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Havonta kétszer megjelenő szemle,
u vitád  fo lyásáró l és a z  em ber alkotásairól.

. XII. évfolyam. 1941. július 1.

Kormányzó Úr Születésnapjára!
1868. VI. 18.—1941. 18.

Hódolattal jövünk Te hozzád Vezérünk, 
Születésnapodra ünnepel a szívünk.
Szép magyar hazánknak Te vagy csillagfénye, 
Üdvözölni jött ma, országodnak népe.

Imára borulunk hazánknak földjén:
Legyél még sokáig népednek Vezére.
Isten trónusához imánk száll fel Érted,
Áldást küldjön le rád s legyen hosszú élted.

Kormányozzad bölcsen tovább is hazánkat, 
Jutalmul fogadjad szívből hű hálánkat.
Egész életedben — e nemzetnek éltél,
A veszéllyel bátran sokszor szembe néztél.

Vészes felleg vonult sokszor hazánk felett, 
Országiásod bölcs volt — űzte a felleget.
Sebzett teste gyógyul gyönyörű hazánknak,
Hála szállt érte — a magyar nép Atyjának!

Körülöttünk véres csaták viharzanak szüntelen.
Itt a béke nyugalom van — Te őrködsz a népeden. 
Szivünk minden dobbanása lépteidet kiséri,
Erdély — Bánát és Felvidék Te nevedet dicséri!

Dicsőséget szereztél a magyar lobogónak,
Szebb jövőt — nagyobb hazát, az elnyomott

magyarnak.
Történelmünk aranylapján jegyezve lesz Neved, 
Unokáink s az utókor boldogan emleget.

Szent lobogónk háromszinű dicsőséget hirdet, 
Piros szin a magyar népnek hősi nevet szerzett. 
Fehér lelke büszke rád, mert Vezérét meglelte.
A zöld bérces Kárpát orma szent Nevedet zengje!

Te vagy a magyarok legnagyobb magyarja,
Beléd vetett hitünk nem rendül meg soha!
Vér vagy a vérünkből — lélek a lelkűnkből,
Érted élünk vagy halunk egész szivünkből!!!

Adjon erőt egészséget a Mindenható Isten,
A fenkölt lelkű hitveseddel őrizzen és védjen!
A dicső magyar feltámadás öröm napját érd meg,
A magyar nemzet szeretettel ezt kívánja Néked!!!

Sopron-Köhidtilep, elitéi-.

A háború.
Német-szovjet háború. 1941 június 22- 

ike nevezetes napja lesz a világtörténelemnek. 
Ezen a napon kezdődött meg a német és a szov
jetorosz haderők között az ellenségeskedés, amit 
bátran lehet a hadtörténetem eddigi legnagyobb 
méretű összecsapásának nevezni. A földkerekség 
legjobban felszerelt és leghatalmasabb hadserege 
ütközik meg a legnagyobb tömegerejü birodalom 
katonaságával. A német-szovjet viszonyban be
következett ilyen fordulat éppen olyan meglepe
tésként hatott a világra, mint a két év előtti 
megegyezés. A németek és a szovjet összecsapása 
valóban világháborút jelent.

• *
M a g ya r—orosz hadiállapol.

Június 26-án orosz repülők bombázták Kas
sát, egy magyar személyszállító vonatot s több
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helységet A magyar polgári lakosságban ennek 
következtében többen megsebesültek.és meghaltak.

Jú n iu s 2 7 -é n  reggel kitört a  h ad iá lla p o t  
M a g ya ro rszá g  és S zo v je to ro szo rszá g  között.

\ ^ *

E g y s zo v je t repü lőra j m inden g é p é t lelő tték  a  ném etek.
V

Mint a Német Távirati Irodával közük, egy 
22 szovjet bombázóból álló kötelék június 28-án 
támadást intézett egy keleti német repülőtér ellen. 
A német vadászok 18, a légvédelmi tüzérség pedig 
4 támadó gépet lőtt le, úgyhogy egyetlen szovjet 
gép sem tért haza.

Amikor a szovjet bombázókat jelentették, egy 
német vadászraj éppen készenlétben állott a repülő
terén. Pár pillanat múlva a levegőbe is emelked
tek az első vadászok. A szovjet repülőgépek a 
német gépek közeledtére megkísérelték az irány- 
változtatást, de sorsukat már nem kerülhették el. 
Harminc másodperccel a tüzelés megkezdése után 
már lángolva zuhant le az első nehéz bombázó.

Mindenütt megkezdődött a harc a Messer- 
schmidtek és a Martin bombázók között. Bárhova 
tekintettek a német vadászok, mindenütt kigyulladt 
vagy fáklyaként a földre zuhanó szovjet gépeket 
láttak. A levegőt megtöltötte a motorok mennydör
gése, valamint a géppuskák és gyorstüzelő ágyúk 
ropogása. Egyik szovjet gépet a másik után lőttek le.

A repülőtér legénysége, amely a légi harcot 
figyelte, 18 gép lelővését számlálta meg. Négy 
Martin bombázót, amelynek sikerült a német va
dászok támadása elől elmenekülnie, a repülőtér 
szélén felállított légvédelmi ütegek szedtek le. Az 
egész légi harc mindössze 6 percig tartott.

*

A szo v je t e lső  heti veszte sége  4 0 .0 0 0  fo g o ly , 6 0 0
ágyú , 2 .2 3 3  harcikocsi, 4 .1 0 7  repü lőgép .

