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A bcllehcmi jászol mélysége nagyon régi keletű. És mégis ma sem tud róla
a világ.

Meri a mai rorálés decemberi reggeleken fiatal szerzetesek sietnek a gyönyörű 
csúcs-íves templomok sarkaiba, hogy feldíszítsék a betlehemi jászolt. Selyemmel és bár
sonnyal és arannyal vonják be ezt a betlehemi jászolt, cifra keleti gúnyába bujtatják a 
pásztorokat, hajnali kékségű ruhába Máriát és meleg burnuszba Józsefet, a Gyermek 
atyját. De nemcsak ma. Kétezer esztendőn keresztül a festőművészek és muzsikusok, 
szobrászok és költők drága, üvegvirágos szavakban ünnepelték meg Dávid királyi 
sarját, a betlehemi jászol karácsonyi Gyermekét. Márványba faragták a jászolt, a 
szivárvány színeivel vetették vászonra az étheri a l a k ú  szamárral és ökörrel, angyali 
zenél komponáltak hozzá és csengő rímekben írták meg, hogy cédrusfából volt, arany
nyal kirakva.

Pedig az igazi betlehemi jászol, melyben ama éjszaka megszületett a Világ 
Megváltója, nedves, durva falú, piszkos szalmájú, szúette gerendákkal, rossz levegővel 
telített istállóban állott és nem volt aranylapokkal bevonva, hanem csak faragatlan 
lécekből összetákolva. És ép ebben az igazi jászolban a Gyermek örömhírének prog- 
rammja szimbólumot talál.

A zengő szavú Buddha királyfi volt, Mohamed jómódú kereskedő, de Jézus 
Krisztus eljövetelét máskép rendezte el az örök Bölcseség: itt az új vallás gondolata 
ki volt dolgozva az. utolsó pontig. Térben és időben egyaránt A rómaiak gőgös, úri 
impériuma a történelmi fejlődés ama fokát érte el, melyet agóniának jegyzett föl az 
utókor. A bilincsbe vert zsidónép részeg Heródese remegve várta az új Királyt. És az 
eljött. Egy szegény názáréti ács volt az atyja és egy fiatal zsidóleány az anyja, akinek 
ártatlanságán kívül nem volt semmije. És egy istálló bűzös homályából nyilódott ki 
számára a világ ajtaja. Itt nem volt kárpitos, se villanyszerelő, a patyolat, se bíbor, 
még csak teveszőrkendő sem volt a jászolban, Csak szalma zizegett itt a nyári mezők 
finom porával. Itt nem volt meleg kályha, csak a bőgő állatok párás leheleté csókolta 
a Gyermek piciny testét. Itt hideg volt, szikla és rögös föld, itt minden meztelen volt : 
emberi nagy Megváltás. Ide azok jöttek, akik a dőzsölő gazdagok előtt porban fet- 
rengő Lázárok valának: emberi életsors megvertjei: halászok, vámszedők, pásztorok 
és bűnös Magdalénák. Amfiteátrumok, cimbalom, fürdők és lucullusi vacsoráktól innen, 
túl a jeruzsálemi templomon és a Garizim hegyén, mocskos ruhájú barbárok, földhöz 
ragadt nyájőrzők fogadták az új királyt. Az emberi lélek megreszketett és kitárult cso
dálatosan. Olt állt a nyirkos éjben és szívta magába a bűnös szegénységen át új 
életre ébredő emberi hit vulkanikus szavait: Béke és Szeretet A Gyermek nem mondta 
ki, csak mosolygott és nézett, szebben, mint ama csillag a telő fölött.

SZALATNAl REZSŐ



172. oldal A Mi LAPUNK 102C> december

É n  J é z u s t  várom , a k is  G y e r m e k e t .
Ti nagy hatalmas Messiásra váriak, 
Ki fülkavarja az avult világot. 
Kinek hatalma tisztitó vihar,
Ki poklot ostromol villám ival:
kin Jézust várom, 
l\ i bölcsőjében já ts

Vajúdást vártok, eszmék harcait:
Vak gyűlölettel, gőggel küzd a, hit 
Vihar zó harcot vív az öntudat 
. 1 szent szabadság zászlaja a la tt:
Én Jézust várom, a kis csecsemőt 
Letérdeld: kis lábai előtt.

a kis gyermeket,
■:ik és nevet.

Titeket sídyos problémáik gyötörve!: : 
Kn átadom magam a szent gyönyörnek 
Filozofáltok, irtok könyveket:
.1,:' én problémám: télek s szeretet. 
Kn Jézust várom, aki mosolyog,
És mosolyától én boldog raggal:.

< Ígérték fiú!:, ti kicsinyek, köréin 
A hápelghes karácsony estig én,
( íyertyás és cukros kedves fu alatt 
Hagyjuk a küzdő, merész vágyakat!
Mi Jézust várjul:, a kis gyermeket,
K i báj, szelídség s égi szeretet. iia.lviin.vi Kálmán

A bebizonyított fehér csodaszarvas.
Mikulicsiáda.

Irta: Szontbalhy Viktor.

Nem ! mondta elkeseredve Szabó Pista, 
miután három napig végigpróbálta már az őrsége
ket este tíztől reggel négyig, sőt még reggeli előtt 
is bekukkantott a sűrűbe, — ez igy nem megy! 
Mikulics azt hiresztelte, hogy fehér csodaszarvas 
szaladgál az erdőben, zöldszemű s ez nem igaz. 
Csak csokoládét akart vele keresni. Add vissza 
a csokoládém!

A többiek is szörnyűködni kezdtek. Hiába 
vásárolták meg Mikulicstól az őrségi jogot: nem 
láttak semmit, pedig szemük majd szétesett a 
szörnyű kíváncsiságtól.

Kérlek, -  mentegetőzött Mikulics, — 
nem jól néztétek. A fehér csodaállat feltétlenül 
végigjött az erdőn. Vagy pedig, tette hozzá cl
gondolkodva, csak nekem mutatta meg magát.

lilénkén tévedtél tehát! válaszolta fino
man Baltazár költői stílusában. Röviden pedig: 
hazudtál. A fehér szarvas nincs és nem is volt. 
A fehér szarvas Mikulics találmánya !

Szólt Baltazár és leült babot pucolni bőszen.
Kn megmondtam! kuncogott Bandi 

és mai napostisztségére való tekintettel előkereste 
másik félpár fehér cipőjét is. Bandi szava súlyo
san nyom a mérlegben, mert ő Pesten egye
temre jár.

Megmondtam, nem hittétek !
Az egész krokodilus sátor, az öreg fiúk 

fészke, kiüli az erkélyre, akarom mondani a

Pepin száradó szalmazsákjára és akkordban lm- 
hotázott a becsapoll őrökön. Aztán külön-kölön 
odamentek Mikulicshoz s nagy komolyan kezel- 
ráztak a leleményes férfiúval.

Leleményesebb vagy mint Odysseus, fur
fangosabb, mint liz görög hős a trójai falóban . . .

Mikulics bosszúsan rágta a szájaszélét. El- 
vonúlt a jótékony magányba, elmélkedett és oly 
sűrűn járt körbe a tábor körűi, hogy Baráti. Laci 
átszóll neki a mentőláda mögül: vájjon nem 
akarja e megnyitni a peripatetikusok akadémiáját.

Délután komoran jelentette ki Mikulics : 
Bandi legyek, ha éjjel be nem jön a

szarvas! *
Nem akarom a kedélyeket felcsigázni s 

ahelyett, hogy elbeszélésemet titokzatossá tenném 
s fűteném ,az izgatottságot, egész röviden kije
lentem, hogy Mikulics pontosan a kél órai őrség
váltás előtt tiz perccel olyan ügyesen kúszott ki 
a sátorból, hogy még Csibi, aki különben ébren- 
alvó hírében állott, még ő sem vette észre.

Azt viszont nem merem ugyanolyan komo
lyan és határozottan állítani, hogy nem citerázott 
egy kicsit a térde Mikulicsnak. Az este hűvös 
volt és furcsa-alakú felhők csavaroglak a fák 
körűi. A patak erősebben zúgott a kelleténél, 
sok vizet hozott: a szomszéd hegyeken zivatar járt.

De mire való volt egész napi erősödése,
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lelki lusájú, elmélkedése, lm nem sikerüli volna 
önmagába bátorságéi önleni! Elszánt akarattal 
s didergő szájjal kerülte meg a tábort.

A felszerelés egyébként, amit magával ho
zott a következő volt: egy fehér lepedő, aztán 
koszorúba kötött falomb s egy doboz, amin két 
kivájt lyuk volt s ebben egy égő villanylámpa. 
Elég primitív, persze, de ki találhat jobbat itt 
a hegyeken?

Pontosan kél óra húsz perckor Klein, aki 
a mai őrségért annakidején egy íütyülőt adott 
zsinórral, két tüzes szemet látott megvillanni a 
sötétben

Hasi! bökte Klein oldalba a társát kel
lemes rémülettel. Hasi! Ébredj! Itt a csoda
szarvas

A csodaszarvas halkan léptetett végig az 
erdőszélén. Valami délceg ugyan nem volt 
vágtalása inkább négy-

a

J'kézláb-való cammo- 
gásnak lehetett vélni, 
aki pontosabban meg
nézte volna, dehát 
egyik őr sem vizsgálta 
ilyen hidegen a dol
got Kimered! szemmel 
nézték a látványt, 
amint végigmászott a 
tisztás harmatos füvén.

Milyen szép ! 
álmélkodott Hasi.

A szeme hogy tüzel, 
milyen délceg s mi
lyen különös formás 
szarva van ! S nézd, a 
szarvát le is tudja ven
ni : az a királyi koro
nája !

Egész regényes 
helyzetbe ámulták magukat. A szarvas koronája 
azért került le, mert a nagy szorongásban le
esett a Mikulics fejéről s alig tudta visszatenni 
az 'agancskoronát jelképező faágakat. Sietve 
visszavonúll a fák közé hogy megigazítsa 
magát.

Klein megkopogtaiia a krokodilusok sátrát.
Krokodilok! öregek! Itt a csodaszarvas!

Ferenc, aki éppen azzal buzgólkodott, hogy 
Lacit leguritsá magáról, mer! a sátor alja mene
dékes volt s Laci mindig rágurult, küzdelmes 
ábrázatlal hajolt ki az ablakon, akarom mon
dani a begombolatlan nyíláson.

Hol? kérdezte hitetlenül.
A forrás felé!

Ferenc rálépett a Bandi lábára, 
izgalommal folyt tárgyalásra fölébredt ő is.

Hagyjatok aludni!
De itt a szarvas!
A Mikulics csodája? De azt már meg

nézem.
A kevésbbc lusta krokodilok előkccmereg-

, \̂ - //v—Mi

Karót ragadoll s lassan utána indult," (Mátrai Jenő rajza)

szörnyű

tek a sátorból.
A tisztás szélén akkor bújt elő gyanútlanul 

Mikulics. Fehér lepedőjét magára borítva, az 
ágkoronát fején lógatva, a skatulyái mozgatta 
közben, aminek két szemén át a villanylámpa 
villogott

Ejha! füttyentett Bandi, — ez aztán 
a szarvas: megnézem ezt közelebbről.

Karót ragadott és lassan utána indúlt. A 
többi krokodilok mezítláb tapodva a füvet mu- 
latgattak csendesen.

Mikulics már egészen beleélte magát a 
szarvas szerepébe Fel és alá járkált négykézláb, 
lógatta a skatulyát, hajtogatta a,fejéf, szörnyen 
mulatságosnak találta a játékot. És ambiconálta 
nagyon. Ott promenádlizott magának, a tenyerébe 
néha tüske szaladt, olykor leesett vagy a lepedő, 
vagy a korona, de az nem baj.

Messziről csak a 
halvány kontúrok lát
szottak. Sejtelmes,köd
szerű látvány, fehéres
hátú, csillogószemű is
meretlen valami.

Most felneszeit, 
meglátta a halkan fe
lékúszó Bandit . . .

Hej! Ttte! 
reccsented rá Bandi 
erősen.

a tünemény el
tűnt. Berohant a sűrű
be s hiába keresték- 
kutatták.ny omaveszett.

Klein és Hasi, a 
két őr boldogan tér
tek vissza a tábortűz- 
böz. Mit fognak ők 
mesélni holnap!

Ugy-e, jó, hogy felköltöttünk! — büsz
kélkedtek a krokodiloknak.

— Jó! — nevetett Pepla és az egész öreg
társaság furcsán mosolygott

Bandi megvárta azonban, míg az őrök ismét 
némileg megnyugodott kedéllyel telepedtek a 
tűzhöz s aztán benézett a Mikulics sátrába. Be
világított s nevetve csóválta a fejét. Két krokodil 
is odajött s halkan suttogtak.

Félórai idő beleteilett, mig Mikulics vissza
bátorkodott a sátorhoz Óvatosan húzta szét a 
nyílást s betolvajkodott a fekvőhelyére. Lepedője 
a vállán, skatulyája a kezében s az agancskoro
nából egy tölgy-ág úgy begubancolódotl, a ha
jába, hogy nem tudta kicsomózni onnan. Állt az, 
mint egy igazi szarv.

Halkan huppant be az ágyára.
No!

Ijedten hökkölt hátra. Sötét volt. Világítani 
nem mert Csak a kezével tapogatta ki a szal
mazsákját. Valóban az ő holmija s csudálatos, a 
pokrócába becsavarva alszik valaki. Megbökte.
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Ejnye no! - mordult ki az ágyából az 
előbbi hang.

Mikulics már fáradt és álmos volt. Dühösen 
kérdezte.

•— Ki fekszik itt ? !
Hát Mikulics! — válaszolta az előbbi 

hang, mi magától értetődött
Mikulics ? csodálkozott cl Mikulics, 

hisz az én vagyok.
Az előbbi hang gazdája most váratlanul 

kapott bele a hajába:
Nem igaz! Te a fehér szarvas vagy! 

Mióta szoktak erdei állatok emberi fekvőhelye
ken nyugodni?

Mikuliccsal lótágast állt a sötétség.
— Te . . . te . . . tessék?

Fehér szarvasnak kint a helye! Ide be 
nem fekszel!

De az én fekvőhelyem . . .
Ez a Mikulics ágya. Es Mikulics én va

gyok! Másodszor pedig, mióta tudnak a csoda, 
szarvasok beszélni is ?

—- De kérlek szépen . . . — könyörgött 
Mikulics, — a fehér szarvas, hisz jól tudod, nem 
akarom elmondani . . .
Ltl — Hagyd aludni Mikulicsot! — szólt be 
valaki a sátorba.

De hiszen . . .  — védekezett Mikulics 
s álmossága teljesen kirebbent a szeméből, — 
de hiszen én . . .

Te a csodaszarvas vagy! Erdei lakónak 
nincs helye a sátorban. Hé, kopók és vizslák!

Három kutya lopakodott be a sátorba s 
cipelték nagyerővel kifelé Mikulicsot Három 
kutya, — csak a tábortűznél látta meg, hogy 
három öreg fiú a krokodil sátorból.

Nini! ujjongtak a krokodilok, lejött még 
a fehér bőre is, —- s a lepedőt cibálták Miku- 
licsról nevetve. Milyen diadalmas fejkoronája 
van s tüzes szeme I

— Hagyjatok! —* rimánkodotl Mikulics.
Már hogy engednénk a vadat a sátorba.

Szegény Milkulics nem tudna tőled aludni! Fe
küdj a tűz mellé.

Mikulics nagyot sóhajtva burkolta be magát 
a pokrócába. Leült a tábortűz mellé, de reggelig 
nem szállt szemére álom.

Reggelfelé, kürtszókor kaján arccal bújt 
elő Mikulics sátrából Bandi és odament Miku- 
licshoz, aki fáradtan gubbasztott a tűznél s csak 
a reggeliben bízott.

— Szegény Mikulics, ■— mondta sajnál
kozva s mosolygott hozzá huncutul, talán a 
csodaszarvast kergetted.

Puci, aki egész éjjel vígan aludt s nem 
tudott semmiről semmit, naivan kérdezte a bú
suló Mikulicsot:

Hát fogunk-e éjjel csodaszarvasi ?
„E világon minden örömünk csakis a munka által 

érhető el leghelyesebben "
Spencer.

Gyuszi karácsonya
Bolondul süvöltött á szél. Az úlszéli fákról 

kegyetlen zuhatagban omlott a szúrós sok jég
szilánk. A gőzölgő áthevüll lovakal minden tűeső 
újból és újból nekibokrosítolta a keményre csi
szolt havas országúinak. A csilingelést el-elkapta 
a vihar. Tanifóék Gyuszi fia nagyon-nagyon 
egyedül érezte magát a szán hátulján. A végte
len tájék körülötte halálos fehér volt és csupa 
szomorúan ordítozó, goromba szél kergetőzött 
rajta. A kis utas alaposan megdörzsölte a sap
kájából kimaradt fülét, aztán belesűlyesztelle 
kezeit a ködmenébe és összehúzódott. Csodá
latosan el tudott most különülni a veszettül bőgő 
Ítéletidőtől és nagy magábafordulása egymás
után kcltegette az aranyosabbnál aranyosabb 
gondolatokat. Az volt a legkedvesebb bennük, 
hogy nemsokára megvalósulnak. Otthon már 
terítik az asztalt, az abroszra rákerül a sárga- 
bélű mazsolás kalács, a jó meleg kávé. Az anyus 
ilyenkor édeslágy hangon diktálja bele a kor
tyokat: Igyál, drága fiam, biztos megfáztál
azon a hosszú úton. -* Olyan melegen átérezte 
az otthoni kényelmes csöndet, a nagy karosszék, 
a cirmos cicák, az uzsonnakávék méltóságos 
nyugodtságát, hogy eltompult körülötte minden 
zúgás, szélrobaj, farecsegés, csak mintha a du- 
ruzsló kandalót hallaná.

