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Nándorfehérvfunál kivtvott győáelmével aOntO' cióast
mért a törökre; s MátyáséhÓ2, akinek urakoaasa áiaii
Magyaror§zág erősebb volt, mint valaha. A Hunvadiak
országlása alatt hazánk soha nem látott tekintélvre" emel-
kedett a külföld előtt -_ gondoljunk csak a nándoifeiérvari
gyózelem emlékére elrendélt déli haransszOra i - i-idi-Uenii§ erö§en _megszilárdította a központi -uralkodói lratalmat.

,. De Mátyá9 4eqcs_ak a kard,-hanem a toll fejedelme is
volt €gyszersmind. Egész Európa ismerte nevét, s ismeri ma
]§ mrnt a renai§§ance uralkodóinak egyik legkiválóbbikáét.
Kard _és könyv * ezze| írta be nevét iíátyáiörökiÓ;aöiaé:
nelembe és a magyar szívekbe.

Emlékeztet minket ez a nap Bethlen Gáborra, a nagy
erdélyi fejedelemre is. Arra a Beihlen Gáborra. aki'Mátvál"-
hoz hasonlóan maga§ szellemi, irodalmi és művészeti et"etéthonosított meg maga körül, s akinek udvara -- akárcsak
Haly{sf -- otthoná volt ai akkori művelt világ nenr Ógykiváló tudósának.

szép magyar arca.
Körósi egész élete példaadás: hogyan kell kitartóan

dolgozni - sokszor már a zsenge gyermekkortól kezdve -egy cél érdekébcn; s ha ezt elértük, hogyan kell mindig
rljább s újabb célokat, íeladatokat, kitűzttünk magunk clé,
hogy akarásunkat próbára tegyük. Körösi Csomq §ándor
elindult, hogy felkeresse a magyarság rokonait Az§iában,
§zentül hitté, hogy meg fogja találni óket, bízott munkája
§keróben, s ezért nem volt nehéz neki semilyen nélkülöaés.

Nem szabad említés nélkúl hagynunk a Bolyaiakat setn,
ha Erdély nagy halottairól beszélünk. Apa és fia európai
hírű tudósaink voltak már a maguk idejében ís, ma pedíg az
egész művelt világ ismeri nevüket. Halhatatlan érdemű
matematikusok voltak. Bolyai Farkas, a7 apa is igen nagy
tudásrl férfirl volt, íia János azonban egészen kívételes
lángész. A geometriában egészen rlj rendszert állított fel,
megdöntvén ezáltal a kétezer évig elfogadott és használattls
euklidesi mértant. Eme új tudományos rendszerével
nemcsak,hogy beírtanevét a világ legkiválóbb tudósaiközé,
de hazánknak is megbecsülhetetlen szolgálatot tett.

A történelem változatos: a tudomány annyi kiválója .

után most ismót katonaembert mutat felénk, majd egy
évszázad távollból: Gábor Áront, a nagyeszű, vitéz §zékeiy
góbét. Gábor Áron a szabadsághaic alaTi, igen fbntos szerd-
pet játszott. Tudiuk, hogy honvédeink bizony nem mindig
voltak a legjobban felsz_erelve, ellátva. Puska is kevés volt,
hát még ágy_ti t Gábor Aron tudta ezt, s azt, hogy ezen segí-
teni kell l Agyúöntő íizemet rendezett hát be a portáján,
aztán mikor hatvan ágytit kiöntött már, maga ís elindult,
hogy a magakészítette ágyúkkal hgrcoljon a haza földjére
tolakodott ellenség ellen. _Gábor Aron tüzérőrnagy tlzon
meltett elesett, de-Gábor Áron, az ezermester székáy góbé
örökké élni fog l

Fájdalom, nem emlékezhetünk meg minrlenkiröl, aki
valaha is Erdélyből származott és tett valámít a hazáért akár
karddal, akár tollal a kezében. Oldalakat, könyveket kellenc
akkor teleírni. Hiszen nem beszéltünk még a Fejedelem hűsé-
ges társáról, Mikes Kelemenr6l, sem Jósika Miklósról s
Kemén_y_?sigmondról. De ki is gyózné mind e sok ragyogó
nevet feljegyezni l

Az idei halottak napján forduljon tekirrtetünk kelet
felé s imádsánunkkal és hálás meceinlékezéssel hódoliunk
Erdély nagy f,alottainak. - Bórány Timús

Bethlen Gábor feiedelem nem csa/t a könyv embere
volt, amint nem volt ai Mátyás sem. Az ó nevéhéz is itiOa-

Egészen a
katonája Apác

nek dicső csaták, győzelmes Láborúk.
]J8é§zen a könyv" a tudománv et

katonája _Apáczai Csere_ János, Eráélyratonája Apáczai Csere János. Eritélv másil
f.atOlpt kato_nája volt ő a könyvnek, iomcsak

a tudomány embere, mondhatni
Jrinos, Er_dély másik nagy fia.

_a kö_nyvnek, nomcsak szerelmese,
kettő még egyet jelentett. Apáczaihjsz abban a koiban ez a ketlő inéc eÁvet ielentett. 6rd;ri

Csere János a legkiválóbb erdéIyi t?rtüt k'özül való. H&il:
nagyo_l _ré6en felismerte már, hogy a ma8yarságot csit< ána_gyo.! _ré6en felismerte már, hogy a magyarságot csaf< á
Inuvelotré§, a tudományossáE emelheti ki icazán a körnvező
népek tengeréb6l; egész éIeiét ennek a céÍnak szolcála[ábaállította. Egy törekvése volt: tanítani- nevelni nÖ,ne ifirl-
népek tengeréb6l;
á]Utotta. Egy tön

i§a8 emetnetl r(r tfiazan a l(örnvezö
éIetét ennek a céInak szolcála[,ába
volt: _talíta+i_, leygllú nÖpe ifjrl-elutotta. JJgy tore!(vése volt: tanítani. nevelni néoe ifirl-

§Ágát § ezá|la| elvetni egy eljövendó íejlódé§ niagvát.

yás sem.
háborrlk.
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HrdéIy rr&Ey lra,loúúa,í
Az idei Halottak napján

furcsa kettősséget érzünk i a
halottainkra való emlékezés .
!ájdalmát szinte elnyomja
bennünk az erdélvi iészék
hazatéfte felett érzátt őszínte
öröm. Ezért hódoló lélekkel
emlékezünk meg Erdély nagy
fiairól, akiknek Ósi ftilOje felÖÍt
ismét magyar._zász|óL l-enget a
novemDerr széI.

§mlékeznünk kell a dicső
Hunyadiakra, apára és fiára.
Mennyi dicsőségel hoztak ők a
magyar nemzetnek l Hánv
dicső hadjárat, fényes világi-
történelmi i elentősésű f epvvei-
tény fűződik az ő Íevü'lihöz !Hulyadi Jánoséhoz, aki &

Fáradozása sikerét nem érte meg. A sors fiátalon eltávolí-
totta onnan, ahol pedig igen nagy szükség lett volna rá és a
hozzá hasonló emberekre l

Erdély krónikáját továtrb lapozva megint tudományos
emberről kell szólanunk. Körösi Csoma Sánclor, a magyarság
Óióáeténeil nagy kutatója tünik most szemúnkbe: a-Úmon] '^-/
dás,'az ügy áhitatos és állhatatos szolgájának aszkétikus,

0íróBEn

31
(30lüilOt

T^f;..KARÉt<oSSÁGI NAP I
Ú_; vttegnaUoríiban élünk ! Körülöttünk kavarog a világ. Nyersanyaghiány van !

IVIAGYAR C§ERBÉSZ ! rqa, minden nap takarékosságl nap ! És mtn-
dennel takarékoskodnl kell: Paplrral, r$hával, benzlnnel, idóvel.'Mindennet !

A Pazarlás, pocsékolás srllyos vétek a közösséttet, a nemzettel §zcmben !
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Eey hatalmas vólgyben haladunk;
.irrhbra, balra kiscbb-nagyobb hegyek §

clőttünk a messzeségben is hcgycsúcsok
kóklenek. Még egy búcsúpillantást vetünk
hátra, Nagyvárad felé. Aztán végleg el-
tűnik szenrünk elól. Jó iramban haladunk.
ligymásután jutunk keresztül a falvakon.

Minden faluban gytinyörű diadalkapu
fogad, Tele pompás virágokkal, hiszen
cgy-két napja vonult el alattuk a honvéd_
sóg. Rengeteg ember van az utbákou. Ba-
rátságosan üdvözólnck berrnünket és lel-
kesen éljenzik a Korrrrányzó Urat és élte-
tik a hadseregct.

Bámulatos élónkség van mindenütt, Sü-
rógnek-forognak az cmberek.

- Bezzeg máskép volt azelótt - mondja
e§y magyaí, akivel szóba elegyedűnk.

- Nem volt itt élet, kérem. M€g mo_
zogni scm lehctett. Nem mertünk még az
utcára se menni, mert abból is csak baj
lett.

De a honvédség bevonulása óta megvál-
ttlzott iit rninden. Pezseg az élet. Kinn van
mindenki az_utcákon, vagy a.földeken.
Ünnepei ós dolgozik.

Elköszöniink ós inclulunk tovább, Több-
ször is átrobogunk a Sebes-Körós hídjain.
Az út, a íolyó, a vasút csakncm párhuza*
mosan fut kelet felé.

Emelkedések és lejtók követik egymást

ben megisnrerketlünk egy moldvai csárrgó-
val. Elmondja, hogy már egy óve eUött
Moldvából. ahol rengeteg magyar ól. Szá-
muk s<rk tízezetre rúg. Jól beszélnek ma-
gyarul és megórizték nragyarságukat az
idcgenek között is. Rég vágyódnak ók
haza, §zívesen hazajönnének. Reméljük,
h<lgy köztünk lesznek rövidescn ók is, hi-
§zen a megnagyobbodott lrazában nekik is
jutni fog föld és kenyér.

l.iagyon elmerüItűnk a beszélgetéshen,
nehéz abbahagyni. De mennünk kell to-
vább. Néhány katona megkér. hogy leve-
leiket vigyük el és dobjuk postára Bánffy-
hunyadon. Szívcscrr tesszük, hiszen jól rud-
juk, milycn szorongva várja a család ott-
hon a tábori lapokat. Kerékpárra szállunk
és indulunk tovább.

Az rlt mellett, amerre csak a szem ellát,
vetetlenek a, földck. Elvétve akad néhány
hclycn kukorica, Nem volt cmber, aki
mcgművclje. de rrcm volt hozzá igás állat
Sem.,

Hatalmas fela<latok várnak a nemzetre.
Itt vannak ezek a múveletlen. földek,
arnclyekr,ól a murrkáskezeket idegen terü-
leteken vasútépitésre, út-, csatorna- és
eródkészítésre kényszeritették,..

Utközben Fererrczy §arryi taposója el-
romlott és Alsólugoson megállunk, hogy
a hibát kijavítsuk. Közben gyümölcsöt
akarunk vcnni. De cgy legóny ajánlkozik,
hogy ád ő ingyen is, csak menjünk vele,
El is vezet egy gyümölcsösbe. Szilva-
szcdés közben megtudjuk, hogy a legényt
Lukács Gáborrrak hivják, S bizony szo_
morúan vesszük észre, hogy alig tud ma-
gyarul, csak töri a nyelvet. Pedig apja,
anyja is magyarok voltak s ezt a legényt
csak az utóbbi napok tették újra ma-
gyarrá. Elszomorodott szívvel hallgatjuk
ezt a lrúszéves veszendó magyart, amint
mondja: J ,..

- Jól beszélem magyar. - Milyen meg-
gyötörten hangzik a magyar sző az ajká-
ról. § ez a román iskolapolitika ered-
nrénye.

Arra gondolok és útkózben beszélünk is
róla, lrogy éppen az utolsó pillanatban
jött a felszabadulás. Még van m€nt§ég
c2eknek a veszcndö magyaroknak. Nern
sok idő mulva már későn lett volna. Most
felóledt benne a magyar lélek és lelkesen
(dc tört magyarsággal) meséli, hogy mi-
lyen jó lesz ezután és mit fog csinálni a
jiivőbeu. Búcsúzáskor biztatjuk,. hogy csak
btszéljerr sokat magyarul, rövidesen ki-
fogástalan lesz a beszéde.

Keserú lélekkel indulunk el, Hát eny-
nyire kevés ellenállást tanu§itottak a ma-
gyarok a románosítással szemben, De
azután megvigasztalódunk, mert a mold-

(Horoáth N. íeb.) a pompás beton-
úton, Ilycn helyen
élvezet kcrékpá-
rozni. Nagy is a
forgalom. Gépko_
csik. nr,rtorkerók-
párok száguldanak
el mellettúnk. Egy
hosszú katonai gép-
kocsioszlop is meg-
előz bennünket, A
ponyvák alól a ka_
tonák barátságosan
integetnek felénk,
majd vidám nótá-
ba kezdenek,

közben a2 őta
rnár róg elütötte a
delet. Mezótelcg-
den megállunk. Ebé-
delni kezdünk. Rög-
tiin odasereglik egy
csomó embe r. Ka-
tonák is vannak

' köztük szép szánr-
nral. É,rdeklódnek:_ Honnót jóvünk?
Kik vagyunk?

Beszélgetés köz-

'J'ctrtlr!rlrllrn rtt+nct Kőriisfórr.

A Királyhágón I,úl. (Baki.zs 1, leb,) Kalotaszegi nópvisolet. (Bakizs I. lela.)

o



.lltrl J-ltci ura§ág kal)Ltjd, ,l3tiriffy_
huilyad.

vai r:sárrgílval tilrtórrt br:sei:lgetósrlnkre gclrr_
rl<lluuk. ott rvszázadtlkon at is rncgma.
ratltak rrrag1,:rrIrak. 1lc<ii5 iukkal §ittrva-
rútrlr hclyzelben ólnck. , .

Már rncg is órkcztiink ;r, KiráIybágó lí_
bához. Itt a révi sztlr<rslrál összcszoiul az
út. Á vasút móg el{ór valahogy a §ebes*
Kiirös rnelle tt (igaz, bogy közben háronr
alagúiorr negy át), cle az ország,rlt a rík,
ságról felkapaszkorlik a hrgyle. E,rüscn
cmclke<lünk, Mirrrlert útkarrl,arulattrál győ-
nyórír képek tárulrrak clénk. G"yakran ie_
szállullk a kerékpárról és toljuk. Kőzben
rneg-nregállun,k, Porrrpás kilátás rryilik
mindcnfeló. A Rézhcgység és a Királycrdó
vatrnzrk lrozzánk legkiizclcbb. dc jót látszik
a Bihar hegység halalmas törnege is.

Móg rnindig fe lfe lé megyiink. Csépay
De zsii a szebrb részleteket iilmre veszi
keskenyfilmfelver,ő_gépével" Az út mindelr
métere lelejtheteilen élményként, vésódik
a szívtirrkbe.

Yégrc íenn vagyünk a Királyhágó ieie_
jén, Ott pihen egy egé§z autó§or, A kato_
nák kiszálltak és csorláikozva nézik a gyö-
nyőrű körképct. Megpihcnünk mi is róvid
időre. Még arra is jut idő, hogy egy lát-
képct készítsünk a vidékről. I<le látszarrak
a Gyalui lur.vasrrk és a Vigyázó i8{8 m-es
csúcsa is. l.{ehéz betelni euze| a lát-
vánrryal, De itt sem matadhatunk sokáig,
Mcgvizsgáljuk íékjciukct és iIrdulunk 1e_

ftló.
§zódítóen nreredek a,x "iJt § egynrásután

következnck a hajtűkarryarok, Jolrbra-
balra hatalnras szik,lafalak, szemúnk-szárrk
eláll a csodáikozást1ll. S az út még mindig
lcjt lefelé, Yarr dolga a lékjeinknek. Kőz_
ben a lcurenii nap rugarai pirosra ícstik
a sziklákat, Királyhágó kiizségnól újra
visszaérünk a §ebes-körös ós a vasút
mellé, .d Réz hegysóg és a Gyalui havasok
között vezet az útu§k, Kcmény. kristályos
kózetekbe vájta szűk völgyét a §ebcs*
Körós. Zúgva, harsogva rohan sziklás med_
rébcn.

Áz rit egószen a patak mellé szorul.
Hatalmas, meretlek sziklafal alatt roha-
nunk el. Vadregényts vidék . ,, Köztren
észrevétlerrül r:§te lett, Már alig látunk s

a sötétlren lámpa nólkül robogunk tovább.
szerencsére a felhók közül elóbukkan

a hold, Fehér sugarait szétveti a tájra.
Fctnézűnk rá s cgyszerre megdörzsöijük a
szemünkct. Káprázik talán a szemünkl De
nem. szívárványt litunk, holdszivárványt"
Gyönyörüen látszanak a holtt körül a szi_
várvány jellegzetes vörós, naranc§, §tb"
srinci,

Holdszivárvány! A cs<lilálkozástól rne5_
állunk, Ilyet még életünkbetr ;<rhasenr lát-
tunk. I.icm is hallotturrk róta. Majd hirte_
len kettős szivárvány ke[ctkezik, Gyö_
nyörű látvány. Pcrcekig nómán lrézzük,
Az ember úgy órzi, hogy a ternrószet is

LJÉz§i l§tYáü háztt llánííyhuoyadon.

!(,nl,tlOtr] : XiiÉ§lii, ('l'ól;1|§ i(IF,)

Iilrltrttlsztg} irastls rliszitr'sű §cndii ülinirja"

telen tűz csiliarr a szcmúnkbc" Nagyot lob-
tran. hatalmas lánggal csap íel, megvilá*
g,ítja í, kiirnyéket. Egy ka,tonai §áckér-
tábor varr itf ójjeli szrilláson" A ifrz körűl
katonák űlrrek és nóznek bele a lángokba-
Milycn szóp is a iilz. Hogy vonzaa, csalo_
6atja magához az ernbeft,

Á fatörzsek cso<lálatosan hosszíl árnvó*
kot vetnck aa útra. Néma csend ü1' a
l'ákon.

l}umnrJ * cgy pukkanás, hal§k, Grr-
gclytíy (iuszti hátsti kerckc kilyukadt,
Lchct a sötÉtbcn l'oltuzlri. (il,trrsarr megy
a mulrka, de §ipos Pista üg.vcscn a lyuk
mellé ragasztja a foltot. {§ötót vtrlt *
mentesette, késóbb magát.i Ujra ltell kcr_
deni a javítást. Végrc sikeriil. lrIdulurrk
tovább.

