
Fiuk, önképzési, E u rópá i és fiatal m ag y arság o t!
Valamikor én is résztveitem a gimnáziumi önképzőkörök életében. Tudom és 

vallom: különös láz van abban, amikor először foglalkoztunk önállóan és úgy, ahogy 
nekünk tetszik, a szellem munkáival. Fiúk, kóstoljátok meg az önálló szellemi munkát, 
próbáljátok ki, hogy mily érles gyümölcs a kutatás, a böngészés, a saját jókedvetekre 
való ismeretszerzés, mily fölemelő pillanat, amikor az első alkotmányos gyülekezetben, 
ahol végre mindnyájan egyenrangú polgárok vagytok, kinyilváníthatjátok legbelsőbb 
őszinte véleményeteket, a ti megismerésieknek és gondolkozástoknak eredményét! Fiúk. 
ez az iga^i élet, ami az önképzőkörben folyik; mellérendelt viszonyban és önálló hang
lejtéssel beszélhettek itt, — minden más, ami az életben jönni fog, tudomány politika, 
irodalom, érvényesülés, kitünés, megelégedés, siker, ennek a mása, avagy folytatása 
lesz csupán. Ii! tanultok élni s nem csoda, hogy a földkerekségének legtökéletesebb 
népe, az angol, különös súlyt és különös gondot fordít erre a korai önképzésre, 
amelyben jókor fejlődik ki a szép föllépés, az önálló gondolkozás és a társadalmi 
kapcsolatok kezelésének tudata

Fiúk, ahol nincs még ily alkotmányos önképzőkörötök, alakítsatok egyet! Külö
nösen mi, csehszlovákiai magyarok szorulunk rá már korán erre az önképzésre. Ma
seholsem segítik elő a nu
a nemes és elegáns gondolkozásmódot, amelynek úri,

különös szép magyar gondolkozásmódunk kifejlesztését, ezt
szellemes, mély voltát Európában 

mindig tudták becsülni. Fiúk, ma nehéz világot élünk s a mai gyerekek nem illesz
kedhetnek be egyszerűen az öregek gondolkozásába, mert a mai fiatalságnak másként 
fog kelleni megkeresnie a kenyerét, mint apáinknak A régi fejjel-mézzel folyó világban 
minden magyar szinte magától csöppent a zsírosbödön mellé, —• de hová csöppenünk 
ma? Akkor nem kellett gondolkodni és nem kellett önállóság, mert hiszen magától 
folyt a sorsunk és ma? Ma körültekintés kell, óriási felkészültség, nívó és önállóság. 
Fiúk, kezdjetek korán gondolkozni. Szokjatok korán az önállósághoz. És gondolko
zástok illeszkedjék az új világba, hogy élni tudjatok. A magyarság nagy, szent kincs, 
kultúra, anyanyelv, minden, találjátok ki annak módját, hogy miként lehet ezt a szent
séget a változott körülményekben megőrizni. Az öregek nem igen adhatnak tanácsot. 
Ők máshoz voltak szokva, s most idegenül állnak az idegenben. .Fiúk, ha az új körül
mények közt élni akartok, gondolkozzatok, művelődjetek magatoktól is.

Tudom, hogy a másfajta körülmények közölt a ti érdeklődésiek is másfajta lett. 
Szélesebb, mélyebb, általánosabb. A tekintetetek fiatal és új, egész Európa érdekel 
benneteket. Ne maradjatok el! Ne essetek a kis szlovenszkói magyar városkák elzárkó- 
zotlságába, ne engedjétek, hogy műveltságellenes gátakkal vegyenek körül. Mert ha nem 
lesztek művelt magyarok, nem fogtok tudni vezetni, s eltűntök a tömegben. Olvassatok 1
Az önkeépzőköröket állítsátok be az általános nagy európai műveltségre, vizsgáljátok, hogy 
mit cselekszik ma Európa, tekintsetek a nagy német, francia, angol, olasz kultúrákra, 
ismertessétek azokat, sgyakorlatozzatok ezeken az ismereteken, mint a tornász a nyújtón ! 
Lássátok meg, ami más, ami fiatal és mégis szép és erős ezen a világon Lássátok meg, 
hogy a fiatalság is tud, hogy fiatalon is érdemes élni és ti vagytok a jövő. Lássátok a 
fiatal Európái, amely okult, máskép akar élni, s nem akar több háborút, vagy forradalmat. 
Lássátok a fiatal magyarságot, hogy érezzétek, hogy vagytok még valakik, erősek vagytok, 
tudók vagytok s méltók vagytok a szép életre.

Fiúk, önképzőköröket! Európát, magyarságot, fiatal, megváltozott, békés, meg
értő műveltséget magatoknak ! s z v a t k ó  p á l .
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Magyar kincsek  
birodalmában.

A magyar falu örök kincseket őriz. Szo
kásaiból az őskor egyszerű néplelke csillámlik 
fel. Dalai úgy lüktetnek, mint kardforgató lovas- 
nemzetek tűzvére. Meséiben a tág róna, a sza
bad élet zamatos jókedve él. A falu népe a 
természet nagy egységébe tartozik, örök társa 
a föld, a növény, a viz, a levegő s az állandó 
tapasztalat gondos élettanácsokká fejti meg 
számára a hatalmas természeti titkokat. Ezek 
az életszabályok a falu orvosai és tudósai. Nem
zedékről nemzedékre szállnak, segítenek a 
munkában és gyógyítanak. ]A falu káromkodik, 
a falu durva, de ha a bakter éjfélt kiált, a Bol
dogasszony lágy áldását kéri a nyugvó falunak. 
Vasárnap kiszépül minden ráncos munkásarc, 
gyermekhintáztató, cipószorongató puha lesz a 
gazda kérges tenyere. A nép színes viseletbe 
öltözik és igaz áhítattal sorakozik a templom 
felé. A magyar falu nyílt és jószivű. A pereske
dők haragusznak egymásra, de a legcsúnyább 
gyűlöletet, mely egyesek hibája miatt egész 
népeket üldöz, a magyar falusi ember nem ismeri. 
A lakodalmi pohárköszöntőben testvéries kéz- 
szoritást küld minden körülötte lakó nemzetnek. 
De az is igaz, hogy a magyar falu nyakas ku
ruc: ősi jogaiban, nyelvében, vallásában nem 
hagyja magát háborgatni.

Néhányan pozsonyi cserkészek bekalan
doztuk az elmúlt nyáron a köztársaság magyar
lakta tájait a Kiskárpátoklól keletre a Garamig 
s a Dunától egészen a nyitrai püspökvár fölé 
emelkedő Zobor hegyig. Kerestük a kincseket, 
melyeket a falu hűségesen megoltalmazott év
századokon keresztül, de el is rejt avatatlan 
szemek elől szűkszavú beszéde mögé, tulipános 
ládák mélyére vagy egyszerű kapufélfák szerény 
faragásaiba. Nem kellett sokat kutatnunk. Ahová 
csak fölvirágozott őrsi zászlónk bevonult, mosoly
gós szemek, szerető szavak fogadtak s a nép 
szívből jövő bizalommal tárta elénk titkait, a 
falu csöndjében rejlő magyar kincseket. A sze
retetek mellyel vendégül láttak mindenfelé, jóté
kony munkával viszonoztuk: magunk köré gyűj
töttük a fiatalságot hol komoly, hol vidám me
seszóra, játékokat tanítottunk mindenfelé s ahol 
csak megjelentünk, sokáig emlékezni fognak 
tüzes nótáinkra.

A doborgazi halászkunyhóban a dunai ha
lászok csodálatos szerszámait és mesterszavait 
ismertük meg. Sárosfán a csallóközi tájszólást 
sajátítottuk el. Vájjon ki gondolná másfelé, 
hogy „csücsörgő" sipot, „top“ lépést, „gör- 
höny“ kukoricalepényt és „alangyár" szelíd em
bert jelent? Ami lutykos, az itt „csarintos", aki 
meztelen, az „csóré", a sántító „keceficél", a 
rendetlen ember „puruftya" és megérdemli az 
ütlegel, amit errefelé úgy hívnak, hogy „ursáng."

A hősi ótemetőben az egyik mohos, félig el 
sűlyedl sírkőről a következő elmés versikét 
böngésztük ki.

Ágyú Pallanlyú 
Franlzia fegyvere 
Kit nem rettenthetett 
Marsnak mezzejébe 
Itt nyugszik már 
mert az halál 
Kerételte tőrébe
Nemes és Nemzeles 
Vitézlő all Hadnagy 

KISS IMRE
27-ik Januáriusban 1810.

A nagymegyeri tanító szobájában ősz gaz
daember lassú beszédét hallgattuk tisztelettel. 
A régi erkölcsöket dicsérte s a környék régies 
zamatú dölőneveit sorolta fel. Az elhalványult 
ősi értelem kíváncsiságot kellő varázsa fogott 
el mindnyájunkat a kelehomlokai, anyotai, ür- 
mösaljai, hanszegi, kurtaszeri, sájházai dűlő hal
latára. Az öreg elhozta nekünk megmutatni csa
ládja II. Lajos korabeli nemesi oklevelét és 
látogatást kelleti tennünk a nagymegyeri neme
sek irattárának gazdájánál, aki ósdi láda homá 
lyából rengeteg oklevelet, régi felekkönyveket 
és naplókat kotort elő. A sötétre bámult lapok
ról dohos, komoly szag áradt szét. A könyvhal
mazból valami kemény tárgy potyogott le a 
padlóra: boszorkány álkapcsa, régi pörök irtóz- 
tató emléke.

Madari kocsisunk néhány, a Nyitra és 
Gararn közt fekvő magyar falu lakosainak tréfás 
elnevezéseit mondta e l : hörcsög madariak, mar- 
czellházi ürgék, vastagnyakú bucsiak, jóborivó 
mocsiak, vizvitte patiak. jótáncos kesziek, csi
riz radványiak. A szépasszonyszerető szőgyéniek 
bakternótáiból jegyeztük le a következő sorokat:

Tizet ütött már az óra,
Ember vigyázz ezen szóra.
Siess a nyugodalomra,
Nincs felírral homlokodra,
Mire virradsz fel holnapra:
Orömre-é vagy bánatra.
Tizet ütött mér az óra.

A farnadi tiszteletes a református temető 
fejfáihoz vezetett bennünket. Osmagyar erők 
dolgoztak itt a faragók lelkében- Ügyes rajzo
lónk nemcsak a farnadi, de a nagysallói fej- 
fákat is megörökítette vázlatfüzetében, ahová 
a magyar lélek népművészeti megnyilatkozásait 
gyűjtötte össze. Mátyusföldi lulipánosládák és 
szentszobrok, a régi magyar ötvösművészet ha
gyatékai, a komáromszenlpéteri kapuk virágdiszes 
faragásai, a bényi népviselet, házfalak tarka cico
mája sorra bekerültek regős Nemesszeghy Jenő 
sasőrszem könyvébe, mely lulajdonképen Tichy 
Kálmán rozsnyói festőművésznek köszönheti je
lentőségét, aki A Mi Lapunk hasábjain a ma
gyar népművészeti emlékek gyűjtésére szólí
totta fel a csehszlovákiai magyar cserkészeket.

A Zobor hegyei magyar falvak övezik. 
Elhagyatott nyelvszigete ez a magyarságnak a
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szláv tengerben. Virágos lobogónkkal ide is el
jutottunk. Furcsa szokásokat és legendákat, sok

színű házfestést, menyasszonyok, mesébeillő vise
letét találtuk ezen a vidéken. Érdekes a koloni 
legényavatás: akit fel akarnak venni a legény
sorba, annak előbb el kell bujdosnia a falu 
szélére, oltalmazó gyümölcsösök, füzesek rejlő
kébe. A legények üldözőbe veszik és amint el- 
fogják, bevonszolják a legközelebbi lányos házba. 
A mestergerendára láncot akasztanak, az ava- 
tandót belecsavarják s megkérdezik tőle:
Kit fogadsz el legénykeresztapádnak? —■ A fiú 
dacosan hallgat. Erre addig csavarják a láncot 
a fiú teste köré, míg fájdalmában föl nem adja 
csökönyösségét s az egyik legényt meg nem 
nevezi A legénykeresztapa borral legénnyé 
avatja a láncból kiszabadított fiút, aki természe
tesen az őt köszöntő legények borát is fizeti. 
Lám, a Zoborhegy alatti magyar fiúknak kemény 
vitézség! próbál kell letenniük, ha legények 
akarnak lenni.

A falunak közvetlen összefüggése van a 
múlttal. A magyar történelem itt nem könyvtu
domány, hanem élet Csallóközben Mátyás ki
rály és II. Lajos személyéhez fűződnek mondák 
s Párkány vidékén Szent Istvánról úgy beszél
nek, mint akár valamely földesúrról, aki húsz 
esztendőnek előtte birtokolta ezt a vidéket. 
Amikor az ógyallai csillagvizsgáló tornyán állot
tunk, Jókai közelségét éreztük, akinek „Névtelen 
vár" című regénye a környéken játszódik le 
Nagysalión ugyanolyan részletességgel beszélik 
Damjanich és Klapka hős honvédéinek híres 
csatáját, mint ahogyan Léván a hét esztendővel 
ezelőtt lezajlott cseh-magyar háborút emlegetik. 
De téved, aki azt hiszi: a falu a múltnak él. 
A földeken gőzekék szántanak, az új házak 
alapja beton s a fényes vasutak mellett karcsú- 
kéményű gyárak, malmok zakatolnak. A magyar 
falu okos: nem szórja el ősi kincseit, hanem 
gondosan megőrzi őket. De nem elégszik meg

velük. Egészséges életvággyal egyre újabb és 
újabb kincseket akar. Ne mulasszuk el mi cser
készek sem a magyar kincsek birodalmát ifjú
sági mozgalmunk nemes értékeivel gazdagítani.