Arra riadt fel, hogy a szán már a csupaszra 
fújt falúdon dörzsölődzik át Lent zöldes fehérré 
fagyott a Feketeviz, a fúvás kupacokba gyűrte a 
táblán a havat. Minden kupac telisded tele volt 
lomhán ácsorgó varjakkal. Gyuszi annál jobban 
mozgolódott az ülőhelyén. A szón lekanyarodotl 
és a vén gesztenyefák fekete utcája végén elő
nevetett a fehér falu, a drága otthon, a kará
csony, a vakáció . . .

Anyus csókjai könnyesek voltak. A nagy- 
szobában meghitt melegség fogadta a hazatérő 
diákot, de valami kimondhatatlanul furcsa, döb
bentő szomorúság áradt feléje a mindent álható 
rejtelmes csöndből. Anyusnak bánata van, gon
dolta Gyuszi és összeszorull a szive. Furcsa 
ijedtség szorongott benne, zavarában nem mert 
a rendes első kérdéseivel előhozakodni. Halkan, 
szinte suttyomban ült le az asztalhoz. Sok min
den jó közt a kedves csészéje várta, de nem 
mert hozzányúlni. A hallgatagságban félelmetes 
bajok lappanglak. Anyus most hátulról rátétté a 
kezét fia vállára és gyengén megszólalt:

— Fiacskám, a jó papbácsi meghalt.
Gyuszinak szinte hallhatóan megakadt a 

vére. Kis időbe került, mig kinyöszörögte : Az
Imre bácsi ? — Hosszan felelt a kiszélesüll 
csend. Anyus szórakozottan tctl-vett hátul a szek
rényben, tányérokat szedett elő. A porccllán- 
csörömpölés kegyetlen volt, de már úgyis me
nekülni akart mindenki a . csöndtől. Anyus is 
megijedt tőle és most már sokkal-sokkul termé
szetesebb hangon folytatta:
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Régóta kinlédoll szegény. Talán jobb is, 
hogy megszabadította a Jóisten. Tegnapelőtt 
temettük.

Gyuszi félig-meddig erőt vett magán és 
lassan, gépiesen kavarni kezdte a kávéját. Anyja 
ránézett és akkor egy kicsit lesütötte a szemét.

Szegény Rozi néni. Az Imre bácsi édes
anyja jutott az eszébe és a maga mélyén az az 
érzése támadt, hogy az otthon, a falu, a Rozi 
néni szomorúsága egészen ledögönyözték a 
karácsonyvárását. De könny egy szemernyi sem 
tudóit még kikecmeregni a szeméből.

Anyja áthajolt az asztalon és feléje tolta a 
mézet. Láss hozzá, fiam. Istenem, hisz ti gye
rekek könnyen megvigasztalódtok, jobb is. — 
Mikor átkerül! Gyuszi oldalára, megcsókolta és 
végigsimilott a fején.

Majd holnap viszel virágot a temetőbe. 
Tudod, illik !

Gyuszi úgy érezte, hogy mindjárt sírni fog.
Julis friss kacajjal penderült be a szobába.

petróleumlámpát, mert tudták, hogy Gyuszi igy 
szereti.

Gyuszi egyedül maradt. Anyus kinézett a 
konyhára, jó vacsora kell a vendégfiának. A be
csukott ajtókon is átcsengett néha a Julis har
sány kacagása. Mindig erősebb színnel lobogott, 
otthonias, simogató meleg fénybe borította a 
szobát. Hosszú árnyak inogtak a falon. Gyuszi 
leült a szőnyegre és hallgatta a csöndet, a csönd
ben futkosó kis fapattanásokat, a bizsergő lán
gokat. Mindszentekkor ott volt a halvány, sze
gény papbácsinál. Olyan fiatalon öreg volt Imre 
bácsi. Hosszú fekete szemöldökei alól csökönyös 
akaratossággal tüzeltek ki az erős szemei. Nagy 
munkás volt, sokat, sokat tett a falunak. Kint 
ünneplőben zsongtak az emberek, a temetőbe 
igyekezett mindenki és a karosszékébe kénysze
redett beteg pap megfogta a Gyuszi kezét. Kimu
tatott sovány ujjúval két kis parasztgyerekre, 
amint éppen vigan csuszgoráltak az első jégen. 
— Gyuszi öcsém, kis barátom, ígérd meg, hogy

Tengerszem a Tátrában. Ezek a tenger szilié felett jelentékeny magasságban fekvő hegyi tavak télen nyáron egyarán 
igen bájosak és sok turistát csalogatnak magukhoz. A Tálra legmagasabb tengerszeme 1587 méttr magasságban van 
a Csúbrina (2485 m.) a Menguszfalvi csúcs, a Tengerszem csúcs (2508 m ) és a Ryzy (2262 m. közt; mélysége 77 m',

területe pedig 21 3 ha

Üdén villogó tejszínhabot hozott. Julis a tanitóné 
keresztlánya volt, pirospozsgás parasztlány. Kise
gített a konyhán. Hangosan, jóízűen köszöntött: 

isten hozta ifiúr! Hát nem fagyott meg az 
úton ? Váratlan élctességc, mókás mosolya 
egyszeribe elűzte a nagy szomorúságot. A bánat 
lesúlyosodolt a lelkek fenekére, ott új kirohaná
sokra készen meghúzta magát. Anya is úgy telt, 
mintha semmi szomorú se történt volna, furcsa 
is, hogy a fiút igy kell fogadni! Csak most vette 
észre Gyuszi a kanárit, pedig a Mandi már rég 
trillázott az új fiú tiszteletére. A sötét nagy 
cserépkályában hatalmasan pattogott a fahasáb, 
vörös fényt lóbált a falakra. Kintről már csak 
nagyon gyéren lopódzott be vak mi szürkén szo
morú, fájós szintelenség. Nem gyújtották meg a

törődsz velük. Gyuszi, ki lesz a lelkűk, ha nem 
te? És Gyuszi gyerekkönnyelműséggel, anél
kül, hogy valami különösebbet gondolt volna, 
rámolyogta az igent, az igérést. Most? Most 
százszoros színben dobta eléje a szomorúság a 
Minds entek délutánját. Egyszerre nagy köteles
ségérzet feszüli föl a lelki ben. Tudta, hogy tenni 
kell valamit és ott a kályhafényben, a vakációs 
nyugodtságban már is kemény teltek izmosodtak 
benne. Imre bácsi mamájára gondolt, arra a 
töpörödött ősz anyókára, aki mindig reszkető 
szeretettel simogatja a haját és most hangosan 
mondta : Ne sírj, szegény Rozi néni. Hir
telen felugrott és kiszaladt a szobából.

Apa haragudott, amikor nem találta otthon 
a fiát* akit olyan férfiasán eltitkolt rajongó sze-
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leteltei várt majd két hónap óta. Pedig ugyan
csak szedte a lábát, hogy a tanyákról minél ha
marább beérjen. Utolsó órái adott a sok kará
csonyaién kicsinek és most vágyolt a maga 
csemetéje titán. Gyuszi tuggyisten hova szökött. 
Nem látta senki. Anyus kiszólt az udvarra, Julis 
átszaladt a szomszédba. Nincs Gyuszi. Jó fertály 
óra múlva került csak elő. A kert végiben volt. 
Félig mosolyogva és ez olyan befelé szóló meg
elégedés volt, azt vallotta, hogy a béresgyere
keket kereste. Meg kellett tőlük kérdezni, hogy 
voltak-e már betlehemesek ? Apa a bajuszát tré
fás haraggal rázogatta': Hál igy fogadod te
az apádal, gyerek? Anyus csodálkozva nézte 
a kipirult fiút. Nem szólt semmit. Julis behozta 
a vacsorát.

Gyuszinak másnap nem volt nyugta, amig 
maga köré nem toborzott egypár gyereket. Elő
ször a korfársaival paktált, tizennégy-tizenöt 
éves legényekkel, de nem ment velük semmire 
se. A tervei határozottan nem imponállak nekik. 
De délutánra mégis csak sikerült összehozni öt 
nálánál kisebb fiút. Egyik csintalanabb kölyök 
volt, mint a másik, de amint a Gyuszi városi 
méltósága közéjük vegyült, úgy engedelmesked
tek, mintha katonaruhát húztak volna rájuk. Szer
telenül büszkék voltak arra, hogy ilyen gimna
zista, mint a Gyuszi, szóba ál! velük. És dol
goztak is. Gyuszi becipelte őket a nagyszobába, 
csak úgy dobogoll a sok kis patkóscsizma a 
fényes padlón. Maga köré ültette őkel a szőnyegre 
és énekeltek. Karácsonyi nótákat. Papa dörmö- 
götl előbb, mikor a nagy újságot meghallotta, 
de aztán, istenneki, ő is segített. A nagy asztal 
két napon át mindig tele volt százféle papírral, 
szalagokkal, festékkel. Az egész ház csudájára 
járt az arany angyalszárnyaknak, az ezüst pász
torbotoknak. Nádból, fényes papírosból mesier- 
kedte össze mindezt a Gyuszi. A fontoskodóképű 
kisemberkék lázasan segítettek neki. A J’étcrke 
ügyes kis jászolt faragott a Jézuskának. Két napig 
pepecseltek, ragasztottak, vagdosták a színes 
papirt és az ajándékvásznat, varrtak, fúrtak, 
faragtak, de karácsonydélufánra készen volt a 
Betlehem, készen voltak a pásztorok és az angyal.

Mozgékonnyá, fürgén sokoldalúvá serdüli 
Gyuszi az első otthoni este után. Anyus csak 
nehezen bocsátotta meg neki, hogy elfelejtette 
a virágot kivinni szegény Imre bácsi sírjára. 
Úgy kelleti kiparancsolni Gyuszit a munkaiból, 
hogy szégyelje magúi, menjen ki a sírhoz már 
egyszer, itt a virág. Pedig Gyuszi meg volt elé 
gedve magával. A sírnál is mosolygott a végén. 
Előbb imádkozott, kicsi! síri, úgy mint az első 
éjjel, amikor már tudta, hogy nincsen Imre bácsi. 
És végül nevetett, örüli valaminek. Körülnézett, 
látja-e valaki Senki. Az égre nézett és hango
san felkiáltott: Drága ímre bácsi! — Ha a
varjak beszélni tudnának, megszólták volna, hogy: 

Kár, kár, kár a Gyuszi gyerekért. Bolond 
szegényke . . .  De Gyuszi tudta, mit csinál.

Esteledett. A kis házak barlangos ablaká
ból előcsillogoll a boldogság. Lassan, halkan 
bulldogéit a sok hópehely, egyre több és több. 
A feketére piszkosodon utakra gyönyörű fehér 
köntös borult. Az imádságos szeretet mély nyu
godtságában békült ki a falu az élettel.

Tanítóéknál megkezdődött a hercehurca. 
Mindenki összejött a nagyszobában, hogy segít
sen valamit. Gyuszi felöltöztette az aranyosan 
tiszta kis emberpalántákat, Julis jókedvű lelke
sedéssel segített neki. A boldogarcú gyerekekre 
rákerül! a nagykarimás pásztorkalap, a fehér 
köntös Péterke volt az. angyal, a hátára kö- 
lötték az aranyszárnyakat, Gyuszi a kezébe 
nyomta a bolralűzött csodacsillagot. Kelten a 
kivilágítotl barlangocskát viszik, benne a Kis- 
jézus jászolba fektetve A két legkisebb pász
tor a lámpásokat hozza, ők kapták a kacska- 
ringós botokat is. Gyuszi volt a legöregebb 
pásztor. Hosszú fehér szakálla volt és díszes 
pásztorbotja. Övé volt a csengettyű. Anyus for
rón, hosszan megcsókolta a kis öreget. „Érte
lek fiam “ Csilingelve indúltak el a pásztorok.

Rozi néni síri a meghatottságtól. A sírása 
nagy kienge*- zielődés volt. Elfelejtette a halált, 
amikor eléje toppant ez a csupasziv kis társa
ság. A gyerekek szeméből Imre fia dobálta 
csókjait feléje, a karácsonyi énekből messze 
kihallotta azt az ismerős, kedves régi hangot... 
Öröm, túláradó, könnyekrefakasztó öröm bom
lott ki benne. A kisfiúk szent hittel dalolták a 
békét. A szegény öreg anyóka fájdalmakkal leli 
szobájában a Jézuska simogatása behegeszteite 
a sebeket. Elhalkult a dal, de a megváltó hit 
tovább zsongott a szeretet számtalan apró meg
nyilvánulásában. Rozi néni boldogan átkarolta, 
magához ölelte a pici fejeket és a sírása most 
már nevetés volt. — „Édes fiacskáim . . . édes 
fiacskáim . . .“ Az angyal visszacsókolta.
Hangosan dobogoll Rozi néni anyaszive : ő volt! 
ő volt! Az anyaszív fölismerte fiái a Péterke 
csókjában.

Rozi néni szobájában kigyulladt a pici ka
rácsonyfa. A mákos, diós kalácsra, kakaóra in
vitált betlehemesek letelepedtek a kerek asz
tal köré A Betlehemet odatelték a karácsony- 
fácsku lábához, a néni okuláréja és a kinyitott 
imakönyv mellé A pásztorok ragyogó szemek
kel élvezték a melegséget Péterke letette a szár
nyait az ölébe és amikor Rozi néni tele anyás 
örömmel a konyhába szaladt, nagy óvatosan 
odasúgta Gyuszihoz, akinek hevespiros, fiatalos 
örömtől sugárzó arcára bizony nem igen illeti 
az a fehér pászíorszakáll: Gyuszi, ugye más
kor is tanítsz énekelni Húsvétra fogunk kis 
nyulal. . .

Gyuszi a kis gyertyák félhomályában be 
hunyta szemét Forróságot érzett maga körül: 
a falusi fiúk hozzásimult leikéi. Lázas boldog 
iramban száguldottak együtt a mesébe, álomba. 
Látta, amin! jönnek utána egyre többen, mindig
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újak, sok-sok dolgos, dalos kisfiú és ő elöl 
megy, ő az Imre bácsi k s bal álja, vállán a 
kis Jézussal Az Istengyerek mutogatja mindig 
az utat .

Rozi néni már hozta a gőzölgő csészékéi 
és a kalácsot, amikor Gyuszi odahajolt a csön
des Péterkéhez és azl mondta neki: — Ez ed
dig a legszebb karácsonyom, a munkás va

káció Péterke nagyratágult okos szemekkel 
mosolygott ró, megértette. — Ügyi mindig ve
lünk leszel? Nyáron együtt megyünk a szigetre 
és te megtanítsz minket labdázni, ahogy a vá
rosiak tudnak. Gyuszi igent bólintott és 
magában azt imádkozta: Drága Imre bácsi!

Kessler Edgár.

Az önképzés praktikus problémái.
A Mi napunk legutóbbi számában néhány 

szót mondottam a szlovenszkói magyar ifjúság 
önképzésének szükségességéről és örülök, hogy 
általában visszhangot kelteit a kis cikk. Tehát 
fiúk, ti valóban művelődni akartok. Ti valóban 
az élre pályáztok és különbek akartok lenni, 
mint bárki a környezetetekben. Tudjátok, hogy 
a könnyű élet elmúlt, de nem múlt el a szép 
élet lehetősége, azaz annak a lehetősége, hogy 
az életet nívósán, büszkén és sokat tudó, so
kat értő tiszteletben éljétek le.

a kérdésetek csak az volt, hogy miként kell 
ennek az önképzésnek a problémáját megra
gadni. Hogy kell és mit kell cselekednetek. 
Engedjétek meg, hogy egy két tanácsot adjak 
nektek e (éren. Vegyük először az első kérdést, 
a hogy kell-t. Hát nem úgy, mint eddig több
nyire csináltátok az önképzőkörökben. Nem 
szabad az összevisszaságot uralomra engedni, 
nem szabad dibdób és az aktualitásokkal ösz- 
szefüggésielen, véletlenszerű és érdektelen 
dolgokkal foglalkozni. Bizonyos, hogy mindnyá
jatoknak más-más érdeklődési köre van, 
de állítom, hogy a különféle irányzatok és 
érdeklődések összeegyeztethetők. A fő az, 
hogy az önképzésben legyen céltudatosság. 
A legjobb, ha egy-egy összejövetelen egy-egy 
bizonyos kérdést, nagy személyiséget, ese
ményt, vagy eszmeáramlatot vesztek bonckés 
alá és a kitűzött problémát minden oldalról 
megvilágítjátok. így bizonyos alapvető központja 
lesz munkátoknak, lesz csira, amelyből egysége
sen fejlődhet valami, az érdeklődést koncentrál
játok, a figyelmet nem forgácsoljátok százfelé, 
nem összefüggéstelen részietekből fog állni 
munkálok, hanem erős, hatalmas egységből, 
mely okvetlenül üdvös és építő lesz

Fontos dolog, hogy az önképzőköri ülés 
tárgyát már jóelőre meghalározzátok. A fiúk 
mind tudják, miről lesz szó. A tárgy legyen ak
tuális, érdekes és olyan, ami közludatban van. 
A legjobb, ha előbb sokat beszélgettek, s be
szélgetéseitekből megállapítjátok, hogy mi 
az, ami érdekel benneteket, mi az, ami
ről tiszta képet szeretnétek kapni, mi az, 
amihez hozzá akarnátok szólni, mi az, ami mű
veltségiek és magyarságtok kiegészítéséhez ok
vetlenül szükséges, mi az, ami a fiatal élet, a 
jövő, a diadalmas pályafutás aktualitása -— s

ha ezt így magatok között megállapítottátok, ki
tűzitek a nyilvános ülés tárgyát. (Az előkészü
let, a tárgy megállapítása a ti dolgozó s a ti 
bizalmatokból a vezetőszereppel felruházott vá
lasztmány egy hétközi ülésének a dolga.) No 
mármost, ha a tárgy megvan, jelentkeznek az 
előadók, (ezekkel is előre meg kell beszélni a 
dolgot) akik a kitűzött tárgyat bizonyos néző
szögekből meg akarják világítani. A vezető ta
nártól tanácsot kértek, a könyvtárakból könyve
ket szereztek, böngésztek, készültök, — nem 
csak az előadók, hanem az egész osztályok, 
úgy, hogy ha végre megjön a nagy nap, az elő
adókon kívül mindnyájan érttek már a tárgyhoz 
s az ismertetéseket komoly vita követheti. Osz- 
szecsaptok, nyilvánítjátok véleményeteket pro 
vagy contra, érveltek, — ez az igazi művelődés, 
ez az igazi férfias torna.