A Szovjet elleni bevezető hadműveletek a jú
nius 22—27 közötti rövid idő alatt óriási eredmé
nyekre vezettek, bár lehetetlen most még a zsák
mányt megközelítően is felbecsülni.

Az ellenség veszteségein kívül már most az 
első napokban több mint 40.000 fogoly került a 
németek kezei közé. Eddig több mint 600 zsák
mányolt löveget számoltak össze. Részben 
megsemmisítettek, részben zsákmányul ejtettek 
2.233 páncélos harcikocsit, -köztük 46 darab 52 
tonna súlyú legnehezebb páncélkocsit. Ehhez ha
talmas mennyiségű páncéltörő- és légelhárító lö- 
veg, valamint géppuska, puska, gépkocsi, stb. jön 
még. Ezek a számok óráról-órára emelkednek.

Magányban.
Vasrácsos kis ablakon belül 
Egy sápadt arcú zakatoló szív.
Kit bűn súlya nyom,
Kis fehér szobában én vagyok egyedül.

Sokszor forog eszemben, hogy hol vagyok, 
Szüleimtől is kérdezik; hol vagyok? 
Szegények még magukban sem merik

mondani,
Hogy itt vagyok.
Messze vagyok azoktól,
Kiket úgy szerettem,
S messze vagyok attól is,
Ki értem szenvedett.

Én elkerültem azt az utat,
Mely hozzád vezet oh Istenem 
S inkább hallgattam a kisértő szavára,
Mint Te és szüleim szavára.

De kérlek Uram segíts meg,
Hogy közelebb mehessek Te hozzád. 
Közelebb, közelebb Uram Te hozzád,
Mert ott csak boldog lehetek 
S egykor a Mennybe mehetek.

Én szeretni akarlak Téged.
Boldogan követlek, megyek Te hozzád. 
Megyek mert szíved vár,
S lelkemben lakozzál.
Oh segíts meg Istenem!

D . 1559.

„Úgy bombáztunk, hogy a robbanások 
ereje a saját gépünket is megdobta."
A honvédp iló ta  elm on dja  a z  e g y ik  n a g y  szov je tvá ro s  

ellen i m eg to rló  lég itá m a d á s részleteit.
A rendkívül erős légelhárítás ellenére, telje

sen sértetlenül érkeztek haza bombázógépeink a 
június 29. reggeli megtorló támadásból, amelyet a 
világháborús harcokból jól ismert egyik szovjet
város ellen intéztek. A támadás egyik résztvevője 
igy mondja el az erős visszaütés történetét:

— Indulás után a megszabott időben és 
magasságban találkoztunk a többi bombázóalaku
latokkal és zárt kötelékben repültünk a megadott 
irányban.

— A látás nagyon jó volt. Jó 25—30 kilo
méternyire bent repültünk szovjet terület fölött, 
de még nem jelentkezik a bolsevista ellenállás. 
A felderítő jelentésekből tudtuk, hogy az egyik 
erre vezető vasútvonal mellett egész sereg légel
hárító üteget helyeztek el, a vasútvonalat jól elke
rültük.

— Nagy meglepetés lehetett odalent, amikor 
a támadást a város északi felén kezdtük, bizo
nyára az ellenkező irányból, mert a határ felől 
vártak bennünket. Mi a harmadik raj vagyunk, 
bajtársaink előttünk már derekas munkát végez
tek, pontosan, mintha zsinór húzta volna a bom
bákat, füstölögnek égnek odalent a találatok. 
Égő, füstölgő nagy laktanyákat látunk, odalent.

— A bolsevista légelhárító tüzérség már „be
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lőtte magát", veszedelmes közelségben nyílnak a 
gránátpamacsok. Csupa szeplő tőlük a levegő. 
Egynémelyik olyan közel robban, hogy a légnyo
más ereje megbillenti megdobja a gépet. A rob
banás dörejét behalljuk a motordübörgésen keresz
tül, az egyiknél az volt az érzésünk, hogy a gép 
balszárnyát találat érte.

— Pilótánk a gépet rendkívül ügyes elhaj
lásokkal vezeti, megzavarja a szovjet tüzérséget 
odalent a nyugodt célzásban. Nehéz célpont va
gyunk a számukra, nem is tudnak elérni bennün
ket.

— Bajtársaink órapontossággal dolgoznak, 
nekünk két megadott célunk van: az egyik a kis- 
állomás, a másik az olaj- és benzintartályok tö
mege odalent.

— Előbb a kisállomást támadjuk. Simán 
repülünk most a célra. Leírhatatlan, izgalmas és 
gyors pillanatok ezek. Jól látjuk, hogy az állomás 
sínpárjai zsúfoltak, megrakott tehervagonok álla
nak a vágányokon, hosszú hadiszerelvények.

— Egy sorozat bombát kap a vasútállomás. 
Bombáink egyre sebesebben zuhannak alá, szinte 
végnélkülinek tetszik, amikor az első robbanást 
meglátjuk odalent. Egymásután csap fel a sűrű, 
fekete füst, a láng már ég néhány kocsin, tüzeket 
látunk.

— Pilótánk balra felrántja a gépet, a moto
rok teljes gázzal dörögnek, irányt veszünk a kö
vetkező cél felé, a tartályok következnek.

— Ezcrmétercs magasság felé süllyedünk, 
ahogy gépünk rásiklik a célra... Most mintha 
gyorsabban érnének le bombáink... Dördüléstnem 
hallunk és mégis vad erővel billen a gép, az az 
érzésünk, hogy közvetlen alattunk robbantak a 
bombák... Kráterszcrü tűz van odalent, sebesen 
törnek fel a fekete füstgomolyok... A tartályokat 
telibe találtuk, a robbanás ereje olyan nagy volt, 
hogy bennünket is megdobott.

