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A B é k a s s - s s e o r o s l b a n
Sűrű, átláthatatlan köd üli meg a 

várost. Nem lehet átlátni még az utca 
túlsó oldalára sem. Pedig érdemes 
ám körülnézni ebben a szép székely 
városban! Tiszta utcák, virágágyás 
terek és a főbb utcákon átfolyó kris
tálytisztavizű patak. Ezek Gyergyó- 
szentmiklós jellemzői.

A városon folyik át — kis ágakban 
szétvezetve — a Békén y-patak. Fenn 
ered a Gergyói-havasokban, a Gyil
kos- tó közelében. Itt, a városszélen az
tán megduzzaszt ja és mesterségesen 
szétágaztatok medrekbe tereli a székely 
leleményesség. Végigfolyik a város 
kelet-nyugati irányú utcáin, helyen
ként mélyebb betonmedencéket tölt 
mrg. A városi öntözőkocsi innen 
szívja a vizet. Tűz esetén a tűzoltók 
ugyancsak a Békény-patak valamelyik 
ágának vizét használják fel. így olcsó 
pénzért — szinte ingyen — mindig 
kéznél van a viz ott, ahol éppen szük
ség va n rá ...

A város szépségeit szemléltük — 
már amennyire a sűrű reggeli köd
ben ez lehetséges volt — és tanakod
tunk:

— Vájjon érdemes-e ilyen ködben 
felmenni a havasokba; a Gyilkos-tó
hoz és a Békás-szorosba?

— Egész nyugodtan felmehetnek — 
mondta az egyik székely, — fent a 
havasokban már süt a nap. Amire 
pedig felérnek, itt. is felszáll a köd.

Csóváltuk a fejünket. De megfogad-

tűk a tanácsot. Elindultunk, föl a 
Gyergyói-havasok közé.

A város — Gyergyószentmiklós 
maga is eléggé magasan fekszik. Tér
képünk adatai szerint 816 m a tenger
szint feletti magassága. Ezért a Gyér 
gyói-havasok 1500—1600 méteres csú 
csait nem is olyan nehéz feladat meg
mászni.

Autóink a műúton északkeleti irány
ba indultak meg — a Békény-patak 
völgyében, — szemben a patak folyá
sával. Egy-két kilométeres lassú emel
kedő után teljesen elveszett a ködben 
a város. Feljebb aztán a köd mind 
ritkább lett. — Beértünk a havasok 
közé...

A műút keleti oldalán már feltűnik 
a halvány ködön át a Magas Bükk 
1394 méter magas, hosszan elnyúló 
gerince. A Magas Bükk arról neveze
tes, hogy déli lejtőjén ered az Olt. A 
gerinctől délre emelkedik a Siposkő 
1568 méteres és a Fekete Rész 1538 mé
teres csúcsa, lejtőiken a Maros forrá
saival.

Átmegyünk a Békény-patak hídján. 
Lassan egészen kiérünk a ködből. 
Szerpentinúton kapaszkodunk fel a 
havasokba. Ezt az utat, amelyiken
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Alagút a szorosban.
(Bállá felv.)

most autóink szaladnak, még a világ 
háború alatt építtette a magyar had
vezetőség. A románok csak azt csinál
ták vele, hogy néhány évvel ezelőtt az 
út meredek széléről leszedték a vas
korlátokat. Most teljesen korlátok nél
kül áll az út meredek oldala. De nem 
csak itt, hanem Erdély minden hegy
vidéki útján így van ez. A korlátokat 
leszedték. Ma már semmi sem figyel
mezteti az autóvezetőt a rá leselkedő 
veszélyre!

Hatalmas, évszázados fenyőerdőben 
kanyarog az út. Magasan fenn a hegy
oldalban, közel a gerinchez haladunk 
már. Alattunk többszázméteres mély
ség. De fenséges kilátás!

Fent, a szemben levő 1500 méter kö
rüli csúcs felett ragyog a napfény. A 
kék levegőégben hatalmas sas kering. 
Mereven kifeszitett szárnyaival úszik 
a reggeli napsütés ragyogásában.

A völgyekre pedig ráült a köd. Sú
lyos fehér lepelként nehezedik a mé
lyedések fölé. Eltakar mindent, vá
rost, házakat, embert. Csak mi tekin
tünk le rá innen a havasok csillogó 
ragyogásából: no meg az a sas onnan 
az 1500 méteres csúcs fenyői fölül.

A ködtenger felett nyugati irányban 
a  Görgényi-havasok és a Hargita csú
csai törnek az ég felé.

A műút legmagasabb pontja 980 m 
tengerszintfeletti magasságban van. 
Innen lassú lejtéssel jutunk le a va
lamivel alacsonyabban levő Gyilkos
tóhoz..

Eddig is gyönyörű vidéken jártunk. 
De a Gyilkos-tó környéke minden vá
rakozásunkat felülmúlta. A tóból 
csontvázként kimeredő fenyőtörzsek, 
a tavat környező lejtők gyönyörű fe
nyőerdeje s a tó északi szélét lezáró 
Nagy Cohárd 1507 m magasra nyúló 
mészkősziklája olyan harmóniába ol
vad össze, aminél szebbet elképzelni 
már nem is lehet.

A természeti szépségek azonban még 
fokozódnak. A tó melletti üdülőtelep 
elhagyása utón gyalog megyünk to
vább 1— most már a Békás-patak men
tén — a Békás-szorosban. A szűk, 
vízmosta szorosban éppen, hogy elfér 
még a műút a Békás-patak mellett. 
Helyenként a szikla alá kellett vágni 
az utat. Sőt egy helyen csak alagúton 
át tudunk továbbjutni.

A szoros felé menet hosszú időn át 
látjuk az évszázados fenyők közül, jel
legzetes alakjával az égfelé törő Ol
tárkőt, De látszik a környék több ki-

Gyilkos-tó, A pokol torkábn vezető meredek 
hegyi út.

Gyílkos-tó és a környező hegyek.

Malom a Békás-szorosban.
(Horváth N. felv.)

emelkedő csúcsa is. A Nagy Cohárd- 
tól 4—5 kilométernyire van nyugatra 
a Likas 167(1 méteres és a Nyír Csutak 
1607 méteres csúcsa, A tótól keletre 
pedig az 1384 m magas Gyilkos-heg.*

A Békás-szorosban érdekes találko
zásunk volt. Egy román hegyipásztor 
baktatott az úton alacsony hegyi lo
ván. Lába majd a földet súrolta. Fes
tői látvány volt. Románul beszélő tár
saink megszólították:

—• Frátye! Tudja-e már, hogy Ma
gyarországhoz tartozunk?

Az öreg ránk nézett, de nem csodál
kozott a kérdésen. A legtermészete
sebb hangon válaszolt:

— Ezt még nem hallottam. De azt 
mondták, amikor bent voltam tegnap 
a faluban, hogy új pénz lesz.

Három héttel a bécsi döntés után és 
egy héttel a honvédség bevonulása 
után ez a hegyipásztor csak annyit 
tudott az elmúlt eseményekről: hogy 
új pénz lesz.

— Szerencsétlen ember! — mondta 
egyikünk.

— Boldog ember! — mondta a má
sik.

A Békás-patak a Gyilkos-tótól 
kezdve hatalmas sziklákon számtalan 
kisebb-nagyobb vízesés alakjában zu
hog aló. A 900 méternél magasabban 
fekvő tótól 4—5 kilométernyire már 
671 méteren habzik a patak kristály 
vize. A) tótól kb. 10 km-nyire kezdődő 
Gyergyóbékás község legnyugatibb 
házainál pedig már 622 m, a még öt 
kilométerrel távolabb levő országha
tárnál pedig 560 m a Békás-patak 
medrének tengerszint feletti magas
sága.

A szorosban egy híradós teherautó
val találkozunk. Híradó katonák táv
beszélő vezetéket építenek. A ma
gyar honvéd meghozta a kultúrát a 
magyar hegyek közé!

Amikor a Békás-szoroson vissza- 
jövet, a katona szemével néztük végig 
a, meredek sziklafalakat, egyöntetű 
megállapítást tettünk:

— Ez az igazi országhatár! Erről 
mintázhatta a jó Isten az ezeréves or
szághatárokat!

A Teremtő iránti végtelen hálával 
szegeztük tekintetünket az ég felé törő 
meredek sziklacsúcsokra. Boldogan, 
imádkozó lélekkel jártuk a Békás-szo
ros égbenyúló sziklák közt kanyargó 
útját. Kimondhatatlanul boldogpk 
voltunk azért, hogy ez a csodás szép
ségű táj ismét magyar már!

Bállá Dezső
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Finn-ugor rokonnépeink katonai erényei * K U L A I S Á N D O R  (H elsinki)

A magyar nemzet rokonainak általában igen mostoha sor
sot szánt a történelem istenasszonya. Mi magunk is, meg ezek 
a többi kis finn-ugor népecskék is idegen, elsősorban a mérhe
tetlen orosz birodalom népei között vannak elhintve, úgyhogy 
történelmük során részben kipusztultak, részben pedig csak ma
kacs, harcias ellenállásuk révén tudták magukat megóvni a pusz
tulástól. Természetes dolog, hogy a tőlük nyugatabbra fekvő, 
szerencsésebb körülmények között élő szaibad nemzetek nem 
akarnak, s azelőtt sem akartak tudomást venni létezésükről. Hi
szen még velünk, magyarokkal is, akiknek háta mögött pedig 
ezeréves, dicsőséges nemzeti történelem, kultúra van, igen mos
tohán bánt a művelt nyugat önző közvéleménye mindaddig, 
amíg el nem szakadtunk Ausztriától. Mit várhatnának tehát a 
nálunknál jóval kisebb és szerényebb finnugor népek? Azonban 
saját fejünket is hamuval kell meghintenünk, hiszen mi sem 
vettünk magunknak soha annyi fáradságot, hogy megismerjük 
rokonaink nemzeti erényeit, hogy fellapozzuk a véres történel
mük lapjait, vagy hogy tudomást szerezzünk kultúrájuk és gaz
dasági életük jelenlegi állapotáról.

Még Finnország sem volt minden tekintetben kivétel ez 
alól a közömbösségi szabály alól. Hiszen manapság mindenki 
„finn csodáról11 beszélt a finn-orosz háborúval kapcsolatban, 
noha a finn nép már ősidőktől fogva kiváló katonai erényekkel 
volt megáldva — akárcsak a többi finnugor rokonnépek. Hogy 
mennyire ismeretlen előttünk pl. a finnek katonai múltja, arról 
álljon itt egy jellemző példa:

A finn-orosz háború alatt levelet kaptam Helsinkiben egyik 
kedves pesti barátomtól, aki az előző évben meglátogatott Finn
országban. Levelében többek között ezt írja: „Bámulatom nap- 
ról-napra fokozódik. Pedig tavaly, amikor fönt jártam nálatok, 
a finn katonaság láttára azt hittem, hogy csak holmi kis operett
hadseregről van szó.“ — Pedig ez a „kis gyerek-hadsereg dicső
séges múltra tekinthet vissza. Amikor pl. 1154-ben a svédek vé
res csatában megverték a finneket, ezek bosszút esküdtek elle
nük és 1187-ben lerohanták Svédországot, elpusztítottak néhány 
virágzó várost s még Uppsala püspökét is felkoncolták. Csak 
1250 körül, hosszas és véres küzdelmek után sikerült a svédek
nek számbeli fölényüket érvényesíteniük Finnországban. Ezután 
századokon keresztül finn földön intézték el az ellenséges oro
szok és svédek egymás közötti leszámolnivalójukat. Svédország 
maga is csak a finn fegyverek segítségével tudta meghódítani 
Észtországot s a későbbi svéd világhatalom is jórészt a finn 
„hakkapeliták" („Hakkaa páálle! =  „Vágj a fejére11 ősi finn 
csatakiáltás) rohamcsapatainak volt köszönhető. 1713-ban a finn
svéd csapatok súlyos vereséget szenvedtek az orosz Nagy Péter 
cártól, s az ezt követő 8 év alatt Finnország lakosságának túl
nyomó része kipusztult a háború, az éhínség és a járványos be
tegségek miatt. Azonban még így sem tudták hatalmukba kerí
teni Finnországot. 1808-ban Napóleon Oroszországnak „aján
dékozta" Finnországot. Ám ezt az ajándékot is csak két évig tartó 
borzalmas harcok árán tudták megszerezni az oroszok, s akkor 
is teljes autonómiát kellet ígérniök Finnországnak. 1919--ben újra 
fellobbant a finnek szabadságvágyának lángja. Az ekkor kitört 
szabadságharc véres részleteiről köteteket írtak Finnországban. 
Ez a harc méltó párja volt a most lefolyt háborúnak.

Ugyan milyen dőre megállapítás volna azt mondani, hogy 
a finn nemzet nen^ katonanemzet?

Nézzük azonban meg a többi „békés, jámbor" finnugor 
népet is.

Az észteket az 1200-as évek elején csak 20 évi kegyetlen 
háború után tudták megalázni a német lovagok. Ez alatt azon
ban az észt férfiak túlnyomó részét kipusztították. S hiába vol
tak az elkeseredettnél elkeseredettebb lázadások és forrongások, 
a nép évszázadokon át rabszolgaságban sínylődött, míg végül 
1919-ben a győzedelmes finn szabadságharcosok segítségével az 
észtek is lerázták magukról az idegen igát.

Érdekes, hogy a lappokról nem maradtak fenn olyan kró
nikák, amelyek fegyveres ténykedésről tudnának. Még ennél is 
érdekesebb azonban azt tudnunk, hogy a tudományos kutatások 
tanulságai alapján a lappok fajilag nem is tartoznak a finn
ugorokhoz. Ezek csak úgy vették kölcsön az ősi finnugor nyelvet.

Más azonban a helyzet a finnugor ei edetű mordvinokkal, 
akik szintén nem voltak soha nyúlszívű, békés emberek, amint 
azt még ma is szívesen állítják a halászó-vadászó finnugorokról. 
Mit is mond róluk a magyar Julianus barát, aki 1236-ban át
utazott a mordvinok földjén: „semmibe sem veszik azt, aki 
sok embert meg nem ölt; mikor utaznak, mindazoknak a fejét, 
akiket megöltek, maguk előtt vitetik, s mennél több az ilyen dia
dalmi jelvény, annál nagyobb az illető becsülete. . .  aki még 
nem ölt embert, annak nem szabad megnősülnie". Az arab kró
nikák ehhez még azt is hozzáfűzik, hogy a mordvinok megölik 
az odatévedő idegeneket, s a kereskedők is csak a hajóikból, azaz

tisztes távolságból mernek tárgyalni velük. Ezek után persze 
azon sem csodálkozhatunk, hogy, miután évszázados küzdelmek 
után meg kellett hódolniok a túlnyomó számú török és tatár hó
dítók előtt, a mordvinok képezték a tatárhordák élcsapatait a 
világraszóló tatárdúlás alkalmával. S az sem csodálatos, hogy 
még jóval később is az oroszok és tatárok szinte versenyeztek 
ennek az erőteljes katonanépnek barátságáért.

Míg a mordvinok ma már meglehetősen szétszórtan, mord- 
vin nemzeti érzéstől mentesen élnek, addig a legközelebbi roko
naik, a cseremiszek mindmáig megtartották nemzeti erényeiket. 
A cseremiszek egészen 1552-ig, amikor Rettenetes Iván véres har
cok árán elfoglalta a cseremiszek legfőbb védelmi állását, Kazán 
városát, független nép voltak. A régi orosz krónikák igen sokat 
tudnak vitézségükről, kiváló lövészeikről, szívós és gyors harc
modorukról. Még Kazán megvétele után is egyre gyakrabban fel
lázadtak orosz elnyomóik ellen, számbeli arányuk azonban any- 
nyira elenyésző volt, hogy végül is bele kellett törődniük sor
suk mostohaságába. A világháború vége felé bekövetkezett cári 
uralom bukásakor azonban mégegyszer fellángolt a cseremisz 
nemzeti öntudat és nem egy cseremisz falut csak több kudarcba 
fúlt fegyveres támadás után tudtak bevenni az orosz forradal
márok. Feledhetetlen élményt jelentett számomra e tekintetben 
az egyik cseremisz tanítóképzői tanár finnül megjelent könyve, 
amelyben a magyar testvérnemzet katonai erényeit dicséri, ame
lyekkel a világháború idején, az oroszok oldalán ismerkedett meg.

A könyv írója szerint a cseremiszek őszintén szeretnek és be
csülnek bennünket, magyar testvérnépüket.

A következő rokonnép, a votjákok, már nem voltak ennyire 
harciasak. De még így is többé-kevésbé meg tudták tartani ön
állóságukat a 15. század elejéig. Azután pedig számos alkalom
mal fellázadtak idegen elnyomóik ellen.

A zűrjének igen érdekes helyet foglalnak el a finn-ugor 
népek soraiban. Ez a rokonnép ugyanis magas műveltségével már 
az 1300-as években kitűnt, amikor ugyanis Szent István nevű 
apostoluk zűrjén nyelvre lefordíttatta a bibliát. A keresztenység 
terjedése azonban nem egyszer fegyveres ellenállásba ütközött. 
De bármennyire is terjedt a kereszténység s vele együtt az ide
gen, orosz befolyás, a zűrjének mind a mai napig csak zűrjének 
akarnak maradni s nyelvük megőrzésére annyira vigyáznak, hogy 
nem ők tanulnak meg oroszul, hanem az oroszoknak kell meg
tanulniuk zürjénül, ha kereskedni akarnak velük.

A magyarok legközelebbi nyelvrokonai, az osztjákok éŝ  a 
vogulok is igen harcias népek voltak még 5—600 évvel ezelőtt. 
Évszázadokon keresztül állottak ellent az oroszok térítési törek
véseinek annak ellenére, hogy egyre-másra küldték ki ellenük a 
jól felfegyverzett büntető expediciókat. Csak a 16. század vége 
felé tudták végleg megalázni ezekt a nyakas finn-ugorokat, akik 
tehát szintén nem viselkedtek jámbor halásznépek módjára, amint 
elvárná tőlük a félrevezetett közvélemény.

Végeredményben tehát nem kell erőszakolnunk mongol, vagy 
török eredetünket, ha a magyar vitézség eredetét kutatjuk. Finn
ugor rokonainkból éppen úgy nem hiányzottak s jórészt nem 
hiányoznak ma sem ezek a nemes tulajdonságok, csupán elenyé
sző számarányuk akadályozta meg őket, hogy hírt és dicsőséget 
szerezzenek maguknak a világtörténelem színpadán. Ez annál is 
érthetőbb, mert hiszen a finnek, észtek és a szétszórtan élő mord
vinok kivételével az egyes finn-ugor népek száma jóval alulma
rad az egymillión, úgyhogy jelenlegi függőségi viszonyukat egy
általán nem magyarázhatjuk a katonai erények hiányával.
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Felsiettem a szobámba. Már a lépcsőn elém csengett 
a vidám gyerekkacagás. A három fiú „távcsúszkáíási 
versenyt” rendezett az én folyosómon. Meg akartak láto
gatni, mesélték, és amíg rám vártak, nem tudtak ellenállni 
a fénvesre kefélt folyosó hívogató simaságának. Apró csú
szott leghosszabbat és Kukac a szememláttára javította 
meg a csúcseredményt négy centiméterrel.

Le vittem a bandát a garázsba és kezükbe nyomtam a 
kocsimosó gumicsövet. Míg ezer tréfa közt tisztára mosták 
és törölték a musztángot, volt időm nyugodtan átgondolni 
a helyzetet. Nem hiszem, hogy Kukac gyanakszik rám : 
nem hiszem, hogy félnem kellene tőle. Veszedelmessé akkor 
válhatik, ha egy zseniális kémelhárítónak eszébe jutna 
szolgálatába szervezni a Zéesef gárdáját. De erről Apudnak 
tudnia kellene . . .

Elhatároztam, hogy a máj estét a barátságnak szente
lem.

