




MAGYAR CSERKÉSZ
X X II, ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZERKESZTI: 1940. OKTÓBER IS.

ELŐFIZETÉSI DÍJ: egy évre 6 pengő. Cserkészek- q ö  S Z T R I L I C W  P Á l  ME G J E L E N I K  A H Ó l-ÉN ÉS 15-ÉN
nek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő * CSEKKSZÁMLA* 31 428t s e r k ó s z d i! T isz te le g  j!

A M a g y a r  T á v i r a t i  I r o d a  j e l e n t i :

Magyarország Főméltóságú Kormányzója Gödöllőn 1940. évi 
szeptember hó 2i-ik napján a következő legfelsőbb kéziratot 
inéltóztatott dr. gróf széki T e l e k i  Pá l  in. kir. titkos tanácsos, 
miniszterelnökhöz intézni:

Kedves gróf Teleki!
Abból az alkalomból, hogy Keietmagyarország és Erdély 

egy részének a Szent Koronához történt visszatérése befejezést 
nyert, újból megemlékezve a hazának tett rendkívüli szolgálatai
ról, önnek kimagasló érdemeiért a Szent István-rend nagykereszt 
jét adományozom.

Kelt Gödöllőn, 1940. évi szeptember hó 21. napján.

HORTHY s. k. 
gróf TELEKI PÁL s. k.

Meghatottan tekint fel minden cserkészszem tiszteletbeli 
főcserkészünkre, midőn a legmagasabb magyar kitüntetés 
nagy megtiszteltetése éri. Láttuk gróf Teleki Pált kemény 
cserkésztáborok munkanapjain, a magyarságot méltón kép
viselő külföldi cserkésztáborok nehéz próbáin. Jó időben, 
rossz időben, esőben-hóban, mindig velünk volt, ha dolgozni 
kellett, s mindig háttérbe vonult, ha ünneplésre, elismerés
osztogatásra került a sor. Kiváló tudományos munkásságát 
maradéktalanul a magyar nemzet szolgálatába állította. 
Mint földrajztudós, állandó dolgozásával „készen állott, 
ha mozdul a Kárpát". Szinte napok alatt jelent meg szer
kesztésében több nyelven a hatalmas „Erdély" könyv, mely 
az egész világ előtt feltárta a magyar igazságot. A geo
gráfus, az összes magyar problémák ismerője, igazán „résen" 
volt.

S a gondviselés megengedte neki, hogy mint erdélyi 
ember, ő köszöntse a Kolozsvárra bevonuló Főméltóságú 
Kormányzó Urat.

Odaképzeljük magunkat és elgondoljuk, hogy mit érez
hetett! Huszonkét évi keserű szenvedés után ez a nagy öröm!

Huszonkét év szorgos munkája után a siker hatalmas fény
nyalábja. Minden más öröm bizonyára eltörpült ezek mel
lett az érzelmek mellett.

Nekünk, magyar cserkészeknek is illik méltóan meg
ünnepelni első főcserkészünk legmagasabb kitüntetését. M i
képpen?

Hangtalanul tisztelgésre emeljük kezünket az ünnepelt 
előtt és megfogadjuk, hogy példaképünk a nemzet sorsáért 
önzetlenül dolgozó, „jó munkát végző" s minden időben 
„résen álló“ dr. gróf széki ‘Teleki Pál. (eh.)

M a  f d n e m !
Idestova 30 éve történt. A  nagyszebeni gyakorlótéren első ízben fütöttünk végig a különböző akadályokon. A pihenőben 

egyik önkéntes társunk —  hencegő pesti fiú , vadonatúj, égszínkék bakanadrágban — kijelentette, hogu ő bizony átugorja a 
húrom meteres vizes árkot „visszafelé” is, azaz a sík föld felől a méteres sánc tetejére. Fejcsóváló hallgatásunk felcsigázta az 
ipsét nagyon. Rántott egyet a nadrágsziján, nekifutott, ugrott —  és a meredek partról visszacsúszva térdig beleszottyant a 
békanyalas, iszapos tócsába. Szontyolodollan sündörgölt vissza, savanyú ábrázattal szemlélve a pocsékká zöldült nadrágját: 
,,h  utyafáját, majdnem átugrottam I” Itt volt a hiba : majdnem l

Komám, te hogyan állasz a „majdnem”-mel?
Talán majdnem sikerült az elégségeseket kitakarítanod az évvégi bizonyítványból? De . . .
Majdnem téged tett elsőnek a mester a szorgalmadért, csakhogy . . .
Majdnem téged választottak k i az ösztöndíjas tanulmányútra, ellenben . . .
Majdnem egészen meg volt veled elégedve édesanyád, hanem . . .
Es majdnem egészen nyugodt lelkiismerettel lépnél oda az Úristen fölséges színe elé, ha
Aliért csak majdnem?
Mert majdnem mindég jól tudtad a leckédet. És majdnem mindég pontos voltál a műhelyben. Majdnem sohase mulasz- 

d é ly e id e T ő s S Y e k iM d & T 1 elvé9ezled odahaza a naP' le t te t .  Legfőképen pedig majdnem rászántad magad a szenve-
De mindég csak majdnem és sohasem egészen !
Pedig amint a fehér csak egészen fehér és az igen csak fenntartás nélkül igen, úgy a cserkész is csak akkor cserkész ha 

egészen az. Mindég igazat mond, mindég segít, mindég fegyelmet tart, mindég jó munkát végez és mindég tiszta.
Aztrt ha úgy érzed, hogy ismét elősettenkednek a „Majdnem” törpék hadai, hogy liliputi szálak ezreivel kényelembe 

guzsoljanak: kémény dobbantással szaggasd le magadról a lankasztó kötelékeket akkor is, ha fái és harcolj minden erőd latba 
vetcsevel az egészen jóért. ’

Mert a Hazának most különösképen sok egész emberre van szüksége !
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Húsz esztendő munkája és várakozása 
után, a visszatért Felvidék és Kárpátalja 
után eljuthattunk oda, ahová minden ma
gyar gondolata száll, Erdélybe. Valami 
soha nem tapasztalt hatalmas érzés fogja 
meg lelkünket. Csodálatosak a Gondviselés 
útjai! Az Úristen teljesítette imádságun
kat. Üj, de a nótában már annyiszor éne
kelt menetirányt mutat: a szamosmenti 
kincses Kolozsvárt. Š mi olyan szerencsé
sek vagyunk, hogy a 60.000 magyar cser
kész közül elsőnek láthatjuk meg a rég 
áhított földet.

A második bécsi döntés után az erdélyi 
.Magyar Segítő Akció" szolgálatára cser

készeket kért a kormány. A Cserkészszö
vetség azonnal megszervezte az „Erdélyi 
kerékpáros századokat".

Hozzánk, a szolnoki gimnázium cser 
készcsapatához is távirati utasítás érke
zett, melynek alapján kilenc kerékpáros 
cserkészt kellett kiválogatni és menetkész 
állapotba helyezni, hogy a honvédség be
vonulását követő napon kijelölt helyünket 
elfoglalhassuk.

Ez a távirat nehéz feladat elé állított. 
Ki legyen az a kilenc cserkész? Ha 30—40 
fiú mehetne, azt könnyű volna kiválogatni. 
De csak kilenc jöhet. Végre sikerül a vá
logatás. A csapat legjobb cserkészei ke
rülhetnek csak a keretbe, hiszen ez a szol
gálat a fiúk számára a legnagyobb kitün
tetés.

Az állomáshelyünk Kézdivásárhely lesz. 
A századszékhely pedig Székelyudvarhely. 
Pompás feladat. Színmagyar vidékre kerü
lünk és közben végigkerékpározunk egész 
Erdélyben. Meglátjuk Nagyváradot, Bánffy- 
hunyadot, Kolozsvárt és Erdély legszebb 
vidékeit.

A felszerelésünk teljesen egységes. A 
kormányra szíjazzuk az előírt nagyságban 
összegöngyölt és vízhatlan vászonba bur
kolt pokrócokat. A csomagtartón van a 
teljesen egyforma karakán hátizsák. A 
kerékpár felszerelése tehát teljesen kato
nai módra történik. Lámpa és csengő sincs 
rajta.

Szeptember 5-én megjön az indulási pa
rancs: „Gyülekezés péntek (szept. 6.) este 
6 órára Debrecenben, a piarista gimná
ziumban."

Hamar elérkezik az indulás ideje. Pén
tek reggel 7 órakor gyülekezünk a Vár
templomnál, ahol — első péntek lévén — 
szentmisén veszünk részt és szentáldozás
hoz járulunk s kérjük a jó Istent, adjon 
erőt nagy utunk sikeres elvégzéséhez. Kö
zös reggelin lát vendégül bennünket az 
egyik fiú édesanyja. Mire az utcája érünk, 
kerékpárjainkat virággal díszítették fel. 
Rövid búcsúzás után kerékpárra szállynk 
és megindulunk Debrecen felé.

Komoly út előtt állunk. Kilenc óra alatt 
130 km-t kell megtenni. Gyorsan szalad

az idő. Egymásután hagyjuk magunk mö
gött a városokat és falvakat. Igen sok he
lyen virágot hoznak, hogy vigyük el Er
délybe. Szívesen. Egész virágerdő van már 
kerékpárjainkon .. .

Debrecenben a református kollégiumban 
kapunk szállást, ahol vacsora után zuha
nyozunk. Valósággal újjáéledünk a hideg 
vízben Megismerkedünk az ideérkező

Volt romón határőrhöz- (Horváth (elv.)

cserkészekkel is. Vannak már itt eszter
gomiak, nyíregyháziak, kecskemétiek és 
még igen sok városból Debrecenbe érke
zett cserkészek.

Másnap, szombaton egész nap komoly 
kerékpáros gyakorlatokat tartunk. Meg
tanuljuk a kerékpáros alakiságot. Pompá
san mutatnak a szakaszgyakorlatok. így 
nem vallunk szégyent sehol sem.

Közben türelmetlenül várjuk az indulási 
parancsot. Az igazolványok ugyan meg
érkeznek, de a vezérkari rendeletszám még 
hiányzik. S bizony napokon keresztül 
hiába várunk. Felsőbb utasításra a szaka
szokat visszavezénylik otthonukba. Szo
morú lélekkel teljesítik a parancsot. Egy
másután hagyják el a szakaszok Debre
cent és mennek haza Esztergom, Kecske
mét felé.

A mi szakaszunk részére még nem jött 
meg a visszarendelés. Egy napig várunk 
és elhatározzuk, hogy mi is megindulunk 
haza, Szolnokra.

Szomorúan gondolunk erre a lehető
ségre. De hirtelen eszünkbe jut, próbál
junk szerencsét! Menjünk el a határig, 
hátha átjuthatunk. A fiúk örömmel kap
nak az ötleten. Menjünk el mindenáron 
Erdélybe! Hiszen szégyenszemre csak nem 
mehetünk haza. Eljöttünk Szolnokról az
zal a céllal, hogy meglátjuk Erdélyt és 
vissza kellene fordulnunk eredmény nél-
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kul Nem! Nem lehet. Mindenki rajtunk 
nevetne S különben is csináljuk végig 
ha belckezdtünk valamibe. Elhatározzuk 
„Csütörtökön reggel indulunk!"

Izgatottan várjuk, mit hoz a holnap? 
Vájjon sikerül-e a tervünk? De ne top 
rengjünk sokat! Sikerülni fog. Magunkkal 
viszünk még két cserkészt a debreceni 
piarista csapatból. Minden készen áll az 
útra.

1940 szeptember 12.
Vigasztalanul zuhogó esőre ébredünk 

Künn tócsákban áll a víz. De felszerelünk 
és indulunk. Elkarikázunk a repülőtér
mellett. Az eső egy kissé alábbhagy 
helyette erős szél keletkezik Ellenszél 
Éppen ez kell nekünk. Úgyis nehéz, raga 
dós az út. De mégis jól haladunk. Valarm 
belső tűz hajt bennünket. Nem beszél
senki. Csak ütemesen tapossa a kerék 
párt. Elmaradoznak mögöttünk a falvak 
S nemsokára megérkezünk Berettyóúj 
faluba. Itt rátérünk a pesti országútra 
Gyönyörű iramban haladunk. Beérünk 
Biharkeresztesre. Az út kezd néptelenebbc 
válni. Csak katonai kocsikat látunk 
Hang nélkül megyünk. A fiúk lelkét va 
lami feszült várakozás üli meg. Mind se 
besebben és sebesebben hajtunk. Végre 
megpillantjuk a volt határt. Már ott is 
vagyunk. A határőrség megállít bennün
ket. Kerékpárról! — hangzik a vezényszó 
Majd előkerülnek az igazolványok. Lepe 
csételfk. Szabad az út Erdélybe. Hála 
Istennek! A kerékpárra szállás olyan 
strammul megy, mint még soha. Megin 
dulunk és mindjárt a legnagyobb sebes 
ségre kapcsolunk. Valami belső tűz haji 
bennünket. Hát tényleg igaz! Eljutottunk 
Erdélybe. A fiúk lelkében szunnyadó ér
zések feloldódnak és kiülnek az arcra. Lá
zas, örömtől sugárzó arccal haladunk el 
a volt román vámház mellett. Már ma
gyar zászló leng rajta. Egy kis falu előtt 
didalkapu fogad. Lelkünk mélyéig meghal 
ez a látvány. Gyönyörű díszítés, közepén 
a felírás: „Isten hozott! drága magyar 
testvér!" Beérünk a faluba. Mindenki lel
kes: „Isten hozott!“-tal köszön. Mi sem 
fukarkodunk az „Adjon Isten!“-nel. Aki 
vei csak találkozunk, mindenki örül 
Hogyne örülne. Huszonkét évi nyomorú 
ság után rávirradt a szabadság. Újra friss 
magyar levegőt szívhat s újra magyar ke 
nyeret eszik.

Pompás betonúton haladunk tovább 
Hirtelen megváltozik a táj képe. Jobbra 
balra hatalmas betonerődök. Előttük egy

Román betonerőd.



mély árok húzódik. Van vagy 6—8 mé
ter mély és a szélessége is lehet 15 méter. 
Mindkét oldalán rengeteg drótakadály. 
Alacsony és magas cölöpökre erősítve 
zeg-zugos vonalban halad és borít be ha
talmas területeket. Mögöttük fedezékek 
De már meg is érkeztünk az árokhoz. 
Rajta pompás fahíd A bevonuló honvéd
ség három óra alatt építette fel ezt a ha
talmas, 20 tonna teherbírású hidat, Bámu 
latos teljesítmény!

Közben egészen beborult az ég Mái 
szinte lóg a lába az esőnek. Sietni kell 
Rohanunk is a kerékpárokkal és hamaro
san beérkezünk Biharpüspökibe. Ott meg
pihenünk és kerékpárokkal együtt behú 
zódunk egy tornác alá. Nagy tömeg em 
bér gyűlik oda és érdeklődnek, honnét jö 
vünk. Mindjárt ismerős katonákra is ta 
lálunk. Közben meginvitálnak bennünket 
az egyik házhoz egy pohár borra. Ebé
delünk is. Beszélgetés közben büszkén 
mondja a házigazdánk, hogy három fia 
katona. Mindhárom a magyar hadsereg
ben vonul be Erdélybe. Egy közülük ejtő 
ernyős. Valami különös örömmel és büsz 
keséggei mondja ezeket a szavakat és egy
két könnycsepp is megjelenik a szeme sar
kában

Körülnézünk egy kissé. Betekintünk a 
tűszerüzletbe. Bizony ott holmi festéken 
és enyven kívül alig kapható más. Min
dent elvittek a románok A dobozok, a 
pultok üresen tátongauak a vásárló előtt. 
Kenyéren kívül csak dióbelet tudunk 
venni. Más ennivaló bizony nem volt

X Királyhágó leié. (Horváth /elv.)

