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N é lu in y  sző  a  c ik ó r ia  te rm e lé s rő l
A cikória egyike azoknak az előnyösen ismert ipari növé

nyeknek. amelyek főként a kisgazda szempontjából — adott 
körülmények között — igen számottevők lehetnek.

A cikóra évszázadok óta ismert növény. Műveleti nö
vénnyé azonban csak az utóbbi évszázad alatt vált. amióta 
belőle az ismert cikóriakávét gyártják. Húsos gyökere szolgál 
gyártási célokra.

Ha valóban helyes képet akarunk magunknak alkotni a 
cikóriáról, valamint annak termeléséről, tulajdonképpen há
rom szempontot kell szem előtt tartanunk éspedig:

1. hogy tudja a kisgazda azt a vetésforgójába bele
illeszteni és milyen előnyökkel jár a termelése,

2. más növényekhez viszonyítva milyen jövedelemmel 
jár a cikória termelése,

3. mi a cikória termelésének nemzetgazdasági jelentő
sége _

A cikórját a vetésforgóba beleilleszteni igen könnyű. 
Mint kapásnövény, legtöbbször két gabona között foglal he
lyet. Gyomirtó, tehát a talaj tisztasága szempontjából min
denkor különös megbecsülést érdemel. Termelése ezenfelül 
még két szempontból is értékes éspedig azért, mert nemcsak 
a cikóriagyökérért kapott összeg jelenti a gazda bevételét, 
hanem az a terméstöbblet, ami a cikória után következő nö
vénynél, az utóveteménynél mutatkozik. Azért, mert a gazda 
jobban munkálta a földjét, jobban gazdálkodott. (Bőséges 
istállótrágyázás, mellette műtrágyák használata, mélyítő- 
szántás, kapálások stb.)

A cikória hálás a szakszerű megmunkálásáért s bősége
sen visszafizet minden ráfordított költséget és munkát. Mos
toha elbánás mellett is adhat ugyan kielégítő termést, azon
ban eredményesen mindenkor csak az a kisgazda foglalkoz
hat termelésével, aki mindenkor, minden körülmények között 
biztosítani tudja a cikória által megkívánt termelési feltéte
leket. Nem mindegy a kisgazdának, hogy a cikóriáért kapott 
pénzből mennyi is marad neki és mennyit emésztett fel a

megmunkálás. Bátran állíthatjuk, hogy minél tökéletesebb 
talajmunkát végez a gazda, minél gondosabban végzi el kellő 
időben a cikória ápolásával járó munkát, annál kevesebb 
pénzébe kerül egy métermázsa cikória termelése, vagyis an
nál több marad neki tisztán. Ha meggondoljuk, hogy egy 
kát. holdon 150— 160 métermázsás termés nem tartozik a rit
kaságok közé, az 1942. évi 7.50 pengős beváltási ár mellett 
1125— 1200 pengő között mozog a gazda holdankénti bevé
tele. Az utótermény terméstöbbletének értéke, valamint a ki
szedéskor visszamaradó fej — értékes takarmány — csak 
emeli a kisgazda jövedelmét. Vájjon melyik másik termény 
biztosit a gazdának ekkora bevételt?

Megállapíthatjuk már első látásra, hogy a cikóriaterme
léssel igen is érdemes foglalkozni. Munkája nem több, mint 
bármely más kapásnövényé, kártevője jóformán nincsen, je
lentéktelen. a szárazságot — ami pedig hazánkban rendkívül 
fontos — igen jól töri.

Van azonban még más is, amiért fontos a cikória terme
lése. Nemzetgazdasági szempontból nem mindegy, hogy mi
lyen ipari és egyéb növények állanak a nemzet szolgálatára. 
Igen fontos körülmény az. hogy a cikória, mintegy igényte
len növény kinemesített fajtaváltozata, egyes vidékek terme
lési képét teljesen átformálja, megteremt egy jelentős ipar
ágat, a cikóriakávégyártást. A mezőgazdasági iparosodás 
nemcsak a tőkeképződés szempontjából, hanem egyes vidékek 
lakosságának jobb foglalkoztatottsága érdekében is minden
kor csak előnyös. Hogy .ez azután más termelési ágakra is 
kedvező hatással van, azt mindenki első pillanatra tisztán 
látja.