Lezártuk a garázst és meghívtam a fiúkat egy csésze 
teára a szobámba. Édes süteményt raktam eléjük és kis 
villamösfőzőn jófajta teát készítettem. Csacsogtak, nevet
tek, ezer kérdéssel faggattak. Autós- és repülős-múltam 
kalandjaiból kellett szemelvényeket mesélnem, ők viszont 
iskolai történetekei szórakoztattak. Kukac szeme úgy járt 
a szobában össze-vissza, mint csillogó kis reflektor. Mindent 
meglátott, mindent megkérdezett. Kinyitogatta a könyvei
met, megsímogatta a kakukos óra kis famadarát, felkattan- 
totta a rádiómat. Mindezt a gyerek mosolygós gondatlan
ságával és kíváncsiságával. . .

(Csendes derűvel figyeltem. Milyen jó volt, hogy a kelta 
inas halála után Anérral rögtön kiürítettük a szobámat, 
leszereltük a szekrény páncélbélését, kivettük az órából 
a fotocellás mozigépet, dobozába tettük a Wenkoff-sugár- 
zót és gondosan eltávolítottunk mindent, ami a hírszerzőt 
legtávolabbi gyanúba kis hozhatta 1 Szegény Anér gör
nyedt a teher a la t t ; de meggyőződésem : ha akkor el nem 
tüntetünk mindent, ma már börtönben ülnék. Egyetlen 
hivatásszerű tárgy maradt a szobámban : a nagy Telefun- 
ken superrádió ; de azt szakembernek kellene szétbontania, 
hogy a beléépített rövidhullámú adóberendezést felfedezze...)

Hagytam motozni a fiúkat. S amikor Miki indítványára 
rövid bújócskát játszottak (bújócskát félórával az éjfelező 
előtt !), még magam segítettem nekik szekrényben, ágy 
mögött, ravasznál ravaszabb rejtekhelyek felfedezésé
ben.

Éjfél elmúlt, mire aludni tértek. Elkísértem őket a 
vendégszobákig, meleg kézszorítással búcsúztunk és magam 
is rövid nyugovóra tértem.

A telefon csengett. Kábult fejjel ébredtem ; úgy érez
tem, alig aludtam valamit. Az óra hajnali fél négyet mu
tatott.

A hallgatóból a titkár hangja csengett. Parancs: 
pontosan négy órakor indulásra készen álljak a kis kocsival, 
amelybe a három vendégfiú fog beszállni; mindenben kö
vessem Kukac utasításait.

Négy órakor indultunk. Megismétlődött a kívánság- 
tündér kalandja: reggel fél nyolcig a szegény emberek 
negyedeit jártuk és mindenütt ajándékokat osztogattunk. 
Csupa egyforma boríték, hihetőleg nagy bankókkal bélelve. 
Ahol megálltunk, az ablakok mindenütt csak behajtva, 
de nem bezárva ; az ablakszárnyak között fényesre suvic- 
kolt cipők, csizinácskák. Az oguroknak egy régi, naiv meséje 
szól a fehérszakállú püspökről, aki az ablakba tett cipőkbe 
rejti adományait. Mi a Mikulás küldöttei voltunk. Azt hiszem, 
egész vagyont osztogathattunk szét a szent püspök nevé
ben . . .

Meglátogatott a krampusz.

A kedvesen induló nap gyorsan eltelt. Országszerte 
örömünnepek. Ha az ogurok szeretnek valakit, hát azt 
nagyon szeretik.

Éjszaka én is kaptam meglepő ajándékot. Igaz, nem 
melegszívű Mikulás, hanem szőrösmancsú rút krampusz 
ajándéka volt.

Forduló éjszaka első órájában, a hetedik percben az 
én hullámhosszomon szólt a Nagy Irányító. Ezt mondta :

„Etelevárai kirendeltség, Alpha, Ulisses, Anér- 
csoport. Kenyérérés idejétől szőlőérésig szállított 
anyagot kontrolláltam. Utolsó betűig mind hamis, 
használhatatlan. Félelmetes, ismeretlen ellenség a 
háttérben, anyagot javítja és cseréli. Sürgősen lelep
lezni. Egész anyagot mégegyszer kidolgozni. Élet 
és halál a kockán.”
Órákig ültem égő szemmel az ágyain szélén és fogamat 

összeszorítva gondolkodtam. Valaki játszik velünk, mint a 
macska az egérrel. Valaki nyakunkon tartja a kezét. Gya
nús a titkár. De még gyanúsabb maga Sempronius. Jaj 
nekik, ha ők tettek csúffá ! Végigjátszom a játszmát, vagy 
belepusztulok.

Négyet ütött az óra. Tegnap ilyenkor indultunk aján
dékot osztó körútra.

Odaültem a rádióhoz és megadtam Ulisses, Anér és 
Kirke hívójelét. Mind a három jelentkezett. Tanácskoz
tunk.

A gép mellett virradt rám a reggel.

Irnmacutata Conceptio.

Tegnap a titkártól egy napi betegszabadságot kértem, 
Hajnaltól késő éjszakáig megfeszített erővel dolgoztunk. 
Ulisses mind a négy lakásából újba költözött; igyekeztünk 
minden nyomot használhatatlanná tenni. Ügy érzem, sike
rült : a négy alak, akiket Ulisses játszót^, egyszerre lépett 
ki a semmibe és eltűnt az emberek szeme elől. Négy új 
lakásban négy új Ulisses. Magamnak két búvóhelyet ren
deztünk be ; egyiken zöldsapkás egyetemi hallgató voltam* 
a másikon könyvkiadó cég utazója. Én az állásomat meg
tartom, Anér is marad a régi helyén. Megváltoztattuk a 
rádiójelünket és a hullámhosszot. Kirke, úgy látszik, gya
nún felül á ll ; vele egyelőre nem érintkezünk. Apud lesz az 
összekötőnk. Ügy látom, Kirke tudott már a kudarcunkról 
és asszonyt tapintattal, két héttel ezelőtt megszervezte a 
velem való kapcsolatát. Ezért adta hát mellém Apudot !

A későesti órákban három fáradt úr találkozott egy 
emberekkel zsúfolt mulatóban. (A hírszerző tudja legjob
ban, hogy aki mindenki elől el akar bújni, oda menjen, 
ahol nagvon sok az ember. Nagy tömegben jobban egyedül 
lehetek, "mintha egészen magam vagyok.) Három idegen 
arc. Alphára, Ulissesre, Anérra egy sem hasonlított.

Ittunk, szórakoztunk, fel-felálltunk táncolni, meg, újra 
visszaültünk. S a kevésszámú percek alatt, amikor együtt 
ültünk az asztalnál mind a hárman, hideg fejjel megvitat
tuk a helyzetet. Valaki ismert, bennünket és figyelemmel 
kísérte minden lépésünket. Hogy nem tette ránk a kezét 
eddig, az azt mutatja, hogy vár valamit tőlünk. Bizonyára 
sejti Kirkét a háttérben és rajtunk keresztül akar eljutni 
hozzá. Bizonyára fel akarja göngyölíteni az egész propa
ganda-csoportot és egyszerre nyakonfogni valamennyiünket.
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Finn-ugor rokonnépeink katonai erényei * K U L A I S Á N D O R  (H elsinki)

A magyar nemzet rokonainak általában igen mostoha sor
sot szánt a történelem istenasszonya. Mi magunk is, meg ezek 
a többi kis finn-ugor népecskék is idegen, elsősorban a mérhe
tetlen orosz birodalom népei között vannak elhintve, úgyhogy 
történelmük során részben kipusztultak, részben pedig csak ma
kacs, harcias ellenállásuk révén tudták magukat megóvni a pusz
tulástól. Természetes dolog, hogy a tőlük nyugatabbra fekvő, 
szerencsésebb körülmények között élő szaibad nemzetek nem 
akarnak, s azelőtt sem akartak tudomást venni létezésükről. Hi
szen még velünk, magyarokkal is, akiknek háta mögött pedig 
ezeréves, dicsőséges nemzeti történelem, kultúra van, igen mos
tohán bánt a művelt nyugat önző közvéleménye mindaddig, 
amíg el nem szakadtunk Ausztriától. Mit várhatnának tehát a 
nálunknál jóval kisebb és szerényebb finnugor népek? Azonban 
saját fejünket is hamuval kell meghintenünk, hiszen mi sem 
vettünk magunknak soha annyi fáradságot, hogy megismerjük 
rokonaink nemzeti erényeit, hogy fellapozzuk a véres történel
mük lapjait, vagy hogy tudomást szerezzünk kultúrájuk és gaz
dasági életük jelenlegi állapotáról.

Még Finnország sem volt minden tekintetben kivétel ez 
alól a közömbösségi szabály alól. Hiszen manapság mindenki 
„finn csodáról11 beszélt a finn-orosz háborúval kapcsolatban, 
noha a finn nép már ősidőktől fogva kiváló katonai erényekkel 
volt megáldva — akárcsak a többi finnugor rokonnépek. Hogy 
mennyire ismeretlen előttünk pl. a finnek katonai múltja, arról 
álljon itt egy jellemző példa:

A finn-orosz háború alatt levelet kaptam Helsinkiben egyik 
kedves pesti barátomtól, aki az előző évben meglátogatott Finn
országban. Levelében többek között ezt írja: „Bámulatom nap- 
ról-napra fokozódik. Pedig tavaly, amikor fönt jártam nálatok, 
a finn katonaság láttára azt hittem, hogy csak holmi kis operett
hadseregről van szó.“ — Pedig ez a „kis gyerek-hadsereg dicső
séges múltra tekinthet vissza. Amikor pl. 1154-ben a svédek vé
res csatában megverték a finneket, ezek bosszút esküdtek elle
nük és 1187-ben lerohanták Svédországot, elpusztítottak néhány 
virágzó várost s még Uppsala püspökét is felkoncolták. Csak 
1250 körül, hosszas és véres küzdelmek után sikerült a svédek
nek számbeli fölényüket érvényesíteniük Finnországban. Ezután 
századokon keresztül finn földön intézték el az ellenséges oro
szok és svédek egymás közötti leszámolnivalójukat. Svédország 
maga is csak a finn fegyverek segítségével tudta meghódítani 
Észtországot s a későbbi svéd világhatalom is jórészt a finn 
„hakkapeliták" („Hakkaa páálle! =  „Vágj a fejére11 ősi finn 
csatakiáltás) rohamcsapatainak volt köszönhető. 1713-ban a finn
svéd csapatok súlyos vereséget szenvedtek az orosz Nagy Péter 
cártól, s az ezt követő 8 év alatt Finnország lakosságának túl
nyomó része kipusztult a háború, az éhínség és a járványos be
tegségek miatt. Azonban még így sem tudták hatalmukba kerí
teni Finnországot. 1808-ban Napokon Oroszországnak „aján- 
dékozta“ Finnországot. Ám ezt az ajándékot is csak két évig tartó 
borzalmas harcok árán tudták megszerezni az oroszok, s akkor 
is teljes autonómiát kellet ígérniük Finnországnak. Lilikben újra 
fellobbant a finnek szabadságvágyának lángja. Az ekkor kitört 
szabadságharc véres részleteiről köteteket írtak Finnországban. 
Ez a harc méltó párja volt a most lefolyt 1 áborúnak.

Ugyan milyen dőre megállapítás volna azt mondani, hogy 
a finn nemzet nen^ katonanemzet?

Nézzük azonban meg a többi „békés, jámbor" finnugor 
népet is.

Az észteket az 1200-as évek elején csak 20 évi kegyetlen 
háború után tudták megalázni a német lovagok. Ez alatt azon
ban az észt férfiak túlnyomó részét kipusztították. S hiába vol
tak az elkeseredettnél elkeseredettebb lázadások és forrongások, 
a nép évszázadokon át rabszolgaságban sínylődött, míg végül 
1919-ben a győzedelmes finn szabadságharcosok segítségével az 
észtek is lerázták magukról az idegen igát.

Érdekes, hogy a lappokról nem maradtak fenn olyan kró
nikák, amelyek fegyveres ténykedésről tudnának. Még ennél is 
érdekesebb azonban azt tudnunk, hogy a tudományos kutatások 
tanulságai alapján a lappok fajilag nem is tartoznak a finn
ugorokhoz. Ezek csak úgy vették kölcsön az ősi finnugor nyelvet.

Más azonban a helyzet a finnugor eredetű mordvinokkal, 
akik szintén nem voltak soha nyúlszívű, békés emberek, amint 
azt még ma is szívesen állítják a halászó-vadászó finnugorokról. 
Mit is mond róluk a magyar Julianus barát, aki 1236-ban át
utazott a mordvinok földjén: „semmibe sem veszik azt, aki 
sok embert meg nem ölt; mikor utaznak, mindazoknak a fejét, 
akiket megöltek, maguk előtt vitetik, s mennél töibb az ilyen dia
dalmi jelvény, annál nagyobb az illető becsülete. . .  aki még 
nem ölt embert, annak nem szabad megnősülnie". Az arab kró
nikák ehhez még azt is hozzáfűzik, hogy a mordvinok megölik 
az odatévedő idegeneket, s a kereskedők is csak a hajóikból, azaz

tisztes távolságból mernek tárgyalni velük. Ezek után persze 
azon sem csodálkozhatunk, hogy, miután évszázados küzdelmek 
után meg kellett hódolniok a túlnyomó számú török és tatár hó
dítók előtt, a mordvinok képezték a tatárhordák élcsapatait a 
világraszóló tatárdúlás alkalmával. S az sem csodálatos, hogy 
még jóval később is ^p^roszok és tatárok szinte versenyeztek 
ennek az erőtelj<* frtífftonanépnek barátságáért.

Míg a mordvinok ma már meglehetősen szétszórtan, mord- 
vin nemzeti érzéstől mentesen élnek, addig a legközelebbi roko
naik, a cseremiszek mindmáig megtartották nemzeti erényeiket. 
A cseremiszek egészen 1552-ig, amikor Rettenetes Iván véres har
cok árán elfoglalta a cseremiszek legfőbb védelmi állását, Kazán 
városát, független nép voltak. A régi orosz krónikák igen sokat 
tudnak vitézségükről, kiváló lövészeikről, szívós és gyors harc
modorukról. Még Kazán megvétele után is egyre gyakrabban fel
lázadtak orosz elnyomóik ellen, számbeli arányuk azonban any- 
nyira elenyésző volt, hogy végül is bele kellett törődniük sor
suk mostohaságába. A világháború vége felé bekövetkezett cári 
uralom bukásakor azonban mégegyszer fellángolt a cseremisz 
nemzeti öntudat és nem egy cseremisz falut csak több kudarcba 
fúlt fegyveres támadás után tudtak bevenni az orosz forradal
márok. Feledhetetlen élményt jelentett számomra e tekintetben 
az egyik cseremisz tanítóképzői tanár finnül megjelent könyve, 
amelyben a magyar testvérnemzet katonai erényeit dicséri, ame
lyekkel a világháború idején, az oroszok oldalán ismerkedett meg.

A könyv írója szerint a cseremiszek őszintén szeretnek és be
csülnek bennünket, magyar testvérnépüket.

A következő rokonnép, a votjákok, már nem voltak ennyire 
harciasak. De még így is többé-kevésbé meg tudták tartani ön
állóságukat a 15. század elejéig. Azután pedig számos alkalom
mal fellázadtak idegen elnyomóik ellen.

A zűrjének igen érdekes helyet foglalnak el a finn-ugor 
népek soraiban. Ez a rokonnép ugyanis magas műveltségével már 
az 1300-as években kitűnt, amikor ugyanis Szent István nevű 
apostoluk zűrjén nyelvre lefordíttatta a bibliát. A kereszténység 
terjedése azonban nem egyszer fegyveres ellenállásba ütközött. 
De bármennyire is terjedt a kereszténység s vele együtt az ide
gen, orosz befolyás, a zűrjének mind a mai napig csak zűrjének 
akarnak maradni s nyelvük megőrzésére annyira vigyáznak, hogy 
nem ők tanulnak meg oroszul, hanem az oroszoknak kell meg
tanulniuk zürjénül, ha kereskedni akarnak velük.

A magyarok legközelebbi nyelvrokonai, az osztjákok éŝ  a 
vogulok is igen harcias népek voltak még 5—600 évvel ezelőtt. 
Évszázadokon keresztül állottak ellent az oroszok térítési törek
véseinek annak ellenére, hogy egyre-másra küldték ki ellenük a 
jól felfegyverzett büntető expediciókat. Csak a 16. század vége 
felé tudták végleg megalázni ezekt a nyakas finn-ugorokat, akik 
tehát szintén nem viselkedtek jámbor halásznépek módjára, amint 
elvárná tőlük a félrevezetett közvélemény.

Végeredményben tehát nem kell erőszakolnunk mongol, vagy 
török eredetünket, ha a magyar vitézség eredetét kutatjuk. Finn
ugor rokonainkból éppen úgy nem hiányzottak s jórészt nem 
hiányoznak ma sem ezek a nemes tulajdonságok, csupán elenyé
sző számarányuk akadályozta meg őket, hogy hírt és dicsőséget 
szerezzenek maguknak a világtörténelem színpadán. Ez annál is 
érthetőbb, mert hiszen a finnek, észtek és a szétszórtan élő mord
vinok kivételével az egyes finn-ugor népek száma jóval alulma
rad az egymillión, úgyhogy jelenlegi függőségi viszonyukat egy
általán nem magyarázhatjuk a katonai erények hiányával.
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Állunk elébe ! Hogy is mondja az ogurok poétája: 
„Vagyok olyan legény, mint te I” Hát majd megmutatjuk.

. . . Ma pirosnapos ünnepet mutat a naptár. A keresztre 
feszített , Istenim édesanyjának van valami igen kedves 
ünnepnapja. Nekem nincsen pirosnapos ünnepem. Istent 
ismerni anyámtól tanultam, de a Korán ridegségét sohasem 
szerettem és a próféta személye, sem tanítása nem vonzott. 
Az ogurok intelligens, mély vallásossága gondolkodóba e jte tt; 
ha időm lenne, s ha volna, aki megmagyarázná, nagyon szí
vesen hallanám az evangéliumot és talán jobb emberré lennék. 
Sokszor érzek ürességet a lelkemben. Gazdagabbnak és 
boldogabbnak látom az ogur férfit, aki Istent ismer és aki
hez az ő Istene el is megy, hogy feloldozza minden rossztól, 
amit tett, meg hogy élő kenyér formájában étele legyen. 
Hozzánk mogorvább az Isten. Pedig én is tudnék jó lenni.

Ma reggel a személyzeti telefonhoz hívtak. Apud hangja 
szó lt:

— Soffőr bácsi, jöjjön ma misére kilenckor az Isteren 
túlra, abba a nagy kupolás régi istenházába. Én a szószék 
alatt fogok állni. A viszontlátásra !

Kilenc előtt néhány perccel beléptem a nagy kupolás 
templomba, Etelevára egyik büszkeségébe, igazi Isten-háza ! 
Ilyen nálunk nincsen.

Balra a szószék. Alatta állt Apud, kezében kis imakönyv. 
Arccal a főoltár 
irányába ford ulva, 
állhatatos nyuga
lommal nézett az 
előtte levő padsor 
elejére. Követtem 
a szemét. Egy le
ányintézet növen
dékei között, inté
zeti ruhában és 
sapkában ott tér
delt a rácsoskapus 
ház kisleánya.

Körülöttem az 
emberek imádkoz
tak. Én eleinte 
néztem, néztem 
csak, álmodtam, 
aztán magam is 
imádkozni kezd
tem. Kértem az 
ismeretlen Istent, 
hogy ezt a leányt 
őrizze minden baj
tól. Tudtam, hit
tem, hogy megte
szi. Arra is kértem, 
hogy vezesse őt 
az én sorsom felé.
Ebben már nem voltam olyan nagyon bizonyos, de azért 
reménységet hoztam haza magammal a templomból.

Még valami történt. Szólt az orgona s az ájtatos ének, 
amikor alacsony, mosolygós szemű pap kelt fel a bűn
bocsátó szekrényből és lassan ment végig a templomon. 
Itt egy széket igazított meg, ott egy kócos kisgyerek fejét 
simogatta, egyik szobor előtt leszórt virágcsokrot gondos 
kézzel tette vázába. Mióta megjelent, Apud le nem vette 
róla a szemét. Amint megfordult s a szószék során visszafelé 
ment a főoltár irányában, a fiú szemében türelmetlen, 
vágyakozó tűz lobogott. Hozzáért, összenéztek, ismerősen 
egymásra mosolyogtak s a pap keze végigsimogatta a gyerek 
kipirult arcát. Apud lehajolt és kezet csókolt. A pap tovább 
ment s a fiú hosszan nézett utána.