(lsucsa előtt katonai ílrség igazoltat"
mcgmtrtatjuk a cselkószigilzolr,áttyuukitr.
ós máris mehetiink tovább. kezdünk íá-
radtak lcnni. Majdrlcm szái kilonlótert
retíünk mcg fÓ| nap alait. De BárrÍfy_
hunyadra még ma el akarunk érni, Újr.a
beletaposunk a ,gópekbe és vágtatunk a
sötót éjszakában tovább.

Erós emelkedésen megyituk felfeló és
cgyszcrcsak felvillannak előttÜrrk IJánlíy_
nunya<l lárrrpái, Késó estc van. Nehéz "zjl.lást szcrezni. Mcgkcrcssük a katoll;ri pa -
rancsnoksúgot, ahol mitlgyárt kiutalnak
rzátnunkra egy szobát, benne sok szalrná-
val. (iyorsau lerakodunk és átmegyiink
egy vcndégl,ólre vacsorázni.

Ott egy hírgdózászlósra bukkanunk, akijó isnrcrósünk, cserkésztisat. Nagyon örü-
1ünk a talirlkozórrak, Eíniond juk, nrilyen
gvönyöíú úturrk volt, nrerre jártunk, Azu*
tán ó is bcszélni keztl, hogyan íogadták
a fciszabarlitó csapatokat az egycs várrr*
*okban:

..Mántoros tiimcgck jártúk Nagyvárud
utcáit ós úrrnepelték a ,nag},ar [cItánra-
dást. Kt ieledhetnó el azokái a pcrceket?
A magyar Himtlusz úrrekléstkoi {el'.örii
érzések árarlatát, a iörtónclcnr ós igazság-
szolgáltatás vÉrtclerr napját és lruizorrkit
óv lezárulását?

Még mindi5 a f űlemllcn é] a diac,lal-
lncrtetct hirrletó harangok zúgása , , ,

_ Honvódeink }épiei alatt rlűbiirgött a
íótór. arnint clvonultak a kormíuvzó úr
el6tt. Kőzben szakadatlanul hangzoti a lcl-
kcs kiá,Itás: Éljcn Horthy I lil jen a nra-
gyar hadsercg!"

Sokáiq clhallgatnárrk még ezeket a prrnr-
pás élményeket. de már kósóre jár az idő,
A zászlós barátunk móg meghív bennün-
ket, hogy holIrap rcggel-IcgyÜnk vcrrdégei.

Megkőszönjük e meghiyá§t és elbricsil-
?unk.

Róviden mcgbeszéI iük a felszabadult
Erdólyben töltött má§odik napunk esemé.
nyeit, majd esti irna után aludni térünk.

K*porvári Gyula

\§

Kijrösíői tliszescn fara8ott }.apl.l, (Tók,és lelü.}

ünnepli a fetszabadulást s ilyen c§odálatos
ó6i jelenséggel jrirul az embe rek órömó-
hez" .Ali6 tudunk betelni a látvánnyal.

E5yszer csak Tary Jancsi a fejéhez kap
és mondja. hogy a Te]l Vilrnosban olva-
sott a holdszivárványról, Lehet, Szcmün_
ket az é5 felé enreljük. Istcnem, milye rr
szép ez az este. Milyen fensógcs a nyu-
Halom és a sötétség. Az ember lelke ilyen_
kor átváltozik, a mindennapi városi élet
porát lerázza magáróI és belemélyed a
termószet mélységes titkaiba, az éjjelnek,
a csillagos é6nek csodás jelenség'eibe s a
lélek nélyéből ösi, iiszta érzósek törnek
eló.

Á fák sűrú, sötét árnyékai mögül hir-
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(htwéftnrugaég,-
. Áz öntevékenység, a kezdeményezó szellem és leleményes-

ség a harcolók állományához tartozók körében szinte a mináen-
napi kenyérhez tartozott és szülóanyja volt sok sikeres harcnak
és tengernyi hóslettnek is, A modern-hadviselés már az egyszerű
csatártól is.ónállóságot klván, például a fedezó"k, vagy a iéitárgy
mcgválasztásánál, a járórvezetötől, vagy menetközEcn uz .gyii
oszlopok között beiktatott egye§ összekötó emberektöl a teióp-
szakasziól tercpszakaszig való clőnyomulás alatt rendklvÜli
egyéni _ügyességet követel, ha feladatának jól akar megfelelni.
A gépfegyverosztag vagy cgye§ gópfegyverek parancsnokaitól
végtelen leleményességet és harcászati érzéket klván a gépfegy-
ver elhelyezésénél és leghatásosabb múködésbehelyezésénéi, távol-
ságbecslésnél §tb. ,d tüzéí§égi megfigyelónél igen nagy ügyessé_
get ós szemfülességet, hathatósau löhető jó célok felkutatásánál
az ágyúk tüzénck odairányításánál, nem is beseélve a repülő_
munkáról vagy nagyobb csapatkötelékek tevékenységér6l, melyek_
nél a repülógépvezetónek, illetöleg a parancsnoknak lépten-nyo-
mon önállóan kell határoznia, adott esetben kezdeményeiöen c§e-
lekednie.

Á kitűnteté§i javaslatokban ezerszámra olvashatók a fíonton
clőfordult és öntevékenységból eredő lélekemeló esetek. E he-
lyen csak egyet emelek i.i irint tipikusat:

Vaczula honvédtüzér-fóhadnagy, ütegparancsnok hire az
orosz fonton hamar eljutott hozzám. Árról volt nevezetes, hogy
mindig az els6 vonalban volt és orruan valami magas fáról, to-
ronyból stb, figyelte naphosszat az ellenség területén lejátszódó
eseményeket, onnan irányította ütegének túzét mindig oda, ahol
az ellenségnél a legnagyobb zenebonát idézhetett eló, Valóságos
spoítot úzött ebből és szükség esetén az ütegét is egészen elöre
vitte, hogy sikeresen lőhessen egy házat, majort, stb., melyben
valamely parancsnokságot, va8y ételkiosztást, csapatelhelyezést
stb. állapított meg. Számos igen értékes jelentés is jött töle, mcrt
sok mindenfélét látOtt, ami ,,odaát" történik.

*
A front mögött a §zemem elótt számos oly feljegyzósre érde-

mes eset játszódott le, mely e Íejezetbe valÓ.
Uzsoknál l9l5 január végén utoljára és végkép kiszorítot-

tuk az oroszt az országból, és a hágó előtt elterüló galíciai íen-
síkon ás,tuk be magunkat. Hátrafelé az egyetlen közlekedési vo-
nal az Ung-völgybe levezetó, de műépítményeiben erósen meg-
rongált vasút és az ugyanoda vezetó szerpentin-út állott reudel-
keaésünkre. A vasút helyreá}lításáig a c§apat minden szükség-
letét éielmiszerben, lőszerben, egószségügyi és müszaki anyag-
ban az országúton kellett a hágóra felszállítani és ugyanazon az
rlton a betegeket, sebesúlteket és egyebeket is visszaszállítani. El-
képzelhetók azok a nehézségek, melyek ezen nagy forgalom le-
bonyolitása körűl télnek idején az erősen igénybe vett és bamar
megrongálódott müúton felmerültek, Hiszen átlagban l00.000
emberböl áIlott akkor hadseregcsoportom élelmezési létszáma,
Hát azok bizony sokat fogyasztottak élelemben, lösaerben és
egyebekben.

Egyik alka}ornnral, amidön fent jártam a védelmi vonalban,
Plank altábornagy, a 40, hadosztály parancsnoka kért, hogy csi-
náltassam meg a jobbszárnyam mögé egy darabig a lövészárok-
kal párhuzamosan Libuchóra felé vezetó, valamely fakereske-
deimi vállalathoz tartozó drótkötélpálgát, melynek éppen csak
drótkötele van erósen összelöve, mert ha azt megcsinálják, a
Libuchórán levő gózfúrésztől, ahová a pály.a vezet, egész fron-
tunk számára k|innyen felszállíthatjuk a faanyagszükségletet.

Távirati megkeresésemre igen hamarosan megjött Budapest-
ról a szakértő, aki néhány nap alatt megvizsgálta a dótkötelet és
kijelentette:

- Kórülbelül 16 km hosszú drótkötél, 60 helyen vatr meg_
rongálva, nem lehet már helyreállítani, rljat kell csináltatni, ami
háromhónapi idót vesz igénybc.

; kószönöm * feleltem, - addig mi nem szándékozunk
itt maradni. - Ezzel. elküldtem a szakértőt ismét haza s értesi-
tettem erről Plank aItábornagyot i§.

Egy bét mulva, amidőn ismét a hágó elótti frontszakasznál
tartottarn szemlét, már a hágóról nagy ámulattal láttam, amint
a kötélpálya teljes üzembcn szállítja a gerendákat és deszkákat,
czeket a nagy értékeket az árok kiópítésóhez és a rókalyukak
készítésébez.

- Hogyan történt ez a csoda? * kérdeztem Plankot.

- Ezt §trasscr Lajos f6hadnagy, tórzsszázadom parancsnoka
csinálta és azért nem jelentettenr eddig, mert meglepetésnek tar-
---TVlte" 

uzsokl báró Szurmay SÁodor: ,,A ma8yúr katona a Kárpá-
tokban.. clmű nagyslkeill könyvének e8vlk feJezgte. A kónyv a l§rályi
Magyar Egyeteml Nyomda kladásában telent meg.
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tottam kegyelmes úr azámára. ő megszerezte valahonaan a szük-
séges tűket és a drótot, megjavltotta a kötelct és üzembe he-
lyezte tegnap a pályát.

Tudni kell ugyanis, hogy Strassernek, hivatalos beosztásá-
uál fogva, mi dolga sem volt a kótélpályával, mert törzsszázadá-
val csak a hadosztáIytörzs körüli órszolgálatra, a rend és tiszta-
ság fenotartására, küldöncszolgálatra stb. volt hivatva.

Előhivattam ót ér nagy melegséggel dícsértem m€§ jó mun-
kájáért. 

l*
Amidón a tavaszí szelló már részben felnyaldosta az Ung

forrásvidékén a havat, Ptank jelentette, hogy a mondott helyen
nagymennyiségű fenyő szálfa fekszik, melyet a hó eddig eltakart
és §trasser főhadnagy kér egy kis összeget, hogy egy lokomobil_
lal hajtott fűrészt helyeehessen ott üaembe. A lokomobilt bérbe
venné. Engedélyem alapján, talán már két-három nap mulva,
láttam Strassert Hajasdon, ahol akkor fóhadiszállásom volt, amint
lóháton vezett€ az előfogatolt gépet rendeltetési helyére és ott
melten üzembe ir helyezte. 

,k

Gorlice után mi is támadásba mentünk át uzsoknál és ülclöz_
tük az oroszt Galícián keresztül. Már közel az oro§z határboz

volt főhadiseállásom, amidőn láttam, hogy egy vígan járó kis
falusi vizimalomnak katonák bontják ki az országút felőli falát.
Kórdésemre a következó felvilágosítást adják:

* Esy négyszegletes lyukat verünk a falba, §trasser Lajos
főhadnagy úr parancsára, aki benn van a malomban.

_ Hívják csak elö a főhadnagy urat.
§trasser előkerül és jelenti:
* Nagyméltóságodnak je}entem alássan, ennek a malomnak

két köve van, de a pataknak oly kicsi a vizá|Lása, hogy csak az
egyik követ tudja hajtani. Itt most kibontom a falat, azután
mellé állítom az uradalmi majorban tétienül áIló lokomobilt és a
lyukon vezetve keresztül a transzmissziós szíjat, üzembe helyezem
a másik követ is.,Akkor ez a malom igen lényeges részét tudja
fedezli }isztszükségletünknek, úgyho5y nem kcll hazulról ide-
szállítani._ Derék dolog §trasset, csak folytassa munkáját.

Másnap arra kerültem ismót, s ekkor már vigan zakatolt
a másik rn:alomkő is. Pedig ehhez a dologhoz Strassernek még
kevcsebb köze volt, mint a már elmondott munkához. Nem akar-
tam további kérdezősködésemmel öntevékenységében zökkenése-
ket clöidézni, távoztam. Az ó titka maradt, hogyan szimatolta ki
ezt a második malomkóvet és lokomobilt, amikor az ő hadosz-
tálya ebben az idóben nem is volt ezen a vidéken.

De igen messze ért a §zeme és a keze más dolgokban is,
Nem volÍ az , a cséplő-, arató-, vagy vetógép, avagy egyszárnyrl
megrokk'ant szélmalom, amit ó ki ne javított volna.- Legfényescbb tette azonban orosz földön történt meg. Egy
félis leésett rtagy szeszgyárat úgy alakított át ugyancsak öntevé-
kenyen gózfürdóvé, hogy az egyik oldalon bement egy, a front-

ÁtteHntesí vázlat üz uasoki harcokhoz
(19t5 ápr.)
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kezőt is Straiier es'zelte ki: frontom 
"rágOii 

ecy'erdőbcn-.n, ki,
gépccske,,yll 1mi gy.aluf éle., áll andó an ö;tötte " Ínagáb 6Í 

- 

" 

- 
I á 8;';:

kis
gépccske, valami gyaluféle, állandóa" o'"iait."Í"Ű áiői';-F;t-;;:
potot (wollint), mellyel minden ember fekvóhelyél a lövészáiák"
ban cllátták és. felrljították, Mindenütt és mindenkor nagy hiá-
nyunk volt szálas takarmánvban Nern vnlt rá pcat h^-ü'hl,ti

ból kihúzot| nr9lk_os, sáros gyalogszázaó. és 3-{ óra mulva ki-
Jott a má§lk oldalon fényes, tiszta ruhában. felüdÜlve és kioi-
!_en19, h9gy egy másiknak adja át a helyéi, Mialatt a száiadlürdött és az üdülóhelyilégben gramofonlémez mellett nézte és
olva§ta a sok folyóiratot, amikci ott kitettünk. hmosták. mep-
szárították és megjavitották a ruháikat és fehérnemüiket is.
, "§:.^:"syok 

egészen_ bizonyor benne, dc azt hirzem, a követ-

héz vasrlti talpfára jobb- és balfelól megerósített két különbözó
hocszrlságú láncot. A láncokat szabad végükön összekötötte, eléie
fogott egy lovat és a kijelölt útvonalón'végighrlzatta az útia
fcrdén ráfckvő nehéz tát. Ezt megismételte oái és vissza is né-
hányszor,_ amlg 1 hóból a felesleg jobbra, visszafelé pedig balra
az út mellé tolód,ott és a talpfa alatt megmaradt hó elég keméuy_
nek biz,onyult, Aztál kétszer autójával inent végig ,"jt" é, ké_
szen volt áz út a szántóföldeken k'eresztül,

Orosz fötdön t915 ószén, Xmidón már a nagy Polesie_
mocsártól délre voltunk, Jakabffy még szebb és mé/hasznosabb
munkát vé9zetL öntevékenyen. Egy szép napon ott 1s azt jelen-
tctte, hogy el lehet menni már most, de majd a sáros őszi hóna-
polbln is, valamint egész tólen, sőt a jövő évben is mindig, ha
mÉg itt ,leszünk, a front bármely részére. Pedig ott mé8 taikább
volt a helyzct, meít múút egyáltalában neú volt hadtestem
egész területén sehol sem. Fóhadiszállásomtól kitüzte elósaör,
a falvak lehetó elkerülésével, az,ritvonalakat 2 méteres póznák_
kal, melyek 50-60 méterr€l álltak egymástól, úgyhogy még éijel
is jól jelezték az utat, mert láthatók voltak. A falvakat lehéiő_
le§ azért kerülte el, mert azokban az utak mindenütt a legrosz_
szabbak, szinte feneketlenek voltak. A kitüzé§ után kéi kapás
ember végigment az útvonalon, hogy kiegyengessék a paraizt-
földek szélén lévó árkocskákat és barázdákai. Ez volt a} egósz
muuka" Ezután Jakabfly oda-vissza végig ment rajta auión,
hogy.az első nyomok meglegyenekn a többit elvégezték a rajta
közlekedó autók rlgy, hogy egy hét alatt olyan volt az ít,
mintha aszfaltozva lenne. Karbantartása nem állt egyébbőI, mint-
hogy.a tél beálltával minden hóeséskor, ha kellett,'minden n4p
il, végighrlzatta rajta a talpfát. mely a havat letolta, tavasszál
pedig, amidón már a föld is felengedett, 3_4 napra eltiltottuk
a ráhajtást, míg a sáros felsó réteget fel nem szívta a feleugedett
talaj. Természetes, hogy minden lovas járómü szigorrlan,el volt
tiltva ezen autósutakról, mert azok menten a hásználhatatlan-
ságig felszántották volna.

Kocsiíríjaink télen még a falvakon át is símára voltak
íagyva: eat pedig azzal értük el, hogy az első_második íagy után
rögtön végigboronáltatta Jakabffy. lgy aztán a nagy rögök fel_
aprozódtak, az aprókat pedig széttördelték a rajLa járó kocsik,
Minden nagy birtokon, községi és egyéb utakon, meg kellene azt
itthon is csinálni, }Víilyen könnyú lenne a trágya kivitele, a fuva_
rozás mindenfelé'és a termények elhordása a vasúthoz a lcg-
távolabbi községekböl is. Yitéz uzroki báró §zurmay §ándor

37un§,volt szálas tákarmányban. Nem v_olt .e .ri{ nisi'tár[i|ryullÁ YUll §zala§ fiu(armanyDan. I\em volt rá e§eL hogv báfki
is.talált,. v.agy. kaplratott,voina egy maroknyi szénát, vÍgy sza|-
mát, amii lefekvéskor feie alá teletett volria.má!'amii lefekvé§kor feje alá

Jakabffy Sándor tartatétoÍfOladnaEy volt. Mint önkéntes
automobilista vonult be és rangjánál fÓ!va, mint legidősebb
társai között, egyúttal autóreferónsem. Az"összes autai iisznál-
ható állapotban tartára mellett, legfontosabb feladatául ielöltemki az utak karbantartását, hogy 6ármikor elmehessünk 1rontom
bármeIy szakatzába, Nagyszeiú leleményessége otv auiouiatai
teremtet_t, hogy még a námetek is megcsódáIták és'kérték tőlem
az ebbeli rendelkezéseket,

l915-ben, a január 25-án megindult téli offenzíva elótt epv
héttel jöttcm újból az ung völgytbe, Erv hét alatt már véplÉi
kiüztük az oroszt Uzsok területéiöt és bűstuk magunkat Gaitcii
felföldjén. M!utyr1! _csak egy volt a seerpentinákin es a Mgln
át az Ung_völgyból frontom közepére.