Az előadókkal, az előadások megbírálóival, 
a vitatkozókkal, a nagy előkészületekkel igen 
szép eredményt érhettek el. Ez a módszer volna 
a felelet az első kérdésre, arra, hogy „hogy“ 
A második kérdés a „mit?“ — Fiúk, itt óriási 
tágasság áll előttetek s én legföljebb egy-két 
példát említhetek. Valaki köziiletek olvas pél
dául valamit a „fölvilágosodás koráról" Ki
váncsi, hogy mi az, elmondja kíváncsiságát a 
választmányi tárgykitűző ülésnek, ez helyesnek 
találja a témát és előadókat keres ró. A taná
roktól, a könyvtárakból könyvek kölcsönöztetnek, 
s egy-két hét múlva már összeállítható a prog
ramúi. Egy nyolcadikos beszél a „francia" föi- 
világosodásról," egy másik a magyarról, egy 
harmadik a fölvilágosodás korának történelmét 
mondja el, az uralkodókat, tetteiket és össze
függésüket a nagy eszmeáramlattal, egy negye
dik e kor irodalmáról beszél, Voltaire-ről, az 
enciklopedisU'kről, egy ötödik fölolvas, vagy sza
vai valamit e kor irodalmából, a hivatalos bírá
lók bírálnak, s megindulhat hamar a vita : fon
tos volt-e a fölvilágosodás, nagy eredményeket 
hozott-e, megvan-e még ma is a nyoma, helyes 
eszmeáramlat volt-e, - s mindenki elmondja, 
amit tud.

Vagy ugyanilyen tárgykörök, a modern 
zene, a renaissance kultúrája, az ifjúság és a 
háború, az antik világ, vagy egy sz mély: Nagy 
Lajos, Shakespeare, Napóleon, Tolstoj, Ady és 
mások. Rengeteg téma van, rengeteg eszmekor,
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melynek mindegyike vitára, sok tanulmányra és 
ismertetésre adhat okol. Az ismertető és elmé
leti előadások közé könnyen beilleszthető az 
eredeti termelés is: a rennaissance tárgyalásnál 
egy renaissance tárgyú novella vagy vers, Shakes
peare ismertetésénél egy Shakespeare jelenet 
eljátszása, zene, szavalat, líra, epika, dráma, 
amit csak akartok. Minden a ti ügyességetektől 
függ, ez az egész tanácsadás csak egy két he
venyészve odavetett gondolat volt, s állapítsá
tok meg, vájjon lehet-e belőle valamit csinálni.

Szvatkó Pál

Tyukodi pajtás.
A mi mienk volt, minden a másé,
Csak a sóhaj még Esze Tamásé,
Gyalog botorkál koldus-levente,
Nincs egy ezüst gomb, rongyos a mente.

Idegen lakó: Hámlik ami házunk,
Lapu nagyra nő, benne tanyázunk.
Színét se látjuk ezüstaranynak,
Vize keserű a kék Garamnak.

Hírét se halljuk nagy magyaroknak, 
Gyászvitézek, kik itt csavarognak.
Hires kurucok nemes vezóri,
Nyomotok utói a szél sem éri.

Üres toronynak bús ablakábul 
Nagy, fekete csend szájtátva bámnll.
Tyukodi pajtás, híres gavallér,
Már fillérünk sincs, nem még hogy tallér.

Osztövér öklök égnek merednek:
Isten, vége nincs magyar perednek ?
Nem lesz ez másként ? Elferdült orcád ? 
Imádkozni sem szabad már hozzád ?

Nincs számunkra hely e nagy világon :
Anyám bölcsője, sírját itt látom.
Nem megyek innen: Nem én, hiúban.
Anyám sírjánál megvetem lábain.

Izmos karomon feltöröm ingem:
Uj nemes tornán dőljön el minden.
Aztán hajrá, Sors! Gyerünk bírókra:
Kié lesz e sír rozmarin-bokra?„

Kersék János.

„A te életed: kötelesség, mert nagy dol
gokra van hivatva. Kelj fel testvérem és indúlj 
dolgozni. Reményed van, azért: életed erős Jó 
izmaid vannak, azért: dalolva bírod a munkát. 
Acélos az akaratod, azért: kitartasz. Erős az 
eszed, azért: mind. nőkben győzni fogsz. Kelj 
fel, testvérem indúlj: teljesítsd kötdlességedet. 
Az öröm ott vár a túlsó parton!“

S za la tn u i H c ís ő .

Testvéri köszöntés.
A „Zászlónkénak küldjük.

Bizonyára sokan vannak A Mi Lapunk olva
sói közölt, akik már csak hírből ismerik a lóg 
szebb magyarnyelvű ifjúsági lapot, a 17000 pél
dányban megjelenő „Zászlónk“-at. Ez a lap 
elsősorban a magyarországi kalholikus ifjúsághoz 
fordul, de mély vallásosságtól áthatott nemes 
szellemével és törekvéseinek tisztaságával minden 
hitfelekezet ifjúságát magához vonzotta. Negyed- 
százados fennállásénak évében bátran elmond
hatjuk róla, hogy a „Zászlónk" a magyarországi 
ifjúság egyetemess'gének legötletesebb szóra
koztatója, legkedvesebb tanítója és legjobb 
barátja.

Legutóbb lelkeshangú közleményben ismer
tette a „Zászlónkb a csehszlovákiai magyar cser
készek munkáját. Örömünkre szolgál, hogy szom
szédaink, a 25,000 főt számláló magyarországi 
cserkészek végre figyelmükre méltatják a mi buzgó 
csapataink munkáját és jól esik az elismerés, 
ámbár kissé megkésve érkezett. A „Zászlónk" 
cikkírója igen helyesen a falu barátainak példát 
adó mozgalmát állítja az érdeklődés középpont
jába. Valóban olyan nagy jelentőségű kezdemé
nyezés ez, amelyre a csehszlovákiai magyar 
cserkészet mindenkor büszke lehet!

„A magyarországi cserkészet csak feszesen 
tisztelegve állhat meg csehszlovákiai testvéreinek 
munkája előtt“ — ezl hirdeti 17,000 olvasójának 
a „Zászlónk “ És mond még egyebet is, amitől 
a jól végzett munka érzetének melege járja át 
A Mi Lapunk fiatalosan heviilő szivét .4 cseh
szlovákiai magyar cserkészek körében — igy szól 
tovább a „Zászlónk" cikke — legnagyobb tekin
tély a p/rágai Szent György öreg klub és A Mi 
Lapunk. A Mi Lapunk most Csehszlovákia „Zás:- 
lónk“-ja és ha kinyitod, lapjain mindjárt egy isme
rős cím ötlik a szemedbe: „Fakadó rügyek.“ .4 Mi 
Lapunk Csehszlovákia fakadó rügyeit, tartja a kezé
ben és melengeti, A Mi Lapunk a csehszlovákiai 
magyar cserkészek központja . . . *

Kedves „Zászlónk"! Köszönjük, hogy test
véredül fogadtad A Mi Lapunkat, köszönjük és 
szeretettel viszonozzuk a meleg testvéri kézszo
rítást Velünk nem fogsz szégyent vallani, kedves 
„Zászlónk", mert kopottas, szakadozott menténk 
alatt tüzes, fiatalos szív dobog. Ne is sajnálkozz 
mirajtunk, mert mi mérhetetlenül gazdagok va
gyunk: van munkás két karunk, a jövőbe bátor 
hittel néző kél szemünk. Alijuk a sarat hat ke
mény esztendő óta és rólad akarunk példát venni, 
hogy ezentúl is erősen megálljuk. Küzdelmes 
életünk huszonötödik évfordulóján olyan erősek, 
olyan győzedelmesek akarunk lenni, mint te, 
kedves „Zászlónk “

Fenyves Pál dr.

„Az. egész világ az lslené de a báliaknak kiadja 
bérbe." Mohamedán közmondás
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LEVEL
A  R E G Ő S - D I Á K O K H O Z

Retjös-igric akartain lenni, 
multnézö, jövőbelátó jós-rci/ös : harcon 
Végeken dalt énekelni én útjty harcolni, 

miotí r.tjy rcgehös.
Szememben ez roll n hu/szijili, 

legnagyobb; tíe a vilógroid'ía elnlte 
múltamat, elmosta jöröinet s jelent 
nem adott: csa/e a harc az, ami én 
nekem maradt.

Sem dal. sem rege nem lelt élelem, 
vein li:l,h m sem regös, sem regehös; most 
már o legdrágább liö-iiiii énnekem, ki 
magyar dalban, s harcban megelőz.

Igen, fiúk. talmi regösök azok, kik 
csak papírnak írnak éneket., kiket tabu 
ként csak a hatalmasok és kiválasztottak 
finnyás kis köre fogad.

Talmi regösök azok, akik a; népet 
nem értik s kiket a nép nem ért; kiknek 
n célja céltalan élet; csak művészke.dni 
a művészetért.

Acélos, colos, dalos diákok, ti vagy
tok most az igazi regösök, ti, akik a 
kunyhókba moseszóra jártok s egy-cgy 
dalért távoli tanyákon időztök.

Regösök áj rendje jár szerte dalolva 
s ti vagytok ezek az új dalnok- katonák: 
a jövő lehelletc száll a nyomotokba s 
bíboraitok megcsókolni az ősök lábanyomát

így jártak egykor magyar végeken 
vándor hegedősök „zörgetni" a dalt, 
mesélni, „miként volt“ s hirdetni, mint 
legyen s prófétáim a jövő diadalt.

Áhítattól hajtom meg homlokom 
nagyságos hitű ifjúságotok előtt. Uj 
magvetők vetnek a romokon magyar 
dalt, mesét, új hitet és erőt.

Prága, 1930 december. D A RV A S JAXOS.

A  v á n d o r lá s v e rs e n y  eredménye.
A Szent György Kör augusztusi egyhetes vándorlás

versenyén az érsekújvári Czuczor Gergely cserkészcsapat 
vadgalamb őrse és a pozsonyi Kiskárpátok cserkészcsapatba 
tartozó sasok és őzek vettek részt. A vándorlók feladata a 
cserkészeszme ismertetése, a mesemondás, jó  ifjúsági köny
vek és folyóiratok terjesztése, játékok és dalok tanítása és a 
magyar nép tanulviányozéisa volt. A vadgalambok és a sasok 
a Mátyásföldet járták be. Mig az érsekujvári csoport Deáki, 
Nemeskajál és Kamocsa fiatalságát, addig a pozsonyiak 
Sayyfödcmcs és Nádszeg gyermekeit gyűjtötték maguk kővé 
mesére, dalra, játékra. A kél Örs Hidaskürtön találkozott és 
közösen rendezett mesedélutánt. Az özek ezalatt a Csallóköz
ben barangoltak és Somorja mellett tábortüzet gyújtottak az 
ifjúságnak, Bős község iskolájában pedig vasárnapi niesc 
délelőttöt, rendeztek. A sasok és özek is találkoztak és Ogyal- 
lán együtt toborozták esti tábortűz köré a népet.

A versenyző őrsök jelentései és az állandó személyes 
ellenőrzések tapasztalatai alapján a Szent György Kör veze
tősége és az e célra felkért bírálóbizottság a vándorláisver- 
seny eredményét egyhangúlag a következőkben állapítja meg-, 
ámbár mindhárom őrs a versenyben a legszebbet nyújtotta 
es kifogástalan, nemes munkájáért egyforma elismerést érde
mel, a munkateljesítmény nagysága és a leleményesség szem
pont jóiból a versenye,söpörtök közt, némi különbség észlelhető. 
Ezt latba réve a Szent György Kör a pályázat, első díjéit: 
egy magyar disz fokost, a pozsonyi sas Örsnek Ítéli. Ez a 
c s o p o r t  különösen a magyar népművészet tanulmányozásárai 
és megörökitésérel végzett jó  munkát

A második díj : ...1 falu barátai" felírása őrsi zászló- 
szalag az érsekujvári vadgalamboknak jutott. Vándorlásuk 
egg élj magyar cserkészcsapatot vont be a falu iránti mun
kás barátság mozgalmába. A harmadik dijat, egy díszes 
oklevelei, a pozsonyi •özek kapják. Ez az őrs a helyi törté
nelemmel foglalkozott sokat és bősi cnekoldatása, mely az 
ebből a községből származó Amadé Lászlói btíró egyik katona
dalát ismertette meg az iskolásgyermekekkel, külön dicséretet 
érdemel Sikeres vándorlásukért a Szent György Kör az 1927. 
érre a következő cserkészeknek it „regös“ enni! adományozza: 
Babcsóm. Brolly, Cbinoránszky, Drahos. Gttlffy, Jócsik, Kar
dos, Limbacher, Ludivig, Netnesszejhy es Szabó A kitün
tetéssel a falusi magyar gyerekek nevelő irányításának 
hatalmas kötelessége jár. A Szent Gyoiyy Kor a versenyző 
őrsök vezetőit, Jócsik Lajos. Limbacher Iiezsö és Ludivig 
Aurél regösöket, valamint a népművészeti emlékek lehetséges 
rajzolóját, regős Xeinrsszegby Jenöl külön loőiyrjutalomban 
részesül. .! magyar falu ősi hnllurkincsckct és szépségeket rejt 
magéiban. Ezek megtalálása legyen a legszebb jutalom mind
azoknak a városi fiúknak, akik kiviszik a: ifjúsági kultúra 
ériekéit a falu elhagyatott gyermekeihez. Áldjon meg az 
Isién mindenkit, aki a világtalan magyar falu jó  barátja, 
Jó m unkál.' Prága, 192ti november barátban.
.•4 bírálóbizottság nevében Darvas János, a Prágai Magyar 
Hírlap szerkesztője. .1 ,s-eul György Kör vezetősége nevében

KrsslcT Edgár vezető és Moll,ars) János titkár.
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— Ki hitte volna, hogy Tichy Kálmán felszólításának olyan szép eredménye lesz, mint a 
pozsonyi cserkészek egyik őrsének szünidei barangolása a magyar kincsek birodalmában. Bizonyára te 
is örömmel olvastad Kessler Edgár emlékezéseit erről a gyönyörű vándorúiról.

- Nemcsak az út volt szép, kedves bátyám, hanem a leírása is. Nekünk annyira tetszett, 
hogy amióta olvastuk, az egész osztálynak ilyen kóborláson jár az esze. Valóságos népvándorlás lóg 
majd megindulni a jövő nyáron a magyar kincsek birodalmába. A magyar kincsek birodalma! Milyen 
sejtelmesen hangzik ez az elnevezés . . . Mennyi mindent lehet elképzelni róla . . . Olyan, mint egy 
kalandos regénynek a címe. Nem gondolod ?

— Kedves barátom, izgalmasabb és csodálatosabb nz a birodalom minden képzelet-alkolta 
regénynél és kalandosabb út vezet odáig, mintsem gondolnád. Hát csak készülődjetek erre az útra. 
liúk, de ember legyen ám a talpán, aki a Szent György Kör öreg cserkészeivel versenyre mer kelni !

— Hát te személyesen ismered őket ?
- No nem mind, de az íródeákjukat ismerem. Hiszen ő volt az, aki engem felfogadott A 

Mi Lapunk mellé szószaporítónak. Akkoriban cingárlegényke volt még. Azt hiszem, azóta se igen 
hízhatott meg. Annyi a dolga, hogy nincs ideje hozzá. Mert akár hiszed, akar nem, ennek a kihajtott 
gallérú, még alig nagy diáknak, ennek a szorgalmas és egy kicsit íélszeg filozopternek, ennek a német 
nevű, de magyarul lelkesedő legénykének köszönheti a csehszlovákiai magyar diákság öregebbje a 
főiskolások országos szövetségének megteremtését, ti fiatalabbak pedig nagyrészt neki köszönhetitek, 
hogy a csehszlovákiai magyar ifjúságnak szava van, lelke van, diadalmas hite van : A Mi Lapunk.

— Hogyan tudta Kessler Edgár mindezt megcsinálni?
— Az ő dolga, hogy ezt elmesélje. Én csak annyit mondok róla, hogy ez a fiatal diák érezte, 

hogy ö is felelős mindenért.
— Nem értem —
— Nézd, kedves pajtikám, minden gondolkodó ember látja, hogy a dolgok nem jól vannak 

úgy, ahogy vannak. De nem|minden embernek jut eszébe, hogy egy ici picit ö is tehetne arról, hogy 
szebb legyen a világ. Van azután olyan ember is, akinek ugyan támadnának már ilyen gondolatai, de 
elvetette őket, nem hitt az egyéni akarat megváltó erejében. A Szent György Kör íródeákja hisz benne. 
0 úgy érzi, hogy cselekednie kell, mert minden ember' felelős mindenért, Tenni, cselekedni, segíteni, 
menteni, javítani — ez a törekvés benne él mindenkiben, aki álérzi a korlársalc együttes felelősségét.

— És mondd, kedves bátyám, Kessler Edgár egyedül dolgozott mindig ?
— Nem, hiszen olyan nagy feladatra vállalkozott, amihez egy ember ereje nem elegendő. 

Csakhogy ő nemcsak munkásnak volt jó, hanem szervezőnek is. Lelkesedésének erejével maga köré 
gyűjtötte a csehszlovákiai magyar ifjúság legjavát és az ö segítségükkel mindent megcsinált, amit csak 
akart. Amit pedig még nem csináltak meg ma, azt megcsinálják holnap, mert ezeké az új fiúké a jövő!