— Géppuskalövé^zünk szorgalmasan dol
gozik hátul, három Rátát fedezett fel. Takaréko
san lő mert a bolseviki vadászok mindig eiolda- 
lognak, mihelyst észreveszik a tüzet.

A mai villámháború hatásosabb szál
lító eszköze a vasút, vagy a gépkocsi?

(h. b.) A tengelyhatalmak a rájuk erőszakolt 
mostani háborúban végrehajtott villámakciói után 
— állíthatjuk —, az egész világ hadvezetése láza
san keresi az óriási sikerű villámcsaták rugóit.

Egy hadművelet általában helyzetváltozta
tásból, közlekedésből és a tulajdonképpeni harc 
megvívásából tevődik össze. A közlekedés egyik 
neme a szállítás, amelynek különösen manapság 
az a feladata és célja, hogy katonai csapatok és 
hadiszerek szállításánál minél nagyobb sebességet 
tegyen lehetővé. így jutottunk el ahhoz a problé
mához, hogy a vasúti és gépkocsiszállítás össze
függéseit vizsgálva melyik az előnyösebb a fenti 
cél elérésére a vasút-e vagy a gépkocsi?

A vasút hosszú távolságú tömegszállitó esz
köz. Hadműveleteknél a vasúti szállítás csak ak
kor előnyös, ha a vasúton szállítani kívánt csa
patot 50—70 kilométeren felüli távolságra szállít
juk. Kisebb távolságra a vasúti szállítás nem ki
fizető. Még pedig azért, mert a mozdonyok 
befütése, a felhasznált szén ára, a vasúti személy
zet és anyag felhasználása nem áll arányban a 
befutott csekély távolsággal.

A gépkocsiszállítás már akkor gazdaságos, 
ha a gyalogság egy napi meneténél — tehát 25— 
30 kilométernél — nagyobb távolságra történik.

Míg a vasúti szállítással nagyobb számú 
csapatot és egyes fegyvernemeket (gyalogság, 
tüzérség, lovasság, műszaki csapatok, ellátó és 
utánpótló szervek) vegyesen szállíthatunk, addig 
a gépkocsiszállítás nagy általánosságban csak 
gyalogsági és műszaki csapatok gyors továbbítá
sára való. Vasúttal tehát inkább nagyobb létszá
mú csapatokat, míg gépkocsival kisebb erőket, 
de lényegesen gyorsabban továbbíthatunk.

Mint tömegszállító eszköz a vasút van előny
ben. De ahol hiányzik, meghosszabbítására és 
kiegészítésére feltétlenül gépkocsival kell szállítani.

A vasút sínpályát követel. A gépkocsiszálli- 
tás csak utat. Ha ez az út jókarban tartott, úgy 
ez előny, de még mindég könnyebb ideiglenes 
gépkocsiszállításra valamilyen utat rendbehozni, 
mint például síneket lefektetni.

Aki csak valaha menetrendet látott, tudja, 
hogy a vasúti közlekedés milyen kötött, pontos, 
percre kiszámított rendszer, amelynél a legkisebb, 
látszólag semmitmondó ok a forgalmat felborít
hatja és meg is akadályozhatja.

A gépkocsiszállítás nem ilyen nehézkes és 
a pályától sem függ úgy, mint a vasút, mert sí
nek nélkül vasúti szállítás lehetetlen, míg a gép
kocsi rossz úton is üggyel-bajjal bár, de bol
dogul. '

Több út van, mint vaspálya, tehát a gép
kocsiszállítás irányára több vonal jöhet tekintet
be. Igaz, hogy vasúti szállításnál a csapat veze
tése könnyebb, a parancsnoknak jobban kezében 
vannak az egységei, míg a gépkocsi szállítás jobban 
széttagolja a csapatot.

Előnyben a gépkocsi. A vasút igen érzékeny 
a forgalmi zavarokra és rombolásokra. Ha meg
gondoljuk, hogy olyan akadály elhárítása, amely 
vasúti pályán huszonöt ember munkája mellett 
egy napig tart, a műúton 30 perc alatt elintézhe
tő, szembeszökő itt a gépkocsi előnye.

Míg a vasút percre megállapított indulási 
időt, meghatározott számú és minőségű rakodó
helyeket, szén és vízfelvételhez pontos megállá
sokat követel, addig a gépkocsiszállitás megin
dulhat onnan, ahol a csapat éppen tartózkodik 
és szállítás közben bárhol megállítható.

A vasúti szállításnál az anyagi ellátás (lő
szerrel, élelemmel) könnyebb és kevesebb ember
nek kell visszamaradni. A gépkocsiszállitásnál ez 
nem ilyen folyamatos és gyakran a harc rovására 
is kell embereket és anyagot visszahagyni.
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Viszont a vasúti szállításhoz szükséges sze
net cs vizet előre kell készíteni az állomásokon, míg 
a gépkocsi részére szükséges üzemanyag (benzin, 
olaj) magán a gépkocsin is vihető és kevesebb 
olyan helyei kell berendezni, ahol az üzemanya
got pótolni lehet.

A vasutasok nehezebben pótolhatók, mint a 
gépkocsivezetők, mert mindenesetre hamarabb 
képezhető ki új gépkocsivezető, mint például 
mozdpnyvezető.