Alig hogy ott megmerevedett a front. máris ielentettc
Jakabffy, hogy lchet már mcnni autón nemcsak a ,nlúton a
hágón át, .lr".r9* frontunk balszárnyának gócpontjára és jobb-
szárnya mögé is.

- Hogy-hogy? Ebben a méteres hóban? - kérdem. - Hisz
3 jolbszárny mögött nirrcs is rlt, balra pedig csak egy íO8§,
l(ocstut van.

- Autóval már lehet menni - crósítnette Takabffv.
- Derék dolog, akkor holnap elmegylnk i jobbsiárnyra a

38, hadosztályhoz. -

El is_ mentünk, mégpedig kifogástalanul, egy majdnem nyíI-
egyene§ úton, melyre, igaz, hogy részben odalátott és oda is lótt
reiink az ellenséges tüzérség, de el lehetett menni.

Kérdeztem, miképen csinálta ezt? §lnondta,. hogy egy ne_

Nagyon vigyózaln1 íeglnrertlsztogatáskor
ls, tréfából s€m szábad egymÁsra fegyvert
lognl, lertöbbször üyenkoilörténik balálos
balesot. Vigyázzunk,'ha létrára vagy székre
állunk. mert e lepecvszerübbnek látszó. de
kimenételébcn nögíón súlyosan vésá6a6
baleset is történheilk, ha válamely tárgyat
a szekrény teteléról Ie akarunk vennl, gyak-
ran kéz- vágy lábtóré$ a következmény.

Ne dobjunk el lakúgban paftzsló ggu|a-
rzdlaí, vagy égö cigatettavégot, külónösen
este leíekvéstor kétszeresen vigyázzunk,
rre engedjük a gyermekeket gyufávál iát-
rzani. Yigyázrunk a benzinro, a petró-
leuntta, a spiriturzra vagy mA§ könnyen
gyúIó robbanó anyagokra. Tartsuk eeeket
iArt szekrényben vagy magac polcon, hogy
. *yerm€kek ne íérhessenek hozzá.

sohasa leküditínk lc oluan szobában. ahol
|üstszagol'erzuhk. A füs1 le8yen iníó jel
arrá, hogy azonnal szÉuóztes§ük a ezobát,
Ha éjjel--lust- yagy gázszagra, ébredünk,
aeonnal nyissunk altót, vagy ablakot, gáz-
rzag esotén pedtg tlloc gyufÁt gyujtant. Ha
a szobában rsDedt. vasv rosszul taDAsztott
cgerépkályha'van,' ez-iendkívül veszedel-
mes, moit abban az égés tökéletlen é§ r
kályhából ktáradó szén{áz haláloc mérge-
zést okozhat. §zólvihar ldején a nagy lég-
nyomá§ a kályha íüstjét vlsszaszoiftja a
rzobába és lcv a lekásban íü§t- és snénc,áz-
mérgezé§t ísTeenvedhetnek. Áz ilyon hóyt-,
régekben mutatkozó túthJás a mérgezés kez-
dctének a Jole"

Manapsái{, emlkor a vlllamoláram he§u-
nálata cnnvirn el van terledve a véletlen.
a dgyÁzatlánság vagy a vózeték szlgetelésé-
nok a pusztulása íolytÁn könnyen,támad
baleset.'Téwdés aE' hinni, hogu esak a mdg.rs-
ícszültslEfr áram okorhal azétcncsétlenséget.

Á családi otthonban elóforduló baleseteket
a ülágítási célokat szolgáló alacsonyabb
íeszültségü áram okozza. Ahol gyermekek
vannak, ajánlatos az érlntkezőket magasra
helyezni és eltlltanl óket attól, bogy az érínt-
kozóket haitűkkel és vasszögekkel piszkál-
ják. }Ia valaki a villamos huza]okkal érint-
kezésbe keriilt, amíg az áram nincs kikap-
csolva, pusáa kézzel hozzá nyúIni nem §za-
bad, A segélynyujtó elsó dolga az áramot
megszakítani, a villanykapcsoló kirántásá-
val. Ha ez nem lehetséges, akkor száraz desz-
kára vagy pokrócra kell állni, vagy ös§ze_
hajtott kabátra és miután í8y elszi8etelt6
magát a íöldtől, }rílzzon kezéie száraz b6r-
vag5l gumíkesztyűt i a sérütnek csak a ruhá-
láí szabad megíogni és lgy a vezetéktóI el-
rántani. A viüamos áram néha csak meg-
tázza az embert, máskor azonban srllyos
égési sebet is ejt. Elektromos balesetnél az
e[ekttomos áram fitkdn idéz eI6 azondali
halúlt, Sót még a villámcsapás ls legtöbbször
tetszhalált okoz. Minden eloktromos teísz-
haIáInáI mestetséges légzést kell alkalmazni
és ha kell, órákon át kell fol}.tatni, amíg
a sérült eszméletre nem tér. Mi okozza á
rövidzárlatot ? Két, vezet4k fémes érint_
kezése, amely el6állhat, ha a vezeték gumi-

' rzigetelése megsértll.

Amíkor é|yezeLtel hallgatunk valamilyeu
kitűn6 rádiómúsort, nem is jut eszünkbe,
hogy a rádió is lehet veszedelmek forrása.
Magas antennát csak jó villámvédó kapcsoló-
val rzabad a lakásba bevezetni, mert ziva-
tar tdeién a villámot épp a szobánkba vezet-
jük. A magas antennát, va]amint az erős-
áramú hálózatra kapcsolt rádió fémburko-
latát Ie kell íöldeliri, vagyls áramvezetd
dróttal az antenDát a vízvezetékhez kap-
csoljuk. }Ia erósáíamrl rádió van, nem szabad
íejhallgatóval rádlóznl, mert áramütést
káphatunk. Igen íontos tudnl, hogy zívatat
és vilámlás ideién nem szabad a teleíont
használni, még a köaelében §em szabad tar-
tózkodni.

Nagysikerfi r68§nyünk, e ,,euldquid_latef. fol7tatáeát t*chnikai okokból G§ak e legközelebbi
rzámunkben közölhet|ük. 5

védekezziínk a házi balesetek ellen
Rrlrzlrtck dr Dobílt Fárunc, e MAB| orzÉtyvazotú h. oryor{nrk a l{ont6k Lrpl{b*n

mrllclcnt clkkéból

A baleset elhárító propaganda áltandóan
e közön§ég elé tárJa azt a'szomortl tényt,
hogy a halálos balesetek száma hazánkban
állÁndóan emelkedlk. A balesetl statls?tlka
gyüjtésének elsó ldeJébon 1931-ben kétezer
ómber hslt meg báIe§etek következtében
éIete vtráglában. t932-33-ban a balesetek
túma 2100 körül mozgott, 1935_ben 2222,
1936-ban pedtg 2313 halálos szerencsétlen-
sé8 történt. 1937-ben a halálos balesetek
rrÁma ugrás§u erlien 26 1 7-ro s zökött. 1 9 3 i-ban
2486 haláIos kimenctelű üaleseí íörlCnl, vqgyls
13l-gl kevesobb, mint az előző évben, de
még mindig több az elózó évet kivéve, mint
az éddilt megíígyelések alá vont esáendók-
ben.

Ha mélyobben bele pillantunk a statlsz-
tlkal adatokba, aá tápasztalJuk, hogy e
balosetcket nem a §ors szeszélye, s ném a
véletlen, hanem a íeln6ttek és a gyermekek
helytelen magatartá§a okozza,

A hrlálor fégíl balesetek különösen rzéler
tendet vágnak- a nragyar megtijhodás iíjú
}atonái, a kis gyermekek kózött. Ezek közülis a 10 éven-irluli gyermokek. továbbá a
60 éven folüll elaggottak az Áldozatqi a balese-
tgk több mint felének.

Hogyan hbítsuk cl a baluelct a $aládl
olűanban ?

Tát tdóben a slkoe járdát íűrérzporral
hlntsük be, még pedíg naponta többször ér
ng dobJunk el semml tArgyat, ami i?ér€n-
crétlensé§ okozója lebet. Ugyeljtlnk ar üzle-
tek {elett, lévó cértáblfrkra, vala§rtnt a,
ablakokba kttett virágc§erepe&rc, bogy e
rzélroham azokat lc ne rodorja.

§zobáinkban a slmára íényesltett padlóra
t€rÍt§ünk szónyeget, mert különben a 8yer-
mekek_ég az ldósebb _egyélek nlcaú§znák é3
c§onttöré§t szenvednek.



H^&toTTfr,K NAP]A
Solymossy Lajosék a városban laktak. Ott is járt isko-

lába. Most rnár heteclikes gimnázista volt. A sziinidő alatt ,

azórt mirrdig ki-kilátogatcrtt a nagybácsiékhoz a fa,luba, ahol
néhány év előtt még ők is,laktak.

Min<tig órőmrnel ment zr falura, mert kistliák éveinek
kellernes emlékeit idézték fel előtte a hajc[inn ipkolatársak-
kal együtt töltött napok" Közülük sokan voltak, akik abba-
hagyták már a tanulást és ipari vagy kereskecliíi pályára
mentek. Ezek közé tartozott Németh tséla, a kereskedíisegéd,
Onálló ember és így, nagy tekintélye van a még diák, haj-
dani iskolatársak előtt.

l,ajos ilyen gclndolatokkal foglalkozott, amikor a dól-
utáni vonattal a kis falu állomására érkezett.

Borult, esőre hajló yolt az idő. Lajos mégsem bosszan-
kodott emiatt. nrert a. mai napot ú5yis a rokonc,k társasá-
gálran akarta ettölteni. S ha' ninc'iin szóp idő, l€i;lább
rrem vágyódik ki a szabadlra.

Másrrap vasárnap volt. Kellemes melegséggel sütiitt az
liszi nap. Áz uicán is többen jártak már. mint tegnap, Lajos
minduntalan ismerlisökbe ütközött, íg,v találkozott Nénreth
I}élával, egykori iskolatársával.

- Szervusz Laios - nyúitcrtta már rnessziről a kezét.* §zép tőled, hogy bennünket is megllrtogatsz az unalrnas
ialuban. Meddis maradsz?

- Holnap-estig. A tíaórai ,vonattal megyek haza.

- Hát az is valami. A<ldig is elszór;rkclzhatunk. 'fudod,
én már halálra unom magaln ebbetr a nyomorult fészekben.

,- Béla, te túlzol, Ez egyike a legkellemesebb faluk-
rrak, ahol valaha jártam. Én rrrindi5 öriilök annak, ha ebbe.
a seerinted unalmas faluba visszajöhetek. No de hagyjuk
ezt a \érdést! űgy látom, ma r<lsszkedvű vagy. Gyeré've-
leml Elmegyünk Iarkas Pistáért s tőlük együtt megyünk
majd nrisére

Béla kis ideig hallgatott. Aztán hangosan folytatta gon_
<lolatait:* Ez igazán nem szép tőletek! Minden félévben csak
egy napra iön valanrelyiktek ebbe ae unalmas fészekbe és
akkor is a nap felét a ternplomban töltitek. Ha Pista is
veled nregy, akkor megint unatkozhatonr, mintha itthon
sem l,ennétek.

- Hát jöjj el te is velünk| Akkor nem unatkozol.
Még mit nem? Egész héten a pult mögött állok.

Csak vasárnap _vaq egy kis szabacl időm, még ,azt is a temp-
lomban töltsem? Csak nem bolondultam meg.

Lajos nem tudott mit válaszolni. Szótlanul mentek
tovább,

A falu utcái népesek voltak már, A szomszéd faluból
klsebb-nagyobb cs<rportokban jötte!- lányok és legények.
Külön_kiilön csoportokban. Erre ez ígv szokás. Mentek a
templom felé.

Farkas Pista otthon volt. ő i.s éppen a templomba ké-
szült. mikor Lajos és Réla odaértek.

- Hát, ha annyira templomba akartok men§i
moqdta Béla, * elkísérlek benneteket a templomig. Leg-
alább útközben elbeszélgethetünk,

Elindultak.
A templonr környéke tarkállott már a falusi lányok

színpompás, rlj ruhájától. Lajos es Pista elvegyülteli a
tömegben,

_ _ !éla kis idei5 határozat|anul nézett utánuk, Majd meg-
fordult és lassír lépésekkel visszafelé indult.

_ Á távolból még hallotta, amint a templomban meg-
szólalt az ének hosszan elnyrljtva, ahogy a filusiak szokták
ónekelni. 

{.

\í{snap iinnep volt. Mindenszentek ünnepe.
Délután a fiúk sétálni mentek.
Egy dar,abig a falu utcáin bol;,ongtak" Amikor aztán

rnár valamelrnyien összeverődtek, kimentek a rétre, elmen_
tek az errlő felé" Bejárták azokat a helyeket, ahol a nyár
tikkasztó napjait oly bcrldog gondtalarrsággal töltöttó! el,
Jó volt felidéini a izép élménfeket.

6

De ilyenkor ósszel nagyon korán sötétedik, A sétát rö-
vidre kellett fogniok, hogy szürkületre visszaérkezzenek a
íalutra. A falu elsii házaihoz érve, a délután további pro-
gramját lreszélték meg:

- Menjünk el litániára és onnan a temetőbe. Ma van
Halottak rrapjának clőestéje. Olyan megható ilyenkor a ki-,
világított tenrető.

Ezt Lajos mondta, de még be sem fejezte, Béla máris
kiizbevágott:

- Jöijetek el hozzánk klrrtyázni, lesz bot is. Lajos meg
hadd menjen ienplomba m,egint, ha olyan nagy kedve
van hozzá|

- ü]n elmegyek, ha BéIa gúnyolódik is. Ha akartok,
jöjjetek velem, majd akkor Béla is iön,

Nem szólt többet. Megindult a Fő-utca felé. A többiek
tanácstalarrul álltak. Amikor aztán Farkas Pista Lajos után
irT<lu],t, valanrennyien szótlanul követtók őket. Béla egye-
clii} nraradt. Tjtánuk szólt:

* Hát egyiktek sem iön velem?
Laios visszaforclult;

-'Ugyan ne okoskcldjI Bélal Jöjj te is velünk, Egye-
dül úgyis csak unatkoznál otthcrn.

Bélának megint az ötlött eszébe, ami már délelőtt is
foglalkoztatta, Kcll valami okának lennie, amiért Lajos és
Pista mindig mennek templomba a szünidő alatt is. amikor
pedig senki §em ellenőrzi őket. És itt az érem rnásik oldala
is! Ha nem megyek velűk, hát akkor egyedül unatkoaha_
tom, mintha itthon sern lerrnének a barátaim, Ott sern lehet
rosszabb. mint egyecliil ulratkozni,

Mindez egy pillanat alatt cikázott át gondolatán. Máris
váIaszolt.

* Na jól van. Ha annyira akarjátok, én is veletek
megyek. 

B
Hat órakor van vége a litániának.
llyenkor ősszel már sötétedik hat óratájt, még ha tiszta

napsütéses volt is a délután.
A templombó| égő gyertyákkal a kezükben mennek a

falusiak a temető felé. Nincs me§§ze a temető, ott van a
falu szélin a vasuti töltés mellett. Az egyetlen kapunál kis
időre megtorlódik a tömeg. A kis kápo[na előtt visr, e| az
út. Bent a halvány gyertyafényben öreg nénikék térdelnek



ax oltár körül. {mádkoznak. Csak egy pillanatra lehet látni
őket, mert a tömeg tovább sodorja az embert.

Itt a kápolnán túl aztán már szótszóródik a nép. Ki
trre megy, ki arra. Amerre óppen a rokonai, ismeriisei, hed-
ves halottainak a sirja van. A fiúk i§ szótválnak itten egy-
mástól. Kiki megy a maga hozzátartazői után,

Solymosy l,ajos hátramaradt egy kissé. lgy láthatta,
hogy Németh Béla sem ment haza, ő is itt nraradt a teme*
tőben,

A kápolna harangocskái messzelrangzóan csilingelnek.
Mikor néha_néha rövid időre elhallgatnak, a tenretőre száll
a nagy pillanatok ünnepélyességének néma csendje. Gyenge
szél fúj. Meglobogtatjaia sirokon ógő czernyi gyertya fé*
nyét. A temetőt annyira megvilágítják ezek a kis, halotta-
kért égő lángtlcskák. hogy az őszi este sötétje ellenére is
me§§ze el lehet látni,

A sirok kóziitt nénra c§endben járnak az emberek, fuíin-
denki csak suitogva beszál. mindenki magábaszáll ezen az
estén. Ez a haltlttak estéie" Az élők a holtakra és az elmu-
lásra gondolnak,

A gyertyák fényt síró és imádkozó, lehajtott fejű
tmbereket vrljrgít rneg a kis íalusi temetil misztikus világos-
ságában. . 

"

I3éla a cstndesen sirrlogáió érlesanyja mellett állt meg
az apja sírjárrá[.

Felraizanak trenne az emlókek. -* Nem volt itt mál
három éve, P*dig azelótt minrlig ide szokott iönni az édes-
anyjával' l],s ii is gvujtott egy-egy gvertyát az édesapja
§lrJ an.

Aa édesanyja, mintha meg,sejtette v<llna fia gonrlolatát.
rij gyertyát vett eló a kendője alril" liiának nyujtótta, Béia
zavarábarr alig tudta meggyujtani a gyertyát. Vógrc sikt-
rült. Most megkönnyebbiilt lélekkel tekirrtett au anyjirra,
Mintha könnyező szeméLren mosolyt látott volna {elcsillanni.

