihály . . .

— A te könyvedben János volt, — szólt közli. Kari 
Elemér felé.

. . . kapuvári halászok. Levetlek a fáról a csó
nakba és behozták a várba, A plébánia anva- 
könyvebon latin nyelven a következő bejegyzés 
van róla :

„17451. máre. 17-ik napján feltételesen megke- 
resztelletett egy eszelős fiú, akit az. erdőben talál
tak, István, körülbelül 8 éves, kinek kercszlszülei 
Hoekszingcr Mihály és Mesnor Anna Mária-"
Tehát ugye nem volt luilembcr, nem is úszkált a 

viziten, nem hálóval fogiák, hanem fán találták, — állapí
totta meg Laci.

Egy másik anyakönyvnek utolsó lapján a kö- 
velkezö feljegyzés van róla német nyelven ! „Ki
vonat az 1788—1801, hivatalos naplóból. 1741). 
márc. !7én Nagy Ferenc és Molnár Mihály lako
sok egy vadállathoz hasonló fiút fogtak, kinek 
alakja azonban tökéletes emberi, körülbelül 1U 
éves volt. Behozták a várba s mivel a gyerek

semmit sem tudóit beszélni, feltételesen megke
resztelték. A ti T mezítelen volt, nyers füvet, -zénát 
és szalmát evett, a ruházatot nem tűrte s ha em
bert pillantott meg, azonnal a vízbe ugrott és 
úszott mint a hal. Majdnem egy évig volt a vár
ban, megette már a fölt ételt, megviselte a ruhát 
és kezdett meglehetősen teljes emberré átalakulni, 
lépőn ezért a hajdúk igen megbíztak benne ; és ez 
a vizi emberke egész váratlanul elveszett, többé 
elő sem került. Valószínűleg a várhoz közel folyó 
Rábába ugrott és leúszott a Hanvságba, ahol 1a- 
•lálták.“ Paul Rosenshügel m p. Verwalter.
Ez a bejegyzés, — folylatta Laci, — ez uradalmi 

liszttartóra hivatkozik. De már naeyon meglátszik rajla a 
kezdődő nópmonda hatása, hiszen 45 évvel a fiú eltűnése 
után való. Lehet, hogy a fiú egy kissé, hogy úgy mondjam, 
„ütődött" volt., de lehet hogy csak télt, vagy nem akarta 
szüleit elárulni, azért nem beszélt és ebből következtették 
vadságát.

-  Érdekes, hogy itt nincs szó arról, hogy durván 
bántak volna vele, — jegyezte meg Elemér.

-  Arról sem. hogy a tiszttartó leánya gondozta és 
védelmezte volna, — tette hozzá Géza, — sem a lakoda
lomról és a hüllőkből álló nászajándékról.

- De nagy zavarban vagyok most már haj I — fon
toskodott Kari. — Igazán nem tudom, mit tartsak Hanv 
IstókróI.

Csak tartsd ezután is azt, amit Ja népköltészet 
mond róla, mert az a legérdekesebb és legkedvesebb — 
nyugtatta inog Laci

A fiúk aztán felkeresték a hercegi jószágigazgatót, aki 
még mindig a Hány Istók bácsival tárgyalt. Engedélyt kértek 
tőle is, a főmérnöktől is, hogy a Hányban és a csatornákon 
járhassanak Berregővei.

Mondhatom, bátor fiúk vagytok . . . nézett végig 
rajtuk az igazgató. De azt egyenesen csodálom, hogy szü
léitek elengedtek benneteket.

Azok elpirultak. Elemér kitérőleg válaszolt.
Nem lényeget minket semmiféle veszedelem. KI 

nem süllyedünk, éhen szomjan nem veszünk, vadállatok nin
csenek, az ereken és metcéseken eltévedni nem lehet. Csak 
az emberek n ■ bántsanak . . .

-  Ez igaz, de én még sem merném elengedni fiai
mat magányosan a Hanyba ilyen nagy víz idején,

Mindamellett ne gondoljátok ám, hogy semmi 
veszély nincs, — figyelmeztet(c őket a főmérnök. Túlságos 
merészek ne legyetek, a vizek tele vannak magzatokkal, 
hínárral, ezt mind veszedelmet jelent a csónak hajtó- 
csavarjára I

Mi mégis leginkább az emberektől felünk, akárcsak 
Hány Istók, — jelentébe ki Elemér, : mert eddig csak 
azok elől kellett magunkat mentenünk. Azért tisztelettel 
ismételjük kérésünket, hogy az uradalom hanyi embereinek 
figyelmébe ajánljon bennünket az igazgaló úr.