Á vasúti szállítás légvédelme menetközben 
igen nehéz. A gépkocsiszállításnál könnyebb, mert 
az ellenséges repülő szívesebben támad|a meg az 
átlagosan ötszáz méter hosszú vonatot, mint az 
egymástól bizonyos távolságra haladó (50—100 m) 
gépkocsisod. Ha a vonaton találatot ér el a re
pülő bombája, megáll az egész szereívény. Ha 
egy gépkocsisor egyes kocsijait el is találja az 
ellenséges bomba, a többi tovább hajthat.

Összegezve a fenti megállapításokat, látható, 
hogy a szállítás zöme még mindig vasúttal törté
nik, de a korszerű irányt a vasút kiegészítésére 
a gépkocsi parancsolólag követeli.

A jelenlegi háború villámakcióinál kiderült, 
hogy a vasút a villámháború rohanásával nem 
mindig tud lépést tartani. Ezért korszerű gépko
csiparkkal és kiképzett személyzettel kell rendel
keznie minden korszerű hadseregnek. De még a 
legnagyobb gépkocsipark sem szoríthatja ki a 
vasútat, a kettő nem versenytárs, de szerencsés 
kiegészítője egymásnak.

Arra a kérdésre tehát, hogy vasút-c vagy 
gépkocsi, ez a helyes válasz: vasút és gépkocsi.

Az anyai csók.
Szeretnék újra gyermek lenni, 
cs csókolni egy kezet.
Az anyámét; ki értem életében, 
oly sokat szenvedett.
Emlékszem anyám csókjára, 
mely évekkel ezelőtt volt.
Fülemben most is hallom, 
a búcsút, az utolsó szót!
Reszkető kezébe fogta, 
a könnytől nedves arcomat.
Ajkamra százszor rácsókclta, 
a forró búcsú csókokat!
Azóta, de sokszor vágytam, 
egy anyai csók után.
Álmomban sokszor láttam, 
de már hiába álmodám!

Nem tértem vissza hozzá, 
hogy megöleljen engemet.
Kihűlt kezét sem csókolhatam, 
mellyet ápolt, nevelt, mint gyermeket!

. D . 16 9 5 ,

A holland „kincses szigetek."
A Kelet-indiai Holland Birodalom ezrekre 

menő szigeteivel 58-szor olyan nagy terjedelmű 
területet képez, mint maga az anyaország és_ há
romszor nagyobb a japán szigetek területénél. A 
birodalom magvát Szumatra, Borneó, Celebesz, 
Jáva, Báli, Holland Uj-Guinea képezik; a többi egy 
apró. szigetekből álló világ, amely a fent nevezett 
nagy szigetekkel együtt olyan gyarmatot képez, 
amely páratlan az egész földkerekségen bőséges 
anyagforrások tekintetében. Sehol másutt a világon 
nincs annyi gazdagság összpontosítva, mint ezeken 
a mesében illő szigeteken. Nekik köszönhette és 
köszönheti ma is Hollandia előnyös helyzetét a 
a világ országai között. És ő miattuk fenyegeti 
újabb véres konfliktus a Távol Keletet.

Képzeljük csak el: Holland-India a világ 
gumiszükségletének több mint egy harmadát 
termeli, a cinknek egy ötödénél többet, a teának 
egy harmadánál többet. Az olajtermelő országok 
között a 6-ik helyet foglalja el 5.7 millió tonna 
évi termeléssel. Holland Indiából származik a világ 
kinin termelésének 99 százaléka. Azonkívül óriási 
mennyiségű rizst, pamutot, rostot, kendert, pálma
olajat és dohányt termelnek. Igen jelentősek a 
vas, szén, arany, nikkel és bauxit előfordulások. 
A gyarmat, amely 1596 óta holjand birtok, pénz
ügyileg mindég független volt az anyaországtól, 
eltekintve a honvédelem költségvetését.

A holland szigetek mérhetetlen gazdagsága 
érthetővé teszi, hogy 5 nappal a hollandiai német 
invázió után, Angolország és Franciaország ma
gukra vállalták ennek a gazdag gyarmatnak 
„megvédését" a hágai kormány minden kijelenté
se ellenére, amely ilyenféle „megvédésről" tudni 
sem akart. Ez a mozzanat emlékezetes precedenst 
alkotott és a Csendes-óceánon egyenlő volt egy 
erkölcsi hadüzenettel, amelyet még súlyosbított 
az Egyesült Államoknak egymást követő és mind 
kevésbbé' platonikus közbelépése. Japán ki is 
jelentette, sohsem tűrné, hogy Holland-India akár 
csak névleg is átmenjen más világhatalom birto
kába. Holland-India mindig igen fontos kérdés 
volt Japánra nézve, amely a maga részéről a 
Hága szuverénítása alatt álló gyarmat status quó- 
ját tiszteletben tartotta és .ma is tiszteletben tartja, 
miután Hollandia összeomlott és kereskedelme 
elől el van zárva India, Ausztrália, a Malájiszige- 
tekés részben Indókína. Honnan vegye Japán a nik
kelt, vasat, gumit, gyapotot, ha nem Holland In
diából? Az USA az „embargódnak mindinkább 
kellemetlenebbé váló csalánfészke lett. A kevésbbé 
gazdag és kevesebbet termelő Dél-Amerika bizony
talan és távol fekszik. Európa el van zárva és 
Kínában háború dúl. Lehet-e nehezebb helyzetet el
képzelni? Két lehetőség van: Japán vagy megaka
dályozza annak a kincseskamrának és értékes 
piacnak más hatalom által való megkaparítását, 
avagy az a veszély fenyegeti, hogy egy ellensé
ges világban harmadrendű hatalommá sülyed. 
A japánok tehát igényt tartanak ezekre a szigetek-
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re. 1933-ban Japán volt legnagyobb szállítójuk cs 
viszont ők exportáltak jelentős mennyiségekben 
Japánba. 1934-ben például 3 millió japán kerék
pár érkezett Holland-Indiába.