Vacsora után sétálunk az utcán. Renge 
teg ember tolong a Főtéren és mindenütt 
Sok a katona is. Minduntalan ismerősökre 
találunk. Ez is, az is cserkész. A hadna 
gyök és a zászlósok között pedig igen sok 
a cserkésztiszt. Gyakran megszólítanak 
,,Honnét jöttök fiúk?“ S örömmel ma 
gyarázgatnak. mutogatják a város neve 
zetességeit.

Este még levelezőlapokat Írogatunk 
majd nyugovóra térünk, először Erdély
ben.

Másnap korán ébredünk. Újból a várost 
nézzük. Közben egy megbízást kell elin 
téznem. Egy öreg néninek kell egy levele; 
átadnom. Egyik cserkészem édesanyja 
küldte. Átadom a levelet s a néni először 
szólni sem tud örömében. Csak valami le 
írhatatlan öröm sugárzik az arcáról. Májé 
sírni kezd Elpauaszolja, milyen nyomo
rúságosán kellett neki élnie. 1919-ben 
még két nagy háza volt, szép üzlettel D< 
mindenéből kitúrták s most egy rozoga 
kis viskóban kénytelen meghúzódni. De 
— s fölragyog az arca — máskép lesi 
ezután.

Majd hirtelen rátér a bevonulásra 70 
éves és mégis kint volt és végignézte a 
Kormányzó Ür bevonulását. Könnybe- 
labadt szemekkel meséli el, hogy milyen 
gyönyörű nap volt az. Életének legszebb 
napja Azóta imáiban mindig hálát ad á 
jó Istennek, hogy megérhette ezt a napol 
es megláthatta a lehér lovon bevonuló 
Kormányzó Urat. Ez a jelenet ott van a 
falon egy kis rámában. Valamelyik újság 
bol vághatta ki De még jobban ott van 
a lelke mélyén, ahonnét senki ki nem vág 
hatja Szótlanul hallgatom az öreg néni 
szavait. Szinte nehéz megzavarni. Valami 
leírhatatlan lelkesedés és tűz árad be
lőle. Megragadja az ember lelkét és arra 
gondol, mennyire át tudja alakítani a lel 
kesedés, az öröm az emberi lelket.

De nem időzhetünk soká mennünk k- 
Elbúcsúzunk Sietünk vissza a városba 
Az öreg néni még sokáig' ott áll a kapu
ban és törülgeti a könnyeit, amelyeket az 
öröm sajtolt ki leikéből. Az egész utunk 
legmegragadóbb élménye volt ez. Meg 
éreztük és láttuk, milyen felszabadulást 
hozott a lelkekbe a hosszú rabság után a 
feltámadás.

Visszaérkezünk a Szent László-tém, 
ahol fényképezünk, rajzolunk. Csöpi pedig 
filmre veszi Nagyvárad nevezetességeit 
Aztán kerékpárra szállunk és 11 órakor 
elindulunk Nagyváradról. Nagyon rossz 
az út a város külső részein. De kint az 
országút pompás beton. Vígan repülünk 
előre. Tovább a Királyhágó felé.

Kaposvári Gyula

Közben az eső is elállt S mi tovább in
dulunk Nagyvárad felé. Közel van már 
a város Rövid idő múlva be is érünk. 
Lehetetlenül rossz, rázós úton megyünk, 
Csak a vasútállomástól lesz jobb az út 
Nagy feltűnést keltünk a városban sétáló 
emberek között A Körös hídja előtt ke
rékpárjainkat gúlába rakjuk Két fiú el
megy szállást keresni Azalatt a többieket

A résztvevők egy csoportja. (Szentirmai /elv.)

hatalmas tömeg veszi körül. Az emberek 
kíváncsiskodnak Kik vagyunk? Szabad
csapatos. levente, ludovikás alakulatnak 
néznek bennünket. De mi felvilágosítjuk 
hamarosan őket, hogy magyar cserkészek 
vagyunk. A következő kérdésre már bi
zony néni tudunk felelni. A kérdés pedig 
csak az: Több cserkész nem tudott jönni? 
Nehéz a válasz, de mégis felelünk. Szíves 
örömest jött volna mind a 60Ü00 magyar 
cserkész, de most még nem jöhettek. Ké
sőbb fognak közülük sokan jönni.

Közben sikerült szállást keríteni egy 
tanítóképzőben, a Szent László-téren. Le
rakodunk és elmegyünk várost nézni 
Megnézzük a Szent László-teret. Itt volt 
a díszmenet a Kormányzó Úr előtt. Má
moros lelkesedéssel fogadta Nagyvárad la
kossága a bevonuló honvédséget. Még most 
is hatalmas nemzetiszínű zászló leng min
den házon. A városháza tetejéről mész- 
szire ellátszik a magyar zászló. Beme
gyünk a Szent László templomába. Itt 
volt évszázadokon át eltemetve Szent 
László . . ,

De nem sokáig gyönyörködhetünk a 
város szépségében, sietünk a postára. Je
lentjük a Szövetségnek, hogy Erdélyben 
vagyunk és sok-sok üdvözlő lapot küldünk 
ismerőseinknek.



Az ismeretlennél m eghagytuk a betörőszerszámokat, 
az „inastól” még a kulcsait is elvettük. Aztán elren
deztük a sz ín teret: bú tort, em bereket, fegyvereket, min
dent. A vizsgáló detektívek azt a tö rténete t kell kiolvassák 
a nyomokból, amelyet én írok elő számukra. Anér kim ent a 
folyosóra ; én mégegyszer megálltam  a szoba közepén és 
élesen átgondoltam  m indent. Rendben van. Nem csináltunk 
hibát. K im entem  Anérhez, becsuktam  az ajtó t. Aztán még
egyszer visszatértünk együtt, de most úgy, m intha mi len
nénk a vizsgálatra kiküldött detektívek és nyomról-nyomra 
végigjártuk az esetet. A nyomok egyenes vonalban az én 
mesémet rajzolták.

Megnyugodva siettünk át az inasszobaba. Végtelen 
óvatossággal, de mégis szédítő gyorsan á tk u ta ttu n k , átnéz
tünk  m indent, és elvittünk minden legkisebb tárgyat is, 
amely a nagy ellenfél kettős életét csak távolról is sejtetné. 
Nagy ember volt. Micsoda gyönyörű anyagot gyű jtö tt ! Es 
milyen fölényes eszközei voltak 1 A kelta hírszerző szolgá
lato t rosszabbnak gondoltam, m int amilyen a híre, de most 
láttam , hogv a valóság messze fölülm últa minden elképze
lésünket ! Ez az ember többet tu d o tt és többet m ert 
nálunk. , ,

Eszközeiből és összegyűjtött anyagából kiválogattuk 
m indazt, arni szám unkra értékesnek látszott, a többit kis 
zsákba csomagoltuk sA nér m ajd megsemmisíti. Az anyagot 
is ő v itte  m ag áv a l; éjszaka gyors repülővel szállítja haza 
Ulisses.

K isegítettem  az ablakon Anért, s az ablakszarnyat 
ny itva hagytam  mögötte ; aztán  visszamentem a szobámba, 
házi kabátot húztam  és papucsot, bekapcsoltam  a rádiót és 
végigdőltem a heverőn.

Azt hiszem, el is szunnyadtam . Legalább is, amikor 
másfél óra m úlva a rejtélyes halálesetet nyomozó detektlv- 
íőfelügyelő a személyzetet kikérdezte és engem is eléje 
hív tak , csak többszöri kopogtatással és dörömböléssel tu d 
tak  felébreszteni. Megdöbbenve hallottam  a szegény inas 
tragédiáját, de az esetről nem tu d tam  semmit mondani.

A tö rténet egyébként félreérthetetlen világossággal 
kiolvasható volt a nyomokból. D élelőtt folyamán, míg a 
ház ura titkárával távol volt, a személyzet pedig a palota 
másik szárnyában elfoglalva, a mosókonyha ablakán á t 
bem ászott egv ismeretlen betörő. Sikerült eljutnia a dolgozó
szobába és kezdetleges eszközeivel a páncélszekrényt fesze
gette. A lelkiismeretes, derék inas, úgy látszik, észrevett 
valam it, mert benyito tt a gazdája szobájába. Két ízben 
lő tt rá a betörőre s második golyójával sikerült is leterítenie, 
de közben a rablógvilkos lövése őt m agát is halálra sebezte. 
A halál percek a la tt beállhato tt. Minden megbecsülést 
megérdemel ez a derék ember, inasok m intaképe, aki gaz
dá ja  érdekeinek védelmében életét áldozta.

A detektívek késő este távoztak s a házra ráfeküdt 
a  sötétség és a csend.

Csalódás éjszakája.
A z  éjféli sötétség órájában kiosontam a házból, hogy 

felkeressem tegnapelőtti kudarcom színhelyét és kipuhatol
jam  Lóri édesapjának titk á t. .

Tegnap nehéz éjszakám volt s a mai nap is bővelkedett 
idegekre menő eseményekben. De érdekes az emberi te r
m észet : az idegfeszültségeket eseményekkel vagy sikerekkel 
le kell vezetni, nem pedig tétlenséggel kipihenni. H a most 
az t m ondanám , hogy pihenésre szorulok és csak egy napot 
is tétlenségben töltenék, akkor hosszú időn át nem tudnám  
a régi, eleven erőt visszatalálni m agamban. Viszont ha 
megviselt, fáradt testtel új kalandra indulok, attól frissebb
leszek, m in t valaha. .

Lehet, hogy a nagy idegizgalmak visszahatásaként,

de elemi erővel tö r t fel bennem a vágy a rácsos kapun át 
reám  mosolygó álomkép u tán  is. Tudtam , hogy nem fogon; 
látni, hiszen az én Időm a kísértetek órája, o pedig akkor 
m ár alszik mélyen, de o tt járok az ablaka alatt, egy fedél 
alatt leszek vele és a falakon á t is érezni fogom a szíve 
dobbanását . . .

Tudom, hogv butaság, am it írok. Azokban a percek 
ben is tud tam  ezt. De a fárad t emberen könnyen úrrá lesz 
nek az álmai és vágyai.

A kezdődő új nap első óráját ü tö tte  az óra a zuglói 
fatem plom ban, amikor csendesen, m int egy testetlen 
árnyék, á tsuhantam  a rácsos kerítés fölött. Csak azért is 
ugyanazon a helyen, ahol tegnap is átkeltem.

A kertben csend. Csak halk szellő zúg, játszik a hulló 
levelekkel. Minden pillanatban várom  a ku tyák  felbuffanó 
ugatását és balkezemben készen tartom  a kis üveget, 
amelyben az eszméletet elvevő gáz pillanat a la tt elhallgat
ta tja  m ajd őket, ha a vadállatok hangján való társalgás 
nem segítene. De a kutyák hallgatnak s köröttem  hallgat 
a csend.

A ház ablakai zárva. Redőnyök leeresztve. Körül
járom  halkan a házat — feketébb árnyék a többi árnyékok 
között — de életnek sehol nyom át sem látom. Cseppet 
sem lepődnék meg, ha hirtelen elém toppanna Kukac, és 
rám  köszöntené a szebb jövőt. De semmi sem m ozdul. .

Látom , beton alapokon épült a ház s a vastag beton 
falú pince az egész a la tt végighúzódik. O tt kell lennie a 
laboratórium nak.

Sötét árnyékba borult egyik pinceablak mellett meg
álltam  és elővettem  a betörőszerszámomat. A jól meg
olajozott ráspoly nem csinál zajt. A vasrács rúdjai egymás
u tán  hajlanak a kezembe.

Szabad az ablak, lent van a rács. Az üveget zajtalanul 
b enyom ni: ezt minden kezdő betörőtanonc játszva esi 
nálja. K örültapogattam  belülről az ablakot, niucs-e vál
lról vészcsengővezeték. A jobbsarokban lent kis drót 
szálat tap in to ttam . Gumikesztyűs kézzel fogtam az ollót 
s elvágtam  a drótot. Síri csend.

Most m ár beléptem  az ablakon s leereszkedtem a p in
cébe. Betonpadló, de vastag linóleumszőnyeg rajta . Magam
tól messze ta r tv a  felvillantottam  a zseblámpámat. Mi ez V 
Üres a pince ? . . . , . ,

Lassan végigváudoroltam  a fal mentén s fel-felgyujtva 
a lám pát, ku tattam . A padlón asztalok, állványok, traverzek 
helye, a falban páros lyukak m utatják , hogy it t  vezetékek 
fu to ttak . De sehol egyetlen vezeték, egyetlen kapcsoló, 
egyetlen bútor. Mi tö rtén t it t  ?

Végre egész vakmerőén tág ra  nyito ttam  a lámpám 
szemét és a sugarat végigjárattam  a teljesen k iü ríte tt h a ta t  
más pincehelyiségen. A középen kis asztal, ra jta  fehér 
papírlap idáig világít a reáeső fényben.

Odasiettem. Fél ív papiros, ra jta  nyugodt féríiírással 
néhánysoros le v é l:

„Családom elköltözött, a laboratórium om at biztos 
helyre szállítottam , kísérleteim o tt folynak tovább. 
Tisztelettel kérem, kímélje ineg az elhagyott házat, 
amely azért mégis kedves nekünk.”

E loltottam  a lám pát és vagy tíz percig m ozdulatlanul 
álltam  a sötétben. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a fáradt 
idegrendszer fölébe tudjon kerekedni az újabb vereség 
okozta csalódásnak. Ezek szépen já tszo ttak  velem 1 tJgy 
éreztem, nemcsak a siker hullott ki az ujjaim  közül, hanem 
megszégyenült bennem a férfi is, aki szerelemről álm odott.

Amikor újra m egtaláltam  teljes önm agam at, kimásztam 
a pincéből és hazam entem  — lefeküdni. Egész éjjel Kukaccal 
és Lórival birkóztam  álm om ban, akik mindegyre hasra 
akartak  fektetni, hogy végeláthatatlan  sorban felálló
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barátaikkal sor-verést adjanak. Izzadságban törődve ébred
tem fel hajnalban.

Csúnya éjszaka volt ! R rrr ! Szégyellem magam.

Péntek, amelyen tij pilóta született.
Sempronlus h ívato tt.
íróasztalánál ült. Pontosan o tt álltam  meg, ahol a 

haldokló kelta tiszt feje pihent tegnap. Végigborzongott a 
hátam.

— Tudsz repülőgépet vezetni ?
— Tudok. uram.
— Eddig nem szóltál róla.
— Uramnak volt jó pilótája, nem akartam  ellene 

versenybe szállni.
— Hol tanultad  a repülést ?
— Fiú-korom ban évekig vitorláztam , C-vizsgám és 

teljesítménypróbám volt. K atonai szolgálatomat a bomba- 
vetőknél töltöttem .

— Jó. Átveszed a szegény János szerepkörét. Délután 
a titkár úr levizsgáztat. Fizetésedet felemelem. Elmehetsz.

Köszönetét rebegve, mély meghajlással mentem ki az 
ajtón. A folyosón az új Inas állt. Kúnsági fiú. Zömök, de 
erős alakja, kis pörge bajusza, villogó szeme érdekes em bert 
Ígér. Eddig a titk árt szolgálta, most az úrhoz került. Erről 
az egyről legalább tudom , hogy ogur gyerek.