— Helyes, felelte az, - megteszem, de csak az 
alatt a föltétel alatt, ha valamelyiktok gyorsan utánam tudja 
mou'ani ezt a versikét: „Ilcva, Repce, Rábca. Rába rákja 
rágja lábadat."

— Ez egy kis hanyi vers — mosolygott a főmérnök.
Kari rögtön készen volt és mondta is már:
„Ikva, Répce, Rábca, Rába rákja rágja lábadat."

De gyorsan ám, iliúr! piszkálta az igazgató úr
Kari tehát hadarni kezdte :
„Ikva, Répce, Rábca rágja rágja, rágja. . .
Belekeveredett.
A többiek neveltek.
Minél többször nekiluizakodolt, a nevetés annál na

gyobb lelt.
— Ezt nem lelict gyorsan elmondani, — jelentette ki 

fclhevülve s a restellkedéstöl kipirulva.
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A jószágigazgató mintha csak ezt várta volna.
Igazad va i, ezt szinte lehetetlen sebesen hiba 

nélkül elmondani. Lássátok, épp igy lehetetlen a hanyi em
bereket is sebtiben figyelmeztetni rátok. Vannak köztük, 
hogy belekig sem bújnak elő. Tudja Isten merre vannak. 
Néine yiket a viz odaszorította valamelyik dombhátra s most 
boldogan él ott magára maradva,

— Miből ? — csodálkozott Géza.
Az igazgató vállat vont.
— Bizonyosan találkoztok ilyennel. Majd figyeljétek 

meg. Csodálatosan esekély eledellel beéri egy idősebb, izom
munkát nem végző emberi szervezet.

Szabad-e darvakat fognunk ? —- kérdezte Kari.
Az igazgató csak mosolygott.
— Híre sincs már annak itt.
— De ha mégis . . . szabad V
— Szabad ! fiam, — hagyta jrá, — de csak egyet. 

Az asztalnál néhány sort irt a hercegségi uradalom címeres 
papírjára s Elemérnek adta.

— Ezt tedd el, fiam, majd segítségtekre lesz. A hanyi 
ember ugyan nem tud írni, de az líszterházy. herceg „bil- 
legjét" mindegyik ismeri.

— Ebéd után, ha meg tetszik engedni, megköszönjük 
a sok szívességet és támogatást, aztán elindulunk, — jelen
tette ki Elemér, zsebébe téve a nyert iratot.

— Szabad fiúk vagytok, tetszés szerint távozhattok, 
— mondotta a jószágigazgató. Csak arra kérlek benneteket, 
mondjátok meg, ha valaminek híjával vagytok, hogy fel - 
a.já nihassam.

A fiúk udvariasan elköszöntek ebéd után, Csak ben
zint és vizet akartak magukkal vinni, de az igazgató úr is, 
a főmérnök is, Laci és Józsi is dugdostak egyet-mást Ber
regő szabadon maradt sarkaiba, amiről gondolták, hogy 
hasznukra lesz.

Laci és Józsi fájó szívvel búcsúztak el tőlük és vá 
gyakozva nézték elhelyezkedésüket a csónakban.

Hol háltok az éjjel? — kérdezte Józsi.
— Nem tudjuk. Valahol a tzegedi csatornán.

— Megesznek benneteket a szúnyogok.
De nem engedjük ám magunkat haj ! — vágta ki 

magát Kari.
Elemér szállt be utoljára. Kézfogáskor meghívta Lacit 

és Józsit magukhoz Pozsonyba: a két fiú meg is Ígérte, hogy 
viszonozni fogja a látogatást.

— De haza kerüljetek ám élve !
— Majd rajta leszünk, hiszen ez kissé a mi érdekünk 

is, — mondotta Elemér vidáman.
A kapuváriak nagy tömege nézte végig Berregő útra- 

készülődését és elindulását. A gyerekek hosszú úton futot
tak versenyt vele, de végre is beleúntak a fárasztó szórako
zásba s lassanként valamennyi elmaradt mellőle.