A szigetekbe fektetett japán töke, bár nem 
érte el az óriási angol-amerikai befektetéseket, 
mégis hatalmas volt.

Ezért Japán összes megfigyelő állomásairól 
feszült érdeklődéssel kiséri mindazokat a füst- 
gomolyokat, amelyek a Fülöpszigetek, Szingapúr 
és a.Maláji szigetvilág között és azokon túl is 
Ausztrália felé és a végtelen Csendes-óceánon a 
láthatáron feltűnnek, amely Óceán vizeit máris a 
hajóorrok egész légiója szeli egy villámoktól át
cikázott égbolt alatt.

V ilág fo lyása .

Ilyen fegyverekkel ak ar Am erika hábo 
rúba lépni? New-Yorkból jelentik: Amerikai tenge
részeti körökben bizonyosra veszik, hogy az U. 9. 
számú tengeralattjárót, a ZERO-t, amely egyik ame- 
rika kikötő bejáratánál merülőgyakorlatokat végzett 
és a megbeszélt felmerülési idő leteltével sem mutat
kozott a felszínen, — baj érte. Megállapították, hogy 
á ZERO valószínűleg a fenékbe ütközött és 125 
méter mélységben fekszik. Az öreg búvárnaszád
ban, amelyet most állítottak szolgálatba, 31 ten
gerész és 2 tiszt volt. Ismeretes, hogy két eszten
dővel ezelőtt a SQUALUS nevű amerikai tenger
alattjáró majdnem ugyanazon a tengerrészen, ugyan
ilyen körülmények között veszett cl. Egy mentöhajó 
kapitánya megtalálta a ZERO hídjának légelzáró
készülékét. Egyébként a hajók és búvárok légiója 
dolgozik a ZERO megmentésén.

A cigánynak nem szabad lovat tartan i. 
Vitéz Borbély-Maczky Emil főispán, országmozgósí
tási kormánybiztos utasítást adott a kormánybiztos
ság területén lévő közigazgatási hatóságoknak, hogy 
a cigányok tulajdonában lévő lovakat állíttassák elő, 
hatósági állatorvossal vizsgáltassák meg, a beteg lo
vakat gyógyíttassák, a gyógyíthatatlanok kiirtásáról 
pedig intézkedjenek. A felgyógyult és egészséges lo
vakat nyilvános árverésen kell eladni. A befolyó 
összeget a volt tulajdonosoknak fizetik ki. Cigányok 
részére lóról levelet nem állíthatnak ki s így a cigá
nyok lókereskedése és kocsikon való vándorlása is 
megszűnik. A rendelkezésnek nagy jelentősége van 
részint közegészségügyi részint közbiztonsági szem
pontból. A lótartás ugyanis a múltban nagymérték
ben megkönnyítette a cigányok vándorlását és így 
sok esetben sorozatos és gyakran ki nem deríthető 
bűncselekményeket követtek el. Vándorlásuk követ
kezményeként olykor ragályos betegségek is elter
jedtek egyes vidékeken. A rendeletet julius 15-ig 
kell végrehajtani.

Virágos Szent János.
A magyar nép játéka, Keresztelő Szent 

János napján, junius 24.-én.
S zerep lő k :

A tűz őrzője,
Első, második, harmadik 

és negyedik gyermek.
A tű z  őrző je

jön. Némán nagyot köszön, meggyujtja a tüzet, 
de nem tesz rá. így a tűz csak pislákol. Azután 

elmegy és a háttérből ügyel a tűzre.
E lső, m ásod ik  és harm adik  g yerm ek :  

jönnek megállnak a tűz mellett, minden irányban 
kalaplengetve köszönnek a közönségnek.

E lső  gyerm ek
(énekel a közönség bal szárnya felé fordulva és 

kalaplengetve)
Adjon Isten minden jót.
Mézet, mákot, mogyorót,
Adjon Isten füvet, fát!
Tele pincét, kamarát!

(Ezt megismétli a közönség jobb szárnya és köze
pe felé fordulva is.)

M ásodik  g ye rm e k :
Mit látok, mit látok, Jánostüze már ég!
S az öreg tüzőrző, most senkit sem vár még! 
Játszunk egyet itten, daloljunk egy verset,
Addig inig távol van s mig minket nem leshet. 
M indhárm an éneklik a z  Isp ilán g  cnek első  s tró fá já t:

Ispiláng, tüzesláng, tüzcslángu rózsa,
Rózsa vagy bár, piros vagy bár,
Nem tűzlek ki soha. •
Ha volnál aranyból, aranyból.
Mégis félnék gyultodtól, gyultodtól, 
Elfordulnék onnan.

A tű z  őrző je  elő jön:
Azt hiszi, azt hiszi, ez a gyerek banda, 
Hogy a vén tüzőrző őrhelyét elhagyta? 
Elbújtam csak oda, hogy meg ne lássatok 
S meghalljam, hogy milyen, amikor játszotok 
Mondja el az egyik, hogy mit is daloltok? 
De értelmes módon, hogy értsem szavatok. 