A m usztángba újra beszereltem a kihallgatóm at. 
Elm ent a kelta, aki elrontotta. De m iért is ron to tta  el ? 
Mi célja volt vele ?

Délután a titkárra l mentem ki a repülőtérre. Az aerodyn 
gép minden várakozásom at felülmúlta. Teljesítőképességét 
bec'sülöm nyolcszázra óránként. A titk á r mögöttem ült és 
halk szóval d ik tálta  a különféle fordulatokat, mozdula
tokat és teljesítm ényeket. Nagyon vigyáztam, hogy ne 
tudjak  többet, m int am it a hadseregben a jobbfajta  repülő- 
altiszt m egtanulhat. Meg volt velem elégedve.

Én azonban oljran döbbenten ültem a korm ányrúd 
m ellett, m intha alaposan fejbevertek volna. Mert a motor 
nos a m otor csaknem egészen zajtalanul já rt. Alig csinált 
nagyobb lárm át, m int egy régi típusú hathengeres autó. 
Az a repülőhadsereg, amely ilyen zajtalan motorú gépeken 
jár, gyakorlatilag lá tha ta tlan , tehát feltétlen ura a levegő
nek. Lázzá forrósodott bennem az izgalom, mire a próbának 
vége volt és a hangár előtt leszállva a gép elejére kapasz
kodtunk, hogy a vizsga mechanikus-részére térjünk át. 
Felnyitottam  a gép elejét s látszólag érdektelen tisztelettel 
vártam , míg a titk á r  lebontja a csillagmotor hengerházát 
képező kettősfalú alumínium burkolatot. Ityen nincs a 
többi gépeken. Ebben lakik a titok.

Gyors és alapos vizsga következett. Amikor minden 
kérdésre kielégítően megfeleltem s megelégedését fejezte 
ki a készültségem fölött, meg mertem kockáztatni a kér 
dést, (az le tt volna feltűnő, ha nem kérdezem m eg ):

- Uram, hogy van az, hogy ez a motor nem dübörög ? 
Ilyet még sohasem láttam . Uj találm ány lehet.

— Igen. Uj találm ány. Ebben az alumínium szekrény
ben rejlik a titka . Ne kutassa, m ert úgysem jönne rá. Eszébe 
ne jusson feszegetni vagy bontogatni a szekrényt, mert 
tönkretenné és önm agának is ártana.

— Kérem, hogyan tetszik gondolni ? Hogy én hozzá 
nyúlnék valamihez, ami a gazdám titka  ? Soha, soha 1

Komoly arcán egyetlen vonós nem mozdult, mégis 
úgy te tsze tt nekem, m intha nagy erősködésem hallatára

valami belső vidám ság akart volna á ttö rn i az arc és a szemek 
fátylán. Csak nem gondolja a titk ár, hogy egv hű söffőr 
valaha is hozzányúlna engedély nélkül a gazdája dol
gaihoz ?

Erzsébet előestéje.
Ma kim enőt kaptam  a gazdámtól, hogy Erzsébet nevű 

nőismerőseimet köszöntsem. Ilyen ismerősöm egyetlen egy 
van. Kirke.

Kirke opernénekesnő. Gyönyörű hangja van ; nem csoda 
ha elbűvöli a magas zenei műveltséggel rendelkező ogurokaf. 
Mindig zsúfolt az operaház, h aő  énekel : m inden szereplése
kor a vasfüggöny elé hívják a tapsolók.

A hozzá hasonló nagy művésznők előtt a szó legszoro 
sabb értelmében nyitva áll a világ. Kirke előtt minden 
ajtó kitárul. B arátainak  száma ezernyi, ismerőseié légió, 
csodálóié millió. Mindenkihez eljut és m indenkit meg 
szólaltat, akinek titkaira kíváncsi. Kirke démon. A szín 
pádon csak énekel, de társaságban, a hétköznapi életben 
játszik. Olyan csodálatos színművészettel játszik, amelynek 
párjá t színpadon hiába is keresnők.

Én soha még nem féltem embertől. Tőle félek. H át
borzongatóan sokat tud  Az em ber sokszor nem érti, honnan 
értesülhetett dolgokról, hacsak á t nem lá t falon, ruhán, 
emberen.

Most is fe jbeütö tt az első m ondatával. E zútta l úrnak 
öltöztem és válogatott szép csokorral a kezemben bérautón 
érkeztem az Ister-parti nagyszerű palota elé. Dr. Alpha 
miniszteri titk á r  néven jelentettem  be magamat., ahogyan 
a Nagy Irányító  iskolájában m int rangelsőt, hivatalosan 
elneveztek. A kis sárga szalonjában egyedül fogadott. 
Elém jö tt. ragyogó mosollyal vette  á t á virágom at és 
fogadta a hódoló kézcsókot. A csokrot drága gall vázába 
te tte  és beletem etve arcát, pár pillanatig kéjjel szívta be 
a virágok illatát. Aztán hirtelen felemelkedett, hozzám 
hajolt és nagyon meleg hangon, egy édesanya puha kedves 
ségével kérdezte :

— No kisfiú, há t szomorkodunk ? E ltű n t előlünk a 
kislány, aki megsimogat tá  a sz ivünket?

A Nagy Irányító  iskolájában leszoktattak minden 
jeléről a meglepődésnek vagy csodálkozásnak. Most mégis 
nagyon bu tán  nézhettem  rá, m ert halk, dallamos kacagása 
szinte felrezzentett. Eszembe sem ju to tt tagadni, annyira 
lenyűgözött em berfölötti léleklátó hatalm a. Nem nagyon 
szellemesen feleltem, azt elismerem :

— H onnan tud ja  ? . . . Azt hiszem, nem is igaz. Csak
álom. (Folytatása következik.)



H A J R E G Ö ,  R A J T A !

rakták s felvitték 
Bécsbe a császári ud 
varba, ahol lelkes fo
gadtatásban volt ré
szük. A császár meg 
ajándékozta őket bé
csi piros kendőkkel, 
amiket boldogan vit
tek haza az asszony - 
népnek. Ilyen vidám 
élet mellett aztán 
nem is gondoltak a 
földdel. Sajnos, az Ir
tott erdők helyén, 
de meg a régi földe
ken Is igen rossz a 
talaj ; nagyon sokat 
kell trágyázni, hogy 
teremjenek a „kü- 
böreök” . Valósággal 
elkarsztosodtak a föl
dek. A „kübörcök” 
szétomlanak s „m urva” (apró kavics) lesz 
belőlük, de termőföld nehezen képződik 
így bizony az erdők fogyásával a vad is 
fogyott, a földek rosszul termettek, foko 
zatosan szegényebb lett a nép s ma már 
sok földet elhódítottak tőlük a szomszédos 
herendlek. A Bakonyban a sok idegen betele

Kossutliszakállas régi szentgáli nemes.

Bakonyi „füstös ház".

pülés által a magyarok arányszáma megfogyott 
Dudar, Csetény, Vilonya, Szentistván, Szentgál 
Szentkirályszabadja, Nemesöcs, Nemesvámos 
Berhlda, Peremarton, Bakonyszentklrály ma 
gyarjai még sok ősi sajátosságot őriznek, amién 
nagyon tanulságos bevetődnünk a Bakonyba

Az erdős falvakban a pásztoroknak van a 
legjobb dolguk, akik közül egyesek meg is 
vagyonosodtak. Juhászok, kanászok szép szám 
mai élnek Itt s még emlékeznek a régi rideg 
álla ttartásra , mikor éjjel-nappal, télen-nyá 
ron szabadban tartózkodott a jószág, A disznó 
kát makkon hizlalták s a bakonyi cifraszűrö« 
kanászok és juhászok nagy bálokat tartottak 
mikor bekerültek a faluba. Külön volt a juhász 
bál, arra nem mehetett el a kanász, mert nem 
igen került ki ép bordával.

Sok szép tükröst, borotvatartót, pálcát, 
juhászkampót, kürtöt, sótartót faragtak a 
régiek. Ma már kevés faragóra akadunk

A nagy erdőségekben a szegényebbek Is 
találnak maguknak foglalkozást. A szénégetés 
Is kenyeret ad a bakonyi népnek. Nagy kupa 
cokba rakják fel a szénégető szérűn a fel 
hasogatott fákat, karókkal betakarják, földdé1 
lefojtják s lassú levegőtől elzárt égés alatt 
szenesedlk el a fa.

A falvakban a régi jó módot még mutatják 
a szép nagy íves, oszlopos tornácú kőházak 
melyekben a nemes szentgáliak laknak. Sok 
a kő ezen a vidéken s még a régi füstös kony 
hájú házak is hatalmas kőfallal épültek. A füs' 
nem kéményen távozik, mert az nincs a ház 
bán, hanem az ajtón áramlik ki a szabadba 
A konyha közepén nagy kemence van s előtte 
a tüzelő padka, melyen vasállványokra, az ú. n 
tűzi kutyára támasztják a hasábfát. Ma ugyar 
Inkább vasháromlábon főznek.

A regölt cserkészeknek s 
minden magyar cserkésznek is 
meg kell ismerkedniük az ország 
tájegységeivel s a bennük lakó 
néppel.

Mikor a honfoglaló magyarság megszállta 
ezt a szép országot, válogathatott kedve sze 
rint természetadta helyekben. Voltak olya 
nők, akik a pusztát, mások a vizektől járt 
Sápokat választották letelepedési helyüknek, 
de sokan húzódtak az erdős vidékekre, ahol 
fában is bővelkedtek s legfőképpen volt 
vadászó lehetőség. Fában, vadban bővelkedő 
terület volt a Bakony is s ezért már korán 
telepedtek ide a magyarok. Királyszentlst- 
ván, Nemesvámos, Szentkirályszabadja köz
ségnevek Is mutatják, hogy a király emberei 
voltak az idetelepülök. Szentgál kiváltságos 
nemes magyarjai pedig éppen királyi vadászok 
voltak s a királyi udvarba szekérszámra vitték 
fel évenként a vadászzsákmányt. Nagyon érde
kes volt. a királyi vadászok élete, amiről még 
néhány öreg szentgáli atyafi sokat tud beszélni. 
Meg is mutatják a Hárságyon azt a kövekből 
összeállított hatalmas boltozatos építményt., 
amelyben vadászatok alkalmával tanyáztak a 
vadászok és a hajtők. Termés igen kevés 
volt a szentgáli határban, mert inkább fát 
vágtak az erdőn s azt cserélték be Veszprémben 
kenyérre. Alig takarították be a kevés te r
mést, máris készülődtek a vadászathoz. Válasz
tottak kenyérblrót, szalonnablrót, borblrót. 
pállnkablrót, akiket nem azért hívtak így, 
mert jól bírták az evés-lvást. hanem ők gon
doskodtak a közös vadászatokon az étel-ital
ról Jól megrakták a tarisznyákat, elkészítet
ték a fegyvereket, lőszereket és októberben 
kimentek vadászni. Vadászat után a nagy 
boltozatos házba húzódtak. Egyik részben a 
hajtők, a másikban a nemes vadászok tanyáz
tak. Két oldalt, emelkedett helyre szénát szór
tak hálóhelynek. Középen voltak a tűzhelyek 
Ezeken pirították a szalonnát. Jó karéj kenye
reket osztott ki a kenyérbíró s utána a bor
bíró töltögette a poharakat, miközben vidá
man dalolgatva mulatoztak. Mikor a királynak 
köteles vadtömeget kilőtték, szekerekre



A nyáron ismét nótás, dolgos, 
jókedvű cserkésztisztek, vízicserkésztiszt- 
jelöltek táboroztak Szentendrén a Magyar 
Cserkészszövetség, Magyar Evezősszövetség 
és KISOK közös vízitelepén.

Pillanatok alatt nőtt ki a fűből a kis 
sátorváros. Az „utánpótlás” fiatalos len
dülettel dolgozott.

Közvetlen a 
tábor előtt hlv- 
ta a Haza szol
gálatába dr.
Balásfalvl Kiss 
Ferenc o. v. v. t. 
táborparancsno- 
kot és helyette
sét. A tábort elő
készítő szükebb- 
körű gárda majd
nem minden tag- 
a hasonlóképpen 
tt kellett hagyja 

az előkészítés 
munkálatait és 
már az a hír 
járta hogy a 
tábor megtartá
sa bizonytalan.
Gyakran kérdez
ték telefonon a 
Szövetségtől:
Igaz-e az a liir, Kiképzés a tantutajban.

hogy nem lesz tábor ? És ekkor az után-
Eótlás csendes nyugalommal felelt : A tá- 

ort megtartjuk. Miért ne ? A jólélekkel és 
kitartással végzett munkát pedig csak siker 
koronázhatja.

103 résztvevő sorakozik megnyitáskor a 
főárbóc körül s a megnyitás után egy fél
órával a tábor résztvevői már az clsÓ elő

adás tartalmát jegyzik. Megkezdődik a 13 
napig tartó nehéz munka.

*

A tábort több alkalommal meglátogatták : 
dr. Papp Antal országos elnök, Uzont 
Zayzon Sándor, a KISOK miniszteri biz
tosa, országos társadalmi vezető, Ulbrich 
Hugó országos társelnök. Kleineisel Miklós

o. v. t., Kolozs- 
váry Béla o. v. t. 
h., dr..l3alásfalvi 
Kiss Ferenc o. v. 
v. t. és még so
kan mások.

Gyorsan múl
tak a napok és 
már a búcsúün- 
nepélyen is túl 
vagyunk és-most 
a Felvidéktől a 
Dunántúlig az 
ország minden 
részébe utaznak 
haza az új veze
tők, hogy foly
tassák munkáju
kat és fejlesszék 
a magyar vízi- 
cserkészetet.
Szekeres FerencKajak-összejövetel.

A bakonyi népnek Is sokat kell tanulnia, 
hogy helyes önismerettel felfedezve a múltak 
hibáit, a gazdasági mulasztásokat, a régi szer
telen erdöpusztftás után helyes útra térjen, 
belterjes gazdálkodással a jólétet fokozza és

fokozatos szaporodással igyekezzék a nemzetet 
értékes magyarokkal gyarapítani, akik őseik 
földjét megbecsülik, nemcsak megtartják, 
de fejlesztik is. Sok tanulmányra, felvilágosító 
munkára kell ezen a területen is vállalkoznia a

jó magyar cserkésznek. A feladat nem könnyű, 
de a bakonyi magyarokkal való törődéssel érté
kes munkát végezhetünk. A most felállítandó 
veszprémi református népfőiskolára is nagyon ál
dásos munka vár ebben. Gönyey Sándor dr.

Szénégetés a Bakonyban. Szentgál határában. A szentgáli királyi vadászok régi téli szállásának belseje. A füst
a felső nyíláson távozott, mikor szabad tűzön sütötték a szalonnát.

>} \



vetnek is rajtuk a fiúk. De alig érünk rá 
nevetni, máris új esemény köti le figyel
münket. Nem mindennapi látvány. Mé
lyen alattunk egy folyó kanyarog. A haj
tásban két híd vezet át rajta, egy vasúti 
és egy közúti híd. Alig vehetjük jobban 
szemügyre őket, mert óriási villámlások 
közepette eltűnnek és csak nagy szürke 
füstfelhők gomolyognak a helyükön. A 
hidak nincsenek többé. A hollandok fel
robbantották őket. Ez a látvány majdnem 
minden hídnál megismétlődik, amely fe
lett átrepülünk. Úgy látszik, már tudatára 
ébredtek annak, hogy a háború megkez
dődött . . .