Jól teszi tehát az a gazda, aki — ha arra alkalmas föld
jei vannak — az egyoldali gabonatermelés helyett kapás nővér 
nyéket — tehát cikóriát is termel. — Kiegyensúlyozza ezáltal 
azokat a nehézségeket, amelyek egyoldalú gazdálkodás mel
lett a gazdát érhetik s amellett segít, éppen a mai viszonyok 
mellett, hogy a közellátás se szenvedjen semmiben hiányt.



Egry rövid nupihir margójára
— Ideáljának ablaka előtt a villamos elé vetette 

magát egy tanuló. H. K ároly 17 éves tanuló 
vasárnap este az ájpesti Irányi D inlel-u tca 16- 
számú ház etótt az egyik S3-as villam os elé ve
tette m agát. M ire a tűzoltók kiem elték a villa
mos alól, meghalt. Klderftlt, hogy szerelmi bá
nata m iatt követte el te tté t és éppen az előtt a 
ház előtt lett öngyilkos, amelyben im ádoltja  lakik.

Á lljunk csak meg egy percre! A sok tarka napihír közt ez 
valahogy közelebb áll hozzánk. Hiszen 17 éves fiúról szól. 
Szerelmes 17 éves fiúról. (Kevés 17 éves fiú  nem az!) Nem 
tudunk róla stemmi közelebbit. Hol tanult, hogy tanult, milyen  
családból származott1 A  kislányról még kevesebbet tudunk; 
természetesen még a nevét sem közli a napihír.

Hanem egyet megdöbbentő biztossággal látunk és érzünk: 
am it ez a fiú  tett, azt rosszabbul és szerencsétlenebbül nem  
tehette volna!

Az Űristennek a szerelemmel mérhetetlenül nagy és sok- 
ezeréves terve van. A  diákszérelem ennek a nagy, hatalmas 
érzelemnek egy kicsiny, kedves, előrevetett súgóra: a Teremtő 
figyelmeztetése; alkalom és lehetőség a fiú  számára, hogy a 
jövendő férfi feladataira előkészüljön, hogy annakidején lel
kileg-testileg készen álljon arra, hogy a Teremtő becsületes, 
hűséges munkatársa legyen!

A k i azonban 17 éves korában eldobja ennek a lehetősé
gét, annak minderről sejtelme sem lehetett; az csak öncélnak 
tekin tette  a diákszerelmet, az semmi felelősséget nem érez
hetett Istennel, nemzettel, szülőkkel, kislánnyal — de, úgy
látszik  — önmagával szemben sem!

Isten az élet ura: Ö adja, ö  veszi el. Amikor ő akarja. 
Nem kont árkodba tünk bele az ö  munkájába büntetlenül!

A  nemzet a tanulótól elvárja és megköveteli, hogy tanul
jon, mert csak így veheti hasznát a férfikorban. Egyáltalában

mindenkitől elvárja, hogy ott teljesítse a kötelességét, ahová 
a Gondviselés állította. A  nemzet minden magyar fiú  életére 
igényt tart. Mindnyájan a nemzeté vagyunk. A k i 17 éves 
életét elpusztítja, a nemzetet károsítja meg! (Vagy — még 
elgondolni is szörnyű, — talán nem is veszített vele a nem 
z e t i . , . )  , ■

A szülők 17 éven á t bizonyára sokat áldoztak o fiúért: 
szeretetet, gondot, önfeláldozást, álmatlan éjtszakát, munkát, 
fáradságot, p é n z t. . . A ligha abban a reményben, hogy 17 éves 
korában minderről megfeledkezve, könnyelműen odaadja azt, 
ami a földön a legdrágább kincsünk!

És a kislány! Követelheti-e a fiú, hogy egy kislány fe l
tétlenül viszonozza az ő „hő“ érzelmét1 Követelhet-e 17 éves 
kamaszfejjel a másik féltől „sírig tartó örök hűséget! És ha 
történetesen nem talál viszonzásra és csalódik, képzelhetve, 
hogy minden összeomlott és számára már csak egy megoldás 
vari: a 93-as villam ost Nem ért volna rá igazi, nagy, végleges 
szerelmével még vagy 6—10 évig! Ha valóban nagyon szerette 
a kislányt, nem kím élhette volna meg ettől a tapintatlan, k i
hívó, lovagiatlan és nem éppen ízléses számonkéréstől1

Végül ő maga! Érdemes volt-e éretlen ésszel túlnagynak 
látott csalódás m iatt egy eljövendő komoly, szép férfiszere
lem és egy munkás, értékes, alkotó magyar férfiélet lehető
ségét olyan túl egyszerűen eldobni magátólf

Sok-sok sötét kérdőjel mered elénk ebből a kurta, apró
betűs kis napihírből, amire választ nem kaphatunk. De tanul
junk, okuljunk az esetből. A  cserkész akkor is cserkész, ha 
szerelmes és akkor is híven teljesíti a kötelességeit!