Béla lehajtotta íejét. Saját életóre gondolt.
körülötte csend volt. nóma temetői csend. csak az ii§zi

sné| zlzegett a íák szát,az levelei és kopaszodó ágai kiizőtt.."
Egyre erőseblr szélhullán jön, Néhány gyertya elalszik

a qírok szélén. §ötét lesz. A lehajló emberfejek megrí}í)z-
dulnak, a kezek előrenyú}nak. Meggyujtjak az el.alrrdt 5ycr-
tyákat._ Ujra a régi világrrsság árad el a teinetőn.
.' Á glertyagyujtó kezek rrregint összekrllcstrlírrlnak ós a

lehajtoti fejű, fáradt emberek továhb rnondják a megszaki-
tott inrát. 

* .

Lajos észlevette. hogv Béla a közelében haiadt el ós
erősen iánézett. Otthagyta a nagylrácsiékat és-gyorsaa §éia
után sietett, A tometö kapujában órte utól,

Béla rne5rázkódott, amikor hirtamögiitt }-;r.ios várat-
ianul megszólalt;* Akartá} valamit rrrondani nekcnr, Béla?

- Igen. Meg zrkartam kösziinni, hogy ide hoztál. Min-
dtn olyan .szép és oly.an nrcghatír volt itten, hogy m.ost rrlt,L
rnásként látok mindent.

Béla hálás tekinicttel nézett Lajosra,.
Lajos kezét nyújtotta. i!]s akkor a tcrnetíih,ől kiárarl,i

misztikus fényben ú5v látta, mintha egv kiinrrvcse,pp giircliilt
vtllna végig Béla arcán. Balla..Dclró

IIAII

llfegirrflut a llfagynr Cserk6sz erd6lyi cserké*n lovel*rése
TasTv:ÉREK vAGYUNI(l

Évek lrosszír várakozása után §zabadon írhatunk és mehctiinl< }irrlél3, visszak,eriill, részélre]
l\{egkell isrnerkednünk az erdélyiekkel, hogy me§i§merh§§§ük és rnég johbarr megszerethessiik })rrié}l't,

LETEl,n[/-Üxxl Minden dunántrili, alföldi, duna-tiszakózi, tiszáninnqni cserktiszÍiúntli legvert
barátja, pajtása e mo§t visszakerült kele|i rósz}ien.

Csnúln,ko űruűll||
Parancstrok urad a napokban megkapja az Oí§zága§ Yezetötiszt felhívását, jelentkezzél nála 1 f,sak a

e§apatok útján le}ret csallakozni. NÖm iierkészek is d§allako4halna.lr (ha elófizetói a }tagyar í]selkilszrrek),pÁLTÁ r/A,I:I
§zép silierrel zárult a ,,Test;vérek yegyunk":pályárat elsír része. A má§otlik rósz íeladata:
tatÉt n{iy IjüYÁNoLYAN KoRU És §o§LAl,KOzri§ü FItrIl0z. MINT TE !A§Y.
A levél ószinte legyen és teljesen frázismcrrte§ l Ne ,,hazaff!i'-as levelet írjato_k, hanenr _ma§ygr Jiúhrrz
méltó öriirlrteljes é§komoly le§yen! §zóijon magatok, sziileitek $ l..1{,j 1t,pcne'i,_gsapatodnak, órsödnek,
műhel_vedrrek vagy iskoládník életórói, ,I}tkiiklösi lratárirtő: 1l}40. no!,cmhor 2l}.
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4Jó munkátl

A MAGYAR cs§filKÉ§z §zünK EsZTííSÍ]c§
tsudapest;.V. Nagy-§ándor rttca (i



fiyüJTörrünn nnn§tyÉnrt
Október l§-én és 16*án Budarlest esyetlen

ópkézláb cserkész §em volt iskolában. §gész
lap targoncák mellett, kocsikon és katonai
teherautókon leltetelt őket láttti. oyüjtöttekl

A kora resgeli órákban ieszes vigyázzban
álltak a iiúk és csillogó szemmel hallgatták
parancsnokuk szavait. Beosztották óket egy-
eí{y jármü mcllé ós egy piros ceruzával rrleg-
jelöit térkópet adiak a kezükbe, majd (itra
bocsátották öket,

llli is megkaptuk az utasitásokat, a térké-
pet és a kocsit, A térképen meg volt jelölve,
hogy hoi keIl 8yüjtenünk, odairányíttlttuk a
kocsit. Utközben clbeszélgettünk a lovakat
haitó katonával, sőt egyesek rnég a lovakkal
is meslrarátkoztak, tlamarosan elérkeztünk a
mesjelölt utcákhoz. Leugrrlttunk a kocsiról és
bementünk az clső házba, kicsit eifocódottak
voltunk; nem tudtuk, hogyán is loc történni
az *gész, Nagy volt bennünk a lelkesedés és
a szegény erdélyi testvéreinken való §e8íteni-
vágyás, de most, közvetlenül a cél előtt rnégis
aninden rnásnak tún,t, milt ahogy elképzel-
tük. Ez az érzés azonban csak átmenetileg
vett erőt rajtunk és ,Iramarosan beletaláltuk
maguflkat az adott helyzetbe. Bekopogtunk
a házmesteréklrea, és megkértük, hogy szó-
laltassák mes a légvédelmi kolompot" Azok
először idegenkedve mustrálgattak bennün-
ket, de midőn megtudták, miról is van szó,
egy§z€Ire kedvesebbek lettek. Előadták a ka-
lapácsot, ntozsártörót, sőt néhol még a kis
ie,jszét is, hogy csak veriük m*g az udvarban
lógó s,índarabot, amellyel a riasztást végzik,
tíát mi lem is voltunk restek és olyan ko.
lompolási vittünk véghez, hogy, minden lakó
kiszaladt a iolyosóra, megnézni, htlsy túz,van-e vagy pedis légitámadás? Mikor már
rtem yolt lakó a házban, csak a íolyosón, ak-
kor odalen,n egyikünk kiil.lt az udvar köze-
pére, és me§mondta a lakóknak, hogy az er-
délyi menekültek s.zámára syüitünk teímé§zet-
he_ni ado,mányokat. Elmondtuk, hogy minden
lakásba íel logunk menni, becsönsetünk és
áiyesszük azokat n ruhanemüeket" amelye-

Gróí Teleki PáIné Horüy Istvánnó klsórctében
me8tekinti a gyüjté§t. (Gön.i |elv.1

ket ők a szegény menekülteknpk szántak. Ájószívű adakozóklrak pedig egy kis enrlék*
bólyeset adu.nk az adomány nyugiázására.
Alighogy elhangzcttak ezek a szavak, már
szaladtak .fölfelé a fiúk a lópcsókön és men"
tek a lakásokba.

Nagyon kedves jeleneiek játszódtak itt le.
Volt egy öreg nórri, a,ki nagyon bizalmatlanul
íogadott, de mikor me§mondtam n§ki" hocy
miért iöttem, egy§zerrc könnyekre fakadt"
§lrva mondia:

- Aratyos cserkész úrfi, nincsen nekem
|ta5znált rrrhám, amit odaadllratnék, mée j6
is alic akad . . . De rrézze, fosailja el ezt apáí pen8őt, bár ezerannyit adlratnók, kettót
adok szegény m,egboldogult uram nevóben,
aki sríntén erdélyí volt ós már nem érhetto
meg ezt a csodálatos ieltámadási, kettőt pe*
dig a magarn nevében, aki ,megtanultam,
hogy milyen ,jó az, ha az emberen segíte-
nek...

Általában mindenki adott valamit. tta mást
ú,em, e§y pár cipőt hozott ki az ajtó előtt
várakozó cserkésznek. Nagyon kevesen vol-
tak, akik nem adtak §emmit. A lestö,bb he-
lyerr már elő volt készítve * ruhanemú egy
kis csornagban ós így készgn várták a cser-,készekei. Ámikor aztán csöngettünk, mo-
solygó arccal ,hozták a csomagot és kérték
cserébe a bélyeget. Nagyon gyorsan ment az
ilyen helyeken a cyüjtés. Mikor elmentünk,
csalrírgy sugároztak utánunk az ajtókon a kis
,,Erdélyért adakozott!" ielirás,ír bétyeeek,

Estefelé fáradtan, kipirult arccal mentek
hazaf eló a fiúk. Mesélgették egymásnak az
élményeiket, a cyüjtés érdekesebb mozzana-
tait, yitatkozta"k, hocy melyiknk §uedett ö§§ze
több csomagot, de abhan mind megegyeztck,
,hggv ezen a két napon igazi, komoly, jó mun-
kát véceztekl

8

Adományokban nem YOlt biány. (Iroila, lelv,)

{ava.}

Rerakodás az aulóba. {Gönex íelv,}§zekérre rakJák a gyüitótt 9lnyagót.



,,HADIK ANDRÁS" lGRÉKPÁRos JÁRÓRVERSENY
A FELSZABADUIT KASSA CSERKÉSZKERÜLETÉBEN
_ flősök vasárnapián rendezte a kassai cser-
készkerület nagyszabású kerékpároi járói-
versenyét. Erről szól az alábbi beszámoló...

,,A iladik kerékpáros cserkészeket a hós,
sebesvástájú fiadik András lruszárgenerálisés a kárpátalját visszafoglaló honvód-kerék-
párcrs_ eszménye fogja össze, A kerékpáros
cserkészek nem tudnak Hősök vasárnipjál
sem csak beszédekkel emlékezni, vérükbevan írva a hősi tettek vágya!'' * ezzel
kezdte beszédét a jáiék vezetijje a névtelen
katona sirjírnál a hősök temetőjében. - A
kerékpáros cserkészek a ihósiik síriához za-
rándokoltak el vasárnap reggel, ho§y eri.it
merítsenck a lrősi tettekre való előkészüle-
tükben, járő,rversetry közben. A kerékpírros,cserkészek tudják, ihocy milyen sok a tenní-
való, és mily kevés idő van a rnagyar élet-
ben. 'l'alán kerékp;irozni sem ptrszti- élvezet-
ből, hanem időuyorósből szoktak.

*
A hősi mege,rnlékczések, a névtelen katona

sírjának megkoszOrlizá§a és a iárőr elindí-
tása egy időben történt a XI. kassai cser-
készkeriilet iontosabb gócpontjaiban, Kassán,
§átoraljaujhelyen, §árospataktrn, szikszón,éi
Szepsiben. A döntijbítói és játékvezetői tes-
tület is egyformán hajolt a jártjrpara,ncsok-
,kal és döntöbírrli utasításokkal megíakott
asztal föló és tarrulmányozta a2 útvonalat,
ponttlzási íend§zert. Ciémesi József döntő-
bíró ka_qsán kiadta az utolsó uta§ításokat s
a §árga és kék fél döntőbírái, Qsanád vilmos
és Szabó Elemór pontos egyéni és keré,kpár-
felszerelési vizsgálat után, negyedóránként
.elind,ították a járőröket. Minden járőr kapott
egy lutó döntőbírát vagy mint a íiúk becéz-
ték.,,pontozó bestiát",

(Az egyszerre több helyen íolyó versenyről,csak néhárry, röptiben elkapott párbeszédet,
éIményt sikerült iel.jegyezni,)

:*

.., lfárca körül kerékpároztunk nagy iram_
ban, úsyhogy a ,,pontozó bestiánk" már alig
bírta szusszal, amikor iirteten elkiáltja ma-
8át:,,Repülőt" Erre szinte egyszerre esa-
vartuk az útszéli árokba a kor,mányt és la-
pultunk $eg, 

^7 
iide, nedves lüben^

- Döntőbíránk ,meg írgy trllszaladt raj-
tunk, mintha valami diadalmas hadvezér lett
volna, lgaz, hocy a repülőtá,rnadást meg-
nyertc, de mi is megnyertük, meri nem tu-
.dott lepontozni.* Csak Sanyó lem nyert rajla, mert
amint lcvágridott, elhajlott a sárhányója.

,*

- Nálunk a gáztámadís volt a legé,rdeke-
sebb *- mondja Cabi a másik járőrnek. 

-Csuda ne}réz gázálalcban kerékpározni.

- Mi szép lassan haladtunk a gazzal íer-
tözött terepeú. Meg se éreztük.* Nekünk azt mondta a parancsnok ,úí,
hogy jussunk keresztül gyOr§an ilyen eset-
ben, hiszen úgy sem lehet nagy kiterjedésű
a gázosított lcrület, - Peti csuda Lüke Tóni
volt. Az út felén levette a gázálarcot, m§rt
nem látott. Pelsze szigoríran lepontozták.* Mi sem láttunk. Ncm volt páramente-
sítye az üvegünk. De legközelebtr ncm is
engedem el úgy a iárőrt.

:t

Az úton két döntőbírákkal megrakott autó

,halad. Ezek a vonalellenőrök és a íutó döntő-
btírák.

Mesállítják a iáröröket, jelentést kérnek,
megvizsgálják a járőr állapotát, éténksécét,
kedélyét, cserkészszerűségét, fegyelmezettsé-
sót, kikórdezik a ltégxett munka felőI. tlolló-
házáná| találkoznak Sátoraljaújhely és Kassa
vonal döntóbírái és megbeszélik az inditás
körülményeit, az érkezésnél követendő eliá-
rást. Majd tovább folytatják írtiukat.

il

Az egyik járőr Fsztárosban üagyta eltik-
kadt, fiatat tacját. A vonalellenőíök azonban
azt a választ kapták a fiúról gondoskodó
iöldlrirtokostól, hogy Oömböc barátunk Her-
nárlzsadányba karikázott, hogy bevárja a
visszaíelé arra menő jírórt. Llernádcsányban
nagy gyülekezet vette köfül cseíkószűnket,
aki a körülálló gazdalecényeknek magyarázta
ólmónye,it.

*
Minden járőr befutott már két órával eze-

lÖtt, csak egy van méc kint, pedig már este
iél kilenc óra van. A játékvezető§ég nem

í\ gyóztes Járő, (134. Ilcgyaljai Erő, sárospatak)
a Magyar Cserkészszövetség serlegóvel.

i

Piros l, Járőr lndttása. Jár6r pafírncsnok Gőbel
Ottó 142-" Rákóczi cs. cs. Kas§a. (Szilrlquí lelu.)

tudia ieldolgozni nyugodtan az eredménye,
ket, m§rt asgódik a ki§, járőrért, a legfia-
talabb tliúkórt, akiknek járőrszáma, véleileniil,
éppen 13-as volt. Taxit rendelnek és végig-
íohannak a járör írtvonalán, Minden kerék,
páí mellett lelassít a 80-as se,bességgel suá,
guldó kocsi. ,A kérdez,ősködésre semmi pozi-
|ív válasz. llernádcsányból visszaíordul a ko-
c§i é§ §zalad a §zéplakapáti útvonalon. szép-
lakapáti után vógre megpillantják két c§eí-
készkerékpáros hátát három kerékpárral a
rellektor iényterében.

Delekt,
Lóri meséli el az esetet. - Rövid kétkilo-

méte,res írtvonalon,ez a harmadik defektünk.
Alig meatünk 50 métert, úi és új de{ekiet
kaptunk. - A döntnökök inlézkednek.

- Cabi a Széplakról Kassára 10 perc mulva
induló vonattai hazame8y. személypodgyász-

ként felndja a két elíomlott kerékpárt. Lóri
beszál1 a kocsiba. Indulj.

A kocsi Bárcán érte utól a járőri, akinek
a széplak*bárcai há,romkilométere s úion is-
mét két defektje ,volt. A b,árcai veítdéglősböz
tette le a j,árőr romlott gépeit és autóval
jött be. A kerékpárokra döntnökök iilt€k,

Az izgalmas utolsó járör tagjai is hazatér-
tek 10-re, hogy ,rnegnyugtassák az aggórlí)
édesanyákat.

rt
Éjjel tz óra van és a döntóblrói testület ft

kassai tüzoltólaktanyában még mindég szír-
mOlja az eredméilyeket. A kassai jíriíröket
mind ieldolgozza. Közben vonatoil ,beérkeznck
az összekötók Sárospatakról, Sátoraljaújhely-
ről, Szepsiböl, Szikszóról. Jelentést te§2níjk,
nre!yeket íolytatóla8 feldolgoznak.

- Ezen a íájíajzon nincs észak-déli iránl,.
Javasolok egy hibapontot.

_- fbben a jelentésben nincs sehol sern
időpont. Javasolok 3 híbapontot.

- Ez a ljárőr nem jelenti a ieldérítendíj
község katona,i befogadóképessé§ét, az álltl-
más tengelybeíogadó képességét. Javasolr>k
4lriba,pontot,..

Az eredtnény már rnajdnem rkész. Sirttlr-
aliaúj,helyról hiányzik nrég négy !árór }on-
tozása, Nem íutottak be az összekötő vona-
tának indulásáig. Amíg nem iön meg expre§s-
levélben, addig nincs eredrnény, pedig a jírí-
őrök várva várják. Bizttls üríól is álmorltak.

Az órtékes díjak, a cserkészszövetség, a
kassai,lradtestparancsnokság ezüstserlege ós
a Nemzetvédelmi Főbizottsác kerókpáros-
szobra, a Cserkészbolt rover sátra tovább
is ott csillognak és csábitana,k a kassni Fö-
utca egyik kirakatában, az emléklapok pedig
kitöltetlenül várják a betiíket a,kassai cser-
készkerület hivatalos helyiségének írilasz-
talá.barr . , .

Egy hét mulva gyülekezlek az, gredmén§:
kihirdetésére a járórök a kassai prtlmontíci
gimnáziurn udvarán. Négyszögben állnak le|,
az udyar egyik oldalán elhelyezett és érté-
kes díjakkal ,rnegrakott asztal előtt ós itt-ott
már találsatják az eredményt. Dr. Buczk(l
Ernil, a XL ker. üv. cinöke lép az asztal
elé és a cserkészinduló eléneklése utá,tt szill
a győzte§ekhez. 