Kessler Edgár.

Jankovich Marcell:

A bot és a fa.*
Nagyon nehéz volt a szive Molnár Pálnak. 

Nagyon nehéz, mintha az a dobogó, remegő kis 
élet sziklakővé változott volna. Ha még kővé 
lelt volna! — legalább nem fájna annyira.

Meggondolta, hogy pénzzé teszi kis szán
tóföldjét az Avaros dűlőben és elmegy. Megy 
valamerre, hol még nem szaladt le minden sze
rencsecsillag a magas égről.

Az övé itt leszaladt. Virágos csákóval ment 
nagy Lengyelország felé. Ment fényes szőrű, 
büszke paripán, hangos énekszóval. Aztán arról 
a paripáról egyszerre csak lebukott. Valahol 
igen messze ébredett fel, végefogyhatlan messze. 
Otthon talán már a cseresznyefa is virágzott, ott 
m g még mindig pelyhedzett a hó. Istenem! ta
lán nem is lehet megszámolni, hány -esztendő 
múlott el azóta . . .

Hazajött. Nem virágosán, hanem aféle ugar- 
szinű toldott-foldott köpenyegben. Sapkája mellé 
nem tűztek bokrétát, hanem csak rongyos cédu
lát nagyon furcsa betűkkel. Hazajött. Nem ének
szóval, — fojtogatta valami, amit gyermekkora 
óta sem érzett, átkozottul hasonlított ez a 
valami a könnyekhez. Jobb lábára bicegett, benne 
hagyták a golyót ott abban a távoli december
országban.

Öt esztendeig örült annak, hogy majd el
mondhatja : Adjon Isten jó napot, Cserfalu ! Most 
hazajött és nem örül. Bizony a legfurcsább ke
serűség, ha az ember otthon van és nem veszi 
észre, hogy otthon van Mintha nem is ért volna 
haza. Hogyha az állomáson észre nem veszi a 
pipázó pántlikás zsidót, ki a zömök Gál Matyi- 
val beszélgetett, ki sem szállt volna. Azt hitte, 
még mindig Szibériában utazik. Mig ő oda volt, 
egészen más nevet festettek az állomáson „Cser
falu" helyébe.

Hát bizony ő elmegy. Hogyne menne, hi
szen igen nagy pénzt kínálnak az ő lánc földjéért. 
Igaz, hogy nem falubéli ember, aki megkívánta 
az ő telkét, de hát ő megy!

Még egyszer kiballagott az avarosi dűlőre. 
Búcsúzott a földtől. Levette kalapját, fölmarkolt 
egy darab fekete göröngyöt és aztán lemorzsolta 
lassan újjai között, mintha az olvasó szemeit 
pörgetné és éppen ott tartana: Mindennapi ke
nyerünket add meg nekünk ma . . .

Emléket fog magával vinni. Pörge kalap
jára kitűzött két szál ottfelejtett buzakalészt, szép

Szemelvény a szerző „Az udvari bolond" című 
kötetéből.
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acélos buzaszemekkel. Aztán átnézett az útmenti 
kőrisfához. Lenyeste a legegyenesebb gályát és 
faragcsálta. Leszúrta a földbe, suhintott vele a 
napfényes levegőbe, kipróbálta, jó lesz emlék
nek a vándorból, arról a földről, tiol először 
látta meg a napvilágot, hol szépapja, de még 
talán annak is a szépapja verejtékkel túrta a 
rögöt, de becsülettel. Azok nem mentek el, jött, 
ami éppen jött; de ő, Molnár Pál, elmegyen.

A nap már kicsit oldalt perzselt és a bá
rányfelhők kezdtek aranyos fürtöket kapni. Mol
nár Pál visszaindúlf a falu felé, nagyokat tá
maszkodva újonnan nyesett vándorbotjára.

Megállt a Szele Mihály udvara előtt.
Haj, Szele szomszéd! Mit cselekszik 

Kigyelmed! „
— Te vagy az, édes fiam ? Hát látod, ön

tözöm a diófacsemetét, melyet az idén ültettem.
Molnár közelebb lépett, rákönyökölt a pa

lánkra. Nagyot hallgatott, azután újra kezdte:
Meg aztán minek ültetett fát Mihály bátya!

— Bolondos kérdéseid vannak, fiam. Hát 
a nemzetségemnek. A fiam már alatta fog ülni 
ember korában. Az unokám meg róla fog arany
füstös diót aggatni a karácsonyfára.

Hm, — hát Kigyelmed nem megy el 
innét? Szeret itt lenni?

- Én? Hogy én elmenjek? Fiam, nagyon 
furcsák a kérdéseid. Nem kerülnél kicsit beljebb?

Molnár bebicegett és letelepedett a másik, 
a vén diófa alá. Az öreg Szele Mihály hozzáült 
és halkan beszélni kezdett.

— Látod, szomszéd, az ilyen fának nincsen 
párja. Könnyebb elhagyni a házat, mint a fát. 
Tudsz magadnak új hajlékot építeni, szebbet, mint 
a régi, — cserepesét, zöld zsalusat . . .  A földet 
könnyebb elhagyni. Az a szépséges sárga kalász, 
amit te vetettél, rövid életű. Péter-Pál után le
aratod és akkor tölti be rendeltetését, hogyha 
asztalodon vagy tarisznyádban kenyérré válto
zott . . .  A kalász után esztendőről esztendőre 
tarló marad. De a fa, melyet te ültettél, nincs 
másutt, nem jöhet veled A fa itt marad; dacol 
a zivatarral, nem tudja elkergetni a szélvész, 
akárhonnan jön is, — csak a vénség vagy a 
gyilkos fejsze ölheti, akár az embert az eszten
dők vagy az ellenség. A fa nem jöhet veled . . . 
Ideköt az téged is, mint a szerető szivek

Pál tágranyílt szemmel hallgatta az öreg 
beszédét és zavarodottan forgatta térdei közt az 
imént metszett vándorbotot.

Beszéljen még egy kicsit, Mihály bátya!
— Lásd, édes fiam, ezt a vén, diófát az én 

atyafiságomból palántába valaki. Én még ismer
tem dédapámat. Ő mesélte, hogy alatta játszott 
mint szoknyás kis gyerek. Ezért szeretjük ezt a 
fát és ő is szeret minket. Ahányszor elmegy va
laki közülünk a leghosszabb útra, oda, honnan 
nincs többet vissza, — a fának is leszárad egy- 
egy kis gallya. Szeret minket, hát velünk, utá
nunk gyászol. Ha meg orcánk verejtékében meg

szenvedtünk a föld mannájáért, árnyékában tö
rüljük le homlokunkat, mert ez a fa, a szépapánk 
fája, szelíd hozzánk. Szereti a gyerekeinket, mert 
mit is hozhatna a kis Jézus, ha nem aranydiót . . . 
Aztán meg jobban fenntartja nevedet, mint a fej
fád Elmúltál, utánad kidől a fakereszt, de a már
ványkő is A szegény embernek nincsen úri kas
télya, melyről elmondhatja: ezt még a hetedik 
ősapám rakatta. Nekünk itt a fa, melyet magunk 
ültettünk, hogy alatta derék unokák emleges
sék, — ezt a fát a nagyapám, a szépapám ül
tette . . .

Molnár felsóhajtott:
Igazság De mikor annyira megváltozott 

ez a keserves világ és mindenki idegen . . .
Az öreg Szele ránézett jó szürke szemeivel. 

Kérges kezét a rokkant katona karjára tette.
Fiam, ha senkid sincs, a fa mindig ro

konod és ismerősöd, ha körülötted az egész 
világ idegen. Ha katonasorban idegen szót hal
lasz, hogyha a törvényben, a vármegyén idegen 
szóval szólítanak, — itt van a te fád Az alatl 
úgy beszélhetsz azzal, akit szeretsz, ahogyan az 
édes anyád tanította .

Mindketten nagyot hallgattak újra.
Szele bekiáltott a házba:

Rózsi lányom, hozz ki egy korsóval 
abból a mi kis lőrénkből!

Szemrevaló, bogárszemű barna leány lépett 
ki a házból. Csupa fiatalság, csupa egészség, 
csupa tisztesség.

isten hozta, Molnár uram. De ritkán ke
rül erre mi felénk!

Hej, szép leányasszony, minek járnék ilt 
a felvégen. Sánta lónak kevés a becsülete.

A leány nevetős szemei elkomolyodíak. 
Szinte haragosan és mégis annyi melegséggel 
szólt oda a vendégnek:

Hogy is mondhat ilyet okos, világot 
járt ember léiére! Százszoros a becsülete an
nak, aki vitéz volt . . .

És lesütötte szemeit.
Újra hallgattak
Molnár lassan, észrevétlenül a pad alá 

csúsztatta és ép lábával eltolta hátrafelé ván- 
dorbotját. Megtöltötte poharát és gyöngéden 
megsimogatta a leány kezét, miközben az öreg 
Szeléhez fordulva lassan mondotta:

Már mi magyarok csak itt maradunk, 
ahol az apáink fát ültettek . . .

Az alkonyodé égen lassan kicsillant az 
esti csillag. A leány megszólalt:

Ni, feljött a . . . szerencse-csillag!

A prágai és brünni cserkészek nótája.
(Ad nótám : Tanár uram . . .)

Azért, hogy én más földön tanútok 
Mégis, mégis magyar legény vagyok.
Széni György lovag kemény katonája,
Tüzet viszek magyar éjszakába.
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Titokzatos
tünemény az éjféli órákban.

Mikuliesiáda. — 
irla: Szom bathy V iktor.

Nem mondom, hogy valami különös öröm
mel tápászkodolt fel Mikulics, hajnali két órakor 
a sátorban, míg jobbról a kis Csontos, balról 
Burger, a beduinfejű, csiklandozták a talpát és 
rángatták róla a takarót. Valahogy azonban mégis
csak lelket vertek az álomszuszékba s többszörös 
sikertelen kísérlet után a visszafekvést illetőleg, 
kiesett a sátornyíláson. Kiesett persze, mert ál
mos szemmel még az éjjelre meglazított ponyva
kötelet sem tudta meglátni a tábortűz bánatos 
fényénél.

Meleg júliusi éjjel volt. A sötétlő égre ki
rakott csillag-gombok pislogtak s kacérul kellették 
magukat. A hold, mint valami mintás ezüsttányér 
gurult hidegen és fölényesen. Halk szellőcske 
bujkált a fenyők között, ^a patak csörgedező 
szava élesebben hangzott. Árva bagoly huhogotf- 
sivított, jeléül annak, hogy szintén ébren van a 
poszton, valamivel vigabban mini Mikulics István, 
Mókus őrs, harmadik szám. A szomszéd tanya 
istállójában egy tehénke rázogatta kérődzés köz
ben a csengőjét.

Bánatos, méla éjszaka volt. A jó Isten is 
alvásra, jóízű, szuszogó alvásra teremtette. Mi
kulics laposokat pislantott maga körűi s bágyadt 
buzgalommal rakott fát a tűzre. Bántotta ügyet
lensége és szeles igyekezete. Az ügyetlenség 
arra vonatkozott, hogy még csak ötödik napja 
a tábor felállításának, s máris őrséget kellett 
vállalnia. Szerette volna kihúzni őrség-állás nélkül 

‘az egész hetet, titkon abban reménykedett, hogy 
talán két hét alatt sem veszik észre „lógását", 
mert roppant szeretett aludni s felette kellemet
lennek s hiábavalónak vélte az őrséget éjjel. 
Többizben élesen kifakadt az őrség intézménye, 
mint a cserkész jogainak s szabad alvási ké
pességének megnyirbálása ellen, különösen, ha 
az ételek kozmás volta egyszersmind alkalmat 
adott, hogy Mikulics széles terjedelemben tart
hatott előadást a táborról, mint olyanról. Ilyenkor 
összegezte a tábor összes hibáit, melyek közül 
főleg és elsősorban az alvás szabadságának őr
ség által való korlátozása szerepelt. Az ügyet
lenség ott leledzelt, hogy nem tudta kikerülni 
őrségcédulára való feliratkozását. A szeles igye
kezet pedig ott magyarázódik meg, hogy jószí- 
vűségi rohamában a hasfájós kövér Gombos 
Ervin helyett vállalt őrséget. Vélvén, hogy tizlől- 
tizenkettőig. Parancsnok úr azonban rendelkez
vén: ketlőlől-négyig. Mikulics, mikor ezt hallotta, 
kettőt csuklóit és m gyón rosszúl kezdte érezni 
magát. Segíteni azonban nem lehetett a dolgon.

S most iit kint, pokrócba csavarva hallgat
nia kellett a Mókusok meg a Sirályok jóízű szu- 
szogásál, valamelyik mamukáját hívta álmában

hangos szóval, a Krokodil-sátorból meg pláne 
hatalmas horkolástól úgy duzzadt a ponyva, mint 
valami dagadtra hizlalt párna.

Mikulics az órát nézte. A tábori óra le 
volt lakatolva, félre tolni a mutatóját nem lehetett. 
Borzasztó! Két óra tiz perc.

— Józsi!
Mikulics az őrség második számú emberé

hez szólt.
— Józsi!
— Hrrr . . .
Józsi aludt, aludt, mintha egyebet sem csi

nált volna soha. Elaludt a pokrócában a tűz mel
lett. Nem volt szive felkelteni, de roppant iri
gyelte Józsit, mert ő maga, hogy így kiverték a 
sátrából, elaludni nem tudott.

Különböző fortélyokon gondolkodott, ami 
által megelőzné egy új őrségbeosztés lehetősé
geit, de feje lankadtan működött s egykedvűen 
nézte a pattogó rozsét.

Két óra harminc perc.
— Józsi!
— Hrrr . . .

*

A tisztás felső oldalán, halk nesz. Puha 
lábak alatli finom roppanás. Zörrent valami, aztán 
gally ropogott, valami rebbent.