IX.
A hanyőrző.

Berregő most sokkal gyorsabban haladt ; mintha ör
vendezett volna azon, hogy most már szabadon barangol
hatja össze-vissza a hányt. Hamarosan elhagyták a vízben álló 
réteket és legelőket.

— No most már szabadok vagyunk, mint a madár, 
örvendezett Elemér.

A többiek szive is dagadt a kellemes érzéstől.
— Ni, már az erdőőri lakás közelében vagyunk ! - 

kiáltott fel Géza.
— De hamar ideértünk h a j! — fontoskodott Kari. — 

Ugylátszik használt Berregőnek a pihenés.
A csónak keropelése persze megint kicsalta a folyó 

töltésére az erdőört.
— Álljunk meg előtte, -— mondotta Elemér, -  meg

mutatjuk neki a jószágigazgató úr engedélyét. Hadd lássa, 
hogy nem akartuk becsapni.

De erre nem volt szükség, mert tudott már róluk.
— Járt erre egy hanyőrző, attól izentek az urak onnan 

belülről, — mondotta, De azért látszott rajta, hogy jól esett 
neki a figyelem.

— És mi a szándékuk az urfiaknak?

— A hányt akarjuk megismerni, — felelte Elemér,
— bár magunk sem tudjuk hogyan.

— Hová mennek most ?
— A Szegedi csatornán fogunk irányt venni a hány 

legősibb része feló. Valahol majd csak találkozunk hanyőr- 
zővel, vagy csikasszal, aki megmutogatja nekünk az érdekes 
helyeket.

— Hm, bajos lesz. Most igen nagy a viz ”és nagy 
munkaidő van, aratás és eséplés. Ilyenkor haza húzódnak, 
tűnődött az ember hangosan. A földvári hanyőrző az bizto
san idekünn van, dehál az nem esik útirányba.

— Miért?
— Mert éppen ellenkező irányban fekszik innét Föld

vár. Arra a Fertő felé, nyugotnak, — intett a kezével.
Elemér a térképet nézte.
— Van ott szép bany ? — kérdezte. Már úgy értve, 

hogy vad és elhagyatott.
A férfi nevetett.
— Van. Amúgy is érdekes hely. Vár vagy kastól\ 

lehetett ott a régi világban, mert ma is találni épületek 
maradványait.

— Igaz, erről mi is olvastunk már.
— Á hercegi uradalom is tart ott néhány fészert és 

aklot ridegmarhák számára, de az idén a nagy vizek miatt 
üresen állanak az épületek. Utt bizonyosan tanyázik egy 
hanyőrző, mert hoztak neki eledelt ide hozzám, Józsi bácsi 
a neve.

— Öreg? — kérdezte Géza.
— Bizony jól túl van a hatvanon, de még nem lá t

szik rokkantnak.
— Akkor menjünk el hozzá, — indítványozta Géza. 

Az sokat tudhat a régi világról.
— Hogyne ! Akár hétszám mesél az úrfiaknak.
A fiúk egy darabig tanácskoztak.
— Hogyan juthatnánk a 'legrövidebb úton oda? -

— kérdezte Elemér.
— Tessenek pár száz métert visszamenni s ott a 

Csollányos érre befordulni. Az odavezeti magukat.
— Na jó, -  mondotta Elemér, — hát odamegyUnk, 

legalább a Hány nyűgüli részét is látni fogjuk.
Már fordulni akaróik visszafelé, mikor az erdöőr 

ismét megszólalt
— Szabad valamire kérnem az úrfiakat ?
— Hogyne ! — mondották mind a négyen egyszerre.

Józsi bácsinak egy kosárban itt van az élelme.
Ide szokták hozni hozzam, az öreg aztán érte jön. Legyenek 
olyan szívesek, vigyék el neki,

— Csak hozza ! Hogyne vinnénk el. Legalább mi is 
teszünk neki egy kis szolgalatot.

A férfi hamar visszatért. Egyik kezében Kenyérruhá
val leboritott falusi kosarat hozott, a másikban pedig két 
hosszú fenyőrudat, melyek szép egyenletesre és simára 
voltak faragva,

— Ne vessék meg csekély ajándékomat, — mente
gette magát. Jók lesznek tolórúdnak. Hátha kifogy a ben
zinjük, vagy elakad a hajlókerék a vizi növényekben . . .