Azt hiszem, Kirkét legyőzte a pap. Ebből a fiúból 
nem lesz már lélektelen janicsár. Figyelni fogom.

Lrjövetelre váró második vasárnap.
Milyen szép a Krisztushívőknél az Űrjövet négy hete, 

amikor a Megváltót várják 1 A pusztába kiáltónak szaváról 
prédikálnak. Szeretem ezeket ^a vágyakozó beszédeket, 
amelyek arról szólnak, hogy az Űr útját nekünk kell egye
nesítenünk, hogy hozzánk jöhessen.

Ma az egykori markomán főváros jégkorong verseny- 
csapata harcolt a Tündérliget jegén az etelevárai korcsolyá
zók válogatottaival. Sempronius meghívta az egész Zéesef- 
bandát: a villanyfűtéses szabad nézőtéren ott ült ő is a fiúk 
között és szemmel láthatóan nagyon élvezte azt a szikrázó 
izgalmat, amellyel Kukacék a mérkőzést kísérték. Nekem 
is jutott jegy; a sor végén ültem Apró mellett. Én sem 
láttam sokat a játékból; viszont a 2 : 0-ás ogur vereség

után egészen kisdiákos hangulatban vittem haza a gazdámat 
Azután engedélyével korcsolyával a karomon tértem 
vissza a műjégpályára és nagyszerű szórakozásom volt 
csillagfényes éjszakáig a fiúkkal, akiket aztán rendre haza- 
hordtam a musztángon.

Az utolsó fordulón három fiút letettem már s Apud 
maradt végre egyedül. Mellettem ült, beszélgettünk.

— Kirke azt üzeni, hogy Lóri nincs a fiúk városában.
Bólintottam s vigyázva vettem egy éles derékszög-

kanyart a fagyott, csúszós úton. A hír nem lepett meg. 
Vártam.

Elhagytuk a házakat s kint suhantunk a tündérszép 
fasorban. A hó szikrázott, ragyogott a reflektorom fényé
ben. Gyönyörű volt.

Apud egyszerre újra megszólalt. Félénken, vonakodva, 
kisfiúsán.

— Soffőr bácsi. . . Szeretnék valam it. . . Nem tudom, 
mit szólna hozzá Kirke . . . Mit tetszik gondolni . . . Szeret
nék cserkész lenni.

— Hazugságból ? Nehéz lesz.
— Nem, nem hazugságból. Igazán. Az egész Zéesef cser

késznek készül. Piki is, mindenki. Miért ne lehetnék én is az ?
— Ha Kirke úgy ismeri az ogur cserkészetet, mint én, 

akkor nem fogja megengedni, kedves Apud.
— Miért? Olyan 

rosszak a cserké
szek ?

— Nem. Ép
pen ellenkezőleg. 
Olyan jók. Olyan 
igazán ogurok. Ha 
egyszer ogur cser
késszé lettél, vagy 
ha egyszer ogur 
pap belenyúlt a 
lelkedbe, akkor 
nem lesz már belő
led igazi hírszerző 
janicsár.

— É n . . .  én 
nem tudom . . . 
Meglátjuk. — S 
mivel közben a ko
csi Kirke villájá
nak kapujához 
érkezett s meg
állt, búcsú-kézfo
gás közben odaha
jolt s kérve súgta : 
— De ne szól
jon róla Kirkének ! 
Csitt !

Míg a kocsi csen
desen gördült velem hazafelé, a szívem tele volt szánako
zással szegény kis janicsár iránt.

A hírszerző janicsár-fiút kettő ronthatja e l : a vallásos 
lelkiélet, amely szivébe simogatja a jóságot, becsületet, 
felelősséget — és minden, ami fellobbant ja benne a maga 
népéhez tartozás történelmi és lelki öntudatát. Ezért vesze
delmes számára a pap is, a cserkészet is. Szegény kis Apud 
életébe, úgy látom, egy időben lép be mind a kettő. Kirke, 
most légy igazi varázsló, mert különben egy reménységed 
kicsúszik a kezedből ! . . . .

Hát én ? Hát engem micsoda varázsló tart majd vissza, 
hogy el ne tántorodjam ? Ezen az őszön betört életembe a 
szerelem, a hírszerzők elvesztője. Egyre erősebben ébred 
bennem a vágy a keresztények hite után is (igaz, hogy csak 
azért, hogy a rácsoskapus ház leányához ebben is közelebb 
kerülhessek). És a Kirkével való legutóbbi beszélgetésem 
óta mint egy lidérc, ült rám a vérrokonság gondolata. 
Tanulmányoztam földrajzot és történelmet. Tudom már, 
hogy az ogurok őshazája valahol ott volt, ahol az én bölcsőin 
ringott. Egész csomó név emlékeztet reájuk ma is. Az én 
népem vér szerint rokon az övékkel. Hiába hessegetem, egyre 
újra visszatér a kétség : helyes-e, hogy a népem meghódí
tójának szolgálatában azok ellen török, akikkel egy tőről 
fakadtam ? . . . Szolgálat ? . . . Hűtlenség ? . . . Lázadás ?... 
Ki mutatja meg a férfi igazi útját ? . . .

Lidércek és boszorkák babonás napján.
Ma már harmadszor vittem Semproniust repülőgépen 

a keleti mocsarak közepén épült titokzatos kastélyába.
A láp mélyén kis sziget; ezen áll a régi udvarház. Vastag 

falai, bolthajtásos termei és folyosói nagyon romantikusak.
(Folytatása következik.)



K E R É K P Á R R A L  
A FELSZABADULT 
E R D É L Y B E N
<A 196-os cserkészcsapul mozgótíibora)

1940 szeptember 15.
Nagy napra virradunk. Az izgalomtól, 

a boldog várakozástól már jóval napkelte 
előtt talpon vagyunk. Ki tudna most al
vásra gondolni? ö t óra után már kolozs
vári cserkészek által vezetett gőzfürdőben 
mossuk le magunkról a hosszú út porát. 
Azután a főtéren lévő Szent Mihály temp
lomba sietünk. A gyönyörű gótikus szé
kesegyház tele van katonákkal, emberek
kel. A szentmisén tömegesen járulnak a 
szentáldáshoz. Mi is. Forró imánkkal kö
szönjük meg a jó Istennek ezt a feledhe
tetlen napot. A mise végén felcsendül a 
magyar Himnusz és száll az ég felé. Az 
égbeszökő csúcsívek az ember lelkét ön
kéntelenül is az ég felé emelik.

Kitódulunk az utcára. Zúgnak a haran
gok. Virág, kokárda mindenfelé. A házak 
ormain nemzetiszínű zászlók lengnek. Ün
neplő ruhában (magyaros sapkában) az 
egész város. Az emberek évek, hónapok 
óta készültek erre a napra és most szinte 
földöntúli boldogság ül az arcokon. A 
Főtéren virágoktól borítva áll az emel
vény. Körülötte az emberek beláthatatlan 
tömege.

Közben kiragyog a nap a felhők 
mögül és kiderül az ég. A százezres tömeg 
ajkáról újra és újra percekig harsog a: 
„Mindent vissza!'1 Percről-percre fokozó
dik a lázas izgalom, óriási éljenzés és 
taps fogadja gróf Teleki Pál megérkezé
sét. Átszellemülten tör ki az éljen nem is 
a torkokból, hanem a szívekből. Az újra 
felhangzó hatalmas éljenzés gróf Csáky 
István megérkezését jelenti. Most már kö
zeledik az ünnepség kezdete. A napok óta 
állandó várakozás lázában élő emberek 
egetverő éljenzése közben érkezik meg a 
kormányzói pár és foglal helyet a dísz
emelvényen. — Horthy! Horthy! — tom
bol ütemesen a tömeg.

A zenekar rázendít a Himnuszra és az 
egetverő ujjongást néma csend váltja fel 
és szabadon, boldogan, áhítatosan zeng a 
magyar imádság az emberek ajkán. Meny
nyi szem könnybelábadt az ének alatt.

A Himnusz után gróf Teleki Pál mi
niszterelnök és sokan mások üdvözlik az 
országgyarapító Horthy Miklóst, Magyar- 
ország kormányzóját. Az üdvözlések után 
Kormányzó Urunk lélekbemarkoló őszinte
séggel elmondott szavai mélyen belevé
sődnek a lelkűnkbe. Mindenki feláll a he
lyéről és úgy hallgatja a történelmi sza
vakat. A beszédet sokszor szakítja meg a 
lelkes éljenzés és a végén a tömeg szűnni 
nem akaró ünneplésben részesíti Magyar- 
ország kormányzóját. A Szózat elhang
zása után kezdődik a díszmenet.

Mindig megdobogott a szívünk, amikor 
magyar honvédet láttunk. De most, sza

badon, ragyogó, büszke öröm csillog a sze
münkben, amikor Erdély fővárosában dél
ceg honvédcsapataink vonulnak, robognak 
el előttünk végeláthatatlan sorokban. Le
írhatatlan lelkesedéssel fogadják az em
berek a különféle fegyvernemek nagy
szerű felszerelésű alakulatait. A gyalog
ság díszszázadai után a motorizált ala
kulatok dübörögnek elő a Monostori-út 
felől. A gépkocsizó gyalogság után jönnek 
a tüzérségi alakulatok, de nem egyes so
rokban, hanem amennyi elfér egymás 
mellett. A honvédeket, gépeket, de még a 
lovakat is lelkes örömmel fogadják. Az 
ujjongó tömeg szakadatlanul éljenez és 
minden alakulatnál újra meg újra hatal
mas tapsvihar zúg fel. Az ejtőernyősök 
díszmeneténél az emberek lekesedése már 
nem ismer határt. A repülőzászlóalj nagy
szerű díszmenete is megnyeri az emberek 
tetszését. Szakadatlanul következnek egy
másután a különféle alakulatok a legnagy
szerűbb rendben és a legkitűnőbb felsze
relésben. Mikor látják az emberek ezt a 
büszke és dicső hadsereget, érthetővé vá
lik: miért nem lehetett tovább halasztani 
a területek visszaadását. Most kisebb-na- 
gyobb páncélkocsik és tankok dübörög
nek elő, azután a nehéztüzérségi alakula
tok alatt reng a föld. Közben bombázó és 
vadászszázadok zúgnak el a fejünk felett. 
A 30.5-es mozsarak láttára elcsodálkozunk: 
„Hát ilyen nagyszerű a magyar hadsereg 
felszerelése?"

A kolozsvári cserkészek látnak ebédre 
vendégül bennünket, mert az éttermek és 
vendéglők zsúfolva vannak. Délután a Má
tyás szobornál találkozunk Éry Emil orsz. 
ü. v. elnök úrral és más központi vezetők
kel. Velük együtt nézzük meg a várost a 
kolozsvári Hökk. tagok szakszerű vezeté
sével.

Két napot töltünk Kolozsvárott és a 
környékén. Hatalmas jegyzetfüzet telik 
meg az érdekesebbnél érdekesebb feljegy
zésekkel. De üt az indulás órája.

Fájó szívvel hagyjuk ott Kolozsvárt. 
Visszafelé vonattal utazunk. Mindnyájan 
az ablakoknál állunk és nézzük a gyö
nyörű vidéket. Ütemesen zakatol a vonat. 
Egy távoli, halk, de egyre erősbödő rit
must dobol: a szebb, a boldogabb ma
gyar jövő dalá t. . .

A következő napok állandó meséléssel 
telnek el. Otthon mindenki az erdélyi él
ményeinkre kíváncsi. Szívesen mesélünk.

Majd nemsokára elkészül Csépay Dezső 
filmje, összegyülekezünk a gimnázium
ban, hogy megnézzük. Sötét lesz. A nagy 
csendben csak a film pergése hallik. Sze
münk előtt látjuk kerékpár útunk egyes 
állomásait. Fülünkbe csengenek újra a ko
lozsvári bevonulás mindent elsöprő és 
mindent feloldó hangjai. Lelkünk mélyén 
élnek a drága, könnyes emlékei. Végig
megyünk mégegyszer a határtól, Nagy
váradon, a Királyhágón, Bánffyhunyadon, 
Körösfőn egész Kolozsvárig, ahol a zász
lók lobogása, virágok hullása, a honvéd
ség dübörgő díszmenete alatt lelkűnkbe 
vésődött a Kormányzó Úr hadparancsa:

„Előre, a Kárpátok gerincére."
Kaposvári Gyula



Zászlós úr! Alázatosan jelentem, Forinyák Antal gyalogos 
még nem érkezett meg. A többiek együtt vannak az erdőben.

Hosszú Ádám zászlós előtt, kemény vigyázzban állt Kovács 
István szakaszvezető. Az összegyülekezett szakasz tagjai az erdő 
lombtalan bokrai között beszélgettek halk zümmögő szavakkal. 
Többen aludtak a sárga őszi leveleken. A nap éppen lebukott a 
szomszéd hegygerine mögött.

— Pedig ha nem indulunk egy félórán belül, kérdés át tu
dunk-e még az éjjel jutni a határon? — bosszankodott a zászlós.
— Csak nem került bajba?

— Nem hinném zászlós úr! Magam is bent voltam a falu
ban. Egy fia csendőr sincs ott. Attól tartok inkább, hogy megint 
valahol jóféle borra talált Forinyák.

— És a késése miatt esetleg negyven ember jut életveszélybe!
— Egy félórát még várunk. Addig magam is alszom még. Ha 
közben előkerülne — ébresztess föl!

— Igenis, zászlós úr!
*

— Forinyák Antal gyalogos álljon oda a nagy fa elé! Három 
géppisztolyos vele szemben tíz lépésre!

Forinyák Antal fehér lett mint a fal. Esdeklő tekintettel né
zett a bajtársak felé. Szótlanul, szemrebbenés nélkül álltak vele 
szemben. Látta, hogy nem kérhet kegyelmet. A zászlósra pillan
tott. Hosszú alakja, mintha a tisztás szélén levő fenyők magas
ságáig nőtt volna. Hangja, szinte végtelen távolságból hallat
szott:

— Forinyák Antal gyalogos a falusi kocsmában ült le mu
latni. Ezzel magára vonta az ellenség figyelmét és csak egyórás 
késéssel érkezett a gyülekező helyre. Forinyák Antal válaszoljon 
kérdésemre: mit érdemel az a katona, aki bajtársait saját hibá
jából életveszélybe sodorja.

— Halált — suttogta a megrettenéstől most már kijózanodó 
ember.

— Forinyák Antal! — folytatta halk hangon a zászlós, — 
mit érdemel az a katona, aki harc közben elkésik és ezzel baj
társainak árulójává válik?

‘ —1 Halált! — vacogta Forinyák.
A zászlós most a három géppisztolyoshoz fordult.
— Cél! — vezényelt — és rámutatott Forinyákra.
Forinyák rámeredt a mellének irányzott géppisztolyokra.

Lába remegett, összefolyt előtte a pisztolyok csöve, a bajtársak 
arca, a zászlós hatalmasra nőtt alakja. Csak mint egészen távoli 
halk zengést hallotta a zászlós hirtelen felcsengő hangját:

— Megérdemelnéd a halált, de egyszer még megkíméllek. 
Most pedig gyorsan előre! . . .

Még az éjszaka folyamán sikerült a határőrség vonalán át- 
szivárogniok.

#
Üjabb vállalkozásra készült a szakasz egy része. Kovács 

szakaszvezető az indulás előtt bekopogtatott Hosszú Ádám zászlós- 
szállására.

— Zászlós úr! Kérésem van a zászlós úrhoz.
— No, mit kíván Kovács szakaszvezető?
— Zászlós úr, ne vigye magával több vállalkozásra Forinyák 

Antalt.
— Mi kifogásod ellene?
— Tegnap véletlenül hallottam, amikor egyik barátjának azt 

mondta: „Megyek én még töltött pisztollyal a zászlós úr után. 
Akkor majd nem ő lövet agyon engem!'* Zászlós úr, nagyon ké
rem, ne vigyük őt magunkkal. Sok gondot okozna.

*

Jiosszú Ádám zászlós a zászlóaljparancsnokságon jelentke
zett. Kemény Zoltán őrnagy felállt, amikor a fiatal tiszt a szo
bájába lépett. Eléje ment, kezét nyújtotta.

— Zászlós úr, egy vállalkozást kellene végrehajtani. De nem 
visz rá a lelkiismeretem, hogy bárkit is megbízzak vele. Ebből a 
vállalkozásból nem jönne vissza senki sem.

— Tessék ismertetni a feladatot őrnagy úr! Hátha megtudom 
oldani.

Az őrnagy gondolkodva nézett maga elé. Látszott az arcán, 
hogy hosszas lelkitusa után jutott el eddig a beszélgetésig is. 
Ismét átgondolta a feladatot. Aztán rápillantott az előtte álló 
fiatalemberre, majd halk hangon beszélni kezdett.

— Nézd fiam a térképet. Itt a határtól mindössze két kilo
méternyire van ez a vasúti csomópont. Ezt kellene úgy megron
gálni, hogy huzamosabb ideig használhatatlan legyen. Nagyfon- 
tossagu feladat, de olyan veszélyes, hogy nem merem rád bízni

A zászlós nézte a térképet.
Elmerült gondolataiba. Mérlegelte a lehetőségeket.
Rövid gondolkodás után felnézett az őrnagyra:
— őrnagy úr, én megcsinálom.
— Ádám! Gondold meg! Biztosan ott maradtok.
A zászlós az őrnagy szeme közé nézett. Két férfi tiszta tekin

tete találkozott. Halk, de erősen határozott hangon válaszolt.
— Lehet, őrnagy úr! Éppen ezért egyedül megyek.
— Erről szó sem lehet fiam! Valakit vinned kell magaddal
— Jó. Egy embert — válaszolt rövid gondolkodás után. — 

De többet nem. Ha többen vagyunk, a vállalkozás sokkal veszé
lyesebb. Ketten elbírjuk vinni a szükséges robbantó anyagot.

— Mégegyszer gondold meg Ádám: mire vállalkozol?
— Meggondoltam őrnagy úr! Vállalom.
— Akkor Isten segítsen!

*

Szürke őszi köd ülte meg a tarlót. Beesteledett.
A ködtől és sötétségtől két lépésre nem látott az ember.
Két alak törte magát a sötétségbe előre. Szorosan egymás - 

mellett, hogy a vak sötétségben el ne szakadjanak egymástól.
Időnként meg-megálltak. Belehallgattak a csendes estébe. 

Szemüket belemélyítették az átláthatatlan sötétségbe.
Mintha emberi hang ütné meg a fülüket? Megállnak. Nyitott 

szájjal, minden idegüket a hallásszervükre összpontosítva figyel
nek.

— Járőr — szól az elől haladó.
Mozdulatlanul feküsznek.
Rövid idő múlva az ellenséges járőr néhány lépéssel előttük 

halad el.
— Ide figyelj, Forinyák! — szólalt meg Hosszú Ádám. ami

kor a járőr már halló távolon kívül jutott. Láttad azt a járőrt? 
Ahol mentek, az az országhatár. Onnan két kilométernyire van 
egy nagy vasúti állomás. Legalább egy század és néhány gép
puska őrzi. Ennek az állomásnak a környékén minden vasúti hidat 
és töltést úgy meg kell rongálnunk, hogy hosszabb ideig ne le
hessen a vasutat használni.

Ott hasaltak még a hideg, ködáztatta őszi tarlón. A járőr 
lépteinek zaja már régen elhallgatott. Rájuk nehezedett a nagy 
pillanatok ünnepélyes csendje. Kis várakozás után a zászlós to
vább beszélt.

— Ez olyan nehéz és veszélyes vállalkozás, amit csak ket
tőnk együttes munkájával tudunk elvégezni. És jegyezd meg ma
gadnak azt is, hogy ebből a vállalkozásból csak én tudlak élve 
hazavinni. — Kis szünetet tartott most. Majd pedig mégjobban 
letompított hangon folytatta. — Ezt gondold meg Forinyák. Most 
pedig töltsd csőre a pisztolyodat, aztán jöjj utánam.