Szent Isten !
— Józsi!
— Hrrr! . . .

„Mikulics meredlen bámult a tiszlás felső végére," 
(Mátrai Jenő rajza.j

Mikulics meredten bámult a tisztás felső 
végére. Valami suhant, valami zörrent, valami 
fényes, sugárzó csoda rámeredt, aztán futni kez
dett, büszkén, délcegen, nem is gyorsan, valami 
fehér, dicsőséges fehér . . .

Mikulics ijedten riadt rá. Keze görcsösen 
szorult a botra, torkában valami reszelő mász
kált fel s alá és a szíve lüktetni kezdett sebesen.

De bátorságot öntött magába. Utánanézet
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a tüneménynek, felágaskodott és még láthatta, 
pontosan megvizsgálta, mikép rohant s hová 
ment a tünemény.

Akkor aztán döfött egyet Józsin.
— Jozso!
Józsi végre felkuporodott. Értetlenül dör

zsölte a szemét.
No, mi a ?

Mikulics arcán ráncokba futott a fontosko
dás és a tudás. Ravaszul kérdezte:

— Láttad?
— Mi . . . mit ?
— A fehér csodaszarvast. Itt járt és meg

nézte a tábort. Nézd: ott szalad.
Nem. tudni, az álom bóditó hatása volt-e; 

avagy tényleg megvillant valami fehér a kerítés 
szélén : Józsi rábólintott a fejével, a  feje zúgott 
még s az ébrenlét s az álom között határo
zatlan vonalban villant fel előtte valami fehérség. 
Vagy csak Mikulics szugerálfa beléje ? Ki tudja!

A fehér csodaszarvas volt, a szeme 
gyémánt. A cserkészek védőszentjének nemes 
állata! — öntötte formába Mikulics a látványt.

- Éhe . . . szép . . . válaszolta bágyadtan 
Jozso és ismét elnyomta az édes álom. Csoda
szép szarvassal álmodott.

*

Reggel tudta az egész tábor még ima előtt, 
hogy fehér szarvas járt a táborban. A nagyobbak 
kötve hitték, rázták a fejüket, Bélu, a napostiszt, 
természetrajzi lehetetlenségnek tartotta, még a 
parancsnok úr is nevetve legyintett s azt mondta: 
bolondság! ffogy megint Mikulics rémitgeti a 
tábort.

De igen, az egy kifejlődött fehér csoda- 
szarvas volt! — erősítette Mikulics, aki már sze
mélyes kérdést faragott az egészből.

Végre is megállapodtak, hogyha nem is 
csodaszarvas, de legalább is szarvas, ha nem is 
ég a szeme, legalább is fűlni tud, ha nem Is 
fehér, legalább is szürkés s ha nem is szarvas, 
akkor is őz s ha nem is őz, mindenesetre érde
mes megnézni, akármicsoda.

Nagy volt ennélfogva a kíváncsiság s az 
izgalom. A szakácsok elfelejtettek húst beletenni 
a pörköltbe s a kantinos ingyen adta szórako
zottságában a töltött csokoládét, némelyek nagy 
izgatottságukban kvadruplét kértek a liptói körö
zöttből délután. Látnivaló, hogy nem kis mér
tékben lázongtak a kedélyek.

Estefelé Mikulics kimászott a sátorból és 
jobblába hüvelykújjából próbálla előcsalogatni a 
megrekedt szálkát. E fonlos munkája közben ki
szólt a foga mellül, úgy oldalaslag:

— Éjjel két óra húsz perckor megint talál
kozom vele. A szeme zöldes és csengő van a 
nyakán. Aranycsengő.

Mindenki tudta, hogy Mikulics a szarvasá
ról beszél. Úgy emlegette, mint saját állatát. Ki
sajátította magának az erdők fenséges királyát.

Szabó Pista irigykedve nézett rá.

— Megint te leszel az őr ?
— Persze! — vágta rá Mikulics magától- 

értetődően.
A kiváncsiabbak összebújtak. Mindegyik 

szerette volna látni a híres állatot, mely ponto
san két óra húsz perckor éjfélután végigsétál 
a tábortűz előtt.

— Indítványozni kellene, hogy az egész 
Sirály-őrs ébren maradjon, — vélte Szabó Pista, 
amit azonban a mókusok hevesen elleneztek. Illő 
megkörnyékezés után a parancsnok úr is kije
lentette, hogy szigorúan ragaszkodik a csupán 
két emberből álló őrséghez.

Mikulics végre vacsora előtt, mikor már 
izgatottan csörögtek a csajkák, még egy döntő 
kijelentést tett:

— Stoppolom az összes kettőtől-négyig 
való őrségeket.

- -  Egész táborozáson át ?
Jawohl! — válaszolta németül, merthogy 

szerette fitogtatni hiányos német tudományát.
A fiúk búsan hajtottak fejet. A stoppolás 

szent volt. Ha valamire rámondták e szót: stopp, 
ahhoz másnak semmi köze nem volt többé.

Józsi, aki szégyelte, hogy tegnap csak fél
álomban látta azt a csodaszarvast, felkiáltott:

— Stopp a második hely!
Több őr meg nem lehetett kettőtől-négyig.
Nem volt ez jó sehogy! Mikulics büszkén 

járkált fel s alá. A vacsorát úgy ette meg, mint 
egy vidám maharadzsa.

Már fellobbant a tábortűz első nyelve, mikor 
Szabó Pista odafordúlt Mikulicshoz.

— Mikulics! Add ót a helyedet.
Mikulics izgatottan felelte :

De kérlek, nem lehet! Fontos pozíció! 
Magam sem vehettem szemügyre pontosan. Aztán 
mondta nekem a szarvas, hogy várjam ma este 
is. Mi lenne?

De a másik nem hagyta.
— Nézd, csak ma estére. Nagyon kérlek! 

Vagy barátom vagy, vagy nem ! Cserkésztestvé
riség !, Negyedik törvény!

És előhúzta a mindennél ékesebben be
szélőt : három egész szelet töltött csokoládét.

Mikulics kényszeredetten mosolygott.
Ha még adsz kettőt, nem bánom. De : 

csak neked! Ne szólj senkinek!
Szabó Pista boldogan adta át a további 

két szeletet s rohant az őrségparancsnokhoz.
Alig ment el Szabó, új alkudozó jött hamis 

szóval, aljas csokoládé-megvesztegetéssel s nem 
telt bele félóra, Mikulics összes éjjeli őrségeit 
eladta, tetemes számú csokoládét, két könyvet, 
egy linlaceruzát védővel, egy sípot s több érté
kes drágaságot rakván el hálóhelyén.

Sajnálkozva, siránkozva, alkudozva bár, de 
megszabadult összes őrségeitől s nyert is rajta 
rengeteget.

Diadalmas várakozással indultak az őrök 
az éjjeli órák felé. A kettőtől-négyig valók a lég-
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diadalmasabban, meri nekik száz-százalékra bizto
san Ígérte a tüneményt Mikulics. De remény
kedtek a többiek is.

Mikulics pedig megelégedve igazította meg 
feje alatt a párnát. S a fehér csodaállatra gondolt.

De n m irigyelte az őröket, akik ezt látni 
akarták

Nem, mert tudta, hogy a csodaállal egy 
egészen közönséges fehér macska volt, amelyik 
eltévedve bolyongott hazafelé.

(Folylaljuk.)

D a liá s idők.
Daloljunk, daloljunk. Pendüljön a koboz,
Szükség van a dalra, Csendüljön az ének,
Dei id üljön, csend ülj ö 11 Hogy rohantak harcba
Csengő koboz hangja. Jó magyar vitézek.
Régi dicsőségnek Hogy lengette a szél
Lobbanjon a lángja, Párduc kacag árnyuk
S tüzeljen belé a — S nem hullatott senki
Szí u mg a dó, p ihrg ö Sem gyerek, sem asszony
Barna éjszakába. Egy könnyet utánuk.

Hogyha sírtak mégis
— Hej nem azért sírtuk —
Mintha mélyét látnák
Egy fekete sírnak.
— Azért sir lak akkor

Mi tagadás benne —
Mért is nem lehetett
Mindegyikük egy-eyy
Rozgonyx: Cicelle.

Es a gyermekek ha Jó magyar vitézek
Szem ükből könny pergett '— Szélvész volt a párja,
— ()k sem azért sírtak, A hogyan repültek
Sírtak keseregtek, Csattogó csatákba,
Hogy édes apjukat Piros volt a fii is,
A jó Isten ójja, Vérharmattól ázott,
—• Hanem azért sírtak, Ahová Hunyadi
Mért is nem lehettek S Toldi Miklós vérünk
Szondi/ két apródja. fás ököllel vágott.

—S hogyha csend lett is-
Tábortűzele mellett, fmét
Vigadtak, daloltak,
Táncra kerekedtek.
Tárogató hangja
-Szellő sz•árnyon szállva
Magyar dicsőségnek
Vitte cl i2 hírét
Szerte a világba.

Klimits Lajos.

C serkészdal.
tAd nótám : Ha felmegyek a budai nagyhegyre.)

Bevonullak Gyallára a cserkészek, 
Jaj Istenem, de gyönyörűt meséltek, 
Felragyog a
Felragyog a határban a tábortűz : 
Magyar várost cs falul az egybefűz.

Spiritus silvae.
Irta : S zala tna i R ezső.

Odafennt a havasokban, melyeknek nagy, 
emberfejalakú szikláit vörös szegfűszinre csó
kolja a Nap, mikor görbe háttal és véreres sze
mekkel nyugodni tér és nádméz édességű furu
lyaszóval előbotorkál az Este, ott van az Örök
erdő, annak is kellős közepén egy tó.

A havasok környékét messzi elkerülik az 
emberek, mert félnek a járatlan utaktól, melyek 
lenn az erdőben kezdődnek és zuzmóval födött 
kacskaringós vonalban vezetnek a magas csú
csok felé, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az 
embervidékre. <

A csúcsok az Emlékezés ideje óta vége- 
fogyhatatlan nézéssel lesik a tó vizét. Az a tó 
pedig kristályos vizű és benne lakik az Erdő 
Lelke.

Ugráló habú hegyi patakok folydogálnak 
erre és mesélnek egy ős mesét, amit még egész 
fiatal korukban tanultak. Fönnt mély meditációkba 
mélyedt sziklák elfogják a kósza felhőket, hogy 
rongyos árnyékuk sötétje ne hozzon szomorúsá
got az Örökerdőre; ott pedig kifésült zöld lombú 
fenyők állanak őrt, széttárult karokkal fogdosván 
az aranycsengésű napsugarakat. Az a tó pedig 
napestig csöndes és tükre olyan ép és úgy csil
log, mintha minden reggel valaki gondosan 
köszörülné körül.

Mert a tó mélyén van a szépséges smaragd
palota. Abban a smaragdpalotában lakik a világ 
kezdete óta az Erdő Lelke. Őszhajú öreg apó, 
aki jóságával elhárítja a villámokat a gyerek- 
fenyőkről és szereti őket és ha oldaluk mellől 
kihal apjuk, anyjuk, minden este, mikor már az 
esti harmat violás pászmákban fújdogál a sely
mes moha fölött, kiszáll a tóból és mély hárfa 
hangján dalol a gyerekfenyőknek,, hogy bele- 
reszked övig érő hófehér szakálla. És dala olyan 
édes, mint az édesanya ölelése és olyan bús, 
mint a válás percei:

Esteledjetek, alkonyodjatok, 
esteledjetek, alkonyodjatok. 
feledjelek és ne sírjatok, 
feledjelek és ne sírjatok.

És csodák-csodája, elnémul a világ és csönd 
lesz köröskörűi az örökerdőben. Az égi Tejútról 
fényes csillagok guruinak alá az erdőbe és 
csodálatos kék meg piros lángokban égni kez
denek az erdő mélyén. Akkorra aztán a gyerek 
fenyők elbóbiskolnak és gyertyafényes, aranydió
lepte karácsonyestről álmodnak egész hajnalig.

Az Erdő Lelke pedig homlokon csókolja 
őket és lábujjhegyen megindul az Örökerdő
ből ki a patakok mellé, a zuhatagok alá, a völ
gyek lakóira szétnézni. Rőzse nem reccsen lábai 
alatt, a bokorágak szolgálatkészen széthajtanak 
előtte, a fenyőfák elcsöndesednek és visszatart
ják a hulló tobozokat, a jávorszarvas dermedten
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áll meg a csobogó forrásnál, a bagoly szégyen
kezve pihen le egy fáradt lomha ágra, a szent- 
jános bogárkák pedig előtte röpködvén fényes 
lámpásaikkal világítanak az útjára.

Hát egyszer igy jártában egy vihar utáni 
estén, mikor pattogva nőttek a moha alján a 
gombák, kiért egy tisztásra, melyet egy hangos 
vizű patak szelt keresztül. Ott aztán úgy megállt 
az elfojtott csodálattól, hogy két karjával átölelte 
a fákat és úgy nézett a tisztás közepére. Mert 
olyasvalamit még sohse látott az Örökerdőben az 
Erdő Lelke.