A fiúk örömmel vették át és hosszasan köszönték a 
figyelmes gondosságot.

-  Itt a Hányban ilyennel szokás tologatni a ladikot,
— mondotta búcsuzásul.

Negyedóra múltán már a Csollányos metcésen haladt 
Berregő a négy fiúval.

— Látni fogjuk a hajdani híres országsánc egy fontos 
pontját, — jegyezte meg Géza.

Rövidesen oly magas növényzet vette őket körül, 
hogy semerre sem volt kilátásuk. A metcés irányát is csak 
az mutatta, hogy ritka nád nőit benne csupán és a csóna
kok azt is legázolták már. A földvárdombi hanyőrző is erre 
járt ki a világba.

A civilizációt itt már csak ez a metcés jelentette. 
Apró s már szétcsúszott töltésein itt-ott fűzbokrok is sar
jadtak, de leginkább nád és gyékénykáka. A töltéseken túl 
zsombékos terület következett, de óriásivá fejlődött fiivek 
és gazok zárták cl a kilátást. Itt már mindenfelől tarka 
rithmusokb'n hangzott a madárónok, inig fejük felett még 
fiatal gyermekeiket féltő bíbicek jajongtak.
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— De le tudnám ő'.iet lőni haj 1 — kiáltott fel Kari. 
De elő is veszem a puskámat.

A többiek kérésére azonban elállolt ettől a tervtől.
Kgy ólánál már tovább tartott, mire kiértek a magas 

füvek birodalmából egy olyan helyre, hol kaszálni és legel
telni szokták a területet, de most az is viz alatt volt. Jobbra 
mintegy másfél kilométernyire láthatóvá vált Földvár. A 
csónakot arra irányították.

No, jókor jövünk, mutatott Géza az egyik épü
letből tölszálló füst felé. Józsi bácsit éppen otthon találjuk.

A domb jó néhány holdnyi terjedelemben emelkedett 
ki a vízből. Régi, rozoga színezetű akol, egy fészer és egy 
kunyhó, olyasféle, mint a fertői halásztanya, volt az összes 
épület. Volt egy gémes kút is, hosszú vályúval ; körülötte 
szénakazlak, kévékbe rakott és összehányt „agg" — azaz 
tavalyi, vagy még régebbi — nád, használt alom és tűzifa 
hevert

Egy kis keresgélés után a fiúk elég jó kikötőre talál
tak. Ennek igen örültek, mert igy nem kellett gázolniuk. A 
hely közelében egy kopott „ladik" árváskodolt.

— A banyőrző ladikja, — jegyezte meg Géza.
Egyenesen a kunyhó felé indultak. A lüst is abból

szállott ki. Hangosan beköszöntőitek, de hiába. Nem jött 
válasz. De azért bementek.

A tűz még égett, de már a végét járta. A kis tanya 
azonban üres volt.

Géza letette egyik sarkába az élelmet tartalmazó 
kosarat, aztán kimentek körülnézni.

Hol lehet ez a hanyörzö ? tűnődtek a fiúk. Nem 
rév távozhatott el innét, hiszen a füst előbb még elevenen 
szállott felfelé.

Összekeresték az egész telepet, de hiába.
Elbiszitzk, hogy előttünk elbújt valahová ? ' — 

mondotta Géza. Megijedt!
— Igazad lehet, kapta fel Elemér a fejét. A 

csónakja itt van, tehát el nem távozhatott innét.
— llát kettő nem lehet neki? — Kérdezte Kari.

Nem, csónakkal nem mehetett el. Látnunk kel
lett volna.

— Hát akkor kiáltozzunk neki! — indítványozta Géza.
Ezt meg is tették.
Ossze-vissza kiabáltak mindent.

Meghoztuk Józsi bácsi az elemózsiát, — kiáltotta 
Imre a jó hirt is.

De hiába volt.
— Ha nem jön elő magától, meg kell keresnünk, — 

jelentette ki Elemér. Ezen a kis területen kellett elbújnia. 
Hová bújhatott?

— Kazalba, az akol padlására, a nádkupacokba, a 
rőz.sefa közé . . . számlálták elő az összes lehetőségeket.

Amint figyelmesen nézegettek, hogy merre kezdjék a 
banyőrző után a kutatást, Géza figyelmét nagyon lekötötte 
valami. Nyugaton a nap már ereszkedett lefelé s jól meg
világította az egyik nádrakást. Ott vett ő észre egy érdekes 
jelenetet.