Alig fejezte be a mondatot, hirtelen felugrott és megindult 
előre a ködbe. Még hallotta, amikor Forinyák pisztolyával ismé
telt. Kis idő múlva lassította lépteit. Amikor már közvetlen a 
hátamögött hallotta Forinyák lépteit, egyenletes, nyugodt léptek
kel ment tovább.

Még azon az éjszakán végrehajtották a robbantásokat. Min
den ment mint a karikacsapás. Az őrség mindenütt álmos volt 
s csak akkor fedezte fel őket, amikor a robbantást nem tudták 
megakadályozni. Feladatukat tökéletesen oldották meg. A nappalt 
a hegyek lábánál az erdő egy elrejtett zugában aludták végig 
A második éjszaka lopództak vissza a határon.
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A másfél nap izgalmakban gazdag élményei végkép kimerí
tették Forinyák Antalt. Teljesen kimerülve csetlett-botlott Hosszú 
zászlós nyomában.

Nem látott, nem hallott semmit, önkéntelenül követte a 
zászlós minden mozdulatát. Azt sem tudta merre járnak. Talán 
már azt sem: mit csinálnak. Akarat és gondolat nélkül bábuként 
követte társát.^ Az elmúlt éjjel egymást követő életveszedelmei 
között meggyőződött róla: legokosabban akkor cselekszik, ha 
készségesen és lelkiismeretesen teljesíti a zászlós minden paran
csát.

Egy kukoricaföld szélén halomba rakott kukoricaszár árnyé
kában húzódtak meg. Meg kellett várniok, amíg az ellenséges 
járőr elhalad előttük. Mikor a járőr léptei elhangzottak a 
távolban és az éjszakai sötétség takarta el az őrjárat tagjait. 
Hosszú zászlós újra megindult. Forinyák Antal gondolkodás nél
kül követte. Nem mehetett sokat, talán száz lépést, amikor egy 
útkereszteződéshez értek. Itt állt a saját határbiztosító őrs. Az 
őrs parancsnoka jól ismerte őket. Tisztelgett és azonnal tovább 
engedte őket.

Hosszú zászlós kihúzta magát. Fütyörészve jókedvűen indult 
tovább a jól  ̂ismert országúton. Amikor már maguk mögött 
hagytak a határvadászokat is, csak akkor szólalt meg:

— Látod Forinyák Antal mindketten baj nélkül érkez
tünk haza.

Forinyák Antal nem tudott tovább idegeinek parancsolni 
Először feltörő zokogásban tört ki, aztán a zászlós lábaihoz ve
tette magát az út sarába.

— Utolsó hűtlen kutya voltam, zászlós úr! Orvul le akar
tam' lőni a zászlós urat. Nem érdemiem meg, hogy a zászlós 
úr beszennyezze kezét azzal, hogy agyonlő. Itt fekszem a lábai 
előtt. Tapossa be hűtlen fejemet a sárba, mert ennél többet én 
nem érdemiek meg.

Hosszú Ádám az első pillanatban meghökkent. Bár eddig 
is sejtette, hogy az elmúlt nap alatt Forinyák teljesen megtört 
és megváltozott. De ez a jelenet mégis váratlanul érte. Először 
csak tanácstalanul nézte, később aztán megszánta. Mert Forinyák 
Antal ebben az elesettségében és megtortségében nagyon szána- 
lomraméltó volt. Megesett a szíve a megtört bajtárson. Hiszen 
Forinyák Antal ezen a vállalkozáson jóvátette minden eddigi 
bűnét. így gondolkozott. Aztán lehajolt a megtört emberhez és 
magához Ölelte.

— Forinyák Antal — az elmúlt nap folyamán jóvátetted 
minden eddigi bűnödet. Ezentúl te leszel a legjobb katonám Te 
leszel a legjobb bajtársam.

Forinyák Antal hálatelt szívvel és hűséges nézéssel tekintett 
Hosszú Ádámra. Két bajtárs szótlan egymásratalálásának fel
emelő pillanata volt ez.

Rövid ideig tartó ellágyulás után a két bajtárs vidám lé
lekkel és fürge léptekkel folytatta útját a tábor felé.

ODÁIG JUTOK, AMEDDIG A SZEM ELLÁT*
A vitorlázórepülőt nem várják sehol. Ráér. Akkor sem kere

sik, ha félnapig nem ad hírt magáról. Rábízza magát a jószeren
csére és a levegőtenger hangulatára. Nem a levegőn át, hanem 
benne halad, szinte feloldódva a levegőben; megérzi az alatta 
elvonuló táj minden lélekzetét. Titokban azt reméli, hogy talán 
sikerül felfedeznie valamit a levegőnek, ennek a legnagyobb és 
legmélyebb óceánnak a titkaiból. A motornélküli repülő: kísér
letező és felfedező, mindig, minden alkalommal, amikor elhagyta 
a földet, játszik és kutat, egyidejűén. Nincs emberibb és szaba
dabb tevékenység, mint az övé.

Egy év múlt el már azóta, hogy teljesítettem az ezüstkoszorús 
vizsga első feltételét. Most már a második és harmadik feltétel 
teljesítésére indultam: ezer méter magasságra kellett emelked
nem az indulási pont fölé és légvonalban legalább ötven kilomé
ternyire eltávolodtam tőle. Ezt a kettős feladatot egyszerre akar
tam megoldani, hiszen minél magasabbra sikerül emelkednem, 
annál több reményem lehetett arra, hogy megteszem az ötven 
kilométeres távolságot.

Az útvonalat tapasztaltabb bajtársaim segítségével állítottam 
össze. Térképet rajzoltam róla, ezen a térképen azonban nemcsak 
hegyek-völgyek szerepeltek, hanem a levegőtenger örvényei, tit
kos erőforrásai és veszedelmes sivatagjai is.

Tiszta idő volt. ötven kilométert kellett repülnöm. A Hár- 
mashatárhegy tetejéről kékes vonalnak látszott tervbevett leszál
lási helyem: a szandai Várhegy. Útközben tehát a láthatáron 
belül kellett maradnom. Ez kissé megnyugtatott. Arra gondoltam, 
hogy amit majd felülről látok, azt sokszor láttam már oldalról, 
hiszen jól ismertem a Pilist és a Vác fölött húzódó hegyvidéket. 
Ügy éreztem, hogy voltaképpen otthon maradok.

Erős nyugati szél fújt. Alig pendült meg a gumikötél a 
kioldás pillanatában, nemsokára már mélyen alattam feküdt a 
hegy gerince. Egyenes vonalon, majd éles kanyarulatokkal ha
ladtam egyre feljebb, mintha valami anyagtalan lépcsőház vál
takozó irányú szakaszain emelkedtem volna. Az erdő részletei 
összezsugorodtak, a láthatár kitágult. Többször néztem a mű
szerekre, mint a földre. A starthely már ötszáz méternyire táton
gott alattam. Átvágtam a Csúcshegy fölé s onnan olyan érzés
sel, mintha hideg vízbe vetettem volna magamat, a Nagy- 
kevély felé siklottam. Hat kilométernyi útszakasz volt ez, a 
hűvös solymári völgy felett, amelyből hideg és nehéz levegő 
áramlott. Magasságom rohamosan csökkent. Veszedelmesen kö
zeledett felém a Nagykevély csúcsa s úgy néztem rá. mint az 
elítélt a vesztőhelyre.

— Ha itt nem kap szárnyaira valami jóféle lejtőszél,
ismét találkozom a földdel — gondoltam — és szinte átkiabál
hatok a fiúknak, hogy jöjjenek el a Karakánért, mert mára 
befejeztem vele légi pályafutásomat.

A lejtőszél azonban jelen volt, szinte énrám várt. Ügy
éreztem ekkor, hogy a levegőnek is van arca, mosolyogni tud 
s ez a mosoly a kedvező szél, amely engem is felderít. A Pilis
hegység kesztölci szakadékainak, amelyek rövidesen alattam 
tátongtak, legendás hírük volt, „Termikbányákat találsz arra!“
— ígérték barátaim, akik már bejárták ezt az útvonalat Ter-

* Részletek Stefi Tibor: Játék az éggel című könyvéből.

mikbányák.. . Azelőtt, amikor csak földi ember voltam, szén
bányákról s a legjobb esetben gyémántbányákról hallottam. A 
termikbányák a földkerekség legártatlanabb kincsei. Nem isz
nak vért és verejtéket, nem folyik értük harc, nincs tulajdo 
nősük, gazdagon és önzetlenül szolgáltatják ki önmagukat min
denkinek, aki használni tudja őket. Engem ötszáz méternyi 
újabb magassággal ajándékozott meg a Pilis-hegység egyik ter- 
mikbányája. örvendezve figyeltem az emelkedésmérőt: másod- 
percenkénti két méter emelkedést jelzett.

Odalent egy mesebeli kastély zsugorodott össze babaházikóvá 
Valóban mesebeli kastély volt: olyan elérhetetlen a repülőknek, 
akárcsak Argirus királyfi vára. Csak azt tudtuk róla, hány 
tornya van, melyik kéménye szokott füstölni, milyen az alap
rajza. A földről ugyanis sohasem láttuk s bármennyire szeret
tük volna is tudni, nem tudhattuk meg, ki lakik benne Az 
elérhetetlen boldogság jelképévé alakult a szemünkben.

Mások, ha valami nagyon szépet képzelnek el, felfelé te
kintenek. Nekem lefelé kellett tekintenem.

A kastély elhagyott, a föld nem közeledett felém, de az 
emelkedésmérő mutatója lassan áthaladt a null-ponton s lefelé 
tért ki. Süllyedést mutatott. Nem tehettem semmit, várnom kel 
lett, hogy egy perc múlva, vagy tíz perc múlva mit találok a 
levegő ismeretlen tájain. Vékony felhő öntötte el körülöttem 
a világot. A föld halványezüst színnel derengett odalent.

Hirtelen felfedeztem, hogy odalent zöldkupolás templom 
közeledik imbolyogva, egy kisváros közepén. Ahá, Vác! — 
bólintottam helyeslőén, visszaemlékezve arra, hogy Vác felé 
kell repülnöm, Vácott székesegyház van és zöld hegyek karéja 
övezi a várost.

Ez a Vác azonban mégis meglepő volt, mert a Duna jobb
partján terült el. Én a jobbpartról indultam s ez a város is az
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innenső partról közeledett. Nehéz volt elképzelnem, hogy Vác 
átköltözött a Duna jobbpartjára, másfél óra alatt, amióta a 
Hármashatárhegyről elindultam. Tegnap még nem történt Vác
cal semmi, legalább is nem emlékeztem rá, hogy az újságban 
olvastam volna az esetről. De az iránytű makacsul azt állította, 
hogy északkeleti irányban, vagyis Vác felé repülök s arra is 
emlékeztem, hogy a Dunát még nem repültem át. Akadt en
nek a Vácnak még néhány meglepő tulajdonsága azonkívül, hogy 
a Duna jobbpartján állott. Gyanakvóan sandítottam a közúti 
hídra, amely játékszerként ívelte át a víz keskeny csíkját. Já
tékszer, játékszer — gondoltam, — de egy nap alatt mégsem 
építhették fel! Tegnap még nem volt Vácnak hídja! Hiányzott 
kissé a Szentendrei-sziget is. Végtére is. a sziget több mint húsz 
kilométer hosszú és egy-két kilométer széles. Az ilyesmi nem 
szokott máról-holnapra nyomtalanul elenyészni. Bizonytalanul 
odanyúltam az államhoz és kapargatni kezdtem: talán arról akar
tam meggyőződni, nem nőtt-e ki a szakállam, időtlenül hosszú 
vándorlásom közben?

Szerettem volna azt képzelni, hogy három országhatárt 
hagytam el alattam. De be kellett látnom, hogy Esztergom fölött 
vagyok. Most győződtem meg arról, mennyivel könnyebb elté
vedni az élő térkép felett, mint Kogutowitz Lajos térképe fe
lett. Térképen könnyű megtalálni Vácot, mert oda van írva a 
neve. Csalódottan láttam, hogy a valóságban egyetlenegy vá
ros mellé sincs odaírva a név. Az ember névtelen városok fö
lött járkál s azt sem tudja, hol érezze magát.

A töprengés nem rossz mesterség, ha az ember ráér. A Ka
rakán azonban azt kívánta, hogy vele is foglalkozzam. A Duna 
felett hideg légrétegbe jutott, szárnyai csüggedten merültek 
lefelé. Kitartóan és veszedelmes gyorsasággal húzta maga alá a 
földet, egyre közelebb. Itt aztán igazán nincs mit tenni — álla
pítottam meg, — nem mászhatok ki a gépből, hogy emelkedő 
légáramlást fújjak a szárnyak alá. Csak az segítene, ha a ha
jamnál fogva fel tudnám emelni önmagamat.

A vitorlázórepülőnek vannak ilyen zavaros pillanatai.
Most már igazán Vác felé tartottam. Láttam Nagymarost 

és, Nógrádverőcét felülről. Láttam azt a helyet, ahol mint mű
egyetemi hallgató, földmérési munkát végeztem. A föld nagy 
volt, érintetlen és rejtelmes, mintha sohasem mérte volna meg 
senki. Síri némaság áramlott felém alulról, pedig a nyaraló
telepeken bizonyára vígan folyt az élet. Ezen merengtem, el- 
andalogva, de közben arra is kellett gondolnom, hogy ha ilyen 
rohamosan merülök, akkor éppen a váci fegyház udvarára érke
zem meg. A város lassan úszott felém. Mintha a mozgó föld 
sodorta volna magával. Mögötte fenyegetően közeledett a föld 
egyik nagy hulláma, a Nagyszál.

' Lejtószel, segíts! — fohászkodtam, s a lejtőszél nyilván 
segített volna fohász nélkül is. Óvatosan körözve, ezerháromszáz 
méter magasságra emelkedtem a hegy fölött. Aki hegyeket ül
tetett a síma földre, gondoskodott arról, hogy a hegytől hegyig 
vitorlázva, folyamatos energiaforrást találjon a motornélküli 
repülő. Bölcsen van berendezve a természet, — állapítottam 
meg kissé önzőén.

Most már egyenesen haladtam Romhány felé. Több mint. 
két órája hullt le gépemről a kihúzókötél és légvonalban még 
mindig nem tettem meg ötven kilométernyi utat. A valóságos 
utam természetesen száz kilométernél is hosszabb volt. Ismét 
hegy kellene, — sóhajtottam fel, mert a Karakán egyenesen 
a romhányi templom tornyát vette célba. A villámhárítóra nem 
akartam leszállni. Elsiklottam a falu legszélő házai felett. Síma, 
zöld mező tárult szét előttem. Egy kis termikszél . . .  — jutott 
eszembe és közel a földhöz, tapogatózva kerestem a levegő lassú 
áramlásait. A zöld térségen kíváncsi emberek futkostak: a falu 
népe jött ki, hogy lássa leszállásomat. Amikor elrepültem az 
utcák felett, teremtett lelket sem láttam. Úgy tűnt, hogy az én 
megjelenésem elevenítette meg a falut.

Az önbizalmam nagyra növekedett. Varázserőt éreztem 
magamban, varázsvesszőnek éreztem gépemet, amely széles moz
dulattal elsuhanva a föld felett, egyszerre életet fakasztott 
belőle.

Sikerült kitapogatnom egy felmelegedett légáramlás tengely- 
vonalát és idegfeszítő mupkával keringtem körülötte, vigyázva, 
hogy el ne távolodjam hatásköréből. A romhányiak csalódottan 
néztek föl rám. Nyilván haragudtak, hogy a tikkadt vasárnap 
délben kibolonditottam őket a mezőre, azzal a hallgatólagos ígé
rettel, hogy a szemük láttára szépen és izgalmasan kitöröm a 
nyakamat. Sokáig bizakodtak benne, hogy egyszer mégiscsak 
megemberelem magamat és megteszem a kedvükért azt, amivel 
tartozom nekik, de húsz percnyi várakozás után belátták, hogy 
itt, sajnos, mégsem lesz emberhalál. A hangyabollyá zsugoro
dott közönség lassan eloszlott a zöld mezőről s nemsokára is
mét megjelent, de már a falu túlsó szélén, ahol öldöklő fut- 
ballozás folyt.

Szelíd siklással haladtam tovább észak felé. De a szél idő
közben megfordult, most már szemközt fújt. Odalent az árnyé
kom néha hosszú másodpercekre megállt egy-egy major vagy 
mezőfolt mellett. A levegőben haladtam ugyan, de a földhöz 
viszonyítva álltam. Már előttem volt a célpont, amelyet a Hár
mashatárhegyről kiszemeltem. Útközben azonban sokszor tűnt el 
a felhők mögött s ezért most úgy jelent meg előttem, mintha 
beláthatatlan távolság mélyéből most született volna meg. ötven 
kilométer! — gondoltam elégedetten — s ezt az utat úgy tettem 
meg, hogy élő erő nem segített! Éreztem, hogy a hegyek és 
felhők szinte kézről-kézre adnának egymásnak s eljuthatnék 
akár a világ végére is. Nemcsak a fáradtság tartott vissza. Mind
eddig a láthatáron belül repültem, indulásom előtt jól láthat
tam azt a tájat, amely fölött el kellett haladnom. De a lát
határ együtt haladt velem és most már olyan tájat foglalt körbe, 
amelyet a Hármashatárhegyről nem ismertem. Azt éreztem, hogy 
ha tovább merészkedem, már nem leszek otthon.

Magyarnándor tájékán kiválasztottam magamnak a környék 
legzöldebb lucernástábláját. Két kört írtam le felette, azután a 
Karakán símán lesiklott a földre. Kiszálltam a gépből és vártam

Ha a motornélküli repülő leszállás után behúnyja a sze
mét és csak percenként nyitja fel, megdöbbentő látvány fogadja 
Azt látja, hogy az emberek rohamosan növekednek. Az első 
percben pendelyes gyerekek futnak a géphez, szinte alig látsza
nak ki a földből. Kinn tanyáznak a kertek alatt, ők a legfürgéb
bek, ők jutnak legelőször az égből leszálló óriási sárkányhoz. 
Egy perc múlva következnek utánuk az iskolásfiúk; ezek már 
egy-két fejjel magasabbak. Újabb percek múltán szinte kinő a 
földből az érettebb ifjúság, majd a felnőttek tábora és végül 
pipázva és legutoljára érkezik meg a bíró. Tíz perccel a le
szállás után olyan nagy közönség ünnepelt, hogy nagyobb akkor 
sem lehetett volna, ha koronás uralkodó, sőt, ha neves futball- 
csatár látogatta volna meg őket. Igyekeztem megnyerni bizal
mukat; szétosztogattam a gyerekek közt azt a néhány naran
csot, amelyet magammal vittem az útra.

Segítettek szétszedni a Karakánt. Keresték benne a motort 
s kifejezték azt a gyanújukat, hogy nyilván elvesztettem útköz
ben, azért kellett leszállnom. Nem hitték el, hogy motor nélkül 
repültem idáig Budapestről.

Akadt néhány pillanat, hogy én sem hittem el.

„Az országos elnökség felhívja a figyelmet a rra . hogy a december 15-re összehívott alapszabálymódosító 
közgyűlésen a határozatképességhez m inősített többségre van szükség. Minthogy az országos elnökség fontosnak tartja  
azt, hogy ebben a komoly kérdésben a határozatképesség m ár az első határnapon meglegyen, ezért n y o m a t é k o s a n  
f e l h í v j u k  a s z e r v  e 'z ő t e s  f ü l e t e k e t ,  i l l ő  t v e  e s a p a t o k a t, hogy amennyiben vezetőik személyesen meg
jelenni nem tudnának, k é p v i s e l e t ü k r ő l  megfelelő m eghatalm azás útján o k v e t l e n ü l  g o n d o s k o d j a n a k  
(pepflcq vármegyéjük, kerületük útján)"'.
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A z I. sz. B. K. I. E . cserkészcsapat 
idei nagytábora

Azzal az elhatározással indultunk táborba, 
hogy nem kétheti nyaralásra megyünk. Még 
csak nem is mozgótáborokkal, akadályverse
nyekkel teletűzdelt, éjjeli riadókkal izgalma
sabbá tett kemény nomád életre készültünk.