— A jövő, kedves bátyám? Hát a jelen? Kié volna a jelen, ha nem a miénk? Mi már 
egészen biztosan állunk a magunk lábán. Hiszen magad mondtad az imént, hogy van már szavunk, 
lelkünk, diadalmas hitünk.

— Nono, el ne bízd magad, pajtás! Hiszen nem mondom, jó úton jártok, de még nem 
értetek célhoz. Gondolj csak arra, hogy nyáron a magyar kincsek birodalmába készültök. Ez rendjén 
van Így. De amíg ezekkel a kincsekkel be nem telt a lelkelek, amíg székében hosszában be nem jár
tátok, meg nem ismertétek a magyar kincsek birodalmát, addig nem vagytok a célnál, addig nem szabad 
nyugodnotok.

— Jövő nyáron útnak indulunk! Megfogadtuk, álljuk a szavunkat.
— A Mi Lapunk veletek megyen, fiúk! És addig is előkészíti, megkönnyíti, kijelöli az utat. 

Ez a jó vezető feladata, igaz-e? A Mi Lapunk legtöbb törekvése pedig az, hogy jó vezető legyen.
— Jó munkát testvéri
—- Jó munkát! I)rF.
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A gyakorlati fényképezés.
Irla : Rosenhan Miklós.

Bevezetés. Ha valaniily tárgyal, akár tá
jat, portrét, vagy egy képet (reprodukció) fény 
segilségével fényérző lapon megörökítünk 
tehát fényképezünk, sok körülményre kell a fi
gyelmünket kiterjeszteni. Az első a világítás, a 
második a helyes expozíció. A többi sok-sok 
apróbb körülményt külön szakaszban fogom le
tárgyalni. A fényképezésnél a főbb munkálato
kat húrom csoportba kell osztanunk. Ha a fény
érző lemezt a fény hatásának kitesszük, — ez 
a fölvétel —- ha a lemezt, v. filmet előidézzük, 
fixáljuk, szárítjuk, retusozzuk ezt negativmiivelet- 
nak nevezzük. Pozitivmiivehl pedig, ha a lemez
ről vagy filmről képet másolunk.

I. A fölvétel.
Expozíció. Az amatőr lehetőleg ügyes, nem 

nagy helyet foglaló készülékkel dolgozzon, hogy 
könnyen magával vihesse ki, ha tájfölvételről 
van szó. A lemezt vagy filmet a legjobb teljes 
sötétségben a kassettába berakni, de lehet igen 
gyér rubinvörös fény melk It is Úgy a kassetta 
belsejét, mint a lemezt (a réteget) leporoljuk. 
Az utóbbit csak keveset de alaposan, a sok 
dörzsöléstől a lemez rétege elektromossá lesz 
és könnyebben vonzza a port. A poros lemez 
száradás idén tele van apró vi'ágos pontokkal. 
A lemez réteges oldala mindig a kasetta kilo- 
lója (síber) fö é nézzen E helyen meg kell je
gyeznem, hogy nagyon fonlos a lemez megvá
lasztása. Az amatőr részére ajánlom bármily 
gyártmányból az „Extra Rapid" kiviteli a kinti 
fölvételekre. Szobában készülő fölvételeknél 
ajánlatosabbak az „Ultra Rapid" lemezek, me
lyek nagyobb érzékenységgel bírnak a fény 
i rá ni

Az expozíció (kinntartás) ideje függ első
sorban a lemez érzékenységétől, a fényképe
zendő tárgy színétől, a lencse fényerejétől és 
a kép nagyságától Mint mór említettem is, még 
egy fontos körülménytől a világítástól.

Ha napon fényképezünk, minél rövidebb 
ideig tartson az expozíció! A napfény kémiai 
hatása az év és napszaka, a Nap magassága 
és köri ég szerint váltakozik. A Nap kémiai 
ereje annál nagyobb, minél magasabban áll. 
Június 21-én körülbelül 16-szor akkora, mint de
cember 21-én. Ellenben az égboltozat fé.iye 
alig kétszer akkora júniusban, mint december
ben. A napfény egyedüli rossz oldala, hogy nem 
áll mindig rendelkezésünkre.

Az expozíciót pontosan csakis ‘gyakorlat 
útján lehel megszokni. Ezért is ajánlatos az 
egyes fölvételekről naplót vezetni. Följegyezni

a hónapot órát, árnyékban v. napon készüll- 
e a fölvétel, végül a lemez minőségéi és a 
lencse fényerejét. így előidézés utón. ha látjuk, 
hogy egyes fölvétel a kellettnél többet vagy ke
vesebbet van exponálva, a naplóra támaszkodva 
más alkalomkor igyekszünk kevesebbet, illetve 
többet exponálni.

Nagyon lényeges a kinntartás megállapítá
sánál a tárgy szine. A kék, rózsa, ibolya, de 
főleg a kék árnyalatok egyharmadannyi expo
zíciót igényelnek, mint a sárga, zöld, vörös és 
barnák. A közönséges lemezre a feketével majd
nem egy fényhalásúak a cinóbervörös, chrófn- 
sárga — gumi-gulti, zöld sárgás árnyalattal és 
minden barna szin. Ha a kinntartás idejében 
nem vagyunk egészen biztosak, akkor inkább 
többet, mint kevesebbet exponálunk. Helyes 
előidézéssel a túlexponált lemezből inkább ka
punk jót, mint a keveset megvilágitottból.

A lencse fényereje épp oly fontos tényező 
az. expozíció idejénél, mint akár a világítás. Itt 
meg kell emlékeznem a legtöbb amatőr nagy 
tévedéséről a diafragmát illetőleg. A legtöbb 
amatőr a diafragmát (blende) napellenzőnek nézi. 
A diafragmóval a lencse fényerejét és gyűjtőtó, 
volságát változtatjuk. Különösen csoportnál, vagy 
olyan tájaknál, hol az előtér a háttértől nagy 
távolságra van, ajánlatos a blende használata. 
Tudnunk kell, hogy ilyen cseleknél megvan a 
legtöbb lencsének az a fogyatkozása, hogy azon 
a ponlon a legélesebb, amelyet a homályos üve
gen a beállításnál szemmel kisértünk. Míg a többi 
pont, különösen ha a megfigyelt ponttól távol 
esnek, életlenebb. Ezt csak a diafragma segé
lyével tudjuk selejtezni. A gyűrűt olyanyira össze
húzzuk, hogy minden pont kellően éles legyen. 
Így megváltoztattuk a gyújtótávolságot, — de a 
fényerőt is. Ugyanis a mattüvegen a kép sokkal 
sötétebben mutatkozik. Ezért ilyenkor többet ex
ponálunk. Sokat használtam itt az „éles" és 
„életlen" szót, azért okvetlen rá kell lérnem arra 
is, hogy a legtöbb amatőr azt nevezi „éles" kép
nek, amikor a képben sok az ellentét (kontraszt) 
pl. igen erős fény nagyon mély árnyékkal, míg 
a lanyha (monoton) képet „életlennek" nevezi. 
Ezeknek a körülményeknek semmi közük egy
máshoz. Eles kép az, melyen a kontúrok teljesen 
határozottak, életlen a kép akkor, ha a körvona
lak elmosódotlak.

Fénuydvar. Ha sötét alapon világos tár
gyat fényképezünk, a világos tárgy kontúrjai 
körűi erősebb, gyöngébb fény hatol a sötét hát
térbe. Ez tulajdonképpen megvan természetben 
is, csak a szemünkkel nem kisérhetjük olyanyira 
figyelemmel. Az ilyen kisugárzást fényudvarnak 
nevezzük. Ezt elkerülhetjük a „fényudvarmentes" 
— lemezekkel. Ezek egyebekben közönségesen
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öntött lemezek, melyeknek hátlapjukon egy kü
lönös bevonat van. Némelyik efajta lemeznek 
ezen anyaga a fényérző réteg alatt van. Ha 
nincsen fényudvarmentes lemezünk, úgy közön
séges lemezt azzá preparálhatunk, Két réteg sö- 
télvörös selyempapirt jól átitatunk ricinuszolajjal, 
parafinolajjal, de lehet glicerinnel is és a lemez 
üvegoldalára szorítjuk. Ezt a papirt előidézés 
előtt levesszük és a lemezt 'megtakarítják tiszta 
ronggyal, E szernek ható ereje abban rejlik, 
hogy a fény, mely a rétegen keresztül a hátlapig 
hatolt, visszaverődése előtt a színes szűrőben 
megszűrődik. A réteg festő anyaga a kémiailag 
ható kék és ibolya sugarakat elnyelve, csakis a 
fényképezésnél hatástalanabb sugarakat veri 
vissza.

Ha virágot, vagy más színes tárgyat fény
képezünk, csakis szinérzékeny lemezt használ
junk. Közönséges lemezzel felvett többszínű 
tárgynál a sárgás, zöldes, pirosas és barnás szí
nek egyárnyalatúak lesznek sötét színben ; míg 
a kék és rózsaszín teljesen fehér lesz. A szín
érzékeny lemez mindezt kiküszöböli, a fönti ma
gyarázat értelmében.

A százéves aluminium.
Most van százéves évfordulója annak, hogy 

Versiednek, ennek a kiváló kopenhágai fizikusnak, 
akinek az elektromosságnak a mágnesbe való 
hatását köszöni a tudomány, jutott eszébe, hogy 
az agyagföldet is ilyen redukciónak vesse alá. 
Ilyen módon egy fehér fémet talált, melyről 
azonnal észrevette, hogy egészen újfajta, eddig 
ismeretlen an ag. Erről értesítette jóbarátját a 
göttingeni Wbiilert (a szintéfikus szerves kémia 
megalkotóját) és felkérte, hogy vizsgálja meg 
az új fémet: az alumíniumot.

Az. aluminium ezüstfehér, kissé kékesbe 
játszó, porrá törve pedig szürke színű fém. Az 
aranyhoz és ezüsthöz hasonlóan igen vékony 
lemezekké nyújtható. A könnyű fémekhez tarto
zik ; a tiszta aluminium fajsúlya 2’583; a keres
kedésbeli öntött alumíniumé 2’64, a hengerelté 
2'68, a huzotté 170. Minél tisztább az alumi
nium, annál szivósabb. Feltűnő tulajdonsága, 
hogy színe állandó. Ennek az az oka, hogy 
sem a száraz, sem a nedves, sem a kénhidro
génes levegő nem befolyásolja. Salétromsav 
egyáltalán nem, kénsav pedig csak csekély mér
tékben oldja. Legjobb oldószere a sósav és az 
alkalilúgok. Magasabb hőmérsékleten az alumi
nium pora levegőn vagy oxigénben meggyullad 
és vakító fénnyel aluminiumoxiddé ég el. Az 
oxidációt nagy hőfejlődés kiséri, Ak 0:s 380,200
cal; vagyis az aluminium magasabb hőmérsék
leten a legtöbb fémoxidból az oxigént elvonja 
és eközben nagy mennyiségű hő fejlődik. A hő
mérséklet megközelíti az ívfény hőmérsékletét. 
Ezért használta fel Goldsclimidt az alumíniumot 
egyes nehezen redukálható fémek előállítására.

Eljárása szerint a redukálandó oxidol tűzálló 
tégelyben aluminiumporral keverve meggyujl- 
ják. Az égés befolyásával az olvadt fém az 
edény fenekén gyűl össze.

Az aluminium vegyületei igen állandóak s 
épen ezért sokáig nem sikerült az alumíniumot 
fémállapotban előállítani. A közönséges koholási 
eljárás a redukcióhoz nem alkalmazható, mivel 
a szénnel tüzelt kemencék nem szolgáltatnak 
annyi hőt mint amennyi az aluminium vegyiile- 
teinek szétbontásához elégséges volna. A XIX. 
század nagy kémikusai azonban megoldást ta
láltak. Redukálószerül az alkáli fémeket hasz
nálták, mint a lítiumot, káliumot s főleg a nát
riumot. „A nátriummal való bontást a következő 
képlet fejezi k i:

A1 Ch. ( 3-'-m  :) + 3  Na Al +  3 Na
Cl (+ 3 X 97 700) tehát az alumíniumnak Na-va 
való kiválasztásakor 160 900 +  293.100 
132-200 hőegység meleg fölöslegünk van." IÁI rí
Illés Aladár.)

Az alumíniumnak ezúton való előállítása, 
mint fentebb említettük Oersted és Wölder ne- 
véhoz fűződik. Az így készített aluminium még 
igen drága volt az nluminiumklorid és a nátrium 
magas ára miatt. Az aluminium gyártást jóval 
előbbre vitte Dnn ll< aki a kálium helyeit a jóval 
olcsóbb nátriumot alkalmazta, mint redukálószerl. 
Az aluminium gyártást nagyiparrá emelték: Webs
ter J., Nettó Curl és Cnstner H Y.továbbá GrubauL.

Ma már kizárólag elektrolytikusan állítják 
elő az alumíniumot a Kriolith Na;. Al Fi. és az 
aluminiumoxid aL O. elegyéből. A kathódot 
retortaszénnel bélelt vaskád képezi, melybe a 
kryolithol teszik. Az anód ;retortaszén rudakból 
áll. A keletkező ívfény hatása alatt a kryolilh 
megolvad és miután így vezetővé váll, alumi
niumoxid és kryolilh keverékét öntik a kemen
cébe. A keletkező aluminium a vaskád alján 
gyülemlik össze. Az elektrolytikus eljárás meg
teremtői Bunsen és Deville.

Az alumíniumnak igen sokoldalú alkalma
zása van. Mivel szerve; savakkal és vízzel 
szemben ellenálló, főzőedények és ivópoharak 
(cserkészsajka 1) anyagául használják Sebészeti 
műszereket is készítenek belőle. Sőt ma már 
nem ritkaság az aluminium kulcs sem. Könnyű
sége "miatt ott alkalmazzák, ahol a könnyűsé
get szilárdsággal kell egyesíteni. Újabban külö
nösen léghajók és repülőgépek szilárd vázának, 
a kémiai iparban pedig lepárló üstök készítésére 
használják. A kokászatban is fontos szerepe 
van. A manapság már mindenki számára köny- 
nyen hozzáférhető elem nagy Ígéretekkel indult 
útnak, de igazi hivatását csak a közel jövőben 
fogja betölteni. Es az emberi kultúra birodal
mában a nemrég még Verne regényekbe tar
tozó alumínium-korszak nincs is oly messze.

Bteliua Imre.
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Lépjetek be a Könyvbarátok Társaságába! 
A Könyvbarátok felhívása az ifjúsághoz!

Régi igazság, hogy a jó könyv a legjobb 
barát. Sohasem volt igazabb ez, mint a mai 
időben, amikor az emberek oly kevéssé barátai 
egymásnak. A jó könyvből emberszeretetet, be
csületet és hitel tanulhat az olvasó. Különösen 
áll̂  ez azokra az olvasmányokra, amelyeket az 
ifjúság barátai írnak az ifjúság számára. Régen 
nem okozod nehézséget, hogy veletek törődő 
felnőttek gondolatai könyvek útján eljussanak 
hozzátok. Olcsó volt a papir, módosabbak voltak 
szüléitek is s igy minden alkalmas időben, 
karácsonyra, husvétra, születésnapra megérke
zett számolókra a legszebb ajándék: a ió ifjú
sági könyv.

Az idők azóta nagyon sokat változtak. Még 
azok a fiúk és leányok is, akikről azelőtt jó 
szüleik mindenképpen gondoskodtak, most bizony 
sokszor önmaguk kénytelenek önmagukról gon
doskodni. Ha értelmüket művelni, ha lelkűket 
nemesíteni, ha tapasztalataikat gyarapítani akar
ják, a maguk erejével, elhatározásával és k tar
tásával kell csinálniuk. Minden fiatal fiú és leány 
meg is teszi ezt, aki a hétköznapi sok gonddal 
küzdő szüleit megörvendeztetni, terheiken köny- 
nyiteni akar s önmagát előkészíti a nehéz életre.

Mit tegyetek tehát Ti, akik ebben a nehez 
helyzetben sem akartok lemondani tapasztalatok 
szerzéséről, az olvasásban rejlő nemes szórako
zásról ? A Kazinczy Társaság Könyvbarátai meg
adják erre a feleletet. 1925. év őszén a jó ma
gyar könyv barátai összcállobak, hogy a nehéz 
gazdasági helyzet dacéra is biztosítsák a magyar 
irodalom zavartalan fejlődését itt, Szlovenszkó- 
ban is. Körülbelül 1000 felnőtt ember alakította 
meg a Könyvbarátok Társaságát s ők évi 120 
K-ért 6 szép könyv megjelenését biztosították 
a maguk számára.

Közben azonban nem feledkeztek meg róla
tok, a jó olvasmányok nélkül maradt magyar 
ifjúságról sem. Már az 1926-ik év folyamán meg
indítottak egy ifjúsági sorozatot, amelyet az akkor 
jelentkezettek évi 30 K-ért kaptak meg. Ez a 
sorozat a következő pompás ifjúsági könyvekből 
állott: Teleky Dezső: Erdélyi regék, Faludy: Mi 
a színház? Sziklay: Fekete ember, Lukinies Fri
gyeséé : E.gy pozsonyi Robinson története s végül 
a Nagyfőnök levelei, az Indián iskola, mely ér

dekfeszítő olvasmány képekkel és több kötetben 
jelenik meg.

Ezek a könyvek az első év eredménye. A 
következő évben egy nagy szlovenszkói rege
gyűjtemény, egy szépséges szép történelmi könyv, 
másik ifjúsági regény stb. fog megjelenni az 
ifjúsági sorozatban Összesen ó drb szép könyv.

Hogy szerezhetitek meg ezeket az olvas
mányokat ? Úgy, hogyha beléptek a Könyvbará
tok Társaságába, előfizettek az ifjúsági sorozatra, 
negyedévenként bekiildtök 7 K 50 f-ért, tehát 
egész évre 30 K-át.