— Hogy azonnal meg lesz az öreg! — kiáltotta el

magát. Abban a nádban kell rejtőznie, — mondotta nevetve. 
Nézzetek jól oda.

A többiek is észrevették már.
A nádrakás felett sűrűn rajzottak a szúnyogok, sűrűn 

és nyugtalanul. A nyugtalanság abból származott, hogy időn
ként kékes ftistöcske bújt elő a nádból.

A fiúk hangosan elnevették magukat erre az érdekes 
lát\ ányra.

Valaki ott van és pipafüsttel védekezik a szúnyo
gok ellen, ez bizonyos, állapították meg.

— No akkor az második „Pipás kántor", — mondta 
Elemér az ilyen cimü tréfás költeményre célozva. — Men
jünk oda 1

Vigyázzunk! - intette ökot Elemér. — Az ilyen 
magányosan élő embernél fegyver lehet. Ez fél tőlünk, mert 
különben előjött volna már kínos rejtőkéből, Óvatosan, há
tulról kell megkerítenünk. 1

ügy is tettek. A nádrakás mellé húzódva kezdtek 
alkudozni a pipáló lénnyel. Elmondottak neki mindent, de 
az csak füleli. Nem akart előbújni.

— Bácsi, felgyújtjuk ezt a kupacot, ha elő nem bújik, 
szólt Elemér rá szigorúan, mikor már semmi más nem

használt.
De ez is hiába volt.
Elemér erre intett a fiúknak. Azok külön teltek néhány 

kévét és a rejtekhely közvetlen közelében meggyújtották. 
Egyszerre elnevette magát mind a négy, olyan érdekes és 
komikus volt a jelenet, mely erre következett.

Az égés zajára s a füst láttára hirtelen széltolta egy 
ember a nádkévéket és fiatalt is megszégyenítő ügyességgel 
ugrott elő, de aztán hirtelen megállt, mikor látta, hogy be
csapták, hogy nem az egész nád ég, hanem csak egy-két kéve.

A fiúk előtt ott állt az öreg Józsi bácsi, a banyőrző, 
a vizek és nádak végtelen területének e jellemző lakója. 
Alacsony, magyarságának jellegzetes vonásait első látásra 
eláruló ember, fején napbarnított arcához illő alig újjnyi 
karimája pörge kalappal, testét szinehagyott aprógombos 
„mándli", vászongatya és erős csizmák fedték.

De megijesztik r, szegény em bert! - volt első 
megszólalása.

Maga az Józsi bácsi, az uradalmi banyőrző? — 
kérdezte Elemér.

— Én volnék, könyörgöm, - - mondotta aggodalma
san körülpillogva. Es maguk kicsodák ?

Elemér újra elmondotta.
— Magát keressük, a kosárban az ennivalót is elhoz

tuk. A jószágigazgató urnák is ott van a levele, hogy meg 
szabad a hányt tekintenünk, — fejezte be s a pecsétes írást 
a kezébe nyomta.

Megnézte, de hamar visszaadta.
- Hát az micsoda, amivel jöttek ? — kérdezte némi

leg lehiggadva.
— Maga is állói ijedt meg?

Már félórával előbb hallottam a berregést.

(Folyt, köv.)

HÍREK
o

A jó öreg Gvadán.vi, aló 1725 október 16 án 
született a borsodmegyei Rudabányári, tavaly ilyen
kor, mikor kerek kétszáz esztendős volt, elsétált 
előttünk, nem vettük észre. Most mikor ismét az 
októberi számol csináljuk össze: eszünkbe jut, észre 
vesszük. Megáll előttünk, összeüli sarkantyús csiz
máját és azt mondja : Adj’ Isten jó reggeli! Így 
mondogatta azl a magyar lovas generális annak 
idején a szép ámbitusos, vadszőllőjárta szakolcai 
kúriáján minden reggel, mikor a békés polgárok