,
-* Teljesítettétek kötelessógteket ... jtj

munkát végeztetek,... első résztvevói volta-
tok egy évröl-évre mesújuló neme§ v€íseny-
lek, melyet más cserkészkerületek is fognak
követrri, l

- kihirdetem az eredmérryt: oyíjztek t
sárga jelzésü kolozsvárí liadtest jái,őroi 258
hibaponttal a kék jelzés.íí ploesti hadtest jír-
őrei ielett, kiknek hibapontjuk 475. Üdv a
győzteseknek. Első a kolozsvári hadtost 20ir.
jelzésű iárőre, a 134. sz. tlc§yaljai Errj iírröre;őrzi a . Magyar Cserkészszövetség eziist-
serlegót, Második a ploe§ti hadte§t l4-e§ iár-
őre, a 16l. §z. Beíc§ényi c§. cs. járóIe; őrzi
a ,ín kir. VIIí, .kassai hadtsetparancsnoksáx
ezüst§eílegét. tlarmadik a kolozsvári had-
te§t 7-es iáróre, a 238, sz, §. K. O. cs. cs.
L járőre; órzi a Magyar C§erkés7.szövet§é§
Nemzetvédelmi Főbizottsásának kerékpíros
szobrát. Miaden járőr omléklapoi kapctt a
versefly emlékére,

}lálatelt szívvel énekelték a járőrók a
magyar imádsásot, azt, ami írtjrrkon is segí-
tette őket:

- lsten áldd mec a fiagyart . . .

Bcítltoít a zöld 3-as jífőí. Jíúíjrpk. I)iósfitőri
Jcnű 256. Kuntl cs. cs. Xassa. í |'ilkqps:hu íplu.)

Dr Ka§sal Eínő

§zepsii cserkószek indulá§á. 706. sz. BercsóDyi- 
cserkészcsapat. (Villtous:ktrt lciu.7
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,. ij,.ai és lassan elérkezik az első vizsgához, az ,,A" vizsgához, Hogyan

várta ezt is! Hányszor képzelté el azt a pillanatot, amikor_ egy
széo reoülése után'felharsalr társainak a hangos 

^^áá... 
kiáltása,

am^elv s^zámára az e|ső vizsAa sikeres letétetének hírét jelenti. De
mikor ez csakuryan mestöriént, elkönyvcli a sikert és alig várja
a következő róülést, a]mely közetcbb viszi a ,,B" vizsgához. A
reoülósben ninis mesállás!'Nem csoda, hiszen minden repűlés,
m3g a lepkisebb is. Úi élmónyt ielcnt a repülónek.

" Sri.rtl észre sem ieszi, lejár-a négy héf és rljra ott áll a tá-
bor kózepén a zlszló alatt és hallgatja Hugó bá' búcsúszavait,
Az insén azonban ott díszlik a repülók jelvénye, az arany §a§,

alatta"oedis vidáman csillog a kék zománcjelvény a két fehér
siráltyai, airely büszkén hiideti, hogy tulajdonosa már a ,,B"
vizsgáv a| rendelkezik."Mikor hazatór, a csalá<l alig ismer_ rá. A feli.iletes, szeleburdi
fiúból a repülés komoly, meggo-odolt iJjút faragott. Sápadt..arcát
a rrap lcbainitotta, szcrneibű a jólvé§zett munka tiszta öróme
csilldg és alig várja az első vásárnápot,,hogy kimchessen a

,,Hegii"-re, gyárapítla repülőtudását, közelebb jus,son a nemzet_
Íori'bitatáisázolÜányt jeicntő ,,C" vizgához! (saly}

Mcnnyi izgalmat, munkát, sót diplomáciai készséget jelent -kúlönösen a mama ilyen irányú befolyásolásánál - az, amikor az
ifiú ember e|határozia, hogybelőle pilóta lesz és elrnegyarepülő-
táborba. Milyen fínoman ,,adja be" a veszedelmes dolgot a ma-

, mánakt Elősiör csak repülötárgyú fényképeket mutat _ ,,ugye,
milyen szép és veszélytilen spórtt" - felkiáltással. A ió{zlésú
mama esztétikai érzékére sikerü} is hatnia, de azétt a ping-pong
sport veszélytelenebb voltáról inkább meg van 6yózódve. Árról
áonban, hogy az ó egyetlcn, drágalátos csemetéje repülö 1e6yen,
hallani sem akar.

A oaoa csak annyit mond: ,,Semmi kifogásom ellene, ha
maid m'esilapítiák a 6'0 éven felüti nyugdíjas pilóták otthonát,"
Miie - iz eivciőre csak talpraesett - csemete igy válaszol: ,,Azt
usyan més tiém alapították^mcg, de engem fognak me5bízni az
alápszabá§ainak kióoI6ozásával." A papát sikerül is ,,leszerel_
nie".

ley aztln minden diplomáciai tudását a mama ,,kezelésére"
fordlt]tíatja. Különbözó apró fogások utáq jön a nagy ,,ásyúl",

,,De 
-mama, hiszen a Gézát is elengedték és akkor €ngemet,

aki az idén nyertem meg a Csajág-Röcsögei Fajgörénytenyésztók' Egyerülete Sakk és Dalkörének billiárd vcrsenyét, en8em nem en-
' sóánél el"; - mondja az önérzetében mélyen megsértett ifjú

iitáo. Erre a mama feladja az utolsó védelmi vonalat is, az
..cllensés" oedir didalmasan bevonul a - repülőtáborba,' 

Az "eseméniek ezután vitlámgyorsan követilc egymást, A szí-
ves fogadtatáson meglepódö flótás majd hanyatt esik a megható-
dástól, mikor a csárkÉszrcpülők kedves Hugó bá'ja kezet fog
.vele, ezael is bizonyítva, hogy moet már az ifjí titán is a repü-
lők néoes táborához tartozik.

A'fogadtatás után azonnal megnézi a gépeket. Persze. akad
egy-két ,,jóltájékozott" ifjrl is, akili magyarázattal szo|gáInak. Á
siégény iöl,dfiilú kezdö 

'egélzen belezávarpdik a sok ,,szak-
dumába". t

Hát még mikor a tábor illueztric fóoktatója. §anyi bá' kezd
beszélni a légellenálláoról és egyéb csodadolgokról, Ekkor jön rá,
hogy a repülés clméletét nem a tízfilléres regényekből lehet meg-
tanulni, hanem szakkönyvekból. De - hála a különbözó oktató
urak elóadási készségének - ezeken is hamar trllesik. Ncmsokára
pedig íelvirrad a nagy nap, amikor gyakorlatban mutathatja be,
hosv nem hiába iauult elméletet."'Hát ., számára csakugyan óriási esemény. A §trázsa hegy
alatt, egy szép lankáson áll a gép, a kedvenc ,,Bőgling", a.hogy a
firlk a ,,Zösling"-et elkeresztelték é§ várja azokat a ,,vakmeró"
ifjakat, akiket a jósorsuk úblzott, hogy átsegítse óket a lég-
kéresztségen. Az ,,elítélt" beül a gépbe és szorongó ezívvel várja
a pillanátot. ami után olyan sokat vágyakozott és amit olyan
soliszor elképzelt; az első repülést, Az oktató úr, aki nem az elsó
,,fi3urát" segítette át a légkererztségen és nagyon jól ismeri az
els6 repüléseknét íellépó ,,startlázat", halk hangon e|magyarázza
mégegyrzer, hogy mit kell, illetve mit nem kell tennie, Azután
felhangzik az energíku§ vetényuólt Kész? - Készl - Kihrtznit -Futnil - Ell

Alig hangzik el az utolsó vezényszó, a Z§gling, nyer8:ében az
újdonsült pilótanövendékkel, elhagyj a az ,,ánj,áföldet'i és 20
méter távol*ágon kererztül kb. S cm. ,omagasságban" ílvatolnd

Szorgalmas
cser]<észkezeIr
ápolják a be-

t€g sép8t.

Az
,,álomkapu"

utasá| majd Úegunván a tóle szokatlan nagy megeróltetést, piló_
iájának mcgkö_u_nyebbült sóhajtásától kísérve, méltósá6teljlseniájának áegkönnyebbü
leül a földre. Mire ki!

áegkönnyebbült sóhajtásától kíséive, méltóságteljesen
földre. Mire kikászolódik az újdonsült repúlö a sok be_
ederból, már o<laéroek c§oportiának többi taciai is. akikkötóhevederból, már odaéroek csoportjának többi- tagjai is,

elhalmozaák kérdéseikkel. Ezeknek persze, már mint 6rég lelhalmozzák kérdéseikkcl. Ezeknek persze. már'mint 6rés pilóta
mesél lenézően az elsó repülésről. §zinte'látszik rajta, trogy ezt
sondolia marában, ,.Ti [il emberpalánták. nekteli íosaiinatok
mesél lenézően az el§ö repülésrő!. Szinte látszik rajta, Eogy ezt
gondolja magában: ,,Ti fiis emberpalánták, nekteli íogaiÁatok
sincs róla. mi az: repülnil Maid ha már olyan öre§ pilóták lesz-
gondotJa magaban, ,,'ll "Bl§ em,berpalánták, n€l(tel( l
sincs róla, mi azl repülnil Majd ha már olyan öreg pi
tek mint ón. maid szóbaállok veletek is." Estére ocrsze
mennyien,,öreg- pilóták" lesznek,

Ázután viríáú élettel, sok repüléssel eltelik egy hét, kÉt bét

tek mint én, majd veletek ig." Estére persze már vala-
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"a §rutr( .ű.-Bol"Ítr.áts páEtáJ A
A harlitechnika, nem ism,er 6egállást. L}j

háborúk új ieladatok clé állítanak és azokat
tredményesen r:sak írj., meslepö harcieszkö-
zökkel lehet rnegoldani. Egy eddig nem is-
n,ert fegyvcrlajta trarctlavetése, -- kel!ó itlő-
ben, kellö töme§ben és jól kiképzett §?e-
mólyzettel, * biztos fölényt jelent a megle-
pett ellenség íelett. A védöíegyverek kifej-
lódéséhez .mindic idő szükséges. lla ehhez.
vagyis a védelem megszervezéséhez a lá-
madó időt nem hagy, -, a győzelem nem két-
sé&es. Á mrrlt vitágháború legnagyobb ují,
tása! talán a tank és a gáz voltak. Zuhanó-
bomblizásról l918-ban ilem volt még szó. t]z
az ír j támadási mód azóta lejlődöit ki és a
most íolyó háborúban nyert döntő alkal,ma-
zást.

Foglalkozzunk egy kicsit a bukórepülés
közben ledohott bomba írtjával. A hadvisclés
ttlcloínányában úgl,i_s mind több és tóbb fizi*
ka tudásra van szükség!'I'rrdjuk iól, bo§y a lóglrajó a levegőnél
könnyebb és a §áz felhajtóereje egy htly,
b.en illva is lebegésben tartja. lgy a léghajó-
vat bárlnely iöldi célpcrnt ielett me8állva p(}n-

tosan a kitűzt'tt helyre cjthetjük a bombát.
Nenr így a repiilijgépnél, melynek a levelgő-
hen nraradáshrlz sebességre ós rledig igen
naBy sebességre van szüksége. A haladri xép-
íiil leejtett bonrbára a földi nelrézsógi erő
hat, de a fizika törvényei szeíint tehetet-
lenségénél íogva tovább repül a gép í}illa-
natnyi.haladási irányában előre is. A pálya,
mint az ábra mutatia parabcrla lesz (gyorsuló
.tnozgíts lelelé e8ysnletes moztaás elijre). A,

mozgó vonirt ablakából kiejtett kő a iöldre-
érés pillanatáig előre is repü1, nemcsak 1e-
felé esik! 'fehát elöre kell célozni, Ami-
kor a gép a cél fölé ért már régen késő! Kér-

trcts

llla uztízrn, a, hírLét, hrlgy drdga jó cserkésztes1uéremet, ualahol
Erdélyben a romúaok megöIték . . . Hadd búcsú.zzam el tőle .', ,

Ked,ues Lacikám !

Szomorodolt szíouel leuelel trok Nékcd, akí ezt már esak lelki
szeíneidde_I |ogod, oluasni. Elmenlél közüIünk. mert Islcnünk úgg akatta,
29 óuen keresztüI uédelmezcll jóban-rosszban, megsegttell, neÉtz próbó,-
kat mért $d, de lrdsiesen kíáiloltad és most olgőn haláIt adott 'néked.,

amelg a legszebb: c hazáért haltúI mel, drúqá cserkésztestuércm !
Emlékszem jól, lizenkét éuesek uoltutik, olt iorakoz|unk a Naqusdoos

Fejedelem 44. izámú cserkészcsapatának lilíomos zószlaja ataii. ÉU-
ször uolt rajlunk az cayenruha. Filhangzot! a Iooadalom,'. . Teliesltem
kölelességetmet Islcnnel, hazúmmal és embcilársaimmal szemben - . .

dés, hogyan lehet kiszámítani, hogy mikor
oldjuk ki a bombát, hogy a löldi nehézségi
erö és a tehetetlenség kölcsönöztc sebessé,
sek éppefi a célba vigyók. Ezt a számítást
alkalmas célzókészülék vészi el, A célzó be-
rendezés nacyjában egy távcsóhöz hasonlít.
.4, repülő§ép a cél irányában repül, Amikor
a megleleló lnagassági és sebességadatokra
beállított távcsó haiszálkeresztie irányába
kerül a cól. -- a pilóta, illetve a bombaveiö
kioldja a bo.mbát és az a cél lelé repül,
mint azt ábránk mutat,ja. Az ilyen célzóké,
szülékek iíaen kiválóak, de a"érl a célzá§ba,í
még mindig marad egy §or bizonytalan ié:
nyező. 'I'ermészetesen €z városok vagy 8yü-
lekezö hadseregek bombázásánál nem játszik
rilyan naíiy §zerepgt.. Egyes elkülönített cél-
pontokriál azonban a találati valószínűség nem
teljesen kieté,§i,tö.

Nagyfontosiágír egyes célpontok (bunke,
rek. |őszerraktárak, repülöterek, hidak, ha,
<1ihajók, pályaurlvarok, sót vonatok stb.) biz,
tos megsemmisíiésére használják a bukó,
bombázóliat, az u. ll, ,,stukákat", A bukó,
re.pülő egy ,maxasságban közellti meg célját
és onnan csap alá hirielen, Jól mesiisyelhet-
jük a iilnrhiradók képein. Elöszor oldalt íor-
dítva, csúsztatya zuhanásba hozza gépét,
azután orral előre zuhanva egész meredek
_qzög|ren rárepüi a célra. A célzás magával
a ,,.éppel történik. A sép 6-700 km-es sebes_
séggel zuhan lefelé, a pitóta alatt villámsze-
rüelr nönek a iöldi tár.gyak, mtc kb. 6-E00 n.
mirgasságban kioldja a bombát. A bomba me-
redeken zuhan a célpontba, a pilótá hirtelen
felrántia a Bépet és a légelhárító ágyúk tüze

.P

btl.th ortkaF
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elől menekül ivnét feltelé. (2-ik ábra)" A cél-
zás pontossága egészcn elképpesztő lelret,
A gyakoflott, erős ide§ekkel blró ,,stukázó"
szinte méterre oda ejti a bombát, ahovit
aka ria,

A zuhanásnál elért óriási se,besség, de kü-
lönösen a hirtelen irányVáltozásnál iellépő
óriási gyorsulások rendkívüli módon igénylrc
veszik a gépet és az embert egyatánt. Dóntő
pillanat ,a gép ielrántása. Oyenge vagy hi
bá§ szerkezetü 8ép szétrepülhet, gyeil$e
szervezetü pilóta elájulhat, §őt halálo§ hü-
dést kaphat ebben a pillanatban, A .íellÉpő
céntrilusális erő a lejből láb ieló hajt min-
deu vért, a pilótát szinte mázsás sítly szo-
íltia ̂

7, 
üléshez, a véredónyeknek, szívnek.

tüdönek rendkivüli nyomást ketl elviselniök.
Nem csoda, .ho8y zuhanóbombázónak csak
makkegészsé8es, egószen fiatal pilótákat en-
gednek, akik szánta!aI kamoly ollenörqö,
vizsgálatot ríegálltak és me8feleló teliescn
e8észséges, sportszerü életmódot lolytatnak.

A gépek ma már különlegesen erfe á öélra
épülnek. ÁItalában,egymotoiosak és egy vag}
kétülésesek. A kioldószerkezetet mindig
maga a pilóta kezgli. Beépiteit egy vagy
két gépfegyver szolgál légiharcban legyverül.
A vezető möcött' forgóülésen helyetíoglnlír
,még,figyelő a hátsó minden irányban íoigat-
ható séplesyvert is kezeli. külónösen jól be-
váltak a törtszárnyú gépek, mert jobb kiIá-
tást nyu!tanak a célzásnál. llyen pl. a Jun-
kers Ju E7. tipusú sép, Egyetlen lOW lóerő.s
motortal és két üléssel. Anyaga dural aevü
iém. A bombák a törzs vagy a szárny alatt
va,rtnak elhelyezve! ,§ ,noIí a törzs trelsejében.
mint a közönségcs bclmbázóknál. A bombá-
kon síkfelületek biztosítiák az iránytartást,
ujabban a stukákon szárnylékeket is alkal-
mazlak. Ezek a zubanás sebességét mérsók-lik, ezáltal hiztosabb, nyugodtób óélzást
lesznek le.hetővé.

Kunlrlvl Rcrső.
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Többször is megpróbáIkoztunk,,cserkészcsapaf' szetuezéssel, mtg uégrc
sikerüIt. Ebben Neked is nagg részed uoll, Lacikón, úl talán Ti uoilóI
az, aki mikol caüggedni kezdlünk cgges balsikcrek köuelkezlében, úi
Ielkesedést önlöttéI szfiueinkbe. Pereglék az éuek, Kassún több és több
zöldngakkendős |ittt lchetett ldlni, Az 1938 nuaIón megrendezetl Rákóczí-
tdbarlűznél már cgu ezred. zöIdngakkendős kis magaaf kalona nótójálól
uolt hangos a uáros . . , Az igazság uihara alapiaiban kezdlc megrázni a
tialal, de annál korhadtabb Csehszlouákiát. Te akkor ellünlél.&ossdrdl.
Kéúbb tudtam mcg, hogg.a Szud.éta|öldön idrtáI. BáIorltollad az olt
eschszlouúk uni|ormisban szolgdló maguaí liílkat. Némel ,,ordne/' is
uolláI. Matil míkor Rassa /<örül is megingotl a cseh betongyűrü, ismél
közénk |öltéI. Ahol legnaggobb uolt a ueszéIg, oll uoltdl mindenütl. I|íeg-
uéd.ted a magua? zászlót a megggaldzdstól. Ezt a tépett, 20 éDen keresztül
titkos helgeken őrzött maggat zdsrlót szereüem aolna most elküIdeni
szem|edőül N eked, Laci kdun.