Nem kell szüléitek segítségét sem igénybe 
vennetek, mert 7 K 50 f-t mindegyiiek félre tud 
tenni a nemes célra, de meg vagyunk győződve 
arról is, hogyha kedves szüléiteknek elmondjá
tok a Könyvbarátok Társaságának célját, ők is 
segíteni fognak benneteket.

Tekintve, hogy a már megjeleni ifjúsági 
könyvek elég számban állanak még rendelkezé
sünkre, ezekre is eiő lehet jegyeznetek. s 
akkor a felsorolt könyveket egyszerre megkap
játok. Ebben az esetben tagságotok az 5 926. évi 
január 1-től számit, de a 30 K évi tagságidijat 
legfeljebb két 15- 15 K-ás részletben, decem
ber és január folyamán kel! megfizetnetek.

Akinek nem áll módjában, hogy ezt meg
tegye, az lásson a pénzgyűjtéshez és, lépjen be 
az 1927. évre tagnak, jelentsétek be belépése
teket, buzdítsátok társaitokat, mondjátok el az 
ügyet szüléiteknek, kérjetek taggyűjlő íveket és 
szerezzetek minél több uj tagot ismerőseitek, 
osztálytársaitok között.

Mindennemű kérdéssel forduljatok a Könyv
barátok titkárához, Darkó Istvánhoz, kinek címe : 
Kosice-Kassa, Rasin-u. 2. 1 4. Készségesen vála
szol nektek s elintézi minden kéréseteket.

Gondoljátok meg, hogy önmagatok neve
lésén és szórakozástokon kívül, támogatnotok 
kell minden olyan törekvést, amely a magyar 
kultúrát szolgálja. Számítunk minden magyar 
fiúnak és leánynak, cserkésznek, gimnazistáknak, 
iparos tanulóknak, kisebbeknek és nagyobbak
nak a támogatására.

Juttassátok el kiadványainkat a falusi gyér 
mekekhez és a felnőttekhez is, mert azok min
denki számára élvezetesek és tanulságosak.

Tamás Lajos : jóságom sátora című vers
kötete a karácsonyi könyvpiacon jelenik meg a
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berlini Voggenreiler Verlag kiadásában. Lapunk 
larsszerkeszlőjének kőidére felhívjuk olvasóink 
figyelmét. A könyv ára porlóköllséggel együtt 
13 korona. Megrendellek) a szerző címén: 
ramás-Tomasehek Lajos, Bratisiava Pozsony, 
Hosszú utca 23 II.

A szlovenszkói magyar népmesék és 
mondák összegyűjtése. A pozsonyi Uránia 
tudományos egyesüld összegyűjti' és kinyomatja 
a szlovenszkói magyarság népmeséit és inon-

úgy kell leírni, amint azt a mesélő elmondja. A 
puszta mesén kívül följegyzendő még az a mód 
is, ahogyan a hallgatók mesélésre bírják a mese
mondót, ahogyan ez meséit bevezeti és mesélés 
közben a hallgatók közbeszólásaira visszavág. 
Végül fel kell jegyezni, hogy a gyűjtő melyik 
faluban hallotta a mesél, ki volt a mesemondó, 
milyen foglalkozású, korú férfi, vagy nő és hogy 
a mesemondó kitől tanulta, hol hallotta, vagy 
olvasta a mesét.

Az emberi tudás s képzelet legnagyobb alkotásaiba: épit:s:<i terén. Találd ki, melyik épilléinek mi a nerc? Akik derein 
bér 25-ig beküldik a megfejtést, azok között egy szép julalornkönyvct sorsolunk ki.

dáil. Bizalommal kéri az egyesület a falusi nép 
lelki gondozóit: a papokat, tanítókat és orvoso
kat, továbbá a falun élő értelmiséget, a tanuló 
ifjúságot, cserkészeket, kulturális egyesületeket, 
társasköröket, hogy segítsenek neki a feledéstől 
megmenteni azokat a különféle meséket, (tün
dérmesék, állatmesék, tréfás mesék, csali mesék 
slb.) mondákat, hagyományokat, egyes falvakra, 
vidékekre ráfogott csúfolódó történeteket, ame
lyek a falusi nép száján élnek. Hallgassák meg 
a mesemondást kukoricafosztáskor, lollfosztáskor, 
vagy egyéb alkalommal, írják le a mesét, vagy 
egyéb történetet és küldjék be az Uránia tudo
mányos egyesületnek Jankó Zoltán egyesületi 
igazgató címére: Pozsony, Kalapos-utca 4. Álta
lános tájékozásul szolgáljon, hogy a mesét min
den szépítés, vagy nyelvbeli finomítás nélkül

„Aki vig és eleven tud lenni erős fog- vagy 
fejfájással, aki nem enged a fáradtságnak és 
egyenesen ül az. asztalnál, mikor jobban esnék 
ledűlnie, aki katonásan lépked, mikor fáradt tag
jait inkább csak vonszolná, aki nem fél a hideg
től, aki a nem kedvelt ételeket is hősiesen le
gyűri, aki nem vesz figyelembe minden kisebb 
rosszúlletet: az. lesz. szert igazi szabadságra s 
az lesz képes az éleiben valami nagyot alkotni."

Foerstcr.

„Nekem nem az a magyar, aki élvez, aki 
kizsákmányol, aki élősködik. Nekem az magyar, 
aki dolgozik. Aki hivatalban, iskolában, gyárban, 
műhelyben s künn a széles mezők barázdáinál 
csiholja az emberek tenyerét."

Szabó Dezső.
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F iú k  a H á n y ha n.
V . /

A Mi Lapunk eredeli díákregénye. Irla : M átrai Guidó.

XI.
A vén csikasznál.

A hunyság cs a Fertő környéke már régóta boldog 
otthona volt az ezernyi vizi madárnak, melyek csak akkor 
költöztek el más vidékre, ha a száraz időjárás megfogyasz
totta a vizeket. A bíbic, a gólyatöcs, a pólimadár, a sokféle 
gém, a vakvarjú, a vizityúk, a dankasirály, a különféle vad
rucák, a búbos vöcsök, a kárókatona, a szárcsa, a kócsag 
és a daru ezrei lepték el a hallal bővelkedő állóvizek biro
dalmát. S mivel ember hozzájuk alig férhetet', lármás, zsi
bongó társadalmuk mind népesebb és népesebb lett,

A hanyi vizek világának királya a kócs-g voli, ez a 
hófehér, gyönyörű madár, mely messze kiemelkedik gém
rokonai közül mind testi szépségével, mind előkelő és vissza 
vonult életmódjával Ott élt az a vidék legbelsejében, a 
csöndes elhagyatottságban, ahol ember soha meg nem fordul, 
ahol a többi vizimadár is ritka már. Mintha nem bírná a 
hány többi lakójának örökös zajongását és türelmetlen moz
gását. Csak este szokott a külső vizekre kilátogatni, de alig 
szürkül az ég alja, már szárnyra kap és rnessz; fent a 
felhők közt húz vissza magányos telepére.

Őseink viszont a darut szerették. Ez volt nekik a 
kedves madaruk. Nem ismerték ők a turul nevet, nem 
beszéltek róla, nem használták címereikben, de annál többet 
foglalkoztak a darvakkal. Ezeknek szeretetét még Kelet 
pusztáiról hozták magukkal.

A régi századokban népünk njakán és dalaiban alig 
szerepel madár annyit, mint a daru. A lármás gyülekezetei, 
darvadozásnak neveztek. A strázsáló katonát a vigyázó 
daruhoz hasonlították. Az éberség, jó v így ázás, megbízható 
figyelem jelképe a daru volt. A hazájától messze került 
magyar darvakkal izenget szüleinek vagy szerelmesének. A 
népnyelv szerint darulábon szalad a német s a kedves 
tekintete olyan, mint a szelíd daru nézése.

Ez magyarázza, hogy ott találjuk a szelídített durvá
kat az udvarházak és varak udvarain, ahol e szelíd és ra
gaszkodó madarak szép rendet tartanak az alsóbb rendű 
majorság közt: szétválasztják a veszekedöket, védelmezik a 
bántalmazottat s ha egyéb dolguk nem akad, furcsa láncuk
kal kelletik magukat.

Ismeretes dolog, hogy a darvak, bárhol ütnek is tanyái, 
őröket állítanak ki és állandóan strázsáltatják telepüket. Az 
őrök 'aztán hangos szóval figyelmeztetik őket a fenyegető 
veszedelemre. Ezért hívták a darvakat vitézlő madaraknak ! 
Ezért tartogatták őket a várakban, mert a vitézeknek éber
ségben és őrködésben példát adtak.

Azonkívül pompás tollakat neveltek, melyeket évim
ként ki lehetett szedni. A harcokkal foglalkozó magyar tollal, 
főként daru tollat viselt sisakjának forgójában, a békés fog
lalkozású pedig kalapjában s ünnepnap büszkén mentek 
végig a falun a „darulollas legények"*

A várurak és kastélyos gazdák tehát azon voltak, 
hogy minél több szelíd darura tegyenek szert. A kapuvári 
grófok, a Nádasdyak, e célból külön urasági embereket tar
tottak, kik a madarakat megszerezték, felnevelték és gon 
dozták. Ezek voltak a daru-vadászok (darvadászok), vagy 
egyszerűen darvászok. Ezeknek mestersége sok ügyességet 
kivánt. Ismerniük kellett a hány óriási birodalmát, a náda
sok és zsombókosok rejtőkéit és a járást bennük csak úgy, 
mint a darvak természetét, fészkelési viszonyait. A szelídí
tendő darvakat kiskorukban a fészekből kellett kiszedniük 
s ez maga is sok tapasztalatot igényelt. Ha korán szedte ki 
a bókákat, elpusztultak, ha későn ment értük a darvadász, 
már szárnyra kaptak és elrepültek előle. Sok ügyesség és 
kimondhatatlan óvatosság vezetett csak célra ezekkel az 
éber. és őrködő madarakkal szemben. Nagy is volt annak a 
darvadásznak a becsülete az uraság szemében, amelyik 
évenként kedveskedett daruliakkal!

Még az urak közt is kedves ajándék számba ment 
Pázmány Péter érsek l(i27-bon írja a győri püspöknek : 
„Haliám, hogy oda Kegyelmetek felé könnyen szerit tehetik 
a durváknak. Kérem kegyelmedet, szereztessen énnekem 
néhányat az pozsonyi házamhoz Igen jó néven veszem ke
gyelmedtől." A Nádasdy-család tisztje Kapuvárról löGö bari 
két darut küldött, úrnőiének. „lm — írja az darvász*. is 
bocsátottam vélek, hogy szerével viselje, meg no sértse őket 
és tollúkat meg ne törje.“

Persze a hanyi csikasz is rajta volt, hogy kedvesked
jék uraságának daruliakkal s mivel ők ismerték a hányt 
legjobban, s közeiében eltel; a fészkelő helyeknek, ők is 
szállíthattak legtöbbet, ha restek és ügyetlenek nem voltak 
hozzá.

A „vén csikasz" is egy ilyen darvadászó családnak 
volt a sarjadéka s Így ősi jogon, az uradalom elnézéséből, 
foglalt magának egy kis tanyát a vízből kiálló dombháton, 
hogy ott élje le megszokott, de különben elhagyatott és sem 
örömmel, sem gonddal nem járó életét. Örökké olt lakik, 
állandóan azt bújja, hát hogyne ismerné a hányt! Az indián 
eligazodik a prairie embermagasságu füvében, mert a vadak 
nyomot hagynak benne ; a hanyi ember előtt nincs ilyen 
ösvény. Az iszap összefolyik, a sás, nád, káka visszahajlik 
a lépések után és eltörli a nyomot.

Az. indián szilúr I földön mozog, lehajtja fülét és a 
zajból megítéli a menekülő vad irányát: a hanyi ember a 
viz és a sár miatt ezt sem teheti. Az indián társaival jár 
a vad után, a hanyi ember egyedül áll. Az indián amerre 
tetszik, arra jár a prairie lukiján, a csikasznak elég egv 
félrelépés, egy megcsúszás, hogy a repedés ösvénye elnyelje 
s többé hírt se halljon senki felőle. Mennyivel küzdelmesebb 
ennek az élele !

Ez a folytonos halál veszély teszi oly nyugodtlá, vigyá
zó vá cs biztossá mozgását és őrzi meg (esti és szellemi 
épségét olv hosszú életen iu.

- Bizony, már elmúltam nyolcvan éves — mondolta 
a vén csikasz a fiúknak — de bála Istennek, erőm még nem 
nagyon fogyatkozott meg.

Es sohasem megy be a városba vagy faluba ? — 
kérdezte tőle Elemér.

— Bizony igen ritkán. A legnagyobb ünnepeken, ha 
az idő és vízjárás engedi, elmegyek Isten házába. Vagy ami
kor kiköpök a ruhából, akkor bemegyek a vásári alkalomra.

A fürdés után körülnézlek a fiúk a kis telepen. A 
kiskút, mellett friss vizű gödörben várja a fogott hal és csík, 
mig érdemes lesz elszállítani.

Hát ezt hová teszi? ■ kérdezte Géza.
— Ili van közel a Repce, az ottani halászoknak 

szoktam átadni, ufóktól kapok pénzt, olajat, gyulát, sót és 
miegymást érte.

Hát n malacot hol vette? — mutatóit Imre a kis 
ólra az árnyas lak alatt.

Azt i: azok adták. Sok esik és hal megdöglik, 
mielőtt elszállítanám őket. Azokkal tartom. Lesz. belőle PO- 150 
kilós Adventra, a zárja és busa ztáu kitart engem.

Hát családja nincs ?
Nincs, minek. Csak akadok az a magamfajta em

bernek. így szabadabb vagyok, kevesebből kijövök és az 
Istenen kívül senkivel sem kell törődnöm.

Megnézték a hálóját.
Ezt is magam csinálom. A hosszú télben ráérek. 

Meg ezeket a esikvarsákot is.
Sűrűn fonott fűz-- esszéből van készítve ez a szer

szám. Keskeny nyakán at bemegy a csík és a kisebb hal, 
de ki már nem bír jönni. Az ér melletti vizjáratoklm rakja 
el őket. A csík és hal ezeken ál mozog és menthetetlenül 
belekerül. Időnként a csikasz felszedi őket és a tetején levő 
kis nyíláson át kiinarkolja a zsákmányt.

— Most igen nagy a viz — mondotta a csikasz — 
elöntötte a régi töltéseket, azért hát magam csinálok rőzsé-
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böl ős nádból toldást füléjilk. De e/. nem sokat ér, bál inkább 
a tavakra járok és halászhatok.

— Van sok hal ?
Most nagyon sok, alig bírok velük, alig gydznm az 

árukat elrakni Mar nem is fogadom el, hanem a takarókba 
rakatom. Nem jó a pénz az ilyen magányos embernél. Még 
a könyvöt sem engedem be a hajlékomba, Még szemet vetne 
valaki rá és rám támadna miatta !

. . . Ilyen dolgokkal telt el a nap.
Kste korán feküdtek, mert a fiúk megkérlek a vén 

esikász', hogy mulassa meg nekik a hány ébredését, a vi/.i 
madarak hajnali mozgalmas életéi

Szabad lesz lőni is belőlük ? - érdeklődött Kleméi* ?
— Hát puskájuk is van?

Van kettő! Nem nagy, tizenkettes Hébert.
Szabad, avval nem sok kárt lesztek.

De jó lesz haj! ~~ lelkesüli Kari, aki már eddig is 
nehezen bírta magától a sok madár láttára ezt a szórako
zást megtagadni.

*

Messze még a rózsaújjú hajnal, mikor a kis társaság 
már a csónakban ül. A vén csikasz ugyancsak lújja a fiis- 
líil és inártogutja a tolónulal. A ladik halkan úszik a vizen, 
keskeny eleje befurakodik a nád, káka. gyékényfélól; alkotta 
sűrűségbe s sziszegve tolja szét, hogy utat csináljon magá
nak. Hsak oly csekélyke nesz támad belőle, mint az enyhe 
szellő reggeli ásítása.

Éjszakára a vi/.imadár kijár a hány sekély szélére, a 
külső vizekre, ahol könnyebb élelmet szerezni a falánk 
gyomor számára. Mire onnan visszatérni kezdenek, addigra 
a Király-ló mellékén akarnak lenni. A vén bámulatos biz
tonsággal vezeti a ladikot, pedig alig látni pár lépésnyire. 
Majd egy óráig mennek minden hang és szóváltás nélkül, 
csak a bámulással és a szúnyogok rajával való küzdelem
mel elfogdalve.

Mire odaérnek, mintha világosodna.
Megtölthetitek a puskátokat, súgja nekik az öreg.

Kgyszerre mozgás támad körülöttük. Ébred a hány 
madárvilága. Ktlöl kezdve azt sem tudják a fiúk, merre 
nézzenek.

Roppant magasságban előkelő nyugalommal úszik 
néhány fehér madár. Alig látni őket.

— Kócsagok, súgja a csikasz.
Alantabb gémek jönnek. Ki tudja honnan? Aztán 

vad rucák csapódnak bele a zsoinbékokba, alánok megint 
más madár. Csupa élet, mozgás és zajongós lesz a hanv, 
mire fölkel a nap. A iiúk lőnek hol erre, hol amarra. Fel
riasztanak vele tömérdek állatot, de minden észrevehető 
eredmény nélkül.

A Iiúk egyszerre figyelni kezdenek.
Harangszó 1
A madarak okozta rettenetes hangzavar közepette is 

jól hallatszott a hajnali harangszó. A vén esikász levette a 
kalapját és ímádko ni kezdett. Példáját bensőséges áhítattal 
követte a négy fiú.

— Honnan hallatszik ez ide? - -  kérdezte csodái
kéivá Imre.

