KELETRE N É Z Z Ü N K

FÁBIÁN DÁNIEL

Zivataros és zűrzavaros mai Európánkban két nagy kultúra ütközik meg egy
mással. A nyugateurópai és a keleti: az euráziai. E két kultúra nemcsak két külön
földet jelent, más tájat és más éghajlatot, de mögöttük mindkét részen más-más ember
típus is van. A nyugati ember gondolkozó, számító, praktikus, rendszerező. Azért ért
el oly nagy eredményeket az ipar, a társadalomszervezés és az intézményes műveltség
terén. A keleti ember befeléélő, révedező, szemlélődő, gyakorlatiasságra nem hajlamos.
Innen van, hogy a civilizáció terén nagyon lemaradt, holott nagy gazdagságú lelki
kultúrája van.
A nyugati praktikus népek a keleti népek egész sorát győzték le magasabb
civilizációjukkal. így lettek Keleteurópa és Ázsia népei európai államok alárendeltjei,
gyarmatai. Ma már a világtörténés küszöbén áll a gyarmati népek felszabadulása. A
magyar ifjúságnak mindenütt figyelemmel és megértéssel kell kisérnie azokat a szabad
ságmozgalmakat, amelyek napjainkban úgy Indiában, mint Kínában forró levegővel és
véres harcokkal telítik meg a vidékei.
Szemmellátható, hogy a gyarmati politika és a gyarmaii kizsákmányolás tökéletes
bukása csak rövid idő kérdése. Egy felszabadulási hullám csap keresztül a világon,
amely nemcsak társadalmi osztályokat szabadít fel, hanem egész elnyomott népeket is.
A nyugateurópai kultúra civilizációs elfáradtsága és kileljesedettsége előtt megjelenik a
keleti népek új erejű, győzedelmes kultúrája.
A magyarságnak köze van ehhez a hatalmas harchoz, amelyik Kelet és Nyugat
között kitörőben van. Mi is keleti nép vagyunk. Keletről származtunk el a nyugati kultúra
gótikus tornyaihoz. Úgy érezzük: nekünk a Kelet mellé keli állnunk. Az új szociális
Középeurópa fölépítését is onnan várhatjuk nagyobb bizonysággal, mint nyugatról. A
feltörekvő középeurópai társadalmi osztályok a maguk műveltségi <s szociális törekvé
seihez Kelet népeinek kultúrájából és nagyerejű azonos harcaiból hatalmas támogatást
nyerhetnek.
Azért a mai magyar ifjúságnak szép feladatává válik, hogy foglalkozván a ma
gyar kultúrával, felkutassa annak paraszti és ősi ázsiai elemeit, dolgozzék folklóréban,
hogy megtalálja azokat a kultúrális és lelki kapcsokat, melyek által Kelettel való érint
kezésünk kimélyűlhet és állandósulhat. De ezenkívül elsőrangú kötelességünk foglalkozni
a Kelet társadalmi és nemzeti kérdéseivel is. Mert hisszük és valljuk, hogy a Kelet fel
törekvő népeinek igazságos győzelme nyomán: új, emberibb szociális társadalmi rend
lesz talán az egész világon, de Európában biztosan.
Az osztályok elnyomatása és kizsákmányolása a gyarmati politikán nyugszik, ennek
bukása után mélyreható társadalmi változások állanak be Európában is. Minden okunk
megvan arra, hogy egyre mélyülő rokonszenvvel kisérjük ázsiai testvéreink nemzeti
harcát, mert közvetve ez a harc az európai elnyomott társadalmi osztályok felszabadí
tásáért is folyik. Mi is, amikor egy szociálisabb társadalom eljöveteléért és egy új kul
túra megvalósulásáért küzdünk: harcolunk a Keletért is.
Ez egy szabadságharc ösztönös kölcsönössége.
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EGY ÉJSZAKA DÓSA GYÖRGGYEL
Irta : TAMÁSI ÁRON

Idegeim zengenek azóta.
Mint két lefogott verekedő gyermek, olyan
az én két karom azóta.
A lelkem áradva zug még mai nap is.
Különös voll nagyon.
Tíz óra lehetett, mikor a szobába léptem.
Sötét volt. Olyan vaksölél voll, mintha napfény
nem énekelt volna eme négy fal között soha.
Megálltam rögtön. Azt hittem, nem is vagyok.
Azt hittem, hogy nincs a világ sem.
— Tolvaj!
Kacagtam egyet. Aztán gyufát elé és meg
láttam a gyertyát.
Igen jól égett, hosszú bókoló süveggel. A
füleim is felmerüllek egyszerre a csendből: szél
zugatta, hallottam a fákat. Az eső ablakomra
csapott, mintha ezer madarak kopogtattak volna
a tükörüvegen.
Mit csináljak? Fehérnép nincs. Gyer
mek nincs.
De ott volt a gyertya alatt egy könyv,
„Dózsa György" a cime.
Olvasni fogok.
Hamar levetkeztem. Még ökleltem néhá
nyat a levegőbe, mellemet megveregettem s
éreztem, hogy feszül bennem az erő.
— No, jere, Dósa s vágjuk az urakot!
Már a Duna—-Tisza közölt jártunk s mint
a karvalyok fészkeit, úgy vizsgáié meg a fel
gyújtott paraszthad az urak kastélyát sorra. Nagy
Antal a szerémi borvidéken vitézkedett egy ba
ráttal, s egy kereskedővel az élen. De hiába véré
elleneit Kamancz-nál széjjel, mert fogságba ejték
társaival. Vitték a vesztőhelyre s ahogy mene
Nagy Antal o baráttal s más vértanúkkal az
öröklétnek elejébe, „menetközben valamennyien
a maguk magyar nyelvén daloltak."
Leejtettem a könyvet.
Ujjaim tenyerembe vágódlak. Megrugtam
az ágyfáját, hogy reccsent, s torkomat fojtogatta
valaki s égtek a tagjaim.
Nem lehetett olvasni tovább.
Kifújtam a gyertyát, mert a szemeim akar
tak világítani.
Téphette már odakünn a fákat a szél, vág
hatta az ablakot az eső és borzolhatta magát a
nagy éjjel, mint a világot betakaró fekete madár.
Én most Nagy Antallal mentem és megöleltem
nyakon és megöleltem a lángoló barátot is és
menetközben valahányan a magunk magyar nyel
vén daloltunk. — Mentünk és daloltunk.
Űrökké mentünk és örökké daloltunk.
És lassan setétedni kezdett. Már csak a
szemeit láttam társaimnak, majd azt hittem, hogy
nem szemek, hanem csillagok azok.
De mentünk.

Már nem is mozogtunk és mégis haladtunk.
Már nem nyílt hangra az ajkunk és mégis
daloltunk.
Aztán valahol elmerültünk. Valami nagy,
vaksötét alaguthan.
Isten lebegett felettünk.
És sok idő múltán fényt láttam, sok apró
fényt láttam nehány lábnyira a földtől.
Megálltam.
— Leszállót! csillagok lesznek talán.
S akkor horkantott valami. És valaki szólt:
— Ülj fel, főkapitány!
Egy fekete mén állott mellettem, nagy kard
az oldalamon, páncél a testemen és körülöttem
féktelen, lobogó vitézek. Ismerősök valahányan.
S közülök kimagaslott egy íehérszakállas
barna szemű büszke székely, az orra hajlott, a
homloka szikla, jobbja a kardon örökké, a szemei
csillognak örökké és öröklétet prédikál, mintha
ő volna a székely Krisztus.
— Van Isten az égben — mondja s ki
vonja kardját.
— Mit akartok ? — kérdem.
— Azt akarjuk, hogy élhessünk és dalol
hassunk.
S már lovon volt valahány. Egy feketearcú,
nagyhajú vitéz előreugrott gyors paripáján dió
barna nagy szemek vibráltak az éjben, páncél
dereka feszült.
— Mint csináljunk, Lőrinc 7 — kérdeztem.
— Vágjuk a bestye urait!
— Hol van a szent zászló, Ián elvesze ?
— Nem vészé el ! — ugrott előre nyáradmenti Balog deák s magosba nyomá rudjával a
zászlót, amelyen Szüzmária fénylett.
— Hát jóbátyám, Gergely, hol vagyon?
— Ö a keleti részen figyelő állásba bévevé
magát, mert a harcot nem javasolja.
— Nem-é ?
— A nem.
— Hát ti ?
— Mü annál inkább, mert egyszer van sza
badulása a szegény magyarnak. Eleget ettek s rág
tak immár az urak, rajtunk feküsznek, mint az örö
kös nyavaja, se magunknak dolgozni nem enge
dik, sem egy magyar éneköt elfúni immár nem
szabad, hanem csak nyomorgatnak asszonyostól,
barmostól, s árulkodnak a gaz idegen uraknak,
hogy mű is emberek s magyarok akarunk lenni.
— Gyehenárra tesszük!
— Ahol a város, n é ! Lámpái világon van
nak, de csak idegennek s urnák világitnak s a
szegény magyar setétben nyögi az igát.
— A sereg hol vagyon, táborban-é ?
— Ott vagyon hát. Fuvass kürtöt s meg
mozdul a föld is.
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Szójához emelé Balog deák egyszeribe a
kürtöt.
— Ne zengesd! Hagyj békességet nekik.
így szóltam s felvetém magamot a lóra.
— Előre menyek megám s megügyelem
hogy s mint volnának a városban az urak. Va
laki nem akar-é velem odajőni ?
Mind fesziték magukat, hogy ők jönnek
bizony s még a fehérszakállas székely legkivált.
Jertek! — mondám.
Megindulónk s szép csendességben ügeténk a város felé. Ahogy a házak közé beérheténk, hót nagy csendességet látunk. Vajegy lámpa
vala egymástól jómesszire s azok fényt vetének
az útra.
— Hiszen én itt jártam!
— Itt jártunk mű is többízben.
— Hát akkor e nem Kolozsvár-é ?
— Ez a. Itt tanyáznak a bestyék.
Atalmenénk a Szamos hídjón, s fel a „Bűzlős“ mellett s fel az izmaeliták utcáján s a „Szü
zek fogadó“-jánál megállónk, mert egy deák-legény
jőve hozzánk, valami Demeter nevű.
— Dósa az én királyom ! — kiáltó, ahogy
közeiére.
— Ki vagy, fiam ?
— Én szabad székely voltam, de az urak
elvevék szabádságomot s most mind a pálinkát
kell nekik horgyam.
— Hogy jövél ide ?
— Én egyenesen, mivel hire járta mór a
tegnap, hogy közel vagyon seregeivel Dósa s
ma éjjel béüti magát ide, hogy felkérdezze a
leckét az uraktól.
— S itt talólhatjuk-é őket?
— Éppen, hogy itt! Nem menekedének el,
mert igen bíznak szerencséjükben. Hanem öszszegyültek nagy lármával s ott isznak fenn az
„Ugató“-ban.
— Vezess o d a !
— De sokan vannak, főkapitány uram. S
szolganépség velük s kutyák is, akik mind ha
rapósak.
— Ne félts münköt, hanem vezess oda!
Lőrinc pap is rája szóla :
— Egyenesen o d a !
S kiugratott előre és megindulónk valahányan, mint egy csalód, minek az a velünk való
fehérszakállas székely az apja. Demeter deák
pedig elől futa. s kandita mindegyre vissza, ne
hogy elforduljunk valamerre s elmaradjon az urak
lecke felmondása.
S ahogy elhaladónk a tudomány háza
mellett, s a papok borillatos fészkűiéi, egyszerre
jobbra fordíla Demeter s bizlata, hogy csak ke
ressük a nyomait. S ahogy felhágánk utána a
haugoskövü utcára, egy kapu előtt megállita,
hogy itt van az urakhoz a bejárás, melyen csak
szív és lélek nélkül lehessen bémenni.
Leszőkém fekete lovamról.
— Szánjatok le s fegyvert a kézbe, ahogy
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magyarnak talál.
Szólitám Demeter deákot, hogy ügyelne a
lovakra.
— Én bizony, engedelemmel legyen mond
va, igen szerelném látni, hogy miképpen menyen
az urak nyuvasztása.
— Eresszétek bé !
Megkötöttük a lovakat, s én a kapun előre
s velem mind a többiek, csak Gergely bátyám
hiányzék. Menyünk óvatosan, s hát csakugyan
ott isznak egy csomagban valami harminc fej.
— Aggyon jó estét az Isten, aki fenn van!
Mint a megriasztott ürük mind felszökének
s arcájokat ellepé megijedt szemük.
— Ki a vezéretek ? — kérdém.
Nagy csendben fogadók szavamot, de végre
kiszólta valamelyik:
— Nekünk Nagyságos Szapolyai Dezső,
Erdély vajdája.
— Nekünk Dósa György! — hasító Lőrinc
pap s a kardjával vágni kezde, s kiáltá közben.
— Korpázd a bestyét!
S eme pillanatban kutyák s temérdek el
bújtatott királyi katonák szőkének elé, jórészük
székely, akik igy vélék hasznukat űzni ezen a
földön.
Reánk omlottak, mint a sáskák s megfő gának.
— Siculi mortis! — igy röhögtek.
S rögtön követet küldöttek Szapolyai-Dezső
nagyságos vajdájukhoz, hogy mi lenne velünk,
nyilvánságos tolvajokkal s hazánk árulóival.
S hajnalra vissza is érkezett a követ, pe
csétes levéllel, melyet Brandenburgi György
őrgrófnak mostoha testvére, mely szintén György,
igy olvasa fel:
— Édes hazánk nyilvánságos rablói, sok is
tenkáromló tolvajok és büdös parasztok sok fel
ébresztői mind elégettessenek. S leginkáb ama
vakmerő bizonyos Dósa György tüzes koronával
a fején, mert ő akart vajda lenni és Erdélynek ura.
Nagy tüzet teltek ama helyen és kántáló
cigányokat rendelének oda, hogy megsütnének
műnket S ahogy hajtónak neki a dicsőséges
halálnak, leszólta Sziizmária a zászlóról, karddal
a kezében és vágni ke*dé az urakot s essőt
bocsájta a tűzre, s amint lehulla egy fóembernek a feje, megdördüle az ég . . .
*
Verejtékkel a homlokomon és nagy dobogó
szívvel felugrottam az ágyból.
Már reggel volt.
A szél elállt.
A nap bésütött az ablakomon.
S akkor láttam, hogy levertem a gyertya
tartót.
— A fene egye meg az ilyen nagy fantá
ziát, amelyik még éjjel se hagyja nyugodtan az
embert . . . — mondtam és kinyitottam az abla
kot a madarak énekeinek.
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R égen v ol t ...
Irta

:

MÓRA I S T V Á N

Régen volt, de igaz volt. Régen volt, mert S leginkább is nekem mondta, mindig énrám
akkor még én kis gyerek voltam, mikor öregapám nézett. (Istenem, mintha most is látnám, halla
hírül hozta; igaz volt, mert ha igaz nem lelt nám, holott ötvenhét esztendeje.)
volna, hírül se hozta volna.
— Hát, — kezdte öregapám, mikor rágyúj
Juhász volt az öregapám, egyszer azt üzente tott, — mikor én az én Bundás kutyám nyakára
be a bojtárral, hogy küldjük ki a Bundás kutya az örvöt felcsatoltam, olyan volt az attul fogva,
nyakára az örvöt, mert farkasjárás van.
mint mikor nekünk negyvennyolcban a parancsot
Az az örv pedig jó vastag, erős szijj volt, kiadták . . . Terremtette, belepte a hó odakint,
s olyan szögek álltak ki sűrűn belőle, mint az még se jött be a szárszókba. Kegyetlen szél fújt
én akkori árasztom. Azt fölcsatolták a Bundás pedig, a havat meg csak úgy vágta. Mink az
nyakára, az volt az örv. Mert hogy a farkas a enyhhelyen virradoztunk Andrással, a bojtárral.
nyakát kapja el más állatnak
Egyszer csak halljuk ám meszs el se ereszti, még meg nem
szirül a komát, ahogy vonyitja
fojtja. Hanem ha az örvbe beléa mondókáját:
harap, ugyan maga bánja meg!
— Adós nekünk ez a faAzt kérdezitek: nem volt az
lúúúiiú.
Fin falok, még itt vagyok.
öregapámnak puskája, hogy
Fölneszei rá mellettem a
Az éveimnek száma sok,
farkas komát lelőtte volna ?
puli kutyá n is, kiszalad
A gyás tóimnak sora nagy
Nem ám,
de a ti öregapá
De megérzik a tolvajt a bir
Es megöszitett kora fagy.
tok apjának se volt puskája.
kák is, ijedten kérdezik az is
Senkinek se volt akkor puskája,
tenadták :
Tán nem is voltam fiatal
csak a német zsandárnak, meg
Mi reee ? Mi veee ?
És nem jött soha diadal,
a német katonának. S azok
Ez a rusnya féreg pedig kö
H<dálos volt a szerelem,
voltak az urak akkoriban, mi
zelebbről feleli, már mint ez
Utódom sem lesz már nekem.
kor én kis gyerek voltam.
ni, hogy:
Elég az hozzá, hogy minÉs mégis, mégis jó dolog,
— Húsz ju váááu . . . (Pont
Hogy élek és hogy dalolok,
hogy húsz juhval.)
gyárt annak a hétnek a szom
batján hazakocogolí szürke
A szamár beleegyez :
Magányos lelkem égre néz.
szamarán az öregapám. Heti
És megszépül a szenvedés.
— I dád. U-ááá.
A pulikutyám, jó kis szol
eleségért a bojtárt szokta kül
Az égen örök csillagok,
deni, nagyobb dologban jöhe
gáló másképp, de tehetetlen
Fényesek és fiatalok,
tett jómaga.
kölyökkutya, beoldalog vissza
A földön is ifjú szemek :
hozzánk s rászavaz a nagyúr
Én belefogództam a ködMég egy ideig nem megyek.
kívánságára:
mene sarkába s örvendeztem
(Szeged)
J u h á s z Gyul a
—Megadjuk, megadjuk, meg,
lelkem szerint:
— Jaj, csakhogy meg nem
meg, meg, m e g !
Mondom a bojtárnak:
ették a farkasok, kedves öreg
Hallod-e, Andris, kapjunk kampóra, de
apám 1 Megsodorta őszes, bodor bajuszát:
— Olt járt pedig épp az öregapjuk a a nyájat csúffá tétetni ne hagyjuk, ha meghalnak
is. Valami érhette a Bundást, hogy semmi nesze
cserénynél.
sincsen . . . Ahogy fölugrunk, botra kapunk,
— Jaj Istenem . . .
Jaj ám, de őkelmének. Borit hoztam az megszólal ám az én Bundásom valahonnan ol
átalvetőben, Eladom a zsidónak, neked veszünk dalról; de mintha a harangot vernék félre, úgy
kongatja:
az árábul csukaorrú csizmát.
— Jobb ha elmét/j/ innen. koma, jobb, jobb. jobb !
Akkorra édesapám lenyergelte a csacsit,
Ez a rusnya féreg, ennek a bőrnek a benbehozta az átalvetőt, ki is húzta belőle a farkas
dője csak vonyitani se ért rá, mikor már Bundás
bőrt, kiterítette a ház földjére.
belekap a farkába. A szél is elállt, a holdvilág
— Teremtette, de nagy volt . . .
is kibújt a csodát nézni, mink meg Andrissal,
Édesszülém félrefordult:
mink is a lábunk közé kaptuk a fejünket, hogy
— Ó, de büdös.
Én pedig rátenyereltem mind a kél kezem Bundást ne hagyjuk. Összegömbölyödtek, hempergőztek, néha látni se lehetett őket a felrug
mel és azt kérdeztem tőle:
— Köllött volna, koma, bárányhus ? Az én dosott hóiul. Ez a rusnya féreg szükölt, Bundás
csak lihegett . . . Mire odaértünk, Bundás már
kis fekete bárányomat kereste kend. ugy-e ?
S ráültem az ordas kesely bőrére, úgy fölpattant, mint a lapda, messze elvágódott, le
hallgattam öregapámaf, mig az esetet elmondta. hasalt és a havat nyalta. Ez a gyalázatos meg

Még maradok !
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maga hempergődzött a havon és piros lelt a hó
körülötte. Én is csapiam egyet rajta a kampóval,
Andris is, arra oszt kinyujtódzkodott. De nem a
mi kampónktul, hanem hogy az én Bundásom a
nyakába beléakaszkodott. Nézzétek, gyerekek,
meglátszik a bőrön is . . .
Édesapám megnézte, én a Bundást tudakollam. Öregapám csetlintett balkeze mind az öt
njjával:
— Kapogatott ő is. Dehát: ebcsont beforr.
Hanem hogy nem adnám a Bundás kutyámat
tiz uraságnak száz agarorért, merem mondani.
Édesszülém forralt bort hozott öregapámnak,
aztán heti eleséget pakolászot! össze, megva
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csoráztunk, (én olt a farkasbőrön) — vacsora
után öregapám megint kiment a nyájhoz, nem
hagyhatván a bojtárra a cserényt, mikor farkasok
járnak. A farkasbőr fölkerült a padlásra, tavaszi
vásárkor megvette a zsidó, s husvétra kaptam az
árából olyan csukaorrú csizmát, amilyet csak
Szattyán szomszéd tudott varrni — remekbe . . .
Ki is mentem benne édesapámmal a karámhoz,
öregapámnak pogácsát vittem, a Bundásnak ki
vittem a húsvéti sonkacsülköl, a pulit meg azzal
csúfoltam : megadjuk-e . . . meg, meg, meg !
Régen volt, de igaz volt. Ha igaz nem lelt
volna, meg se írtam volna,

corbarieui önkéntese

Ha úgy kapásból hallanám ezt a címet, irányból futott a segílség, csörgedező pénz
bizonyosan valami nagyon szépet gondolnék. A patakok képében. Ez a legegyszerűbb formája a
„Korhadt fakcresztek“-ben a „Hős fiúk“-ban vol segítségnek; sokan talán azt is hiszik, egyedüli
tak ilyen elmek s a sorok közü! kipirúlt arcú formája. Már pedig nem így van az.
honvédek rohantak feltűzött
Van a világon egy nemzet
szuronnyal dicső égbe
ha
közi szervezet, célja a szemé
lyes önkéntes segítség meg
lálba.
szervezése. Ennek a szavára
Sietek azonban jóelőre fi
gyelmeztetni mindenkit, hogy
állott össze 15 fiatalember a
párisi kér. ifj. egyesület főtit
ilyen bravúrt ne várjon tőlem.
kárának, N ozelle Károlynak
Az én mesém mai, egyszerű,
vezetése alatt s indúlt el a
szürke s egy kicsit talán szo
Tern völgyébe.
morú is.
1930 április hó utolsó nap
Alig szürkült a hajnal s már
az ablakokon át lestük a meg
ján egy tágas párisi pályaud
változott vi'ágot. Touillac fes
varról tizenöt fiatalember in
tői fekvésével, Cehors híres
dult el az éjszakába. Délfelé
középkori t o r n y o s hídjával
mentek, mindig détfelé. Arra
esős fátylaikban is lelkes bá
felé, ahonnan egy nagy jajkiál
mulok™ találtak bennünk. Köz
tás után, — amire az egész
ben a „generális" szót kér.
világ felfigyelt, — elhalóan bár,
(Generálisnak neveztük cl Nade egy hosszú nagy panasz
zeliei, egyrészt mer! secrétaire
epekedetl az ég felé. Az ég
generál, másrészi mert kék
felé, — ahonan március 3-án
muhkazubbonyában s íélrecsaéjjel nagy csapás szakadt le
cscrkész eredetű kalapjábékés, virágzó, déli megyéire
munka mezején egy tö
Franciaországnak.
kéletes mexikói generális ké
Hogy is volt csak ? Hány
pét öltötte). Szót kér, mondom
szor mesélték, magyarázták a
lesújtottak. A hegyek még ja Corbarieui önkéntes. — Tóik Sándor rajai s bejelenti, hogy mivel a hul
lák megmérgezték az árterület
vában hordták a vastag téli
hótakarót, mikor egy váratlan déli szél és 48 ivóvizeit, minden eshetőségre számítva, tífusz
óráig tartó meleg eső egyszerre zúdították az oltásnak kell alávetnünk magunkat. Holmi pilnegész víztömegei a keskeny völgyek felé. Az er lákal kell lenyeldesni három napon át, azokban
dők nem állták útját a csapásnak. Az erdőket van az oltóanyag.
könnyelmű emberi gazdálkodás úgy kiirtotta, hogy
Az eset nem is volt oly egyszerű, mint
hírmondó is alig maradt belőlük.
első percben látszik s a hosszú Ki 1pert még fél
A megáradt patakok, folyók végig szágul óra múlva is kétségbeesve rázogatta a fejét és
dottak a völgyeken, elseperve az álmából fölriadó csak ismételt öblítések juttatták el a golyóbist
lakosság ingó-ingatlan vagyonát, nem kiméivé rendeltetési helyére.
Montauban, — kiszállni. Csendes eső sziembert, állatot sem. A nagy csapásra minden
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Iái a városra, még mi a tovább indulásig végig vályogból, — már ahogy itt szokás. Ma is áll a
járjuk néhány utcáját. Az alsó város bizony szá
homlokzat. A szobák helyét egy földtömeg
nalmas képet nyújt. A víz a legfantasztikusabban jelzi s az öregek magyarázzák :
bánt el a régi házakkal. Van, ahol az egész
„Itt volt az ebédlő. Olt állt az ágyunk.
homlokzatot letépte s most látszanak a felnyitott Ott, ahol annyi búza nő. Tudják, a padláson
szobák, mint a babaházban. A falon konyha volt a magtár s az is rászakadt persze".
edények, függönyök. Istenkisértés volna Jelmászni
Mikor elvégeztük azt, amit vállaltunk s bú
értük. Romok, törmelékek mindenfelé. Ép házak csúzni kezdtünk, megkértek: énekeljünk még
ból is sokszor ki kell lakoltatni a bérlőket, nem egyet. Könnyes szemekkel fogtunk azlán sorba
bátorságos ott maradni.
kezet velük.
Hogy mi minden hever egy-egy ház előtt,
Érdekes munkánk volt egy délután egy
azt bajos volna fölsorolni. A vízben állott búto betemetett Tarn-menti forráskút kiásása. Annál
roktól kezdve ágyneműek, edényeken ót könyve érdekesebb, minthogy úgy kellett a major lakó
kig, fantasztikus összevisszaságban minden ott inak távollétében még a helyét is felfedezni.
Égy vasárnap Deynivan, amivel az ember
otthont csinál magának.
esbe látogattunk el. All
A hivatalos segítség
a templom, a kastély, —
ólomlábakon jár s az
a falu egy romhalmaz.
elkeseredett, e lfá s u lt
Itt-ott egy macska, tyúk,
polgárok tétován lődö
esetleg egy kiváncsi
rögnek portójuk körül.
turista. A lakósok ? Is
ten tudja, hol találtak
Hellyel-közzel halomba
hajlékot, melyik szom
hordott sáros gerendák,
széd községben. A tem
cserepek; ez már elta
plomon ott hagyta sötét
karítás szómba megy.
Az utcasarkokon szí ja s
nyomát a víz, — vagy
három méter magasan,
politikai ízű plakátok
— a víz azon a tragi
keverik a közvéleményt.
kus éjszakán r o m b a
A felső város történelmi
döntötte az egész falut,
emlékei: az ősi téglamegtizedelve a lakos
híd, (ez bátran dacolt
az árral, modern test
ságot.
vére megrokkant) a val
A környék különben
lásháborúkról mesélő
tele van történelmi és
Moissaci romok, lóth Sándor rajza
templom minden szép
művészi érdekességek
ségükkel se bírták elnyomni azt a keserű érzést, kel. A rossz idő s a rossz közlekedés miatt csak
Moissacba jutottam el. így is kerékpáron indúl
amelyet romok, emberek hagytak bennem.
Autóbusz vitt tovább Corbarieu felé (11 km) tam, vasúton folytattam s autóbusszal érkeztem.
de még azon is túl mentünk, hogy végül gyalog Erre különben az egész vonat közönsége kény
ballagjunk dr. Cross majorjáig. A ház erős tég telen volt átszállni, mivel a vasúti hidat elvitte
laépület, dacolt az árral, a melléképületekről már a v í z s az új még nem volt készen.
A híres Xl-ik századbeli kolostor keresztkevésbbé állítható ugyanez s itt nyílt elsősorban
is munkára alkalmunk. Sátrakat vittünk ugyan, folyosója, a Szt. Péfer-femplom díszes kapuja, a
de a föld nedvessége — állandó esőbe csep régi utcák, — már amelyeket fekvésüknél fogva
pentünk bele — nem biztatott a kint hálásra, megkímélt a víz,
kárpótollak a fáradságért. Fel
így az egyik istállóban helyezkedtünk el, lakóit másztam egy kis dombra a városka mellett s
elvitte a víz s azóta fertőtlenítve szalma tartásra onnan élveztem a nagy folyó s a házak képét.
szolgált.
A vasút felé menet még egy Meroving kápol
Nem sokat teketóriáztunk a szalmazsákok nába kukkantam be — az ablakon, mert a ka
kal s mór hozzá is fogtunk az összedőlt hangár puja zárva volt.
kitakarításához. Az első napok változó idő mel
A fiúk társasága mindvégig megőrizte jó
lett túlságosan lázas munkával teltek el. Féltem, hangulatát. Pedig a szokatlan munka, az eső, a
rossz vége lesz. Hát bizony a második hét vége romok, mind ellenünk voltak. Mégis a jó vacsora
felé ugyan alább hagyott a munkaláz, helyet adva körűi vége-hossza se volt a tréfálkozásnak s a de
különböző izomlázaknak. Az időnk is sokat rom rék háziak (majd kiszorítottuk a saját konyhájuk
lott. Mindig hidegebbre, esősebbre fordúlt s nem ból) nem győzték köszönni, hogy felderítettük őket.
engedett az utolsó napig.
A főzést a saját szakácsunk, maga is ön
A Pellegny major hagyta a legerősebb kéntes, végezte. A főtitkár felesége támogatta.
nyomot a társaságban.
Nem is lehetett rá panasz, olyan jó francia me
Öreg házaspár. Életük alkonyán szép nagy nüket kanyarilott ki konyháján, hogy csuda. Ele
házat emeltek, a homlokzatát téglából, a falakat inte szabad nyári konyhán főztünk s az ebédlő
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asztal is kinn állt, csak utóbb kényszerűéit rá val, csak akkor hiányzott a pillanatnyi hidegvér,
az idő, hogy elfogadjuk Cross-ék beljebb invi mikor egy hatalmas palkány ugrott elő s hordta
tálását.
el az irháját bátorságosabb vidékre. (A hálószo
A társaság lelke a vezetője volt. O pedig bánkba szökött)
áthárította a reáirányuló tekinteleket egy Maga
Még egyszer lefeküdtünk az olajlámpa há
sabb felé, eslénkint, ha túl voltunk a nap fára zias fényénél. (Vigyázz, Kilpert, ha leütöd a lám
dalmain.
pát azzal a fennhordoll fejeddel, itt égünk, mint
Az, összedőlt hangár helyén állott egy néhai a szopós malacok.) Az utolsó napi szerzsán
szénakazal. A víz, a sár trágyává rohasztollák. szétteregeti a szalmatakarót a fekvőkön s másnap
Ha nagyon fenyegetett az eső s nem volt bátor- már pakkoltunk. Az idő is, a háziak is borongós
ságos messzebb menni, ez a szénakazal állan szemmel néztek a lova tűnő autóbusz után. De
dóan olt állt munkára invitálva. Felvillázni, elhor nekünk mégis magas kedvünk vala s csak akkor
dani nem tartozott a könnyű munkák közé, a halt el az ajkunkról, mikor Monlauban romfalai
széna halmazállapota miatt. Mégis szereltem ezt meredtek újból felénk. Egy kis napsütés mégis
a munkát, különösen meri viliázás közben vitat megaranyozta utolsó sétámat a régi város ka
kozni alkalom nyílott. Ha megemlítem, hogy volt nyargós utcáiban.
köztünk royalista és kommunisla is, csak jelez
Alvás kísérletek a vonaton s reggel felé
tem a vélemények eltérő voltát.
Párisba ériünk. Puff, itt is esik és hideg van.
Nazelle tudása, intelligenciája volt úr a Búcsúzkodás, Blanc még egyszer el akar sütni
helyzeten s csendes megfigyelőként élveztem a egy tábori viccet, ezt végig kérdezték minden
beszélgetés fordulatait; csak akkor nyilatkoztam, lehető állomáson az ügyeletes tisztből: „Lesz-e
ha kérdeztek.
vájjon az idén hagyma ?“ Senki sem dől be,
Az utolsó nap a szénakazal egy egér nevetünk s megkérgesedett kezünkbe kapva a
város feltárásához vezetett s a vadászláz elfogta csomagokat elválunk a viszontlátásra.
a népet. Csúnyán bántunk el a rágcsálók hadá ( B o u lo g n c s /S e in e )
T ó th S á n d o r