Olt ualahol Kolozsudrotl, uagy talán éppen a ,,Hargita" alatt ért
utól a kérlclhetellen haldl, amint telkeresue ott élő és velünk össze|orrni
uúggó maggar uércinkct, sztuükbe öntölleil a rcméngfl. Strodat talán nem
ielöIi semmi, nincs raita |ei|a, uagy kőemlék, de tudtuk, hogg |ellaláIjuk
strod,al. Az 60,000 maguar cserkész|i{l |eI |ogja keresni és akkor eltlísszü/c
Néked, ezt a kopolt, téPelt öreg zászlót, anit Ig38 noucmbil ő-én Rassán
a cseh szakaszuczető kezéből uettél ki.

Arra kérlek, hogy olt lönt a2 igazság honában jfuulj kihallgatásra
a Menngei Patancsnok elé s telentsd., hogg ilta I)una-Tisza ólial önlii-
zölt maggar |öIdön még ő0.000 Ulilmos maglar cscrkészti{t él, ki ép
{lgy mínt Te, az éIetét is saípescn óIdozza Nagymaggarországérl . " .

(V" D, Kassa)
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HlREK
A To§tvérek vagyurik pátyázat §zép siker-

íel járt. A nagyszámú pályamunka közül ne-
hezen tudtuk kiválogatni a lesjobbakat,
Mindesyikben volt értékes gondolat. A bíráló-
bizottság a következökéDpen döntött: 10-10
pengő jutalmat kapnak: Knefíel §ándor, §ze-
ged, Somclgyvári Györcy, Budapest, 18. cs"
cs., Vizkelety László, Bqda.pest, 306, cs. cs.
Könyvjutalmat nyertek: Kalapos Sándor,
Nasykálló, l82. cs. cs., 18, §zám,ú Lóözy cser-
készcsapat I. raj 6. örs.

1940 novembor í3.án, 16.15 perces keidet_tel 1,6.45-ig bezárólag Bp. I. hullámhosszán
,,Iráto8atás a hárshegyl Cserkészparkban" cí-
mén műsorba iktatták a még augusztus 31-én
Budinszky sándor vezetésével lemezekre iel-
vett helyszíni közveütést a hárshegyi cser-
kószparkhól.

Erdős Lato§ vízlcserkósz megvenné az
alábbi Magyar Cserkész számokat: XX. évf.
l7. szám, |0. szánt, 2l. szam. Címe: Tírrkeve,

Kaba tanya 75. Érdeklődók eíre a §ímre
lrianak,

Az Országos Protestáns Napot alkalmával
a budapesti protestáns nagyok szobrait me8-
kaszorazzík. A végrehaitást protestáls cser-
késztestvéreink vállalták.

A Totnal 68ó.os Szent lrnrg klrályff cl.
cs. nagysikerú Tolnavármegyei Cserkész lab-
darugó kurpamérközéseket rendezett 5 csapat
részvételével. A döntőt Tolna és §zekszárd
c§apata ío8ja me8víYni. Utána nagy, nyilvá-
no§ tábortúz lesz, a kupa átadása é§ a vi§§za-
téít Erdélyről ünnepi megemlókezés.

csuc§áü. (tőkés lelv.)

Érdekes tev€let üozott a po§tr. Két deb-
receni piatis,ta legénycserkész számol be ka-
landos kerékpárírtr'áróI.,,... Úcy terveztük,
hogy cgy-két határszéli lalut és Nagyvára-
dot logjuk megnézni. Váradon azbnban ak-
kora kalandvágy iogott el, hogy a Király-
hágóis meg sem álltak kerékpárjaink. Inne,rr
pedig vétek lett volna hazaiönní anélkül,
hogy Kolozsvári meg íe látogassuk..." Né-
hány nap alatt rnesjárták a többszáz kilomó-
tefe§ ütat. Kerékpáros cserkészek vegyetek
példát tóluk. Erós akarattal minden akadályt
le lehet cyözni!

A 3. §ráfiú Regnü.m Mirl§üüd óra§ít8 rrasy*
sikerli kiállítá§t íendezett oklóbeí § ég 16
között. A Regnum életét rrrutatták be. Áz eltó
két terem a multíól tájékoztatott. Az olapltó
parancsnok hagyatéka, az el§6 regnumi zfuz-
lók, csapatparancs 1915-böl. A c§erké§zet éL§ő,
küzdelmes évei.

hz ameleten a ,,ieten" terme. Mosolygóplakátujságok, beszédes íényképgyüjterné-
nyek, statisztikák, nótaxyüjtemónyek és m,ég
sok érdekes mesnyilvánulása a pezsgő cset-
készéletnek.

külöfl teremben vannak a Regnumból kl-
került lrók. tudósok, torveaők, müvó§zek
munkái. (A regnumi munka legszebb dicsé.
rete,)
két gyakorlati dologról §zeíetnék még

me§efilékeuni a kiállítással kapc§olatban. Az
egyik: flatalmas, kézzel raizolt lllagyarország
térképe, kis villanylámpák jelzik íajta a tá-
borokat (a helység neye persze mellé van
írva). A térkép elótt .úyomógombok év§zá-
rrnokkal. fla megnyomod pl. az 1936-os jelzésíi
gomboti kisyullad írégy lámpa. Eb en az óv-
ben czeken a helyeken volt tábor. Igazán
szemléltetö, kiállftó csapatok ligyelmébe ajánl-
ittk.
A másik a ,ftasznos tudnivalók" clmű

k&nyv" kemény lapoktn ragasztott íratmin-
ták, ker.dve az egy§zerü Jclentésiöl és szol-
gálati jegytöt a kitöltött §zállltólevélig. Élette_
való ötlet.

ill*zö Oyör8y, a 8. sz. Tunrl cs. c§. §egéd-
6rsvezetóie egy flemré§ íeídezott íepülfmo-
dellversenyen retrordidő álatt nyCrte 8 yer-
§eítyt gép6vel. Egy Csepel ,kerékpár. s a
íekordért külön 100 P lett a, iutalma. 6íatu-
lálunk s mint követendó Déldát állitjuk min-
den liú elé.

UZEN Az M. c§.
,lllrdglé§í. * A hirdetésekre szükség van,

meít anyagi segltséget jelentenek. coitdold
m$s, ho§y a hlrdetések is segíteuek abbarr,
lrogy ilyen olcsón'kapjnd a lapot. * 

"Kóltő."két örök magyaí érték petöfr sándor és
Arany Ján,os, 'Költeményeik sok kiadásban
megjelentek, (Lesutóbb pl. Franklin Társulat
44 íilléres sorozata.) * Mai modern költö
Reményik Sándor. ,,Magasleszültség" és
,,Szemben az örökméccsel" címü kötetei da.
rabonként két pengöért kapbatók. * Frcyr-
llnger (álmán ?4. c§. c§. Lelkes, .szívből Jövö
§olaidat köszönettel ,megkaptuk. -. olvass
sokat klváló íróktól. §tllusodnak még fejlód-
nie kell. * §ellánkot. Szetzöje Dorosmai Já-
nos, kiváló me§eííó. - Állatme§éi §ok §ikert
arattak. ,Illüvéselélet." ÉrdeklódésedreA lfirádyhágón. (Tőké§ lela.)

Hörx s?,ÁZ,LDt§Áp
1940 október 20-án iartotta a tlökk Köz-

ponti '§zázada századnapját a Cserkész-
parkban, * Az elmélcti és synkorlati kikép-
zésen kívül két jelentös esemóny tette kü|ö-
nösen ü,nnepélyessé e napot. Román Jenö, a

nemrég tragikus kórülmények között elhúnyt
tlökk örsvezető síriánál rendezett gyászün-
nepély * s a Keleti Száza,ó. zlszlaiának ún-
nepélyes átadása. Ezekről szólnak az alábhi
beszámolók.

GyásziinnepéIy
1940 október hó huszadikán a lJonvédcser-

kész Örsvezetók kiképző karának közpoílti,
Százada testületileg bírcsúzott elhúnyt baj-
társától, Román Jenótől. Katonás rendben
vonultunk a kerepesi temetőben levó, virá-
gakkal borított sírhoz. Már ott állt a cyá-
szoló család, büszkén, hosy íiúkat barátai
nem feleiteiték el, de ugyanakkor mély iái-
dalommal is, hisz.en az Édesapa és Edesanya
minden cserkészbeír a §aját iiát látia, az
egyetlent, aki már nem az óvók.

Négyszögben áll a század, Elhanszik a
J\liatyánk, majd vigyázzba merevednek a so-
rok é§ lelcsandtilnek a századparancsnok,
Dr. Csipkés Oyörsy búcsuzó szavai.
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A beszéd utolsó szavai utátt felharsan a
dí§zjel, tisztelgésre lendülnek a karok, és kót
honvédcserkész ráhelyezi a Központi Század
koszorírját az alvó bajtáls sírjára, Majd
,,Balra át|" és százhtlsz cserkészruhában
járó leendó ma'gyar rhonvéd dörgó dlszmenet.
tel ve§z bírcsút testvététől.

Ilazatér a zÁsilő
Vasárnap délután újra fetsorakbztak a Köz-

ponti §eázad iaglai a Cserkészpark gyüle-
kezöterén. tlarsan a kürt, és százhúsa fej

vetödik a háromsztnü neínzeti lobosó felé.
A keleti század három tasja a sor elé lép
és átveszi a zászlótartó kezéből a zászlót,
A keleti §zázad tagjai, valamen,nyien, erdélyi
cserkészvezetők,, először állanak köztünk
büszkén, íelemelt feiiel, hiszen már nekik is
szabad magyaroknak lenniök. Ezek a tiük
rrLéE at oláh megszállá§ ideje alatt módot
találtak arra, hogy egyenként, dacolva az
otthon íeáiuk váró következményekkel, eliöj-
ienek ide a hárshegyi cserkészparkba, hosv
rósztveüyenek az itt megtariott kikópzőtá,bo,
rokon. In,nét hazatérve, megalapltották a tlon.
védcserkész Örsvezetők Kiképző Karának Ke-
leti Századát, mely Kolozsvár székhellyel már
üosszú idö óta, de különösen a visszacsato-
lást mesolózd hetek en vezetö szerepet iát-
szott Erdély ifjúságának me8szervezésébett.
Esy ilyen, a Cserkészpaíkban megtarlott
n,yári tá.bot végén a keleti század akkor
még megszáilás alatt éló tagjai különleges ío-
8adalmat letiek Masyarotszá8 Kormányzó-
iára. a masyar zászlóta és a cserkésztörvó-
nyekre. Do a záselót nem víhették magúk-
karl, és eeért mecórzését a budape§ti §zázad
vállalta. Ezt a zászlól vették most át a ke.
leti seázad képviselői, ,hogy ezentúl mát
székhelyükön. kolozsvárott őrizaék bü.szto
rzeretettel. P. L,



cserkész lelkitiíkör
Ötgxeállltotta: DR. §zÜc§ lMRÉ

. (Fotytatás.)

VIl. A cserkósz lolJcbbvulólnak jó lólekkel
ós kószsóggel engerlelureskorllk.

T'eliesítettem-e jó szlvvel mindig a kapott
parancsokat ?

Nenr kritizáltam-e szeretet]enül a fel-
sőbltséget ? {Cserkésavezetóim, tanáraim,
munkaadóirrr).

Például szolgáltarr-e iskoIatársaim előtt
iskolai rnunkárn ós aa intézeti szatrályok
jelkiisrrreretes mcgtartásában ?

§ngedelrressógefit n€m vrrlt-e csak látszó-
lagos, vagy szolgalelkű. mcghunyászkodó,
}ranem igazl kcresztény, készséges, szabad
tneglrajlás ?

Ntlr* voltam-e dacos, nyakas ?
Nem tettern-e különb§éget abban, hogy

klnek engedelmeskedem szlvesen és kinek
nctt ? 

É

Be}átom-e áz €ngedelmesség szükséges_
ségét ar crnbcri társadaltlmban ?

Gontlolok-c arra, Irogy az etrgedeimesség
ttem szégyelni való gyengeség és nem meg-
aláaó, hanenr az akaratot erósltó nagyszerú
erzköz a lelki szabadság kivívásában ?

Gondolok-e arra, hogy a cserkészek ön-
kéntes, szíves engedelrnessége a tekintélyt,tlrzteln1 nem tudó mai világnak is nagy
orvorsága ? *

§TottíA§§ER
E!-ső MAGYAR HA lri G§z§ RGYÁ R

Budapelt, ll, Lánchíd utca §

VIII. A oserkóriz
ltilám ós T üüüüOtrdolí"

Nem engedlerrr-c
ítrrá lcnni maganr íc-
lett a kedvctlcrrsóget
és elkeseredést ?

fíeveskedés, szit- Réz-, falúvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzégl
kozódás és károm- forrása. Magyarország cgyedüli preciziós gépekkel íel.kodás az üres
és neveletlen télek __:-l* lte_'gl4T: ltT_: "jl"| - csere.

isntertetójelei - ncm
íordultak,e elő nálam ?'A, vidámság nevében nem gyóeött-e íelet-
ttm a sze]essé6, pajkosság, könnyelmüsóg
é§ m€ggondolatlarrság ?

Cigarettázással, saeszes itallal nem szeg-
tem-e rneg ezt a törvényt ?

Harcoltam-e a pillanatrryi szeszélyek ós
hangulatok zsarlroksága cllen ?

Elt-e bcnnem az Istetr íiainak megzavaí-
hatatlan lelki derűje ?

Átércztem-e a tiszta leIkiismeret dia<la]mas
ötttudatát ?

Sugároztam-e magam körül a lelki nyuga-
iom, Isterrbe vetctt }rizalom és szerstet rnele-
gét a rnai világ letört és savanyú cmberei
között ?

Megmutattam-e íeIsóbb, szellemi énenr
uralmát az alkohol ós dohányzás kísértéseivel
szerntren, akár mások előtt is ?

*

lX" A cserkósz takarókos.

Megbecsütem-e a pénzt, ismervc annak
*rtékét ?

Megbecsiiltem-e ruhiimat, írószereimet, a
bútorokat, könyveimel ?

.Nctn pazaroltanr-e idótnet, rnelynek min-
den pcrce pénzzel fel ttent becsülhetó ?

Étkezésben, vitágitásban, fütdsben taka-
rékos vtlltam-e ?

Jegyeztenr_e kiadásaimat és bevételeimet ?
'fettem-e lélre íilléreinrbóI ? (Takarók-

könyvem van-e ?)
Valamiíéie gyüjtómunkával foglalkoz-

tám-e ?
*

Nem ejtett-e rabságba a mamnron, a leg-
szenttyeseb}r föidi rablárrcok egyilte ?

Ncm lett-e úrrá felettcm az artyagias gon-
dolkozás ?

Nem bántam-e pénzemme} körrnyelnrüen ?
Nenr adtam-e köIcsön rnegbízhatatlan egyé-
neknek ?

'I'örekedtem,e már most anyagi íiiggetten-
ségre úgy, hogy amit lehctett, magam
készltett*ur el ós szereztern nreg ?

(F'olytatjrtIí}

vtllaszolva, közöljíik, hogy óp most indrrlt
e$y új müvé§zi iolyóirat a Királyi Magyar
Egyetemi Nyomda kiadásában, Szépmrivé-
szet címen. Havonta ielerrik rneg, Martay()dón és vítéz Nagy Zoltán szerkeszti. --
Lády iltlklós, Nylregyírázr. A pálvázalok á|.
landónn tartanok. küldd be írásaidat.

Iíl. Holmarr lllátyás, Büdalok. Igazad van.
A velemjáróban valóbaq téves a c betü jele.'Helyesen táiitáti. Díc§érei szemfülességedért,
kösuönot figyelmességedért. Lapodat iovábbí-
tottuk az illetékeseknek,

. bogy umrég nagy étményben volt í6*,
,,'l,, sze a §uafl§§i}?üű§ésnek. Á szövelsÉ§i,.§rpBi{

,i].i!i.].;]|.l|,,];)-1:]r]:.j]]-]i, i, jl I

i,:j ]".],',.l. :']..]t..;ij]fi.{r,
i,"-',1,:il],:'l]i..]'ir-!a.r+r/r{,9 Vlw§a ' l,: .:, , ,,'l,, sze a:tucf&§j}zü6eésnsk. Á §zöv§l§É§ii;llrrpei{
TrKÓ§l'§lR§zotGÁLATA ,EL§NTl ! !9§ ,í:^_r,rti*si'._cretkés,zok oj9§§1:,,{!t*:;

íól ké§altett,-.k*ikeny íilmeket vetítelt&,Ie,tl,. .. bosy a szerkesztősés miode§ éptézláb Cserkészperkban az, októbet 20i tröKKr
tagja izgalommal várja a uovembet tarma- napoí, :]

diki vasárnapot, Ekkor 8vatják fel a ílánnas- ... i,ocy a lÉagyar Cserkész két régi
hgtárhesyen a cserkészrepülök míielyében munkatársát nagT &ittintetés érto. Esyetemi,
épített Rhóp-Adler tipusú és Cserkész aevú iarárok lettek-, Dr. Mócsy János, az EIsó-
íj, negyttljogítíényú viioí|ázógépet Az esyík segélrrry{jtás társszetzójo Budapestea,' ór.:
k€r€§zla{ríl,tis?tséget gr. Teleki P{hló volt Matrán lvlibály, res{ruui óscserkésa pedis Ko-",
sávee vállahi. |oz§vÁrott. r ,

§udapest, 1940 november ],.