A Hold ép akkor kúszott elő a szomszéd 
mészkősziklák mögül, melyek olyanok, mint az 
ökölbe szorított emberkezek és csillogó fehér
séggel folydogált szét mindeneken. Hát a hold 
jól odatűző világánál az Eraő Lelke hét sátort 
pillantott meg a 
tisztás közepén.
A sátorokon át 
kiszűrődött a vö
rös világosság, 
mint a türkiz 
ragyogása a sö
tétben. Az Erdő 
Lelke lehajolt a 
szagos füvek 
közé és a har- 
matcseppeken át 
melyek tiszták, 
mint a szem lá
tása, szétnézett 
az előtte lévő 
dolgokon. Las- 
san-lassan köze
lebb iopódzoll, 
miközben egyet
len halk szavával 
elnémította a 
hangos vizű pata
kot. Most egy
szerre közvetlen közelében hívogató szavú kürtszó 
rezgett a levegőbe, úgy hogy majdnem megijedt. 
Alig bírt önmagával a haragtól, mikor ezt a 
Merészséget igy közvetlen az ő birodalmában 
látta és hallotta belépni, tenni-venni. Hát akkor 
egyszerre csak a hét sátorból gyors egymás
utánban gombakalapu, zöldinges fiúk léptek ki. 
Az Erdők Lelke rajtuk felejtette a szemét. A fiúk 
szépek voltak, mint a Hajnal, izmosak, mint a 
nyári Nap és kacagásuk olyan volt, mint a gye
rekfenyők Kacagása, mikor esőr után zengő nap
sugarak csókolják ágaikat. És az Erdő Lelke 
felfényesedő szemekkel figyelt rájuk. Olyan kü
lönös érzések lepték meg abban a pillanatban, 
hogy egyszerre csak tizenhét őzike termelt mel
lette, akik csillámló szemekkel vették körül őt 
és nyitott szájjal nézték a tisztáson mozgó fiúkat. 
Kis vártáivá meg hetvenhét tücsök zümmögött 
melléjük és azok is a csodálattól pöttöm mellük
höz szorították ezüsthegedüiket és dehogy mu

zsikáltak volna csak egy füttyentést is.
Hát csak hallgattak és néztek
Aztán megszólalt az Erdő Lelke:

Ni a sátrak közepén lobogó tűz köré 
ülnek. Vájjon mit akarnak ezek a fiúk ?

Hát bizony megkapta a feleletet rögtön.
A zöldinges fiúk csakugyan a lobogó tűz 

köré telepedtek nagy körben, egymás mellett 
ülve és egymás vállára rakva kezeiket. Előbb 
némán nézték az égő fahasábokat, aztán egyikük 
hosszú furulyát vett elő a hóna alól és belefújt. 
Hát azon nyomon szépséges bús dal zokogott 
ki abból és úgy megkapta a fiúk szivét, hogy 
nemsokára a furulyással dalolták a dal* tovább. 
Mikor aztán már elég lett volna az éneklés
ből, akkor felállott egy közülük és megkaparván 
a füzet, ismét leült és halk, meleg hangon be

szélni kezdett: 
Kedves 

testvéreim, mie
lőtt megkezde- 
nők új életünket 
a cÖrökerdő ölén 
ne feledjük, hogy 
mi vagyunk a 
cserkészek, akik 
s z e r e t j ü k  az 
örökerdőt. Mesz- 
szi városokból, 
hol portól rágott 
vashidakon sá
padt arcú, beteg 
emberek lótnak- 
futnak görcsös 
sírással "életük 
rohanó órái után 
és keresik életük 
óráit a vashidak 
alatt és a vas
hidak fölött, már- 
ványos paloták

ban, hol illatos a levegő és nem lelik életük 
óráit sehol és szomorú délutánokon fölvágják 
ereiket, hogy véget vessenek életük folyásának, 
ezekből a messzi városokból mi idejöttünk, hogy 
megkeressük a zuzmóval födött kacskaringós 
ösvényeket, melyek a csúcsok tetejére vezetnek, 
hogy a hangos szavú patak vizével megmos
suk testünket, a fenyőfákon átjövő napsugarakat 
magunkhoz ölelhessük, hogy belenézzünk a csönd 
kincsrejtő szemeibe és megértsük az örökerdői, 
mely más, más mint a Város, jóságos £ szive, 
mint a falat cipó, szépséges a lelke, mint a 
fülemile dala napnyugtakor . . .

Hát csak kifordult a könny a jó öreg Erdő 
Lelke szeméből, mikor e szavakat hallotta és 
aztán futásnak eredt árkon-bokron ál, ahogy csak 
öreg lábai engedték és vele futott őrült iramban 
a tizenhét őzike is. Jó nagy idő múlva, melyben 
a Sietés verejtéke és izzadása ült ki a homlo
kukra, elérték végre a tó partját. Ott már utol

A kassai 10-ik magyar cserkészraj leányainakJ„Árvócska“ őrse. 
(Lukinich Frigyes felvétele.;



1926 november. A MI LAPUNK 161. oldal

érte őket a hetvenhét tücsök is, akik ezüsthege- 
düiket a tisztás szélén hagyták a fehér marga- 
rétok közölt a nagy futásban.

Hát akkor az Erdő Lelke elővette kilence
dik zsebéből a gyémánt sípol és egyet sípolt vele

Erre csak megmozdult a tó csöndes kris
tály-tükre és rózsás pára borítolla el. Mikor a 
rózsás pára eltűnt, tizenkét manó állott az Erdő 
Lelke ,e!ő!l.

És megszólalt az Erdő Lelke:
- Gyertek gyorsa ', hogy lássátok a saját 

szemeitek által és halljátok a saját füleitek által. 
Éjfél felé egybehívom a mindeneket a virágokat, 
fákat és illatokat a tó partjára. Na most gyerünk!

És megindult az Erdő Lelke vissza a tisztás 
felé. Uíána mentek libasorban a manók, azok 
után következtek pedig az őzikék és a hetvenhét 
tücsök. Az örökerdő már félálomban ringott, 
mikor ez< k keresztül mentek rajta. Azértis az 
Erdő Lelke minden fordulónál visszanézett és 
szelíd pillantásaival ismét feje búbjára húzta az 
Örökerdőnek a pajkos őzikék által lehúzott ep
rekkel átszőlt holdas hálósípkáját.

Végre ismét ott álltak a tisztás szélén.
Hát nagy meglepetéssel vévé észre az 

Frdő Lelke, hogy a lűz körüli kép eltűnt, a fiúk 
már mind a sátrakban alszanak, csak úgy dűl 
ki a sátrakból egészséges horkolásuk. Hanem a 
tűz körül mégis két fiú áll, hosszú kabátban és 
nagy hegyes bottal a kezükben.

Figyelmesen rájuk nézett az Erdő Lelke és 
egy százados fenyőfa mögé állt, onnan várva a 
történendőkel.

A két fiú pedig térült-fordult a tűz körül, 
aztán valahonnan a földről kél lámpást vett elő 
és meggyújtván a két lámpást, elindult sétálni a 
sátrak körül. Az Erdő Lelke észrevette, hogy 
ezek vigyáznak ez alvók álmaira. Egyszerre csak 
a Hold, mely valahol egy felhő mögé bújt, fel
jött és varázslatos fénytől remegő pókhálóba 
burkolta az egész tájékok A fiúk nyomban visz- 
szatértek, eloltotlák a lámpásokat, apró fahasá
bokat raktak a hunyorgó tűzre és leültek a tűz 
köré. Tűlevelek peregtek a fákról. Végre meg
szólalt az egyik :

Jancsi, nem félsz?
Nem, miért ?
Mondom csak úgy, olyan különös ez az 

Örökerdő. És csöndesen vacogott a foga hozzá.
Nézd, Sanyi, nincs okunk a félelemre, 

jól mondta a parancsnok, hogy az Örökerdő a 
miénk, mi a gyermekei vagyunk és ő szerel 
minket, hisz vér ő a mi vérünkből, test ő a mi 
testünkből.

Igen, de én ám arra gondoltam ép az 
clébb, hogy . . . hogyha netalán, izé . . . mikor a 
sátorban alszom és nyitva van a szám, vipera 
mászna a sátorlap alá és . . . megmarna.

Csönd lett. Az egyik őzike halk csuklást 
kapott a vipera szó említésekor és megrázkódotl 
tőle az összes tizenhat társa.

A fiúk hallván a neszt, fölugrottak és a 
hang irányában bementek előretartotl botokkal 
a sűrű sötét közé. Az Örökerdő panaszosan 
zúgott, a hegyi patak ismét gyors beszédbe kez
deti és porolt a zöld kavicsokkal, a bagoly 
huhogva röpült tovább, a szentjános bogárkák 
pedig kioltották lámpásaikat és lefeküdtek egy 
földi szeder bokor alá. Az idősebb fiú még ott 
maradt az erdő lábainál, sokáig nézett befelé és 
úgy rémiéit neki, hogy a visszahajlA ágak előtt 
valami lágy, muzsikás fehérség szalad. Sokáig 
maradt ott állva . . .

Gyorsan szaladt az Erdő Lelke, a manók 
szuszogva követték és a tücskök az újra meglelt 
ezüsthegedűkre zendílettek és gyors tempójú 
indulót játszottak az őzikéknek egész a tó partjáig.

Hanem a tó partjánál aztán úgy elhallgat
tak, mint a guruló kavics a vízben. Mert az Erdő 
Lelke belebotlott egy harangvirágba, a harang
virág fölébredt és elharangozta az éjfélt. Hát 
akkor ismét elővette a kilencedik zsebéből az 
Erdő Lelke a gyémánt sípot és egyet sípolt, 
kettőt sípoli, hármat sípolt vele. Hát csak meg- 
reszkedett az Örökerdő, minden fa, bokor, virág, 
eper megmozdult a síphangra és egyszerre csak 
kinyílott, mint holdas éjszakán a teslőrózsabimbó 
és kibocsátá a maga lelkét. A tizenkét manó 
rögtön szerteszéledt az Örökerdőben, hogy 
egyengessék az útját a mindenek dolgaiból ki
lépő Léleknek. Elsőnek a gyerekfenyők lelke 
jutott az Erdő Leikéhez és az éji hidegtől re
megve húzta meg magát az Erdő Lelke lábainál. 
Aztán jöttek már a többiek, a Fű, a Patak, a 
Vipera, az Eper, a Moha, a Dalos Madarak 
lelkei, majd a Fenyő vén, görnyedt alakja és 
legvégül a Gránit és Mészkő lelkei, melyek a 
két átellenben lévő csúcsokról szálltak alá a 
harmadik sípjel hívására. Nemsokára tele lett a 
tó partja az egymás mellé felsorakozott leltek
kel, amelyek a természet sok-sok testéből jöttek 
elő. Az Erdő Lelke ekkor megkérdezte a tizen
két manót, hogy hol maradt a Felhő. Erre elő
lépett a legidősebb manó és igy szólt reszkető 
hangon:

Hatalmas! A Felhőt sokáig kerestük, de 
elment messzi délre valami rónaságra, ahol sze
génységgel sújtott nép lakik, hogy a naplemen
ténél szépszinű, jövőtjósló alakjaival szolgáljon.

Erre körülnézett még egyszer az Erdő Lelke 
és újra kérdezte -

- Hol maradtak a többi állatok ?;/ Csak a 
Farkast, a Medvét, Viperát és az Őzt látom 
ilt. Idol van a Róka ?

A Róka nagy libalakomát csinált az 
erdésztől elcsent libából és annyit evett, hogy 
beteg lett tőle. Aztán a Jávorszarvas haragszik, 
hát nem jött el, a Bagoly meg azt mondta, hogy 
nem tudja kiállni a Viperát.

Ekkor az Erdő Lelke csendesen sípolt egyet, 
mire megnyílt a kristály-tó tükre és kilátszott a 
nyíláson a smaragd-palota hetedik emelete meg
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íi korall-lépcső. Fehér köd fujdogáll kissé, egy 
kis roppanás hallatszod, bezárult a tó tükre és 
az Erdő Lelke írellett od állt lábujhegyen, fehér 
palástban a nagy fehér pillájú Csönd.

És ekkor végtére megszólalt az Erdő Lelke :
íme, ma este csodálatos dolgokat lát

tam és hallottam. Olyan dolgokat, melyek miatt 
Íme titeket is tanácskozásra hívtalak. Mert 

az Örökerdő, a mi drága hazánk, új lakókat ka
pod, melyek eddig távol voiiak tőle, nem ismer
ték se lelkét, se szivét Meri ma este szállási 
ütött az Örökerdőben az Ember és azt mondta 
nekem, hogy jó szívvel és rokonlélekkel jön 
hozzánk, hogy új életerőkei kapjon tőlünk. Azért 
is, kedves testvéreim, azt javaslom, hogy legyünk 
jó szívvel új lakótársaink irányában. Tárjuk föl 
előttük azokat a Titkokat, amelyeket az életet 
kereső Ember eddigclé nem tudott megtalálni. 
Csengessük a napsugarakat keresztül az ózont- 
árasztó fenyőkön, a csöndességen a hangos vizű 
patak fehér habjáig és cirógassuk meg vele az 
ifjú tavaszu Emberek testét-lelkét Mert az Ember, 
lássátok, nagyon szomorú. Én a Fenyő fölött a 
Grániton át látom az estharangszavu falvakat 
és a gyári gépek kattogásától izzó városokat és 
tudom, hogy ott az Életet a Halál repkényén 
mérik Azért tehát itt a mi körünkben, ahol a 
századok belefutnak a Gránit komor arcredőibe 
és a Mészkő sápadt mosolyába, az Élet más da
lokat dalol, dalokat, amelyek örökök, mini az 
Örökerdő, Testvéreim! Szeressük meg az Em 
bért és szeretettel lássuk körünkben!

Erre a Fenyő, felállód a mély hallgatásból, 
melybe a figyelő Állatok és Virágok mélyültek 
és mondá:

Félek az Embertől, mert nem is oly rég 
itt jártak, dallal és tábortüzekkel és mikor távoz
tak, letördelték irgalmatlanul majd összes ágaimat.