— Osliből, de nagy ritkán, csak ha déli szél fúj és 
párás a levegő. Azt jelenti, hogy hamarosan eső lesz.

— De furcsa itt ez a harangszó h a j! — fontoskodott 
Kari. — Az. ember itt a külvilágról egészen el tudna feled
kezni 1

Ezalatt a levegőben zajló madársokaság kezdett le
húzódni a nád és sás közé.

Most kimegyünk a tóra, — mondja a vén, miután 
kigyönyörködték magukat. És újra dolgozni kezd atolóruddal.

A nap fénye bíborvörös színbe öltözteti a nyilt viz
űikről, mire odaérnek. Otl is nagy az elevenség, tele van 
repdeső, fürdőző, hápogó, játszó madarakkal. A két puska 
egyszerre dördül el. Rettenetes zsivaj támad rá. Egymást 
paskolva. menekül a madársereg, de négy-öt ott vergődik 
félholtun a helyén : a vadászzsákmány.

Innen a király.egcr felé veszik óljukat.
Majdnem éjjeli sötétség fogadja itt őket, csak a tö

mérdek madárhang bizonyítja a hajnalt.
Itt nem messze van a gémfalu!

A Hókban reszket a lélek az örömtől.
A tolórúd alig vert zajt, de az. óvatos madarak mégis 

hirl szereztek közeledésükről. Eleinte csak nyugtalankodó 
lumgásukat hallották, majd észre is vették őket, a lombozat 
résein át feltünedezett előttük egy-egy kóválygö karcsú 
madár.

Hamarosan a gérnfalu közelében voltak. A fák ágai 
közt rúzséból és nádból rakott kocsikerékre emlékeztető 
lapos fészkek látszottak. Volt talán harminc is. Szürke gé
mek tanyáztak bennük.

Szabad lőni ? kérdezte Elemér az izgalomtól 
eped ve. kassánként mind elrepül.

Csak tessék !
Majdnem egyszerre lőttek móriul. Egy gém kalimpálva 

esett ki a fészekből, a többi pedig ijedt korrogással kóvály
gott a fák felett.

Örömmel emelték he a ladikba.
Ha daru nincs, legalább ez legyen,
A lázban égő vadászok nem sajnálták a puskaport, 

de a kis fegyverekkel egyéb eredményt nem értek el.
S ez igv tartott egészen a szállásig.
Mikor Imre kezében volt a puska, egy sas suhant el 

feleltük. Rá fogta, le is esel!, de a csalán és vi/.i petrezse
lyem irdatlan sűrűségébe, ahová lehelellenség volt érte 
menni.

De volt ez valami haj 1 — állapította meg Kari, 
mikor a ladikból kiszálllak.

A vén esikász csak mosolygott rája.
A pompás kalandot jó reggelivel hálálták meg a fiúk, 

utána pedig segítettek neki a varsákat megnézni s a benn
rekedt halakat és csíkokat a halgödörbe eregetni.

Mosl már csak egy kívánságom volna, — kezdte 
a beszédet Elemér a reggeli után.

Micsoda, gyerekem? —■ emelte rá a vén csikasz
tekintetét,

— Az, hogy ebben az áldott és vad környezetben 
valahol egyedül Üríthetnénk egy két napot. Pártfogás, ház és 
segítség nélkül.

De igazad van Elemér haj ! - helyeselt Kari.
A csikasz a fejét csóválta. Azt gondolta magában, 

hogv e mohó és kalandvágyó fiúknak semmi sem elég.
Aztán mit csinálnának olt ? — kérdezte.
Azt magunk sem tudjuk. Szembenéznénk a vesze

delmekkel, magunk erejével loküzdenénk a nehézségeket és 
teljes szabadságban töltenénk kedvünket.

Az öreg meggondolatlan beszédnek tartotta ezt, nem 
is felelt reá.

A fiúk aztán elszélcdtek. Aludtak, fürödtek, a bagó- 
csokkal küzki'dtck, a halgödör halaival játszottak.

Ebéd után váratlanul ráteroli a vén csikasz a beszé
det a fiúknak ismert kívánságára.

—1 Ha engem is elvontatnátok egy darabon, mint 
tegnap a hanyűrzö Józsit, mutatnék egy mctcést a királytón 
túl, amely egy ilyen kis szigethez visz, mint ez az enyém itt.

— Nem lakik rajt’ senki ? — kapott a szón Elemér.
— Nem, ott egészen egyedül lesztek.

- Messze van ide?
-  Bizony jócskán. Som a puskád urranás, som az 

éjjeli tűz nem hat el onnan idáig.
— Ház van rajta ?
— Egy csöpp kis kunyhó, ha néha ott ér az cső munka 

közben, abba bújok be.
— Kútja van-e ?

Nincs.
— Akkor az nekünk való hely! — kiáltott fel Kari 

De nagy hasznát vesszük ott az. én csövemnek haj 1
Cehet csővel vizet szívni a tőzeg alól V
Igen frisset és jóízüt.

Elemér hirtelen megragadta a vén esikász karját.
- Oda mutassa meg nekünk az utat 1 — mondotta 

majdnem magánkívül. — Azt a helyet még megtapasztaljuk 
és utána úgyis távoznunk kell a hányból, mert eltelik az 
időnk 1

A vén ravaszul -mosolygott.
— Ha elvontatnak egy darabig, szívesen megmutatom,
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de innét nem lehetséges.
— Megyünk ! kiáltott lilemér.
— Kljén íu önál ó hanyi diáktelcp 1 — lelkendezett 

Géza is.
fis nagy sebesen kezdték minden dolgaikat vissza

hordani Borregőhe, csak a csikasznak szánt ajándékokat 
hagyták a hajlékban, Hozzá épp oly kedvesek és bőkezűek 
voltak, mint a hanyörzővel szemben, pedig ez nagyon erő
sön tiltakozott . . .

XII.
Ó nálló  (liá litf lc p

A fiúk avval az érzéssel indultak meg, hogy nagy
szerű kaland előtt állanak. Kalandban lesz részük, amilyen
ben eddig még nem, mert hiszen eddig kézröl-kézre adták 
őket különböző pártfogóik.

Hamarosan elérték a Kis meteés nevű kanálist, ennek 
egy mellékcsatornájához igazítolta őket a vén csikasz, mely 
egy irdatlan őshanyba nyúlt bele,

— Ezen menjetek gyerekeim egyekesen. Nem lehet 
eltévedni, mert látjátok, hogy ítt-ott egymagányos fa is van 
az cr partján, azok is mutatják az irányt.

— De csikász bácsi, — szólt Imre meglepetve, amint 
elfuttatta szemét a gondozatlan csatorna vonalán, — hiszen 
ezt már benőtték a vizi növények ?

A vén ránézett szigorúan.
— Hát azért jöttetek, hogy a hányt lássáto , vagy 

sem ? Ez itt egy eredeti részlete. Bizony régen járt kotrógép 
benne. Lesz ennél még sűrűbb is a nád és káka benne, de 
azért el lehet menni, mert zsombék nincs benne.

Elemér intett Imrének, hogy ne akadékoskodjék, az 
tehát hallgatott.

— Én is erre járok oda, — folytatta s csikász — 
igaz, mostanában nem voltam, mert akad dolgom otthon is 
elég. Ili majd lesznek nehézségek, amikkel szembe kell szán
notok, de hiszen magatok mondtátok, hogy ilyesmit is sze
retnétek tapasztalni és küzdelmeken is átmenni.

— De ez. igaz is — bizonykodott Kari. — De kiváncsi 
vagyok már haj !

— De atyáskodó volt az öreg — mondotta Imre, mi
kor elváltak tö'e s a csónak orrát a metcésnek irányította

— Teljesen igaza van — vágta rá Elemér.
— De arra nem gondolsz ugy e, hogy itt a csavar a 

sok akadéktól nem tud majd dolgozni.
— De nagy baj i< lesz az haj ! — gúnyolódott Kari. 

Mire való a két tolórúd ?
— Széjjel tolja azokat a csónak — nyugtatta meg 

Géza is,
Imre vállat vont. Mint szakember ő már előre gon

dolt ós már most látta a veszedelmeket, amelyeknek elébe 
mentek anélkül, hogy kellőleg felkészültek volna ellenük.

Mehettek jó másfél kilométert, azalatt nem volt külö
nösebb nehézség. A káka és a nád ritkásan állt a vízben, 
a csónak valóban széjjelválasztotla őket és közéjük tolako
dott. Itl-ott beleakadt a hínár vagy más a csavarba, de azt 
könnyűszerrel széjjeltépte. A fiúk gondtalanul átadták ma
gukat az új helyzetnek.

ilyen szabadoknak nem érezték még magukat, mióta 
hazulról elindultak. Élvezték a derült nap és a szép kör
nyezel kínálta gyönyörűségeket. A hináros viz megmutatta 
nekik életét; különös alakú férgek rajzottak benne, a növé
nyek alsó szárához kötve villogott itt-ott a vizipók fészke ; 
itt pióca úszott hullámos testével, amott a vizicsibor ipar- 
kodott elrejtőzni a mélybe. Sok helyütt tele volt az ér 
líindórrózsával, melynek arasznyi átmérőjű leveleiről kövér 
békák néztek feléjük kocsonyás szemmel, majd ijedten 
vetették a vízbe magukat az isin Tétlen veszedelem köze
ledtére. A hajtócsavar erősen garázdálkodott a tündérrózsa 
telepeken: méterhosszá barna csövek, összetépett levelek, 
leszaggatott virágok úszkáltak a viz felszínén, miután átha
ladtak fölöttük.

A nád, gyékény, és káka azonban mind sűrűbben 
foglalta el ér medrét s Berregő mind nehezebben haladba 
lőtt. A fiúk a tolórúddal próbálták az akadályt szétválasztani 
előtte, de nem sok sikerrel. A növényzet már nem tolódott

széjjel, hanem clfokíidt a csónak alatt, minél: eredine-ivr az 
lett. hogy a csavar.élé kerültek s annak zit keleti “/ag
gatnia őket, ha beleakadlak.

- így nem sokáig bírj i a motor, ■ jegyezte meg 
Imre aggódva

A kák,'t könnyű volt elszaggalnia, de a nád ós a 
gxckénv igen szívós volt. A motor is erősen dolgo ott, ne 
az aggodalomtól a fiúk arca is verítékei volt már.

- Álljunk meg egy kissé, — rendelkezett Elemér 
hadd pihenjen a motor.

Imre megállt, aztán a csónak végére mászott --s ugv 
ahogy megtisztította a csavart a. beléje keveredett nád es 
gyékény szálaktól.

- Ez egész jó kila'álás — örvendezett Elemér, min
tán megindullak. --  milyen könnyen megyünk most.

Áz öröm azonba - nem tartott sokáig, mert csakhamar 
ismét és ismét, inog pedig annál sűrűbb egymásutánban 
k llett megái niok, minél sűrűbb lelt elöltök a növényzet.

Menjünk ki a motcésből, ott a zsombolyok közt 
tisztább részeket Iá ok — indítványozta Géza.

— Azt már nem ! — tiltakozott Elemér. - mert ki 
tudja visszatérhetünk-e. A motcésből semmi körülmények 
közt sem térünk ki, mert az eltévelyedés veszélyének lesz.- 
sztik ki magunkat.

Végre oly sűrűség állta már útjukat, hogv a motor 
magától is leállt. Nem győzte eltépni a rátekerődző növé
nyeket.

— No most? — kérdezte Elemér s arcán látszott 
az aggodalom.

— Forduljunk vissza! — indítványozta Géza.
— De szépen nézünk ki haj ! — szólt Kari gúnyosan.
- Azt szégyen lenne megtennünk : a vén csikasz 

nem csap 1* bennünket, majd csak végetér ez a küzdelmes 
részlet, — mondotta Elemér elgondolkodva.

(Folyt, köv.)

Kimutatása
a jelenleg Csehszlovákiában működő középis

kolás magyar cserkészek létszámának.

Képesítés F e l e k e z e t  s z e r i n t
a cserkészcsapat s js |  i I s i  ! i c

székhelye és neve r  1 Ó 1 ó 
o 1 ® c

= i . | 1.5 1
le 1

|:0 ]_• S  | - •- k  k  k  1 -  | -  |
Beregszász 
..Bagoly* csap.it el 24 14 lil lj l| fioj -
Érsekújvár
„Czuczor" csapat "1 *2 1 -
Kassa Nem adott kimutatást.
Kassa
10. raj fiúk -  1 4 44 5 5 25 25  1 - 51) - 56
Kassa
10. raj leáayok 1 ' 2 27 fi 1711 — - 3 i | fii
Komárom
„Jókai" < sapat () ho 2 2 14' öli ö o| 9— 74 - 74
Losonc/.
„Madách* csapat 1U •> 10| 40 20 47 4 10,22 83 83
Losonc/.
„Veres Pálnó“ cs. — 1 t : i 7! t í j- i  fi, 11 — |‘J0 20
Pozsony i n ' 0 
„Kiskarpatok" tm 1B| _ 115, öt 4'. j 93 32 4 129 - 129
Pozsony 4 17 lő  5 21 2-1„Kiskarpatok* leánvl —
Rimaszombat 
„Tompa" csapat |t* Ifi 24 r | :itr 8 ífidfi - 6 1 65

Összesen: |38|2E ! 71 > 284 12'. ::90 07 88,07 fi 4Őfi,72 5 9 0

Természetesen e szám nem teljes, mert 
hiányzik a kimutatásból a farkasdi, besztercebá
nyai csapat és a kassai 5-ik raj létszám kiírni- 
tatása, úgy hogy ezekkel együtt az cv s/létszám 
640-re tehető.

Scherer Lajos.
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K I XOűő- N£HESVZÊ R'jr

Pueri Saborate!
Uccu gyerekek, kisdiákok és „felnőit" nyol

cadikosok, figyeljetek csak ide szépen !
Mi is jártunk iskolába, nekünk is volt la

punk, a „Zászlónk", ugyanolyan, mint „A Mi La
punk", ugyanolyan gondos kezek szerkesztették, 
irfák. amilyenek szerkesztik és írják most a 
tieteket.

Nekünk is volt rovatunk, a „Fakadó rügyek", 
ahová az ország minden tájáról egybeseregletfek 
a szárnyatbontogat ), már-már repdeső kéziratok 
és volt nagy öröm -  amit akkor gaudiumnak 
neveztünk, - -  amikor valakinek írását a „Zász
lónk" közölte.

Az én időmbe n  Bányai Kornél volt az első 
lévai gyerek, akinek a verse ott megjelent. No 
meg is jelenhetett, mert ez a mai dr. Bányai 
Kornél belső munkatársa a „Nyugatinak s 
Osváfh Ernő állítása szerint a legelső élő három 
magyar lírikus közé számíthatjuk.

Pedig bizony az Árok-utca és Honvéd- 
utca sarkán csak épen egy pár esztendeje, 
hogy együtt nagymétáztunk, igaz, hogy nem 
éreztük még akkor a háborút és egyébre sem 
volt gondunk, mint a játékra, persze, csak a 
tanulás után.

Lám, lám. Az idő elrepül. Az édes ifjúság 
csak az emlékeit hagyogatja hátra, nemsokára 
azt is csak alamizsnaként.

Hogy azonban ne fogyjatok ki a türelem
ből, elmesélem azt is, hogy épen ötödikes gim
nazista voltam, amikor az első versem nyomta
tásban megjelent

Hogy milyen büszkén járíam-keltem akkor 
az utcán ! Pedig még rövid nadrágot viseltem, 
ha jól emlékszem, mert az első hosszú nadrá
got csak hatodikos koromban kaptam karácsonyi 
ajándékul.

Aztán lassacskán abbahagytam a versírást, 
és áttértem a prózára. Van vagy tíz esztendeje 
ennek.

Miért mesélem el ezt nektek, gyerekek ?
Hiszen lehet, hogy kilencvenszázalékotokal 

nem érdekli az irodalom, nem érdekli sem az 
én írásom, sem a mások írásai.

Hanem tudjátok-e, mi adta kezembe a 
tollat ?

Javítgattam a magyar dolgozatokat. Javít
gatom a csacsiságokaf, megpirostentázom a 
rettenetes helyesírási hibákat, megcsinálom a 
ki rém tett kötőjeleket, de hiszen ti gyerekek 
jól tudjátok, hogy mi mindent kell egy dol
gozatjavításnál csinálni.

Egy-egy sikerültebb dolgozatnál elégedet
ten bólintok és kicirkalmazom szépségesen az 
egyest, a legszebbnél aztán megállók és újból 
elolvasom.

Nini! Hiszen ez a gyerek kész író! Egy- 
egy mondata olyan szép, hogy ott állhatna az 
olvasókönyvetekben. Aztán lám azt is tudja, 
hogy nemcsak egy-két téma van a világon,

Es kettőzött gonddal irom a nagy egyesi, 
bizony a gazdája megérdemli

Gyerekek I Olt látjátok a katedrán maga
tok előtt a fiatal tanár urakat, öreg tanár bácsi
kat, amint szigorúan jegyzik be a noteszbe az 
osztályzatokat.

Gondoltatok-e arra, hogy mindnyájan egyet 
várnak tőletek : az eredményt! ?

Es ugye észrevettétek, hogy felmosolygott 
az arcuk, amikor szépen feleltetek, nagy szépen 
írtatok, mert lám a saját gyermekkoruk jutott 
eszükbe s bennetek látták önmaguk fiatalságát!

Dolgozzatok és olvassatok gyerekek s ha 
éreztek magatokban egy körömhegynyi erőt, 
mulassatok meg és küldjétek el, hiszen ki tudja, 
mi lakik bennetek és ki tudja, mi lehet még 
belőletek! ?

Higyjétek el, kevesen olvassák nagyobb 
figyelemmel és nagyobb szeretettel a „Fakadó 
rügyek" rovatát, mint én. Olt keresem a jö
vendő nemzedéket és ott találom meg egypá- 
runk énjeit.