Úgy döntöttünk, hogy részt kérünk a ma
gyar paraszt verejtékes munkájából. Táborba 
szádunk az aranyhullámú kalásztenger közé. 
Nem különcködésből, nem szívességből, nem
csak csupán szórakozásból, hanem — ahogy 
parancsnokunk mondta, amikor az első búza
táblát arattuk, — a magyar paraszt, a magyar 
nép iránt szinte 1000 év óta elmulasztott köte
lességből.

Ezért csak önként jelentkezők indultak 
reggelenként munkába. A fiúk dicséretére 
válik, hogy mindegyiknek rossz napja volt, 
ha véletlenül kimaradt a napi szolgálatból.

Először persze megmosolyogtak bennünket, 
amikor meghallották, hogy nemcsak markot- 
szedni és gereblyézni akarunk, hanem aratni 
is. De aztán könnyen ráálltak. A munkabíró 
emberek mind katonák, csak öregek, gyerekek 
és felmentettek voltak a faluban. Legelőbb 
Oros Kálmán bácsi zabját arattuk le. S hogy 
kaszásaink nemvárt sikerrel állták meg helyü
ket, futótűzként terjedt el a faluban, hogy nem 
amolyan műkedvelő aratók vagyunk.

Éppen boglyákba gyűjtöttük a takarmány
zabot, amikor ránkköszönt tisztességgel egy 
arra jövő ember, hogy aszongya : „Ez má igen. 
így má a parasztnak is jobban megy a munka, 
ha látja, hogy az urak se vetik meg a villa 
nyelit”.

Ahogy elment az ember, azt mondja Kálmán 
bácsi : „Nem kell mostmán bizonygatni, hogy 
az urak értik a munkát, mer ez az ember vót 
a falu főkortese. Csak győzzék ezentúl fel
vállalni**.

Az esti tábortüzünknél több gazda látoga
tott meg bennünket s búcsúzkodásnál módját 
ejtették, hogy megemlítsék : El kelne nálunk 
is egy kis segítség, s ha ráérnénk, menjünk 
ide meg oda.

Másnap már két helyre mentek fiaink, két 
két cserkészkaszás vezetésével. Mehettek volna 
ötre is, ha elegen lettünk volna hozzá.

A csallóközi időjárási viszonyok miatt csak 
reggel 9 órakor lehetett megkezdeni a munkát, 
mert az erős harmat csak akkor szállt fel. Egy 
őrsvezető, vagy egy segédtiszt vezetésével 
jelentkezett reggelenként a „munkaszolgála
tos” őrs a kijelölt tanyán vagy határrészen, 
az aratógazdánál. A gazda megkezdte a rendet, 
azután a cserkészkaszás átvette, a marokszedők 
nyomába szegődtek, a gazda pedig a gabona
tábla másik részében tanítgatta az újonc
kaszásokat.

Cserkészeink közül többen falusi szárma
zásúak s így könnyen belejöttek a munkába. 
Rövidesen olyan rendeket vágtak, hogy akár
melyik legénynek becsületére vált volna. 
Különben is a gazdák nagy szeretette! és türe
lemmel tanítgatták a kaszálnivágyókat. Dél
felé rendszerint már két kaszás után szedték 
fiaink a markot.

Déli harangszóra együtt mentünk a közeli 
tanyára, ahol hűs gyümölcsösben ebédhez terí
tett a gazdaasszony. Vagy. ha a határ távolabbi 
részében arattunk, a háziasszony hozta nagy

kosárban a jobbnál jobb ennivalót. Mert azt 
mondanom sem kell, hogy a gazdaasszonyok 
egymáson tettek túl a finom ételek készíté
sében.

Előkerül a kosárból egy nagy fazék, tyúk
levessel és hússal, aztán a főzelékestál ; egy 
kendőben a kenyér, egy másikban tészta, 
aztán nyolc kanál. A gazda leveszi kalapját, 
elmondjuk az asztali áldást. Lássanak hozzá 
jóétvággyal, mondja a gazda . . .  A fiúk csak 
néznek, hol a gazdára, hol egymásra, de a 
gazdaasszony már mindegyik kezébe nyom 
egy kanalat s közben unszolja őket. A gazda 
maga jó példával jár elől, jóízűen fogyasztja 
a közös tálból a levest. Egy kis tétovázás, s 
nemsokára a mi fiaink is versenyt kanalaznak 
a közös tálból . . .  Tiszta idő lesz, mondja a 
háziasszony és kosarába rakja az üres edényeket.

A tábor most már csak esténként volt han
gos. Különösen azóta, amióta a kisebbek is 
eljártak a szomszéd faluba fattyazni, meg 
krumplit szedni. Egyik este éktelen zsivajjal 
tértek vissza két nagy hízott kacsával. A gaz
dák elismerése volt ez a jól végzett munkáért.

Asztalosunk ólakat és kerítést javított nap
hosszat. Géplakatos és motorszerelő cserké
szeink a beteg traktorokat javították meg és 
a Nagytiszteletű Ur autóját, amellyel különben 
a Nagytíszteletű Ur minden pillanatban készen 
állt a tábor szolgálatára.

Rövidesen nem tudtuk kielégíteni az igé
nyeket s csak arra igyekeztünk, hogy az eddig 
learatott gabona cséplését is befejezzük tábor
bontás előtt.

Hát nem gyerekjáték az aratás sem, hanem 
a cséplés . . . ! Olyan a por, hogy harapni lehet. 
S milyen zsákok ! Na, ide aztán legény kell a 
gátra. De nem hiába jártak a „lajhár” őrs 
tagjai birkózni ; Jávor Pista úgy emelgette a 
búzászsákokat, mintha a Dúl Pista 85 kg-át 
emelgetné. Morvay Gézáról pedig még az 
édesapja sem hinné el, ha nem látta volna a 
tábori filmen, hogy úgy vitte-hordta a pelyvát, 
mintha minden nyáron ezt csinálta volna. Köz
ben olyan feketére égett, mint a szerecsen.

A tábori szakácsnak lassanként alig akadt 
dolga. A gazdák úgy ellátták a fiúkat élelemmel, 
hogy azok a munkát igen, de az evést nem 
győzték.

Búcsútábortüzünkön, aki épkézláb ember 
volt a faluban, mind ott volt. Ilyen jó! még nem 
éreztük magunkat tábortűzön.

A falu vezetősége minden reményünket túl
szárnyaló szeretettel és áldozattal támogatott 
mind a tábor felépítésében, mind a munka le
bonyolításában.

Mérleg: Learattunk 10 hold gabonát, 
kifattyaztunk öt hold kukoricát, felszed-

S / z e % f í e ó 4 Í a ó é t y i  t i l d á k ,
A M IT M IN D EN K I E L O L V A S H A T

1. Cikket, fényképet, rajzot minden olvasótól 
örömmel veszünk, első alkalommal bemutatkozó
levelet kérünk.

2. Hálásak vagyunk minden jó gondolatért és 
ötletért, amivel a lapot jobbá tehetjük. Lapunk 
minden magyar cserkész lapja, szerkesztésében 
közvetlenül vagy közvetve —  minden magyar 
cserkész résztvehet.

3. A lap terjedelemkorlátozása szükségessé 
teszi, hogy minden cikkünk rövid és érdekes 
legyen. Hosszadalmas bevezetések rendesen csak 
rontják a cikkek hatását.

5. A fiúk részére szolgáló képeslap vagyunk, 
tehát minden cikket igyekezzünk rajzzal, fény
képpel, esetleg térképpel elevenebbé tenni.

6. Lapzárta minden számnál a megjelenés előtt 
tfz nappal van, melytől eltérni nem áll módunk
ban, annál kevésbé, mert a kötelező cenzúra is 
lassítja a lap megjelenését.

7. Az általános nyomdai határozatok értelmé
ben a gépszedőknek csak írógépeit szöveget sza
bad szedésre elfogadni. Szociális hiba, ha egy gép

tünk I hold burgonyát, kicsépeltünk 50 
hold gabonatermést. Két traktort és egy 
autót megjavítottunk. Azok a fiúk, akik 
résztvettek az aratási szolgálaton, 4, 6r 
10 kg-ot híztak s úgy megedzőttek, meg
erősödtek, hogy idehaza alig ismertek 
rájuk. Készítettünk 150 méter filmet. 
Bár szűkösen indultunk anyagiakban, 
a tábor végén több mint 100 pengőt hoz
tunk haza magunkkal.

Mégjobban megszerettük a magyar falut 
s úgy érezzük, nem tudnánk már olyan tábort, 
vagy vidéki megmozdulást csinálni, ahol közös
séget ne vállalnánk munkában, életben a ma
gyar néppel, a magyar paraszttal.

Cserkészetünk új színt kapott, új élmények, 
új izgalmak gazdagították táborunkat. Formák, 
szokások, amelyek eddig értelmetlenek voltak 
előttünk, értelmet nyertek. Dolgok, eszközök, 
amiket eddig csak könyvekben, néprajzi folyó
iratokban láttunk, megelevenedtek. S megnyílt 
előttünk a legtöbbet szenvedő, a legremény- 
telenebbül, de csuda folytán még mindig élő 
nép szíve.

Nem számítottunk nomád táborra, mégis a 
legizgalmasabb akadályverseny, a legtanul
ságosabb mozgótábor volt ez a táborozás. A 
legigazibb, a legmagyarabb, a legcserkészibb 
feladatokat láttuk meg.

Regös Jánosi Sándor I. BKIE

R E G Ő S N E K  J E L E N T K E Z T E K :
Szom bathelyről: a 362. sz. Assisi, szt. 

Ferenc cs. cs.-ból : 201. Hegyi Ferenc.
Kispestről: a 115, sz. Zrínyi cs. cs.-ból:

202. Szűcs Ferenc st.
Karcagról: a 176. Nagykún cs. cs.-ból:

203. Szilágyi Gyula st.
K ecskem étről: a 864. sz. Faragó Béla cs.

cs. regöshada : 204. Ruszkay Gyula st. — 205. 
Bánhegyi Árpád őv. — 206. Farkas László őv. 
— 207. Neményi Zoltán. — 208. Nyulassi 
Viktor. — 209. Szabó Andor őv. — 210. Szűcs 
Tibor őv. — 211. Tóth István. — 212. Vadányi 
János.

Debrecenből: a 172. sz. Erő cs. cs. regös 
hada: 214. Csobán György. — 215. Dabóczy 
Ödön. — 216. Gál Gyula őv. —■ 2l7.Jánossy 
Béla. — 218. Kádár Sándor. — 219. Kovács 
Tibor őv. — 220. Lakatos Gyula sőv. — 221. 
Módy György. — 222. Sütő Gábor. — 223. 
Szabó László.

Hódm ezővásárhelyről : A 111. sz. Erő cs
cs. regöshadába: 224. Félix János. — 225 
Földesi Sándor. — 226. Kristó Elemér. — 
227. Szathmáry Lajos est. — 228. Nagy József.

Haj regö rajta !

szedő előzékenységből mégis elvállalja a nehezen 
olvasható kézírást s ezért kevesebbet keres. 
S természetesen a szövegbe is több sajtóhiba 
kerül, amelynek kijavítása nem mindig lehetséges. 
Tehát gépeljünk, ha csak lehetséges. A  kézzel írt 
kéziratok legépelése sok esetben óriási feladatok 
elé állítja a szerkesztőséget.

8. A nyomdai ügyrend azt is megkívánja, hogy 
a papirosnak csak egyik oldalára írjunk, ilyenkor 
is hagyjunk széles margót, hogy esetleges javí
tásokra, képek bejelölésére, a betűtípus megje
lölésére elegendő hely maradjon.

9. Természetes, hogy minden cikkíró szeretné 
művét minél előbb nyomtatásban látni. A szer
kesztőnek egyeztetni kell a sokféle igényt s jó 
lapot csak akkor szerkeszthet, ha elegendő tar
talék kézirat is állandóan rendelkezésére van. 
A megbeszélt, megrendelt és elfogadott kéziratok 
előbb-utóbb közlésre kerülnek.

10. Kéziratokat nem adunk vissza.
11. Minden külön ügyben külön papírra írjunk, 

így gyorsabb az elintézés. Persze tintával és itt 
is a papirosnak csak egyik oldalára.

12. Irodalmi szárnypróbálgatásokat szívesen 
megbírálunk, a kézirathoz válaszbélyeget kell 
mellékelni.
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A világháború leghíresebb  
ágyúja

Az utóbbi hónapokban a sajtó mind gyakrabban ír mesz- 
:szehordó ágyúkról. A mozihíradókban hétről-hétre látunk óriási 
méretű partvédő ütegeket, nagykaliberű hajóágyúkat, gigantikus 
vasútütegeket. Ezen kolosszusok hatótávolsága a hírek szerint 
meghaladja a 150 km-t is. Képeket látunk a 20—30 pár keré
ken nyugvó irtózatos súlyú alvázról, az égnek meredő külön
legesen megtámasztott, vagy egymásba süllyesztett hosszú hen
gerekből álló csövekről. Megbámulhatunk titokzatos rúgószerke
zeteket és embernagyságú lövedékeket.

Érthető okokból adatokat nem közölnek ezekről a technikai 
■csodákról, azonban működésüket megérthetjük, ha az 1914— 
18-as világháborúban használt híres elődjüket megismerjük. Az 
akkori idők legnagyobb tüzérségi meglepetése a németek alko
tása volt.

1918 március 23-án Páris kellős közepén hatalmas robba
nás reszkettette meg a levegőt. Egy nagyobbméretű gránát rob
bant és rövidesen több hasonló követte. A lakosság körében 
nagy zavar keletkezett. A lövedékek eredetét eleinte nem tudták 
kikutatni. A németek még több mint 110 km-re voltak Páris- 
tól. Frontáttörésről, vagy valamilyen belopódzott ütegről szó 
sem lehetett. Erről leggondosabb kutatással meggyőződtek. A 
francia hadsereg töretlen vonalban állt 110 km-re Páris előtt, 
védte a vonalat a németekkel szemben és ugyanakkor potyogtak 
a gránátok Párisban. Az eset rejtelmességét még fokozta, hogy 
a lövedékek érkeztét semmiféle ágyúdörrenés meg nem előzte. 
A gránátok pedig csak hullottak a város utcáira és házaira, 
fényes nappal, egyik a másik után. Egy ideig repülőgépekre, 
majd Zeppelinen elhelyezett ágyúra gondoltak, de repülőknek 
híre-hamva sem volt a kritikus időkben és a másik feltevésnek 
is ellentmondtak a számítások. Végre nem maradt hátra más fel
tevés, mint egy eddigelé ismeretlen hatású, újfajta ágyú. Ügy 
is volt. A németek 10 km-el a front mögött állították fel Laon- 
nál új típusú messzehordó ágyúikat és onnan, tehát 120 km tá
volságból lőtték Párist. (A távolság nagyobb, mint Budapest— 
Győr légvonalban!) A Laon-ban kilőtt golyó több mint 3 perces 
repülés után csapott le Párisban. Az átlagos gyorsvonat meg
állás nélkül két óra alatt tesz meg ilyen távolságot légvonalban.

Hogyan juthat el ágyúból kilőtt golyó ilyen messzire? Erre 
az elmélet a következő feleletet adja: Ügy, hogy ha 1. nagy 
kezdősebességet adunk neki, 2. csökkentjük a levegő ellenállását 
amennyire csak lehet, azáltal, hogy a lövedéket minél hamarabb 
nagy magasságba juttatjuk. Az utóbbi feltétel meredek lőpályát 
jelent. Akkor érünk mielőbb ritkább, tehát kisebb ellenállással 
bíró közegbe. A nagy (mp-ként 1500 m) kezdősebességet a levegő 
ellenállása rohamosan csökkenti. Mivel azonban a levegő sűrű
sége feljebb fokozatosan kisebb lesz, ez a csökkenés nem lesz 
annyira gyors, a lövedék tehát messzebb megy. A viszonyokról 
fogalmat nyújtanak a következő számok: 1 köbméter levegő 
súlya a tengerszínten kb 1.25 kg, 10 km magasságban már csak
0.42 kg, 20 km magasságban 0.14 kg, 40 km magasságban pedig 
alig 0.015 kg, tehát 15 gram. Az ellenállás is megfelelően csök
ken. Minél meredekebb szögben állítjuk ibe az ágyút, annál gyor
sabban jut a lövedék kisebb ellenállású rétegekbe. A ballisz
tika törvényei szerint minden távolságot elérhetünk egy 45 tok
nál meredekebb és egy 45 foknál laposabb lövéssel. Az előbbit 
hegyi ütegek, tarackok, aknavetők használják. Ezek lövedékei 
meredek, magas röppályán érik el céljukat. Leghosszabb lesz a 
röppálya, ha kb. 45 fokos szög alatt történik a lövés.

Vizsgáljuk meg, milyen lesz a lövedék pályája?
A fizika tanítása szerint, ha a föld vonzóereje nem hatna, 

a kilőtt ágyúgolyó egyenes vonalban repülve végleg elhagyná a 
földet, hogy oda többé vissza se térjen. Ilyen pályát jelent az 
ábrán az l.-el jelölt egyenes. A 45 fokos szögben 1500 m/mp
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F O G  P É P
Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztossága által megállapított

kezdősebességgel kilőtt lövedék már kb. egy perc után 65 km 
távolságban és ugyanolyan magasságban jár és repül tovább a 
világűr felé.

A valóságban azonban azonnal fellép a föld vonzása és 
mp-ként közel 10 km-es gyorsulással kényszeríti a lövedéket a 
föld felé. Egyelőre tekintsünk el a levegő ellenállásától, mintha 
légüres térben mozognánk. A pálya vonala 1 mp múlva 5 m-rel, 
2 mp után 20 m-rel, 3 mp után 45 m-rel lesz alacsonyabban az
I. vonalnál és így tovább. Az így keletkező pályát a II. görbe 
mutatja. Neve: parabola. A lövedék légüres térben pontosan pa
rabolán mozog. Az 1500 m/mp kezdősebességgel kilőtt golyó 
108 mp múlva, 112 km távolságban ér legmagasabbra: 57 km-re. 
Pályája innen lefelé halad és kb. három és fél perc múlva, 224 
km távolságban ér földet.

Számításunkban azonban elhanyagoltunk egy igen fontos 
tényezőt: ez pedig a levegő ellenállása, mely alaposan megvál
toztatja a pálya hosszát és alakját. Az igazi pálya alakját csak 
a III. görbe közelíti meg, az is természetesen csak nyugodt, nem 
pedig mozgásban levő levegőben. A levegő ellenállása folytán 
a lövedék általában alacsonyabban és sokkal lassabban repül 
A kezdetben 1500 m/mp sebesség már a 35 mp után 1040 m-re 
csökken, 85 mp múlva 800 m/mp-re és így tovább. A 82. mp 
ben a lövedék eléri a legmagasabb pontot 70 km távolságban 
és 40 km magasságban. A pálya második fele innen rövidebb 
és meredekebb. Az indulástól számított 184-ik mp-ben a lövedék 
52 fokos szög alatt 120 km távolságban csap le a célba. Mint 
az ábrán is láthatjuk a lövedék a 20-ik és 150-ik mp között az 
egész idő alatt 20 km-né! magasabb régiókban tartózkodik, ahol 
meglehetősen kicsiny a levegő ellenállása Ezért is sikerült ilyen 
távolságra eljutnia.

A pályát természetesen még egyéb körülmények is befolyá



solják. Az ilyen távoli célpontnál a földgömb alakját is figyelembe 
kell venni. A légköri viszonyok is alapos számításokra késztetnek. 
Az ágyú irányítása úgy történik, hogy a cső irányát csillagászati 
szögadatokkal adják meg, hiszen látható célpontról itt már iga
zán nem lehet szó. Kiszámítják, hogy az égbolt mely pontja felé 
kdl lőni, hogy a lövedék a kívánt célba találjon. (Üjabban per
sze a belövésnél az üteget repülőgépek tájékoztatják és irányít
ják.) A szél erősségét és irányát minden lövés előtt sárkány- és 
ballon-eresztéssel kísérletileg határozták meg. A röppályát en
nek megfelelően számították ki. Különös gonddal vették figye
lembe a levegő páratartalmát különböző magasságokban és a le
begő felhőtömegeket. Oldal- vagy ellenszél több százalékos el
térést jelenthet a pályánál.