tisztességtudóan süveget emeltek előtte, kiről tud
ták, hogy hajdanában Hadik óbester jobbján belo
vagolt a büszke Berlinbe. Milyen más világ volt 
akkor! A mosolygós arcú generális hazajön a po
zsonyi diétáról, lecsatolja a kardját, rágyújt a pi
pára, megtölti a poharat jóféle karcossal és a vén 
diófák hűvösében tollal kezében Írja gömbölyű arc
cal, gömbölyű betűkkel, gömbölyű tréfás verseit 
annak a jó magyar népnek. De Gvadányi József 
tréfás szavain át egy komoly s z í v  hangjai vegyül-
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tek az akkori zűrzavarba. Ezek a hangok a kék- 
egy Toscanából ide sodródott grófi sarj erős hang
jai voltak* az „elaludt vérű magyar szivekhez”, 
ho gy élet kell, magyar élet, emberi élet a vén 
Isler babonás partjain. Ezt akarta a jó öreg Gva- 
dányi! r

Lapunk októberi számához mellékeltük 
Zschokke müvei magyar kiadásának jegyzékét és 
szives olvasóink szüleinek figyelmébe ajánljuk. 
Ezek a remekművek j30 kötetben több mint 70 
mély tartalmú regényt és novellát tartalmaznak és 
kenneteket, kedves olvasóim, csak az érettségi 
bizonyítvány kiadása után érdekeljenek. Most azon
ban olcsón" lehet megszerezni, részletfizetésre is. 
Majd családi kincset fognak képviselni könyvtára
tokban.

Tanulóink száma. A luőeneci cs. szí. áll. r. 
reálgimnázium magyar párhuzamos osztályaiba az 
1926/27 iki tanévben 457 tanuló iratkozott be 
(36-tal kevesebb, mint tavaly). A rimaszombati cs. 
szí. áll. reálgimn. párh, osztályaiba pedig 281 (ta
valy 288). — A komáromi Szt. Benedek r. kath. 
főgimnáziumban 371 fiú, 64 leány, összesen 435 
iratkozott be; annyi mint tavaly, 270 katholikus, 
81 református, 8 ág. hitv. ev., 75 izraelita. Másutt 
milyen az eredmény? küldjétek be!

Sajtóalapunkra. A koáicei 10 ik magyar 
cserkészcsapat, Lukinich Frigyes parancsnok úr 
útján, legutóbb rendezett matinéja jövedelméből 
A Mi Lapunk sajtóalapja javára 40 koronát ado
mányozott, azzal az Ígérettel, hogy jósikerű elő
adásaik alkalmával sohasem fognak A Mi Lapunk

ról megfeledkezni. Amikor ezt a kedves adományt 
e helyen is köszönettel nyugtázzuk, fölszólítjuk 
cserkészcsapatainkat és egyéb egyesületeinket, hogy 
kövessék a nemes példát és adakozzanak A Mi 
Lapunk javára, hogy lapunk olyan lehessen, amint 
azt mindnyájan óhajtjuk. Hiszen magyar ifjúságunk 
folyóiratáról van szó! A 10 ik raj fiú- és leány
tagjainak és hozzátartozóinak a küldött meleg 
üdvözletért Hernádszentivánról hálás köszönetét 
mond A Mi Lapunk szerkesztősége.

Mária-kongregáció. A Nagyasszonyunkról 
nevezett és Sz. Imre pártfogása alatt álló komá
romi Szt. Benedekrendi kath. főgimnáziumi Mária 
kongregrációnak mind a három szakasza szeptem
ber 18 án tai'totta tisztújító és alakuló gyűlését, 
melynek eredménye a következő: A felsősök sza
kaszában: prefektus: Szaló Kálmán Vili. o. t., 
első asszisztens Montskó Tibor Vll. o. t., második 
asszisztens Barényi Dániel VIII. o. t., titkár és 
jegyző: Píeiiler László V. o. t. Az alsó osztályok 
szakaszában prefektus Brinzik József IV. o. t., 
első asszisztens Szaló József IV. o. L, második 
asszisztens Sztranvovszky Zoltán IV. o. t., titkár 
és jegyző Vilmos Béla Ili. o. t. A leányok szaka
szában: prefekla Szabó Ilona VIII. o. t., első assz. 
Gergelyi Ilona VII., második assz. Filipp Maliid 
VII. o. t.. titkár és jegyző Brauner Sári VII. o. t. 
A három kongregációban van összesen 102 rendes 
33 újonc tag: még pedig felsősöknél 53+8, alsó
ban 35+16, leányoknál 14+8. A kongregációkat 
dr. Hajdú Lukács és Bíró Lucián tanárok, préze- 
sek vezetik.
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t. Keresztszórejfvény.
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Vízszintesen: 1 Aradi vértanú. 2 Német város ma
gyaros elnevezéssel. 3 Tévhit. 4 Folyó Ázsióban. 5 Aki 
vigyáz. 6 A sír rokonértelmű szava 7 Ebből lesz a palak. 
8 író teszi. 9 Kötőszó..10 Házi állal lakhelye. 11 Ami nem 
„tegnapi." író neve is. 12 Mutató szó, 13 A jó ember teszi.