. . Várnak még a füzetek, végét szakítom 
a beszélgetésnek. A viszontlátásra gyerekek I

Farkas István.

A/. é lei virágai.
Hatalmas virágoskerlje volt az Eleinek: 

tele pompás szirmú, édes illatú Virággal. Vol
tak hatalmas, büszke orchideák és megbúvó, 
szerény kis ibolyák s az Elet szeretettel nézett 
mindegyikre. _

Ha az Élet pompás házába látogatóba jött
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uz Öröm, repesve szaladt akkor, hogy Virággal 
díszítse föl házát az öröm gyönyörűségére és 
tépett egyaránt orchideát, ibolyát: sírt, jajgatott, 
most egyenlően a büszke és szerény Virág.

Ha az Élet szomorít sírjába beköltözött a 
Fájdalom, akkor is letépte legszebb Virágait, 
és teletöltötle vele a hideg sírt s a Fájdalom 
puha, gyönyörű virágpárnán hempergette bél- 
poklos testét.

A síró Virágok jaja odahallatszoti az Élet
hez, amint szomorúan nézte elhagyatott, letárolt, 
kifosztott kertjét. Állt az Élet dermedtem fájón 
s valami szörnyű hidegség levágta csontjairól a 
meleg, duzzadó húst . .. Á megmaradt Virágok 
ijedten emelték fejüket a sötét Alak felé: a 
Vég volt az, a maga teljes túlvilági pompájában. 
(Újvár; F o rg ács Béta.'

Ő szi dal.
Künn a sárgult lombok 
Mit susognak mostan ?
Fs a bús madarak,
Mit csevegnek halkan ?
Vége van, vége van 
A mulatozásnak.
I 'égé van, vége van 

A gyönyörű nyárnak.

Künn az őszi eső 
Már dühöng erősen,
(igénye kis madarak 
Meghúzódnak szépen..
Alszik a természet 
Az ősz elaltatta,
Megpihen a madár,
Es az erdő vadja.

(Ipolyság). D om bi Irén  potg. isk. III. o.vt
Hangulatos, méla érzés árad a ritmikus sorokból, bár a léma nem 

új. Tanulással, gyakorlással a rímek is jobbak lesznek, ugye írónkéin ? !

A.z élet.
Sebesen vágtat gondolatunk 
a képzelet országiba, 
mig mi oly lassan haladunk, 
akár a leglussúbb csiga.

A: ember egy célt kitti :ö't éh lében 
és folyton afelé halmi: 
tüskés bokrokat tör át. mik élőké 
elzárják mindig az utat . . .

Jő az élet oroszlánja 
s látja az embt rt ottan; 
az ember magát, védeni nem tudja 
s a bestia előtt fekszik halotton . . .

Mi azért, küzdünk életünkben,
hogy végül boldogok legyünk;

de utódaink sem tudják elérni, 
amiért, itten szenvedünk.

(Budapest) IMterl'y István.
111. Kiírni, o. tan.

Jól van, l’i s t a ! Ebből a versből mindenki láthatja, hogy a le 
gonddalaid i~ sebesen vágtatnak a képzelet országiba. Az is meglátszik 
belőle, hogy derék eserkésy. vagy, aki egy >-é>\ felé balad állhatatos h'dek- 
kol, tüskén-bokron a '. Csak a vers végével nem értünk egyet. Mi bizony 
azt hisszük, hogy az olyan legény, mint amilyen to vagy, boldog, mert 
boldogságát m inden ember önmagában hordja.

C serkészfiúk!
Fiúk! én láttam az Istent.
Villámokat szórt tekintete,

Alkotó nagy kezét, amerre vitte,
Nyüzsgő élet lepett el mindent.
(lserkészfiúk!
A Ti szemetekben láttam az Istent.

A célkövü sziklatömbök 
Egetverö csúcsán fenyők vagytok,
— A vihar csak izmotokat edzi. —
Onnan a felhőknek_ köszöntök.
( 'serkészfiúk!
Ti fenyves acélkor,ü sziklatömbök.

Most, hogy Valakit temetnek,
Könnyes szemetek bíborban ég :
Könnyeitek alatt a jövő ül:
Ft Hármad,unk, ha leperegnek.
Cserkész f i ú k !
Ti majdan áldottai, czereknek.

Fel a szírekkel hát Fiúk!
Ml most a rengetegben járunk.
Véreső tüskék közt vérben állunk,
Csapán bennetek van a kiút;
Cserkész fi tik !
Ti istenszemül derék cserkészfiúk !

(Ipolyság). G rünw ald József VII o. i.
A költeményben van sodró erő. Legnagyobb hibája a kifejezés 

mesterkcltsége, amelyről -- reméljük — idővel le fo szokni.

Mintegy ott («" öve annak, bor y a Maga- Tatra be\ enalott a idegen forgalomba. A''ót a 
világhírű fürdőhelyek kelet ke/lek tövében s lélcn-nyáron egyaránt keresik tol az üdülök 

és turisták. Téli tájképünk egy ródlizó társaságot mutat be.
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Sorsunk.

.1: éleiben van néha pillánál,

.1 föld mindem bakáját levetve 
Szépre vágyunk', vágyó lelkünk kedve. 
A psoda-kincses ég felé ragad.

Hívnak föl, nekünk meg szállni kell. 
I'unnak a Hit, Tisztásáé, Igazság, 
Szénáéi: a. magasságot lakják ;
S soha őket erőnk vein ári el . ..

. .. De magasból hamar lehullni vágyunk,
I’íssía a földre, sárba, szenvedélybe,
Szörnyen nagyot zuhanni, mélyre, mélyre., 
(lovász gyönyör nagy bukásunk !

*
dói van elrendelve, hogy meg kell 
Bekéiül életünkkel, ahogy van :
Kis szárnyalásokkal, bukásukkal,
Jövővel és szédiiletekkel.

(Losonc). Petik  G yula Vili. o. I.

E bölcselmi költemény szépen fejezi ki az alt peszmél, de még 
köllőibb. simább nyelvre kell törekednedS P O R T

O  ' ...... . • -— .....— —

Az érsekújvári rgimn. labdarúgó csa
pat már többször mérte össze erejét más csa
patokkal. A legizgalmasabb mérkőzés old. 18-án 
folyt le, amikor a komáromi főgimnázium csa
patával folytatta le a bajnoki mérkőzést. Kezdet- 
tői fog - jész végig az ujváriak-é voll a tölécy 
Veszélyes lerohanások közben az 5-ik percben 
Néder gólt lőtt. Az újváriak nyomasztó fölénye 
továbbra is tart és Chinoránszky, majd isméi 
Néder m 'glövi a 2-ik és 5-ik gólt. A tempó kissé 
lan Hiúi Komárom fölnyomul és kornerbő! a 
icibí'a Ú vár kapujába kerül. Újvár nem veszi 
komolyan a dolgot s csak akkor tér magához, 
mikor ismét gólt kap Ezután ismét Újvár ra
gadja magához a fölényt és Chinoránszky a vég 
leges eredményt Újvár javára állítja be 4 : 2 arány
iba n (Jócsik Lajos.)

Magyar ifjúsági atlétika Pozsonyban. A
pozsonyi „Kiskárpátok" cserkészcsapat Minden
szentek délelőttjén bonyolította le első házi at
létikai versenyéi a P T E. sportegyesület ligeti 
pályáján. A változatos programmá ifjúsági sport
versen'. I, melyre nem kevesebb, mint 159 bene
vezés történt, nagyszámú diákközönség nézte 
végig A versenynek rajverseny jellege volt s a 
következő eredménnyel zárult: I. Jókei raj 205 
pont. II. Arany raj 83 pont. Hí. Deák raj 73. IV. 
öreg raj 55 pont. V. Széchenyi raj 43 pont Vi. 
Kisesei k é s z e k  raja 4.  pont.

A verseny győztesei: 60 m. futás: Feilscher 
Pál 9“ ICO m. futás: Ludwkj A. 13“ 200
in. futás: LudWig A 27“ 1500 ni. futás: Du
dás L. 5’29“. 4/100 ni. őrsi staféta: őzek
54“4. Olympiai rajstaféta; Arany-raj 4’ 29” 

Akadály-öltözködési verseny: Reiman Gy. 
Kötélhúzás: Deák-raj. Zsák-futás: Olyvek. — 
Kelacsadogotó verseny: Vércsék. Börlabduhnjilús: 
Zelms L. o3 m 49 cm. — Cserkészboidobás: 
Nemesszeghy ) 33 m. 75 cm — Súlydobás: 
Nagy J. 9 m. 85 cm. Diszkoszdobás: Nemes
szeghy J. 19 m. 57 cm. — Foolbaltévolrúgás:

ü

Glaser 33 m. 62 cm. Távolugrás: Nagy I. 5 
m 46 cm. Magasugrás: Nagy I 147 cm 
100 ) m. cserkészmenet (40 in. lépés, 40 m. fu
tás) : Török 4’ 10”.

A verseny Hornyák Odiló főparancsnoknak 
köszönheti sikerét, akinek gondos rendezésében 
a csapal tisztikara segédkezeti. Ha a nemes 
példát minden cserkészcsapat követi, úgy hatal
mas fejlődésnek indul a csehszlovákiai magyar 
ifjúsági sport.

A „Kiskárpátok" T. E cserkészcsapata jövő 
év júniusában nagy atlétikai versenyt kiván rendez
ni, melyre megliivjva acsehszlovak köztársaságban 
lévő cseh, szlovák, német, magyar, zsidó és 
woulkraft czerkészcsapatokat. Nevezett csapatok 
benevezése esetén legkevesebb 200-300 cserkész 
áll starthoz. (Kremli (lusztáv.)

Téli cserkészés. Aki csak a nyári napfény
ben látja a természetet, az nem ismeri azt Hó
ban, fagyban egészen más minden odakünn, mint 
a nyári dús lombok közölt. De nemcsak ter
mészetismeretünket fejleszti a téli cserkészés, 
hanem rengeteg tanulságot nyújt a nyomolva
sásra, térképolvasásra, tájékozódásra és becs
lésre is A nevelés szempontjából felbecsülhetet
len értékű a karácsony és újév között, vagy más 
alkalmas nnmkaszünet kihasználásával rendezett 
„téli tábor", itt nem szabad sátorozásra, sem 
pedig nagy tömegre gondolni Á táborhely télen 
hegyi menedékház, erdészünk vagy favágóházikó. 
A téli tábor elsősorban a l ó  éven felülieknek 
való és csak úgy van értéke, ha kisebb csoport 
rendezi. A halott világban különös erőt nyer az 
egymásrautaltság, a jó barátság érzete és a téti 
cserkészés e nagy nevelőtényezőjét a legben
sőbb testvériességre építő kis cserkészegysé- 
geknek : az őrsöknek kell kihasználniok. Nagyon 
helyes, ha vezetői csoportok szállanak külön 
téli táborba Ez kitűnő módja annak, hogy a 
csapat vezető elemei teljesen összeszokjanak, 
szellemük egységessé váljék és gondolkozásuk 
a megfontolt parancsnokéhoz simuljon. A léli Iá-
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bornál gondosabb előkészítésre és több előze
tes tapasztalatra van szükség, mint a nyárinál. 
A meggondolatlanságok és hibák súlyosabb kö
vetkezményekkel járhatnak. Ezért szükséges, hogy 
a résztvevői kiismerjék már magukat a tél ve
szedelmei és nehézségei között Ahogy a nyári 
táborozást is sok erdei gyakorlat, tavaszi kirándu
lás és tapasztalat gyűjtés előzi meg, úgy a télitábor 
sikere is előbb számos téli kirándulást, félnapos, 
egynapos természetlátogatást kíván A téli ki
rándulás tízparancsolata: 1. sötétség előtt haza
érkezni. 2. indulás 
előli felszerelést, kü
lönösen cipőket meg
vizsgálni. 3. lábfaggyú- 
zást (vaselinozást) 
megkövetelni. 4 el
maradást nem tűrni.
4. fagyás gyanújánál 
azonnal közbelépni.
6. ebédet fedett he
lyen elkölteni 7. 
ködben csapatot 
egészen együtt tarta
ni. 8. ismeretlen útra 
nem indulni 9. mene
telésnél túl meleg ru
hákul levétetni. Síe
lésnél, korcsolyázás
nál úgy öltözni mint 
ollhon a fűtött szobá
ban. 10. megállásnál 
felöltözni. Ha cserkész 
csapataink a téli cser- 
készést magukévá te
szik és őrseiket, rajai
kat rászoktatják a téli 
kirándulásra, úgy ha
mar elérkezik mozgal
munk ahhoz a fejlő
désfokhoz, melyben a 
sok téli tábor bebizonyítja, hogy minden évszak 
cserkészévszak Az anyagi kérdés ne gátolja 
meg a téli tábort, mely költségesebb ugyan a 
nyárinál, de viszont sokkal rövidebb. A téli tá
bor a fiúkat jobban a vezető kezébe adja, mint 
más alkalom, éppen azért nem szabad rá saj
nálni a szorgalmas társadalmi munkával össze
gyűjtött csapatpénzí sem Mivel a téli táborozok 
legnagyobb festi haszna a egészséges mozgás 
a friss levegőn, nem hiányozhat a táborozásból 
a téli sport: a síelés, a ródlizás és a korcsolyázás.

A pozsonyi magyar reálgimnázium őszi 
footbal bajnoksága. Baden Powelnak rendkívül 
találó megjegyése az a mondás, hogy nem sze
reti a labdarúgómérkőzéseket, ahol huszonkét 
izmos fiatalember küzdelmét huszonkétezer sá
padtan cigarettázó fiatalember nézi végig. Ma 
hálaisten a diákok közölt is megfogy a sport, a 
footbal smokkjainak a száma, azoké, akik exal- 
táltan izgulják végig a meccseket, akik ismerik

az összes európai fooibalsztárok becéző neveit, 
kiknek zsebéből hűen kikandikál a különféle 
sportújság, de a játék, a küzdelem férfias izgal
mában sohasem volt részük. Az egészséges ma
gyar fiúknak nem a sporfbeszámolók frázisai, 
nem a tétlenül végigélvezeti meccsek, hanem a 
játék, a küzdés maga kell: az aktivitás. De a 
sport: a küzdés és a játék cél sosem lehet, csak 
a külső és belső harmónia kiépítésének eszköze, 
megedzés a nagy küzdésre: az életre.

A pozsonyi magyar reálgimnázium óriási 
szolgálatot tett diák
ságának, mikor az el
hanyagolt testkultúra 
ápolására tornakört 
alapított, atlétikai tré
ningeket, versenyeket, 
footbal bajnokságokat 
rendezett. Idei ősz na
pos szerdadélutánjain 
a PTE pályáján ját
szották le a reálgimná
zium osztálycsapatai 
a bajnoki mérkőzése
ket Akik ezeken a 
mérkőzéseken ki-nt 
voltak, meggyőződhet
tek arról, hogy ezekbe 
a sárga és piroscsíkú 
tornainges fiúkba az 
angolszászok egész
séges sportvágya köl
tözött s arról, hogy 
ezekből a diákokból, 
cserkészekből: a há
ború penészvirágai
ból keménytestű élet
embereket [farag a 
fokozatos testkultúra. 
Az őszi bajnokságot, 
melyben az 5 osz

tály veit részt, a VII. osztály együttese nyerte 
meg. A v'll a reálgimnázium legkiegyensúlyo
zottabb, legnagyobb lelkesedéssel és szorgalom
mal játszó csapata. A csapat főerőssége a véde
lem, mely a reálgimnázium válogatott védelme. 
A halfsornak romboló munkája jó, de leadásai 
nem célszerűek, irányítottak. A csatársoron az 
első meccsek alkalmával nagyon meglátszott rz 
összetanultság hiánya, de a sok tréning azt ered
ményezte. hogy a belső trió összeszokott és szép 
összjátékot produkált A szél-játékot azonban 
most sem knltiválja és a veszélyes lövésű cen
tert kivéve még nem eléggé gólképes A szor
galom és lelkesedés azonban a következő ered
ményeket érte el: Vií VI 1:1, VII IV 2:1, 
VII Vili 1:0, VII V 5:0. A bajnokcsapat a 
következő felállításban játszotta végig mécséit: 
Balogh Patócs Ruiszl Tóth. Franki Mikulik 
Lechner, Eisenhut, Marcell, Adám, Prónay.

—L —

Ez. aztán a mulatság, mi? A látrafüredi híres szánúton rohan a 
tobogán lefeléésvan öröm és élvezel. De legény is legyen ám az, 
aki ügyesen tudja vezetni a szánkót, hogy baj ne érje. Hát te 

szoktál-e szánkázni ?
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I I1 R E Kti o
A magyar kultúrának 
nagy halottja van. 

Meghalt Gragger Róbert. Fiatalon, 39 éves korá
ban és benne olyan magyar akarat és céltudatos 
munka bénult meg, amilyen nagy ritkaságszámba 
megy a mi nemzetünknél. A Benjámin Franklinok 
lelke élt benne, amerikai, merész vállalkozó kedv, 
ez párosult a magyar kulturórtékek iránti határ
talan szetetetével s így alkotott mindig nagyvo
nalúan. Amikor 1910 bán Berlinbe ért, hogy ott a 
felállított magyar tanszékből hirdesse a mi kultú
ránkat, üres kézzel, egyedül állott. S ha valaki ma, 
tíz esztendő múlva meglátogatja az ő intézetét: 
elámul. Tágas, gyönyörű könyvtárszobák fogadják, 
bennük irodalom és tudomány, minden magyar 
folyóirat és újság; az egész író és kutatóvilág 
képviselve van. Beláthatatlan mindaz, amit Gragger 
nemet nyelven a magyar kultúra megismertetéséért 
telt vagy megszervezett. Állandó, vaskos könyvként 
megjelenő lolyóirata az „Uiif/arische Jahrbiicher“ 
évről-évre sok kincset tárt fel a németeknek abból, 
amit a magyar szellem teremtett. — l)o emellett 
a magyar irodalom számára is volt Graggernek 
mindig jó ajándéka. 0 fedezte fel és ismertette 
meg a legrégibb költészeti terméket, a Mária si
ralmát. Ezt egy kódexben találta meg, amelyet 
a német levéltárnak Löwin belga város részére 
kellett kiadnia. Az Jnsel Verlag gyönyörű kiállítá
súban jelent meg az Antlioloijia Ilunr/arica, a ma
gyar költészet gyűjteménye s benne a legrégieb- 
bektöl a legujabbakig minden költőnk legszebb 
verseivel jut. szóhoz. — Gragger céltudatos s épí- 
töakarat volt. Heroikus lélek, aki áldozatos lélek
kel, szive előkelő vágyával odaadúan és fáradha
tatlanul teremtett, utat tört, előre vitt mindent, 
ami magyar érték, magyar kultúra. Nemes alakja 
a magyar alkotószellemek halhatatlanja.