Mi ez itt, balra alattunk? A vadászok 
ismét az ablaknál térdelnek, egyik a má
sik fölé hajolva. Barát, vagy ellenség? 
Nincs semmi baj! A mi harci repülőink 
azok, a villámgyors Heinkel He. 111-sek 
Gyorsabban ver a szívünk erre a lát
ványra. A mi hadosztályunk repülőgépei 
mindenfelé betöltik az eget. a napsugár 
meg-megcsillan a gépeken. Ügy vonulnak 
el alattunk, mintha láthatatlan gumiszála
kon húznák őket. Sokkal gyorsabban te- 
pülnek, mint mi. Nyomukban dübörög 
egy sereg Messerschmitt vadász- és rom
bológép. Amikor megpillantom őket, ön
kéntelenül eszembe jut egy most keletke
zett szólásmondás: „Ha Hermann kiereszti 
a repülőgépeit, akkor a madarak gyalog 
járnak."

A hollandok tátott szájjal állnak oda
lenn, házaik előtt. Ilyet még nem láttak. 
Vájjon tudják-e már szegények, hogy mit 
jelent a mi repülésünk számukra? . . A 
távolban barátságtalan füstfelhők kezde
nek fölszállni és örülünk, hogy harci re
pülőgépeink már előrementek . ..

Röviddel a repülőtér előtt kellemetlen 
közelségben robbannak lövedékek. A heve1 
légelhárító tüzelés robbanásai a mótor- 
zúgás ellenére is jól hallhatók. A földön 
mindenfelé torkolattüzeket látunk felvil
lanni és csak úgy zeng az egész gép a 
robbanásoktól. Vadászaim csodálkozva 
néznek egymásra. Ügy látszik, komoly a 
helyzet. Néha-néha megremeg a gép egy- 
egy erősebb lövés után. A feszültség a 
tetőfokra hág. Elvégre is kellemetlen, ha 
az ember alatt szitává lövik a gépet. 
Még néhány idegtépőén hosszú másod
perc. Már egészen a repülőtér felett va 

yunk. Végre! A pilóta kiszól a fülkéjé
ül: Ugrás! Abban a szempillantásban 

kinyitjuk az ajtót és hatalmas csukaug
rással szállunk a mélybe. Fejjel előre zu
hanunk lefelé, míg végre — örökkévaló
ságnak tetsző másodpercek után — kinyí
lik az ernyő és vad zuhanásunk szelíd le 
begéssé változik. Innen a levegőből egé
szen jól látni a repülőteret védő holland 
egységeket. Ügy látszik, igen nagy erőket 
vontak össze a repülőtér védelmére. Oda
lenn a katonák a tér szélén helyezked
tek el. Meglehetősen alacsonyan vagyunk 
már, jó lesz a leszállásra gondolni. Nem 
sikerült pontosan a repülőtér mellé jut
nom, egy kissé északra sodort el a friss 
reggeli szellő, úgyhogy egy mezőn kell 
leszállnom. Tehéncsorda van a réten; 
ezek nem törődnek a háborúval. Békésen 
legelésznek, csak akkor ugrik meg egyik
másik, amikor egy-egy ejtőernyős vadász 
a hátára hullik a mennyekből. Van min 
nevetni a legényeimnek. De nem érünk rá 
ezzel törődni, a harc kellős közepébe poty- 
tyantunk. Villámgyorsan szedjük elő az 
időközben földreért csomagokból a fegy
vereket és rohanunk az ellenség felé.

Én egy magaslaton értem földet és in
nen látom, hogy vadászaim egyrésze a 
hollandok közvetlen közelében szállt le és 
rögtön megkezdte a harcot. Revolverrel



is  kézigránátokkal rohamozták meg a hol
landokat. akiket ez a váratlan támadás 
annyira meglepett, hogy még védekezni 
is elfelejtettek. /V közeliikben egy kis be
tonerőd áraszt géppuskatüzet. Még nem 
értem egészen oda, amikor — alig aka
rok hinni a szememnek, — két emberünk 
felugrik az erőd tetejére és pisztolylövé
sekkel, meg a kilövőnyíláson át bedobott 
kézigránátokkal hamarosan elnémítja 
Pompásan dolgoznak a fiúk. A hollando
kat, ahol érik, azonnal tűz alá veszik. 
Mindegyik úgy harcol, akár egy oroszlán. 
Nem néznek semmit, haláltmegvetft bá
torsággal rohannak oda, ahol a legtöbb 
az ellenség és szorítják, verik kifelé. Hő
sies munkájuknak meg is lett az ered
ménye. A repülőteret harminc perc alatt 
elfoglaltuk. Csak egy távolabb fekvő 
ágyúüteg tüzelt néha közénk, de kevés 
eredménnyel.

A hollandok keményen harcoltak, kemé
nyebben, mint várni lehetett volna, hisz 
több mint száz éve nem viseltek háborút. 
Mégis, az ellenfél lelkűidére gyakorolt 
hatás olyan nagy volt —■ amint az elfo
gott tisztek elmondották, — hogy ellen
állásukat a megjelenésünkkel már félig 
meg is törtük.

A repülőtér tehát a mienk volt A tér 
közepéről elhordottunk minden akadályt 
és így légi csapatainknak szabad leszállás 
nyílott. Csak egy Skoda-üteg lövöldözött 
még. Ezt kellett clhallgattatni. Már éppen 
el akartam hagyni a repülőteret, amikor 
leszáll egy német gép. Hirtelen egy gon
dolatom támad. Megállók, intek a pilótá
nak, hogy álljon meg. Megáll, majd oda
gurul a kocsimhoz.

— Van elegendő üzemanyaga? — kér
dezem a pilótát.

— Mire? — volt a lakonikus válasz. 
Előveszem a térképemet és megmutatom 
neki az üteg helyét, azután átadom a tér
képet.

— Igen nagy szívességet tenne nekünk, 
ha ezt az üteget néhány alacsonytáma
dással elhallgattatná . . .

— Rendben van, kapitány úr, meglesz! 
— feleli a fiatal hadnagy és már fordítja 
is a gépét. Még csak azt látom, hogy egy 
tájékozódókört repül, azután lenyomja a 
gépet. Ovöltve bőg fel a mótor, majd 
hirtelen megszólal mindkét gépfegyvere és 
szinte okádja a halált. Másodszor ,már

nem kell tüzelnie. Az üteg elhallgat. Most 
már nem fog zavarni bennünket többé.

Jöhetnének már a repülőgépen szállí
tott csapatok. De még nem lehet semmit 
sem látni. Nézem az égboltot messzelátó- 
val, de nem látom a gépeinket. Ekkor jut 
eszembe, hogy a repülőtér elfoglalására 
több időt szántunk, mint amennyire szük
ségünk volt. Még egész korán reggel 
van, körül lehetne nézni egy csésze kávé 
után. Éppen indulni akarok, mikor futva 
jön egy vadászom, vigyázzba vágja ma
gát és tiszteleg: „Kapitány úr, alázatosan 
jelentem, a tüzelőállás be van rendezve

Vf n ém et feg yver  —

Címünk furcsán hangzik, mert hiszen köztu
domású, hogy a repülőgép fejlesztésében minél 
nagyobb sebességet igyekeznek elérni. A inni vi
lágrekord óránként 750 kin, ami mp-ként több 
mint 200 m-t jelent. Tehát olyan sebességet, 
amellyel a lassú gránát csapódik bele a célba.
De a nagy sebességnek az a nagy. hátránya, hogy 
fel- és leszállásnál a gép sokáig gurul a földön, 
nagy repülőteret kíván meg. A nagy repülőtér 
pedig a f  repülőfegyvernemnek Achilles sarka: 
kényszerleszállásra nehezen talál megfelelő terü
letet, a gép a földön ellenséges légitámadással 
igen sebezhető. Olvastuk, hogy a fölényes német 
repülés ügy a lengyelek, mint most a franciák 
ellen a legnagyobb pusztítást a hadműveleteket 
bevezető ellenséges repülőterek meglepő bombá
zásával érte el.

I)e különleges célokra különösen szükség van 
lehetőleg egyhelyből, vagy kis nekifutással, tehát 
bárhol fel- és leszálló repülőgépekre. Mint a 
„Handbuch dér Luftfahrt" .íahrgang 1030 című 
német szakkönyvben találjuk, az angol légügy 
a fenti kérdés megoldására az emelőcsavaros 
(helikopter) rendszerű, Cierva szerkezetű gépeket 
használja fel. Ezeknél a két-, vagy háromszár 
nyú, függélyes tengely körül kardanikusan fel
függesztett, tehát minden irányban elmozdítható 
fa-, vagy fémlégcsavar vízszintes síkban forogva, 
egyhelyben felemeli, vagy leteszi a gépet. Két 
tipus ismeretes, éspedig az 1934-ból származó 
Cierva C 30 „Rota és az 1937-es Cierva C 40. 
Alig különbőznek egymástól, a 140—175 Le gép 
óránként 150—160 km legnagyobb és 26 km leg
kisebb sebességgel mintegy 300—400 km távol
ságra viszik a gépet. A földről való felemelkedés 
aránylag lassú, mintegy 200—-300 m mp-ként. A 
kormányzás a csavar elmozdításával történik.

A német irodalom ennek az emelőcsavaros 
(helikopter) rendszerű gépnek hibájául rója fel, 
hogy utazási sebessége csekély. Azonfelül való' 
színűnek látszik, hogy a szerkezet lényege a ter
vezőt egyéb irányokban is erősen megköti.

A német feltalálószellemnek a szokásos repülő 
gépekhez hasonló gépszerkezettel sikerült a kér 
dést megoldania. A ,,öer Adler" című német fo
lyóirat május 14-én kelt 10. füzete, ismerteti Geb- 
hard Fieseler német műrepülővilágbajnok igen 
sikerült szerkezetét, a „Gólyá“-t. Ennek a gép
nek aránylag nagy -  óránként 210 km — uta
zási sebessége utazás közben is 50 km-re lefékez

és a reggelihez megtérítve/' Elmegyek 
vele a szolgálati épületbe és önkéntele
nül is nevetnem kell. Hatalmas asztalok 
fehér abrosszal megterítve, bőségesen 
megrakva, párolgó kávé a csészékben, a 
rádió szól, éppen csak az asztal mellé kell 
ülnöm.

— Fiúk, hogy varázsoltátok mindezt 
ilyen gyorsan ide?

— Nem mi, kapitány úr, ezt még a hol
landok csinálták . . .

A szép reggelit motorok zúgása szakítja 
félbe. Megérkeztek csapataink. Kisietek a 
repülőtérre. Szépen begurul az első gép 
az állomásépület előtti betonra és ott meg
áll. Az egyik ablakban megismerem von 
Koltitz alezredest, aki sugárzó arccal in
teget felém. Tegnap még megfenyegetett 
az ujjúval és azt mondta: „Gyerekek, 
gyerekek, egyedül ti legyetek ám ott, ami
kor leszállók!" örömmel üdvözöljük egy 
mást és már rohan is tovább. Alig száll 
le az egyik gép. már is kiugranak belőle 
a katonák és szinte meg sem állt, már üres 
is és mehet tovább. Szemmelláthatúlag 
szaporodik a katonaság a téren, végelát
hatatlan sorokban jönnek az újabb és 
újabb csapatszállítúgépek és ontják fene
ketlen gyomrukból a sugárzó szemű, ru 
ganyos, vidám német katonákat. Az egyik 
géppel megérkezik Študent tábornok is. 
aki most átveszi tőlem a repülőtér parancs
nokságát. Egy kissé büszke vagyok, ami
kor eléje állok és jelentkezem:

— Tábornok úr, alázatosan jelentem, a 
kitűzött feladatot végrehajtottam. .

Igen, végrehajtottam Lelkiismeretesen, 
pontosan végeztem el mindent úgy, ahogy 
kellett. És azt éreztem, hogy eleget tettem 
kötelességemnek. melyekkel Hazámnak 
tartoztam . . .

Von Schulzc kapitány német eredetijéből 
fordította Hortay Géza

a lassú repü lőgép
heti. Ezt a célt a vezeti egyszerien éri el, egy 
kis kézikerékkel működésbe hozza a gépszárny 
elsí élén küesztthetí pitszárnyat és a szárny 
hátsó élén elhelyezett függélyes helyzetbe hoz
ható féklapot. A repfllógép teljes gázzal szél- 
rsendben 30 m nekifutás után. cllenszélnél jóval 
kisebb távolságra emelkedik lel, mig földrészéi 
lásnál meredeken leszállva szélcsendben 21) m-t, 
gyenge ellenszélnél pedig 14 m-t gurul. I)e köd
ben a magassági kormányt beállítva, függélyesen 
engedik le a földre. Felszállásnál magasságéi 
aránylag gyorsan nyer, 3 perc alatt 101X1 m-t 
A gép látszatra alig különbözik a többi repülő
géptől. Egyfedelű, orrán a szokott légcsavarral, 
míg a teste nagyrészt átlátszó anyagból van. 
úgyhogy kiváló kilátást nyújt majdnem minden 
irányban.

A németek magas csapatvezéretket szerelik fel 
a „Gólyáival, akiknek ez ideálisan megfelel 
Nagy területen szétszórt mozgó csapataik ellen 
őrzésére bárhol fel- és leszállhatnak, lassított, 
mély menetben alárendelt seregtestük nagv terü
letét aránylag gyorsan átrepülve, tiszta képet 
kapnak arról, hogv akaratuk mindenben érvénye
sül-e A gép menetközben olyan hajlékony, lassú 
menetben olyan könnyen emelkedik fel és le. 
hogy amint mondják — egészen alacsonyan 
repülve, kerítéseket. Iákat át lehet ugrani vele.

De el lehet gondolni a gép mi féle felhaszná
lását is. Tudvalevőleg a korszerű erődítési rend 
szerek magja nagytömbü betonpáncélerődökból 
áll. amelyekben az egész gépezetet a parancsnok 
központi páncéltomyából irányítja. így a tüz- 
gépek nem tudják, hogy milyen célra tüzelnek, 
hanem csak számokból vagy rejtjelekből álló pa
rancsnak engedelmeskednek vakon. A vezető 
megbénításával tehát az egész gépezet megáll 
El lehet gondolni, hogy a világ egyik leghatal 
masabb ilyen erődje, a I-iége-től északra a Meuse 
átjáróit záró Eben Emael úgy került két óra 
alatt német kézre, hogy Ilyen „Gólyá -k tét 
tek embereket a fedélzetére, ahonnan könnyű 
volt sokféle eszközzel az erődnek páncélkupola 
alatt ülő központi vezetőségét gyorsan kikap
csolni.

Ilyen fajtájú gépre — talán műszakikul erő
sebben kifejlesztve — még sokféle feladat várhat 
a most folyó hatalmas mérkőzésben. A „Gólyá 
val még találkozni fogunk.

(Magyar Tartalékos Tisztek Lapja)



HATOT HÁROM MÁSODPERC ALATT
— Rendben van a pisztolyod?
— Alaposan olajoztam is.
— S igazán mind a hatot eltalálod?
— Három másodperc s mind a hatot keresztül fúrja a golyóm
Ezt a beszélgetést hallgattam ki vasárnap. A két úr mit sem

sejtett róla, de az én fejemben már kialakult a terv. Itt valami 
nagyszabású merénylet készül. Hat alakot akarnak ezek másod
percek alatt keresztül lőni. Ügy, mint a vadnyugati filmekben 
a sheriff, aki lő és talál, megint lő, megint talál. A végén már 
nem is lő s mégis talál. Vagy a vadnyugati könyvek híres revol
verhősei, kiknek oldalán két hatalmas pisztoly lóg le. A bal
oldali kissé magasabban, a jobboldali kissé alacsonyabban, hogy 
könnyebben ránthassa elő mindkettőt ugyanabban a pillanatban 
gazdája. S ez másodpercek tizedrésze alatt annyi golyót zúdít 
ellenfelére, hogy az azontúl csak mint rosta, vagy szita használ
ható. Kik lehetnek ezek a titokzatos emberek? Én végére járok a 
dolognak!