14 Gazdasági szerszám 15 Kél vége van. 16 Aradi vérlanú. 
17 Aradi vérlanú. 18 Utcái burkolnak vele. 19 Lalin sze 
mélynévmás. 20 Házi állat. 21 Mennek rajta. 22 Aradi 
vérlanú. 23 A fa része. 24 Női név. 25 Gyümölcs. 26 Aradi 
vértanú. Függőlegesen: 2 Eger hős védője. 18 Aradi vértanú. 
27 Az orvvadász teszi. 28 Amil a nyelv megérez. 1 Igekötő. 
29 Ilyen magyar nyelvjárás is van. 11 Síkság. 30 Krajnai 
város. 31 Névtelenül latinosán. 31 A kacsa máskép. 9 Aki 
valakit magához szólít, az teszi. 17 Ami nem üres. 33 
Szlovenszkói folyó. 25 Személynévmás. 34 Ilyen hal is van, 
de nem hal 35 Spanyolország legnagyobb folyója. 36 Női 
foglalkozást jelenlő szavak képzője. 18 A pókfélék osztá
lyának egyik rendje. 23 Akit a sors ver, azt az is húzza. 
37 A magyar Golgola. 38 Aradi vérlanú.

2. Bűvös négyzet.



1.V2. o l da l A Ml LAPUNK 1920 október

Hogyan kell ebbe a négy/.elbe az egész számokai 
l-lől 25-ig beírni, hogy minden sorban, oszlopban és a 
kél álló menlén is ugyanazt az. összeget adják ?

3 Irodalm i fe jtö rő . Melyik magyar író írla az. 
alábbi versel:

„Fegyvert s vitézi éneklek, (örök hatalmai,
Ki meg merte várni Sz.ulimán haragjai,
Ama nagy Szulimánnak hatalmas karjai,
Az kinek Fuiópa retlegie szablyáját."

4 F u rfangos c so p o rto s ítá s .
Egy fejedelem 24 testőri larlotl az. udvarában s eze

ket esténként a palola körül úgy állította fel, hogy a négy
zet ala ú palola mind a négy oldalára kilenc teslőr jusson, 
így szokta őket megolvasni. Egy esle négy legény kiszökött 
a városba. A megmaradt húsz azért úgy állott fel. hogy 
minden oldalra kilenc jutott. Másnap visszajött a négy 
szökevény négy újabb pajtásával. Ezek is az őrök közé 
áilollak s mégis isméi megvoltak a kilences csoporlok. 
Harmadik esle újabb négy legény jött. az. ötödik esle pedig 
majdnem mind elsz.öklek, úgy hogy csak tizennyolcán ma
radlak s mégis meg vo!l mindig a király kívánta felállítás : 
mindig kilenc jutoli mind a négy oldalra. Milyen voll a 
rendes felállítás és hogyan oldották meg a kérdési a többi

estéken a furfangos testőrök ?

Jeyy.vt. A megiejlést levelezőlapon december 10-ig 
kell beküldeni A nyertes könyvjutalmat kap.

A Mi Lapunk 6-iit szám ában  közölt fejtö rők  
m egfejtése.

1) Verses fejtörő: Fogas.
2) l ’ótlórcjlvény: Rákóczi Ferenc.
3) Kockarejtvény: Júliusban gyere a Szent György 

Kör csapalköz.i táborozására.
4) hi'ie^J.i-iírcjtvény: Vízszintesen: 2 Idaho, 5 Ob. 

b Aubing. 9 Gais. 12 Nipon 22 Vb. 13 Tabán. 14 Mikro
nézia. 17 Inka. 18 Oka. 19 Washington. 22 Tanger. 23 
Képhalónia. 25 Edi. 26 Nao. Függőlegesen : 1 Jáva. 3 Diós. 
4 Anl. 7 Uj Guinea. 8 l.apáz 9 Gibéa. 10 Joni. 11 Nanking. 
13 Tokin. 14 Milwaukee. 15 Riohacha. 16 Aranypart. 18 
Oiranió. 20 Stop. 21 Genova. 24 Érd.