E lső  g yerm ek :
Ispiláng, tüzesláng, tüzeslángu rózsa,,
Rózsa vagy bár, piros vagy bár,
Nem tűzlek ki soha.
Ha volnál aranyból, aranyból,
Mégis félnék gyultodtól, gyultodtól, 
Elfordulnék onnan.

A tű z  ő rző je:
Ennek a nótának van ám folytatása,
Mert gyávát hőssé tesz, a szent tűz varázsa. 

M ásodik  g yerm ek :
Mondd el vén tüzőrző, mi a folytatása,
Hogy tesz gyávát hőssé, a szent tűz varázsa?
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A tű z  őrző je:
Ispiláng, tüzesláng, tüzeslángú rózsa,
Rózsa is vagy, piros is vagy,
Aranyfényr'e lobbansz!
Nem félek én gyultodtól, gyultodtól,
Te tisztítsz meg hibámtól, hibámtól,
S fordítsz új utakra!

A gyermekek és a tűz őrzője együtt éneklik az 
imént hallott strófát.

A tű z  ő rző je :
Most pedig menjetek, buzgón készüljetek, 
Éjjeli ünnephez méltón kerüljetek,
Mert abban részttenni, csak olyanok tudnak,
Kik testben, lélekben tisztára mosdanak.

(Mind a három gyermek elmegy.)
A tű z  őrző je  

(a pislákoló tűz mellett):
Ö, akit neveznek Szent Keresztelőnek,
Isteni Megváltónk Előhírnökének:
Virágos Szent János, ma éjjel született
... s a mai éjszakán a tavaszból nyár lett. —
E nagy évfordulón, tavasz-nyár mesgyéjén, 
Ember, növény, állat közös ünnepélyén 
Virágok beszélnek, drágakövek élnek,
Tündérek, Csillagok hangosan zenélnek,
Állatok értenek, Emberek hallanak,
S a Tüzek, a Tüzek, S zen t hatalmat kapnak!
Szállnak az illatok mint üzenetek,
Füvek virágai kaszától estek...
A Nap oly messzire, oly magasan jár,
De az ember lelke hűn utána száll,
S Szent János tüzében mégis- rátalál...
(Távolról gyermekek éneke közeledik, mind 
erősebben)
Hamarosan megjelenik az éneklő négy gyermek 

kezükben virágok és füvek.
A n égy g y e rm e k :

Téged áldunk, Istenünk!
Téged égés föld urának tisztelettel ismerünk!- 
Mondva hálát az Atyának, ki örök egyetlen, 
alkotó nagy Úristen!
Neked mind az angyalok 
Ég hatalminak karaival, kerubok, szerafinok. 
Főbb örömnek szózatával, szüntelen kiáltanak, 
Szent, szent, szentnek mondanak!

(A négy gyermek körülállja a tűzet) 
N e g y e d ik  g yerm ek :

Szent a seregek Istene!
Áldja főlségét mi nyelvünk, teljes ég és föld vele; 
Ő, ki éltet s él mi bennünk : minden hódol őneki! 
Minden ötét hirdeti!

(A négy gyermek körülállja a tüzet). 
M ásodik  gyerm ek :

Szent,Dávid királynak 97-ik zsoltára így szól: 
„Az Úr Isten uralkodik, örüljön a föld, örvendez
zenek a szigetek!
Az Egek hirdetik az Ő igazságát és minden

nép látja az Ő dicsőségét?
Megszégyenülnek mind a faragott képek szol
gálói, akik bálványokkal dicsekednek: megha
jolnak előtte mind az Istenek!
Tűz jár előtte és Ö köröskörül elégeti az O 
szorongatod:"

E lső  g yerm ek :
Szent Dávid királynak tizennyolcadik zsoltára ez: 
„Ha az Úr Isten haragszik, füst száll fel orrá
ból és szájából emésztő tűz.
Kerúbon halad és a szelek szárnyain suhan." 

H arm adik  g yerm ek :
Szent Dávid királynak száznégyes zsoltára: 
„Áldjad én lelkem a te Istenedet; 
aki vizeken építi fel az ö palotáját, a felhőket 
rendeli az ő szekerévé és jár a szeleknek szár
nyán.
Az Ö angyalait szelekké teszi és az O szol
gáit tíízzé,"

M ind a  n égy gyerm ek :
(együtt énekli)

Szent a Seregek Istene!
Áldja főlségét mi nyelvünk, teljes ég és föld 
vele!
Ö ki éltet s él mi bennünk: minden hódol ö 
neki
Minden ötét hirdeti.

M áso d ik  g yerm ek  a  tű z  őrző jéh ez:
Hol vannak, hol vannak várakozó lelkek?
Szent János tüzében tisztulást keresnek!
Hql vannak, hol vannak szép öreg emberek? 
Hol vannak, hol vannak szép öreg asszonyok? 
Hol vannak, hol vannak szép ifjú legények? 
Hol vannak, hol"vannak szép hajadon lányok? 
Jöttünk, hogy ö nekik tüzüket megrakjuk. 
Négyszögüre rakjuk, tisztességgel rakjuk!

A második gyermek szavait mind a négy 
gyermek közösen megismétli.

A tű z  őrző je:
Itt vannak, itt vannak várakozó lelkek,
Szent János tüzében tisztulást keresnek.
Itt vannak, itt vannak szép öreg emberek,
Itt vannak, itt vannak szép öreg asszonyok.
Itt vannak, itt vannak szép ifjú legények,
Itt vannak, itt vannak szép hajadon lányok!
De János szent tüzét csakis az rakhatja,
Aki a tűzőrző kérdését meghallja.
És e kérdésekre a választ megadja,
Mert teste és lelke színigaz és tiszta.