D aloljunk!
„A magyar dal aggodalma nem jogosúlt"
— írja a Magyar Tanító augusztusi száma, —
„mert a magyar dal él és virágzik, sok helyen még
szebb és virágzóbb, díszesebb köntösben, mint
azelőtt, mert az iskolai gyermekkarok több szó
lamban éneklik a mindannyiunk által hőn szere
tett, szivünkhöz nőtt magyar dalt."
Ezt a kijelentést nem vonjuk kétségbe a
népiskolát illetőleg; sőt talán a felnőttek is
eredményesen művelik a magyar dalt, Ezt látszik
igazolni Losoncon 1930 június 8 -9 -én tartott
Országos Magyar Dalosünnep is. Itt 550 magyar
dalos dobogtatta meg az. elbűvölt hallgatóság
szivét.
De az öröm és büszkeség mindjárt alább
száll, ha középiskoláinkat vizsgálgatjuk. Itt — a
cserkészcsapatokon kívül — nem igen énekelnek.
Az azelőtt virágzó ének- és zenekörök a legtöbb
helyen mór 10 év óta némák, Nincs senki, aki a
leendő értelmiségünket a dalra tanítaná. Miért ?
Nem tudiuk. Hogy ez. nincs rendjén, — egyes
helyeket kivéve, — világos.
Bezzeg más országokban nagy súlyt helyez
nek arra, hogy az ifjúság énekeljen. Romániában
például a nyáron tartották meg az első magyar
ifjúsági dalos versenyt. Sok száz magyar ifjú
seregiéit egybe Kolozsvárott és pöttömnyi fiúcs
kák, serdülő leányok, pelyhedző állú legények
ajkáról „sírt a nóta, magyar nóta", hogy meg
vigasztaljon az ifjúság szomorú jövendője miatt

minden elcsüggedt embert.
Ily nemes verseny, hatalmas együtt mun
kálkodás kell, hogy felrázzon minden csehszlo
vákiai magyar ifjút s arra vezessék, hogy min
den iskolában kieszközöljék a magyar dal mű
velését.
A magyar ifjak szeretnek énekelni. Tanítás
nélkül is énekelnek munka végeztével a „diókszobák“-ban. Ám mi azt szeretnők, hogy ifjaink
együtt énekeljenek nyilvánosan is, mert az ének
erősíti, edzi a lelket s fogékonnyá teszi azt min
den szép, jó, nemes és igaz befogadására. Eel
méri Lajos, a nagy paedagógus, azt írja: „a dal
nem játékszer, hanem tűzhely és a nemzeti csa
lád erkölcsi éleiének egyik komoly tényezője.
Ezért olyan fontos a templomi ének is a vallá
sos érzés erősbilésére."
Fiúk, leányok ! Most az iskolai év elején
alakítsatok mindenütt dal- és zeneköröket, ha
máskép nem lehet, az önképzőkörön belül, mint
szakosztályokat s itt folyjon az erős szakszerű
kiképzés szakértő kezek irányítása mellett. Minél
hatalmasabb a munka a dal és zenekörben, annál
nemesebb lesz. a lelketek. Daloljatok együtt !
Műveljétek minél többen a zenét I S c h e r e r L a jo s
Merjünk n a gyo k lenni — s valóban
n e m oly nehéz — de legyünk egy szersm ind
bölcsek is.
SZÉCHENYI
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B e szé lg e té s a h e g y e k alatt
Irta : Sza l at n a i R e z s ő

Mielőll elindul a villamos, hogy a poprádi annál erősebb. Elvékonyodik kényes és ágasboállomásra vigyen, valami mondanivalóm van hoz gas civilizációd a fönséges formák előtt, apró
zátok fiúk. Nézzétek: egyiilt éllünk itt hat hétig ságok és lényegességek, amelyek zaklattak és
s úgy ódanőttünk egymáshoz, mint három fa. ébren tartottak városi életed rohanó óráiban,
Igen. én vagyok a legidősebb, a legmagasabb, most mint kialvó lángok elaludnak. Mélységes
a legerősebb fenyő
és roppant ember
séges poézis ez,
köztetek, tudjátok
___
amit ez a v i d é k
i s : ki vagyok, mond~b
áraszt magából. A
lám nektek, miért
' í ’"
élek és mit akarok
kiáltásod nem megy
csinálni. Ti fiatal
><
' ? -,A ,
messzire, apró mé
réseid, amelyeket
hajtások
vagytok |
már megszoktál, ne
kemény és |. Iveri
'
’ • '
vetségesek lesznek
szerető ágaim alatt.
s te hirtelen átadod
Úgy csillogói! a j
szemem valahány;
».
_
magad a hegyek
nek. A nagy vona
szór láttam, napos
j
reggeleken és csilj
-jj
laknak, amelyek föl
lagos estén, hogy
felé futnak, a csú
csokon s azokon is
sudarűl, szökik, iz
mosodik és férfia
túl, azokon az ará
nyokon, amelyeket
sán zúgni kezd a
önkéntelenül össze
lelkelek. A lélek, a
kapcsol az emberi
láíhatatatian, ami a
testben él, de nem
emberi szem az ég
a testtel hal meg.
vonalaival. Üljünk
Nagy lélekiskola és
le erre a padra, amelyik az Ölforrás
jó férfinevelő volt
ez a nyár itt a Tátra
felé vezet. Minden
csúcsai alatt. Gye
kinek vannak emlé
rünk, sétáljunk még
kei. Húzza őket most
egyel, a szolgák
e l ő és zsinegen
zöld, aranypaszotartva őket, mint kis
mántos egyenruhá
diákok a sárkányo
jukban viszik már a
kat, eressze föl az
koffereket a villa
égre. Hogy száll,
mos elé. Ez a búcsú
hogy csattog a pa
órája és nagyon a
pírállat a levegőmiénk.
fjen. így szállnak az
ember gondolatai is
E pillanatban éle
sebben vésődnek az
Lássátok, fiúk:
emlékezés táblájá
n e k e m fájdalmas
ra u dolgok. Olt ni,
emlék volt ide visza gerlachfalvi csúcs
szajönni. Öt eszten
mögül, jönnek a fel
dővel ezelőtt már
S Z E P E S f í A I l ( ) ( ' O X 11 S z t . A n t a l r ó l n e v e z e tt k e r e s z te s r e n d n e k
hők, az ég örök
laktam itt, három és
riilt a X I I T - i k s z á z a d ó ta u t r d á j a , k ó r h á z a é s te m p lo m a . K é p ü n k
vándorai, duzzadva
fél hónapig a bará
a te m p lo m
ö tü lé s e s s t a ü u m á t m u t a t j a be. F elette , l á t h a t ó k a z
és rohamlépésben
tommal. Ez a bará
HJ'.’S itt e v n y a r á n , ta t a r o z á s k ö z b e n fe lfe d e z e tt, d e m é g te lje s e n k i
úsznak át fölöttünk.
tom nagyon beteg
n e m j a v í t o t t f r e s k ó k E n a g y fo n to s s á g ú f r e s k ó k m e g m e n té s e K iiCsönd van, még
volt, de itt össze
S '.e y h g E le m é r é r d e m e .1 f r e s k ó k a X l l I . - X I Y - i k s z á z a d b ó l v a ló k
alusznak a szana
szedte magát. Ö
tórium betegei, csak a vízesések zúgása szűrődik mondta mindig, hogy azért, mert én oly egész
át az erdők rengetén, csak a madarak éneke séges és erős voltam s neki úgy ízlett az étel,
száll előttünk és a mókusok fényes szeme csil ha én ettem vele; hízott hát, erősödött s tartot
lan elő a sárga ösvényen. Ez a hajnal a nagy tam jó hangulattal is. De egy esztendőre rá, or
hegyek alatt s minél följebb mégy a hegyekbe, vosnövendék volt, tuberkulótikus betegek gyó-
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gyítása kőiben virulens bacillusokkal megfertőzte
magát s meghall. Egy ember szállt vele a korai
és buta sírgödörbe, egy ember, aki nekem élet
hősöm volt. Voltak tiszta baráti szivek, amelyek
néha azt súgták róla, hogy szent volt. Ez pedig
igy volt annak a révületnek a lépcsőin, melyekre
az én egyetlen barátom föltolta az ő embereit.
Igen csodálatos lény volt, akitől meggazdagodott
az ember, mert sokat tudott ő az ég és föld kö
zötti dolgokról. Jósága olyan volt, mint a fehér
bárányé, amelyik megsimogatja szívedet. Szemei
nagy hűséggel forrósodtak mindenen és szána
lommal nézték a tökéletlenségeket. Testével még
itt élt, de a lelke már másvilági vizeken úszott,
mint egy fehér vitorláshajó. Sokaknak világító
Davy-lámpa volt, biztos és elfújhatatlan az élet
bányájában. De nekem hősöm volt, aki előttem
járt. Meghalt, de az emléke élő eleven erő ben
nem, akit látott és szeretett nagyon. Tőle tanul
tam meg az akaratot, a türelmet, a lélek medi
táló csöndjét, a vizsgálódásokat és mindenki
szeretetét. Lássátok : most lobog az én emlék
sárkányom. Ö lobog, az én Gusztim lobog benne.
Vele jártam itt, vele beszélgettem harmatos júli
usi hajnalokon e csúcsok alatt, miként most ve
letek. Ezek a séták akkor egy férfikor pallóján
vezetlek keresztül, tele voltak benső izgatottság
gal, lázzal és hangos vallomással, pantheizmussal és világforradalommal. Most pedig én itt ve
letek vagyok, tizenhatéves diákokkal, akik itt nyi
tottátok ki először szivetr két lelketeket előttem.
Valami közös vonástok van azonfelül, hogy
mindketten jó módú szülők egyetlen gyermekei
vagytok. Ez pedig az, hogy egyiteknek sem volt
eddig igazi barátja, akivel, lelki közösségben,
tökéletes egyetértésben és közös akarásokban,
éltétek volna ki a legfiatalabb ifjúság napjait.
Én szerettelek titeket, ti láttátok ezt s közeled
tetek felém: őszintén és szeretettel. Megértet
tük egymást. Soha nem haragudtam rád Gyuri,
mert nem értetted meg rögtön, mit akarok ezzel
vagy azzal a szavammal, nem szóltalak meg,
nem kiáltottam rád, hagytam, hogy belássad az
igazságokat és felérezzed a helyességeket. Mond
tam neked : ezt így, ezt meg amúgy és hagyta
lak: csináld meg. Es te, aki ideges voltál gyönge
testedben, akinek nyűg és teher volt az iskola,
aki féltél az elvégzendő feladatok előtt, te nagyálmú, merengő szemű, finom érzésű gyerek, te
itt a magad lábán kczdtél járni s belekóstoltál
abba. mi is az az élet, melynek mindnyájan élői,
felelős hordozói vagyunk. Most már más ember
lett belőled.
Tested-Ielkcd megújúll, a régi rosszak meg
haltak benned, új ember ágai telnek meg biz
tató rügyekkel rajtad Ki ne örülne ennek? Haza
mégy, érzed úgye, mekkora öröm lesz otthon,
de ez kölelességes öröm. Neked új életsínekre
kell helyezned magad : mindenkorra. Te ezt meg
is teszed. Emlékszel, amikor egy felhős vasárnapdélufén Lomnicon sétállunk s kisütött a nap
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és előtörtek a Tátra bércei. Olt állottak szemünk
előtt, mint halhatatlan oszlopai a világnak. Te
akkor kinyitottad a szivedet előttem, mintha ki
gombolnád a mellényed, sőt az inged is, hogy
pucér melledet süsse a nap, hogy mindent,
mindent megmondj. Ez volt az a pillanat, amikor
minden keservedben, minden örömödben, amely
lelked tartályaiból kijött: ráösmerlem magamra.
Akkor nagyon érleltelek, Gyurikám, és amit akkor
mondtam neked az élet megküzdéséről, az nem
volt más, mint ismétlése annak, amit tíz tizen
négy évvel ezelőtt önmagámnak mondottam.
Te egész mostanáig az iskolában a kis
szürke Nemecsek Ernő voltál a Pál utcai fiúk
ból, s most amikor látod már magad és az életet
jó szemmel: Kárpáthy Zoltán szeretnél lenni,
akinek regényes ifjúságát most két héten át
mesélte neked Jókai gyönyörű regénye. Talán
emlékezel Karinthy finom kis elbeszélésére, mely
nek az volt a címe, hogy : Találkozás egy fiatal
emberrel; mennyire összesúgott ez egy érzés
vonalán, mikor egy este, künn az erkélyen, ol
vastam kettőtöknek, neked és Sanyinak, Ady
Endre egy versét, amelyik úgy kezdődik, hogy :
Az a kisfiú jár el hozzám, mostanában nevetve
holtan, aki voltam . . . Te kérdezted: ki ez a
kis fiú. Én mondtam neked : régi énünk, amelyik
meghal, mikor új van születőben. Egy új éned
szülelett meg, itt a Tatra ormai alatt, add ide a
kezed, hadd szorítsam meg mostan, hisz oly jól
esik. Nem féltelek, hogy ennyi irodalom és esz
tétikai nevelés révén : álomhős lesz belőled. Jó
volt, hogy találkoztál Sanyival, pesti barátoddal,
aki most velünk jön haza s meg fogja nézni
Pozsonyt, a magyar történelem múzeumi vitrinjét
s a mai dunamedcncei gazdasági és politikai
élet oly fontos ösvényéi.
Sanyi, igaz, reálisabb, mint te. O már há
romszor is egyedül nyaralt idegenben, Tenger
parton, te még csak most először. De ti már
egy új nemzedék vagytok s nekem, aki lénye
gesen más viszonyok között, más levegőben
nőttem föl, úgy jösztök elő, mint akik a kor
gyermekei vagytok, Én és kortársaim : nem vol
tunk még korunk gyermekei. Innen van, hogy
soraink zöme visszamarad, lezár úl s alig jelent
többet egy nemzet, egy országdarab, egy társa
dalmi osztály számára, mint felhasználhatatlan
és megbízhatatlan gépet, mely még ideig-óráig
teljesíti a megkért dolgokat, elintézi és igazgatja
önmagát, de újat csinálni, alkotni és a korral
haladni nem tud. A mi tegnapi kultúránk még él,
mert még ellátjuk olajjal és szénnel, de titeket
már nem nagyon érdekel. Fájdalom és szomo
rúság ez annak, aki azt hiszi, hogy a nyugati
kullúra meg fogja váltani Európát és val rmennyi
földrészünket. Én nem hiszem és nemsokára ti
se fogjátok hinni. Nem látni, hogy szomorúak
volnátok azért, mert a házakat már nem építik
barokk stílusban; benne vagytok egy új élet
árjában és láthatólag jól érzitek magatokat benne.

162. oldal

A-MI LAPUNK

Amikor láttam, hogyan tanúitok autót vezetni,
micsoda akarat és figyelem-központosiló erő a
volán,hogyan futnak a fák mellettünk megéreztem
a ti másságtokat velem szemben.
Ti már egy gépkorszakban nőttök föl,
engem még Vörösmarty és Horatius intettek
komolyságra és gondolatokra a tikorotokban. Ti
már most gondolkoztok Ady líráján és Szabó
Dezső prózáján keresztül, melyet én csak másod
éves egyetemi hallgató koromban kaptam ma
gamhoz. Én a világháboiú korszakalakíló törései
előtt születtem és nőttem föl, ti pedig a háború
ban : géppuskák ropogása és forradalmak lavi
nái alatt. Ezek a mi generációs különbségeink.
De azért megértjük egymást, mert én nem vonu
lok az én kultúrám elefántcsontlornyába, mint
kortársaim közül oly sokan, hanem felétek hajo
lok, veletek tartok, a tiétek vagyok. Szólok hoz
zátok a munkáról s az élet igazságtalanságáról.
Ugye : tudjátok még hogyan beszéltem erről,
amikor autónk a lengyel Zakopanéba vitt minket
és keresztül mentünk Zsdiar falun, vagy amikor
a szepesi Magurán ál futottunk Dunajec felé.
Azt a nyomort látni kellett nagyvárosi kénye
lemhez és bőséghez szokott szemeteknek.
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Jó: nincs bennetek semmi gőg és elteltség,
mert hogy gazdagok vagytok, függetlenek akartok
lenni, saját lábatokon élni és saját két kezetekkel,
saját eszetekkel keresni lelki kielégülést és élet
anyagokat.
Látjátok ezt a vidéket. Valamikor élt, pezsgett, alkotott, várakat cinált és gyönyörű fatemp
lomokat emelt, mint Késmárkon és városházát,
cirádás, címeres kúriákat, csúcsíves templomokat
épített, mint Lőcsén. Ma kialvó tüzek ezek, régi
nagy alkotó múlt nyitott történelmi könyvei, s
csak ez a Tálra ver ilt, mint élő vérű artéria
az egész Szepességből. Nektek nem szabad
élősködnötök a múltból: egy új világot, egy új
alkotást kell megkezdenetek. Ne hagyjátok ma
gatokat lebeszélni erről. Olvassatok, művelőd
jetek, lássatok, izmosodjatok. Tiétek a jövő. Én
csak azt akarom elmondani most, mielőtt elindúl
velünk hazafelé a vonat. És elbúcsúzom ettől a
hegylől, mely alatt legjobb barátommal éltem,
és most tőletek egyenként és egyszerre is. Az
akartam lenni nektek itten, ami az én Gusztim
volt nekem akkor. Talán valamiképpen az is
voltam. Gyerünk a vonathoz, csöngetnek már.

TELEFONKARÓK
Két felén az útnak
szürkén állnak;
eső veri őket,
szárítja a nap:
szelek fujdogáljálc,
döntő viharok;
s zúgnak a sovány, bús
telefonkarók.

Meg-megáll mellettük
a bolygó gyerek:
hallgatja a zúgást,
de nem érti meg.
Nem érti azt senki,
Csak én egyedül, —
Betyár dalol bennük,
cigány hegedül . . .