Ne félj Fenyő mondá az Erdő Lelke 
- emeld föl roskadt fejed és mosolyogj a Nap 

felé Ezek nem bántják ágaidat. Ezek jó szivüek. 
És te Vipera, békén kerüld a tisziás hét sátrát 
és bújj a vén kövek alá. És te Medve, baran
golj másfelé és keress magadnak erdei mézet. 
Farkas, te fuss el innét és ne légy gonosz Moha, 
te selymes légy, mint soha, Eper, sokasodj meg 
és kacagj hajnali kacagással, Patak, szép dalo
kat ringass tiszta hullámaiddal, Fű, sercenj ma
gasan fölfelé, Dalos Madár legszebb dalaiddal 
kelj versenyre a zöldinges fiúkkal, Mészkő és 
Gránit engedjétek föl őket hátatokra, hogy meg
lássák onnan kicsinységüket a hegyek és rónák 
hatalmasságában Ti őzikék csillogó szemekkel 
nézzetek minden este feléjük, Tücskökéi ezüsf- 
hegedüiteken húzzátok alkonyaikor az Édes Pi
henés nótáit és Te vén pajtásom, Csönd, borúIj 
álmukra és borúlj lelkiikre, hogy átérezzék ben
ned az Örökerdő Lelkét, mely én vagyok, aki 
szeretem őket és esténként, mikor már az esti 
harmat violák pászmákban fujdogál a selymes 
moha fölött, nekik is dalolni fogom a Vigaszla-

lás estéli dalát. És ekkor csoda történt az örök- 
erdő mélyén, a kristály ló partján.

A Fenyő befelé nevetett, mint a jóllakott 
mén és büszkén emelte föl fejét és megrázván 
a csüngő tobozokat érezte, hogy most megad 
szeretni fogja az Embert. A medve álmosan 
dörmögve indúlt a harmadik határ felé és mel
lété ballagott lógó fejje! a Farkas. A Vipera a 
Kő alá bújt és elaludt. A Gránit és Mészkő 
széles mosollyal cammmoglak a Magasságok felé, 
ahol a havasi gyopár fehérük. Félutról még vissza- 
fordúltak. A tó mellett az őzikék kacagása csen
gett a levegőben. Akkor egyszerre felébredi a 
Harangvirág és elcsilingelte a hajnali harang 
szót . Az Erdő Lelke úgy érezte, hogy egyedül 
maradi a tó partján. Hát csak megnyitoita a tó 
vizét és e ől a tizenkét manó, uiánok pedig az 
Erdő Lelke rálépett a koráll-lépcsőkre, melyek 
a smaradg-paloiába vezetnek. A tükör kiköszö- 
szörülve csillogott a ló partján és belebámult 
a vén, fehér szakállú Csönd . . .

A tűz körül fölemelkedett a két hú. A tisz
tás szélén hatalmas kapuk tárultak ki imbolygó 
fehér mezőket mutogatva. Egy harkály kopogni 
kezdeti az erdő szélén és kikopogta a fák kö
zül előretörő arany sugarat. Csönd volt. Sanyi 
odament a sátor elé, leült egy fatuskóra és 
egy tábori lapra szép betűkkel, mint a hajnal, 
irta: Édes Anyuskám! Ma éjszaka őrségen vol
tam. Megiáth m az erdő lelkét és nagyon szép 
volt, két vállár omlott le a fehér haja . . .

p á ll M iklós.

T em etőben .
Kézéin a csendes őszi temehV.
Sárgult lomb sörren a lábam elöli.

Közel és tárol csak, hallgat. a s >k sir. 
ó' fönt a Nor.ember ezer titkol sir.

Az éiicn felhők. Lomhák, feketék.
S bús kereszteli bámulnak szerteszét.

ltt-ott kerítés. Vén, régi ráesői;
Mögöttük fázó, álmos virágok.

Messzebb kápolna, mered az égnek.
.1: tilt,Icon pár halk ember légied.

S öl; is elmennek. Csend. Kihal n hang. 
Valahol kong egg árva, mélg harang.

Most innét minden élet elszökött,.
Csak szél sóhajt, a liüs hantok közölt.

Fejem lehajtom. Kulcsolt leél kezem.
S nagg csendben a Halált erezem.

ooQO O o ° °
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Két jó barát. Egyik A Mi Lapunk, a másik te vagy, kedves olvasó. Tudjuk, hogy megsze
rettél bennünket, érezzük, hogy jó szívvel vagy hozzánk. Ezért szeretnénk veled egy kicsit elbeszél
getni a magunk dolgáról. Nemcsak a magunk dolga ez, hiszen A. Mi Lapunkról van szó, mely ma már 
egyet jelent a szlovenszkói magyar diákság kultúrájával.

A Mi Lapunk még nem érte el a célját, de közel van hozzá. Haladni akar, elől akar járni, 
hogy ozenlúl is utat mutathasson neked. Úgy érezzük, van rá erőnk. Erőnk a hit és az elszánt akarat. 
Ez a kettő minden nehézségen győzedelmeskedik. Aki nagyon akarja a győzelmet, az már nincs messze 
tőle. Már pedig mi nagyon akarjuk, hogy A Mi Lapunk elérje a legjobb magyar ifjúsági lapok színvo
nalát, más szóval, hogy a szlovenszkói magyar diákság tudása és műveltsége ne maradjon a romániai 
magyar ifjúság vagy a magyarországi diákok kultúrája mögött.

Nézd A Mi Lapunkat, minden száma haladást mutat, ha összehasonlítod az előzővel. A végső 
győzelemhez már csak kevés hiányzik. Mindössze annyi, hogy minden olvasónk adjon egy szikrányh a 
maga erejéből A Mi Lapunk-nak. Jó barát kéri ezt a jó baráttól, volna-e lelked nem-et mondani?

Megmondjuk, mit vár A Mi Lapunk tőled, a te erődtől, a te képességedtől. Várja elsősor
ban a „Fakadó rügyek" rovatának gyarapítását, ha ügyesen forgatod a tollat. Várja a hírek rovatának 
kiegészítését, ha valamely önképzőkörnek, cserkészcsapatnak vagy egyesületnek kötelékébe tartozol. 
Várja résztvételedet pályázatainkon ; közreműködésedet a lap csinosításában rajzaiddal, fényképeiddel ; 
segítségedet a lap fejlesztése körül új előfizetések szerzése, avagy megfontolt javaslataid közlése által. 
Várja, hogy bizalommal légy hozzánk, úgy, mint eddig, mert A Mi Lapunkat mindenkor olvasóinak 
bizalma éltette és csak ez teheti naggyá.

Gondold el: ha minden olvasónk évenként csak egy szikrányit ád a maga erejéből, ha csak 
egyetlen hirt, egyetlen cikket, egyetlen pályaművet, egyetlen értékes javaslatot, egyetlen új előfizetést 
vagy hirdetést küld, akkor ezzel a sok sok apró segítséggel könnyen valóra válthatjuk terveinket.

Mondd, tisztán A Mi Lapunk ügye ez ? Bizony nem. Ez mindnyájunknak közös, nagy fela
data. Hiszen A Mi Lapunk az „erős akarat, munkás kéz, baráti összetartás" hármas elvének megva
lósításával a csehszlovákiai magyar ifjúsággal együtt halad egy szebb jövő felé.

A szervezettség minden közös munkának előfeltétele. Tekints magad köré. Bárhova nézel, 
mindenütt azt látod, hogy nagy eredményeket tervszerűen megosztott, együttes erőfeszítéssel lehel csak 
elérni. A Mi Lapunk som annak a három embernek műve, kiknek nevét általános szokás szerint a lap 
fejére írtuk, hanem közös alkotása lelkesen, bizakodva, fegyelmezetten dolgozó számos munkatársunk
nak és jó barátunknak.

A munkafegyelem első parancsa az, hogy mindenki dolgozzék. A munkamegosztásnak pedig 
az a főszabálya, hogy mindenki olyan munkát végezzen, amihez ért. Mi következik ebből minden lelki
ismeretes olvasónk számára ? Először is az, hogy tegyen valamit A Mi Lapunkért, másodszor pedig, 
hogy azt csinálja, amit legjobban tud.

Kedves barátunk! A Mi Lapunk szeretettel és bizalommal várja, hogy érte és magadért, 
ővele pedig mindnyájunkért munkába állj. Neked itt a helyed közöttünk. Gyere, segíts!

DrF,
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F iú k  a H ányban.
A Mi Lapunk eredeti diákregcnye. Irta : M áirai G uidó.

— Ne féljen attól Józsi bácsi, — szólt hozzá Géza 
szelíden. Azt a mi ladikunkat gép hajtja, annak a pöködése 
hallatszik olyan messzire.

— Bizony, kisuraim, én ilyenről még nem hallottam 
. . . azt gondoltam, nem is a jók járnak most erre. Nem 
féltem, kezdte magát mentegetni — csak óvatosságból 
bújtam el, hadd lássam, mi kerekedik belőle.

A fiúk addig beszéltek neki, mig végre teljesen eltűnt 
minden gyanúja. De bizony jól leszállt addigra az est Min
den jóval megkínálták, az öreg nevetve evett, ivott és 
szivarzott.

— Olyan világ ez —• mondotta — mintha meséből 
keletkezett volna. így van az ember, ha el van temetve a 
hanyba. Elmarad a világtól.

— Sohse restellje magát. Igen kevesen láttak még 
motorcsónakot a világon, — nyugtatta meg Elemér. Nekünk 
meg éppen ez a világ ismeretlen s azért jöttünk, hogy a 
hanyi életei megismerjük. Úgyis hamarosan vége lesz már.

— Maguk is azt hiszik?
— Megásták már a gépek a nagy csatornát.
— Láttam, voltam arrafelé, de ne gondolják, hogy ezt 

a tenger vizet az elbírja . . . Csak egy bír kérem evvel, a 
szár /súg és a nap m lege. Nagy kár is volna a szegény 
népre nézve! A hanyi faivak ebből élnek! Nád, káka, gyé
kény, sás, széna, mind innét származik. Es a fa I A egererdő 
fája! Az urak ezt meggondolhatnák, — mondotta szemre- 
hányólag.

A nádkunyhó elölt lobogott a rözseláng s az aggoda
lom a hanyőrzőböl hosszú mondatokban tört elő. A nádak 
mind elevenebben suttogtak az alkonyi szélben s a fiúk 
szinte kézzelfoghalólag tapasztalták a fokozatos el sötétedést.

Hallgattak, nem tartották illendőnek az öreggel való 
ellenkezést. Csak ugv imrael-ámrnal hallgattak oda, figyelmü
ket a Földvár dombot körülvevő csodás világ kötötte le . . . 
Az aklon túl az egererdő búsongó fái sötétedlek, mig a nyílt 
vizen mind több és több madár jelent meg. Itt vndrucák 
csapkodták a vizet élénk hápogással, am nnan a vizicsirke 
éles pittyegése hallatszott : mozgás, elevenség, zűrzavar, 
zajongás töl:i be a vizet, melyben kedvüket lelve nézegetik 
magukat a csillagok.

— Megnézik? — kérdezte az öreg, észrevette ugyanis, 
hogy a fiúk alig-alig hallgatnak rá s inkább a természet 
világa érdekli őket.

A fiúk nem felelnek, csak intenek. Nem akarják za
varni a csodálatos csendet és a tömérdek viziállat nyugodt 
mulatozását. Csak a szúnyogokat zavarják, mert azok ke
gyetlen erőszakossággal marcangolják, ahol csak megtalálják 
a testüket.

— Vannak e darvak ? kérdezi Kari, amint megindul
nak körülnézni.

Az ember int, hogy nincsenek,
— Hát gémek, kócsagok ?
— Azok vannak, de a kócsagokat csak hajnalban 

látni, amikor erre átvonulnak, — súgja Józsi bácsi. Aztán 
figyelmeztetve nyújtja ki kezét az erdő felé.

Őzek és szarvasok legeltek ott.
— Ide járnak inni és legelni. Itt a vályúban készítek 

nekik kútvizet, ezt igen szeretik. Szegényeknek most elön
tötte a víz erdei legelőiket. Hát vagy ki kell menniük a 
hány szélére, vagy az ilyen dombhátakat felkeresniük. Ez 
közelebb van, hát itt legelnek egész világosig.

— De jó lenne egy kis őzet lőni haj ! — sóhajotta Kari.
— Isten ments 1 — tiltakozott az öreg. Az uradalmi 

uraknak is csak ősszel szabad rájuk lőni, amikor kijönnek 
vadászni a herceg és nagy úri barátai 1

A fiúk reggelig is elnézegették volna őket. Az ügyet
len szarvasborjukat, a kedves őzgidákat, a gyönyörű agancsú 
bikákat és a bután bámuló sutákat.

•— Menjünk már lepihenni, — indítványozta Elemér, 
mint a helyes rend őre.

Megindultak a hajlék felé.
— Csak ennyi szúnyog ne volna! — sóhajtott Imre 

szeretnék künn aludni a szabad természetben.
De az öreg nem engedte.
— Csak menjenek be a kunyhóba, elférnek ott. F.n 

is elhúzódom valahová az istállóba,' hogy túlságosan meg ne 
liggasson a hanyi szúnyog.

Hoztak magukkal szeszt a viszketegség ellen. Most 
egymásután kenték be magukat vele.

-— Nincsen rózsa tövis nélkül, — jegyezte meg Ele
mér elmerengve s belebújt a szénába.

Kari haza gondolt. Imre az isteni Gondviselésre; 
bizony mikor Kapuvárról neki indultak ma délután a hány
nák, nem merte remélni, hogy ilyen nyugodt és védett 
helyen hajtják álomra fejüket.

X
Az eger erdőben.

Nyolc óra felé ébredtek fel másnap a fiúk. A tökéle
tes csend és a hanyőrző kunyhójában uralkodó homály miatt 
nem vették előbb észre, hogy magasan jár már a nap. A 
v í z  szélében egy piros csőrü gólya b >garászott, de egyébként 
nyugalom terült el a hány felett. .