H arm adik  g yerm ek :
Kérdezz hát tűzőrző, hogy feleljünk néked, 
Mert a tűzrakás-vágy, belülről úgy éget!

A tű z  ő rző je : (első gyermekhez)
Mond meg édes fiam, János neve mit tesz!
* . E lső  g yerm ek :

„Isten ajándékoz" vagy „Jehova kegyes," 
Mert azt aki János: a jó Isten adja.
És amit János ad: jó Istentől kapja.
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A tű z  ő r ző je : (a második gyermekhez)
S mért épen a tűzzel ünnepeljük Jánost? 

M ásodik  g yerm ek

Mert János azt mondta, s szava oly világos:
„Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, 
de aki utánam jön erősebb nálamnál, akinek saruját 
hordozni sem vagyok méltó, ö szent lélekkel és 
tűzzel keresztel majd.titeket!"

H arm adik  g yerm ek : ,
És arra, aki majd János után jön el 
S erősebb Jánosnál s szent tűzzel keresztel,
Azt mondotta János:
„Annak növekednie kell, nekem pedig alább kel!

szállanom."
N egyed ik  g yerm ek:

János emlékezett, hogy Elizeus is,
Mert Illés palástja borítá vállait.
S attól szent erőt, s beavatást kapott.
Égi örömében hála tűzet rakott.
Illés pedig maga, amikor mennybeszált 
Élő mivoltában tüzes szekéren szállt.. .  *

A tű z  őrző je:

S mért épen ma éjjel született meg János, 
Amikor a tavasz, a nyárral határos?

N egyed ik  g yerm ek:

Leghosszabb nappalok, ilyenkor múlnak el,
És kezd újra nőni a naptalan éjjfel.
A földi sötétség megint reánk borul 
S keressük azt a Fényt, mi ekkor is ki gyúl! 
Azt a Szellemnapot, ki fénylik m indenkor!
Ö útját készíti Virágos Szent János 
S mikor Ó teljes lesz, Szent János le áldoz.

A tű z  őrző je:

A z  eddigi válasz, mindegyik helyes volt.
Most az utolsóra kerítjük rá a sort 
És visszaemlékszünk magyar őseinkre,
Egykori szépséges tüztiszteletünkre,
Amely régi szokás, mai nap is él még.
E szókban: „tisztulás," „tisztelet," „tisztesség!" 
E szavak mindnyájan a tüzből származnak,
S a tüzünnepséggel rokonságban állnak.
Három tisztességet, mondjátok sorjában,
Ami élt mindenkor, szin magyar világban.

M ásodik  g yerm ek :
Az újszülött gyermek keresztelőjénél,
Szent gyertya tüze ég annak bölcsőjénél.
Ez volt a legelső ó magyar tisztesség.

H arm adik  g ye rm e k :
Házasság szentsége, háztüznézés által, 
Hajadon kezéből nyújtott háztüz által, 
Jöhetett csak létre, juthatott érvényre.
Ez vol a magyarnak másik tisztesség. 

N egyed ik  g yerm ek :
Utolsó tisztesség, a nagy máglyarakás, 
Jelképes legnagyobb tüztőli tisztulás.

Ez volt régi korban magyar élet vége, 
így telt ki a magyar három tisztessége.

A tű z  őrző je:

Három régi magyar tisztességet mondván,
S minden kérdésemre jól is válaszolván.
A Tűzet rakjátok! Négyszögre rakjátok!
Énekkel rakjátok, dalolva rakjátok!

(A  négy g yerm ek  összefogódzik, körüljárják a 
tüzet,énekük: Ispiláng stb.)

(Mikor készek az énekkel, elkezdik a tüzet 
rakni, s körben mondják.)

G yerm ekek:

Tüzűket megrakjuk, négyszögiire rakjuk.
Egyik szögén ülnek szép öreg emberek,
Másik szögén ülnek szép öreg asszonyok, 
Harmadikén ülnek szép ifjú legények, 
Negyedikén ülnek szép hajadon lányok, 
Minden szögén ülnek várakozó lelkek,
Szent János tüzében tisztulást keresnek!

H arm adik  g yerm ek :
Tűznek őrzője, elvégeztük munkánk,
Megkapartuk a tüzet, lobog az aranyláng!
Lobog az Ispiláng, ég a tüzes rózsa!
Nem félek én gyullásától, az tisztit meg a hibám

tól s vezet új útakra!
A tű z  őrző je:

Most hát Szent Jánoshoz , áldásért fordultok,
Míg tisztes füveket én tűz fölé tartok. —
(A gyermekek és a tűz őrzője a magukkal hozott 

lüveket és virágokat a tűz fölé tartják.)
E za la tt a. tű z  őrzője, előbb egyedü l, m a jd  a  

gyerm ekekkel eg yü tt m on d ják :
Virágos Szent János,
Éjszakád világos!
Míg előtted leszek,
Tiszteletet teszek,
Csak addig világos,
Légy aztán homályos!

A tű z  ő rző je:
Őrizzétek nagyon e tisztes füveket,
Egész esztendőben gyógyitnak titeket!
De mindenegyikből egy-egy virágosat, 
Adjatok a tűznek! Ez hálaáldozat.

N egyed ik  gyerm ek :
Őrizzük majd nagyon, e tisztes füveket.
Egész esztendőben gyógyitnak'majd minket!
De mindenegyikből egy-egv virágosat, 
Odaadunk a tűznek! Ez hálaáldozat!