Akasztófa minden
telefonkaró,
benne utonállók
rab lelke dalol.
Kuruc dalol benne,
bujdosó betyár;
régen felakasztott
cigány muzsikál.
Fekete raskampón
fehér porcelán,
egy-egy kitekert nyak,
csigolya talán
s egy nagy vaskötélnek
fojtó fonala
minden telefondrót. —
Haláltambura , , .
(Pápa)

Be sokat hallgattam,
bolygva egyedül . . .
Betyár dalol benne,
cigány hegedűi . . .
cimbalmozik búsan,
búsan tamburál
sok, sok régi, régi
nótát a Halál,
Erdélyi József
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A Sasok regösn aplója
A s z ö v eg e t írta P E É R Y R E Z S Ő l í c e u m i VI. oszt. tanuló, a p o z s o n y i „ K i s k á r p á t o k “ c s e r k é s z c s a p a t
őrsvezetője. A raj z okat ké szí t et t e N E M E S S Z E G H Y J E N Ő , k e r e s k e d e l m i i skolai tanuló.
(Folyt.)

las között A tarlón ebédelünk a tarisznyából. Fél
meztelenre vetkőzünk. Bőrünkön végig simít a nap
fény. Félaktban tornázunk, gerelyt dobunk, cserkészkedünk. Egy szekér elakadt az utón: kisegít
jük. A további utat széppé teszik a csatornák.
Hidak nyúlnak át. ezeken és a fekete, zsombékos
vízben megpillanljuk rikító ingeinket.
Gémeskút, karám. Itt vagyunk a szakállosi
hálásnál, az ekecsi baromélőn. Beszélünk a pász
torral, azt meséli, hogy a csorda egyrésze egész
nyáron kint van a legelőn s ezért hívják
ezt btromélőnek. Éjjel szabadban hál a
pásztor, ez a hálás és ha ijedeznek a mar
hák, a bojtár a csörgővel csinál rendet
közöttük.
Ismét egy kérges markú, kemény
%£
parola: ez a marok Piávénál, Isonzónál,
a Kárpátokban verekedett és parasztmun
kában keményeden.
kvnéj'/cfi*
Az apácaszakállasi paróctua a leg
szebbek közül való. Csupa mályva, ver
béna, tulipán. Piros tető, teher kiskastély
és ebbe a milliőbe nagyon is beleillik a
plébános Galambos István doromboló,
mélyhangu jósága.
Apácaszakallas. Bakternóta :

1,926 au(j. 14. A reggeli jóillatú tejeskávé után
elbúcsúztunk a vásárúli orvoséktól és átszaladva a
szép jegenyefasoron, bekopogtatunk a plébániára.
Tölgyessy bácsi kedves kis ember. A magyar pap
módjára dolgozik, gazdálkodik. Ő és egy zamatos be
szédű kedves öregembei mesél „öcsómuraimék“-nak.
Vásárát régi jobbágy község. A pozsonyi
káptalan birtoka volt, lakosait 1630 bán telepítették
át a Duna balpartjáról. Érdekes dűlőnevek: Felec
Bontó, Lóka, Felsőakó, Kenderekláb, Szi
lágyi, Orbán, Esőfőd, Kilericedes, Pajta
szer, Csölle, Fickó. Kürtitábla, Hakósfőd,
Dömötör, Forgóvár, Csapó, Liszteséi-, Petre.
Feljegyzünk egy vásárúti bakter16‘Cíí
nólát is :
V&ő
Fölsütött már a holdvilág,
Tizet vert az óra,
Minden ember készülhet
A nyugodalomra.
Kérjük a szép Szüzmáriát,
ádja reánk szent áldá át,
Tízet vert az óra.

A rónaságot azzal vádoljak, hogy
egyhangú. Pedig néz: e meg csak valaki a
Csallóközt reggel! Gyönyörű tá j! Lila és
Tizet ütött már az óra,
kék látyolba burkolt tormák, tiszta nap
Gazda vigyázz a házodra,
Gazdasszony a szolgálódra.
fényben lürdő tarlók. Távol cséplőgép
Dicsértessék Szüzmária,
duhogása örül az életnek. Kamillalü szaga,
Tizet ütött már az óra.
verőfényes vizek, bronzhátú lovak. A lest
örömmel lendül bele a fénynek, tiszta
Dűlőnevek: Péterhálás, Hajóúlhát,
levegőnek, az ég és a föld kacagásának
Negyvcnpénzes, Nyúlsziget, Pörösfőd, Bibicorgiájába. Nyárasdra délben érkezünk.
tőd, Gólyás, Nyestekpuszta, Keringő, HamAlsónjarasd. A falu két legrégibb
mög. Nemes családok: Öllős, Vörös,
családja Serédy Gáspáré és Merev Mihályé.
Zsemlye, Vendégh, Hegedűs, Végű. Van
1647-ben Amadé birtok, majd a
Öreg Vendégh, Szőrös Vendégh. Kis Ven
hoz vándorol. A PálH'yak pallosjegát
dégh, Béni Vendégh, Templomi Vendégh,
dető oszlop még ma is a falu közepén
vagyis : Ö Vendégh, Sz. Vendégh, K. Ven
áll ! Nemes természetesen lerajzolja. A falu
dégh, B. Vendégh, T. Vendégh. Utcanevek :
régente a társaskocsi, a futár lóváltó
Külsősor, Sünöm (girbe görbe ucca). Szó
posztja volt és hires volt jó lovairól. Kos
járás : vizúton azonnal (a gázlón keresz
suth Lajos és Deák Ferenc ha Pestről
tül). A templomnak gyönyörű faragott
szószéke van : a legszebb szószék egész
Pozsonyba utazott, itt hált meg. A falu
népe régebben főleg molnárokból és halá
Mátyusfö'dön, Vizközben és Csallóközben.
szokból állott. Temploma 1307:böl való.
Felirata: „Az apácza-szakállosi kegyes
Nevezetes családjai: a Mikóczy, Csölle,
asszonyságok tulajdon költségeken tsinálNagy, Szalay, Várady, Ágh és Szabó csa
tatták tisztöieles túdós Karika Pál p"édims:enlpéteri kátorságában N. és N. Végh Pál és N. N.
ládok. Mivel a PálITy grófok kegyetlen fel Komdro
kapufélfa
sőbbséget gyakoroltak, nagyon sok kastély
Öregh Vendégh Péter kurátorságában 1818babona jár szájról szájra. Azt mondják a falube
dik eztendőben Bátyai Péter asztalosmester által.*
bek, hogy a kegyetlen „üreg grófinak az a bün
Tiszta, szép község, református lakosságú,
tetése, hogy minden éjfélkor négylovas fogaton a ezért babonái egyáltalán nincsenek. Apáca-szakál
kastélyba menjen és a termekben láncát csörgetve lasról Nagymegyerre gyalogolunk, miközben kedves
és fogát csikorgatva járjon végig.
falusi képet látunk. A faluvégen egy kis tó partján
bzép az utunk Alsónyúrasd és Apácaszakál csépelnek, az alkonyodó nap vörös sugarakat hint
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a munkás magyarokra.
Este Nagymegyerre érkezünk. Az esperes
plébános nem logad szívesen ; úgylátszik nem sze
reti a cserkészeket. Ezért Eekets Sándor református
lelkészhez megyünk át, ki rendkívül szívesen lát
és pompás szállást készít. Nagymegyerről a sasok
nem jegyeznek fel semmit, mert itt már a Nagyduna felől közeledő özek cserkészőrse akar dol
gozni, főként néprajzi megfigyeléseket tenni.
1926 augusztus 16. Nagyon lesújtott az esti
fogadtatás a plébánián. Nem is időzünk sokat Nagymegyeren, hanem istentisztelet után Nemesócsára
sietünk. Az előkészítők nem értették meg, hogy mi
is az a regös mesedélután. Cserkészügyességi mu
tatványokat vártak, valami cirkuszfélét, ami már
felszerelés hiányában sem volt bemutatható. Újabb
csalódás: a másik csoport még nem volt itt. Vá
runk tehát. Nemes rendbehozza rajzait. Nagymegyeren rövid ottlétünk alatt is lerajzolta a refor
mátus kőtemplom régi kulcsait az 1606 iki és 1647iki esztendőből. Egy bárok díszítésű ládát R meg
örökített 1798 hói. Nemesócsán is hozzáfogott a
rajzoláshoz, egy gyönyöiü tulipántosládát és egy
díszkulacsot rajzolt délután. Hát este egyszerre
csak megjön a másik csoport is. Balogh Edgár,
Brolly Tivadar, Babosán Karcsi és Ludwig Aurél,
cserkésznyelven Képi Pozsonyból. A találkozás
óriási öröme, a szállás nagyszerűsége elfeiedteti
velünk előbbi kis kellemetlenségeinket.
Nemesócsa családjai: nemes Széllé, nemes
Nagy, nemes Galambos. Dűlőnevek: Völgyesjáró,
Piriredűlő, Vöstöki dűlő, Vakáskerti, Gesztencei,
Hansági dűlő.
1926 augusztus 16. Nemesócsáról Komáromba
gyalogolunk heten, a két őrsi zászló alatt. Rekkenő
hőségben érkezünk a Nagyduna töltésére, hol vig
komáromi cserkésztestvérek várják a fáradt regös
vándorokat s a kompánia együtt vonú! be Komá
rom városába.
Délután civilizásió. Gsónakázás, fürdés, este
korzózás a lámpafényes, hűvös parkban, miután a
Wrangel huszárok lovas produkcióit is megszem
léltük. A kiöltözködött komáromiak alaposan meg
bámulják a fakósárga ingből kibarnálló szögesbakancsú vándorokat.
1926 augusztus 17. Tovább tart a pihenés.
Nagyszerű délelőtt a vízen. A napfényes kikötőben
cserkészcsónakok siklatlak fel és alá. Délután Ogyallára vonatozunk ki a komáromiakkal. Itt a pozsonyi
vándorok egyheti fáradtsággal a lábukban megverik
íotballban a friss komáromiakat. Azután követke
zik a vándorlásunk egyik legszebb élménye : az
ógyallai tábortűz. Vagy harminc érsekújvári cser
kész is bevonult Ógyallára és részt vett az előké
szítésben. Három magyar cserkészcsapat félszáz
embere ! Ennyi kürtszó nem harsant még fel Ógyallán. Míg a vezetőink a tábortűz engedélyeztetésé
ért jártak a jegyzőnél és a csendőrségen, addig mi
az állami csillagvizsgálót néztük meg. Kenessey
Kálmán dr. csillagász nagyszerűen megmagyarázott
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nekünk mindent. Mire megjött az engedély, késő
délután volt már. Nincs még kihirdetve semmi, a
lakosság azt sem tudja: kik azok a cserkészek!
Egészen új toborzóval leptük meg Ógyallát. Hatos,
nyolcas csoportokban, zászló alatt körüljártuk a
falut és beszóltunk a kapukon: „Van e fiuk, lá
nyuk ? Ha van, küldjék ki este a templom elé!“
Közben énekeltünk és a sorainkba beállítottuk a
gyerekeket. Minden csoport egy-egy egész kis csa
patot hozott így magával a gyülekező helyre. Este
lett. A komáromi és érsekújvári csapat dalolva az
állomásra vonult, egyedül a hét vándor és három
komáromi cserkész maradt Gyallán.
Rengeteg ember gyűlt össze a templom előtt:
vagy 300—400. A kápolna dombjára vezettük a
gyerekeket, lassan követett bennünket az asszonyok
és férfiak, a legények és a már eladó lányok tö
mege. A dombon kint a falu szélén meggyújtottuk
a tüzet, Szlovenszkó egyik legmonumentálisabb tá
bortüzét. A rozsét gazdák hozták a szomszédos
házakból. Az ógyallai nagy tábortűznél Balogh Ed
gár mesélt Gáspár diákról, aki a törökök idejében
járta a falvakat és elrablott öccse helyett azt a
rengeteg árva magyar gyereket találta meg, akik
várták a szép magyar meséket, regéket, de nem
szólt addig szeretettel hozzájuk senki a diáknép
közül. Rió szavalt. Kófic is mesélt, sokat énekel
tünk, kurucnótákat, népdalokat és cserkésznótákat.
Végül együtt énekeltünk a tömeggel. Mindenki sze
mében ott ragyogott az öröm és meghatottság
könnye. Imádság vetett véget a tábortűznek. Vizet
öntöttünk a parázsra s míg a tömeg hazaszéledt,
fent ültünk tízen cserkészek a dombon és a falut
néztük.
A gyerekek az egyik tábortűzi játékban kurjantásokat tanúltak el tőlünk, azokat hallatták, mig
haza nem értek. Amikor már az utolsó kurjantás
is elhangzott a falu másik végéről, felkerekedtünk
és egy közeli majorba mentünk. Egy földbirtokos
szállást ígért ott nekünk, de közben megfeledkezett
rólunk, és nem várt sem szállás, sem vacsora.
Szalmát kaptunk egy dohányszárító munkástól és
vacsora helyett az ógyallai szép este emlékére dalt
szereztünk a „Ha leimegyek a budai nagy begyre“
dallamára. Sokáig daloltuk :
Bevonultak Gyallára a cserkészek,
Jaj Istenem, be gyönyörűt meséltek,
Fellobog a, fellobog a halárban a tábortűz,
Falusit és városit az egybefűz.

Másnap a komáromiak hazamentek, kél po
zsonyi is elvált, s öten folytatták új őrsként a ván
dorlást. Az ógyallai felemelő, megható és értékes
tábortűzzel végződött tehát a sasok hivatalos ván
dorlása.

A T ÁBOR HUMORA
A parancsnok megkérdezi a legkisebb farkas
kölyöktől: „Hány éves vagy?“ — A farkaskölyök:
„Hat. De ha a vasúton utazom, akkor Qsak három.“
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A SARLÓ ETNOGRÁFIAI VÁNDORLÁSÁNAK
keretében Bartók János (Budapest). Chinoradszky
István, Forgách Béla, Horvát Ferenc, Szerény La
jos (Érsekújvár), Ferencz László (Pozsony) és Tóth
Vilmos (Rimaszombat) egyetemi hallgatók aug. 10
tői 17-éig bejárták Rimaszombat és Tornaija palóc
vidékét. A vándorlók két csoportba oszolva végig
haladtak a Rima, Balog, Vály Kálosa folyócskák
völgyeiben és mintegy 20—25 községet tanulmá
nyoztak át. A megfigyelés elsősorban a gazdasági
és társadalni jelenségekre irányult, hogy a statisz
tikákban föl nem talláható élő társadalmi fejlődés
ről, a falusi élet dinamikájáról nyerjenek képet a
vándorlók.
A gyűjtés így nem is eredményezett konkrét,
adatszerű helyzetképet az egyes falvakról, inkább
éles benyomásokat nyújtott, a társadalmi élet pil
lanatnyi, filmszerű megrögzítését.
A bejárt görr.öri terület gazdasági jellegét a
túlnyomó gabona termelés adja meg, ennek alapján
érdekes, a lakosságnak kb. 70—80% át magábafoglaló agrár demokrácia fejlődött ki. A földmívelés ugyan fejletlen s ezért a mezőgazdaság válsága
erősen érezteti hatását, viszont a parasztság fo
gékony a modern gazdálkodás iránt és az új gazda
sági szervezkedsére (szövetkezeti rendszer) is hajla
mos. A kisgazda réteg ennélfogva nem züllik gazda
ságilag katasztrofálisan ; ezt a baromfitenyésztés
és a válság óta fölélénkült szövés is akadályozza.
A lakosság többi részének helyzete ingado
zóbb, a jólét ismeretlen körében és szegénységében
még kivándorolnia sem lehet. A gazdasági süllye
dés és az egykeáltalában csökkenti a népesség számát,
amihez járul még a városba vándorlás is. Népi
kultúra a gömöri vidéken már nem létezik, az urbanizálás olyan nagy méretű, hogy a legfélreesöbb
völgyekben is városi ruhát viselnek, városi mintára
építkeznek és operetteket játszanak. Ez a gyökeres
átalakulás azonban nem mindenütt a gyakorlatias
gondolkodás, hanem a fölfelé züllő parvenűség
eredménye. Ilyen falvakban a kispolgári operettés görlkultúra teljesen megmórgezte a vagyonosabb
rétegeket és pánikszerű városba menekülést tá
masztott. A nép nagy tömegével alig törődnek,
gazdasági és katonai szolgálatain kiviil nem létezik
a társadalom számára: a hatóságok bürokratikusán
bánnak vele, a közte élő magyar nagybirtokosság
pedig még ma is jobbágyokat lát benne. A paraszt
magára hagyottad őrzi az ősi rögöt, megrabolja
saját életét, elnyomja igényeit és ha módja van
rá, kizsákmányolja a falu földtelenjeit, akiknek tá
voli emberek gazdasági önkényét kell ártatlanúl
végigszenvedniük.
H orváth Ferenc