Az irgalmas Isten pedig könyörüljön meg a 17 éves ön
gyilkos diák árva lelkén! . . .  _

VELÖSY HE LA

H íre k , apró élm ények, megfigyelések a ,,nagytábor*‘-ból

„ja n a s i u -ss  s e r . «
szerű munkát szeretnék megvalósítani! _  ^ l i h a n S u k  "alatt a helyszínre sietett gyárigazgató ko-

A magyar nemzet — évezredek óta ki tudja, hányadszor moly pénzjutalmat ajánlott fel. Kijelentették, hogy csak kő-
újra harcra kényszerült, ú jra táborba szállt, Ennek a „nagy telességüket teljesítettéi, így jutalmat nem fogadhatnak el.
táborinak  sok ezer cserkész résztvevője is van. Minden [sjmztelt felkínálásra egyhangúlag kérték, hogy az összeget
szempontból kívánatos lenne, hogy cserkészszemmel nézve . a vöröskereszt 'ttján  juttassa el a már fronton küzdő
feljegyzésre érdemesnek talált részleteket Itt röviden fel- bajtérsaknak.
jegyezve közkinoosé tegyünk s a feledéstől megóvjuk. Nincs D. Ferenc (Tábori posta 291/11.) előadja, hogy a keleti had
szó komoly Irodalmi munkáról, csak egyszerű, de hiteles géptéren kórházba szállítása miatt későbbi postáját átvenni
gyűjtésről. Ezt mindenki játszva elvégezheti! Ha a fiatal- nftm UuUa_ s 72 zadparancsnoka feleségét értesítette erről és
ságod vagy egyéb ok miatt még nem kerültél sorra és így közölte, hogy 9 csomagot és 21 tábori lapot átvett. A csórna-
itthon vagy, biztosan akad apa, testvér vagy rokon, aki egy- kat a fennálló rendelkezések szerint felbontotta, a romlandó 
egy tanulságos vagy érdekes esemény közvetlen megfigyelő pikkeket az erre rászorultaknak eladta, a befolyt komoly 
jeként hozzásegít ahhoz, hogy te is gazdagíthasd gyujte- pénzösszeget a csomagok nem romló tartalmával és a tábori
menyünket. , ,, . . lapokkal visszaküldto. Nemcsak hiánytalanul megkapott min-

Ha kint küzdesz Testvér, fegyverrel kezedben, hogy most (len( bánom a Vöröskereszt által csomagjaihoz csatolt aján
és az eljövendő évtizedekben cserkésztábor és magyar ..tábor dékcikkeket is elküldték feleségének, aki mindezt 6 nap alatt 
állhasson a Kárpátoktól az Aldunáig, néha-néha pihenő időd- , ta kézhws-
ben írj egy-egy lapot a „Magyar Cserkész" nek, hogy tapasz- ^ z pgyik híradó alakulathoz hadiszolgálatra bevonult,
talataid, megfigyeléseid mielőbb közkinccsé válhassanak. honvéd jelentette, hogy négygyermekes családjával kilakol-

Póldául: K. Andris férficserkésztestvérünk írja: (Tábori falták, és hónapok óta nem tud lakáshoz jutni. A hadigondozó
posta 202/18.). „összehasonlíthatatlanul más és jobb a mun- tiHZst (régi cserkész) hivatalos munkakörét túllépve, U nap
kám most, mint azelőtt. A helyettesem is cserkésztíszt, A sza öjttíí egészséges, olcsóbérű lakáshoz ju tta tta  a családot, 
kaszomban még négyen vannak cserkészek. Nagyon jól meg- Ilyen ős hasonló apróságok összegyűjtésével azt szeret-
értjük egymást. „Cserkész szakasz" vagyunk. Nem ogy baj- „ém elérni, hogy lapunk nagy nyilvánosságán keresztül ho-
társunk irigyel érte! Büszkék is vagyunk erre nagyon és re- iye„ kép alakuljon ki lelketekben ennek a legnagyobb „tábor"-
méljiik, hogy munkánk is ennek megfelelő lesz." nak igazi szelleméről.

Még útbaindításra váró honvédcim közül négyen, 2 cser- Dr. Bácskai István
kész, 2 levente, a laktanyába való visszatérés közben egy 242/ö.