TUDNIYALÓI(l
a) A rendes tagoir (cserkdsz ós óre§cser-

kész csapatszervező testületek) üagsáci jogai-
kai a közcyűlésen szabályo§ rnesbizólevéllel
eilátott kiküldötteik útján gyakorolják. na e
jogát a szorvezőtestület nem elnökg íitján
gyakoíolja, a megbizott csak igazolt (érvé-
nyes c§. tiszti isazolvánnyal ellátott) cser-
tészvezetó (tj., st, rt., §st., tt.) leüet.

i'z országos kózsyűlésre küldhetó kiküldöt-
tek száma rninden, a közgyűIés mocbirdeté-
sűc (jeten meghívó megjelenéséig) érvénye-
sített igazolvánnyal 5lró meskezdett 3§ íó
(kiscserkész, cserkész, öregcserkész, vezetö)ítln ery képviseló.

w

nfi§ GHIYÓ a Magyar Cserkószszövet§óg 1940 decelnber 15*érr (vasárnap), hatá-
rozatképtelenstig esetén 1940 december 22-én (vasárnap) d. e. 1/n11

ór,akor a Magyar 'fudományos Akadénria rlisztermében (Budapest,
Y, Ferenc József tér) tartandó

R§I§t}KIYÜtt oR SZ.ÁcoS Kö ?.,GYŰrnspRE,
TÁrlGy§üaor-L,í:

m€lyr€ a Szövetség rende§, rendkivüli, rnűködó és tánrogató tagjait
meghívom.
1. Elnöki megnyitó. 2. §lnöki bejelentósek. 3" Á, il{agyar Cserkész*
§zövet§óg alapszabályainak mddosítása. * 4. Határözatl}ozaLal a cserkész-
föveg ügyben. 5. Tiszteletbeli pararrcsnokok választása. 6. A sZövetségi
§zervek'és tagok által az ürszágo§ clnökséghez a közgyűIés elótt leg-
alább két héttel írásban benyujtott indítványok. (Alapszabály 14. §,
2. pont.) 7. Elnöki zárószó.
'Áz al,apsza}rátymó<Iosítás tervezetét -- müetyt az O, I. B.
olro8adta - azonnal rnegkiildöm a tserkószszerYeknek é§ a
iz€rvéző testltüetÁknek.

Egy-egy kiküidött lesfeljebb l0 §zavazatot
képviselhet,

hz előzí úvi (tp39.) tagűjnyusta uélkül a
közsyűlési képviselők megbízólevelsi nem ór-
vényesltbetök

b) A rendklvüli tagok (a kiscserkészcsapa-
tok szervezótestületei) a közgyfilésen egy-egy
megbizottal képviseltetik magukat, akik ott,íelsálalhanrak, indltványokat tebetnek, dt
szayazati joguk csak kiscser,kész ügyekben
van.

c) A 6üködó tagok ,közúl a §setkészszö-
vetség igazott cserkésztisz§ei (tj,, st., rt.,
cst., tt.) a kózgyúlésenr felszólalhatnak, indít-
vfuyokat tghetnek, §zavazati io&ot azonban

Dr. Papp Antal sk.
orságos elnók

c]§upfur mi§t .a rende§ iagok kápviselői 8ys-
korolhzttnak.

d) A támocató íagok (pártuló, szülói, állat-
védő, alapító, örökös és tiszteletbeli tagrrk}
a közeyüléseíi indítványokat teiretnek, íelszó-
lalhatnak (állatvédő tagok csak állatvédelmi
ücyekben}, szavazati ioguk azonban nincs.

e) A kerUleti ,kőzpontoknak nyolc-nyolc, a
vármegyei (thi. városi) központoknak két-
két seavazatuk van, amelyeket a kerületi,
illetve vármegvei (tbj. városi) iniézó bizottság:
á|tal kijelölt kiküldóitek útján gyakorolnak-

A közgyiilési &ópviselók megbláleveleinek
érvénye§lté§s tegyed l0 ótától kezdvt a
heIyEzínen történik.

I8
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BovATYEzÉTó l roDoR ÁnpÁp

Lu anúennü
rrtn l fiószlgr PáI

Aki manapság ezt ,a szót hallja, azonnal a rádióra gon-
dol, holott két-három évtizrddel ezelőtt csak néhány tudós
használta a rovarok egy igen érdekes és fontos szervének, a
csápnak a megnevezésére.

Ez a szerv a rovaroknál a hallás és szaglás szerye.
Ebben a kis ismertetésben csupán egy rovar csápjával fo-
gunk foglalkozni. §rre legalkalmasabb a hangya,

Tegyünk egy hangyajárta útra egy kis tálkába mézet
vagy más, az állatoknak kedves eledelt és figyeljük meg,
mit csinálnak?

A hangya az idegen tárgyat észreveszi. Csápját mesz-
szire elörenyújtva megvitsgálja és megállapítja, bogy az a
tfugy számára veszélytelen. Áztán közelebb jön es csápjait
állandóan mereyen előretartva közeledik * mindég óvato-
san vizsgálgatva _ a tálka tartalma felé. Felfedeii benne
az élelmet. Becsületesen belakmározik és idejövetelének rJt-
vonalán visszafelé indul.

Á következő megfigyelesünk, hogy a vele szembejövő

- nyilván ébes - állatot megállítja. De hogyan? Csápjaival

a másik állathoz ér, annak fejét megcirógatja, Erre az éhes
állat menetiramát meggyorsítja és a jóllakott hangya clőbbi
rltvonalát követve, a legtöbb esetben igen hamar és külörrö*
sebb kerülő nélkül szintén odaér a táplálékhoz.

Térjünk azonban vissza a hazafelé törekvő áIlathoz.
Ez útja 

-közben egy masik állatot ismét megállit, egymásra
ütögetnek csápjaikkal, először lassan, majd gyorsabban,
szembenállva egymással. Szájrészeik összeérnek és a jól-
lakottnak szájseervein hamarosan egy cseppet figyelhetünk
meg, melyet aa éhes azonnal felszippant. Ha ez megtörtént"
az éhes hangya szintén a visszafelé jött hangya megtett rlt-
vonalán halarlva hamarosan odaér a tálkához. A jóllakott
han5ya így lassan, mind több és több állatot útbaigazítva,
haza ét. Megjelenese természetesen általános örömet okoz.
A bolyban szintén éhesekkel akad össze, azokat élénk csáp-
vere5etés közben megeteti. Ae eredmény azonnal megfigyel*
hető._ Mire a menázsiosztásnak vége -és vis§zafelé indul,
tekinlélves kíséret követi.

Dn // --
-8E a a -0. l/ l/ // -_

Ha útvonalát megfigyeljük, meglepetéssel tapasztaljulc,
hogy pontosan ugyanazon az úton vezeti a melléje szegő-
dött hangyákat, amelyen jött. Az élelemhez érve, már sok-
kal bátrabb, nem vizsgálj a a tálat, minden bizalmatlansága
m,egszűnt és azonn,al hozzálát a csemegézéshez. A felfedező
hangya előbbi óvatosságát es tapogatóz{sát a kísérőkön sem
látjuk már. Megbízva társuk vezetésében. rögtön az élelern_
nek esnek es megtömilr potrohájukat s jóllakva hazatérnek.

Otthon az események megisryétlődnek és a méz íelé.
induló állatok száma utost már igen nagy . . ,

Mit is láttunk tehát? Az állat megszimatolta az űtjába
kerülő idegen tárgyat, Megszagolta az él,elrnet és élvezhető-
nek találta. Mindezt a csápiával végezte. Visszafelé közölte
észrevételeit társaival is. Egy másik a csápjaival kért élel_
met, a szembejövők és visszafelé ma1a az állat is a földön
csápjaival szimatolta ki saját nyomát. Á bolyba érkezve
közölte a többiekkel, hogy mit talált, sőt a mintát mindjárt
be is mutatta. Ilyen sokágú tevékenységet végez a han5ya
a csápjaival.

S még egy érdekes van a megfigyelésünkben. Az, hogy
mennyire önzetlenül segítik egymást a hangyák!

v
Különlél

Lóltotó kút n Svábhogyen. Mrs. Gascoigne
a budapestl angol nag}kövbt§ég volt titká-
rának íelesége §zép ltatókutat áüíttatott a
Svábbegyen. Á ü§zkút Andrássy Kurta
János szobrász nrüve. A ménest ábrázoló
do'mbormü alatt Harsányi Zsolt verse íll l

,,ilű óllatodat óh, hallgasd meg, ember !
Ne üss, ne uerj, Iégg hozzdm türelemmel !
IIa megdolgozldl, adidl innom, énnem,
Ha |ázom, adj |eilelet melegcdnem.
Erlmön telüI terhet ne halmozz tdm.
Islennek tetszl, hoggha ió uagg hozzóm."
K|üölltt biro}. Egy bordeaux-i fogorvos

két fogsort készttett öreg kutyÁjának. A
kutya most már csontot l§ tud rágni. -A brémai állatvédó egyetüet íelszólltotta
a lótartó gazdákat, hogy no aBasszanak
rövid és szúk abra&oszacskót lovaik íejére,
nrert az abrak bohaiol a lovak orrlyukaiba
és vegyék le a zacskókat uíndjárt, amint
jóllaktak a lovak.

kót balálo§ ltélot vógrehajtásáról lr Tbury
Zsazsa aa Esti Ujsásban. Az elítéltek ártat-
ltnok voltak, szegény ártatlan kutyák, Csak
az volt a bűnük. bosy gazdátlanul, éhen csa-
tangoltak az utcákon. Az ítólei végrehajtása
villamos készülékkel, kínzás nétkül történt,
Véghelyi ic,azgató íelügyelete alatt a §zékes-
íóvárosi állategészségügyi, más néven gyep-
m€§tcr telepen,

14

V
e rovarcsápok

{É

\

A ítnn légoltrrlml rgndszabrllyok (óvóbely-
6pítóeok) hlhrrtotlen eredrrrélyel. Finrr hiva-
talos adatok szerint. az első két ltáborús
hónapban (1939 december elejétől 1940
Január 29-ig), az orosz légierők összesen 643
bombatámadást hajtottak végre, tnikoris
207 városra és közsésre összesen 20.337 botn-
bát dobtak le. Emlfiett brlnrbatántadások a
nolpári ]akossás köréből 377 halálos és 323
iebósült álrtozaiirt követcltek. Ezenkívül 5tt5
rzemély! kellett kisebb srlrüIésekkel elsó-
sepélvben I,észesííeni. A statisztlkai adatok
azd bizotryltják, hogy az első két hónap
áIdozataiból 

-összesen a balottak 27 !o-a, a
srllyosan.sérültek 42o/n-a, valamint a kötty-
nyébben sérültek 17 |o-a az elsó három
nánra esett. Olvan mértékben, ahogy az
óvbhelyck és a izükségóvóhelyek kiéríté_se
tökéletesedett, illetve az emberek meg§zoli-

, ták azl, hogy tánradósok alkalmával_ _az
óvóhelyrit_en Íircsserrek mentdóket, az áldo,

Tisrtilsa
,/-. ,m6o tz€rv.zatót s bolokbcn

,ffi/ írllrilmozódott palaktól. ha

üH*m're

zatok száma frrkrrzatosan keveselrb ós keve_
sebb lett.

Annak ellendre, bogy a január.i tátnadások,
valamirrt a ledobott bombák száma több mint
a kótszerese volt a december havinak és bár
nrár január hónapban nenrcsak a kinrondott
katonai céIokat. de a város belsó lakótelepeit
is bombázták, a veszieségek száma a harma-
dára, illetve a felóre csökkent, Igv pl. az els6
két hónap iisszes ltalottainak 36|d-a, a
sítlyosan sér,ültek 35 o/o-a Cs a kótrnyen sérül-
tek 54?"-a esett január hótraprn.

Á tapasztalatók bebizonyították, hogy a
tüzvészék, szilánkok és a lezuhanó épület-
romok ousztításai ellen elrendelt intézkedé-
sek (óv:óhelyek, szükségóvóhelyek, stb,) a
lestöbb esetben mindénnemű várakozást
kiólégítettek. A légoltalom szervezete szittte
hihctitlen eredményeket ért el.

korszerü embor fl€Ec§ak lónyképre rögzltl tz
ólet (és 8 c§€rkó§zólet) íohasó oseményelt,
han€m -- az amatörmozl segítségével - üi-,
gát az életet örökltl m€g. A moziamatöíöb
kedvett mérete a ,,nyolcas". Nésy percnyl
lelvétell anyag - kldotgozással 98yütt, votl-
tésre készén .* c§ak 9.50. Készségesen ld
lelvllócosltóst a llala amatőrgozl o§ztálya:
Budapest, YIII, Rúkócz.t út 80. T€l9totr:
?24-208.



§,E}TVÉNY§K
Tudnivalók

l. Pólyázni nár e8y re|tvénv m§gloltó§é-
vol ls lehet. A szorgalmas megíeltök tdőnktnt
8ég tülón lqtalombrn l3 ró§z€§ülu§k.

a. A m§gle|tések a kövotkező címrs kül-
dondök: ,illgyrr Csorkész íe|tvónyo", $1-
daoe§t, V. Nagy.§ándor útc, al.
t. A megl3ttósl határldöt mlnden számban

*{itön közöltük.
d. Léh.$le§ levelezölapon küldlüt be a

ncgleItésokot.
§. Beküldósl határldö: l9{0 novomber 14.

l, Kérdés.falelet
l. Mi az, amit megtarthatsz, habár odaad-

tad valakinek?
?, |lLl az, ami csupa lyuk, mégis megmarad

benne a vlz?
3, Kiáltom neki ,,Ki az?", ie|eli: ,,Ki az?"Mi ez?

-4, Mi ax, ami téten él, nyáron meghal és
lelelé nő?

5, Mi r k{ilönbséc gsy §yürött papír öt-
Bengós és e§y úi ezü§t esypengő§ között?

2. Nógyszö8-rsityény

3. Költők és versek
Az alábbiakban l0 költö 10 versét talál-

játokll álla,pítsátok meg, melyik vers melyik
. költ{i szerzeménye,

CBo!.onOi Yitéz Mtbáty A Granil Caléban

', T*iH* :i;m"?í:,,:"? o.p,,óadgú, &d,a\qntt
A Tormószottuilomdnyl K$zlöny lrJa t

előlíi iilíkbcn
",EriléIy |öltlJének cgulk 

- 
legnagaobb 

- ásuányi
kincse a kősó, Bdngd,szata már atörténelem-
előlti idEkben megíndult Erdéla íöldlén. Mikor
Tuhutum kémei bejádák Erdélyt, hlrül uillék
előIti idEkben megíndult Erdéla íöldlén. Mikor
Tuhutum kémei bejádák Erdélgt, hlrül uillék
vezérüknek, hogg a lakosság szdmos helgen sóthelgen.sót
i;;";;';i;í;;í'íaőitiiiiiő.,;;i;;;űiü;1;;;ű:
A lelszlnre kib(tvó sótömzsbe'kls csatorttátA |elsztnre kibtluó sótöirusbe'kls isatotttál
uágtak és ebbe uizet oezqtíek. Á ulz méIytlette a
csalornát és az ídu löbb old,alról körülrésellcratornát és az í.gg löbb old,aból körülré*ell
darabokal könngéi leíeszegethetlék. - Az
uralkodók, d,e különösen az - 

erdél u l l e i edel mekuralkodók, d,e kűtönöseá az-erdétgl |ejedelmek'
a kősót az ország müuelódése, |etiődéslnek elő-
mozdíldsa érd.ekében is ]wsznosllotttik. Nem

§. Vigyázat t Dol3oznak a kémek l
'Iitkos lrással, levelekbe elrejive, a sorok

és szavak közé ékelve közlik, illetve küldik
titkos üzenetüket a kémek. olvassuk osak
vésig az alanti gépirá§§al írt levelezólapot,
keressük meg a reitett közlést!

Budápc6t, l9{o, oltób.t lr.
K.dBE 8rrátal

Lev6l6dot !ótfŐB hozta a poltrár. Boldo8 ,oItu. hool
btrt ballottM rólatoE. !r hsJDaIb.! árk6rctt Dalt trtt_
vóreB &i.úJ§zÁlldc!ól. t6ró}cö tr nr8yol rot.t itlíu!íl-
tut. poldJa, bo8y !átott !ó§.{. Kt!.tt.é!ait qrlp.il
volt, R-.Eólq o1!o§ !s@1 baJoo? IrJ, tó!!!L t.bát .8ó.r.
8é8t á!lapotod!ó! !iclőbb, L.vc!.ó 28_18 t.lá! !68 Par-
leq t3lál.

§!tvb6! üdvó!ölr cábolt ó6 galylt ugytDo9.1

keletkezhetett Erdélltben iskola, nem épüIt
Iemplom vagg kolostor, melunek szültsig-
Ieteire sól, uagg a2 cludotl só árábót pénzt ne
|ullattak uolna,

Ilarmlncnyolc 6ves a kolozsuárt Málgds-
§zoboí, 1002 oklóber I2-én leplezték le Fad-
rusz Jónos legremekebb alkotásűt. Az idegcn
megszáIlds alalt letaragták a talapzalróI a
magaar. clmert 8 a ,,Malei Coruinul3. íelírdst
tették helgébe és egg emlékldbldt, amelg'szerint
a nagg kirúIg rom.rn uolt,

Az lljúeág Os Útdt érilekes lérképet küz,öI
arról. hoou mi- l
lacn a"-még H^IVAIoRIEAQ

I:!"::':;!, § \"-,-",\'/&,,

:r:;;:í::,.l,t'o**\"",no" 
n",:u."

szágga! és l .^.+-,y,.+;\iRomcinidual, _-{- t

Mínden szó- i ./ r'ovitti
ndt .ékesebben 

á\Ö T !;trvrrútbeszéI. I

,A Mavart auiobusaal Srd6lybeu a lo§8z
utakln naponta Ig00 ktlomélerl teazne§ meg.

ü|sághlr. fuIdramarosban a fiüuösre |ord.ult
időjúrds mialt a larkascsorddk előlöilek á.
hauasokból és egg élszaka B0 iuhol téptek szét.

A közelító rél
A §zcgóny ossrony }öoyve
Yaniiatum v9,nitas
A rcményhez
Öszi tájna,lr...
A királyít bárom báuata
rt puszta télen
pázmán lovaB
Az Ura}nak üm

l

Tompa MibáIy
Árany János
I'etöli §ándor
Mécs LÁszló
Ády §ndrg
Kölcsey Ferellrc
Yörö§marty i,libály
§crzsuryi Dániet
§zabolcska Mjhály

a

69.iBté! Lö§zöltqr

Júsznl bOlygOtizloí
Budapest, IV, §skü út 6

Bélyegárjegyzéket ingyen küld

Vl LLÁM PÁ LYÁZ AT
. r. Mlt trotl lenuem, hog, b.c§ül€ltel mcgitl-
iam a hclycmel oll. üboyó uz élel ólllloút?