Miután elkészültek az öltözködéssel. Józsi bácsi is 
hozzájuk szegődött és pompás reggelit csaptak. A konyakból 
ünnepi adag jutott az öregnek és ez az alkoholhoz nem 
szokott embert igen derült és tréfás kedvbe hozta. Egyik 
móka a másik után következett, közben apró hanyi törté
netek és „liderces" mesék szerepeltek a „műsoron/ Elmon
dotta a fiúk kívánságára Hány Istók történetét is. De milyen 
új kiadása lenne az ennek a népmondának ! Beszelt teli 
éjeiéről, amikor nyüzsög a huny a. nádvágóktól, a széna cs 
fahordók szekereitől. Majd találós kérdéseket adott tel a 
fiúknak és boldog volt, mikor nem találták ki.

Mi a kenyér? Tudják e ifiurak ? — kérdezte töb
bek közt.

Mondtak neki mindent, de hiába. volt. Végre is ő 
mondta meg ezt is, mint a többit. A kenyér bele és héja 
közt levő sárgavörös rétegre mutatott.

— Ez a kenyér. Ami belül van, az kenyérből, ami 
kivüle, az a hója a kenyérnek, hát akkor annak kell lennie 
a kenyérnek.

Kari egyszeresak bizalmaskodni Kezdett.
— Mi is tudunk ám valamit, Józsi bácsi. Ha iud.l”»

mondja gyorsan utánam : „Ikva, Repce, Rábca, Rába lakja 
rágja lábadat/ ,

Józsi bácsi nagyot nézett, aztán nevetni kezdett.
— Hol tanulta ezt ifiur ? Az Ikva nem való bele . . •

Nem pörög az én nyelvem olyan gyorsan, hogy ilyen ugu- 
rázásra használhassam. ,

És igaza volt. Később is csak igy hallottak a ropogo 
versikét az Ikva nélkül:

„Répce, Rábca, Rába rákja rágja lábadat. “
— Hát Józsi bácsi — kérte Elemér — vezessen most 

bennünket valami vad és gyönyörűséges helyre itt a hány
ban. Mert, lássa, mi azért jöttünk, hogy ilyeneket lássunk.

— Hm! — beszélt mintegy magában — mi mar eze
ket a helyeket nem ismerjük. Nem is mozog már bcljebh 
ember. Nem tanácsos ilyenkor, csak amikor száraz lábbal 
lehet menni. Veszélyes. Beleszórni a ladik a zsombekok 
közé ; ilyenkor támadnak a viz alatt a lékek és repedések, 
ahol az ember örökre lemerül — húzódzott az öreg.

— De csónakkal csak nem ? ^
— Úgyis bajos ezeken a helyeken, mert hig levél cs 

hínárral vannak tele s nincs mibe támasztani a tolórudat.
— Pedig látja, mi ilyen helyeket szeretnénk látni.
— Persze, mert tapasztalatlanok, hát szeretik a ve

szedelmet. Hm, én örülök, ha rá se kell gondolni. Igazi 
Istcn-kisértós ez. Én bizony csak a metcésck mentén szere-
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tok mozogni, ahol se le nem sülyed, se el nem téved az 
ember . . . Még a csikaszok is úvakodóbbak ma már.

A csikász szón kaptak a fiúk.
— Igaz, hogy azok még magányosabban élnek és még 

jobban ismerik a hányt, mint magok ?
Józsi bácsi kiegyenesítette a nyakát és majdnem el

árulta magát. Ismer ő itt a környéken mindent, vezethetné 
ezeket a gyerekeket hajmeresztő helyekre, de nem akarja. 
Félti őket. Felelős állásban érzi magát, kinek nem szabad 
esztolenségekre vetemednie. Ezért beszél olyan óvatosan ! 
Bántja most is, hogy a esikászokat talán érdemesebb hanyi 
embereknek tartsák, mint őt, de elnyeli az ajkaira kíván
kozó önérzetes választ, — politikából.

— Van köztük, — mondja integetve, — akad köztük, 
aki lehetős a hányban, de igazit már csak egyet ismerek 
én. Olyan régi módi csikászt, aki itt van otthon. A többi, 
— mondja legyintve — a fiatalja? Szeret a falukban, el is 
jár r.ratni és masinázni. Nincs itt azokból egy sem ilyenkor.

— Ezt az egyet hogy hívják? — kérdezte Géza.
— Csak ugv emlegetjük ezen a vidéken, hogy a „vén 

csikász.“ Talán nincs is neve másutt, csak odabent az 
uraknál.

— Az messze lakik ide ?
— Bizony messze a tanyája.
— Tudja maga, hogy hol van ?
Józsi bácsi megint érezte a veszedelmet, de nem 

merte letagadni.
— Tudom, nagy néha találkozunk is vele.
- -  Ugy-e eligazít minket hozzá? — Kérte Elemér.
A hanyőrző a fejét csóválta.
— Nem ? Hát vétettünk mi magának valamit, amiért 

nem akar hozzánk szives lenni ?
Ez hatott.
— Már dehogy vétettek! Már mint hogy én nem 

akarok az urfiakhoz szives lenni ? — háborgott. Csak félek, 
hogy baj lesz.,

— Mi baj ? kérdezte Géza. Eltévedünk ?
— Az már nem ! Akit én vezetek, az el nem téved. 

A hercegi urak hogyan bizhatnák akkor rám magukat, ha 
vadászatra kívánkoznak ?

—• Hát mi baj lehet?
— Az a baj, hogy megeszik magukat a bagócsok, 

összevagdalják a sás és a nádak, bedöglik valahol ez a 
berregő masina, — hadarta izgatottan. Nem volt kedvére a 
dolog s bántotta, hogy a fiúk annyira kigyóntatják. Külön
ben is hogyan jöjjek vissza, ha maguk ott maradnak ?

Elemér készen volt a tervvel.
— Nézze, Józsi bácsi, csak egyezzék bele, a többi a 

mi dolgunk. A maga ladikját a mienk után kötjük és velünk 
együtt vontatjuk. Azon aztán maga visszajöhet. Igaz ?

A hanyőrző, ki életének legnagyobb részét a magányos
ságban éli le, csodálkozott ez előtte szokatlan leleményesség 
fölött s mivel tetszett neki a terv, hamar beleegyezett.

— No legyen meg a kedvük. Elhozták a heti élelme
met, nem kell érte ladikkal a kerülőházhoz mennem, hát 
elmegyek magukkal, megkeressük a vén csikászt, ha ugyan 
meg életben van az öreg eger túlsó sarkában,

A fiúk tapsoltak örömükben és nem győzték apró 
figyelmességekkel elhalmozni az öreget, ezt az elhagyatott 
embert, kinek élete az uradalom fája, nádja és állatja miatti 
folytonos küzködésben telik el és igy figyelmességben, ked
vességben, vagy szives bánásmódban része soha nincsen . .  .

Kari utoljára egy tábla csokoládét is rejtett a kosa
rába. Ugyancsak csodálkoznak majd az unokák Osliban, ha 
ezt az ismeretlen jószágot elküldi nekik öregapjuk!

A fiúk elbűvölő kedvessége abban is megnyilvánult, 
hogy a Berregő után kötött ormótlan ladikba szállt be Géza, 
az öreget viszont Elemér helyére ültették.

— Maga lesz most, Józsi bácsi, a hajóskapitány. 
Amerre az utat mutatja, arra megyünk.

. . . Megkerülték a Földvár-dombot és egy metcésen 
a Répce irányába indultak. A folyó hordaléka nagyon fel • 
töltötte a medret, bizony keresni kellett a helyet, ahol át
juthattak rajta.

— Most jutunk az öreg Kapuvári öreg egerbe, — 
mondotta a hanyőrző. Iís hamarosan egy sötét erdőségbe

értek, a dús levelű fák lombjai csak megszűrve engedték át 
a napsugarakat, úgy hogy kellemes félhomály vette őket 
körül alattuk.

A terebélyes, görcsös fák alján mindenütt méteres 
v í z  c  illogott, de tele mindenféle gyökérrel, fűzfa és rekettye 
bokrokkal, iszalaggal, vadkomlóval és helyenként nád ma
gasságot érő csalányhajtásokkal. Bizony vigyáznia kellett a 
hajóskapitánynak és ugyancsak dolgoznia a motornak, hogy 
ott ne rekedjenek a vizi vadonban.

A fiúk elámulva nézték ezt a bozótos ősvilágot. Erez
ték, hogy most a hanyság közepében vannak. Mikor a 
Pomony—Kapuvári utat tették, akkor is átmentek ezen az 
erdőn, de hogy ennek ilyen zord részlete is van, azt akkor 
nem is sejthették. Csak most tárta fel előttük titokzatos 
bensejét.

Az óriási Iák gyökereiről a viz kimosta a f-' ldet és 
mintegy gyökérhalomból látszottak kiemelkedni a vastag ía- 
törzsek. A faágakon összekuszáltan fonódott és burjánzott 
az iszalag karvastag indája s még sűrűbbé tette a fák lom
bozatát. Itt-ott egész sűrűségeket alkotott a bürök és vizi- 
petrezselyem. Odaszorultak volna örökre, ha a növényzet 
eme áthatolhatatlan kuszaságába tévednek a Berregővei.

A négy fiú egy és ugyanazt érezte : a megszégyenü- 
lést . . . Van, csakugyan van itt még a motorcsónak számára 
is szörnyű veszedelem !

A halotti nyugalom, a templomi félhomály s a nagy 
csend, melyet csak a motorcsónak hajtócsavarjának a katto
gása zavart valamennyire, valóban alkalmas is volt a ma- 
gábamélyedésbe.

— De vad egy hely ez h a j! — sóhajtott hosszú
hosszú negyedórák múlva Kari.

— Már nem vagyunk messze, — bíztatta a hanyőrző 
a fiúkat. Hamarosan kiérünk az erdőből egy vágásba. Ha 
azon átvergődtünk, ott leszünk a szigetnél, amelyen meg
találjuk a vén csikász tanyáját.

A vágásban mégTassabban haladhattak, mert a növény
zeten kívül a kivágott fák tuskói is veszedelmet jelentettek. 
Ha egy ilyennek sebes iramban neki mentiek, Berregő súlyos 
léket kap a fenéken 1

Itt azonban már vidámabb világ volt. Ezerféle madár 
tanyázott a bokrok és növények homályos rejtekében s ezt 
mind felriasztotta a csónak zaja; mind zajongott, énekelt, 
rikoltott tarka hangzavarban. A zajos életkedv elbűvölte a 
fiúkat!

Végre ezen is túl voltak. Egy negyedóráig kákás és 
nádas szegélyű metcésen haladtak, azon túl újra egererdő 
következett.

— Itt vagyunk ! — mondotta az öreg. Ez a „király- 
eger“, a vén csikász tanyája.

A fák igen ritkásan állottak, Berregő vidáman “dol
gozta előre magét.

— Ott a dombhát — mutat Józsi bácsi előre.
Iís elsüti puskáját.
— Ez a je1, hogy jöjjön elő, ha valahol a sűrűség

ben dolgozik.
— Hát a Berregő zaját nem hallhatta meg? — kér

dezi Géza.
— De bizonyosan, csakhogy az ismeretlen és félelmet 

keltő zaj, az én puskám durranása ellenben régi ismerőse.
Egy búja füvű rétséghez értek, ahol azonban nehéz 

volt a kikötés, mert a sekély vízben a mély járású motor
csónak feneket ért. Megkötötték hát egy fához és a ladikba 
szálltak át, mely szárazra vitte őket.

A fiúk szemügyre vették a dombháton emelkedő kis 
házat. Csak abban különbözött a hanyőrzőjétől, hogy elől 
néhány négyzetméternyi fala volt s azon át nyilt a primitív 
ajtó s a kis ablak. Valódi palota a viz és sás vad honában !

A „vén csikász" tágranyilt szemekkel állott az ajtóban.
Pár szives szóval üdvözölte egymást a két hanyi 

ember és Józsi bácsi hamarosan a fiúkrá terelte a beszédet. 
Elmondott minden mellékeset s kihagyott minden fontosat, 
de azért jó volt.

A vén csikász hasonlított nagyon a hanyőrzöhöz, 
ruházata is olyan volt, csak arcán, mely sokkal öregebb volt 
mint amazé, látszott több értelem és szelídség.

— Éppen ebéd utáni szundikálásomból riadtam fel,
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-  mondotta. Ilyon üreg ember mindig kivánja az alvást 
ebben az elhagyatott világban. Különösen úgy nyáron, mikor 
rövidek az éjszakái: és fel kell használni a késő estét és 
kora hajnalt a munkára. Isten hozott benneteket, gyerme
keim. No majd mutatok én nektek Isten háta roörött való 
helyeket ebben a káka birodalomban 1

S leültette őket a ház mellé rakott farönkökra s ezer 
apró kérdést intézett hozzájuk.

-  Bizony már csak magam vagyok itt a régi csikasz- 
népből, de nemsokára én is felesleges leszek, mert nem lesz 
hány és nem lesz se rák, se hal, se vizi madár itt, ha a 
vizeket elvezetik. Bizony felesleges leszek . . .

A fiúk e magányos é 5 hallgatásra kényszerítőit em
bernél ugyanazt a bőbeszédűséget tapasztalhatták, amit a 
hanvőrzönél. Dűlt belőle a szó a hanyi történetekről, a fa
vágók. nádaratók és szénakaszálók dolgairól, a szárnyas és 
vizbeli állatokról. A négy fiú egyideig élvezettel hallgatta, 
de azután jelentkezett náluk az éhség, szomjúság és kime
rültség . . ,

S a vén csikász észrevette.
-  De micsoda vendéglátó vagyok én vén szamár, 

mikor csak szóval tartom ezeket a kényes gyerekeket, — 
korholta magát. Azonnal készítek egy kis jó ebédet, ha 
ugyan . . .

-  Van ezeknek mindenük finom és elég, — vágott 
közbe az öreg Józsi bácsi, lilámul a szád, ha meglátod, 
úgyám vén cimbora.

-  Igen, bácsika, éhesek vagyunk, de főként szomja
sak, - jelentette Slemér. Engedje meg, hogy ennivalónkat 
csónakunkból kihozhassuk és a tűzhelyen íelmelegithessük.