/



Az orosz falvak igen nagyok, széthúzott házaikkal jó- 
szerint utcák nélkül terpeszkednek a nagy fensík sekély völ
gyeiben, fásítás nélkül, forgalom nélkül.

Aroppant nagy sárban, rongy csizmáikban, csak a leg
szükségesebb mozgást végzik a lakók. Alig-alig látni egy- 
egy füstölgő kéményt, futkosó kutyát, macskát. Barátság
talan, nagy szegénységről és elmaradottságról tanúskodó 
kép ez!

Mindenütt a visszavonuló vörösök nyomai! A feneket
len fekete sárban mély harckocsinyomok, eltört kerekek, gép
kocsi roncsok, lovak tetemei. . .

Elhányt felszerelési cikkek, kézigránátok, alattomos 
aknák . . .

Az út szélén néhol egy-egy orosz katona holtteste nyak- 
szirtlövéssel. Ezek a szerencsetlenek nyilván a visszavonu
lást, az emberfeletti iramot nem bírták, leültek pihenni és 
így érte őket a politikai biztos gyilkos golyója. Félt, hogy 
a szerencsétlen elfáradt elvtársa azért akar lemaradni, hogy 
majd nekünk megadja magát.

A visszavonuló vörösök házakban sohasem voltak, min
dig kint táboroztak sietve ásott lyukakban. Nem szerénység
ből, vagy éppen a fajtájának megkímélése miatt, hanem 
azért, mert repülőinktől 'határtalanul féltek és ez a nagy 
félele mszorította őket a szabadba. Cseppet sem kímélték a 
lakosságot. Mindent elvittek, ami elmozdítható és megehető 
volt: némelyik faluból a németajkú telepeseket minden ok 
nélkül elhajtották, házaikat felgyújtották.

A városaikat nem kímélték. Mindent elpusztítottak, 
üzleteiket kirabolták és magánosokat, orvosokat, mérnökö
ket, akik nem voltak a kommunista párt tagjai, magukkal 
hurcoltak, hogy miért és hová, azt senki sem tudja. Egy 
megvadított tömeg szabad keze látszott minden tettükön.

Sehol egy erélyes vezető kéz! A foglyaik mesélik, hogy 
a tisztek és a politikai biztosok elsőknek hagyták el a csapa
tot, ha szorult a vasgyűrűnk.

*

Igen nagy a fahiány. Ennek következtében nincs ren
des bútor. Alig lehet találni keményt a, vagy akár puhafa 
bútordarabot. Az mind hajlított és égetett botvesszőből van. 
Pamlag, székek, asztalok, stb. Képráma nincs! Ha akad 
mégis valahol, akkor 25—30 darab fénykép van montázs- 
szerúen összezsúfolva az egyetlen keretben.

Nagyobb baj a tüzelőfahiány. Ebben a dermesztő hideg
ben hamarosan elfogy a szalma, a napraforgószár, a kevés 
kukoricszár és az orosz szén: a szárított trágya. Ez utóbbi 
kincs! (Jó, hogy a füstölthúst nem ismerik errefelé.)

A kályhákon, amely az egész házat betöltő sok kuckós, 
szögletes kemencéből áll, fekszik összebújva az egész család 
durva gyapjúpokrócaikon és rongyaikon. Ez a kemence már

úgy van felépítve, hogy férőhelyek vannak rajta. így szen
vedik át a nehéz telet, pörkölt tökmagot ropogtatva. De nem 
szórakozásból, hanem, mert jószerint nincs más csebegéjük.

A házak között és a falu hosszában, mindkét oldalon 
csenevész, de sűrű akácsor van ültetve. Egyik faluban, ahol 
majd megfagytak a hidegtől, megkérdeztük, hogy miért nem 
tüzelik fel az akácfákat? Azt felelték, hogy azzal a nagyon 
hideg fujátákat fogják fel, így több melegei ad a fa, mint a 
kemencéjükben. Igazuk van . . .  csendes orosz bölcseség . . .

Borzasztó érzés látni ebben a kincstárban, ilyen tönkre
ment és éhező embereket. A víz például olajfoltot hagy a 
kimosott fehérneműn! És az orosz évszázadok óta az ilyen 
kincs mellett tökmügot ropogtat.

*

Rengeteg talajút van errefelé és sok olyan is van, ami 
nincs a térképen.