S valóban nyomon követtem őket. Gyalog, villamoson, majd 
ismét gyalog mentünk. Beszédjükből csak hangfoszlányok jutottak 
fülembe, de ezek megerősítették feltevésemet. Ilyeneket hallot
tam: „lövéssorozat", „pisztolyzavar", fejlövés" és hasonlókat.

Közben már Budapest határában jártunk. Már-már arra 
gondoltam, hogy szólok egy rendőrnek. De elhessegettem ezt a 
gondolatot, csak nem áldozok fel egy derék rendőrt, hiszen ezek 
hat embert lőnek agyon három másodperc alatt.

A két pisztolybajnok bekanyarodik valami sporttelep félére.

Szerencsére mások is erre tartanak s így feltűnés nélkül én is be
juthatok Elhaladunk egy futballpálya mellett, magunk mögött 
hagyjuk a levente-lőteret s utána mély földhányások között kü
lönleges hely bontakozik ki szemeink előtt. Három kis faházikót 
látok, még pedig olyat, hogy teteje nincs s az eleje is vagy két 
méter magasságban nyitott. Mindegyikkel szemben pedig ott áll 
hat-hat alak. De nem élő ember, hanem alakcéltábla. Mindenütt 
rengeteg ember, magasrangú katonatisztek, polgári előkelőségek. 
Alig akarok hinni szememnek! Hát itt úgy látszik célbalövés lesz

— Gyorstüzelőbajnokság.
— A luzerni győztes magyar csapat is bemutatkozik . . .
Ilyen és hasonló megjegyzéseket kapok el.
Egy magasrangú katona beszélni kezd. Üdvözli a meghívott 

vendégeket s felhívja mindenki figyelmét, hogy békében és háború
ban milyen nagy önvédelmi és nemzetvédelmi jelentősége van a 
gyors pisztolylövésnek. Büszkén közli, hogy a legutóbbi pisztoly- 
gyorstiizelési bajnokságot a svájci Luzernben a magyar csapat 
nyerte meg.

Harsogó éljen hallatszik s bennem jó érzésekkel pezseg a 
magyar önérzet: „Texasiak, arizonaiak és egyéb revolverhősök a 
magyarokkal ne kössetek ki, mert azok ripityára lőnek!"

A három első lövő beáll a furcsa kis házikóba s lövésre 
készül. Nini, az első fülkében az én „barátom" áll, akit eddig 
követtem. Csomagjából hosszúcsövü céllövő pisztolyt vesz elő, 
összerakja. Néhányszor lassan, majd gyorsabban a célra emeli. 
Most tudom miért hiányzik ezeknek a házaknak az oldala. Ezek 
valóságban golyófogók, hogy magas lövés esetén a golyó a ge
rendába akadjon s ne repüljön a lőtéren kívülre.

A lövő mellett asztalka áll, egy úr ül melléje: s valami kü
lönleges órát tesz ki. Az ebből kivezető villanyvezetéket bekap
csolja a házikó falában elhelyezett villanykapcsolóba. Ebben a 
pillanatban mind a hat egész alakos céltábla oldalt fordul Az 
emberalak nem látszik, csak a céltábla 5 cm széles fakerete.

— Hat másodperces sorozat következik — hallom a versem 
rendező hangját.

Az órakezelő valamit babrál az órával, a hat céltábla 
szembefordul velünk. A lövő felemeli pisztolyát, hat dörrenés, a 
táblák visszafordulnak. Az önműködő óraberendezés fordította 
ki és vissza. A lövő, az egyik luzerni győztes. Dombi a neve 
már újratölti pisztolyát. Ezalatt a másik két lőházban is meg 
szólal a gyors tak-tak. Most szünet következik s a jelzőhelyck- 
ről fürge leventék ugranak ki. Megkeresik a pisztolylövedék 
okozta nyílást s egy-egy fehér korongot illesztenek bele lgv a 
lövő, de a közönség is, jól láthatja a találatok helyét.

— Mind a három lövő eltalálta valamennyi céltáblát 
hangzik a kihirdetés.

— Hogyan tudják eldönteni az elsőséget, ha mindenki ilyen 
jól lő? — fordulok egy benfentesnek látszó úrhoz.

— Várjon csak, rögtön meglátja — nyugtat meg.
S valóban a következő lövéssorozat gyorsabb ütemben hal

latszik. Az óránál ülő rendező mindig rövidebb időre állítja a 
táblákat.

— A végén három másodperc alatt kell eltalálni mind a hat 
táblát — magyarázza a benfentes.

A verseny tovább folyik Ropognak a pisztolyok. A kemény 
férfiak rezzenésmentes kézzel, biztos tekintettel egymásután talál 
ják el a célt.

Közben az egyik bajnok, Vadnay őrnagy magyarázza:

— Természetesen, mint minden sportágban, itt is a jó ered
mények eléréséhez rendszeres és szakszerű edzés, sportszerű élet
móddal párosult kitartás és türelem szükséges.

— Bár jó szem és biztos kéz a hatalakos pisztolylövőnél is 
alapfeltétele az eredményességnek, mégis azoknak kedvez első
sorban ez a versenyszám, akik a változó benyomásokra gyorsan 
reagálnak. (Impulzív egyéniségek.) Leginkább az agyaggalamb- 
lövést hasonlíthatjuk ezzel össze, azzal a különbséggel, hogy hat
alakos szemszögből nézve csak azok a jó lövők, akik a galambot 
mindjárt a gép előtt „tempóban" elcsípik, nem pedig a röppálya 
távoli szakaszán „vadásszák" le. Vagy másik példát véve: autót 
mindenki vezethet, de jó vezető csak az lehet, aki váratlan hely
zetben ösztönszerűen és gépiesen cselekszik; így a hatalakos lövőt 
is a gyors reakcióképesség jellemzi.

— Másik fontos tulajdonság, ami nélkül versenyben el sem 
képzelhető eredmény: a versenyző akaratának, figyelmének és 
egész idegrendszerének a lösorozatok rövid idejére való teljes 
összpontosítása Aki ezekre a rövid pillanatokra nem tudja testi 
lég és lelkileg tökéletesen beállítani magát, az — kütönösen, ha 
nagy tét forog kockán — feltétlenül hibázik, sokszor maga sem 
értve a hibás lövés, vagy lövések okát.

Az egyik lőálláson balkézről egy katona lő most. Takács 
Károly, akinek jobbkezét egy baleset szétroncsolta.

— Nézzék meg — szól Vadnay őrnagy, — példa az akarat
erő diadalára. Takács Károly jobbkezes céllövő volt, balesete 
után sem hagyta abba, megtanult balkézzel lőni s most az elsők 
között van.

Mindannyian szinte megbűvölve figyeljük a félkezes cél
lövőt. Az akaraterő diadalt arathat a gyönge testen!

Mikor hazafelé indulok, éppen kihirdetik az eredményt: az 
első díjat a félkezes Takács Károly nyerte Vidáman szaporítom 
lépteimet; ti sárga és egyéb színű könyvek, mégis a magyarok a 
világ első pisztolylövői (eh)



VILLÁMPÁLYÁZAT
Kedves Magyar Cserkész !
Az éj Villámpályázatba én is szeretnék 

bekapcsolódni, csekély munkámmal talán, 
én is tudok valamit lendíteni azon a nemes 
célon, amelyet a pályázat tűzött ki,

1. Mit kell tennem, hogy becsülettel mén 
átljani a helyemet ott, uliová az étet állított ?

a) A munkahelyedet ne úgy nézd, mint 
egy olyan helyet, ahol a mindennapidért 
robotolsz, hanem érezd magad egy kis 
génrésznek, keréknek a Haza nagy gépeze 
tében. Ha ez a kerék pedig meglazul, akkor 
a többi géprész sem működik pontosan és 
talán az egész nagy gépezet megáit. Elő és 
kézzel fogható példát nyújtanak erre a 
most dúló hatalmas háborúk. Mennyivel, 
más most az élet. mint békében, mikor 
minden munkáskéz dolgozni tudott. Igye 
kezz tehát, hogy munkáddal ne hátráltasd, 
hanem inkább segítsd a többi géprész helyes 
és gyors működését I Imre Károly, Szeged.

b) Ma minden magyar honvédő, ahová 
a magyar sors állította. A katona a fronton 
küzd ci hazáért és fegyverrel. A többi magyar, 
akiket a Haza még nem szólított fegyverbe, 
a front mögött, itlhnn, a munkapad, a gépek, 
a tanulópadok, a hivatalok íróasztalai mellett 
teljesíti hősiesen honvédő kötelességéi.

Ma minden nyugtalanság: nemzetközi fe 
szüllség, mozgósítás, háború vagy belső vál
ságok . politikai pártharcok, világnézeti ütkö
zések, szociális küzdelmek, mind csak a fej 
színen szántó s tovatűnő hullámzások. És 
közben mindezzel meg nem zavarhatáan, a 
maga irtózatos életerejében meg nem tűrhetően, 
megállíthatatlanul, feltartóztathatatlanul folyik 
tovább a nemzet élete: tizenhárommillió ember 
mindennapi élete, munkája, kötelességtel jest 
lése. A nemzet ereje nemcsak az ágyú és nem 
csak a bombavető gépóriás. A nemzetnek csak 
akkor van ereje, ha a munkás a legnagyobb 
feszültség napjaiban is nap-nap után ponto
san megjelenik a munkahelyén felveszi a 
kalapácsot és veri a szöget. Ha diák. ott ül 
a könyv vagy rajzasztal mellett s míg párszáz 
kilométerre az ágyiík dörögnek, neki legfőbb 
gondfa, hogy azt a derékszögű háromszöget 
pontosan szerkessze, szabályosan kihúzza, 
mert neki most ez a kötelessége, .1 nemzet 
ereje, az a sokmillió ember, aki viharokban, 
válságokban fejét el nem veszítve, nyugodt 
élemben folytai ja kötelességét.

Ifj. Dobos Dezső, Budapest.

2. Mit kell tennem, hogy becsülettel 
meiiálljain ti helyemet mnjd ott, »hová az 
élet állítani fog ?

„Aki a haza megmaradását és szabad 
ságát óhajtja, annak arra kell törekednie, 
hogy az ifjúság nevelése tökéletes legyen.” 
„Létünk céljának akkor felelünk meg a 
legjobban, ha azon a helyen, melyre a sors 
állított, hazánk tökélet esbítésén tehetsé
günk szerint fáradunk.” (Széchenyi.) Tehát 
Széchenyi szerint az ember akkor felel meg 
rendeltetésének, ha hazája felvirágoztatá
sára törekszik. Azonban e rendelkezés be 
töltésének feltétele, hogj a hazának min 
den egyes tagja kifejtse testi és szellemi 
■ rétit. Hogy ezt a testi és szellemi erőkifejtést 
végre tudja hajtani. Széchenyi szerint a 
„kiművelt emberfő” szükséges. Mint diák. 
ügyeljek a legkisebb dologban is a munka 
teljes elvégzésére és egy tettemben sem 
nézzem el a határozatlanságot, tétovázást, 
bármilyen apró kötelességteljesítésről van 
is szó.

Jegyezzük meg : nagy akadálya a nemzet 
érvényesülésének, ha akár a test, akár a 
szellem fejlesztése egyoldalú, mert „sem 
a testével tehetetlen könyvtudós, sem a 
lelkét használni nem tudó gimnazista nem 
tökéletes ember.” (Széchenyi.) Sikeresen 
csak az állhatja meg a helyét az életben, 
aki elméjét és testi erőit összhangba tudja 
hozni.

Lássuk meg minden rossz helyzetnek a 
Jó oldalát is és fogjuk fel jókedvvel az élet 
nehézségeit. Fejlesszük ki lelkünk rugalmas
ságát azáltal." hogy vágyainkat, melyek 
elérhetetlenek, más. elérhet őkkel pótolni

már diákkorunkban úgy tanuljuk meg. 
hogy ne érezzünk mellette bosszúságot, 
levertséget.

S végül tartsuk szemünk előtt mindig: 
„Minden egyén értékét az dönti el, mit, ér 
munkája a maga nemzetének.”

Pósztor Bál. Veresegyhóza.

1. Hegyim fogom megismerni Erdélyt ?
1. Addig is, amíg nem mehetek Erdélybe, 

áttanulmányozom az Erdélyre vonatkozó iro
dalmat. Elolvasok minden Erdélyről szóló'

isógcikkrt és könyvel
2. Levelezem egy erdélyi fiúval.
3. Félreteszem megtakarítóit pénzemel egy 

erdélyi útra.
4. Megkérem a Magyar Cserkészt. írjon ki 

olyan pályázóinkat, melyeknek díjai ingyenes 
erdélyi utazások s azokon résztveszek.

6. Ha lehel. Erdélybe megyek nagytáborba, 
Kalapos Sándor, Hajdudorog.

Igyekszem az erdélyiek (lehetőleg cser 
készek) között minél több barátra szert 
tenni és általuk megismerni gyönyörű hazá
jukat és annak ősi magyar népét.

Hódos Frigyes, Budapest.

Erdélyi útiterv: Vonaton Kolozsvárig (egy 
napos nagyváradi megszakítással). Kolozs
vártól gyalog Dés—-Bethlen—- Beszterce
Őradna ; autóbuszon Borszék— Maroshéviz— 
Gyilkos ló— Csíki hegyek— Bálványos vár 
Torja Szent Anna tó--Tusnád— Kalászó 
patak—- Kovászna — Bikszád— Székelyudvar 
hely -Szonáta Marosvásárhely Széiszrégen

Kolozsvár.
Mielőtt elutaznék, hónapokig tanulmányoz

nám Erdély földrajzát és történetéi. Ha időm 
maradna, egy hétig egy eldugott faluban 
tanyáznék . . . Csukáig Sándor, Budapest.

VILLAMPÁLYÁZAT ÜZENETEK
Többeknek : Hálásan köszönjük az értékes, 

szép anyagot. Helyszűke minit következő 
szántainkban folytatjuk a pályázatok kiiz- 
lését. — Jfj. 11. Dezső, Budapest. A háborús 
korlátozások ma már oly sokirányúnk és 
szinte nnpról-nuprn olyannyim változóak, 
hogy részlet rendszabályok közlésével nem 
sokat mondunk. — M. Elek, Debrecen. 11.

János. Budapest. A beérkezett bő anyag a 
pályázatok közlését kiszorította.

JLTALM ÁZOTT \K
Ifj. Dobos Dezső (Budapest, VIL Thő 

köly út I) 7 pengő.
Imre Károly (Szeged, Higó u. S ic> 5 pengő.
Pásztor Pál (Veresegyháza, Mogyoródi út 11 

ő pengő,
Csukny Sándor (Budapest, TTL Atpór a 3) 

könyvjutalom.
Kalapos Sándor (Hajdudorog) köm '

jutalom.
Hódos Frigyes (Budapest, IN. Ferenc 

körút (í) könyvjutalom.

apstdőátyoA &tdéíyxaC
Szeptember 27-én megindult n rcpülőlor- 

galom Budapest és a visszacsatolt ország
részek között. Budapest—Nagyvárad—Kolozs- 
vár—Marosvásárhely vonalon közlekednek a 
gépek. Utas-, áru- és postaszállítási végeznek. 
Menetidő Budapest és Marosvásárhely között 
2 óra 60 perc.