Cser}.ész módra é}ni. kólele§séíet teliesíteni.minüg többet és mindig jobbat nyujtani.-
,, .§ódoc Frltyea

Magyarabb magyarnak és emberelrb embernek
i(ell lennem, olyan em,bernck, akinck helyén vana szive. Aki az Isten tlótt kalaplevéve áll és
törvénleít a szivében hordozza. Áki a macvr
hazáórt és nemzetért óletáldozatr8, munkai-l-do.
zatra, mlnden álrlozatra mindig kész" Áti ínun-
kátóI meg nerrr riarl, akadátyok ellen tacacva
indul. Visel hidcget, meleget, íáradtságot. Egy-
tét karcolásnak, fájdalomrrak oda sem néz. rneit
t*sból varl, yasy lecalább is a}ar vasból lenui,

Nekem és mi-ndazokna-k. aki_lr mindenútt mec
akarják állni a helyü}et, fontos a fetlépés, -a
rnodor. Eu legyeu srerény, de batározott. Kfi§zón-
tósünkben, me8hailásunkban. b€mutatkozá§ur*_bln legyen valaIni, amíi ,,kalonásnak" §zoktaL
mondani. Az ill*mszabályo&}ál úis?táben k€ll
lennünk, ezeket lélekkel töltsük m€c.

Logyúnk iókedvüe!. vtdámak. de §oha§etn bo.
ibócok és mindig jóizlésúek. LeByBn beirnünk vál-lallozó kedv, e8é§z§éges üzleti §zeDem; éle.lms§-- a bec§ületÉ§ség határín belüt. BecsúliüL a
pénzt, dc ne legyünt zsugoría}. I{olmin&at iart.
§ttk Tilndben, önmAgunkat ponto§Btt adminisztrÁl-

juk, no szolgáltassuk ti ma*unkát. Legyúrrk kel-
lemes. hrlséges és basználbató családtacok. Anya-
nyelyúnkön klvüI le,{alább csy éló nyelven kielé-
gltóen beszéljünk. Éljen bennünk a vágy tanulní,
tápA§zta-lüi, haladni, üBye§kednl. Érdekeljen a
világ sorsa. Helycs véleményünk legyen nemzetün&
és a világpolitika legíontosabb kérdéseiról, Le-
gyünJc íérfiasan r,allásosal,, akkor is, ba az is-
]rola már nem ellenórzi. Ti§ztában }ell lennün&
azzal, hogy vallásosság nélkúl s€nkí sem egésa
embcr. }lazaszeret€dünk ne merüljón ].i irre-
denta szólamok és hazalias ,,sIágerek" bangoz-
tatásá,ban. Gondolkozzunk szociálisan és ugyan-
tigy bcszóljünk és cselekedjúnk, a}}or is, ha
n€m divat. nörriden: le*yünk egész életüí*b€n
mlndig,,készült§égben",

Tghát legyúnk rigynovezett lrontmögöttl bó_
sök. Dolgoani . kitertóan. b$siesen, minden erót
megíeszítve. Le,het. hogy nem lesz lacagósan
gondtulan az életüuk. De a hú kótele§ség,telje-
§ítés boldoggá tesz.

Es ha meglanultun_k helytállni és dol8ozni hon-
védó lélekkol ott, ahová állltott az élot, a 

'en-tiek alapiÁn akkor ml l§ 
'ronbmögötti 

hósök,
a munka hósei leszÜnkl 

lfi. Doboe De!§6

!. lHlr leil tcnoen. hoatl bccsülertcí meaátl-
tam n btlycmsl msld ott, {hoYó o, ólit lttlltltil
log?

Ha valaminek nekiíogsz, azt addig ne bagyd
abba, mlg tókélctesen uem érterl. Légy gyakor-

latias. Gondolj arra, hogy az értelmiséíi Dályán
kgvesebb a elhelyez&cdési lehetóség,. sot hász-
nos dolog van, a.mit, ezórakozáskóppen megtr.
nulhat§z és az élülben nagy basznát veheted.például rádió (rövtdhullám), gépirá§, könyvköté§
§lb, Törelr€dj minél több }illönpróbára, d6 rle
csak azórt, hogy a jelvényt lölvarrhasd. hanem
hogy 8yakorlaü ismereteldet bövítsd. Tanrrlj éló
nyclvekot. Takarékoskoü, hosy önálló tókével, rendelkezve, lekötel€zettje senkinek ne légy, Lógy
czerme§ler. Fólónyedet ne születésl rangod adjga többi erüerek lölött. hanem tudÁ§od. § má.
soL,ban is ezl aézal- Imre Kóroly

'. 
Holya,n lo1om mojtsoornt Erdétyt?

Erdélyró} ucm elég csa.k tudni, hanem,Erdélyt
látnt &e[. Látni kell Erdélyt, az erdélyi hava-
sokaf, vad szi}labérceil, haragoszöld í€nyveseit,
cyönyórü tájait ós váro§ait; Hallanod kell a szé-
kelyek' zarnatos magyar beszédét, a bányavidéket
és iparvidéLek lúktotó zaját, Te§tvér, ba lebet,
iáborozzatok Erdélyben, rendezzetek,kir{ndulá_
sokat és trlrákat csodaszép t{iaira, mert Eidélrt
c§úk igy lehet megismerni. luro Kírotr

A villámpályázat állandóan tart, Mlndon pdlyá-
!Ót |utalmtrunl.

Részletes íeltétel€ket lásil a M" C§, §zeptepbor
15-i számában.

vlllómr}ólyár8t üzcnell Cs. s., Budapest, Test-
vér, az általad íelvolett komoly problémókat az
illetókesek tudoínására hoztuk,

t
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vAnÁz§LAT, Dm mÉG§§lu Bo sruonnrÁnrsÁc l
volt ,s a zsineg két vége móg minüg az
rlü,tairraon lesaült.* flogyan csináltad ezt, Tóni?* Masam §stn tudom, Szerkesztő írr, de
mindig sikerül.

- lrd le Tóni a .,Magyar Cserkész"-be,
hátba akad olvasóink között, aki mes is íejti
a teladatot.* Kérem, §zíve§on, a dolog igen egyszerú.
A fiést felaka§ztjuk (l. 1, ábra) s a hurok
két végét ráakasztjuk n médium kÉt }tüvplyk-
ujjára. Most az egyik oldat kót'zsinegszálát
úEy ,keresztezzük, amint azi a 2, ábra mu-
tatia. Az így keletkezett két hufok közül _ a
felsót rátea.{ziik a balkéz htivelykujjára (3.
ábra). Most átnyúlunk a másik oldalra (4.

áLbra) s az egyik szálat §zintén ráakasztjuk

* §zerkesztő úr, itt a legnagyobb rejtély!* uzel állitott be Eszes Tóni a szerkesztő-
sdsbe._ Talán ,rnegtaláItad a böl9§ek kövét?
- Ö, sokkal tőbbet, egy olyan varázslatot

tatult*m, hogy magam sem értem.

- Ugyan mi lehet az?* Tcisék idEfisyelni! ,J

S ezzel Eszes Tóni elóvett egy kb, ecy-
rnétere§ zsine,get, melynek két vége össze
volt kötözve, Ráfüzte cserkészkésénok akasz-
tóiát, a zsineg két vócét hüvelykujjamra
aka§ztotta, Ezen kívül még néhányszor .ró-
csrvarta a zsineget a hüvelykuijamra. s egy-
szerre, pedig meg mertem volna, esküd,ni,
hogy a zsineget nem vette le, a kés szabad

a ba{ hüvelykujjrar (§" ábra.) Mosi felszóllt-*,
juk ,a médiumot, hogy mindkét hüvelykujjálttlz ',
z.árla hozzá mutatóuiját, hosy két-két üjá-
bót karika kénzödjék, (6. ábra,) tla most az +
eddis ,iobbkezünkkel tartott hurkot elensed-
iülk, a zsinee csúsz,ni kezd ós a kés kiszaba-
dul (?., 8, és 9. ábra), A kést mee kell ios-
nunk és kissé meghírznunk. közben pedis
varázsszavakat is m,ondhatunk, mint például, _
,,abrakadabrak" ylgy,,csiribi-csiribá", a mu-
tatvány akkor is sikerül, csupán az álmélko-
dás lesz nagyobb.

*
Ed,dic Tóni előadÁsa. Akinek sikerül a mu-,

tatvány, igyekezzék a varáz§latot megiejteni,
mert nem boszorkányság.

KöNYvl§MERT§TÉs
-L€sú|abban |gv tell ltnunk'. címmel je-

leílt §eg a ína§yar helyesírás tesújabb vát-
ttrzásaitak gyüjteménye. szprzőie kiss József
pinri§tr tanár és cserkészvezetó. Ára 50 íillér.

Ortítqy Gyula: Kls magyar nélraiz. flé-
zagpótló könyv 

'eleni 
mec a királyi Marvar

fgyetemi Nyomda kíadásában a Könvvbará-
ttrk kis könyvei sorozatban. Az tró _ mint
előszavában írja, * könyvet akar adni annaka íiatalságnak, amely má a népraiztudománys ezen keresztül a magyar nép felé fordui.
lüdítá§ aka,í lenni ez az írás a rnagyar népjob$ megismerésére és meeb€§süléséie. Te[-jescbb' nemzeti önismeretre és erösebb má-gyar öntudatra nevel, de ugyandkkoí meg-
taldt a parasztság tiszteletére. §zeletetére is.
Fribb íeiezetcímeJtl A magyar népdal. Nép_
lralladáink. A magyar népmese. ltlagyar nép-
ntiivészet. Népünk ünneplő szokásai. A ma-gyar nép,hétközna,piai. Parasztságunk társa.
dalma, * Nem hiányozüat egy cserkésavezető
könyvtárából sem!

.Burls Vlkiqrl A magyar. löld mesé|e; (Ki_
rályi Magyar Egyetemi Nyomda. KönYvbará-
tok kis könyvei,) Érdekes kísórtet ez az il!,&-
sági regéng. Egy szegény parasztfiú, Batázs

életén kere§ztül akar az ííó mógismertetni
az ősi magyar íoglalkozásokkal, halászattal,
pásztorkodással, s a földműves életével.
Nemcsak szórakoztatni akrr, hanem ismere-
teket adni. § ez sikerül is. vésig izguljuk
Balázs ,barangolásait, küzdelmeit, -s köáen
é§zrevétlettül sok olyan dolgot megtanulunk,
rminek a falutjáró, mozgótábotozó, vagy re-
sös cserkész na8y hasznát veszi,
. _ 

Dr. V|dr Vllmos: Ísy szebb aa életl II. kladá§.Mi seq mutatja joöban, hogy szükség volt
erre a kilnyvre, ünint az, hogy az első kiadás
rövid idó alatt elfogyott. A most megjelent
iavított és bóvíteti kiadás ugyanazt a célt
szolgálj,a, .mi[t Ez első. Szebbé te,rrni az élé-
tet. Az ,.Oltözicödési tanácsok" néhány ,sorát
ide iktatjuk,.. ,,Ruháidat rubaakaszión he-
lyezd el gonddal, gylirödé§ nélkül. Ne akaszd
szögre vagy ío8lasra- Tanuld meg a nadrág-
vasalás mesterségét. A kitér4esedett, cyúrött
cső,nadrág ila8yon csunya ós rendetlen. lla
ügyo§e,n, a vasalás saerint kisimítva, pokróc
köaé helyez_ed a nadrágodat és éjszakára apáfnád alá teszed, reFgelre klvasalva ,húztra.
tod o,nnan clő. zsebeidet ne tömd tele íeles-
Ieses, ,holmikkal, Csak a vatóban §zükség§§
dolgok: vénztáíca, zsebkendó, fésű, tükör,
ceruza, zsebnaptár, zsebrkés, igazblványtárca
legyongir bgnna..."

Az élat hősel. Cserkészsztnmü 5 felvonás_
ban. Volösy Elek ,,Miska" c, rcgénye nyomán
ííta: Raáb Alato§. A műben előíorduló zene-
számokat §zerezte: Györsy Béla.

Velősy Elek, a Magyar Cserkész" korábbi
§zerke§ztőjének cserkészregényel a,,Miska"
korszakot jel§ntett a cserkészregényirodalom-
ban, Messzi, képzeletbeli világot helyett a
cserkészek mindeunapi óletében szövődik a
íeg&§/ me§éie, o|yán .alakokkal. akikre szinte
ujjal mutogathatunk, annyira élethűek.
, _rltost színpadra kerül a ,,Miska" meséje 5
telvonásba összesür{lsítve. §zépen sikeriili az
átültetés, nem matadt ki semmi lénveses:
mégis fokozódó ütemmel és ieszültsécÉel-bo-
nyolódik a darab cselelnménye az elsö felvo.
nástól az uiolsóis.

A mú katoliku§ jell§cü, de néhány sor vál-
toztatással protestánsok is elöadbatják.

,lltiska, a mostohasorban sinylódö vi§e-
terek, és Laci, a gazdag és elöt<elő úri,fiú,gyerek, és Laci, a gazdar és elökelő úrifi,ú.a tíz törvény útján találkoznak és leküzdvé

minden nehézséget, r}rósei lesznek a nrasuk

gyerek, és Laci, a

fiús {letének. ,
a tllaguk

A darab egé§z e§tét betöltó,A darab egész estét betöltó, cyörsy Béta
hangjrlatos zen6je stílusosan illeszkedili a mil
me8rglelő íészeibe, ügye§gít k;.:rneli a darabme8fel€lő ré§zeibe, ügyesgn k. ,ne|i a darab
szépségeit, de - megfelelö előadók híjávat --

d _UagyarC8érkésazövet§éq hlvatato§ lapla. Kladja a Ma8{3r Cser_t9lzrzl,,"et"eg. Á_u_"$k{l pengő. Cserkészeknek. lev

#ti;íí,§,'.,őffi*ti,lt$#S:r*n-"mxx*g".x,L',**.m:fr".xx*l,[!g,;r4ffiSffi|+,i,!$ffi$;§iryrffiiffiXfi;iiöii"t6ffii-tiíJáoií i,llítntózct & (lrdóvtllalei n..r. melynyomot§ffi1,1fí.Eíi]ffii§ő:l'irfri§Soj;í'ftlí'fi"*
t{cs5Z

aoí §ar.1 tt l

a daraó zene nélkü is előadható. Dr. ]tl. Oy.
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nagyCIn igénybe veszi a c§erkésuek ügyességét, de egyben
próbára teszi a fiúk felszerelését is, hisz a tűző napon
ópúgy, mint a zuhogó esőben is,fontos, hogy anyaga

INDANTHRHN 1egyen !
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TUDltllvAlÓr

!Íaenle*.. tlo októbgr 1l.tól novrmbrr 2o.1j,

§ÚllÍtfu uiáábtel A rg$dtt& baúrkrrán uttn l1-1{ nrppal. A crome5oEri költré-

irkrt {l kaílrtnél 50 ílltór. t loásrhtntl 70 ílll{r, Mrom ngy több kásl€tnal l.- pnrö)
i **ail*trr #ahsü horrí kell *r*rrí§nl & r tr{or {forrrt.t poritn rdrri. Á rltltlt&l lóltJ{t-
lüt . k&l§ítő körqckmk (eqUsnrn k{Hin kdl klíkrtli rr'4ru ltvüttltkor.

furnaorál é4 aÖaű$Íáhz {vllhmolrrl rllrhrtó trvout} nem aillltunk.
A rlkGrt cl krll jihni rr *ltrlunk ríhr lclr*t td§pontokü*tt.

&fraÍÜll: Lárd r kfulcrk ícboroltrtnll, Akclón tlvü| r k{alorrk árr l{nycgrrrn nr3rcebb.

t iadrái tc0ráúúj A klrámított vótcHr (vldékrc t croml;oi&i kiilróg bt r rn§tr§r,
drll*tr| qyia$tng, tch{t rl6re ltrgtlnő e !{.383. r" crrklrdmÉn. Budepcrti ér környlkl

_ Trv6t r bclktt{rt lrp xrlvónyót r rl ítvltrlrkor mutrrrók írl. Vldéklgk utánv{tclcr rrállít&t
,lr kárlrctnt*<. Hltrlrrvr ncn rrlllítunk rkdó-rlt-

.l|é*dá,: R.mdrlérnól *ehnd{' r tatmrjrald3 óa r clp6g{m.

§agptla: A k&rlqtrk cipúrr.rrrrclór núlkül értcnd6k. A poíenrrk íclault{ao nqy
.crkérttlmct ér jó rrrrrl6rníhrlyt igényrl. Énürmcr rrndrlártgr a rlclpót lr bck0ldrnl, hoüy
xcrcl|r fal r Crrrkórcb§lt. §rsrrllrl i<ölcat 1.50 pcn3ö, §iáhk Eacrc$cét tr rÉlbliuk
Á; rkció bÉvúb lgírártt llsd r epntplnncrtrckrl3hc küldíitt Crorkóraboh-körhvllbrn.

W dtóűéiűan e hónrp keiropctáiin |.haik m.3.
úc té|l tportclkk rrrrupol bennr. Kárdd t ln3ym küldiük!

*u §KclÓ_slKÉ§ut§TEK trlnÁ§A:
#} #éádíá: ftqziűesaea§ g!íárü 6a$frnr4r4 ar*rará
€ib*ll lan: r*F páf §ötótbar§{n §olt $lo&CItt gantórnrntr* körhírlór, fcb
€iylf€rutö, rröc, finomkldofoaárú. rplrdlmcntg fórub6l lélzüh poírvxrk, rrl-
ror chrórnMr,rel|rr*t. í pir orrrrí|, I píf ferítűgtor rrrolnrló* l púr

llnótcum t*lplemlr, l pár nrrtolrtailtll ér ló cm-o duph n{d-Mtlnyórnt

§ffi,::,:T:T]:,i. ]: :: ::, :::. :::,:.T::\ tg s g
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