A 34 m hosszú ágyúcső természetesen a saját súlyától is

meghajlott volna. Ezért állvánnyal megtámasztották. A cső min
den lövés után percekig lengett. A kilőtt gránát 50 cm hosszú 
és 100 kg súlyú volt. A robbanóanyag súlya 10 kg. A németek 
összesen négy ilyen ágyút használtak a háború végén és 289 
lövést adtak le velük Párisra. Az ágyúk 10 km-rel az arcvona! 
mögött állottak, egymástól pedig egy-egy km-re. Az óriási üte
geket a franciák nem tudták felfedezni, mert egyrészt dombok 
mögött, erdős terepen állottak, másrészt tüzelés idején kis- és 
középkaliberű ágyúk egész seregével állandóan lőttek és így a 
nagy ágyúkat hangmérőkkel sem lehetett megtalálni.

Ez volt tehát a híres Párist lövő messzehordó ágyúk törté
nete. A ma használatban levő műszaki csodákról részleteket 
bizonyára csak évekkel a háború után fogunk hallani.

Kunfalvi Rezső

H Í R E K
Magas kitüntetés érte a mohácsi 620. sz. 

Búvár Kund vízicserkészcsapatot. Hadtest
parancsnoki elismerést kapott. Az elismerést 
ünnepség keretében adta át a város katonai 
parancsnoka és vitéz Szőnyi Alajos polgár- 
mester.

Az okirat szövege a következő:
,,A mohácsi 620. sz. Búvár Kund vizicserkész- 

csapatot a különleges eset kapcsán felmerült 
s önként vállalt munkálatok különösen lelki- 
ismeretes és pontos végrehajtásáért hadtest- 
parancsnoki elismerésben részesítem.

A csapat teljesítményét példaképpen állítom 
a hadtest területén elhelyezett cserkészcsapa
tok elé. Horváth László altábornagy s. k."

Örömmel gratulálunk és továbbra is ehhez 
hasonló „jó munkát" kívánunk a csapatnak.

940. sz. Petőfi Sándor cserkészcsapat a vá
ros ifjúsága és a szülők részére minden hó
napban keskeny mozgófilm-előadást rendez. 
Az előadások nagy tetszést arattak. Leg
utóbbi előadásuk bevételének 20 százalékát, 
5 pengőt az erdélyi akció javára beküldték 
a „Magyar Cserkész" címére.

A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja a magyar 
katonaeszmény szolgálatának szélesebb kör
ben való terjesztése érdekében pályázatot hir
det regényes hőstörténetek megírására a kö
vetkező feltételekkel:

A mű a sajátos magyar vitézi virtus vala
mely megtestesítőjének élettörténetét vagy 
egy-egy jellegzetes, szép tettét, sikeres harci 
vállalkozását írja le népszerű, színes, érdek
feszítő módon. Elsősorban oly történelmi ko
rokból kell tárgyat választani, amelyekben 
a  magyarság túlerővel szemben, idegen el
nyomás ellenére is a maga erejéből küzdött 
hazája és népe igazáért (törökvilág, végvárak 
küzdelmei, szabadságharcok, világháború és 
Trianon korszaka).

Az egyes művek terjedelme körülbelül 
50—60 gépírásos oldal, ritka sorokban.

A pályázat állandó. A közlésre alkalmas 
müveket a Vitézi Rend Zrínyi Csoportja belső 
értékük szerint 150—200 pengővel díjazza.

A pályamunkákat — borítékon „kisregény 
pályázat" felírással — a Vitézi Rend Zrínyi 
Csoportja központi vezetőségéhez (Budapest. 
Vili., Reviczky-u. 4/b) kell küldeni.

Az Eszperantó Kör kéri tagjait és az új 
csatlakozókat, hogy személyi és cserkész 
adataikat küldjék el a Kör vezetőségének 
(Budapest, V., Nagy-Sándor-u. 6.), mert kü
lönben adatok hiányában kénytelenek lesznek 
nevüket törölni a névjegyzékből.

A Cserkészleányszövetség a nagycserkész- 
leány csapatok (16 éven felüli cserkészleá
nyokból alakult) nevét Honleány-cserkész
csapatra változtatja.

A Hitler-ifjűság látogatása Budapesten. A
német Hitler-Jugend (Hitler-ifjúság) 180 tagja 
látogatott el a napokban hozzánk, hogy ele
get tegyen a honvédelmi minszter meghívá
sának és ápolja a baráti viszonyt a leventék
kel. Szállásuk a Honvéd Ludovika Akadémián 
volt. A főváros megtekintése, sétahajózás, 
zenekari hangverseny, a magyar földben 
nyugvó német hősök emlékének megkoszorú
zása tette emlékezetessé a néhánynapos itt- 
tartózkodást. Vitéz Bartba Károly honvédelmi 
miniszter a következőképpen üdvözölte őket:

— Mi a háborúban tanultuk meg német 
fegyvertársunkat ismerni és értékelni — mon

dotta többek között — a mai fiatal Németország 
a Hitler-ifjak, a fiatal Magyarország a leven
ték szimbólumában forr most össze testvéri 
üdvözléssel. A leventék köszöntése: S z e b b  
j ö v ő t  ! Én is azt kívánom a két testvéri nép
nek, a németnek és a magyarnak.

M e g h í v á s !  A Budapesti Cserkészkerület 
december hó 7-éröi 8-ára virradó éjjel tartja 
a Hárshegyi Cserkészparkban 25. (jubiláris) 
légoltalmi táborát. Este 20 órakor egy órás 
tábortűz, éjjel légoltalmi hadijáték. Minden 
cserkészt ezúton is meghív a Kerület Elnök
sége. Különösen a légoltalmi táborok vala
melyikén már részt vett cserkészeket kérjük, 
hogy legalább az ünnepi tábortüzön jelenje
nek meg. A részvételt a kerület légoltalmi 
előadójánál előre he kell jelenteni.

Átépítik a népszigeti cserkészvizitelepet.
Nem is fogtok .ráismerni, olyan szép lesz. 
November 17-én mutatták be az Országos 
Intézőbizottság tagjainak a cserkészvizitelep 
építési munkálatait. A közel 300.000 pengős 
építkezés alapozási munkálatait láttuk. Dr, 
Bardon Alfréd oki. építész, a 3. sz. Regnum 
Mariamim cserkészcsapat tisztje, az új vízi- 
telep tervezője és művezetője szakszerű 
magyarázatokkal kísérte a látottakat. Hatal
mas csónakgarázs, parancsnoki szobák, ven
dégszobák, hálótermek, mosdók, műhelyek 
lesznek az új épületben. Az épület alapja vas
betonból készül. Jelenleg ép az alapozási 
munka folyik. Hatalmas homokhegyek és 
nagy árkok, gödrök jelzik az épülettömb kör
vonalait. Remélhető, hogy tavaszra a pa
rancsnoki rész és a garázs egyharmada ké
szen lesz.

1940 november 15—17-ig a kerületi ellenőr
zők részvételével országos ellenőrzői érte
kezlet veit, amelyen megjelent az ország 
elnökség is. A kép a résztvevők egy cso
portját ábrázolja.

A Testvérek vagyunk pályázat második ré
sze lezárult. A beküldött munkák feldolgo
zása most folyik. Eredményhirdetés a kará
csonyi számban!

U U eA. e q y  n ra n d a t& a n
November 1—3. Az I. budapesti cserkész

kerület tisztjelöltképző tábort tartott a hárs
hegyi Cserkészparkban, 56 fő részvételével. 
(Parancsnok Nemere János.) — November 3. 
Felavatták a somogymegyei cserkészszerv 
cserkésztelepét Kaposvár mellett, a Kapós 
patak és a Malomárok között. Jelenleg itt 
kap helyet két cserkészcsapat, a vármegyei 
HÓKK és rádiócsoport. Itt lesznek a vár
megyei vezetőképző táborok is. —* November 
4—10. Dr. Gerencsér István az erdélyi cser
készkerület id. főtitkára, dr. Csipkés György 
és Haller Kálmán, a honvédség által rendel
kezésre bocsátott terepjáró kocsikon 8 napos 
szervezőutat tettek Erdélyben, amelyen 2000 
km.-es úton 15 községben, városban 20 tábor
tüzet rendeztek. Sokezer ifjú hallgatta végig 
ezeket a tábortüzeket 43 iskola növendékei 
közül. — November 25. A Cserkészbolt Szö
vetkezet igazgatósága és irodái egyrészt a 
Cserkészbolt örvendetes fejlődése, másrészt 
a szövetségi helyiségek szűk volta miatt a 
Cserkészházból Budapest, V., Hajós-utca 14.
1. emeleti helyiségekbe költözött, a Cserkész
házban marad továbbra is a főüzlet, valamint 
az expedíciós osztály és raktár. — A diós
győri 750. Nagy Lajos király cserkészcsapat 
repülői 4 egésznapos iskolarepülést végeztek 
Sajókápolnán, Korompai Győző parancsnok 
vezetésével. A csapat 40 cserkésze pedig 
Varbó községben műsoros délutánt tartott, 
teljesen díjtalanul.

Cq ! Rádiósok figyelem !
Kedves Cserkésztestvérek!

A mindennapi élet számtalan vonatkozásai
ban mind nagyobb és nagyobb szerepet tölt be 
a rádió.

Talán rzzel a körülménnyel és a vele járó 
foglalkozás során adódó számtalan érdekes
séggel magyarázható, hogy a rádióamatőrök 
száma az egész világon állandóan nő. Elő
nyeit azonban sokszor fegyverként is hasz
nálják egymással szemben az egyes nemze
tek és ezért fontos, hogy a nemzeten belül 
minél több értékes és hozzáértő amatőr áll
jon rendelkezésre, akik békeidőben sokszor a 
kultúra és az emberi haladás úttörői is.

A rádiózás irodalma külföldön igen fejlett, 
a magyar irodalom azonban igen szegény. Ezt 
a hiányt már régóta érezzük és ezen szeret
nénk segíteni azzal, hogy kis filléres füze
tek útján lássuk el a cserkészrádiósokat — 
fegénycserkészeket, férficserkészeket és a ve
zetőket egyaránt, — a szükséges irodalmi 
segédeszközökkel. E füzeteket csak kellő ér
deklődés esetén jelentetnénk meg, mert Így 
tudjuk igen olcsóvá tenni, hogy az mindenki 
által könnyen beszerezhető legyen. Zsebben 
hordható alakban, mintegy 20—30 oldal terje
delemre tervezzük. Az ára 40 fillér lenne. A 
füzetek a következő anyagot ölelnék fel: 
Elektrotechnikai alapismeretek; Rádióalapls- 
meretek különös tekintettel a rövidhullámú 
részre: Rádióadó- és vevötechnika; Code és 
üzemi jelek; Forgalmi szolgálat és levelezési 
módok; Készüléképítések — kapcsolási váz
latok; Hordozható készülékek; A morzetanu- 
fás módja és segédeszközei stb.

Beszéljétek meg, hogy a csoportban kiket 
érdekelne egy-egy ilyen kiadvány és írjátok 
meg a Magyar Cserkész címére, hogy egy- 
egy füzetből hányra fizetnétek elő. A beér
kező válaszok után döntünk a megjelentetés 
tekintetében. Országos híradó vezetőtiszt.
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ÜZEN A MAGYAR CSERKÉSZ
Baden-Powelí halálhíre terjedt el s számos 

lap igen szép cikkben emlékezett meg a cser
készmozgalom melegszívű megalapítójáról. 
Halálhírét lapunk zártáig még nem érősítet
ték meg. — Bi-PÍ. Nem „többmillió cserkész 
legfőbb parancsnoka", hanem „főcserkésze". 
A cserkészmozgalomban minden nemzet telje
sen önálló.

Imre Károly, Szeged. A Térképészeti Inté
zet címe: Budapest, II., Olasz fasor 7/9. A 
Magyar Túrista Szövetségé: Budapest, V., 
Alkotmány-utca 3.

KÖNYVISMERTETÉS
Két pompás, igazán fiúknak való könyvet 

is hoz az Athenaeum ezidei karácsonyi könyv
piaca.

Az egyik Palotai Boris: Kassai diákok című 
regénye, Lélekzetfojtva olvassuk a cseh ura
lom utolsó idejének és a felszabadulás napjai
nak megrendítő, színes, élénk leírását. A kas
sai diákok mindegyike valóban élő alak, 
szinte személyesen megismerkedünk velük, 
velük drukkolunk, velük szenvedünk, velük 
lelkesedünk. Egyike az utóbbi idők legjobban 
megírt fiúregényeinek

A másik Kubáss Marianna: Vakáció a Ba
laton fenekén című műve. Egy a Balaton fene
kére rögzített búvárhajóban és búvárruhás 
víz alatti kirándulásokban telik el ez a va
káció. Közben akad életmentés, izgató küzde
lem, sőt életveszélyes eltűnés és minden ha
sonló, ami érdeklődésünket állandóan leköti. 
Nemes Török János szép illusztrációival új
szerű Verne könyvnek felel meg ez az izgal
mas történet.

Baktay Ervin: Jancsi nyeregbe száll, ifjú
sági regény. Révai kiadás. A közel négyszáz
oldalas hatalmas ifjúsági regény egy Ameri
kába szakadt, s minden életkörülmény kö
zött helyét derekasan megálló magyar fiú 
élettörténetéről szól. Olyan izgalmas, hogy 
alig lehet letenni. A szöveget a szerző ere
deti amerikai rajzai teszik teljessé.

Zsebatlasz. A m. kir. honv. térképészeti 
intézet kiadása. Ára 50 fillér. Talán idősze
rűbb kiadvány még nem jelent meg a könyv
piacon, mint éppen ez a térképfüzet. Ma, ami
kor az események hajszolják egymást és az 
alig hallott földrajzi helyek és tájak sokasága 
sorakozik jól-rosszul egymásmellé az újságok 
hasábjain, ez a kis térképfüzet segítségül sze
gődik mellénk és eligazít a rengeteg név, 
hegy, tenger, folyó stb. halmaza között.

Földrajz] Zsebkönyv. 1941. A Magyar Föld
rajzi Társaság kiadása. Dr. vitéz Temesy 
Győző szerkesztésében jelent meg, 208 olda
lon. A legidőszerűbb könyvek egyike. A vil
lámháborúk idejét éljük. Oly gyorsan változ
nak az események, hogy alig lehet papírra 
rögzíteni, máris elavult. Egy év távlatából 
nézve a dolgokat, a közelmúltat már eléggé 
pontosan lehet rögzíteni. Ezt szolgálja a 
könyv cikkeivel, tanulmányaival. Néhány ér
dekesebb fejezet: A hazatért országrészek 
népessége. Az erdélyi pásztorvándorlások. A 
németek skandináviai hadjárata. India és a 
mostani háború. A könyv végén a legújabb 
földrajzi statisztikai adatokat találja meg az 
olvasó. Külön kis alakú, 32 oldalas térkép- 
melléklet a legújabb határokkal ismertet meg. 
A könyv ára térképmelléklettel együtt 2.80 P. 
(A térképmelléklet külön is kapható 50 fil
lérért.) b Cz. Gy.

„A Quidquid latét11 üzenetei
A pontverseny befejeződött! Nagy Ernő, 

Szimán pontversenyben egyszerre futottak át 
a célvonalon. Hogy az igazságnak elég tétes
sék, osztozniok kellene a  második díjon; de 
ha öt pengőt háromfelé vágok, nagyon kevés 
jut egyre-egyre. Kiegészítem tehát kétszere
sére és úgy osztom el. Fejenként kapjanak 
3.33 P-t és egy fillér nekem marad. — Ezzel 
a  találgató pontversenyt lezártuk.

A Kém nemzetisége és származása sokáig 
fogas kérdés maradt. S míg a rendes fejtők 
találgatták, keresgéltek (de rossz helyen ke
resgéltek!) egyszerre beugrott a küzdő po
rondra egy új ellenfél és első rohamra el
vitte a díjat. KráJi Károly) 298. övé a 10 
pengő. Most még egyetlen díj van előttetek: 
a találmányra kitűzött tíz pengő. Figyeljetek!

S T O W A S S E R
E L S Ő  M A G Y A R  H A N G S Z E R G Y Á R  

Budapest, II, Lánchíd utca 5
Réz-, fafúvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzési 
forrása. Magyarország egyedüli precíziós gépekkel fel

szerelt hangszergyára. Javítás — vétel — csere.

X Á iíd lÁ  (£ a z& i
TITKOS HÍRSZOL
GÁLATA JELENT!

hogy a Magyar C ser
k ész  karácsonyi sz á 
m a k ü lön legesen  
szép  és gazdag lesz.
A te r je d e lm e t  k orlá
to z ó  ren d ele t a ka
rácsonyi szám ra  
nem  von atk ozik . A szerk esz tő ség i és a h a ta l
m as m unkatársi gárda te lje s  erő v e l d o lgozik , 
hogy a szép  és te lje s  szá m m a l hálálja m eg  
az o lvasók  s z e r e te té t .

. . . hogy M árai G yörgy dr szerk esz téséb en  
m egje len ő  K ö n yv ism ertető  nagy se g ítsé g e t  
nyújt m inden  cserk észn ek .

. . . hogy lapunk m unkatársa , D ékány And 
rás nagysikerű m űve , ,,A  fiúk k irálya” úgy 
fogy, m intha ingyen o sz to g a tn á k . Régi o lv a 
sóink  D ékány Bandi b á ’ a v a to tt  to llá t  a 
vogelen zan gi Jam booree hangulatos le írá sá 
ból ism erik .

Beszámoló a cserkész-céllövőversenyről
A Magyar Cserkészszövetség 1940 novem

ber hó 24-én rendezte meg ezévi országos 
céllövő-versenyét. Nagy sürgés-íorgás volt 
a budapesti szép Horthy Miklós lőtéren-. 
Mindenütt „fegyveres" cserkészek, izgatott 
parancsnokok. Az épület nagytermében, zöld 
-asztalon a szebbnél-szebb díjak: szobrok, ku
pák, praktikus tárgyak, érmek. Érdemes ver
senyezni. A lőtérről háborús hangok hallat
szanak. Egész sortüzek. Nemere János bá
tyánk, a verseny főrendezője, elégedetten 
„hallgatja" a versenyt. Az izgalmas verseny 
eredményét itt adjuk: (A pontszámokból lát
hatjuk, hogy néhol „késhegyig" menő harcot 
vívtak a csapatok és cserkészek.)

' \ • ’■

1. 12. sz. Vili. R. csapat, Budapest, 1346 
pont.

Boa Imre 274, Sinkay István 266, Sinkó 
János 279, Huss János 276, Horváth János 
251.

2. 124. sz. Sziráky cserkészcsapat, Szeged, 
1344 pont.
Bánky Mihály 277, Csonka István 270, Répásy 
Zoltán 257, dr. Redényi Béla 282, Sáry Pál 
258,

3. 885. sz. Petur csapat, Kecskemét, 1288
pont. )

Stefanovi ts Gyula 274, Mikus János 268, 
dr. Buzinkay Lajos 259, Bende János 248, 
Uihidy József 239.

4. 952. sz. Baross Gábor cs., Debrecen; 5. 
13. sz. Ezermester cs., Budapest; 6. 12. Vili. 
R. B. cs., Budapest; 7. 288. sz. Baross Gábor 
cs., Székesfehérvár; 8. 260. sz. Pázmány cs., 
Komárom; 9. 288. sz. Baross Gábor B. cs.

Cserkészek versenye ( 1 5 1 8  évesek, három 
testhelyzet)

1. 118. sz. K. E. G. csapat, Kecskemét, 1218 
pont.

Bende Tibor, 239, Gombay Tibor 258, Pál 
Gaszton 244, Tapasztó János 240, Bagi Lajos 
237.

2. 12. sz. VIII. R. A. csapat, Budapest, 
1212 pont.

Jászai bélyegüzlet
Budapest, IV, Eskü út 6 

Bélyegárjegyzéket ingyen küld

Zsitvay László 249, Gyenes István 248 
Dudás Lajos 235, Krepuska János 247, Sru- 
tek (László 333.

3. 97. sz. Fehér Sirály csapat, Kecskemét, 
1186 pont.