A Jövőben Budapestről Induló erdélyi fillé
res gyorsok új rendszer szerint fognak indulni. 
A nagy távolság miait ezek a vonalok szombat 
este indulnának és hétfőn reggel érkeznének 
vissza.

Székely szólás-mondás. Mikor két ember 
veszekedik, gyakran mondogatják: „Úgy meg
moslak, hogy kalendáriom lesz a testedből I 
(Azaz, úgy összetöri a testét, hogy az időválto
zást is megérzi.)

Erdélyt minden nagyítás nélkül az Ezer 
forrás országának is nevezhetjük, annyi gyógy
vize, ásványvize van. Csak néhányat sorolunk 
fel. Bikszád, Málnás, Borszék, Szováta, Élő
patak, Korond, Tusnád, Szejke, Pokolsár, 
Félix- és Püspökfürdő.

Egy kalotaszegi faluban így várták a bevo
nuló honvédeket: hosszú asztal elején mosdó- 
víz, törülközővel, aztán a leves és a többi 
jófajta étel. Az asztal végén kürtőskalács és 
bor. A kalotaszegi magyar megbecsüli a vendé
get és szereti a tisztaságot I

Régi feljegyzések szerint a Bihar hegységet, 
Gyalui havasokat meg a V légy ászát együtt 
Kalota hegységnek nevezték. (Kalotaszeg is 
innen kapta a nevét.) Jó volna ezt a szép, régi 
magyar elnevezési felújítani és megtartani.

Uj „Quidquid latét” pályázat!
Csülökre, detektívek! írjátok le pontosan 

hogyan rendezte a solfőr és \nér a szín 
teret : bútort, embereket, fegyvereket, min
dent,, úgy. hogy a detektívek a solfőr elgon 
doha mesét olvassák ki a vizsgálatból. 
Vegyétek észre, mi mindenre kelleti ügyel 
niök. Meglátjátok mnjd, nem is olyan könny ö 
delek!ívregényt írni. A legjobbak közi Itt 
pengőt osztok szét.

A „QtíIDQCLD LATÉT- ÜZENETEI :
Cs. Sanyi. 44 pontod van. Kiőre ! Már 

csak 6 pont és 5 pengő üti markod i Laci. 
Másodszori kezdéssel 13 pontod van. A 
dátumaid azonban rosszak. It. Bandi. 
Pontszámod 24. Legutóbbi megfejtésedben 
két dátum és négv névadat téves. - Ernő. 
Pontszámod 43. Elől az. 5 pengő Integet, 
viszont mögötted veszedelmesen közelget 
Oszkár. Az őrült királyt nem találtad el. — 
Sz. Oszkár. A leveled okoskodó része mon- 
datról-mondatra elejétől végig téves. Uj 
alapon kell kezdenek a kombinálást. Hossz 
a dátumod. Pontszámod 37. Kukacék 
asztalosmühelyét egyetlen lakat zárta; azt 
a gyűlés után a barátait kikísérő Kukac 
visszatérve sajátkezüleg rakta fel az ajtóra. 
— Több kis pajtásnak. Veszitek észre, hogy 
nem olvan egyszerű egy történet valódisá
gát ellenőrizni"? Egy csomó fiú, aki eleinte 
nagyszerű megfejtéseket küldött, most el
vesztette a fonalat egészen. A nyári számo
kat is figvelmesen át meg átolvassátok. 
Egvetlen fiú lát tisztán, de az pályázaton 
kívül fut s így adatait egyelőre nem közöl
hetem. Ebből vagy hírszerző, vagy kém 
elhárító lesz, ha megnő !
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. . . Mukdenben vagyok, ebben a csendes 
kis keletázsiai városkában. A város régi. 
nyugodt képére azonban nem lehet ráis 
merni. Az utcákon Ide-oda hullámzik a írni 
rajló tömeg. A falakon óriási sárga plakátok. 
Hatalmas sárkányo* pecsét rajtok. Zu- 
Csing Laj-Cseng, a Zöld Sárkány vezére 
szólítja harcba népét, a rlzseMéstöl meg
nyúlt szemű mandzsu harcosokat. Izgatot
tan nézek körül. Ml van itt ?

Hirtelen nagy csoportosulás támad az 
utcán. — Mi történt ? - kérdem a mellettem 
álló mandulaszcműtöl. — Örülj, boldog ha
landó, személyesen láthatod a nagv Zu- 
Csing Laj-Csenget 1 — feleli s kissé meghajtva 
fejét nagyot csuklik. Lábujjhegyre állok és 
meresztem a szemem. Csakugyan. Vörös és 
sárga bársonyokkal gazdagon díszített gya- 
loghintón közeleg a vezér. Előtte mareona 
harcos véres jatagánt visz. Elrémülök, ez 
háborút jelent 1. . .

. . .  A hajnali ködben átlopóztain a Tal- 
Bot vonalon Mongóliába . . .  Slan-Fu előtt 
találkozom az első mongol csapatokkal. 
Gyülekezőhelyeikre vonulnak. Egy Ismerős 
csapathoz csatlakozom. (Haditudósítónak 
mindenütt vannak összeköttetései.) Yu-Ló, 
az egyik halálszázad rohamosztagának pa 
rancsnoka régi ismerősöm. Velük együtt 
megyek be Sian-fuba, ahol a mongol szabad
csapatok ezrei lepik el a város piacát. Az 
utcasarkokon apró, ferdeszemft mongolok 
árusítják a mongol hadsereg hivatalos lap
ját, a Táj funt. I,efizetek 4 mongot, ennyi 
az ára, s belenézek a lapba. Első oldalon 
Csang-Kal tábornok harcra buzdító szózata. 
Úgy lálszik, a háború elkerülhetetlen.

A csapatok Istentiszteletre vonulnak, s 
kis Időre csend lesz a városkában; hogy

utána annál magasabbra hágjon a lárma. 
Harsány vezényszavakat és ütemes Csang- 
Kai, Csang-Kal kiáltásokat hallok. Megér
kezett a mongol szabadcsapatok vezére. 
Gyujtöhatású beszéde minden ferdeszemü 
mongolt magával ragad. Egyszerre tör fel a 
diadalkiáltás: Éljen a mongol hadsereg !

Haditanács. Csang-Kai tábornok törzs
karával elvonul. Utánok settenkedem. Csak 
szófoszlányok jutnak a fülembe. . . . Tal- 
Bot vonal áramszolgáltatását meg kell sem
misíteni . . .  Wu-tal hegység lábánál erős 
mandzsu . . .  Ho-pei tartományt Ker-cser^ 
dő felől a legkönnyebb . . .

Fülelésemet kürtszó szakítja meg. Egy
két perc s már a sian-fui műúton rohanok 
Ker-cser-dő felé a halálszázadokkal. Fül
siketítő dübörgéssel vonul el mellettünk a 
mongol hadsereg büszkesége, a tankhad
osztály.

Benn vagyunk Ker-cser-dőhen, A vezetők 
csendre intenek, a harcosok megigazítják 
töltényhevedereiket. Haditemető mellett 
haladunk el. A kaján sírásók mosolyogva 
figyelmeztetnek: — A halottakat ide hozzá 
tok. — Büszkén felel vissza egy mongol har
cos : — Mi nem halunk meg i

Az előreküldött terepkutatók ellenséget 
jelentenek. Az első rohamosztag azonnal 
működésbe lép. Velük tartok. Rejtőzve vo
nulunk az erdő északi sarka felé. KI 
kukkantok a fák mögül. A túlsó domb 
oldalon erős géppuskafészek. Egy rajnyi 
mandzsu csoport beásta magát, s védett 
helyről ontja a halálos tüzet. Rádióösszeköt- 
tetést keresünk a fővezérséggel. Rövid
hullámú gépünk jól működik. Átfordítjuk a 
rejtjeles parancsot : Rohammal elfoglalni. 
A halálszázad a kukoricásban felfejlődik a 
rohamhoz. Egetverő Csang-Kai kiáltásokkal 
rohannak az ellenségre. Golyók fütyülnek 
a levegőben. Ide-oda kapkodom a fejem. 
Irtózatos harc, nagy a veszteség. De a gép
puska elhallgatott.

A mongol csapatok mindenütt erőteljesen 
támadnak, de nehéz az előrehaladás. Esni 
kezd az eső, az átázott rizsföldeken t£dlg 
merülünk a sárba, iszapba. Egyszerre Apuk 
elszürkül a látóhatár, majd sűrű gomolyag 
han tódul felénk a tejfehér köd. A mandzsuk 
ködösítenek. Az időjárás azonban nem ked 
vez nekik. A friss szél hamar elfújja a min 
dént eltakaró fehérséget. A mongol tank- 
hadosztály működésbe lép. Motorször 
nyetegei végigseprik a Hoang-ho jobb
partjára átmerészkedett mandzsu osztago
kat. S a tankok mögött a gyalogság ro
hama . . .

Sodródom a csapatokkal. A Hoang-ho 
bokros partján vagyunk. Hirtelen lehasalok 
az egyik bokor mögé. A csapatok elvágtat
nak mellettem. Nem vettek észre. Nesztelen 
karcsapásokkal átkelek a Hoang-hon. Sze
rencsém van. A mandzsu főhadiszállás köze
lében érek partot. Befurakodom a vezérkar 
tagjai közé. Nagy táblára szegezett térkép 
fölé hajolva tanácskoznak. Úgy veszem ki 
szavaikból, hogy a Hoang-hon való átkelést 
akarják kierőszakolni. A mandzsu hadtestek 
erősítést kaptak, két hatalmas zuhanóbom
bázó jelenik meg a küzdők felett. Az élénk
sárga mandzsu színekben tündöklő gépek 
oldalán ott van a nevük Is. Ha-Mis és Ha 
Pcl, ősi mandzsu nevek. (Az utóbbi nevét 
sokszor emlegették a'ködfelhőben előretörő 
harcosok I) Éhes vércse módjára csapnak a 
küzdők közé. Egy-egy lebukás után százával 
dőlnek ki a harcosok. A mongolok körifelhőbe 
rejtőzve, megzavart sorokban igyekeznek 
menekülni.

De mi ez ? A folyó balpartján, mandzsu 
területen két alak fut ködgyertyával, rnögöt 
tűk emeletmagasan gomolyog a füst. A vezér 
kar tagjai kérdőjellé vált arccal néznek felé
jük. Miért futnak ezek errefelé ? Töprengé
süket ijedt kiáltás szakítja meg. Mongolok 1 1! 
Nagy riadalom támad, aztán iszkiri, be a 
ho-pei rizsföldek közé. A ködfelhők mögül 
kl-kibukkan egy-egy rohanó mongol harcos 
feje. Bé-Dé-Bá vezeti őket. A csapathoz csat-



A gúztámadásru is lel kell készului.

lakozom; alig tudok lépést tartani velük. 
Mélyen benyomulnak a rizsföldek közé. I)c, 
sajnos, a bekerítés nem sikerül. A mandzsu 
vezérkar megmenekült a fogság elöl. (Ez 
volt a háború egyik legszebb haditette. A 
repülőtárnadás okozta nagy zűrzavarban az 
elszánt csapatoknak sikerült átkelnie a 
Hoang-hon, s a köd leple alatt meglepetés
szerűen megtámadni a mandzsu vezérkart. 
Méltók a Hét Bástya rendre.)

A ho-pei dombokon dúl a harc. Igazi moz
góharc alakul ki. A Tal-Bot vonal ellen

döntő rohamra indul a kékzászlós sereg. 
Egyszerre nagy dörrenés hullik. A csapatok 
megt orpannak . . .

(A haditudósító bocsánatot kér és bevallja, 
hogy nem Kelet-Azsiábun volt, hanem Buda
pest mellett Nagykovácsi és Budakeszi kör
nyékén, ahol szeptember 29-én az I. cserkész- 
kerület 4000 cserkésze játszotta nagy hadi
játékát. De a harc hevében annyira beleélte

Teleki Pál gróf miniszterelnök, tb. íócscrkosz 
vitéz kísbarnáki Farkas Ferenc tábornokkal be

szélget a hadijátékon. (Kántor /elvételei)

magát a küzdők helyzetébe, hogy önkénte
lenül is a Távolkcletre tévedt a tolla. A já
tékot a kékek (mongolok) nyerték erős küz
delem árán. Nagy nézősereg nézte végig az 
izgalmas játékot gr. Teleki Pál miniszter
elnök úrral az élen. Délután a csapatok be 
vonultak a Szabadság térre, ahol ünnepély 
keretében megemlékeztek a felszabadult 
erdélyi területekről, s a győztes mongolok 
vezére megkoszorúzta Kelet szobrát.)

— eézégyé —

HÍREK
A címlap (kolozsvári Mátyás-szobor rész

let) Szentirmai Tibor felvétele.
Szeptember 17 és 24-ike között Éry Emil 

orsz. ügyvezető elnök, Kleineisel Miklós orsz. 
vezetőtiszt, Kolozsváry Béla orsz. h. vezető
tiszt, Horváth Nándor orsz. h. ellenőrző, 
Bállá Dezső és Szentirmai Tibor szövetségi 
vezetők és három erdélyi cserkészvezető 
autón végigjárták Erdély visszakerült részét 
és felkutatták a magyar cserkészcsapatokat, 
valamint minden nyomot, ami a magyar 
cserkészmunkához vezetett. Az egy hétig 
tartó 2000 km-es utazás alatt a következő 
városokban és községekben fordultak meg : 
Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Beszterce, 
Szászrégen, Gyergyódltró, Gyergyószent- 
miklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Sepsi- 
szentgyörgy, Székely udvarhely, Marosvásár
hely.

Szeptember 2H-án kezdődött és négy napig 
tartott Kolozsvárott az első erdélyi cserkész- 
tiszti tábor, régi erdélyi cserkészvezetők szá
mára, Puskás Lajos parancsnoksága alatt 
53 résztvevővel. A táborban a központi veze
tők előadásokat tartottak.

•MINDEN LEHETSÉGES ! Máról holnapra 
gazdag lehet, ha nyer az osztálysorsjátékon. 
Még van idő ! Október 19-én kezdődik a 45. 
m. klr. oszlálysorsjáték húzása. Vegyen 
tehát m é g  m a  sorsjegyet akármelyik 
lőárusítónál. Minden egyes sorsjegynek és 
mindenkinek egyenlő a nyerési esélye, de a 
s z e r e n c s é t  i s  k e r e s n i  k e l i !

3 ű íe l&  Q a z á i
TITKOS HÍRSZOLGÁLATA JELENTI:A  Cserkészszövetség elnöksége erdélyi útja során a Békás szorosig Is eljutott. Élményeikről, nagyszerű képek kíséretében, legközelebb számolnak be.

Újra m egindult a rejtvényrovat. A szerkesztőség már egészen összetörte a fejét a nagy „fejtegetésben” . Segítsetek rajtunk és küldjétek be minél többen a helyes megfejtéseket. Újszerű és ravasz rejtvényeket Is kérünk. Vezetője Béidy Dénes, a régi rejtvények népszerű „Dini bácsi” -ja.Ste fi Tibor, a híres cserkészpilóta, lapunk ismert munkatársa szenzációs repülőkönyve, „Játék az éggel" most jelent meg. Olyan érdekes, hogy olvasóinkkal részletesen fogjuk Ismertetni.Lapunk agyik egészségügyi m unkatársa, Cs. Mócsy M. dr nyerte meg a szemésztársulat pályádIját, a harcgázok szemsérüléseiről c. munkájával.A  „Valem járó” sikerét mutatja az a sok érdeklődés, amellyel mindenünnen elárasztják a kiadóhivatalt.
S Z I L Á N K O K

A tüsköt — hiszen megszúrhat — 
átlépjük, a fát — hiszen megüthet — 
kikerüljük, de a virágot ? — m it árthat 
nekünk egy kisvirág ? — azt eltapossuk !