-  Azonnal hozok vizet — komótoskodott az öreg. 
Van óm nekem itt olyan jó kishutám, hogy őhercegsége se 
veti meg, midőn vadászatra erre jár.

-  De jó lesz már friss vizet inni haj ! — kiáltott 
fel Kari.

S elkezdtek mozogni.
A ladik segélyével ki hord tál: dolgaikat a fiúk a házi

kóhoz, konzervet melegítettek s abból levest és főzeléket 
csináltak. Kenyerük is jó volt még, hiszen Kapuvárott kapták.

A két vizi embert is megkínálták.
A vén csikász húzódozott. Nem akarta, hogy a ven

dégek traktálják meg őt, de Józsi bácsi rápislantott, sőt 
gorombán rá is pörkölt.

— Mit teteted magadat, vén huncut, hiszen a nyálad 
is folyik utána . . . Mondtam, hogy van ezeknek a drága 
ifiuraknak mindenből elég.

A betetőzést az „ital" és a dohány adta meg. A meleg

étel és a szalámi is ízlett a vén csikásznak, de ezek „hasz
nálatakor" valósággal remegett az örömtől és élvezettől. 
Persze hogy újra megeredt belől: a szó és Józsi bácsi segéd
lete mellett új sorozata következett a hanyi történeteknek.

Mennyire azonos volt e két ember gondolatvilága! 
S mennyi ismétlés és részletezés az előadásban 1

De melegem van haj'! — szólalt fel Kari, ki leg
előbb megunta a beszédet. Lehot-c itt Csikász bácsi fürdeni?

- Lehel, ides aranyom, ott távolabb az érben. De 
csal: gyorsan ám, mert a viz alatt a piócák, a levegőben 
pedig a bagócsok leselkednek a véredre.

— Akkor hát fürdünk most 1 — adta ki a jelszót Kari 
s a másik három hálásan vette, hogy volt bátorsága ezt az 
indítványt megtenni.

A két öreg is kászolódott.
A csikász megmutatta a fiúknak a legalkalmasabb 

fürdőhelyet. Egyes ember számára való feltöltött gyaloguton 
mentek a magas fűben az érhez. Ott. találták a házigazda 
ladikját. Rözséből és nádból készített kikötőnél állott.

Imre megörült.
— Ide hozzuk át a Borregőt is 1 Bácsi szabad ? 

Hogyne, ez ugyan nincs olyan jól szem előtt, mint
a másik hely, de legalább száraz lábbal lehet kiszállni belőle. 
S nem jár erre senki, hogy valamit félteni kellene.

— Iin meg hát visszaindulok a Jézus nevében — 
mondotta Józsi bácsi, mikor ladikját a motorcsónaktól elol
dotta. Ezt a nádvágót pedig emlékbe adom az ifiuraknak. 
Kell ez. a l.anvi ladikba, akárcsak a tolórúd. Hátha beszorul 
az ember valahol a zöldség közé. Evvel kivághatja magát.

A fiúk hálásan vették a fél kaszából készült különös 
emléket.

— Mikorra ér haza bácsi ? — kérdezte Géza aggódva 
a nagy távolságon.

— Három-négy óra alatt, ahogy jön.
— De hiszen ide is annyi ideig jöttünk, pedig a mo

torcsónak gyorsabb, mint a maga ladikja.
Az öreg mosolygott a bajusza alatt.

En egyenesebb ulon megyek ám ! Maguk vidéket 
ak rtak látni, hat erre-arra kalózoltam őket, hogy va amit 
lássanak, most azonban egyenesen hazatartok. Persze sza
porán kell majd mártogatnom a tnlórudat, de hát mivel térim 
nincs, a ladik könnyen mozog.

A fiúk meghatva veitek tőle búcsút és a vén csikász 
is hosszan rázogatta cserepes kezét. Egy erős taszítás a 
rúddal és a lapos fenekű vizi szerszám ott úszott már a 
Király-eger fái alatt.

(Folyt, köv.)

Jankovics Marcell: Az udvari bolond. Mostani 
számunkban közlünk egy meleg szívvel megirt el
beszélést Jáitkovics Marcellnak, a pozsonyi Toldi
kor elnökének újabban megjelent „Az udvari bo
lond" cimü kötetéből. Jankovics Marcell a szlo- 
venszkói magyar kullúrólet egyik vezórharcosa, 
akinek nem csak beszéeei keltettek nagy huást 
mindenütt, ahol megfordult, hanem mint író is 
joggal számot tarthat a magyar közönség kivételes 
megbecsülésére. Van valami az ö lelki világában, 
ami az ifjúkor melegségére emlékezteti az olvasót.

Idealizmusát, népe iránt érzett szeretőiét, gazdag 
fantáziáját nem törték meg a körülmények. Most 
is olyan lelkesedéssel és örömmel üdvözli az éle
tet, mint húsz évvel ezelőtt, nemzete iránt ragasz 
kodását pedig csak megedzette és megsokszorozta 
mindnyájunk közös balsorsa. Könyvének minden 
sorából kiárad az a reszkető aggódás, mellyel a 
magyarság élete felett virraszt. írásáit a tradíciók
hoz való ragaszkodás, a mese érdekessége, színes 
képzelet, egészséges kedélyvilág cs hihetetlenül 
könnyed előadási mód jellemzi. Könyve 27 ölbe-
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szólést tartalmaz. Külön ciklust alkotnak a példa
beszédek, melyeknek magvát az életből ellesett 
igazságok alkotják. Szívesen időzik a múltban a 
szerző, különösen a magyar történelem ele
venedik meg színesen a tolla alatt. A magyarság 
mostani helyzetét is éber gonddal dolgozza fel 
néhány elbeszélésében. Jankovics Marcellnek ez 
a könyve mindenesetre meg fogja találni az utat 
az itteni magyarság szivéhez, amelynek a szebb 
és jobb dolgok iránti vágyait oly művészien ön
tötte formába a szerző. A könyv megrendelhető 
ÍÍU koronáért a szerzőnél (Bratislava Pozsony, fite- 
fanik út 6/b.) Portóköltség 4'50 korona. T. L.

Az uj Auróra immár ötödik évfolyamába lép. 
Megjelenése mindenkor irodalmi esemény számba 
ment és kedvező fogadtatásra talált. Az 1927-iki 
évfolyam nemcsak a szorosan vett szépirodalo»n 
mai lóg foglalkozni, hanem a magyar művelődés 
egyéb területére is kiterjeszkedve részletes tájé
koztatást nyújt a magyarság jelenlegi helyzetének 
nagy kérdéseiről is. A vaskos és bekötött könyv 
ára 20 korona. Megrendelhető minden könyvkeres
kedésben.

Fekete furulya címen adta ki Schalkház 
Klára .11 elbeszélését Kassán. A jeles író minden 
elbeszélése válogatóit nyelven, mély érzéssel, egész 
lélekkel van megírva s ha sokszor képletes is a 
meséjük, megindít, leköt minden sor, amelyek 
olyan fehérek, mint az író lelke. Könnyeket töröl, 
vigaszt lehel, mert a neves szerző meglátta a lo
bogó sziveket, ahogy meghallotta a szörnyű jajokat 
s ezért nem maradt „átokmagasságban, szitoksö-

tétsógben“, hanem visszatért az „áldásmélységbe, 
békevilágosságba,“ és rákényszeríti minden olva
sóját, hogy ifjú erővel újultan nekiinduljon a za
katoló. lármás, gúnyos, dolgos, nehéz, drága, szép 
éleinek. A nyomdai kiállítás a kassai Keresk. és 
Ipari-Nyomdát dicséri.

Farkas István: Lelkek feltámadása. (Kassa 
Glóbus R. T. kiadása) eimen megjelent regény 
tárgya a világháború utolsó napjaiból van véve 
és Írójának nagy megfigyelőképességét, jelenetező 
erejét dicséri. A béke, szabadság, emberiség érde
kében megirt könyv a felnőtteknek nemcsak szó
rakoztatója, de egyúttal nagy eszmék feletti elme 
lyedésre is indít.

Lírai Antológia. Dr. Sziklay Ferenc csokorba 
szedte Sziovenszkó és Ruszinszkó magyar életének 
legjava termését, 26 magyar költő Urai alkotásait 
és az Ízléssel és müérzéssel összeállitett értékes 
és irodalmi jelentőséggel bíró gyűjteményt a ber
lini Vogenreiter Verlag Magyar osztálya gyönyörű 
nyomdai kiállításban bocsátotta a magyar olvasó 
közönség karácsonyi asztalára. Élő bizonyság ez 
a könyv, — mint az előszó is hangsúlyozza, - 
hogy „a tövéről letörött magyar élet ág megfogant 
az elszántott földön is, élünk, vagyunk, mert itt 
is napfény ad szint, illatot a lélek virágainak, a 
magyarságunk, —- talán ködös, könnyes, de min
dig éltető, —- örök napja." Melegen ajánljuk ezt 
a könyvet mindenkinek! A 1L íves, amatőr kiál
lítású könyv a pozsonyi Concordia nyomda Ízlését 
dicséri.

KEÜŰÖ REWESVZECjB'l'

Három perc  egy a lgebrai  órából.
Haány perc van méég? — kérdi Pista 

remegő hangon a szomszédjától.
— Háárom ! - (eleli a mindenben hű szom

széd, miközben folyvást fészkelődö, előtte ülő 
szomszédja hátát födözi, nehogy észrevegyék és 
kiszólítsák.

Pista magában mondogatja: Még három perc, 
addig Sanyit helyrezavarhatják. Hátha aztán raj
tam a sor? — Ni már fogja is az algebra tisz
telt tanára a ceruzát; hopsz már készen is van. 
Sanyit helyrezavarták .. .

Pista remeg: Jaj csak már csöngetnének.

meg lennék mentve ! — S erősen hegyezi a fülét. 
He a csengő nem szól. A tanár úr a noteszben 
keresgél. Jóhangzású, algebrát-nemtudó-nevet ke
res. Az osztályra síri csend borúi. Csak a szivek 
dobognak . . .

Végül a tanár úr megtöri a csendet: „Kun- 
hegyi István P‘

Pista lassan fölemelkedik helyéről. Csak az 
időt kell kihúznom, — gondolja magában. Kgy 
ideig turkál a pádon, tesz, vesz, lelöki csupa vé- 
letlcnségböl a ceruzáját, fel akarja emelni, de a 
tanár úr ráripnkodik:

— Csak gyorsan, múlik az idő. Hagyja ott 
azt a ceruzát!
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Pista azonban mégis fölszedi a ceruzát, padra 
teszi és lassú léptekkel megindul a bizonytalan 
jövő leié. Nagyot lép, de csupa véletlenségből 
belebotlik egy a pádból kinyúló lábba . . .

A tanár összeráncolja homlokát, de nem 
szól semmit. Pista végre kiér a dobogóra, szive 
erősen dobog, de az ábrázatja komoly és hideg.

— Folytassuk ! — szól a tanár ur. Kúnhegyi 
István előkelő kézmozdulattal nyúl a kréta után, 
de azt lelöki az asztalról.

A tanár úr türelmetlen. Az osztály halkan 
vigyorog. Pista tudákos képet '.vág, de a csengő 
nem kondúl meg. Kúnhegyi István fölveszi a kré
tát s a tábla leié fordulva kezdi : — „Ezt a pél
dát igen egyszerű módon oldhatjuk meg. Először 
is fogjuk a krétát..." Aztán megakad. A tanár 
úr mosolyog, az osztály vigyorog és Pista meg 
sem mukkan. A tanár úr várakozik, Pista is várja 
a csengő megkondulását. Fülel, hallgatózik, de a 
csengő csak nem kezd berregni. A feltalálóját is 
pokolba kívánja magában . . .

A példa türelmetlenkedve várja a megoldá
sát. Az osztály két „jelese" kajánul összevigyorog: 
„Ennek ugyan már befütyültek!"

A tanár úr kinyitja a noteszét és a ceruzát 
föltcszi a papirosára. Ekkor megint megszólal Pista: 
, Legelőször is . . .  “ De a csengő, az áldott csengő 
most berregni kezd. Pista érzi, hogy meg van 
mentve és hévvel kezdi magyarázni, hogy milyen 
egyszerű u példa megoldása. A szorongás enge
dett s Pistából dűlt a szó . . .

A tanár úr 'nem írt a noteszébe semmit. 
Szépen becsukja és kifelé indul. Pista szivéről 
legördült a Jupiter bolygó ólomsulya s boldogan 
siet a helyére . . .
(Losonc). Petik Keszi Zoltán VI o. lan.

Az adott helyzetkép elég sikerűit Szerző tud meg
figyelni és a látottakat le is tudja írni. Mégis szeretnők, 
ha clcnkebb, jellemzőbb nyelvezetre törekednék.

János tanítvány.
A tűz hamu lett, nem hevítik,
Az Eszmét épen most feszítik,
A dárda elhatolt a szívig,
Mit vártok még a csodás megváltástól?

Elégett ma csoda, igézet,
A sátán szállta meg a népet.
Bennünk bánat ver tövislészket,
Csak a hitem nem tud még kialudni.

Úgy szeretett, mint soha senki 
Sem tudott eddig úgy szeretni!
Szeme kék nagy ég, olyat lelni 
— Mondom tinéktek, —- nem fog soha senki.

A szava méz volt és csodálat,
Borút derített, szentelt vágyat,
Szemet adott, müveit csodákat;
Be nagy kereszt nőtt isteni mustárból!

Minden tanítvány elenyészett,
Csőcselék botot hevenyészett 
A pálmaágból: örökrészed.
Lépteid áldott nyomában a vér nyílt.

A szent Szűz szivében hét tőrrel,
Péter ... szegény — megjárt az őrrel,
A többi sír lehajtott fővel. . .
Engem tán megment hármas tagadástól.