Pál Ferenc és én a bejárt vidék gazdasági és tár
sadalmi helyzetét tanulmányoztuk.
Etnográfusaink arattak. Az Ipolyvölgye nemesi
kúriák és grófi kastélyok árnyékában meghúzódó
zsellérfaluk láncolata. A népművészet melegágya.
Itt nőttek azok a tulipántos, szomorú fűzfás kapu
bálvány és fejfadiszitések, amelyekre annyira büszke
a magyar népművészet. Innen virágoztak ki a sokszor
akasztófa humorú, máskor balladai monumentalitású
zsellér-nóták, de ezek csak voltak és már nincsenek,
mert a zsellérnek nincs többé ideje, kedve és gaz
dasági alátámasztottsága, hogy faragjon és énekeljen.
Az ipolyvölgyi zsellér mindenkor csak zsellér
volt és szegény. De nem tudta ezt. Mindig volt
valami kis megélhetési forrása. Igás ember volt,
semmije nem volt, de legalább nem éhezett. Ma
november 1-től március 1-ig munka nélkül van.
Ma tudja, hogy szegény és hogy zsellér. Öntudatos
és osztálytudatos proletár. És ezen a ponton meg
szűnik a népművészet. A proletárnak nincs hazája.
A proletárnak nincsen helyhezkötött lakóhelye, házoromdiszitése, meséje, zenéje, magyar népi kultú
rája : ma Visken van, holnap talán Ipolyságon,
aztán talán Franiacországban, aztán Afrikában,
aztán Ázsiában . . . A gazdagabb falusi réteg pedig
a fölötte lévő és általa iriggelt társadalmi osztály,
a városi polgárság kultúráját veszi át és teszi ma
gáévá. Elpolgáriasodik.
A falusi osztályt'agozódás és osztályharc létrejöt
tével megszűnt a népi faji kultúra. Kezdetét vette
az egyetemes proletár kultúrába, vagy az egyete
mes polgári kultúrába való lassú beolvadás.
Azért a sajátosan magyar népművészeti ma
radványok gyűjtése tisztára dokumentális jellegű
munka. Éles és tiszta fényt vet egy letűnt kor gazda
sági, társadalmi és szellemi életére. — Az Ipolyvöl
gye nagyon tanulságos volt ebből a szem-pontból.
Mindentől: várostól, vasúti összeköttetéstől,
gazdasági gócponttól távoleső vidék ez. A modern
mezőgazdasági technika ismeretlen. Kivitelük — a
néhány métermázsa gabonát leszámítva — nincsen.
Az adók és az adósságok pedig fojtogatják őket. A
paraszt buta: elbutitott konzervatív. És nincs senki,
aki segítene rajta. Az állam fényüzésadóztatja, a
zsidó kiuzsorázza, a füldesúr minta gazdaságának
a terményei letörik gabonája értékét. Egyetlen me
nekvés: a fajgyilkosság. A zselléreknél: kivándorlás.
Hol itt a faji öntudat, amelyeknek létezésében
annyian szeretnek hinni ?
Az Ipolyvölgyben nincs faji öntudat. A gaz
dasági érdekek determinálnak mindent: politikai
pártállást, vallási érzést. Egy hold földért kormány
pártba lépnek és egy másik hold földért még a jó
Az ipolyvölgyi csoport munkája kétirányú Istent is letagadnák a z égből.
Dobossy László
volt: népművészeti emlékek följegyzése és objek
Megjegyzés. Ennek a leszám olnak a terjedelme nem
tív szociográfia helyzetkép kialakítása. Ennek a két
meg, hogy állításaimat számadatokkal támasszam
feladóinak megfelelőlcg osztottuk be csoportmun engedte
alá és hosszabb leírásokkal illusztráljam. Hiszem, A „Mi
kánkat is: Diósi Kornél, Jablánczy Miklós és Ne- Lapunk" olvasóinak alkalmuk lesz még több Ízben is talál
messzeghy Jenő a néprajzi munkát végezték, míg kozni ezekkel az adatokkal és leírásokkal.
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h.gy nyári nap
a m a g ya r le g é n y életéből
Még sötét van. Az óra hármat üt. A nap
már rövidebb, a munka is kevesebb, mint aratás
kor. A legény az istállóbeli ágyán kényelmesen
nyújtózkodik. Falun ugyanis a gazdasági munkát
végző legény a legtöbb helyen az istállóban alszik.
Ha éjszaka fölébred, a lovak elé vet valamit, mert
azok egész éjszaka esznek. __
Négy óra felé fölkel. Öltözködik, vagyis a lá
bára húzza kícserepesedett csizmáját. Újból enni
ad a lovaknak s azok ,.pucolásához“ fog. Előbb
a „vakaróval“ dörzsöli jól le, aztán kikeféli a szőrt.
Közben megy a nótá/ás. Ha a pucolással elkészült,
átkukkant a szomszéd istállóba a másik legényhez.
Szót váltanak az éjjeli csatangolásról és a napi
munkáról. Elszívnak egy cigarettát, a lovak meg
rendszerint zöld lóherét esznek.
Aztán következik az abrakolás. A kitisztított
jászolba bizonyos mennyiségű, kissé sózott zabot
öntenek a lovak elé. Míg ezek azt elfogyasztják, a
legény vizet mer a vályúba, megmosakodik. Aztán
megitatja a lovakat. Hogy imádkozik e a legény,
azt nem tudom.
A ház népe is ébredezik már. A lány meg
feji a teheneket. A legény felrakja a szekérre az
ekét, esetleg a boronát is és ezzel a „nyomtatót11
is a boronára, a nyomtató egy n >gy kő. Majd be
fogja a szekérbe a lovakat s lassan elindul. A nap
csak most kel, sugarai aranyosra festik be az út
felszálló porát.
Mig a csordás kihajtja a marhát, a legény
kiér a „földre." Az ekét leveszi a szekérről, beiga
zitja a szántás mélysége szerint, befogja a lovakat
az eke elé s megkezdődik a szántás. A munka
ilyenkor kényelmes, még nincs légy, mint délben,
amikor — különösen eső előtt — rettenetesen
marja a lovakat. A barna rögök egymásután hasad
nak fel. Egy-egy egér ugrik elő. Felszántották a
házát. A legény ostorával rácsap az egérre. Később
nótába fog. A lovak feszült izmokkal mennek for
dulótól fordulóig. Közben elérkezik a „früstök"
ideje. A legény „kifordítja" az ekét, féloldalra dűti
a jobb szarvon levő csúsztalóra, hogy az ekevas
ne hasítsa a földet. A szekérhez érve „kizabo
lázza" a lovakat, enni vet nekik Majd felül a
szekérre, leoldja a „bérfa" karikájáról a tarisznya
szijját, előveszi a szalonnát, kenyeret, hagymát
és sót s hozzálát maga is az evéshez. Kés
mindig vau a legénynél, mert a közmondás
is azt tartja: „Aki lovat, vesz, vegyen kést is." A
szalonnát nem igen süli meg, mert egy embernek
nem érdemes tüzet rakni." A legény elgondolkozva
rágja a szalonnát, mert „magyar ember evés köz
ben se nem beszél, se nem dalol." Ha jóllakott,
a szekéren levő zöld lóheréből előkerül a korsó.

A friss vízből jót húz. Aztán gyönyörködik lovai
ban. Megsimogatja sörényüket. Ha jóllaktak, meg
halja őket. Rendesen „leragasztja" (az istrángot
oldja le a hámfáról) a lovakat s a közeli kúthoz
vagy folyóhoz megy velük. Visszajövet „felragaszt"
(az istrángot ráhurkolja a hámfára) s folytatódik
a munka.
A nap mind melegebben csókolja a földet.
A legyek „feltámadnak". A lovak „pécsikéinek".
Egy-egy felröppenő pacsirta ónekére a legény alig
figyel. Megszokta. Néha néha rászól a lovakra, su
hint egyet ostorával. Hárman mennek, mennek és
nyomukban feketéinek a felhasadt rögök. Délfelé
belesi\ít a földillatú levegőbe a gyár dudája, A
legény gyakran tekintget a falu felé, várja az ebé
det. Már messziről megismeri az anyját. Még fordúl hármat-négyet, hadd lássák, hogy dolgozik.
Aztán leragasztja a lovakat, kizabolázza és a sze
kérhez köti, hadd egyenek a bérfából, amennyi
jól esik.
Az anyja első kérdése : „Jaj, ugye, nehéz a
szántás?" A fiú bólint, szeret komolynak látszani:
„Fazék madzagba" van téve egy csupor, benne
leves, rajta két egymásra borított tányér, ebben
főzelék. A fiú eszik, az anyja szótlan nézi. Nézi a
lovakat, a mezőt, a szép tengerit, a krumplit. Mi
kor a fiú jóllakott, iszik egy jót és elnyujtózkodik
a szekér árnyékában a földön. Az anyja sebtiben
elmondja délelőtti dolgát, majd hazaindúl.
Két óra felé megitatja a legény a lovait s
szótlanul munkához iát. Mikor esteledik, felrak
mindent a szekérre, befog és haza indul. Sok
szekér érkezik ilyenkor a faluba. Otthon a legény
az istállóba köti lovait, kitisztítja az istállói. Majd
megmosdik s megvacsorázik. Vacsora után meg
hatja a lovakat, felrakja a rácsot a lovak előtt s
aztán . . . övé a világ. Most kezdődik az igazi
legényélet. Mintha nem is dolgozott volna tizenkét
órát a forróságban. Tizen tizenöten cigarettázva
beszélgetnek, dalolnak. Akik „kiszolgálták a katona
élelet", elnéznek egy egy lányos há .hoz. De csak
rövid időre. Aztán valami nagy fa alatt nevetgél
nek, dalolgatnak az összevevödött legények. Tizen
egy óra tájt hazaszélednek.
A legény még utána néz a lovaknak, lerúgja
poros csizmáját s végig vágódik az éppen nem
tiszta ágyon és a legédesebb álmot alussza.
(Bulcsú, Podkarp-Rus)

llku I’iil

rgiran. VIII. o. tan.

„Mért él a p ó r ? — A g ú l á h o z k ö v e t
H or d az er ős nek , s ál li tván utódot.
J á r m á b a , m e g h a l . - - Milljók e g y miatt."
MADÁCH IMRE
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E ste a táborban
S á n d o r László ( Ka s s a ) napl ój e gyz et e i ből

Estére hajlik az idő.
A táborlisztás szín és fényárban tobzódik.
Sudaras, égnekszakadó fenyőfák körvonalai mö
gül föllángol még utoljára a nap izzó korongja.
Besugározza, körülsimogatja a tisztást. Búcsú
csókol cirógat a zászlórúd elé felsorakozott cser
készek csokoládébarnára égett arcára és azután
hirtelen lebukik a kékeslila hegyek mögé, A
magas égbolt királynője nyugati lakosztályába
vonult. Bíborsugarakból szőtt uszálya <tsuhog
rajtunk s telezáporozza kis világunkat az alkony
pír Ígéretével, amelybe beletolvajkodnak már a
hűvös árnyak.
Lassan ránkborúl az est.
A nyugati égen kiragyog az esti csillag. A
távoli falvakból felszüremlik hozzánk az estharangszó selymes, lágy szava. Nyugalmat és bé
két olt a szivekbe. A hegyek csúcsáról sejtelmes
suttogás hallik. Az erdők titokzatos beszédje halk
szellőben betölti a tisztást és pajkosan borzolja
az esti imát mormoló cserkészfiúk haját. Friss
ózonnal telített levegőt és a fenyves édes illatát
szórja ránk. A hangulat felfokozott skálájában és
változatos akkordjában a vezérmotivum: a bűvö
let és áhítat. A lelkek e teljességében fut le az
árbocról ünnepélyes külsőségek között a zöldliliomos zászló. És ezzel lezárul a tábori élet napja.
A sötét színek egyre uralkodóbbakká válnak
s néhány pillanat múlva ránkborúl az est. A fa
luban utolsót kondúl a harang. A távoli kis há
zak még kisebb ablakai úgy világítanak ki a sö
tétbevesző faluból, mint a fenyők alján világitó
szentjános bogárkák. Elcsigázott lovak vonszolják
haza a zörgő szekereket, rajtuk félig szundító
halinás parasztok, a szálfákat szállító nehéz mun
kától fáradtan igyekeznek otthonukba, hogy a
nehéz robot után megpihenjenek. A szerényen vi
lágló ablakok mögött parasztasszonyok hajolnak
gyermekeik fekvő helye fölé, velük mondják az
esti imádságot s elgügyögik álomba.
Azután eicsöndesül a zaj.
Felettünk kigyulladnak a csillagok miriádjai.
Ragyogó gyémántszem mind a hány.
Oh, nincs szebb a csillagos égnél! Így szép
ez, innen az éjbe roskadt fenyőerdő nagy tisztá
séról. Városban, szűk falak között elveszti vará
zsát. Csak itt lehet azt élvezni a maga gazdagon
pompázó szépségében. Lobogó szemű csillagok,
a Kis Göncöl, a Fiaslyúk és a többi csodálato
san szép csillagképletek közölt a Hadak Útja.
Úgy folyik az égbolton, mint valamilyen tompa
fényű, mesebeli opálfolyam.
A sátorantenna csúcsain egymásután gyúlnak ki a kis villanykörték. A sátorkörök rádió
huzalán egy-egy lampion s a háttérben egyszerre
csak fellobban a cserkészrakla tábortűz. Magas,

méteres lángok csapnak ki az erdőperem hátsó
ívéből s megvilágítják a tűz köré sereglett fiúk
alakját. A lángoló, ropogó, sercegő tűz bíborba
festi a fiúk arcát, tüzes lelkűket és egybe fortasztja őket. Kicsordúl ajkukon az örökszép ma
gyar dal. Egyik vidám nóta váltogatja a másikat.
Majd felsírnak a panaszos, jajjongó, régi veretű
kurucnóták. Es felzúg a szlovenszkói regös-cser
készet dala is: „Ki tanyája ez a n y á r f á s ? ..."
Tűzbemerengve hallgatják ü szebbnél-szebb
szavalatokat, hogy utána még egyszer magasra
szökjön a jókedv, miként a tábortűznek fényes
szikrái. Gyois ütemű, ropogós cserkésznétek
mellett ringanak a fiatal testek, egyesek táncra
perdűlve járják a csárdást két-három hegedűszó
hangjára.
Micsoda összeölelkezés ez!
A tábortűz izzaszfja a forraszlót, a nagy
együvétartozás forrasztja a lelkeket.
Oh, be szép ölelkezés ez!
Az égő szemek villannak és bizalommal tűz
nek bele az éjszakába, mintha keresnék és lát
nák is már az egyetemesen jobb és emberibb
élet hajnalát. Az összedobbanó szivek mindegyike
érzi: egy Atyának egyformán szeretett és egy
formán osterozoft gyermekei vagyunk mindnyá
jan. Érzi mindenki, hogy tovatűnjek a társadalmi,
felekezeti, nemzetiségi választó falak és hogy
egyek vagyunk a mindent átfogó szereletben.
Miért, ó, miért nem gyújtják meg ezt a
tüzet mindenütt, ahol emberek élnek ?
Lassan kissebbednek a lángok, magába
omlik a tűz s halkúl a dal. Aztán utolsót lobban
s csak piros zsarátnok világít a hamuból. A sátor
csúcsok villanykörtéit kikapcsolják, a lampionokat
leszedik, a járkálás utoisó neszét hallja a tisztás.
A fiúk szótlanokká válnak. A csillaghimes égbolt
alatt mindenki magábamerülíen nézi i végsőt
pislákoló tábortüzet.
E pillanatban átsír az erdőn a kürtszó takarodója. A iiukon remegés fut végig, azután szó
nélkül, előre roskadt fejjel ballagnak sálraik felé.
Egy napnak és egy estnek gazdag élményével
pihenőre térnek. Még egyszer harsan a kürt.
A lefúvás belenyujtózkodik hosszan, elhaló hang
gal az éjszakába. Azután csönd, végtelen csönd.
Csak az őiség óvatos, halk őrjárása suhan át
a csöndben s kezükben az imbolygó lámpa fénye
jelzi, hogy ébren vigyázzák a tábor aluvását. Álom
képe legyen olyan, mint a tábortűz utolsó dala :
„A tábor lepiheni, mindenütt béke.
Csak az őr van még fent és fölnéz az égre."
Ajka imát rebeg : „Őrizz meg bennünket,
Jóságos Istenünk, jóságos Atyánk."
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G y ilk o s v e r se n g é s vagy m o z g á ss z é p s é g ?
— „A Mi Lapunk" sportszerkesztőjének előadása a pozsonyi rádióban —