K i keresi a Napot, amikor felette 
ragyog ? Amikor elbújt, csak akkor 
emlegetjük. Istent is főleg akkor kérjük, 
hívjuk, kiáltjuk, amikor úgy érezzük, 
mintha elhagyott volna !

A ráncok magját az öröm ülteti, a bú 
ápolja s — a nagy harang majd le
simítja . . .

Hiába szítjuk a jószándék oltárán 
a tüzet, ha a gátat, amelyen át az ár 
betörhet, gondosan el nem torlaszoljuk.

J á s z a i  b é l y e g ü z l e t
Budapest, IV, Eskü út 6 

Bélyegárjegyzéket ingyen küld

Ü Z E N  A  M A G YA R  CSERKÉSZ
Tábori epilógus. Szerzője dr. Horváth 

Lehel, gimnáziumi tanár, 91-es cserkész- 
rajtiszt. — Egy névtelen magyar. Kedves és 
tanulságos cikkét hálásan köszönjük. Való
ban új és érdekes gondolatok vannak benne. 
Mindaddig azonban, míg nevét és pontos 
elmét nem közli a szerkesztőséggel, érdem
ben nem foglalkozhatunk vele.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
MIT, MIKOR, HOGYAN 

kell tenni, hogy szép, okos és helyes legyen
Nem puszta illemtan ez a könyv, hanem 

szép, okos és igen mélyenjáró útbaigazítás 
valóban arról, hogy „mit, mikor, hogyan 
kell tenni". Az első rész elméleti meggon
dolásai : „Mi a lényeg ? — Tisztelem ember 
társaimat. Tisztelem magamat” , alapozzák 
meg tartalmát, erre épül fel a második 
rész gyakorlati jó tanácsokból, melyek az 
élet minden vonatkozását felölelik. Az elő
szó és zárszó pedig a mai világ nagy táv
lataiba állítja bele a könyvet. Nem illem
tan ez, hanem egy nagyszerű önnevelési 
kézikönyv, melynek tükrében a legjobban 
nevelt egyén is talál még magán csiszolni 
valót. A könyv finomsága és okossága azon
ban nem megszégyenítővé, hanem ellenkező 
lég megtisztelővé teszik, ha ajándéknak 
adjuk. Gróf Zichy Rafaelné, a Katolikus 
Nőszövetség elnöknője és Stadler Frieda, a 
katolikus leány ifjúsági mozgalom meg
teremtője keze alól természetesen leányok 
számára került ki a munka, de nemcsak 
leánytestvéreink, hanem mi magunk is 
haszonnal forgathatjuk és természetesen 
ajándékozhatjuk. Szép kiállítása az Athe- 
naeumot dicséri.

Stefi Tibor : Játék az éggel. — (Révai ki
adás, P 5.60). A repülés rajongója írja ezt 
a könyvet. Nem szakmunka. „A levegőben 
született 1” Saját repülő élményein keresztül 
végigvezeti az olvasót a motornélküli repü
lés minden szépségén, a nagy levegőóceán 
titkain. Beleéljük magunkat a pilótaülésbe, 
s együtt izguljuk végig a légtenger vándo
rának kalandos, néha akadályokkal teletűz
delt útjait. Fiúk, ha kemény, férfias 
cserkészmunkáról szeretnétek olvasni, ezt a 
könyvet olvassátok el. Hiszem, hogy 
utána mindnyájan cserkészrepülők akartok 
lenni.
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R O V A T V E Z E T Ő  F O D O R  Á R P Á D
Úttörők nyomozása

Irta  : Félix Endre
Csend lett. A cserkészünk mélyen alud

tak éjjel a táborban. Ki tudja, milyen 
szén álmuk lehet?

Éjiéi után Móka cserkészkutya bemá- 
szutt Péter sátrába és kezénél fogva húz
kodni kezdte. Péter fölkapta kabátját, 
Móka után ment. Amint kiléptek, Móka 
óvatos léptekkel, morogva a bokrok felé 
tartott Ekkor Péter vészjelet fújt sípjába. 
A fiúk néhány másodperc alatt mind Pé
ter körül voltak. Móka pedig a bokrok
nak rohant, ugató hangja mindig távo
lodott tehát bizonyos, hogy menekülőt 
üldözött.

Péter a kutyát hosszú sípjellel behívta. 
Amint Móka visszajött, a tábort körül
járta, körülszimatolta, teljesen nyugodt- 
nak látszott, helyére ment és lefeküdt.

A fiúk még egy darabig tanakodtak, 
találgatták, mi lehetett, azután sátraikba 
vonultak és napkeltéig tovább aludtak

Reggel arra ébredtek hogy Móka erő 
sen csahol. Kibújtak sátraikból, hát két 
csendőr állt a kapunál, kiket Móka nem 
akart ilyen szokatlan időben birodalmába 
beengedni.

Piszkei csendőrök voltak. Bocsánatot 
kértek, hogy ilyen korán zavarognak, de 
nagyon szeretnék, ha egy ügyben a fiatal 
urak a kutyával együtt segítségükre len
nének

Mi kell más a cserkészeknek? Egy kis 
kaland, nyomozás, detektív munka! Mind
nek fölragyogott az arca és ujjongva aján
lották föl segítségüket. Móka is megértette 
a nagy dolgot és örömmel ment a csend
őrökkel

Míg a fiúk fölkészültek a csendőrök 
egy fatönkre helyezkedtek el s elmondták 
az előzményeket. Elmúlt este, úgy tíz óra 
tájban, betörtek a nyergesújfalusi Hangya
boltba De rájuk ijesztettek és csak a 
nappali pénztárkészletet, 64 pengőt tudtak 
elvinni. A Hangya udvarán talált nyomok 
után ítélve, ketten voltak. Az egyik szö- 
gestalpu bakancsot viselt 44 cm. lábhosz- 
szal. A nyomok idáig vezettek az erdész
lakig Itt a fűben eltűntek.

Megvan! Ezek voltak itt az éjjel egy 
órakor. Őket kergette meg Móka. Ebbe 
az irányba futottak, mondja Péter, Móka 
gazdája Peter körüljárta a terepet és egy 
mély vízmosás szélén friss omladékot ta 
Iáit. Odaintette a két csendőrt. Itt ültek 
itt volt a sarkuk. A gumitalpas sarka egy 
nagyobb követ mozdított ki sarkával 
amely legurult a vízmosás lejtőjén. Itt a 
kő helye, még friss, nedves Ott lent fék 
szik a kő. nedves oldalával fölfelé fordulva

Mókát hosszú lasszóra csatolta, megszi- 
matoltatta a helyet és — keresd a zsi- 
ványt! — hangjel kíséretében keresni in
dította. Futólépésben követték a biztos 
nyomon csapázó kutyát és 20 perc alatt a 
vadászháznál voltak. Az ajtó be volt 
téve. Az egyik csendőr megnyomta a ki
lincset s legnagyobb meglepetésükre, az 
ajtó kinyílt. A tolvajok álkulccsal nyi
tották ki. A szoba teljesen feldúlva, a

szekrény feltörve. Szétszórtan hevertek a 
földön'a ruhák

A nyomozás kezdett izgalmassá válni. 
A fiúk felvételeket készítettek és jegyze 
teket csináltak.

Tehát betörtek itt is Hogy mit rabol
tak el, azt természetesen nem íchetett meg 
állapítani.

Móka ismét felvette a nyomot es vitu 
Pétert. A faluhoz érve, a kutya bizony
talankodott s nem tartott tovább a faluba 
vezető úton, hanem a baloldali gyalog
úira tért. Alig szimatolt 3—4 lépést, erő 
sen belefeküdt a vezetőpórázba úgy, hogy 
Péternek futólépésben kellett követnie 
Ott, egy szűk utcába kanyarodott s a ne 
gyedik háznál be akart menni. Péter be 
lesett az udvarba, de semmi különöset 
nem vett észre. Egy idősebb asszony ké 
szült kenyeret dagasztani. Mikor a házb.. 
léptek, az asszony elvörösödött és igen 
nagy zavarban volt

— Mondja csak szüle — kérdi a tiszt- 
helyettes. — Nem járt ma reggel maguk
nál két ember?

— Biz én nem tudom, ha csak az uram 
nem . .

— Hát hol az ura?
— Kaszálni van a tardosi réten.
— Kaszálni? Nem mond igazat szüle. 

Hiszen ott lóg a kaszája. Meg osztán 
nincs is itt a kaszálás ideje. Talán bi
zony még alszik, oszt röstelli kee bevallani!

— Nem kérem! Tessék megnézni!
Bementek a szobába, förtelmes pálinka

szag ütötte meg orrukat. Egy literes üveg 
állt az asztalon üresen. A csendőr meg
szagolta.

— Tele volt az üveg?
— Dehogy, ippeg az alján volt egy ki

csike.
— Reggelihez itták, úgy-e?
— Nem reggelizett biz az. Ügy vitt Hú

gával egy kis kenyeret.
— Ugyan szüle! Hogy tud így hazudni.' 

Nem is egyedül reggelizett, hanem hár
man. Itt ült az egyik, itt a másik, itt a 
harmadik.

— Honnan tetszik azt tudni? kérd: 
az asszony ijedt akadozott hangon.

Hát itt van mindegyik helyén a kt 
uyérmorzsa No most már azt is árulja ei 
hogy mit ettek és hová mentek, mert kn 
lödben megvasalva visszük végig a fa 
íun, egész a községházáig.

Az asszony erre a fenyegetésre cg 
tört.

— Jaj, ne tegyék azt a szégyent. Insábi 
mindent elmondok Beállított úgy hajnal 
négy óra körül két idegen ember A 
egyik az uramnak katonatársa tolt eh 
azóta se látta Azt mondták, hogy Pest 
ről jönnek munkából Sok pénz volt ná 
luk meg egy koffei Hozattak az uiamina 
2 liléi pálinkát, meg 3 liter bort Egy 
literrel megittak itt, a többit elvitték

— Hová? — kérdi a tiszthelyettes.
— Itt az öregszőlőkben van az uram

:.uk egy régi rossz présháza, nos azt mond
ták, a viszontlátás örömére csinálnak egy 
görbe napot. Vittek szalonnát, kolbászt, 
meg az italt .

A csendőrök biztonság okáért mégis ke 
rülnéztek, hogy a zsiványok nem rejtet 
tek-e el a háznál valamit. Moka minden; 
körülszimatolt, meg a padlást is bejárta 
nem találtak semmit Aztán tovább indul 
tak. Móka újra felvette a szimatot. Alig 
lehettek a présháztól 15 lépésié, mikor a 
gumitalpas éppen kilépett szemlét tartani 
Észrevette a két cserkészt, rosszat sejtett, 
fölkapott egy karót és usgyi neki az erdő 
nek. Péter Mókát utána uszította, de a 
zsivány a karóval távoltartotta magától 
Péter is utána vetette magát Ekkorára a 
csendőrök is odaértek, lekapták fegyverei 
két és benyitottak a présházba

A gazda holtrészegen, fejét kétkarjára 
hajtva, az asztalon aludt. A bakancsos 
betörő pedig a földön egy zsupszalmán 
horkolt,

A gumitalpas kiváló futó volt Péter 
nem birta elérni de Móka nem hagyta el

A fiúk, kik lesben voltak, hallották a 
csaholás irányát és Péter kiáltozását. Az 
erdőn keresztül a völgynek futottak. Dombi 
Jóska, mint versenyfutó, vagy ötven lé
péssel vágtázott a többi előtt s mire a 
gyalogúthoz ért, akkorára jutott oda a 
Mókával hadakozó betyár is. Dombi, mint 
egy tigris, vetette magát a zsivány nya 
kába s a következő pillanatban a földön 
hemperegtek.

A zsivány zsebébe kapott, hogy kését 
előrántsa, de Móka megelőzte és csukló
ját foga közé szorította. Ekkorára oda 
ért a többi cserkész is, meg Péter is, meg 
kötözték a mámoros, pálinkagőzös betyári 
és vitték vissza. A csendőrök nem győztek 
eléggé hálálkodni a fiúknak önfeláldozó 
szolgálatukért, s mielőtt eltávoztak, a kis 
Mókát megölelgették mert a mai fényes 
eredményt kizárólag neki köszönhették
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E L S Ő  M A G Y A R  H A N G S Z E R G Y Á R
Budapest, II, Lánchíd utca 5

Réz-, fafúvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzési 
forrása. Magyarország egyedüli precíziós gépekkel fel

szerelt hangszergyára. Javítás — vétel — csere.

Őrsvezetők tanácskozója
Rovatvezető : Nyíkos István

Őrsvezetőtestvér I
Hányszor ülünk ott a tábortűz 

parazsánál, mikor a fiúk már nagy
ban alusszák az igazak álmát ; 
hányszor ballagunk együtt hazafelé 
az Otthonból ; hányszor találkozunk 
össze az utcán, mikor a fiúkat láto
gatjuk sorba; hányszor találjuk 
egymást fönt az Otthonban, mikor 
az őrsvezetői könyveket böngésszük 
újból meg újból, mikor a régi M. 
Cs.-ékből fölolvasnivaló elbeszélést 
keresünk. . .  és ilyenkor jövőt 
álmodó lélekkel tanácskozunk arról, 
hogy mit is tegyünk ebben és ebben 
a kérdésben. — Hiszen a nagy, a 
fő tennivalóinkat ismerjük : el-, meg 
elolvastuk Az őrs megterem tété-1, 
Az őrs életé-t, A gyakorlati őrs- 
vezető-t, Az őrsvezetö-t, sokan 
közülünk Az őrsi rendszer és a 
tíz törvény-t Is és a M. Cs. régebbi 
évfolyamainak az Őrsvezetőknek 
szóló rovatát és őrsvezetői tá
borban is voltunk és sokan közülünk 
a HÖKK munkájában is résztvesz- 
nek, de a nagy tennivalók apró- 
pénzreváltásában, a mindennapi : 
hétfődélelőtti, szerdadélutáni, vasár
napesti megvalósításában sok-sok 
kérdés szálfája dől az útunkra és

száz meg száz kérdés kis ága csap 
az arcunkba. — Ebben az ezer-kér- 
dés-erdőben akar az Őrsvezetők 
Tanácskozója eligazító lenni. 
Azokat a kérdéseket, amelyeket 
egymás közt vitatunk meg, most az 
egész ország őrsvezetői elé tartjuk : 
szóljatok I

Aki a magaépítésében és az őrse 
építésében megtorpan egy kérdés 
előtt, az megírja. Aztán, aki úgy 
látja, hogy így kellene azt a cso
mót megoldani, az elküldi rá a vá
laszát. Tehát fiúk: kérdezzünk, 
kérdezzünk, de minél többet, hogy 
merre menjünk a magunk és az 
őrsünk útján I És akinek csak van 
valamelyik kérdésre mondanivalója, 
az mind írja meg ! Küldjük a kér
déseinket is, meg a mondanivalóin
kat is a Magyar Cserkész szerkesztő
ségébe. Aztán mi majd összeválo 
gátjuk a sok kérdésből és mondani
valóból a mindannyiunkat legjobban 
érintőket.