Te vagy nékem egyetlen révem !
Hozsannás hajnalban, lehéren 
Támadj fel az Úr szent nevében:
Nagy, sivár hitemben erősíts meg engem 

(Perecin). Bárlfay István.
Az érzés tisztasága és melege megkapja az olvasót. 

Csak a nyelv kissé merev; nem elég könnyed. Küzd a 
formával!

HÍREK
O : ..... —- ~

Halottak napján.
Kimegyünk <t temetőbe. Krizáidként csokrot és őszirózsa- 
koszorút rakunk a sírokra, ahol rég megholt szeretteink 
alusszálc őrök álmukat. Mert új-halottaink máshol vannak. 
Messzi tőlünk nedves galiciai földben, Doherdő sziklái között, 
a Kárpátok alján, nyugaton és keleten, délen és északon 
egyaránt. Ezeken a sírokon nincs cipruslomb, se gyertya, 
se ima, csak a szél imádkozik fölöttük, ő és a felhők. Nyolc 
és fél millió apa, legény és lányos arcú fiú, akiket véres öt 
esztendőn keresztül lekaszált a Világháború egyetlen, rémes 
kaszasuhintással. Ezek a halottak nem egy nemzet haloltai. 
E  halottak között nem lehet különbséget tenni, nem lehet 
őket kisajátítani, nem lehel őket hazahozni, nem lehet tün
tetni velük. Mert ezek a halottak az Emberiség haloltai,

o
rongyos sírukból az Ember sír és ha egy csodás Edisonja 
a világnak hatalmas panaszukat fölfogná és a sírokból vil
lanylámpákba és villanycsengőkbe vezetné —  Cej \ vájjon 
micsoda fénnyel világítana az a millió lámpa, micsoda han
gon sikoltana az ezernyi ezer csengő ? Itt megértené min
denki, hogy a hősi halottak szava rettentőbb, mint a kan
deláberek fénye gyászfátyolos templomokban és rettentőbb, 
mint Beethoven X-ilc szimfóniája. Mert az Ember, aki kihűlt 
szívvel megcsókolta az anyaföld véres rögét, iivöltve rontana 
neki a mai világnak, mely minden évben napsugárban és 
mosolyban éljégyzökönyvesi a Békét a genfi-tó kies partján, 
iivöltve rontana neki és kitépné másik kezéből a láthatat
lanul elrejtett tört, amit a zöld asztal alatt köszörülgetett... 
A viléigháború halottal az emberi Béke láthatatlan, halha
tatlan hatalmas kovácsai, —r —
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A losonci rgimn. Kármán-kör több évi szü
netelés után október hó 12-én újból megalakult 
Pásztor Mihály tanár vezetése mellett. A tisztikar tag
jai a következők : Elnök : Petik Gyula Vili. o. tan., 
alelnök Winkler Pál, VII.. titkár Winkler Oszkár Vili, 
főjegyző Delej Zsuzsa VIII,, aljegyző Kertész Már
ta VII., pénztáros Duray Endre VII., ellenőr An- 
doríi István Vili., könyvtárosok: Democs Dezső VII. 
és Fischer Tibor VI., gazda: Kerekes Béla VIII. 
Bíráló bizottsági tagok: a) Büchler Zoltán, Klein 
Bajos, Oppenheimer Sári VIII., b) Polgári Ilona, 
Tárnái Böske, Zvoda Mária VII. o. tanulók. A 
kör üléseit kéthetenkint tartja, vasárnaponként pedig 
olvasóórát tartanak. Az önként vállalt munka lel
kesen megindult.

Jászai Mari, a legnagyobb magyar tragika, 
aki legutoljára Szlovenszkón, Losoncon 1922 nov. 
16 án adta elő Kiss József „Jehova“ c. költemé
nyét, október 5-én reggel 9 órakor 72 éves korá
ban hosszú szenvedés után Budapesten meghalt. 
Cukorbaj és influenza ölte meg őt. 1855 tebr. 24-én 
született a komáromrnegyei Ászár községben, ahol 
atyja szegény ácsmester volt. 1872-től kezdve a 
budapesti Nemzeti Színházhoz került s a rendkí
vüli fogékonysággal, élénk képzelőtehetséggel, karcsú 
fejedelmi alakkal megáldott nagy tehetség csak
hamar a legnehezebb szerepeket alakította. Hí
res nőalakjai voltak Antigoné, Elektra, Kleopátra, 
Éva és Gertrudis. Lélekkel, bensőséggel, plasztikai 
erővet, bájjal személyesítette meg alakjait és e 
szerepei halhatatlanná tették színi pályájának em
lékeit. Kitűnő szavalóművész volt és sok esztétikai 
és társadalmi vonatkozású cikket írt. Temetése 
okt. hó 7-én folyt le óriási részvéttel. Mi. szio- 
venszkói magyarok, lélekben szintén ott voltunk a 
kerepesi temetőben levő sírjánál, hogy a hála és 
szeretet könnyűjét ontsuk a halhatatlan nagy ma
gyar művésznő ravatala felett.

Az ált. Népniiivelödésügyi Egyesület fiókja 
Kassán okt. 17-én a Korzó Mozgóban nagysikerű 
előadást rendezett a következő műsorral: Az ifjú
ság kultúrális feladatai. Előadta Jarnó József iró. 
Demszky Mici úrleány műdalokat énekelt Dinekétől 
és Mozarttól. Bemutatták vetített képekben Norvé
giát, tátrai képeket, Felsőolaszországot és egy moz
gófilmet. A tiszta jövedelmet kultúrális célra fordítják.

A páneurópai kongresszus, mely október hó 
első napjaiban zajlott le Bécs városának barátsá
gos falai között, európai jelentőségre tett szert. 
És itt nem annyira az összejött diplomaták és 
miniszterek, a szépcsengésü táviratok adták meg 
ennek a jelentőségnek a drága keretét, hanem az 
a spontán megnyilatkozás, az az egyöntetű és a 
sorokból és szavak közül kihangzó akarás, mely 
Seipel osztrák delegátus mottójában talált visszhan
got : Európa népeinek végre meg kell kezdeniük, 
hogy európai módon beszéljenek egymással! A 
világháború, mely rettentő robbanásával szétvetette 
a trancia forradalom óta Európa szinterén feltor
lódott puskuporhordókat, áldatlan, kínos, igazság
talan helyzetbe sodorta Európát és annak népeit,

lelki és anyagi tekintetekben egyaránt. Veszélyben 
van a kultúra és veszélyben az egyéni szabadság 
és főleg az anyagiak, a megélhetési viszonyok. 
A birtok-kérdések öröktől fogva kísérő árnyai ker
getik az embereket egymás ellen, késhegyre menő 
harcokba. Pedig már végre le kéne szakítani azt a 
nyomorait álarcot, mely mögé az érdekharcok 
bájnak itt Európában évtizedek óta. Le a Halállal! 
Építsük föl életünket az életen, az örömös emberi 
munka hozta békében és kultúrában. Ezek a só
hajok feltörnek minden érző ember szivéből. Új 
élet kell, új dal és új szeretet! A rómaiak büszke 
mondata a „Si vis pácéin, para beduin”, — meg
dőlt. Európa népei keresik a Békét. És a bécsi 
páneurópa kongresszuson a harminc zászló ott a 
Konzerthaus dísztermében új változásban dobbantja 
az európai égre a meghalt rómaiak rossz jelsza
vát mondván: Si vis pacem, para collaborationem 
gentium !

Pályázat.
Harsan a kürt, tra-rá. tra-rá ! gyüleke

zőre hívja A Mi Lapunk minden olvasóját, kicsit 
és nagyot, farkaskölyköt és öregcserkészt egy- 
re-másra! Pályázatot hirdet A Mi Lapunk har- 
sonása:

A következő évfolyam minden száméban 
egy-egy költeményt kíván közölni A Mi Lapunk1. .. 
Fűzfapoéták, hegedősök, kobzosok és lantosok! 
Hátra arc! Futólépés, indulj! Ez egyszer nem 
házi kosztra éhezünk A magyar költészet halha
tatlanjai meg a magyar nép költészete számára 
akarjuk biztosítani A Mi Lapunk hasábjait. A 
jövőben uj rovatot nyitunk ezzel a címmel: 
Magyar Parnassus, Olvadóinkra bízzuk azok
nak a költeményeknek kijelölését, melyeket tíz 
egymásután következő számunkban közölni 
fogunk.

A kijelölt költemények vagy idézetek le
gyenek időszerűek (keletkezésük időpontjára való 
tekintet nélkül) közlésüket tegye indokolttá va
lamely különös érdem: művészi tökéletességük, 
gondolataik, vagy a bennük kifejezett érzelmek 
mélysége, valamely meglepő kapcsolat mai éle
tünkkel, stb. Az iskoláskönyvekben t Hálható köl
temények közlésére nem vállalkozunk.

A költemények szerzőjét, dinét és a meg
jelenés helyét pontosan fel kell tüntetni, hogy 
szerkesztőségünknek ne okozzon nehézséget a 
versek felkutatása. A pályázat határideje 1926. 
december elseje.

Rajta hát, kezdődjék a cserkészet a köl
tészet kbereiben:

A három legjobb pályamű értékes könyv
jutalomban részesül. Ajánlatos tehát, hogy a 
pályázók életkorukat feltüntessék, mert különben 
megeshetik, hogy egy öreg cserkésznek a „Tap
sifüles nyuszikát", valamelyik kis olvasónknak 
pedig Kant bölcseleti műveit küldjük el pálya- 
dijai.
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t. K ereszts zórejtvény. Badik Kláritól (Pozsony).

H í 1 21 22 123 24 23 h í
2

H íi H í:3 26

H í 4 27 28
h í

5 29 m 6 í H í

H í 7 30 m 8 h í
9

10 H í H í11 31

h í h í 12 32 m H í H í
13 33 34 m 14 35

15 m f a l50

SÍI 17 m ls 37 H í
19

h í í s h í -20
Vízszintesen: 1 Erdély nagy magyar költője. 2 Fen 

sík Ázsiában. 3 Román pénzegység. 4 Reggel méreg, dél
ben élek, esle orvosság. 5 Török méltóság. 6 Az örök város. 
7 Menyasszony. 8 Személynévmás. 9 Személynévmás. 10 
Folyadék. 11 A „Láthatatlan ember" egyik főalakja. 12 
Francia névelő. 13 Karám más szóval. 14 Határozó szó. 
15 Személynévmás. 16 a család feje. 17 A gyilkos leszi. 
A fái ebbe rakják ki. 18 A ház mellett szokott lenni. 19 
Sokan e szerint élnek. 20 Aki fáradt, az teszi Ige. Fü/ji/ő- 
/i i/c.vrn : 1 Anya teszi a gyermekével. 21 Házi állal. 22 Aki 

, az nyer. 23 Fertőilenilő szer. 24 Női név. 25 Kicsinyítő 
rag. 2 Ital. 26 Az iszákos szereli. 27 A szlovák régi magyar 
neve. 28 Mulató névmás. 29 Drága fém. 30 A „fő" ellen
téte. 9 Személynévmás iórgyeselben. 10 Francia női név. 
31 Időszak. 12 ige. 32 Forma máskép. 33 Tiltó szó. 34 
Vizi állal. 14 Nélküle nincsen könyv. 35 Német személy- 
névmás 36 Északi pénzegység. 17 Ruhán viselik. 37 Igekölő.

2. Sakkrejtvény (Lóugrás) Faragó Miklósiéi (Ko
márom'.

•Ju- zel sze- szény. le*

gúny er* gény. ez gény,

pénz hász ko hász le-

ver ju- le le- a

Petőfi egy híres dalának kél első sorát kapod.
3. Szám rejtvény. Hegedűs Flóriántól (Kürt).

vizsgálják14 18 16 21 6 az ő fénytani korongjával 
a fénytörési.

8 7 19 15 női név.
17 5 12 10 forró égövi állal
13 1 10 19 az állatkor egyik jegye.

11 20 3 a hél magyar vezér egyike
9 2 4 ital.

1 21 ismeri magyar közmondás.

o

4. P ó tló rejtvény . Fukács Nándortól (Losonc).

1 1 1 ni r a ő

1 ^ ii ő e ő k

A hiányzó belük lefelé olvasva szól adjanak. Az 
egész nagy magyar dalköltő nevét adja.

Jegyzet A megfejtést levelezőlapon december hó 
10-ig keli beküldeni. A nyertes könyvjutalmat kap.

A Mi Lapunk 7-ik szám ában  közö lt fejtö rők  
m egfejtése.

1. Keresztszörcjtvény: Vízszintesen: 1 Mohácsi vész. 
6 ad. 7 aga. 8 sas. 9 kő. 11 ab. 13 ősi. 17 bő. 18 barál- 
ságlalan. 19 dió. ‘21 ki. 22 ük. 24 az. 25 rom. 27 ásó. 28 
óra. 29 Halotti Beszéd. 30 beszéd. Függőlegesen : 2 ha. 3 
Ágost. 4 vasúi. 5 és 6 arab. 10 özönviz. 12 bazsarózsa. 
14 iskolázott 15 ág. 16 hazaárulás. 17 barka. 20 akó. 25 
rózsa. 26 mar. 31. ok.

2. Irodalmi fejtörő. Eötvös József.' „A nővérek" c. 
regénye XXXI-ik fejezetében.

3. Sakkrejtvény: Ép testben ép lélek.
4. Vóllórejtvény : Liszl Ferenc.
5. Számtani fejtörő: 6. 2. 8.
Nyertes: Manigaili Emma Bralislava. ,,N. Jaczkó 

Olga : Csendes mederben" ciniü elbeszéléseit elküldöllük
címére.

Helyesen megfejtették: Bállá Kálmán, Manigaili Emma, 
Spielmann testvérek, Szilassy István, Zimmer Gréti, Hege
dűs Flórián, Major József. Kiált Aurél.
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