Berényi László 225, Udvardy László 228, 
Winkler Béla 246, Buzinkay György 244, 
vitéz Ákos Lajos 243.

4. 126. sz. Szent Imre cs., Székesfehérvár;
5. 213. sz. Koháry István cs„ Miskolc; 6. 
13. sz. Ezermester cs.. Budapest; 7. 14. sz. 
Holló cs., Komárom; 8. 171. sz. Erdősi Imire 
cs., Debrecen; 9. 124. sz. Sziráky cs„ Sze
ged; 10. 12. sz. Vlil R. B. cs., Budapest; 
11. 217. sz. K. M. I. cs., Pécs.

Ifjabb cserkészek versenye:
(12—14 évesek, távolság 25 m, fekvő test

helyzet).
1. Takács Tibor, 12., Budapest, 74 pont.
2. Buzinkay László, 121., Kecskemét, 69 

pont.
3. Széchenyi Ferenc, 118., Kecskemét, 65 

pont.
4. Kuna Miklós, 118. Kecskemét; 5. Liszka 

György, 118. Kecskemét; 6. Acsay László, 
118. Kecskemét; 7. Zsitvay Zoltán, 12. Buda
pest; 8. Prickel Tibor, 121. Kecskemét; 9. 
Mike Károly, 12. Budapest; 10. Palotai Ist
ván, 12. Budapest.

Cserkészek versenye
(15—18 évesek, távolság 50 m, három test

helyzet):
1. Gomba Tibor, 118. cs cs., 258 pont.
2. Tibi István, 14. cs, cs., 252 pont.
3. Scheífer Gyula, 13. cs. cs., 250 pont.
4. Zsitvay László, 12. cs. cs. 5. Gyenes 

István, 12. cs. cs. 6. Tóth Zoltán, 213. cs. 
cs. 7. Krepuska János, 12. cs. cs. 8. Zsigmond 
Bodó András, 217. cs. cs. 9. Pót Károly, 29. 
cs. cs. 10. Winkler Béla, 97, cs. cs.

öregcserkészek versenye
(18 éven felüliek, távolság 50 m, három test

helyzet):
1. Simkó János, 12. cs. cs., 279 pont.
2. Bánky Mihály, 124. cs. cs., 277 pont.
3. Huss János, 12. cs. cs., 276 pont.
4. Stefanovits Gyula, 885. cs. cs. 5. Boa 

Imre, 12. cs. cs. 6. Varga Endre, 952, cs. cs.
7. Csonka István, 124. cs. cs. 8. Mikus János, 
885. cs. cs. 9. Skriba Zoltán, 952 . cs. cs. 10. 
Sinkay István, 12. cs. cs. 11. Markó Mihály, 
13. cs. cs. 12. Kulcsár János, 309. cs. cs. 13. 
Bartucz Endre, 12. cs. cs. 14. Zahár Jó?..,‘T, 
13. cs. cs. 15. Németh Dezső, 288. cs. cs.

Tisztek versenye
(távolság 50 m, három testhelyzet):

1. Dr. Redényi Béla 124. cs. cs., 282 pont.
2. Sáry Pál, 124. cs. cs., 258 pont. 3. Szauder 
Ferenc, 952. cs. cs., 257 pont. 4. Hesz Ödön, 
171. cs. cs., 250 pont. 5. Faragó Sándor, 124. 
cs. cs., 249 pont.

„A cserkészmozgalom egyike a legkitűnőbb erkölcsnemesítő és 
állampolgárt nemesítő intézményeknek !“ (a  miniszterelnök parlamenti beszédéből.)
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ROVATVEZETŐ : FODOR ÁRPÁD

S s c a b á l y s x e r t t  b a r o m f l ó l a k

Gödöllőn, Báldy Bálint m. kir. gazdasági főfelügyelő veze
tése alatt m. kir. Baromfitenyésztő Kísérleti Tangazdaság műkö
dik. Szaktanfolyamokat tart, tanácsokat ad és általában vezeti a 
hazai baromfitenyésztést. Tudományosan állapítja meg a baromfi- 
tenyésztés tudnivalóit és népszerűén közli azokat. E célból kiad
ványokat is terjeszt. Most jelent meg Báldy Bálint Baromfi
tenyésztési útmutatójának új kiadása a Földművelésügyi Minisz
térium kiadványainak sorozatában és egy szabályszerű baromfiol 
tervrajz is 50 tyúk részére. E kiadványokat Gödöllőről minden 
érdeklődő ingyen megkaphatja. A szerző engedélyével közöljük 
a baromfiól képét és tervrajzát a hozzávaló utasítással együtt.

A baromfiól építésének legfőbb tudnivalói:
1. Építsük a baromfiólat száraz és lehetőleg szélvédett 

helyre, elsősorban is meglévő épületek, megfelelő fala mellé.
2. Építési anyagul használjunk téglát, vályogot, vertfalat 

vagy faanyagot, de megfelelő alapépítményről és a nedves
ség szigeteléséről gondoskodjunk.

3. Az ól belsejét — bármilyen anyagból építsük is azt — 
vakoljuk simára. A szarufák alját ugyancsak deszkázzuk és 
vakoljuk be, hogy a mennyezet is síma legyen. A tetőzet alatt 
ezáltal légréteget kapunk, mely az ólat nyáron hűvössé, télen 
pedig melegebbé teszi.

4. Tetőzetül használjunk: deszkára szegeit bőrlemezt, nádat, 
zsuppszalmát, cserepet vagy palát. — Ereszt hagyjunk az épület 
körül 50 cm. szélességben.

5. Az ól padlózatát készítsük: döngölt agyagból, téglából 
vagy híg cementtel leöntött (1:12 keverésű) salak betonból.

6. Az ól homlokfalába (dél vagy keleti irányban!) épít
sünk minél nagyobb ablakot. Az ablakok szellőztetésre kitámaszt- 
hatók és levehetők legyenek. Pánt helyett kihúzható vaspálcára 
függesszük az ablakokat.

Az ablakok belső felületét 2—2.5 cm. lyukbőségű drótfonattal 
szegeljük be.

7. A kibúvó nyílást belülről nyissuk és zárjuk le-föl csúsz
tatható ajtócskával.

8. Az ülőléceket elegendő hosszúságban és jól legömbölyített 
6—7 cm. vastagságban az ól hátsó fala előtt és egy magasságban 
helyezzük el. Szegeljiink az ülőlécek alá (a rajz szerint) trágya 
felfogó deszkázatot, melyről az éjjel folyamán felgyülemlett trá
gyát könnyen letakaríthatjuk.

A trágyafelfogó deszkázat alatt helyezhetjük el a kacsákat, 
ludakat, a fészkenülő kotlákat és a növendék állatokat is.

Baromfiól 200 tojótyúk részére (Leghorn-tyúkok).

9. Minden 5 tojótyúk részére készítsünk egy-egy tojófészket 
35X35X35 cm. nagyságban. A fészkeket egymás fölött több sor
ban is elhelyezhetjük, de az egyes fészeksorok elé szegeljünk 
„járó lécet“.

10. Építsük az ólat lehetőleg házilag, olcsón és annak tata- 
rozásáxól évente gondoskodjunk.

A baromfiól hossza, szélessége és magassága elől és hátul.
25—30 tyúknak 3 X 2.5 X 2.4— 1.6 méter.
40—50 tyúknak 4X3.5X2.4— 1.6 méter.
70—80 tyúknak 5X4X2.4— 1.6 méter.
90— 100 tyúknak 6X4.5X2.6—1.7 méter.

120—150 tyúknak 7X5X2.6— 1.7 méter.
180—200 tyúknak 10X5X2.8— 1.8 méter.
A tenyésztyúkokat 15—20, a tenyészpulykákat 30 cm-nyire 

helyezzük el az ülőléceken, A kacsák és ludak a trágyafelfogó 
deszkázat alatti szalmázott helyen hálhatnak. A növendékek szá
mára készítsünk deszkából egyszerű kis lábon álló faólakat, me
lyeknek egyik oldalát sűrű drótfonattal szegeljük be. Ezeket bár
hol felállíthatjuk és helyezzünk el bennük ülőléceket, 15—20 
cm-t számítva egyre-egyre.

Almoljuk az ólat és különösen az ülőlécek alját homokkal 
vagy porfölddel.

Állatvédő lovasrendör-különitméuy Buda
pesten. Török János rendőrparancsnok lovas- 
rendőr-különiítményt szervezett azzal a fel
adattal, hogy állandóan ellenőrizze a fővárost 
és különösen a hegyvidéket abból a szem
pontból, nem történik-e állatkínzás. Ez a 
lovasrendőrcsapat meg fogja akadályozni min
den körülmények között a fuvaroslovak kín
zását. A téli tüzelőszer szállításánál különö
sen fontos ez az intézkedés. Ellenőrizni fog
ják, használnak-e megfelelő szerszámokat, 
síkos utakon éles patkót, meredek helyen elő- 
fogatot. Az állatkínzó kocsisokat, de a tulaj
donosokat is szigorúan íogják büntetni.

Vármegyéink állatvédelme. A Magyar Állat
védők Országos Egyesületének (fővédnöke, 
Anna főhercegnő és elnöke, dr. Vákár P. Artur

min. biztos, kormányfötanácsos kérelmet in
tézett a vármegyék alispánjaihoz, hogy az 
állatvédelmet hathatós támogatásban részesít
sék. E felhívásra több vármegye Agorasztó 
Tivadar ny. alispán, felsőházi tag, a Várme-

V i g y á z a t !
A Darmol hashajtót utánoz
zák. Ügyeljen, mert minden 
tablettán a „ D A R M O L "  
szónak és T alakú bevágás
nak kell lenni. Kimondottan 
eredeti csomagban kérje.

gyei Tisztviselők Egyesületének elnöke út
ján küldötte meg meleghangú válaszát, mely
ben az állatvédelem hatékony felkarolását 
ígérik. Az egyesület népművelő előadásokon, 
gyűléseken és rádió útján is az egész or
szágra kiterjedő állatvédő propagandát indít 
meg.

A németországi ebtenyésztő egyesületek 
szövetségét átszervezik. A Reichsverband ftir 
Hundewesen eddig 16 országos csoportot egye
sített. Van ezeken kívül a Németbirodalomban 
27 különféle ebtenyésztő egyesület, 210 kutya
barát egyesület országos hatáskörrel és má
sik 210 egyesület, egyes vidékekre kiterjedő 
működéssel. Ezeknek az egyesületeknek 6 lap
juk van. Most mindezeket egységesen szerve
zik és egy országos szövetségbe vonják be.
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Az erdélyi magyar cserkészetről
Erdélyben a cserkészet volt az az egyetlen meg nem támadott 

cs meg nem támadható szervezet, ahol az erdélyi magyar diák 
és iparos 'ifjúság egy bizonyos egység keretén belül minden külö
nösebb idegen ellenőrzés nélkül ősziülte magyar közösségi életet 
élhetett. Az erdélyi magyar cserkészet a jamboreek, levelezések és 
a cserkészirodalmon keresztül olyan szoros kapcsolatot tartott 
fenn az Anyaország cserkészetével, hogy vele szervezetileg, kikép
zésben, gyakorlati Ismeretekben, hagyományokban, szokásokban és 
szellemben teljesen megegyezett.

Ez a cserkészet a román cserkészszervezet tagjaként sokkal 
inkább hasonlított a Magyar Cserkészszövetséghez, mint a román 
cserkészszervezethez. Az erdélyi magyar cserkészcsapatok megala
kulásuktól megszűnésükig minden évben rendeztek egy csapaltá- 
bort, különös előszeretettel a Székelyföldön. Az egész erdélyi 
Magyar Cserkészetnek, mint egy nem hivatalos, de természetes és 
rászolgált tekintélyen alapuló irányítója a kolozsvári róm. kát. 
főgimnázium cserkészcsapata volt, mely úgy szervezettségben, 
fegyelemben, cserkésziiismeretckben, pártfogókban, s ennélfogva 
anyagiakban, mint létszámban felülmúlta a többi magyar cserkész- 
csapatokat. Ennek a csapatnak a lelke a fáradhatatlan, köztiszte
letben álló Puskás Lajos gimn. tanár volt, aki a M. Cs. Sz. erdélyi 
kerületének elnöke, ö  már ezelőtt nyolc évvel megvalósította a 
most olyan jól bevált őrsvezetői tábort, csak, hogy éppen nem ne
vezte annak. 1934-ben Zsibón. 1935-ben pedig Maroshévizen ren
dezett a kolozsvári cserkészcsapat nagyszabású táborozási, amelyre 
Erdély valamennyi róm. kát. Státus gimnáziumának cserkész csa
patából ingyen vendégül látlak 5—10 fiút, akif erre parancsnoka 
méltónak tartott, (Nem kizárólag, de rendszerint őrsvezetők jöt
tek.) Legtöbb esetben a fiúkat parancsnokaik Is elkísérték, 
akik aztán a kolozsvári öregcserkész csapathoz csatlakoztak és 
míg cserkészeik egy hétig mindennap forgószínpadon kaptak ki
képzést a sokkal jobban képzett kolozsvári testvéreiktől, ők a 
tisztképzésen vettek részt. A tábort minden alkalommal 5—6 kilo
méter távon lezajlódó örsi-akadályverseny és nagyszabású hadijá
ték zárta be. A forgószínpadok anyagában a naptávirótól kezdve 
légpuskáig milnden szerepelt abból, ami ma a kiképzés anyaga. 
Sajnos, ebből az egészséges és az anyaországi! egykorú színvonallal 
majdnem megegyező munkából az amiúgyis kevésszámú ref. cser
készcsapatok kimaradtak. Az iparos cserkészet nem tudott olyan 
jól fejlődni, mint a diákcserkészet, mert a cserkészet igazi munka

időszaka a nyári vakáció, amfilre az iparos fiúk csak nagy nehéz 
ségek árán kaphatlak mestereiktől két hét szabadságot. Külön
ben csak ott fejlődött ki áldásos iparos cserkészet, ahol a felekeze
tek mellett működhetett a diákcsapattal karöltve.

Az 1936-os, Brassóban megrendezett jomhavee volt a hattyú
dala a romániai cserkészmozgalomnak. 1937-ben működését hiva
talosan is megtiltották, hogy átadja helyét a Károly király alapította 
gyászos végű Ovszágőr, azaz a Vasgárdisták szeriint Királyőr szer
vezetnek. Ennek legfőbb elütő jellemvonása a cserkészettel szem
ben a kötelezettsége volt. Az erdélyi magyar ifjúsági életre ez 
óriási csapás volt. Megszüntették az egyetlen lehetőséget ahol 
aránylag zavartalanul ifjúsági szociális munkát fejthetett ki 
mindaz, aki nem kímélte a fáradságot az erdélyi ifjúság önálló
ságra, önvédelemre és létért való harcra neveléstől. Eddig a cser
készet volt az az egyetlen hely, ahol katonás, jövőre készítő, mást 
is megsegítő, önmagát megvédő életre nevelték a magyar fiút; 
ahol csak magyar népdalokat tanítottak neki, elszórt magyarok 
ról, moldvai csángókról beszéltek, bűvös székely balladákat sza
vallak, kurucdalokat játszottak tárogatón, valahol a Bálványosvár 
tövében, távol a gyanakvó, vizsla román szemektől.

Még egy-két évig folyt a cserkészmunka a hamu alatt, a külső 
megnyilvánulás lehetősége nélkül. A táborozásokat az egész ország 
területén megtiltották. Ekkor úgy fogott ki Erdély két legéletre
valóbb csapata: a kolozsvári és egy másik erdélyi csapal, hogy 
mozgó táborokat rendeztek, mellőzvén a cserkészkalapot, nyakken
dőt és jelvényeket. Egy vegyes csapat vakmerőén állótábort is meg
kísérelt, melyet aztán a járási csendőrség oszlatott fel. Ezzel 
aztán he is fejeződött a magyar cserkészélet Erdélyben. 1939-ben 
az Országőr szervezet teljesen mellőzte a kisebbségi ifjúságot, 
melyet ezzel örök hálára kötelezett. De a következő évben tervbe 
vették a kisebbségek bevonását is. Ez ellen titokban sokat kérvé
nyeztek a volt cserkészvezetők az egyházfőknél, akik személyesen 
is lépéseket tettek ez irányban, de hidegen elutasították őket. Hála 
Istennek, arra már nem kerülhetett sor, hogy tervüket megvalósít
sák, mert időközben az erdélyi cserkészet számára is eljött az új 
élet, a megváltás.

A román fennhatóság alatt maradt erdélyi részeken sem fe
nyeget már az Országőr-szervezet, mert a Vasgárda feloszlatta 
ezt a Károly király-féle szervezetet, de a jövőtől függ, hogy az ot
tani magyar ifjúságnak még milyen román nemzeti célokért küzdő 
szervezetekkel kell felvenniük a keserves küzdelmet.

fíétyi S. Sándor

V I L L Á M P Á L Y Á Z A T
Rémhírcáfolás

A mai világeseményekkel kapcsolatban iskolá
ban, műhelyben, útón-útfélen nagy erűvel dü
höng a politizálás láza. A műkedvelő politikusok 
természtesen a legvadabb hírekkel jönnek. „Po
litikai éleslátásuk" és „stratégiai művészetük" 
mellett mindkét fél katonái és államféríiai el
bújhatnak. 99%-uk minden rosszakarat nélkül, 
tisztára tudatlanságuk, nagyzási hóbortjuk és sze
replési viszketegségük folyományakép mond 
olyanokat, amelyeket a cenzura „>az ország kül
politikai érdekeinek veszélyeztetése miatt" tö
rölne. Elképzelhetetlenül nagyokat mondanak, 
mert az a legbölcsebb, aki a legfantasztikusabbat 
mondja.

Mit tegyünk ellenük?
Egyik fegyverünk a gúny. Humor minden cser

készkoponyában akad. Az illetőt nevetségessé 
kell tennünk. (Reductio ad absurdum: pl. .Leg
célszerűbb az ellenséget saját fegyverével le
győzni!" „És mennyi idődbe kerül, amíg meg 
tudsz szúrni egy darazsat?!") Az egyik leforrá
zott ember óvakodni fog máskor hadbölcseleti el
veinek nyilvánosságra hozatalától.

A másik fegyver az, hogy megemlíted neki: 
Az eső hiába mosta le a „Rémhírterjesztés ha
zaárulás" falragaszokat, a rendőrség még min
dig bekíséri és pénzbírsággal sújtja a rémhír
terjesztőket! és nagyobb nyomaték végett mu
tathatsz neki egy erről szóló kis újsághírt . . .

Hogyan fogom Erdélyt megismerni?
1. Résztveszek a M. Cs. „Testvérek vagyunk" 

akcióján.
2. Nyáron Erdélybe megyek táborozni. Eset

leg az 1. alapján szerzett barátom lakóhelyére!
3. Tanulmányozom Erdély íróit, költőit.
4. Foglalkozom Erdély a) történetével, b) né

pével, c) földjével, d) problémáival.
5. Erdélyi népdalokat, népmeséket, népballadá

kat tanulok és tanltok még őrsömben, rajomban, 
•csapatomban.

6. Résztveszek olyan pályázatokon, amelyeknek 
dija egy erdélyi üt.

7. Ha csak lehet, egy eldugott kis erdélyi fa
luba megyek „nyaralni".
Hogyan állom meg helyemet, ott, ahol vagyok?

Vezérelv Teleki Pál gróf csavarelmélete: „Min
denki egy csavar a nemzet életében. Ha a csa

var kikopik, a nemzet gépezete zötyög, ha ki
esik. megáll."

Jellememet acélossá igyekszem kovácsolni.
Pontos napirenddel élek.
Iskolán kívül is képzem magam nyelvekben.
Mindennapi kötelességemet lelkiismeretesen tel

jesítem.
Megismerem a magyar értékeket, erényeket, 

hibákat, a nagy magyar tanítást.
Nem feledkezem meg arról, hogy a honvéd- 

cserkész élete: „Harc Istennel a Hazáért és a 
magyar Népért!"

Ifj. Trugly Ödön, Budapest.

Állandóan résen állni becsülettel a Hazáért.
A Magyar Cserkész múltkori számában egy 

német tanítónak öntevékeny helytállásáról ad
tunk hírt s most örömmel számolunk be a ma
gyar „front mögötti hősökről".