(Mind megteszik.)
A tű z őrző je:

Jelképes „tűzugrás" most már elkezdődik,
A tűzkeresztségnek jelzi tisztulását!
E lső  g yerm ek  (átugorja a tüzet s közben 

ezt mondja):
„Kelés ne legyen testemen,
Töiés ne legyen lábamon,
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Vétek ne legyen lelkemen.
Sebet ne ejtsek felebarátomon!"

(A második, harmadik és negyedik gyermek is 
ezt mondja és teszi.)

A tű z  ő rző je: . %
Most ti jöttök sorra szép öreg emberek, 
Másodikul pedig szép öreg asszonyok, 
Harmadikul jöttök szép ifjú legények, 
Negyedikül jöttök szép hajadon lányok! 
Végül is mind jönnek várakozó lelkek,
Kik János tűzében tisztulást keresnek! 
Felállván mondjátok háromszor ezt velem: 

„Vétek ne legyen lelkemen,
Sebet ne ejtsek felebarátomon!
A fényt fogadja magába szívem!"

A tű z  őrző je  és  a közön ség  h árom szor eg yü tt  
elism étli:

„Vétek ne legyen lelkemen,
Sebet ne ejtsek felebarátomon,
A fényt fogadja magába szivem!"

A tű z  ő rző je :
Így most befejezzük rejtelmes játékunk,
S a nyár zengésében immár szerteoszlunk, 
De a tiszta tüzet, amit ez éjjelen 
Virágos Szent János gyújt a lelketeken 
Őrizzétek híven és mához egy évre,
Ne hamvát, de lángját hozzátok el élve!

A lugasmadár mint festő.
Az Ausztráliában élő kék lugasmadár a pá- 

rosodás céljára ágacskákból kicsi kunyhóhoz ha
sonló lugast épít magának és ezt annak rendje és 
módja szerint ki is festi. Hogy miképen jár el, azt 
E. N u b l i n g  természettudós a következőkben 
írja le:

A lugasmadár a festéshez növényeket és 
gyiimülcshúst keres magának, mégpedig-leginkább 
az Elaecarpus cyaneus-t és Dianelle cocrula-t. Az 
Elaecarpus bogyóit a sűrű bokrok aljába beviszi, 
ott feltöri, csőrében nyállal összekeveri s így sűrű 
pépet készít belőle. Ez az átláthatatlan pép feke- 
tes tömeggé szárad, amellyel majdnem úgy, 
mint a korommal, festeni lehet Az ágacskákat a 
madár több milliméter vastagságú ilyen pép réteg
gel vonja be. A madár néha a lugas egész belse
jét is bekeni úgy, hogy egy négyzetmétert jóval 
meghaladó területet fest meg. A madár festési 
ösztöne szoros összefüggésben áll a párosodás 
idejével és vele együtt meg is szűnik.

Vájjon, hogy jutott a madár arra a gondo
latra, hogy lugasát ilyen módon kidíszítse? Nub
ling így magyarázza: valószínű, hogy véletlen ve
zette rá a madarat. Talán az egyik madár az étel
maradékot, amely a csőrére ragadt, a lugas ágacs
káján letörölte és aztán észrevette, hogy az ág 
fekete lett tőle. Ez tetszhetett a madárnak. Meg
értette, miből keletkezett a fekete szín és ismételte 
a játékot, míg azután a lugasépítés szükséges kel
léke lett a díszítés is. A madár a lugas emelvé

nyét egyébként kiválasztott virágokkal, levelekkel 
és számtalan más dolgokkal is szépíti, amelyek
nek színei összhangban állnak.

Nubling .nem csupán „ösztönnek" nevezi a 
lugasmadár festését, de kimondottan intelligenciát 
Iát benne. A madár tu d ja , mit csinál: előbb meg kell 
keresnie a bogyót, aztán fel kell dolgoznia és vé
gül festenie kell vele.

Azt kétségkívül el lehet fogadni, hogy a lugas
madárnak színérzéke van, mert legszívesebben kék 
virágokat használ — s itt meg kell említeni, hogy 
ő maga is kék és fényes kék szemei vannak.

\ a h i t .
Irta: Mándi Janka.

Halkan mesélő — csendes éjszakákon,
Mikor körötted — minden elpihen,
Vetted-e észre, hogyan lesz úrrá 
Egy érzelem a lelkeden?
A sötétségeken keresztül,
Melyben agyad olykor rémeket lát.
Az Lg elküldi néma üzenetként — 
a csillagfényes sugarát. —
Mondd, vetted-e észre, hogy fény gyullad benned is, 
E fénynek visszatükrözése tán —
S halkan nyílik szívednek kis kapuja 
Egy ilyen csendes éjszakán...
Mondd, voltál-e már ilyen éjszakában 
Benső éneddel egyes-egyedül? —
S érezted-e, hogy szíved rejtekében 
Száz húron át egy zsolozsma zendiil? —
Vagy állottál-e csüggedten és gyáván 
Egy fáradt napnak nehéz kezdetén? —
S érezted-e, hogy élted minden szála 
Végighalad az Isten szent kezén? —
S hallottad az orgonát úgy búgni,
Hogy szerettél voln’ sírva leborulni,
Vagy szállni-szállni a dallal légen át,
És megkeresni Isten trónusát? —
Mondd, érezted-e annyi könnyen át, - x 
Hogy — valami — oly csodás erőt ád,
Körülölel — óv — vezet — bátorít? —
Mindez — a bennünk élő h it! —•.-------
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