Az utolsú tíz év alatt a sport mesés ará
nyokban terjedt el majdnem az egész világon s a
társadalmi élet jelentős tényezőjévé vált azzal,
hogy páratlanul hatalmas tömegeket tudott meg
mozdítani. Olyan mértékben, mint a sport, csak a
film tudott a tömegekhez férkőzni s mind a kettő
jelentős hatást gyakorol — részint közvetve, részint
közvetlenül — a tömegek szellemiségének fej lödé
sé'.e. Tegyük fel a kérdést, mennyiben oldja meg
a sport mai formája a testnevelés feladatait? És
kérdezzük: milyen a sportnak a tömegek szelle
miségének kialakulására gyakorolt hatása? A két
kérdésből levont következtetések alapján rá kell
majd mutatnunk a sportnak arra a formájára,
amely maradók nélkül meg tudja oldani a sport ni
szemben támasztott követeléseket.
Mit várunk a sporttól ?
Járuljon hozzá a maga módján azokhoz a
törekvésekhez, hogy egészséges, arányos testű em
bereket adjunk az emberi közösségnek és küzdő
képes munkásokat a társadalomnak. Egészséges
lelkületű embereket, akik a társadalom problémái
nak megoldásában munkásszerepet kívánnak vál
lalni. Égészséges. színvonalas szórakozást adjon a
sport s ezzel kapcsolatban az emberi test s a
mozgás ritmusszépségének érvényrejuttatását.
Amit ma sport alatt értünk, az 90%-ban
versenysport. Gyökerei mélyen benyúlnak társadal
munk szellemébe, melyben mindennek mozgatója
a versengés. Ebben a sportban a végső lökőerő a
verseny. Nagyobbat ugrani, gyorsabban futni, job
ban labdát rúgni, győzni az elleniéi felett, leverni
mindenkit a ringben. Győzelem, rekord a cél,
ehhez idomul azután minden: a tréning, a test
fejlesztése, a versenyzési mód. .,Mens sana in
corpore sano‘‘ — Ép testben ép lélek — olvastam
egy görög-római birkózóverseny plakátján s a bir
kózóversenyen másfélmótermázsás kolosszusok
emelgették egymás idomtalan hájtömegeit; közben
pedig ^nyögtek, fújtak, mint a tevék az idomító
korbácsa alatt.
Két évvel ezelőtt egy boxmérkőzést néztem
végig Prágában. Az egyik öklöző egy semmi külö
nös, névtelen, 90 kilós német tucat gladiátor volt.
a másik két méter magas, jól megtermelt 1L0
kilós néger. A néger háromszor ütött szabálytala
nul mélyen; közben betörte a német orrát, behasitolta tolsöajkát, úgy hogy annak orrán, száján
megeredt a vér s vastag csikókban csurgott le
arcán, nyakán a mellére. A vezetőbiró íélbeszaki
tóttá a meccset s a németet a négerrel való to
vábbi küzdelemtől csak a jóizlésii prágai közönség
kitörő felháborodása mentette meg és a verseny
bíróság Ítélete, mert a négert diszkvalifikálta.
Ezekután, azt hiszem, mindenki előtt világos,
micsoda értéket jelentenek az egészséges, arányos
test elérésére irányuló törekvéseinkben az említett

sportágak ezekben a formájukban. Kevés kivétellel
majd minden versenysportágban megtaláljuk ezeket
a helytelenségeket. Az amszterdami olimpiászon a
versenyzőket orvosi vizsgálatnak vetették alá s
ezeknek a vizsgálatoknak a jegyzőkönyvei súlyos
vádiratok a versenysport ellen. Ugyanennek az
olimpiásznak a 800 méteres női síkfutásában a
célszalag körül ájultan estek össze a versenyzők.
Az 1896 os olimpiászon Durando nevű olasz futó
a marathoni futás célvonalában holtan esett össze.
De nem kell ilyen messze mennünk példákért.
Diákversenyeinken gyakran láthatunk a 400—800—
1500—3000 es versenyszámokban szédülő fejjel
tántorgó fiatalokat, róluk bizony senki sem állít
hatja, hogy a testüket edzették. Azokról a kóros
elváltozásokról, amiket a túlhajtott futballsport
idéz elő a legtöbb ember szervezetében, felesleges
bővebben szólnunk; a lábtörésekről pedig elég
sűrűn számolnak be a napilapok sportrovatai. A
tavalyelőtti jugoszláviai sorozásokon az alkalmat
lanok feltűnően nagy részénél sportolás előidézte
szívbajt állapítottak meg az orvosok.
Nem látom szükségesnek tovább folytatni a
konkrét esetek felsorolását, hiszen az eddigiekből
is meglehetősen tisztán látjuk a túlhajtott versenysport csődjét a testnevelésben. De vájjon ad-e
a versenysport szociális öntudatu embereket a tár
sadalomnak? Az a sport, amelyben a mozgató erő
az ellenfél feletti győzelem reménye, nem járul
hozzá különös módon a társadalomért való egysé
ges munkához. Az egyes nemzetek közötti sportversenyeknek — kevés kivétellel — mindig meg
van a maguk gyűlölködő ulóhangja, sőt az egyes
államokon vagy nemzettesteken belül is a sportszervezetek (futb.dlklubok, atlétikai klubok) küz
delmeiben ott van a gyűlöletig, sőt néha az aljas
ságig fokozódó rajongás. Ez természetes következ
ménye a mindenáron győzniakarásnak és ennek
áldozatul esik a küzdelem erkölcsi tisztasága. A
versenyző igen sokszor a versenyszabályok vagy
küzdő ellenfele testiépsége árán is biztosítani akarja
a maga számára a győzelmet, az elsőbbséget. Igen
sok bajvívó versenyt láttam, ahol az egyes futók
a fordulóban durván félrelökték a mellettük futó
ellenfelüket, vagy ahol kisebb-nagyobb szabályta
lanságokat követtek el az indításnál. Híres volt
annak idején a vád a német sprinterek (futók)
ellen, hogy — ugylátszik — csak odahaza futnak
ki szenzációs időket az úgynevezett „hazai időszá
mítás'1 mellett.
Igen sokszor fordulnak elő megvesztegetések,
játékosszipkázások (a labdarugó egyesületek sokszor
ahelyett, hogy maguk nevelnének játékosokat, más
egyesületek jó játékosait csábítják magukhoz); a
legegyszerűbb aduja pedig a fulballkluboknak a
saját pályán a saját közönség terrorja. Abból az
emberből, aki némi etikai alapon álló, színvonalas,
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szép küzdelmet akar látni, ez a módja a verseny
zésnek legtöbbnyire csak undort vált ki. Természe
tesen vannak kivételek. Mindennapos eset, hogy a
labdarugó mérkőzések után kétségbevonják a biró
pártatlanságát, ami akár van alapja a dolognak,
akár nincs, rendkívül jellemző az uralkodó sport
etikára. Ezen a fokon válik azután kérdésessé
ezeknek a sportoknak a szépsége is. Hiszen nem
arról van szó, hogy valami szép történjék, győzni
kell, kérem, a rekord a fontos, a stílus az másod
rendű valami. Egy stílus ér valamit: az eredmé
nyesség s ez a stílus nem sok válogatást enged
meg az eszközökben.
Igen sokszor rendkívül károsan befolyásolja
a sportot az a tény, hogy a rendezések — tisztára
üzleti vállalkozások. A profiklubok teljesítményei,
játékosanyaga mint árú jön számításba s a test
nevelés, a tulajdonképeni cél csak a jól megfize
tett sajtó híradásaiban jutnak szerephez Igen, a
versenysport m ií tormájában mindenképen "'csőd
ben van, ha testneve'ést, céltudatos testkultúrát
kívánunk tőle. A versenysportnak, az eredmények
nek csak eszközöknek kellene lenniük, a végcél:
az arányos, egészséges emberi test elérése, meg
tartása. Ezzel szemben fordított a helyzet: a vég
cél az eredmény, a rekord, a győzelem, az emberi
test pedig
az eszköz A tréningmódok is e
szerint igazodnak, sőt, ha üzleti szempontok ját
szanak közre, akkor a sporteredmény is alárendeli
magát ennek (pl. a pályaválasztási jog eladása a
futballnál).
És a kivezető út ?
Megvan ! Tömegsportnak hívják. Két főtipusa
van. a nemzeti tömegsportmozgalmak és a nem
zetközi munkástömeg-sportmozgalom. A nemzeti
tömegsport mozgalmak esetleges politikai céljaik
mellett egy nemzet egészséges, edzett új nemze
dékéért dolgoznak. Az elismerten legkiválóbb nem
zeti tömeg sportmozgalom: a sokolmozgalom, —
amely a szláv nemzeti eszme hatalmas hordozó
jává vált s úgy a testkultúra, mint a szlávság nem
zeti mozgalmainak terén elsőrangú szerepet játszik.
A sokolmozgalom a tömegekre helyezi a súlyt s
a csapattornát, a tömeggyakorlatokat ápolja mind
a két nemnél minden korosztályban. Ugyancsak
ilyen eszközökkel dolgozik a nemzetközi munkás
sportmozgalom is, ennek ma Európában körülbelül
négymillió tagja van.
Ezek a sportmozgalmak élesen elütnek a
versenysporttól. Az üzleti érdekek érvényesülése
és a túlhajtott verseny a tömegsportmozgalmakban
teljesen eltűnt, a kevés akrobata egyén helyett a
nagy tömegre helyeződik a súly s a lömegtestneveléssel párhuzamos a szellemi kiképzés. Közel
áll ezekhez a sportmozgalmakhoz a természetba
rátok mozgalma és a cserkészet is, bár az utóbbin
néhol még sok a militarista sallang. A testnevelés
terén mindnkettő páratlan eredményeket ért el: a
cserkészek gyakori kirándulásai, nyári táboraik ré
vén, a természetbarátok pedig főleg a turisztika
és a sísport népszerűsítésével. Nekik köszönhető,

16 9. oldal

hogy ma ünnepnapokon sok-sok munkásember nem
a kocsma gőzét szívja, hanem künn van a termé
szetben, a hegyek között vagy a folyóparton, vagy
a sporttelepeken: ahol napfény, viz, levegő, könynyű, szabad mozgás az erős szervezet, egészséges
test s a munkabírás ígéretét adja meg millióknak.
Ezeken az alapokon kell kifejlődnie a jövő
testkultúrájának; ez kizár magából minden üzleti
szempontot, a nagytömegek számára megújítja a
kestkultúra lehetőségeit, tudományos alapokra he
lyezi a testedzést és az egymás ellen való küzdés
helyébe a feladatok együttes megoldását helyezi.
Nagy, erős, szociális öntudatot fejleszt ez a tö
megsport az egyénben : ez abban nyilvánul meg,
hogy az egyén minden érdekét a közösség érde
kével harmonikusan fogja fel s a társadalom pro
blémáinak kollektív megoldását a maga feladatának
vallja. A tömegsport megmutatja egyúttal a lehe
tőségek kapuját az egyén teljesítménye mellett a
tömegekben rejlő mozgásszépség kibontakozása
előtt is.
Terebessy János
A rimaszombati gimnazisták hagyományos
tornadélutánjukat a múlt iskolai évben június 1 én
tartották meg az intézet udvarán nagyszámú kö
zönség jelenlétében. Az intézet mindkét tagozatá
nak fiai és leányai zongorakiséret mellett ritmikus
tornagyakorlatokat mutattak be. Az utána követke
zett a tIlleti kai versenyből 5:5 pontaránnyal kerültek
ki úgy a magyar mint a szlovák diákok. Eredmények :
1. Diskosdobás : 1. Jamrich Pál (VII. szlov.)
3325 m. 2. Fodor László (VI. magy.) 32 72 m. 3.
Langhoffer László (VI. rn.) 32'54 in.
2. Gerelyvetés: 1. Fodor László (VI. m.)43'66
m. 2. Sikora Zoltán (VI. szlov.) 43 55 m.
3. 100 méteres síkfutás : 1. Hrivnák Zoltán
(VII. szí.) 12 2 mp. 2 Jamrich Pál, 3. Balta György
(VII. magy.)
4. Súlydobás: 1. Jamrich Pál (VII. szlov)
12 27 m. 2. Batta György (VII. ni.) 11'98 m. 3.
Fodor László (VI. m ) 11 78 m.
5. Rúdugrás: 1. Jamrich Pál 2 63 m. 2. Kor
pás István (VI. m ) 2'45m.
6. Magasugrás: 1. Jamrich Pál 158 cm. 2.
Langhoffer László (VI. m.) 155 cm.
7. Távolugrás: 1. Batta György (VII. m ) 5 98
m. 2. Jamrich Pál 5‘77 m.
8. 400 méteres síkfutás : 1. Boross Elemér
(V. m.) 59T mp 2 Wirtschatlcr Mihály (Vili. m.)
59 2 mp.
9. Hands-ball : 3:1 a magyar diákok javára.
10 Wolley ball: 2:0 Győztek a magyar diákok.
A verseny rendezésében a legnagyobb elisme
rés Mándy Antal és Hlaváéek Ágost tanárokat illeti.
Kolinonth Jvzsef VII. o. rg. t.

A TÁBOR HUMORA
A reggeli mosakodásnál W. L. fogmosáshoz
készül. Pohár helyett egy alumínium.doboz fedelét
használja. F. F. megszólal mellette: „Te, L., miért
nem hoztál mindjárt egy levesostálat ?“
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A kassai „Mndiich-Öiikópzökör** sokoldalú és
értékes munkásságot lejtett ki. Erről a második
félévi működést kisérő élénk érdeklődés tesz tanúbizonyságot. Mindhárom szakosztályban (irodalmi,
szociológiai és természettudományi) folyt a munka,
de különösen az irodalmi ozytály novella, vers,
értekezés számai emelték az egyes gyűlések szín
vonalát. —- A legjobb elbeszéléseket írták: Ónody
Zoltán, Böszörményi Sándor, Klein Jenő Vili. b. o.
tanulók. — Érkezésekkel tűntek ki: Grósz Erzsébet:
„Ibsen drámái", Hersdol Imre: .Madách falanszter
eszméje" Vili. a o. tanulók; Lövi Márta VII. a.
„A művészi szépről", Knöpfler Imre VII. b. „Az
önképzőköri bírálatról" és „A repülőgépek szerepe
a világháborúban." — Leghatásosabban szavaltak :
Bállá Dezső VIII. b o. Braun Ferenc VII. a (Ady:
Szent Margit legendája" és „Az én két asszonyom"),
Sziklay Juliska (Jankovics Marcell: A választás").
Önképzőkörünk ez évben is megrendezte vers ,
novella-, és értekezés pályázatát. A pályamüveket
külön bizottság bírálta meg; A verspályázat 50 k.
első díjat két részre osztva, 30 k'-val jutalmazta
Böszörményi Sándor Vili. b. „így is tönténhetik"
„Ki hozza vissza" c. versét, 20 k-val Nagy Gyula
VI1. b. „Küzdés az ár ellen" jeligével beérkezett
„Gyarlóság11 c. költeményét. Harmadik lett Böször
ményi Sándor Vili. b, „Sok titok", negyedik Nagy
Gyula VII. b. „Tovább . .. tovább . . .“ című verse.
— A novella pályázat első két helyezését (50 k. 1.)
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Ónody Zoltán Vili. b. vitte, — míg az érkezés pálya
zaton első lett (50 k. I.) Klein Jenő VIII. b. „Babits
két könyve", második Ónody Zoltán Vili. b. Móricz
Zsigmond faluja és parasztjai" c- müvekkel.
Az Önképzőkör már most kitűzött két pályatételt az 1930/31 iki iskolai évre és pedig : 1. KoSice (Kassa) szerepe a magyar irodalomban ; 2.
Koáice (Kassa) város munkásviszonyai 1928 tói.
Bead isi határidő: 1930. dec. 1.
Megemlítést érdemelnek a bíráló bizottság
szorgalmas tagjai; rámutattak a szereplők hibáira
és a fejlődés helyes útjára vezették őket.
A Katona Józset emlékére rendezett dísz gyű
lésünk műsora a következő volt: Mandl Imre ífj.
elnök, Katona József és koráról tartott kiváló szó
noki előadást. —• Reichmann Elemér Vili. a. hegodűjátéka valóságos művészi élményt nyújtott; zon
gorán kisérte Erdős Korinno VII. a. — Lcfkovils
Károly Vili b. a Bánk Bán Tiborc parasztjáról
adott elő. — A műsor fénypontja Drottár István
VII. a. éneke volt (Bordal); zongorá Kocsner Tibor
VII. a. kisérte.
Mandl Ilona VIII. a. a Bánk Bán világirodalmi
feldolgozásáról tartott előadást. Majd Ónody Zoltán
VIII b. búcsúbeszéde után az ifjúság állva énekelte
a „Ballag már a vén diák" c. dalt s ezzel a Kör
1929—3ü-i működése hatásos akorddal fejező
dött be.
Nagy Gyula VII. b. jegyző

Regös cserkészeinek dicsérete
A „föld és ember** című földrajzi folyóirat
legfrissebb számában ezt Írja többek között Bátky
Zsigmond, a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Tárának igazgatója :
„Brassó Matyusföldön. Barasó-Brassó hely
nevünk (víznevünk) nem sok van, de mégis több.
mint Karasó Krassó. Azért minden új adatot öröm
mel kell fogadnunk. Most a Losoncon megjelenő
derék ifjúsági folyóiratban, „A Mi Lapunkéban,
a „Sasok regös naplója1' című cserkészbeszámolóban
(irta, ill. rajzolta Peéry Rezső és Ncmesszeghy Jenő
középisk. tanuló) olvassuk, hogy a Kisduna mellett
Nádszegen egy utca neve Barasó, egy második
pedig Köse, Mindkettő egy érről kaphatta nevét.
Párja ennek, hogy Gyomorén (Győr m, Magyarorsz.)
egy utcát Berettyónak hívnak."
íme, mint a kiváló néprajzi tudós is elismeri,
„a regöscserkészek is hozhatnak a tudománynak

egy-egy becses adalékot.
ságot, hanem nagyobbat
Ezt a szemelvényt,
adjuk közre, s hisszük,
kutatása mind erősebb és

Sőt nemcsak ilyen apró
is.“
mint serkentőt, örömmel
hogy regöseink néprajzi
nyomosabb lesz. Sch. L.