A kalocsai Érseki Tanítóképző Intézet tanító- 
jelöltjei áldozatkész magatartásukkal megmentet
tek egy kis magyar falut a téli nyomortól.

Bátya község reménye és szeinefénye a pap
rikatermés. Az ebből befolyó jövedelem fedezi 
télen a betevő falat, a tüzelő, a ruha költségeit. 
A rosszra forduló őszi Időjárás néhány napon 
belül hasznavehetetlenné tette volna az egész 
termést, ha idejében nem sikerül azt betakarí
tani.

A kalocsai Érseki Tanítóképző Intézet tanító
jelöltjei kivonultak Bátyára s a falubeliekkel 
együtt megfeszített közös munkával megmentet
ték a termést.

Csodáljuk és tiszteljük a front hőseit, de a 
„front mögötti hősök" önfeláldozó magatartása 
felér a harctér katonáinak bátor helytállásával.

Nagyhangú mellveregetés, délibábrajzolgató 
ígérgetés helyett komoly, szociális munkával így 
építik a jobb és szebb jövőt a magyar front 
mögötti hősök.

Hogyan fogom megismerni Erdélyi?
Oly sokat hallunk róla, oly sokat járunk kép

zeletünkben százados fái között, hogy néha úgy 
érezzük, átsuhan bennünk a csillogó havasok 
friss szele. Tegyünk komoly célunkká legalább 
egyszeri erdélyi utazást s ez elég ahhoz, hogy 
levegőjét és szeretetét talán örökre magunkba 
szívjuk. Addig is tanuljuk történelmét, nyelvét 
és életét, mert ez nemcsak hasznos a számunkra, 
de kötelességünk is.

Kovács József, Soroksár

A végvári magyar tízparancsolatát
közli a Csíkszeredái Csiki Néplap. A tízparan
csolat a következőkép hangzik: 1. Mindennap 
adj hálát a jó Istennek, hogy magyarnak szü
lettél! 2. Légy gőgös magyarságodra! 3. Ne al
kudd el a magyar nyelv jogát! 4. Üzletben min
dig magyar árut keress! 5. Re ne tedd a lábadat 
olyan orvoshoz, ügyvédhez, vendéglőbe és más 
üzletbe, melynek tulajdonosa nem nemzethű. 6. 
Kutyakötelességed magyarságodat mindenütt szó
val és cselekedettel, magatartással nyíltan meg- 
vallani. 7. Becsüld meg és becsültesd meg a 
nemzeti zászlót! 8. Keresd a testvéri magyar ke
zet! 9. Mindent a magyar gondolat szemszögéből 
nézz! 10. Légy nemzeted határőre s nyitott szem
mel figyeld a végvári élet minden egyéni és tár
sadalmi megnyilatkozását!

Brávó fiúk!
Sohasem kaptunk olyan pompás nagyszerű pá

lyázatokat, mint ez alkalommal. Mindenkit, aki 
megérdemli, sorraveszünk s nem fukarkodunk a 
jutalommal sem!

Eddigi viilámpályázati kérdéseinket kibóvítjűk.
„Állandóan résen  állni becsülettel a
HAZÁÉRT" jelmondattal megfogalmazott gondo
lat, illetve tárgykörrel.

Nem „prédikációkat" kérünk, hanem a „front 
mögötti hősök" haditetteiről szóló tudósításokat. 
(Például szolgáljanak múltkori és mostani szá
munkban közzétett esetek.)

ÜZENETEK:
L. Miklós, Nyíregyháza. Pajtás, a pályázatodat 

már egyszer közöltük, ugyanazt küldötted be 
mégegyszer, — B. Ferenc, Budapest. Nagyszerű 
gondolat! Foglalkozunk vele. — I. Zoltán, Buda
pest, B. Barnabás, Diósgyőr. A pályázatokat kö
szönjük.

JUTALMAZOTTAK:
Ifj. Trugly Ödön (Budapest, XI, Horthy Miklós

át 52 10.— P; Cséplő Ferenc (Rété 240) 5.— P; 
Bolla Ferenc (Budapest, XIV, Kerékgyártó-utca 
67) 5.— P; Kézdi László (Hatvan, Iskola-utca 21) 
könyv, Patay István (Budapst, VII, Hernád-utca 11) 
könyv; Rappai János (Budapest, XIV, Balázs- 
utca 21) könyv; Kovács József (Soroksár, Molnár- 
sziget) könyv; Horváth Andor (Bicske, Kölcsey- 
utca 24) könyv; Buday Árpád (Szeged, Központi 
Egyetem) könyv; Tiló Tibor (Kaposvár, Gróf 
Tisza István-utca 14) könyv.

I l ő



Z e t e  k i r á l y  v á r a
Méla, andalító őszi délután. A nap bágyadtan szórja mele

gét. A Hargita fenyvesei komoran néznek alá a hosszan kígyózó 
völgybe. Alattam a Nagy-Küküllő rohan, hogy hűs vizével üdítse 
a messzi útról jött felszabadító sereget. Csevegve beszéli ki a vén 
Hargita titkát, mire a Hargita zordonan zúg . . .

Itt ülök az ősi bérc oldalán és elmerengve hallgatom a ro
hanó patakot és a zúgó fenyvest. Lelkem fölrepül a felhők fölé, 
a magyar Hargita égbetörő csúcsára s gyermeki áhítattal csüngök 
a mellettem ülő székelyharisnyás öreg Csiki Dénes szavain:

— Ehejt, itt mellettünk, az élhegy oldalán, a Deság-dombon 
állt volt Zete király vára. Az úgy volt, hogy régest, mikor fel
osztották a földet, Zete vezér paripáján békanyarította a Hargitá
nak eme részit. Emígy aztán az egész felső Küküllő-részt ő jus- 
solta volt. Pogány hitű úr volt, rettegte a népe és aki már akkor 
magának kéványta volt a többi részt is. De mivel a Deság-

domb és a Szőlohátja közötti nagy völgyet csak igen nehezen 
tudta lovával áthajtani, kisebb darabot kapott. Akkor mondta 
volt: „Ha a Deságot és a Szőlőhátját átal tudnám ugratni, na
gyobb úr lennék a keresztények Istenénél!“ E pogányság miatt 
aztán a vár is sok bajlódással épült fel és a felesége is elsorvadt 
akkortájt. Volt őnekie egy fia és két leánya is. A két leány 
atyja hitét követte és mellette maradt. A fia azonban szelídlelkű 
volt, elhagyta volt pogány apját és kereszténnyé lett. Mikor a 
vár felépült és a jobbágyokat is letelepítette volt, valóságos ki
rály lett a Küküllő völgyében. Sok kincseket gyűjtött a várba és 
pogány módon élt népével együtt. Elmén egyszer hozzája a fia 
fehér paripán és intette volt atyját, hogy nem istenes dolog, 
ahogyan ő él, térjen meg, különben Isten büntetése fogja érni 
Zete ekkor ráförmedt elcsapott fiára:

— Hadúr az én védistenem s kinevetem én a te Istened ha- 
ragját!“ — E káromló szókra megrendült a föld és a hegy a 
várral és minden lakójával elsuvadt (elsüllyedt), magával temette 
Zetét és két gyönyörű lányát is. A fiú paripán aláugratott a 
mélybe, de nem lett semmi kára. Ahová a lova ugrott volt, a 
sziklakon a pata egészen bényomódott és még ma is lehet látni 
a patkónyomos sziklakövet. Erre a nép is otthagyta volt faluját 
és elhúzódott az átkos helytől lenntebb, hol most Zetelaka köz
ség vagyon. A vár pedig azóta, minden hetedik évben, Szent 
György napján, éjfélkor megnyílik és Zete király ott sétál a 
romokon. A két lánya pedig pogány dalt énekelve az osztovátán 
(szövőszéken) szövi az aranyszálakat. Éppeg egy ilyes időben, 
mikor megnyílt volt a vár, a faluból egy Botházi nevű ember 
bément a várba Süvegét megrakotta volt kincsekkel. Látván 
emezt Zete király, rájakajáltott:

— Konye, héj te! Mit csinálsz itt? — Az azonban még egy 
aranykancsót kapott volt fel és csak azután ugrott ki a várbuí 
Azonban elkésett volt, mert a becsapódó ajtó bécsikkantotta a 
lábát és sánta lett. Azóta a Botházi családban egy férfi ember 
mindig sánta. Ma is sántít vala az egyik Botházi. A könnyen 
szerzett gazdaságot azonban még a kincstaláló elherdálta volt, 
így szegények a Botháziak mai napig.

Azóta bizony leomladozott a várból még az is, ami a süllye
déskor megmaradt és az oláhok még segítettek is az időnekr el
hordták az erős kockakövet építkezni, hogy ne is emlékeztessen 
az őstulajdonosokra. A vár mondája azonban apáról fiúra szállt, 
az magyar lelket adott neki, azt nem lehetett kiirtani.

Kőhalmi Karoly



A Magyar Cserkészszövetség hivatalos lapja. Kiadja a Magyar Cserkészszövetség. A szerkesztésért és a kiadásért Kosch Béla dr felel. Előfizetési ára  
6 pengő. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő (egy összegben küldendő be I). Vállalatoknak, jogi személveknek egy évre 25 pengő. 
Egyes szám ára 30 fillér. A postatakarékpénztár! csekkszámla száma: 31.428. A szerkesztőség és kiadóhivatal cím e: Budapest, V, Nagy-Sándor utca 6 
Astarkészház; telefonszám a: 116—726. Készült a könyvnyomtatás feltalálásának 500. esztendejében'

Nyomatott Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. mélynyomó körforgógépein, Budapest, VII, Dohány utca 12

Samu bácsi életében is nem hiába volt fur
csa öregúr, de halála után még inkább ezt 
mondották rá, Végendeletében mindenkiről 
gondoskodott, még a két kitagadott unoka- 
öccséről is. A fenti furcsa alakú telket hagyta 
rájuk, gondolva magában: Sokszor túljárta
tok az eszemen, de most az egyszer ti fog
tok bosszankodni. Igaza is volt, mert az 
unokaöccsök évekig nem tudták két egyenlő

Mit ábrázol ez a fénykép?
(Spcm ann naptárból való a kép I

2, Kérdés — felelet
1. Melyik király uralkodott legtöbb ideig 

Magyarországon?
2. Ki született december 31-én?
3. Átlag milyen széles a Szuezi csatorna?
4. Mi a neve Amerika legdélibb részének?
5. Ki volt Magyarország első asszonykirálya?
6. Honnan hozzák a mahagóni fát?
7. Magyarok közül kik kaptak Nobel-díjat?
8. Milyen nyelven mondotta Julius Caesar: 

A kocka el van vetve?
9. Melyik az indusok szent városa?
10. Járt-e Edison Budapesten?
11. Mit jelent tulajdonképpen ez a szó: 

észter ág?
12. Melyik nagy festőnk volt asztalosinas?
13. Melyik a japánok szent hegye?
14. Ki volt a „mazuri hős"?
15. Minek a rövidítése ez; HP?

3. Melyik budapesti szobor ez?

Qyuri megkérdezte az édesapjától, hogy 
hány éves. Az apa ezt felelte: 2 évvel ezelőtt 
8-szor annyi idős voltam, mint te, most pe
dig 6-szor annyi idős vagyok. Kérdés: hány 
éves volt az apa és mennyi a fia?

5. Miért nem szabad így  ragasz
tani le a levelet?

Találós kérdések
1. Miért nem esik az eső sohase két. 

nap egymásután ?
( uoa vyvzsf? uzqzon }J*f\f)

2. A legelső szalontai pásztor milyen 
vályúból itatott ?

( jpqnfí)pa lf })

részre elosztani a birtokot, sokáig civakodtak, 
veszekedtek egymással. De végül sok-sok év 
után mégis sikerült a kettéosztás, még hozzá 
egy egyenes vonallal 1 Hogyan?

Ne törd a leied, mert úgysem találsz 
szebb ajándékot, mint egy ezüst, liliomos 
gyűrű. Ára csak 3.— pengő. Készíti Pel- 
niger Károly ötvösmester, öregcserkész, 
Budapest, V., Vilmos cs.-út 72. Készít még 
ezüst, liliomos kézelőgombot (3 pengő), 
örsi állatjelvényt (40 fillértől), emlékjel
vényeket, egyik pumpásabb, mint a má
sik. Te is siess kipróbálni!

REJTVÉNYEK
A megfejtéseket levelezőlapra írva a kő

vetkező címre küldd: ..Magyar Cserkész rejt
vénye'* Budapest, V., Nagy-Sándor-utca 6. 
Pályázni már egy rejtvény beküldésével is 
lehet. t

Beküldési határidő: 1940 december 14.

Felhívjuk a figyelmeteket a karácsonyi 
nagy reltvényversenyünkre. Több kész
pénzjutalom, sok könyv és egyéb érté
kes ajándék vár a helyes megfejtőkre.

Üzenet a rejtvény megfejtőkhöz
Többeknek: Megfejtéseiteket gyakran ol

vashatatlan írással külditek be, ezáltal nem 
csak a jutalmazástól estek el, hanem kétsze
res munkát is adtok azok átnézésekor. Aki te
heti, gépírással küldje be a megfejtést.

Az 1940 november l-i számban 
megjelent rejtvények megfejtése :
1. a) A szavad 

b) Szivacs
e) Visszhang
d) Jégcsap
e) Négypengő.

2. Árpád a honfoglaló.
3. Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez. 

Tompa Mihály: őszi tájak. . .
Arany János: Pázmán lovag.
Petőfi Sándor: A puszta télen.
Mécs László: A királyfi három bánata.
Ady Eridre: Az Uraknak az Ura.
Kölesei Ferenc: Vanitatum vanitas. 
Vüirösmarthy Mihály: A szegény .asszony 

könyve.
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél.
Szabolcska Mihály: A Grand Caféban.

4. Gesztenyefa rügye.
5. Hatodik hadtest indulásra kész.

Rejtvénymegfejtők jutalmazása :
2 drb. „Futurif'-poharat nyert: Stromp 

Zoltán Csurgó. (Adja a Kábelgyár rt. Budapest.)
A Cserkészbolt díját nyerte: Somogyi Ti

bor Székesfehérvár és Heiszler János Sopron.
1—I könyvet nyert: Bényl János, Eszter

gom és Teiger László Kőszeg.
2 csomag „Prince of Wales" kétszersültet 

nyert: Cseh Károly Budapest. (Ad]a: Glasner 
Ede rt. Budapest, V„ Llpót-krt. 6.)

1 drb. keretezett képet nyert: Zalányi Já
nos, Budapest. (Adja: Hoffmann Ferenc kép- 
kereskedés és képkeretgyára, Budapest, Ger- 
lóczy-ulca s.)

1 drb, lotópasztell felvétel (készíti: Diskay 
fényképészeti műterem, Budapest, VII., Rá- 
kóczl-űt 18.), nyerte: Nagy Ernő, Budapest.

A jutalmakat a (elsoroltak részére postán 
elküldjük.

1. Samu bácsi öröksége



si -  KORCSOLYA -  RÓDLI
Kivonat a képes „Télisport árjegyzékéből, melynek külön értéke az, hogy dióhéjban síiskolát, síkezelési 

és szerelési utasítást, valamint öltözködési tanácsokat, könyv* és játékárjegyzéket is tartalmaz.

Síkészletek
Karnkán’Vkészlet." Egy pár sötétbar

nára pácolt v á l o g a t o t t ,  csomó
mentes k ö r i s f a l é c .  Lécre csava
rozható igen erős p o f a v a s a k ,  zsí
ros k r o m b ő r - s z l j  a z a t ,  feszitő- 
csaios s a r o k r i i g  ó, egy pár o r r -  
s z í j ,  egy pár linóleum t a l  p l e m e  z, 
egy pár m o g y o r ó b o t  ívelt mar- 
ktHatszíjjal és 1« cm-es dupla nád- 
tányérral. A  teljes készlet ára, cipőre

„NoraádM-késxl©t. Egy pár sötétbarnára 
pácolt k ö r i s f a l é c ,  lécre csavarozható p o f  a v a s a k ,  fesztiőcsatokkal 
ellátott zsíros k r ó m b ő r k ö t é s ,  egy pár o r r s t  i j, egy pár linóleum 
i  a l p l  * m e  t, egy pár markolattszlj/at és 16 cm-es nadtánúérral ellátott 
m o g y o r ó b o t .  A  teljes készlet ára, cipőre szereién nélkül P  10.00 

„Menesul’'*ké*al«t. Egy pár sötétbarnára pácolt, válogatott, egyenes- 
szálú, gerinces k ő  r t  s ( a l é c  különböző nagyságú stctpőkhöz házilag, 
csavarokkal á l l í t h a t ó  rozsdamentesüett p o f  a v a s ,  zsíros krómbor 
s z í  I a z a t ,  (eszltőcsalos s a r o k r u g ó k ,  egy pár o r r s z í j ,  egy pár 
linóleum t a l p  le me z ,  egy pár iveit markolatsziijat és 16 cm-es 
dupla nádtányérral felszerelt tonkinnád utánzatéi m o g y o r ó b ó l ,  A  
teljes készlet ara, cipőre szerelés n é lkü l...................................  P 34.00

Korcsolyák
Hosszabbítható vagy fix korcsolyák, nikkeléivé, „ Grope,’-gyárUnát\y,

36-ös cipőszámig, párja .........................................................  P  13.50
36—46-os cipőszámig, p á r ja ........................................... .......... P 14.—

Műkorcsolya, nikkeleivé, „Grope”-gyártmány, recés orral, 37—46 ciftő
számig, bármely nagyság, párja ..................... ........................ P 10.

Korcsolyaszíj, páronként ............................................................  / ' I.
Korcsolya heveder, párja ............................................................  P 1.00

Jéghoki
Hokikorcsolya, cipőre szerelhető, csővázas, párja .................... P 20.50
Hoki cipő, fekete bőrből, erősen párnázott nyelvvel, bokaszorítócsatial,

hosszú fűző felülettel, p á r ja ....................................................... P 28.0«
Hokiüt«, ifjúsági ........................................................................ P  t.Ofl
Edzfi hokiüt«.............................................................................. p  «.
Csatár hokim«, válogatott, különleges kidolgozású fábó l.......... . P 7.—
KnpiisUt«, igen erős, tartós minőség, széles ülőfelülettel P  10,00. 25,20 
Hoki korúiig, darabja .......................................................... p  2.50, 3.

Egyéb jéghoki cikkek külün ajánlat szerint.

Ródlik
Meflléses ródll. Kitűnő, erős, csapolt és 

hajlított kőrisfából, vasalt csúnótatpakkal
E guü téses ....................................  P  0.40
Kétüléses ....................................  P  11.40
Háromülése« ..............................  P  10.00

llullvOlgyl ródlik. Erős, vastag, egyenes 
szálú hajlított kőrisfából, vasalt esnszólal- 
pakkal, hajlított és aeélmerevttésü támasztó 
lábakkal, Kényelmes hevederüléssel
Egy üléses..................................... P  13.40
Kétüléses ....................................  P  10.10
Háromüléses ..............................  />82.48

Kosszarvú hnllvOlgyl versen,vródllb. Kü
lönleges kidolgozású válogatóit és gőzben 
hajlított kőrisfából éptioe. Erős csúszólahwt 
elől ívben a hevederekig vtsszahajlttva, llaj 
Utóit támasztólábat vasaltak, Hevederülője 
intettel.

a üléses ..................................  P  10.00
llésts ....................................  p  10,40

Háromüléses ..............................  P  25.40

Szánkó
AUOIdl szánkó. Erős csapolt kőris/ábót, vasalt csúszólalpakkat, fit cm hosszú 

lécüléssel, U  cm teljen hosszúságban, két személyes, ára ...........  P  0.40

M E G JE L E N T  t közkodvolt karácsonyi könyv- és játékárjegyzék. Sok 

száz cserkész és szépl'odalml remekmű, mese, útleírás, kalandos utazás, 

Verne és May Károly könyvek; két tömött oldalon pedig sok-sok 

társasjáték és foglalkt* ;ató kínáltatja magát karácsonyra. Kérd ezt a 

nasznos kis árjegyzéket!

I n g y e n  k ü l d j ü k !