Tehát Őrsvezetőtestvér: miér
tünk van, minekünk szól ez a 
rovat: olvasd szeretettel és írjál 
bele szeretettel és beszéljél róla a 
többiekkel is minél többet és írjá
tok meg, ha valami nem tetszett 
vagy ha valami különösen tetszett 
benne. (írjátok csak egyszerűen így, 
hogy : „Kedves Magyar Cserkész ! 
Van egy kérdeznivalóm ; vagy van 
néhány mondanivalóm stb. és a

végén írjátok csak egyszerűen, hogy: 
Jó munkát, X Y, címe ez és ez.)

így szolgáljuk egymást ezen a 
rovaton keresztül is I Hiszen — 
ugy-e — Krisztus azt mondta: 
Aki a legnagyobb akar lenni 
köztetek, az szolgálja a többie
ket a legjobban !

KÉRDÉSEK
Választhatok, hogy a legényőrs 

ben dolgozzam, vagy pedig a jelöltőrs 
őrsvezetője legyek. Tudom, hogy 
szép és nagy dolog a másokért való 
munka (őrsvezetés), de úgy látom, 
hogy a magam emberebb emberré 
és magyarabb magyarrá faragását 
a legényőrsben jobban szolgálhatom. 
Hogy válasszak ?

Még az idei őrsi beosztásunk nincs 
meg. Parancsnok úr ránkbízta ezt 
a munkát. Hogyan jobb : ha egy 
osztályba járók vannak egy őrsben,

vagy pedig több osztály fial együtt !
Hárompróbás cserkész vagyok 

Most őrsöt akarnak rám bízni 
Úgy látom ugyan, hogy amit három 
évi cserkészmunkával kihozhattam 
magamból, azt kihoztam, de annyira 
értékes csak nem vagyok, hogy 
őrsvezetést vállalhassak. A többiek 
mégis nagyon unszolnak. Vállat- 
hatom-e ?

Uj őrsöt kaptam. Kétpróbásokat 
Mikor nekiültem az első hónapunk 
tervét kigondolni, úgy éreztem, 
hogy sötétben tapogatózom : nem 
tudom, hogy a fiúk lelke mennyire 
van tele cserkészlátással és cserkész
akarattal és cserkésztudással : hogy 
mire épftsek. Mindent kérdezgetni 
hosszadalmas és bajos. Mit 
tegyek ?

Szeretnék minden összejövetelen 
folytatva fölolvasni a fiúknak valami 
igazán cserkészszellemű regényt. Ki 
mit ajánl ?

REJTVÉNYEK
A rejtvényrovat frissen, megfiatalodva 

akar szórakoztatni benneteket. Szórakoz
tatni ? Nem is Jól mondom I Nehéz fejtörést, 
sok álmatlan éjszakát akar szerezni a cser
kész kobakoknak. Mert hát igaz i s : nem ér 
egy fabatkát sem az olyan rejtvény, amelyen 
gondolkozni sem kell, csak egyszerűen oda 
firkantjuk a megfejtést a rejtvény szélére. 
No, de azért ne ijedjetek meg I Lesznek 
majd úgynevezett könnyebb feladatok és 
lesznek néha nehéz rejtvények is. És lesz
nek természetesen értékes jutalmak is. 
Az első rejtvény beküldésekor Írjátok meg : 
milyen rejtvényeket szeretnétek leginkább 
<betű, kép, rajz, szám, esetleg sakk). Igyek
szünk majd lehetőleg mindenki kívánságá
nak eleget tenni. A rejtvények száma és 
terjedelme kizárólag csak tőlelek függ. 
Ugyanis a Szerkesztő bácsi, mikor a rovat 
terjedelméről volt szó, ezeket mondotta: 
„minél nagyobb lesz az érdeklődés, annál 
nagyobb helyet kaptok”. Tehát elő az ér
deklődéssel, jobban mondva a megfejtések 
tömegével 1

Ismerjük meg elsősorban is a tudnivaló
kat :

1. Pályázni lehet már egy rejtvény meg
fejtésével is. A szorgalmas megfejtők még 
időnként külön jutalomban is részesülnek.

2. A megfejtések a következő címre kül
dendők : „Magyar Cserkész rejtvénye”, Bu 
dapest, V. Nagy Sándor utca 6.

3. A megfejtési határidőt minden számban 
külön közöljük.

4. Lehetőleg levelezőlapon küldjük be a 
megfejtéseket.
Most pedig lássuk a rejtvényeket !

Mostani számunkban közölt rejtvények 
megfejtésének beküldési határideje : 1940 
október 31.

I. Verses rejtvény
Három betűből állok,
Rövid kis szó vagyok,
ELÖL én ékesítem 
A nagyon gazdagot.

Am, ha egy másik szóban 
HATUL szerepelek :
Akiket Így alkot.tam,
Mind szegény emberek.

Előfizetni dííajt? Atincő ctefífílapja?
Vegyen bármelyik postahivatalban bianco csekklapot és írja rá  csekkszám la
szám unkat : 31.428 és a szám latulajdonos nevéhez, Magyar Cserkész kiadóhivatala.

2. Kérdés-felelet
1. Hol foltozta meg Rózsa Sándor a subáját '!
2. Mi az : egy feje, száz a szeme, mégse lát ?
3. Mikor fél a nyúl ?
4. Melyik dögre nem száll a keselyű ?
5. Hol van a macska, ha se kint," se bent 

nincs ?
0. Meddig fut az őz az erdőbe befelé ?

3. Betűrejtvény
u ú o a v, sz r s m J

A fenti tű betűt úgy helyezzük egymás 
mellé, hogy az első öt egy folyó nevét, a 
következő kettő a régi ellenkezőjét, a to
vábbi három egy katonai szempontból fon
tos hely és a 10 betű együttvéve egy most 
visszakerült erdélyi város nevét adja.

4. Számtani kérdés

6. Egyszerű és mégsem egyszerű

Érdekes szorzást látunk ezen az elszakí
tott papiroson. Az eredmény a szorzandó 
fordítottját adja. De közben milyen számok 
hiányoznak ?

í Nem ér semmit
Egy tyúk, három kacsa és két liba össze

sen 30 pengőbe került. A kacsa kétszer any- 
nyiba került, mint a tyúk, a liba pedig kél 
szer annyiba, mint a kacsa és a tyúk külön 
külön ?

Az üres kockákba pótoljuk a helyes szá
mokat, hogy eredményül a helyes végered
ményeket kapjuk. Megfejtésül elegendő a 
legalsó három végeredményt beküldeni.

a szerencse 
sorsjegy nélkül
Az új sorsjáték
októb er 19-én kezdőd ik.
Szerencsés esetben m ár egy sorsjeggyel

700.000
p e n g ő t nyet*het.

Hivatalos I. oszt. sorsjegyárak
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Bodnár Feri tizenhárom éves ijiúr kellemes és sima- 
modorú egyéniség volt. Csöndes, tejképü gyerek, kicsit huncut 
nevetéséi, szutykosujjú, de jóravaló koma. A zsebei meglehe
tősen elálllak Bodnár Ferinek, mert kora és érdeklődése mind
untalan arra késztetlek, hogy a bicskáján (is vagy hat méter 
cukorspárgán kívül magánál hordja cserebélyegeit, több noteszt, 
eyy kerek üveg alatt tarkáló rázósképet, ami szerecsent ábrázolt 
és két, ide-odaguruló fehér gyöngyöt be lehetett rázni a négerpofa 
fogahelyére; ó igen, ez állundóan mind a zsebében volt, 
úgyszintén egy fé'lrúd pecsétviasz, egy pléhievolver, mágnes- 
patkó, radír, ceruza, gombok és tollhegyek, használt mozi
jegyek és egy kis skatulyában viszketőpor.

Onnan tudtam ezt," mert ha szipogva elém állt, zsebkendőjét 
fentemlített kincsei legaljáról vette k i zsebéből.

Ugyanis régtől fogva találkozásaim voltak Bodnár Feri 
ijiúrral. Esztendeje talán, hogy először felkeresett a szerkesztő
ségben. Nagyon diszkréten jelentkezett az első alkalommal. 
Inkább kapirgált az ajtón, mintsem kopogott, az ajtórésen 
aggodalmasan nézett be, valósággal úgy kellett behúzni őkéimét.

Meghatotlan és hunyorogva állt meg az asztalnál, aztán 
kivett a zsebe jenekéről egy marék noteszlapot — mintha Hz 
gyűrt villamosjegyet szedett volna össze — átnyújtotta és 
kijelentette, hogy egy remek történelmi elbeszélést hozott lapunk 
számára.

Sok meleg szavunk volt ez ajánlkozás kapcsán Ferihez, 
olyasfélék, hogy szándéka nemes, dicséretes, bennünket egye
nesen lenyűgöz, de kérve kértük, hogy egyelőre álljon el a nagy- 
szabásúbb műfaj gyakorlásától, inkább írjon talán egy versi
két a kis egérről, netán valami ebkalandot vessen papírra.

Szavaink közben nemcsak létrejött, de egyenesen elmélyült 
a barátság közöttünk. Bodnár úr sok megértéssel váltogatta a 
lábait, belenézett a lámpába, figyelte az ollót, a ragasztót, a 
paptrhalmokat, meyigérte, hogy szívesen cserél műfajt, ami 
játszi könnyedséggel megy nála és amikor üdvözletünket nyil
vánítottuk előtte — lévén sok dolgunk — ő csak állt tovább és 
nem mozdult.

Magatartásának fonákságát ő is érezte, mert így szólt :
— Úgy szeretnék még egy kicsit n é zn i. ■ ■
A h persze, a papírokat, lámpát, ollót, szerkesztést.
Ettől kezdve Bodnár úr sűrű vendégünk lett. Úgy két

hetenként jött és spárgákkal, radírokkal elegyesen mindig 
kimarkolt számunkra valami kéziratot a zsebéből.

Szurtos kis ujjaival nyújtotta át a cikkgyurmát, párat 
szipogott és meghatva nyelt, amikor közöltük, hogy művét majd 
elolvassuk.

A nyár, m int olyan, egészen kivonta Bodnár Ferit a 
lapkészítés hevüll műhelyéből. Nem jött és nem írt, itt hagyott 
bennünket ; nyilván jóízűen nyaralt valahol.

Hanem aztán mikor végsőket rúgott a vakáció, egy napon 
két fennkölt egyén lépett be szobánkba; az egyik Bodnár Feri volt.

Feri frissen, üdén nézett körül, otthonosan és bemutatta 
társát, egyik kollégáját, a negyedik béből. Bőséges, bizalmas 
nézdelődés után aztán a tárgyra tért:

—  Szerkesztőtársam —  mutatott a barátjára —  egy kicsit 
elszámította magát.

—  M i a macska? pillantottam fel érdeklődve.
Bodnár úr legyintett ;
—  O, persze, inég nem is mondtam, hogy egy lapot indí

tunk az osztályban.
—  Egy lapot. . .
—  Társadalmi, szépművészeti és miegyéb . . .  intett 

hanyagul Feri. —  Egy hét múlva jelenünk meg, már van 
kilenc előfizetőnk (itt kihúzta a mellét) és feszült érdeklődés 
előzi meg remek lapunkat.

Most a társ vette át a szót :
—  A  dolog úgy áll, hogy nem is én számítottam el maga

mat, hanem Bodnár szerkesztő úr, aki nagy szakértőnek vallotta 
magát.

Bodnár Feri méltatlankodva nézett a barátjára :
—  De kérlekalássan . . .
—  Uraim  —  vetettem közbe —  tisztázzuk az esetet. Vég

tére is nem az a fontos, hogy ki számította el magát, hanem, 
hogy miben légyen az a számítás?

Mondta a társ :
—  Kevés a cikk.
—  Két hasábbal —  magyarázta Feri. —  A gépírás, ami a 

litografáláshoz kell, elnyel mindent.
—  Miért nem kértek osztálytársaitoktól, pajtásaitoktól 

anyagot?

. . .  átnyújtotta és kijelentette, hogy egy remek történelmi elbeszé
lést hozott lapunk számára.

— Haha — kacagott Bodnár szerkesztő — mennyi 
marhaságot írnak össze azok a fiúk  !

A  társ közbelépett :
— E z az. Én írtam négy cikket, a Bodnár hármat és egy 

történelmi elbeszélés első folytatását (ahá, a tíz villamosjegy !), 
öt verset, de, tetszik tudni, még mindig nem elég. Ha tetszene 
valamit adni nekünk . . .  — két hasábra va ló t. . .

Ezt már nem lehetett szó nélkül hagyni :
— Hej, a kutyafülü mindeneteket, mindjárt így kezditek?
Az urak némán és várakozásteljesen mosolyogtak.
Kínos csendességben.
Végre egy fiók fergetegéből kiemeltem valamit :
— Nesztek, no !
Bodnár Feri vette át a kéziratot. Jól megnézte, szája sarkát 

kicsit le is biggyesztette közben, aztán begyürte a zsebébe, mint 
egy megürült szilvásstaniclit. *

Köszöntek, elmentek.
Vájjon megfelel-e a kéziratom? Uudl Imre

T ÍZ P E R C  S Z Ü N E T
Szép szórakozás

János bácsi piiiöl egy gyereket.
— Kié az a gyerek — kérdi a szom

széd.
— Az öcsémé, csak szórakozni jött át 

tiozzám.
*

Az üzleti szellem az iskola padjai 
között is kiütközik.

— Mondd, fiam  — kérdi a tanár

Kovász Feritől, — melyek a legfontosabb 
csontjai az emberi testnek ?

Kovász Feri (pék f i a ) : A térd
kalács és a vállperec !

*

Az esteli imánál Kefe Feri odaszól 
a mamájának :

— Anyukám, szörnyű bajban vagyok.
— Hogy hogy, fiacskám ?
— A tisztelendő úr azt mondta, hogy 

egy hétig minden este mondjak el három 
miatyánkot és én csak egyet tudok 1

*
Ami a harctéren a puskagolyó, az 

az iskolában a szekunda. Akit eltalál, 
az m agolhat, amíg kilábal belőle.

Dac! Lacit is eltalált egy szekunda. 
Mivel becsületes fiú, otthon őszintén 
bevallja.

üaci papa (kereskedő, neheztelve ok
tatja Lacit) : Legalább hárm asra le
a lkudhattad  volna !

Daci L a c i: Nem alkudhattam  le, 
m ert az iskolában szabott árak  vannak!

A Magyar Cserkészszövetség hivatalos lapja. Kiadja a Magyar Cserkészszövetség. A szerkesztésért és a kiadásért Kosch Béla dr felel. Előfizetési ára : 
6 pengő. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő (egy összegben küldendő b e !). Vállalatoknak, jogi személyeknek egy évre 25 pengő. 
Egyes szám ára 30 fillér. A postatakarékpénztári csekkszámla száma: 31.428. A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: Budapest, V, Nagy Sándor utca 6. 
Cserkészház; telefonszáma . 116—726. Készült a könyvnyomtatás feltalálásának 50U. esztendejébe«.

Nyomatott Tolnai Nyomdai Műintézet és Kia<jp*ali,a|̂ at R.-T. mélynyomó körforgógépein, Budapest, VII, Dohány utca 12



CóÁ Ű en-óxvtG an h
könnyen megy az átkelés a megáradt patakokon, 
hisz a fiúk edzettek — felszerelésüknek pedig 
nem árt sem nap, sem eső — m ert anyaga

I N D A N T H R E N !