N ép e g ész ség ü g y i k é rd é se k (A Sarló szociográ
fiai füzetei. 1. s z ) A pozsonyi magyar orvostanhallgatók
népegészségügyi szemináriuma mar akkor hullatta nevét,
amikor a Vetés röpiral harmadik számában népegészség
ügyi pályázatot írt ki, amelynek bírálatával a Magyar Diák
szemle első számában találkoztunk. Most ez a szeminá
rium a Sarló útján 100 népegészségügyi kérdési adott ki
Csáder Mihály dr., Dávid Johanna dr., Freiberg Jenő dr.
és Nemei Mihály dr. szerkesztésében. A kérdőívek alapján
feldolgozható egy-egy község népegészségügye. A kérdőív
ingyen megkapható a tudományos felhasználás Ígérete
ellenében a Sarló helyiségében: Bralislava Pozsony,
Lörinckapu ucca 24. szám aluli. Orvostanhallgatóknak
szives figyelmébe ajánljuk.
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N yá ri nagytáboraink
A „Czuczor Gergely" cserkészcsapat (Érsek határában táborozott Scherer Lajos parancsnok
újvár) a Hradek-hegyen táborozott julius 3—27 ig. vezetése mellett. Ez már a csapat 13 ik nagytábora,
Erről Csicsátka József (Vili. o. t.) a következő ebből is 10-et Scherer parancsnok vezetett. Az
jelentést küldte:
egészséges erdei levegőn az idő vígan telt el. A
„Ez idén messze keletre vitt utunk. A vonat fiúk jókedvvel rótták az erdei utakat, nagy élve
a szép, szelíd Garamvülgyön keresztül Gömörbe zettel lubickoltak a Garam eleven vizében s rúgták
robogott velünk és a Pelsőc feletti Ochtina falun a labdát a sík réten. A tábor erdőövezte szép
álltunk meg. Innen nehéz hegyi úton jutottunk el völgyben ékeskedett és elsőrendű szakácsok kívá
a Hradek-hegyen fekvő táborhelyünkre. A tábor natossá tették az egyébként is pompás táborozást.
felépítése akadály nélkül ment. Az érsekujvári A tábordiszítést Rakottyay Győző cserkésztiszt
fiúk serényen, önzetlenül dolgoztak és a csinosan irányította, inig Gottlieb Győző s. tiszt a főzés
felépült sátorváros pár hétig dalos jókedvtől és misztériumába avatta be az uj kuktákat. Dombovidám cserkészélettől volt élénk és hangos. Tábo rovszky Dodó s. tiszt a tornát gyakoroltatta. Christ
runk fenyvesekkel borított, szép kilátást nyújtó Ernő öregcserkész pedig a tábori zenekar karmesvidék középpontjában emelkedett és őrsi kirándu reri tisztét látta el. Általában az öreg cserkészek
lásaink alkalmával alaposan megtekintettük a közeli nagy segítségére voltak a csapatnak. A tábori
tájékot. Julius 6 án ellá
munkán, játékokon, für
togattunk Rozsnyóra az
désen kívül különösen a
Andrássy-cserkészek zász
tábortüzek voltak kedve
sek. A legmagasztosal b
lószentelő ünnepére. A
testvéri fogadtatás mindig
volt a Kisfaludy tábortűz.
kedves emlékünk marad.
A tábor életét még a két
napos esőzés sem zavarta
Innen másnap felrobog
meg, sem egy esti hatal
tünk Krasznahorka büszke
mas vihar, mely minden
várába. Jártunk a dobsiáron a sátrakat a hegy
nai jégbarlangban is, ahol
a természet csodás, remek
oldalról a völgybe szerette
volna seperni. De a szél
alkotásaiban gyönyörköd
tünk. Az erősebb fiúk el
vihar sem bírt a jól fel
épített sátrakkal ! A tábort
bátorkodtak a Hernád
többen keresték fel, igy
áttöréséhez is. A legre
eljöttek egy vasárnap
gényesebb, de egyszers
egyes szülők jóféle éte
mind a legfárasztóbb túra
lekkel megrakott gépko
a Kiszely- és Sokol-patak
A vendégek szalonnát pirítanak. Mega Dániel fényképcsikon, ellátogatott több
völgyén való átkelés volt.
lévai cserkész, sőt Uhrik
Majd átvágtunk a
Béla otL is ragadt egy
cenai völgyön is, útbaejtve
a csinos fekvésű Dobsina városát. Egyébként a hétig ; az érsekujvári Széchenyi iparos cserkészek
tábor igazi otthonunkká vált. Hibátlan, pontos is visszaadták Garamvégi táborukból látogatásunkat
rendben folyt minden. Őrsönként és egyenként Hangos parancsnok vezetése mellett. Volt több
mindenki azon iparkodott, hogy a táborozásunk kisebb-nagyobb kirándulás is. Legérdekesebb volt
minél kellemesebb és tanulságosabb legyen. A a szentbenedekí kolostor és gótikus stílusban reno
külsőleg szép otthonunkban egymásra voltunk utalva vált rernekszép, magyar motívumokkal ékes templo
s ez kifejlesztette a szociális együttérzést s erköl mának a megtekintése. Az uj lakók, a saleziánus
csileg a legpompásabb eredményt termelte. Kis barátok, igen melegen fogadtak. Ez évben a leg
faludy Károly emlékére jól sikerült műsoros tábor jobb táborozó Takács Zoltán volt. Dicséretben
tüzet gyújtottunk. A többi tábortűznél színdarabok, részesült : Eötvös Oszkár, Kerekes József, Schleimókák, szavalatok mulattatták a fiúkat. Cserkész , cher Pál, Zupkó Gyula, Szikora Pál, Lóska Károly,
kuruc- és népdaloktól hangosak voltak ilyenkor az Róna János, Werner ,,József és Engel József. A
esték. A közeli Jolsváról gyakran jöttek vendé részvételi dij napi 10 korona volt, ebben bennegeink s élénk érdeklődéssel szemlélték táborunkat foglaltatott az útiköltség is. A csapat 1660 korona
s merengtek ei kedélyesen vig tábortüzeinknél. segélyben részesítette szegény cserkészeit.
Julius 27-én megható ima ulán váltunk el kedves
Az eperjesi „Sáros" cserkészcsapat ezidén
táborhelyünktől és sok tapasztalattal, élménnyel Gőzsy erdöfőtanácsos ur jóvoltábót újra a gromosi
gazdagon indultunk haza."
fenyőerdő gyönyörű, napsugárban fürdő tisztásán
A „Madách Imre" cserkészcsapat 35 tagja ütötte fel a táborát. Julius JOén fölkerekedett a
julius 4—19 között a Garam mellett Rars-Berzence csapat s vidám nótaszóval menetelt végig a váro-
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són szülőktől és érdeklődőktől kisérve egészen az tok és a tábori élet sok más érdekessége mind
állomásig. Ott nagy üdvrivalgással fogadtuk az mind hozzájárult ahhoz, hogy igen megkedveltük
éppen megérkező három kassai cserkészt, akik épp táborunkat s fájó szívvel váltunk el tőle.
úgy mint tavaly, nem szánhattak táborba ez évben
Gazdag élményt jelentett számunkra az esténsem. mert csapatukat (eloszlatták s ezideig még kint lellobbanó tábortűz körül eltöltött pár óra.
nem sikerült újjászervezni. De eljöttek ők is, hogy Ilyenkor mindenki magába mélyedten hallgatta a
résztvegyenek a táborozás minden örömében és szavalatokat, szívvel-léleklrel énekelte a sok szép,
áldásában. A vonat Lubotényig vitt bennünket, sírva vidító magyar dalt s rátarti hetykeséggel fújta
onnan gyalog mentünk a számunkra kijelölt tábor a tréfás cserkésznólákat.
helyre, ahol megállapítottuk a felállítandó sátrak
A táborozók létszáma kb. 30 volt, de ez a
helyét s meg
szám állan
kezdtük a sá
dónn változott.
torépitésl.
Többen
idő
Gyors tempó
közben elhagy
ták a tábort és
bán folyt a
mások jöttek
munka, úgy
helyettök. Fábhogy estére
kész is lettek
ry Viktor tá
bori parancs
a sátrak, me
nokunknak
lyeket patkóa
nagy segítsé
lakban vertünk
gére volt Papp
föl a tisztás
Sándor csapat
felső peremén
tiszt, ki külö
Középen volt
nösen a tábo
a parancsnoki
rozás techni
sátor, Fábiy
kai részét bo
Viktor csapat
nyolította le
parancsnok
4 bars berzencei cserkésztábor népe. Mega Dániel fényképfelvétele.
nagy sikerrel
nak, mindenki
Viktor bácsijának sátra, tőle balra 8 két személyes, s rajtakivül számos tagból álló tisztikara. A tábo
jobbra 4 két személyes és egy nagy 8 —10 sze rozás munkáiból azonban az oroszlánrészt a gom
mélyes sátor. A balszárny legvégén volt a tábori baszögi tábort megjárt „regös" Flórián Laci vette
garázs — a biciklisátor és a nagy tanácssátor, ki, aki teljesen azonosította magát a csapattal. A
benne mintegy 4 m. hosszú asztal, padok, libben tábor erkölcsi és kulturális színvonalának emelésé
a sátorban folytak le a vezetői tanácsok, a tábori hoz, az említetteken kívül, nagyban hozzájárulták
cserkészkiképzés, itt fogadtuk rossz idő esetén a még: Mihalidesz Béla, Weiszer László, Borsodv
vendégeinket s végül ez volt a „kaszinó", aminek István, Sátrán Pál és Burger Miklós.
Vasárnaponként és ünnepnapokon felkeresték
ékesen beszélő jelei a sakktábla s a Prágai Magyar
Hírlap, az eperjesi Új Világ, az A Mi Lapunk és táborunkat a környék isten háta mögötti falvainak
a Nyugat legfrissebb számai voltak. A cserkész lakosai, a falunak apraja-nagyja. A táborozók de
ügyesség és leleményesség tanujelei voltak: a mokratikus szelleméről és konstruktív, lelkes szekonyha, mesteri alkotás, az éléstár, a tábori kapu retetéről tesz tanúságot az a körülmény, hogy
és a zászlócskákkal ellátott kerítés a tábor körül. szívesen beszédbe e'egyedtek velük, elmesélték a
Továbbá a rádió is, ez. télig-meddig luxusszámba c-erkészet mibenlétét, sőt lefényképezték őket és
rádióztak is nekik.
ment, mert minden
Aug. 7 ig, tehát
sátorba be volt ve
egy egész hónapig
zetve. Így hát a ha
lakiunk a gromosi
ladástól és kultúrá
erdő tisztásán. He
tól sem voltunk egé
tedikén vitt bennün
szen elszakítva.
ket
a vonal a város
A tábori élet
felé a szürke hét
igen változatos és
köznapok labirintu
tarka volt. A sok
sába,
szivünkben a
bicikli kirándulás —
jövő évi táborozás
Lublófüredre, Paloédes reményével.
csára, Felsőzugóra,
Sándor László.
Lublóra stb. - stran
A beregszászi
dolás a Poprád part
Baglyok a Morzsa
ján, málnázás a kö
partján
Először
zeli hegyek tisztá- l
sain, a hajtóhalásza 4 föizahács munka után. (Bars berzence) Mega Dániel fényképfelvétele érezhették egészen
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otthon magukat táborukban, mert immár saját
bii tökükön, cserkészbirtokon táborozhattak. Huszinszkó cserkészszövetsége Masaryk elnökünk
jubileumára 2 holdas erdős területet vett Nagyborzsa község határában a Horzsa folyó partján,
ott, ahol különleges duzzasztó teszi a fürdést nem
csak élvezetessé, hanem valósággal gyógytényezövé.
Itt teremtették meg köztársaságunk első cserkészparkját, melyet köztársaságunk egész ifjúságának
üdülő és egyszersmind nevelőtelepéül fognak ki
építeni. ülnökünk, a cserkészetnek protektora, meg
engedte, hogy a cserkészparkot nevéről nevezzük
el és ezzel megörökíthet lük azt a szoros kapcso
latot, mely a cserkészetet, az ifjúságot Elnökünk
kel összefűzi.
Soha még ennyi vendége nem volt táborunk
nak, mint ebben az évben. Messze földről jöttek
el az érdeklődők, hogy lássák, miként élnek a
cserkészek és élvezzék a duzzasztó nagyszerű zu
hanyát. Még berlini vendégünk is akadt egy nagy
újság riportere személyében ; este tízkor köszöntött
be hozzánk autójával és igen boldog volt, hogy a
földön hálhatott sátor alatt és kakaót kaphatott
vacsorára ; ezt a magával hozott szalámival jóízűen
elköltötte. Bajunk is volt a nagyigényfi közönséggel,
ez azt hitte, hogy a park az ő kényelmére létesült és
a sátrakat kiváló vetköződő helyeknek tekintette,
de persze a cserkészet pártoló tagja már nem
akart lenni. A szabadportyázásról hamar le
szoktattuk a potyázókat. Annál többen teljes meg
értéssel siettek a cserkészet támogatására és re
méljük, hogy a jövőben még teljesebb lesz a
közönségnek érdeklődése irántunk.
A Masaryk Cserkészparkban ezen a nyáron
csak a beregszászi magyar és a ruszinszkói Kadimah cserkészek táboroztak, mert ruszin testvéreink
a hegyek közé mentek, a csehszlovák testvérek
pedig a Prágából jött csapatokkal táboroztak együtt.
A magyar tábor parancsnoka Haha Tibor volt,
aki immár a 3. tábort vezette fiatal korához képest
szokatlan energiával és köiültekintéssel.
A bejárattól mindjárt jobbra alkotott barát
ságos négyzetet a magyar tábor 30 különféle tipusu
sátrával és egyik sarkában volt Török Ferinek
birodalma : a konyha területe. Sütött, főzött és
egyszer sem kozmáit oda semmi lőztje sem. A napi
ötszöri etetés nagy munkát jelentett Ferinek; a
táborban termett nóta összeházasította öt a faka
nállal, mert a lányokat nem szereti Feri. Nehéz
dolga is lesz a feleségének egyszer, mert ugyan
csak kényes bírálója lesz Feri a foztjónek! Regge
lire kávé, tízóraira és uzsonnára lekváros, túrós
vagy vajas kenyér, ebédie kiadós leves, főzelék,
sült és néha tészta is, vacsorára kakaó volt a
rendes étlap. Bizony egész nap munkában tartotta
a főszakácsot és a szakácsot, a derék Stencinger
komát, ő tavaly óta gyakorolja magat a főzés
művészetében.
Az uraságunk annyira megnőtt, hogy még
oda is, ahova régen a király is gyalog járt, közü
lünk a kényesebbek biciklin mentek.
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Szabad óráinkban kirándultunk vagy csóna
káztunk a Borzsa megduzzaszlott, álló, mély vizén
a Sirályon, a cserkészflotta első egységén. 3 pár
evezővel regattáztunk és ha fújt a szél, egy sátor
ponyvából eszkábáltunk össze valami vitorlát; ez
nagyon szépen hajtott felfelé a vizen.
Bent a fák alatt táboroztak a Kadimah cser
készek, velük jó egyetértésben töltöttünk 4 hetet.
Az Ungvárról jött újoncokat a táborban avat
tuk fel és az ujonbok mestere, Feri, a főszakács,
Jáson (Jassó Pista), az ezermester, valamint a
könyvtár kezelője, mint a csapat legrégibb és leg
tevékenyebb tagjai segédtisztekké léptek elő.
A táborban nagy volt a rend, sok a tréfa és
bucsuzáskor bizony nehéz volt a könnyeket vissza
tartani.
lialoo.