Nyertes : Liptay Zoli, Lipt. Sv. Mikulás. Verne Gyula : 
..A Cynlbia hajótöröttje" című regényt elküldöltük címére.

Helyesen megfejtették: Bierling Oszkár, Braun Ilona, 
Dombrovszky János, Hegedűs Flórián, Liplay Zoli, Major 
József, Novek István, Niczky Viktor, Ozorák János és 
Mihály, Szabó Gyula, Spielmann lesivérek. Szigeti István.

G sapalok , ifj. egyesü le tek  vezetői szíveskedje
nek ünnepélyeikről, gyűléseikről, kirándulásaikról azonnal 
rövid híradást küldeni, hogy A Mi Lapunk ezzel is össze
kötő kapocs lehessen a külön működő cserkészcsapatok, 
egyesületek közi. D obossy  Laci. Értesítésedet köszö
nöm. Kissé hosszadalmas voll, de csak azérl nem hoztam, 
mert más megelőzőn. Máskor is írj ! - C so n to s  István.
Írásodat közlöm. De ahol így tudnak írni, ott akadni fog 
más tárgyú írás is. igaz-e ? C zuppoii Elek (Pápa). Fáj, 
hogy innen távozni kényszerüli. Az új otthonban kísérje 
Isién bőséges áldása. A kis Arankái csókolom ! Kitűnő 
eredményű vizsgájához gratulálok. Igen köszönöm, hogy 
írásaival ezentúl is fel fogja keresni A Mi Lapunkat, mely 
állandóan tökéletesebb és szebb, ami az egyre szaporodó 
előfizetők és jeles munkatársak érdeme elsősorban. — 
Vl a s i t s  R óbert (B udapest). Üdvözlöm az előfizetők 
közt. Az 1926 iki évfolyam számaiból 1, 2. 7 teljesen kifo
gyott Üdvözlő szeretettel! Kovács G yula (Borzova). 
Minden szorgalmas és jó fiúnak a helye a cserkészcsa
patban van. A liz, törvény szerint kell élnie. Az előliz.elcs 
megérkezett. — Kovács G yula r k. káp lán  úrnak 
(R ozsnyó). Szives támogatását köszönöm. A mi óhajunk 
is az, hogy minden magyar diák kezébe jusson A Mi La

punk. — D aru. Megkaptad a menlőláskát ? A lapol csak 
lerjeszd szivvel lélekkel S algó R om án (Kolta). A kéri 
lapszám elment. Patek  K arcsi (T rencsén). Sajnos, a 
januári és februári lapszámok ieljesen kifogylak. 
S chram m  László (Sahy). Az 1926-iki évfolyam 1, 2, 7 
számai teljesen kifogylak. Üdv. M olnár Ján o s (Komá
rom ) Ipolypinc és Bolyk itt vannak Szlovenszkón, Losonc 
mellett. A plébánia Bolykon van. Jócsik  L. é s  D obossy 
L. (Ú jvár). Októberre a kért számokat küldöm. A dalos
könyv a jelzett címre elment. A cikkeket köszönöm. 
Többeknek, A szeptemberi számból utólag többen 20—50 
példányi kérlek. Kérésüknek csak az oklóberi számmal 
lehelek elegei, mert a szeptemberit mind szétkapkodlák. 
O szw ald  E ndre (PreSov). Köszönöm a pontos címeket. 
Orvendek, hogy az egyetemen is hű maradsz A Mi La
punkhoz Brnoban sok jó pajtást fogsz lalálni. Iratkozz be 
a Szent GyörgyKörbe ! R ábai Béla, Ipo lyság . Igazad 
van. Minden magyar középiskolában van már cserkész- 
csapat, csak nálatok nincsen. Azl hiszem, hogy az. igazgató 
úr és a tanári kar készséggel megengedi a csapat létesí
tését, ha szépen kéritek az engedélyi s komoly cserké
szekké igyekeztek válni. A Svliz Skautu RCS-szel kell a 
csapatot igazoltatni. Üdv 1


	08