Egy elönyomulskor kérdezősködtünk, a menetcélunk
hoz vezető út felől. Egy nagyon sovány, rongyos nő futott 
sírva felénk, karján egy kis zsákrongyba burkolt csöppség
gel és magyarul kiabál! Könyörög, hogy vigyük magunkkal, 
ö  pesti születésű és az apjával jött ide 1920-ban, aki mint 
elégedetlen szociáldemokrata önként jött egy általa elkép
zelt boldogabb jövőt keresni családjával együtt. Azon nyom
ban elvitték az apját és még ma sincs meg. Anyja meghalt. 
Az ő férje jelenleg katona, nem tudja, hol van. Töretlenül 
beszél magyarul, pedig gyerek volt, amikor idejött. Egy 
kolchozban dolgozik a sovány korpáskenyérért, ami megél
hetéshez kevés, éhenhaláshoz sok; így maradt a szerencsét
len, jobb sorsra érdemes, gyenge nőnek a szenvedés, a két
ségbeesés.

Szegény térdenállva esd, hogy vigyük haza!
így fogadták az oroszok azt a kommunistát, vagy 

szociáldemokratát, aki legnagyobb jelszavuknak, hogy: 
„Világ proletárjai egy esüljetek!"-nek szellemében kereste 
a támogató elvtársak életközösségét.

*

Égő petróleumkutak, felrobbantott gyönyörű vashidak 
égnek meredő bordái, hullákon lakmározó varjak, romhal
mazok, füst és hamu, kilőtt nehéz — utóvédként harcoló — 
orosz harckocsik jelzik a vörös párthadsereg visszavomdási 
útját.

. . .  Visszavonulás a nagy víz mögé. . .  Visszavonulás a 
nag yvíz mögé. . .  hallgatjuk le a mindenfelől sugárzó orosz 
katonai rádió parancsai. . .  Égessetek el mindent élelmiszert 
elvtársak . . .  öljétek meg a fasiszta kutyákat!. . .

De a visszamaradó orosz nép ezt nem teszi meg! örül 
a vörös bilincs széthullásának és valamennyien örömtől 
könnyes szemekkel várják az idők jobbrafordulását ,az egyén 
szabadságát és ami a legfontosabb, a kenyeret, amelyekben 
eddig a boldogító eszméik dicsőségére, nem volt részük.

Mi magyarok, akik felett már egyszer elhatalmasodott 
a világégésben elrongyolódott izmaik idején a kommün vé
reskezű ördöge, kettőzött feszüléssel vágunk neki a nagy 
orosz pusztaság megtisztításának és kettőzött erővel fojtjuk 
meg mindazt, ami Isten és ember ellen való, mindazt, ami 
a keresztény nemzetek békés együttese ellen irányul.

Kedves kis Cserkész Testvér, készülj fel te is a harcra. 
Cserkészfegyvered a jó izmos karod, mi megfogjuk majd, 
ha eljön az ideje és elvezetünk a becsület mezejére, ahol 
törvényeid szerint szolgálod Istenedet Hazánk boldogulá
sára és az egész keresztény világ békességes fennmaradására.

Addig is élj becsületesen, járj a nagyvilágban nyitott 
szemmel és öntudattal, acélozd akaratodat a nagy  ̂harc ide
jére, hogy bárhova is hívna a keresztényi világnézet becsü
lete, mindenhol, kemény ököllel sújtsál le a pusztítás és a 
métely vigyorgó ördögére . . .  (Vége)

Igaz, hogy nincs a szabadságnál szebb dolog, de viszont aki a katonai fegyelmet szabadsággal 
ellenkező dolognak tartja, vagy bolond, vagy tunya, rossz és rest. zrínyi Miklós
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A k i  m e r ,
Buda forgalmas főútvonalán kedves kis üzlet áll, fölötte 

nagy betűkkel hirdeti a címtábla: „Vilézy László könyv
es p apir üzlete”.

Évek óta itt vásároltam be papír- és írószerszükségle
temet, szeretem ezt a kis boltot, mert mindig úgy éreztem 
egy kicsit, amikor beléptem, mintha otthon lennék. Nemrég 
tudtam meg, hogy tulajdonosa Vitézy László — férficserkész. 
Mindjárt arra gondoltam, milyen jó volna kikérdezni saját- 
maga és üzlete felől, hogy gazdasági pályára készülő cserké
szek olyan ember tapasztalataiból tanulhassanak, aki saját 
emberségéből lett jóhírű kereskedő, A gondolatot lelt követte. 
Egy késő őszi délutánon betoppantam az üzletbe, azzal az 
elhatározással, hogy megkérem Vitézy Lászlót, mint cser
készt, beszélgessünk el kissé róla és arról, hogy milyen a 
cserkész-kereskedő élete.