A VIRÁGOK ILLATA
A természettudósok megállapították, hogy egyes virá
gok éjjel (pl. a platunia, az estike, számos szegfű), mások
nappal illatoznak erősebben. Az illatozás bizonyos rovarok
repülési idejével esik egybe s igy a virág illata a leghatal
masabb eszköze fenmaradásának biztosítására
A illat bizoyos olajnemű testtől ered. A rózsa illatá
bán bizonyos szén és hidrogén van, A fenyőfák minden
részét alkotó terpentin-olaj teszi illatossá. Ezek az olajok
könnyen illannak, de szöveten papiroson foltot nem hagynak.
A kellemes, balzsamos illatot már a régi időben igye
keztek átvinni a ruházatra emberi testre. Az arcot pálma
olajjal, a karokat fodormentabalzsammal, a hajat majorán
nával készített illatos szerrel, a nyakat a mezei kakukkfű
illatanyagával hintették be. A rómaiak még a fürdőiket is
beszagositották.
XV. Lajos francia király udvarában a fejedelmi pa
lota szobáit mindennap más illatszerrel tették kellemessé.
Az újabb időben mérséklés állott be az illatszerek
használatában, mert az erős illatos szerek hosszabb haszná
lat után megtámadják az idegrendszert és megbénítják a
szaglóérzéket. Ám azért most is állítanak elő illatszereket,
de a legtöbbjét a virágok kikerülésével — mesterségesen.
Ezek az utánzatok csalódásig helyettesítik a virágok illat
anyagát.
Igen sok illanó olaj van a kővetkező hét virágban :
az ibolya, a rózsa, a jázmin, a tubarózsa, az akác, a jóncjuilla, és a narancsvirágban. Igen híres az indiai ghazepuri
és a kasmiri rózsaolaj, az angliai Surrey vidékén készített
levendula olaj és a nizzai narancsvirág-olaj. Ezeknek a vi
dékeknek a kenyéradó kalásza a virág.
A délfranciaországi illatszergyárakban hihetetlen vi
rágmennyiség kerül évente feldolgozásra. Cannes egyetlen
gyárában évenkint felhasználnak 70.000 kilo narancsvirágot,
6000 kiló aicácviiágot, 70.000 kiló rózsalevelet, 16.000 kiló
.jázminvirágot, 10.000 kiló ibolyát. 4000 kiló tubarózsát, siti.
Ezeknek a virágoknak a termesztése óriási termőföldet fog
lal el, de látványosság számba is megy e virágtermő földek
megtekintése. A vidék egy virágtenger !
Az illanó olajok nagyrészét a megfelelő növényrészek
ből vízzel való desztilláció útján kapják. 100 kilogramm ró
zsasziromból 0 02 kilogramm rózsaolajat kapnak. Az illanó
olajokat vizzel keverve nyerik a különböző illatos vizeket;
a virágillattal telített zsir p imádó név alatt kerül forga
lomba. Az illanóolaj ok borszeszes oldata adja az esszenciát,
melyből a parfüm készül. A kölni vízben (Eau de Cologne)
5 gramm narancsvirágolaj, 45 gr. bergsmatlolaj, 20 gr. cit
romolaj, 1 gr. levendulaolaj, 1 gr. rozmarinolaj, 0 5 gramm
benzve és 12 liter tiszta borszesz van. Az illatszer-technika
napról napra új meglepetéseket hoz, s nem vagyunk messze
attól az időtől, hogy a virágok teljes mellőzésével, virágok
nélkül állitják elő a virágok illatát.
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A Hit Erdeje

Fáradtság

Ismertem egy erdőt,
Hol hit fái nőttek,
Rajtok jó tündérek
Reményfátylat szőttek.

Altass csak kedves kályha,
duruzsolj zugó fülembe, hadd érezzem ;
mily jó is lenne most elaludni
hideg borogatással a homlokomon
s álmomban meleg testemet
simogatni szelíden, vagy
halottnak lenni s nyitott szemmel
hidegen nézni a lámpát, amint
kialszik lassan s nem hallani
többé, hogy künn az éjszakában
didergő kutyák szomorúsága
hiába vonít az ég felé . . .

Jöttek rossz emberek,
Az erdőt kivágták
Es széjjelszaggatták
A reménység fátylát.
Ebből az erdőből
Egy néhány szál maradt
S ezek minden ősszel
ígérnek új nyarat
(Eperjes)

Petrássi P. Pál

Inkább az eszeddel, mint a sziveddel Írod verseidet.
Pedig az érzés közvetlensége erősebben hat az okoskodás
hideg szillogizmusainál.

Dal az őszbeszakadtakról
Ha este a kapukba kiülnek,
Tűnődni a múltról: egyre fáznak
S örülni is már csak nagy ritkán tudnak
Égyetlen, múltból maradt örömüknek,
Késői júliusban nyíló, bús
Akácnak.
Szemüket riadtan föl sem vetik
Már, ha kint kisért árnya a télnek.
Ilyenkor csodálva és hitetlenül
Hallgatják tüzes gyermekeiket, kik
Eljövendő, szebb akácnyilásról
Mesélnek.S
S bár tőlük a hitet messze űzték
Dühödt szörnyűségei a voltnak,
Ilyenkor mégis föllángol a szivük,
Ilyenkor fiaikra mégis büszkék
S hiszik, hogy akácvirágasabb lesz
A holnap.
(hassá)

Berda József
Az epigramma rövidségével rajzolod meg a fáradtság
érzését szabad versedben. Próbálkozz meg rimes-mértékes
versekkel is !

(Szeged)

A célkorszak
Örvendezzünk az örvendezökkel: van még pezsgő,
strandhomok, bakkarat. Vannak újjonatú autók :
karosszériák kristályüvegje s mögötte tikkadó orchi
deák rámosolyognak azokra is, kikre rápenészedik
a fehérnemű. Vannak pontos közlekedési rendőrök,
akik mint a fegyelem őrtüze égnek az utcák felett.
Egyébként véres közelharc az összes síkok között:
aki nem tud belekapaszkodni a bankjegyek szőke
lomberdejébe, lehull az iszapba és megfull.
Az utcák zsongó árnyékai felett repülő gázbetűk;
titkos ezüstszárnyakon távolodnak az ezeregyéjsza
kába. Sok in elszédülnek, mert a fényreklámok ver
senyeznek a nappal, a holddal és a csillagokkal.
Sokan viszont azért, mert nem veszik be a napika
lóriákat.
Eleganciával és spleennel bélelt klubokban szétter
peszkedik az unalom. A gyárak arany bort szűrnek
az emberpáriák véréből.
Az igazak meghúzzák a szomorúság lélekharangját.
Beköszöntött az A c é l k o r s z a k .
Március László
Ügyes, megkapó nyelven tárod elénk mondani való
idat. Van dallamosság, lendület versedben. De az ilyen sza
bad kötésű verset nem szeretjük, mert a próza és a költé
szet közt vergődik ide-oda. Szebb a rimes, mértékes versi

(Szeged)

llázy Ferenc

Érdekes a rimszövésed,. mintha az öregek kusza ér
zésvilágát akarnák egységbe fűzni.
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A MI LAPUNK

Ez vagyok én . . .

Rég elsírt könnyek . . .

Aki mindig megy tovább, tovább,
Sátorban lakó barbár, nomád :
Ez vagyok én.
Akinek sok az ellensége,
S gyógyirt nem talál a sebére:
Ez vagyok én.
Aki szenvedett, tűrt és vágyott,
J/er< megtámadta a világot:
Ez vagyok én.
Ki nem aratott győzelmeket,
Ki minden sértést, bút elfeled:
Ez vagyok én.
Kinek az élet cifra mese,
Álért, nem volt soha szerelmese :
Ez vagyok én.
Aki sokat járt viharokban,
A szive mégis békét dobban-.
Ez vagyok én.
Ki sziklavárat épít hóból,
Holdkóros vándor, rongyos, kóbor:
Ez vagyok én.
Aki szeretek minden embert,
Aki megölelt, aki megvert:
Ez vagyok én.

Sóhajaim, ti gyászfátyolos lányok,
Kik keseryelik. mit sorsom ígért,
Miért kerülitek szomorú gazdátok' ?
Merre jártok s miért ?
S ti szivárványos gyönyörű remények,
Kik mennyet Ígértek bús éjekért,
Aliért késtek ? Miért várok, remélek ?
Miért ? Miért ? Miért ?
Egy szál piros rózsa az imakönyvben,
Annak is a legelső oldalán.
Ha soká nézem, szivárog a könnyem .. .
S eszembe jut egy lány . , .
Haj be szeletem festő tavaszomat !
Oh, adsz-e valaha örömöt ?
Vagy mindig csak jég ridegséged fogad ?
S elillansz mint a köd ?
Még alig hogy utcán futva láttalak :
Szerelmes lett beléd szivem, szegény.
S bár könnyeim azóta patakzanak,
Mégis áldalak én !
(Esztergom)
Péli István
A költeményed gondolata a középen kettészakad s a
két rész nem függ össze. Csupán csak a szép formája miatt
közöltük.

Kinek a világ mostohája,
Es mégsem gondol múltra, mára:
Ez vagyok én.
Kinek a szivét babonázták,
A vészes csaták, kemény várták:
Ez vagyok én.
Kinek a szive mégis vidám,
8 mosolyog minden komédián :
Ez vagyok én.
Kinek mégis volt bátorsága,
Meg születni e zord világra:
Ez vagyok én.

Napkelte.
Most kel a nap. Aranyos kapuszárnyát
Nyitja az ég már s im kitekint
Rajta az életadó s üde árját
Szórja a fénye a földre megint.
Hajnali felhő röpke szegélyén
A.tár kipirult első sugaia;
Friss levegőben, hajnali fénynél
Újra dalol a mező madara.
Dalt fuvolázvn lebben a szellő
Bibor-uszályban láncol a felhő, —
Napnak az arca ránk leragyogva
Lendül az égre messze magasba.

Ki boldogságra vár merészen,
Ki tiil van a korteskedésen:
Ez vagyok én.

Szép ez a hajnal — a szél susogása :
Mint kipirult lány víg kacagása.
(Cegléd)
Zágoni József

Kinek örök mosoly a képe,
Ki visszatér az Űr kezébe:
Ez vagyok én.
Színes jellemkép megkapó szavakban.

Rég elsirl könnyek gyöngyöző patakja
Elfolyt, köddé vált, végtelenbe ért . . .
Hullámait a szél merre ragadja ?
Hová zuhant s miért ?

1. év. tanítójelölt

Kinek színesek az álmai,
Ki nem győz sírni és áldani:
Ez vagyok én.

(Komárom)

175. oldal

VI. o. gitmu tan.

Vipink Vince

A szemlélet és a hozzáfűzött hasonlat jó. A verselés
gördülékeny; csak jobb rimekro tégy szert, (susogcása kaca
gása ; szellő-felhő, nem jó rimek).
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A szlovenszkói magyar cserké
szetet, a magyar kultúrát nagy
veszteség érte junius hó 14-én. Az eperjesi magyar cserké
szet lelke, az eperjesi evang. koll. főgimnázium egyik nagy
hírű tanára húnyta be szemét örökre dr. Wallentinyi Samu
ban. Nagy szive megszűnt verni, igaz lelke nem lelkesedik
már a földi boldogság megalapozásán és nagy akaratereje
már nem hat közvetlenül sem a diákjainak nemesbítésén,
sem cserkészeinek tökéletesítésén, sem a társadalom előbbrevitelén. Sötéten felsorakozó betűcsapatokban sírnak a
mélységes gyász, a veszteség okozta fájdalom és az őszinte
részvét, mely minden ismerősének szivéből kitör Dr. Wallen
tinyi Samu, a nagyhírű tanár, a cserkészek igazlelkű veze
tője és a magyar kultúrának bátor harcosa, nincs többé 1
Sokat fáradott, sokat szenvedett. Sok szépet alkotó, de sokat
is szenvedő nemes élete 55 ik évében kettétört. A tanári
katedrán szent hivatásának élő, komoly pedagógus, a cser
készek között közvetlen, őszinte, lelkét kitáró mintakép ; a
társaságban vidám, szellemes férfi. Nemcsak ritka szervező
és rendezőképesség, de a tolinak is nagy mestere. Lelkében
az üldözés, a méltatlan bántalom gyűlöletet nem fakasztott;
minden szava, minden telte nagy megértés és megbocsátás.
Magyar tanár volt s erős lelke elbírta a nehéz próbákat, a
fájdalmas veszteségeket, az illavai börtönt, a kenyérharc
keserves kálváriáját és lelke egyensúlyát megrendíteni nem
tudták, „á Mi Lapunk" hűséges munkatársát és barátját
gyászolja benne. Lengjen korai sírja felett kegyeletünk adója!
Tiszteletünk és szeretetünk pedig őrizze meg em lékét!
Dr. Wallentinyi Samu

Zászlószentelés. A rozsnyói „Andrássy Iparos Cser
készcsapat" július 6-án nagy ünnepségek közepette avatta
fel új zászlaját. Julius ö-én este mindenki az őrtoronyból
jövő toronyzenére lett figyelmes. Síró kurucnóták jelezték,
hogy másnap cserkészünnep lesz. 6-án, vasárnap reggel hét
órakor a trombitás ébresztőt lújt. 9 órakor vonult fel a
Főtéren át az Andrássy csapat a megjelent vendégcserké
szekkel együtt a sportpályára. Itt tábori misét celebrált
Privitzky kanonok-plébános, majd megszentelte a zászlót.
Kzt a zászlóanyák átadták a csapatnak. Medek Aladár tb.
parancsnok vette át meleg szavak kísérete mellett. Majd
Pazderák Manya szavalta el mély átérzéssel Tichy Kálmán
nak erre az alkalomra irt szép költeményét. Erre a zászló
szögek Leverése és a zászló felszalagozása következett. A
losonci Madách Imre cserkészcsapat fehér szalagját Vass
József, kiscserkész parancsnok, tűzte fel. Kuchta Ferenc a
pozsonyi kát cserkészcsapat szalagját helyezte el. A po
zsonyi, brünni és prágai Sarló nevében Tóth Vilmos brünni
garlós, hozott szalagot. Hosszú beszédében óvta a csapatot
mindenféle vallási súrlódásoktól. A rozsnyói lányok is szép
szalagot kötöttek a fiúk lobogójára. Az első zászlószöget
Mrenna József, a magyar alosztály tit ára, verte a lobogó
rúdjába. Aztán a fiúk fogadalmat tettek, hogy az új zászló
mellett kitartanak s jóban-roszzban soha el nem hagyják. A
lélekemelő ünnepet Ízletes cserkészebéd követte. Délután 3
étakor a cserkészek sport és játék-mutatványokkal gyönyör
ködtették a közönséget. A 4 X Idd méteres futásban Erőss
Gábor, érsekújvári cserkész győzött. A 100 méteres futás
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nyertese Péter Barna. Igen szépek voltak az iparos cserké
szek zenés szabadgyakorlatai. A szünet alatt a kiscserkészek
mulatságos játékokkal szórakoztatták a közönséget. Szabadgyakorlataik is tetszést arattak Majd a „A furfangos cigány"
című bohózat került bemutatásra. A dicséretesen működő
szereplők közül kivált Králik Kálmán ügyesen alakított ci
gányszerepében. Az esti tábortűznél az érsekújvári Czúczor
Gergely cserkészei is résztvettek s különösen Kafka Sanyi
tetszett. Szombathy Viktor, akit a fiúk ifjúsági Írásaiból már
jól ismertek, nagy hatást ért el tábortűzi beszédjével. Min
den mondata kedves volt és a jelenlevők nem is felejtik el
soha. Az ünnnpséget reggelig tartó tánc zárta be. (Vass József)
A Csehszlovákiai Magyar Akadémikusok Szövetsége
szép!. 3—5 ike közt Losoncon tartja meg a csszl. magyar
egyetemi és főiskolai hallgatóság V-ik országos nagygyűlését.
Fővédnökök Törköly József dr. képviselő, Grosschmid Géza
dr. szenátor, Szilassy Béla dr. szenátor és Tarján Ödön ve
zérigazgató. Szept. 3-án a kongresszus ünnepélyes megnyi
tása után megkoszorúzzák Kármán József sírját. 4 én este
táncmulatság. 5 én pedig ifjúságunk kultúrkérdéseinek, gaz
dasági és szociális problémák megvitatására kerül a sor.
Kivánjuk, hogy főiskolai hallgatóinknak ez a fontos össze
jövetele minden tekintetben sikeres legyen I
A Széchenyi Iparos Cserkészcsapat (Érsekújvár) jú 
nius 19 én igen sikeres avatási ünnepet tartott. Fllőadásra
került: 1) Reviczky: A sátán. Előadta: Zalezsák Vili. 2)
Tüske doktor, vig jelenet. Szereplői : Kárász Aladár, Kovács
Feri, Horváth Pista, Csicsátka Feri, Ozorák Jani, Plichta
Imre, Kovács Vili, i—cs. 3) Tóth Béla tárogató szólót adott
elő. 4) Nagy bőgős keserve. Előadta : Zalezsák Vili, 5) Az
.Ültetvényes" bohózatban szerepelt Druga János, Takács
János, Dióssy Józsi, Pócs Kató, Kassa Ancsi. 6) Modern
dráma. Szereplői; Nagy Dezső, Farkas Lajcsi, Pischinger
Jancsi i. cs 7) Tábortűz. A cserkészavatást Hangos Aladár
parancsnok végezte.
Iparos cserkészet Rimaszombaton. A rozsnyói iparos
cserkészek zászlószentelése megmozgatta a rimaszombat akat
is. Valaszkay, az ipartestület elnöke — kijelentette, hogy a
cserkészek külön helyiséget és szabad teret kapnak az új
ipartestületi, székházban, hogy működésüket kifejthessék. A
rimaszombati iparosok pedig minden telhetőt el fognak kö
vetni, hogy a cserkészek jól érezzék magukat s anyagilag
is támogatni fogják, mert — mint a Gömör helyesen Írja
— „egy város iparostársadalmára csak előnyös fényt vethet
egy cserkészcsapat működése." Sőt az ipartársulat vezető
sége azzal is foglalkozik, hogy továbbképző tanfolyamokat és
téli szabadelőadásokat is rendezzen az iparos ifjúság neve
lésére. Bír minden város követné ezt a magasztos példát s
mihamarább valósítanák meg mindenfelé az iparos cserkészcsapatokat és az iparos szabad líceumot, mert ezzel min
denütt hamarosan iskolázott öntudatos, művelt és összetartó
iparosságot nyernénk.
A Takács és Jaksics, régi érsekújvári könyv- és papirkereskedő cég hirdetésére fölhívjuk kedves olvasóink
figyelmét. Mindennemű ifjúsági, irodalmi és zenemű kiadás
raktárukon kapható. Pártoljuk hirdetőinket!