Mária kongregáció. Az érsekujvári reál
gimnáziumi Mária kongregáció szept. 26 án tar
totta tisztújítását főtiszt. Vanek Imre vezetése 
mellett és azonnal le is tették a fogadalmat. Pre 
taktus l e t : Vincze Mihály VIII. o. fg. tan. Első 
asszisztens : Beucsák Jenő Vili. o. fg. tan. Má
sodik asszistens: Gressner György Vili. o. fg. tan. 
Az intenzív munka folyik s a vallásosság mellett 
szépirodalmi dolgokra is kiterjeszkednek.

A Jézuska közeleg felétek süppedő hóban 
alvó falvak Jancsikái és Mariskái, csörgős szánkó
val jön, kis karácsonyfát hoz és hites imára tanít 
benneteket, hogy higyjetek az ő Szeretetében, 
melynek ti vagytok kiválasztottjai. Köröskörül vá
rosok vesznek körül titeket, ahol az iskolákban 
magyar fiúk tanulják a tudományokat, hogy aztán, 
mikor mint meglett emberek, kikerülnek az életbe, 
hozzátok jöjjenek el segítő-szóval, segítő-karral. 
Emlékeztek úgye azokra a mesélő, zöldinges

fiúkra, akik ezidén meglátogattak, az iskolába 
gyűjtötték színe javatokat és meséltek, szavaltak 
és tanítottak új, szép nótákra. Lássátok: ezek a 
fiúk szeretettől hajtva jöttek el hozzátok, hogy 
lássanak titeket és segítsenek nektek. Senkise 
küldte őket, önmagoktól jöttek, mert érezték és 
érzik, hogy szív és lélek és meleg vér, mely a szívből 
végigbuzog a testben : ez köti össze őket veletek, 
a ti szívetekkel és véretekkel. Tudják jól a ti 
diáktestvéreitek, a ti városi cserkésztestvéreitíjc és 
tudjuk jói azt mi is, akik e néhány karácsonyi 
sorban üdvözölünk titeket, kedves falusi Testvé
reink, hogy bennetek van az egészséges emberi 
élet Ígéretes, hatalmas kincse : a ti egyszerű, a 
déli bábos rónán [szétterülő világos megértésiek, 
a tősgyökeres meglátás és átérzés, a mese és va
lóság kincse és a mélyen fekvő sziklaszirterős hit. 
Őrizzétek a nótát és mesét, a tulipános ládát és 
szíve'ekben a közelgő mosolygó Jézuskát. —r—

A ..Kiskarjaitok" pozsonyi cserkészcsapat
november 14-én, vasárnap délelőtt. 11 órakor tar
totta meg a pozsonyi Adlon nagytermében fo- 
gadalomtetellel egybekötött szép matinéját. Hatal
mas közönség előtt játszották el bevezetéskép 
Voszatkó J. es a két Reimánn Thern N : Magyar 
indulóját. Utánuk pedig Sendlein János öreg 
cserkész vezetésével a csapat énekkara jól és ki 
(ejezöen adta elő Sik : Gserkészindniójál. A foga- 
gadalomtételt, amelyet póz nélkül, igazán cserke 
szicscn és a városi emberben mégis oly megha
tottsággal visszaverődöd rendezte a csapat melegszívű 
parancsnoka, Hornyák Odiló, a közönség állva 
hallgatta végig. A fogadalmat lett cserkészekhez 
Hornyák Odiló, maid ifj. Terebessy János intézeti 
komoly, lendületes szavakat. A műsor további ré
széből kiemeljük a nagy tetszést aratott Terebessy 
János .,Üzenetét a cserkésztáborból1', melyet a 
csapat énekkara adott, elő oly szépen, hogy meg 
kellett ismételni. Aztán Nagy József szavalatát, 
Sendlein János zongorajátékát, Gounod : Serenád- 
ját és Ch üancla op. 109 Nr. 2. Peti te symphonie- 
ját., melyet hegedűn előadtak Wagner József és 
Bodor Jenő, Ludvig Aurél stílusos zongorakisérc- 
vel. Nagyon helyesen adta az „Egy gondolat bánt 
engemet*' paródiáját Mikulik Gy. A műsor végső 
pontjaként a csapatzenekar több magyar népdalt 
adott elő jóleső, cigányos módon. A matinén olt 
láttuk a pozsonyi magyar cserkészlányokat is, 
élükön dr. Limhacher Rezsőnével. A fogadalom- 
tétel közben érkezett a terembe az YMCA stafé 
tája, aki az YMCA üdvözletét hozta. A terembe 
vezető lépcsők előtt két oldalról tisztelgő cserké
szek mellett, botokra akasztott üstök lógtak, me
lyekbe szép összegben hulltak az önkéntes adomá
nyok és felüliizetések: pénz az építendő cserkészotthon 
számára, melyre Pozsonyban oly nagy a szükség.

Gragger Hóhért.
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Rákosi Jenő aki 1842. november 12-én szü
letett, most üli meg Budapesten országos ünnep
ség keretében hatvan esztendős irói jubileumát. 
Bitka esemény az emberek életében az ilyesva 
kuni. Hatvan esztendős írói munkásság, mely 
még ma is friss és életerőtől ifjuan duzzadó. Rá
kosi Jenő már a soproni gimnáziumban magyar 
önképzőkört alapított. 1863-ban jött fel Pestre. 
1886 bán adta elő a Nemzeti Színház Aesopus 
című híres darabját, óriási sikerrel. Később a 
Pesti Naplóhoz került. Sok darabot írt. Híres 
publicista-újságíró volt. Igazgatója volt huzamosabb 
időn keresztül a Népszínháznak. 1881 ben alapí
totta meg Csukási Józseffel a máig is megjelenő 
Budapesti Hírlapot. Ugyancsak övolt az Otthon 
Újságírók Köre első elnöke.

Cserkészavatás. A losonci „Madách Imre“ 
cserkészek nov. 7-én kirándultak Fülekre, hogy 
füleki újoncaikat, számszerint kilencet, cserkésszé 
avassák. Az avatásra Lajos bácsi vezetése alatt 
részben vonaton, részben kerékpáron mentek a 
losonciak, akikhez „Bátyi" küldöttei is csatlakoz
tak. Az avatás után a felavatottakat üdvözölték 
Kuliffav Endre losonci, Weinberger Imre rima- 
szombati cserkészek és Molnár Gyula róm. kath. 
hittanár, akinek meleghangú beszéde nagyban 
emelte az avatás ünnepi voltál. Az avatas után a szép 
számú közönség részére előadást tartottak. Sche- 
rer Lajos ismertette a cserkészcszmét és annak 
nevelő jelentőségét. Eötvös Oszkár elszavalta 
Andorka : Cserkész vagyok c. költeményét. Nemecz 
Miklós, Gondás Lajos és Engel László előadták 
„Cigány a bíró előtt'' c. humoros jelenetet, mire 
a Pinty és Vadkacsa őrsök tagjai eljátszották 
„Tüske doktor" tábori jelenetet. A műsort cser
készdalok fejezték be. A meglepett közönség 119 
koronát adott önként össze a füleki raj céljaira. 
Nuvelc Károly.

Önképzőkör. Az érsekujvári reálgimnáziumi 
önképzőkör is megkezdte szivet-elmét nemesítő 
munkáját dr. Bedy Rezső felügyelete mellett. El
nök Vincze Mihály Vili. o. tan. Jegyző Forgách 
Béla Vili. o. tan.

Hajdú Lukács dr. előadása Érsekujvárott.
Az érsekujvári magyar akadémikusok nov. 10-én 
valósították meg elsőizben kulturprogrammjuknak 
egyik pontját: estélyt, rendeztek, s ezt a legma- 
gyarabb magyar, Széchényi István emlékének 
szentelték. Az estélynek középpontja és legértéke
sebb száma Hajdú Lukács dr. előadása volt, aki 
kiforrott és alapos tudással felépített beszédében 
vázolta Széchenyi életét, jellemét, működését, vá
zolta Széchenyivel kapcsolatban a magyar múltat 
és a magyar jelent. Előadásának a végén ezeket 
mondta: „Kedves Testvéreim ! Széchenyi nyomá
ban tanulják meg Önök a munka szeretetét. A 
magyar makrokozmosz szertehullott és a magyar
ság most töredékeiben mikrokozmoszokban él. 
De legalább ennek a szertehullott háznak min
den töredéke legyen gyémánt, drágakő. Gyé

mánttá pedig munka által lesz a lelkünk. Ha 
Önök jó mérnökök, ügyvédek, orvosok, tanárok 
lesznek, nem kell aggódniok, hogy riein kapnak 
állást. De Önökre más feladat is vár, mint anyag 
jólétük megteremtése. A magyar kultúra vára1 
újra fel kell építeni. Önök lesznek azok, akik azt 
alapot, a fundamentumot lerakják. Nagyon kérem 
Önöket, hogy ne a mai tiszavirág-életű idegen 
eszmék sivár talajába rakják, hanem a magyar 
kultúra évezredes földjébe. A lelkűk finom ideg
szálai a nemzeti történelembe és irodalomba kap
csolódjanak be, mint ahogy a kidőlt fa gyökérszá
lai annál erősebben kapaszkodnak a termő anya
földbe, hogy új élet támadjon a csonka törzsön. 
Ismerjék meg a magyar kultúrát, de mindenestül 
vegyék át. Ne törődjenek Európával, mely eladott, 
elárult bennünket, hanem maradjanak itthon. Ke
mény Zsigmond mondta Széchenyiről, hogv a leg
hívebb magyar volt. Legyenek Önök is hű ma
gyarok. (Iócsik Lajos.)

A „Kiskárpátok" leánycserkészcsapat nov. 
7-én tábortűzzel'' egybekötött kis háziünnepélyt 
rendezett, dr. Limbacher Rozsöné parancsnok tisz
teletére. A bensőséges, meleg szobai összejöve
telnek műsora a következő volt : 1. Molnár L.
„Jó Atyánk, mi hő imánkkal." Ének. 2, Sík S. 
Cserkészinduló. 3, Szépe Erzsiké : Üdvözlő beszéd. 
4. Dávid László: Vaszilij rozmaringja. Szavalta: 
Hornyák Ilonka. 5. Chopin: Minuten-Walzer. Zon
gorán előadta: Simich Szidi. 6. Csánó Gizi: El
mélkedés az őszről. 7. Vörösmarty M. „Pétiké". 
Szavalta: Gáspár Mária. 8. Cserkésznóták. — 
A tábortűz vörösen parázsló fényénél dr. Limba
cher Rezsőné parancsnoknéni mesélt a mindent 
átfogó Szeretetről, 'amely minden munkának for
rása és amely a tábortűz meleg visszfényeként 
ott ragyogott a cserkészlányok szeretettől hevített 
szívük mélyén. (Hornyák Ilonka.)

A pozsonyi magyar akadémikusok novem
ber 7-én vasárnap tartották meg a Komensky 
egyetem jogi fakultásán alakuló közgyűlésüket. 
Ott, ahol tavaly előtt még a soviniszta szlovák 
diákok kardoskodtak a m/jg^ar szó kitiltásáért, 
most az őszinte emberi magyar kezek találkoztak 
az új munka megalapításában. Mert azok a sza
vak, melyek C.sáder Mihály elnöki székfoglalójá
ban a magvat képezték: a komoly és céltudatos 
embermagyar munka programinját jelentik. Min
den nemzet haladó diákságának célja az a társa
dalom, melyben szabad az egyéniség, szabad a 
lelkiismeret és szabad a tudomány. És az Ember 
portáján most új világ van épülőben. Ehhez az 
új épülethez hozza a magyar diák, melynek nem
sokára nemzetfenntartó erejét teszi próbára az 
idő, a magyar téglát. Ennek a téglának missziója 
van az ittélő magyarsághoz: hogy látva lássák 
ifjúságuk komoly felkészülését az életre. Az elnöki 
felszólalás után Kessler Edgár beszélt a Csehszlo
vákia' Magyar Akadémikusok Szövetsége nevében, 
értékelve a gyűlés jelentőségét és üdvözölte a 
prágai magyar diákság nevében a pozsonyi Makkot.
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A földön jelenleg élő 17->0 millió ember 
vallásra nézve a következőképen oszlik fel: 004 
millió kathoiikus, 157 millió schizmalikus, 212 
millió protestáns, 15 millió zsidó, 277 millió mo
hamedán és 787 millió pogány.

Edison hisz a lélek halhatatlanságában. 
Edison Alva Tamás, a világ egyik legérdekesebb 
embere, aki találmányai révén nemcsak hírnévre, 
de pénzre is tett szert, tudvalevőleg híres mate
rialista hírében állott még nem is olyan régen. A 
szegény, iskolázatlan kis rikkancsból a fizika 
egyik zsenijévé nőtt Edison hiába kereste a lel
kei gépei, izzólámpái, fényképlemezei és hangfogó 
készülékéi között. Persze, hogy nem találkozott

vele. Ismert volt amerilcaszerle a mondása: „A 
lélek? Legföljebb annyira halhatatlan, mint az 
én fonográf'deszkáim !-‘ Edison szóval vicceket 
mondott a lélek halhatatlanságáról, de belülről 
érezte, hogy nem így áll a dolog! Keresett. Soká 
kereste, kutatta önmagában és önmagán kivid is 
a lélek halhatatlanságának tanujelét. Most az ame
rikai ,.Forum“ szerint Edison oda nyilatkozott, 
hogy halhatatlan a lélek. Nem lehet — úgy 
mond — ezt bebizonyílani, de tagadni sem, de n 
jelek oda mutatnak, hogy a lélek a test halála 
után is — tovább él. És Amerika tapsol és örül 
neki, hogy Íme a csökönyös Edison végre, sok
sok évi benső harc után, rájött az örök isteni 
igazságra: hogy a lélek halhatatlan.

F E d T Ö R Ő
1. V erses  rejtvény. Major József Érsekújvár.

Az első, az meg se áll.
A második álldogál.
Harmadik feléd mered 
A negyedik inleget.
Jó szomszédok mind a négyen,
Mini a hold és csillagok az égen.

2 P ontre jtvény . Schwarcz Elza III. a. o. I. Losonc. 
. betű 

• • rag
. . . a menyasszony más neve

. . . . lágy fa neme
......................minden művelt országnak van.

Minden pont helyébe egy belő Írandó. A függőlegesen 
egymás alatt levő pontok helyén a betűk egyformák.

3. B elűrejfvény. Farkas Antal VII. rg. t. Beregszász.
Róbert. ,Rózsi, Mihály, Margit.
Sándor, Árpád, Anial, Aranka, Olga

Ezek a nevek ngy helyezendők egymás alá, hogy kezdő 
betűik egy megye nevél, ennek négy betűjét elhagyva, egy 
folyó nevét adják

4. L abirin t rejtvény. Rábai Béla V. rg, I. Ipolyság

E rejtvénynek négy bejárata van Az a helyes meg- 
fejlő, ak i az egyik bejáratnál kiindulva, helyes szöveget 
kap, a jelzett „n“ betűt elérve.

.leyyiei,. A megfejtést levelezőlapon január hó 10-ig 
kell beküldeni. A nyertes könyvjutalmat kap.

A Mi Lapunk 8-ik szám ában  közölt fejtörők 
m egfejtése.

1. K eresztszórejtvény , Vízszintesen: 1 Leiningen. 
2 Drezda 3 babona. 4 Ob 5 őr. 6 rí. 7 ér. 8 ír. 9 ha. 10 
ól 11 Mai. 12 ime. 13 ad. 14 eke 15 bot. 16 Lázár. 17 
Török. 18 kő. 19 ego. 20 ló. 21 sí. 22 Knézich. 23 ág. 24 
Szidi, 25 meggy. 26 Damjanich Füyuölegexrn : 2 Dobó. 18 
Kiss. 27 lelő. 28 íz. 1 le. 29 ező. 11 mező. 30 Idria. 31 
anonim. 32 réce. 9 hí. 17 leli. .8:8 Garam. 25 mi, 04 ebi 
(hal). 05 Ebro. 0G —né 18 atka 20 ág. 07 Arad. 38 Nagy.

2. B űvös négyzet.

17 24 1 8 1(5
2 ■ t 5 7 14 1G

4 6 10 20 22

10 12 19 21 01

11 18 25 0 !)

8. Irodalm i fe jtö rő . Zrínyi Miklós : Szigeti Vesze
delem.

4. F u rfan g o s cso p o rto s ifá s . a legények elhelyez
kedése a palota körül a következő voli:

0 0 ,0 4 1 4 2 5 2 1 7 1 4 I,

0 0 1 1 5 5 7 7

3 8 3 4 1 4 2 6 2 1 7 1 5 4
Nyertes: Zahler Tibor VI. o. lan. Eperjes. Verne 

Gyula : A rejtelmes sziget cinül regényt elkiildöllük címére.
Helyesen meyfejlellék: Löwy László, Major József, 

Zahler Tibor, Liplay Zoltán, kél névtelen.
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