Mikor előállók kérésemmel, nagy szemeket mereszt, 
majd megpróbál lebeszélni a dologról. Én azonban nem tágí
tok s végre is letesz a szerénységről, beleegyezik.

Megkérdezem, kissé talán szokványosán: „Hogyan lett 
kereskedő ?”

Kissé gondolkozik, majd elkezd beszélni: ,,Hosszú 
történet ez, de megpróbálom röviden elmondani. Érettségi 
után orvosnak készültem. Második egyetemi évem végén 
azonban rájöttem, hogy orvos lehet ugyan belőlem, de jó orvos 
aligha. Nem akartam félmunkát végezni, abbahagytam az 
egyetemet. Édesapámat közben nyugdíjazták, úgy, hogy nem 
tudott tovább taníttatni. Munka után kellett néznem. Ez a 
,30-as évek elején történt, amikor a leghalványabb munka
lehetőségre is tízével buktak az emberek. Sok mindent meg
próbáltam, voltam én még plakátragasztó is. Legtöbbet azon
ban ügynöki minőségben végzett munkám közben tanultam. 
Főként kitartást és szívósságot. Egyszer azután találkoztam 
egy régi cserkészbarátommal. Könyvkereskedést nyitott. Kér
dezte, nem volna-e kedvem nekem is ezen a pályán elhelyez
kedni ? Még aznap beálltam hozzá inasnak. A többi már 
egyszerű. Felszabadultam, önállósítási a la p . . . és most 
itt vagyok. Jövő hónapban bővítem az üzletemet".

— No, talán mégsem volt az olyan egészen egyszerű. 
Bizonyára voltak nehézségek.

— Hát histen . . . voltak, voltak, de egyáltalában nem 
annyi, mint pl. harminc év előtt lelt volna. Igen jóban vagyok 
vevőimmel. Igazán nem tapasztaltam olyasmit, mintha le
néztek volna foglalkozásom miatt.

— Nem is erre gondoltam. Manapság az értelmes embe
rek nem hogy lenéznék a kereskedőket, sőt nagyrabecsülik. 
Inkább az üzleti életben . . .

— No igen, ott persze voltak akadályok. A környék 
szakmabeli kereskedői nem néztek jó szemmel. Megpróbáltak 
lerohanni. Mindegyikük kiválasztott egy jól „futó" cikket 
s azt áron alul adta. Őnekik csak egy cikken volt ráfizetés, 
nekem, ha állni akartam a versenyt, négyen-ötön. De most 
már ezen is túl vagyunk.

Szerényen elhallgat, harapófogóval sem tudok kivenni 
belőle, hogyan csinálta. Kénytelen vagyok valami másról 
beszélni, hogy végleg meg ne szakadjon a beszélgetés. Meg
kérdezem, meg van-e elégedve választásával, szereti-e 
pályáját ?

— Nagyon. Az emberekkel való bánás fárasztó mesterség 
ugyan, rengeteg türelmet és vasidegeket igényel, de rendkívül

a x  n y e r !
érdekes és tanulságos. Az anyagiak pedig ? Ha tisztviselő 
lennék, ötödét sem keresném annak, amit így. És azonfelül 
független vagyok. Magam ura ! Már csak ezért is érdemes 
volt kereskedőnek lenni. Ami a kockázatot ille ti: két köz
mondást idézek: Aki mer, az nyer és úgy szép az élet, ha 
zajlik.

Ezek egészen cserkészízű mondások. Meg is kérdezem: 
— Látja-e hasznát cserkészmultjának ?

Feltétlenül. M int cserkész tanultam meg, hogy nem 
szabad elcsüggedni a sikertelenségtől, mindig újra kell kez
deni. És a híres cserkészleleményesség is nagy segítségemre 
van. Nyolc tábort csináltam végig. Ez arra is jó volt, hogy 
inaskoromban nem resteltem nekiállni és felmosni a padlót, 
de emberismeret szempontjából is sokat jelentett. Micsoda 
táborok voltak azok ! Bizony, még most is elfog sokszor a 
tábor utáni vágyakozás.

Éppen ezt akartam kérdezni: — Tartja a kapcsolatot 
csapatával ?

— Igen. A csapat Pesten élő tagjai rendszeresen talál
koznak. Nemrégiben merült fel az az ötlet, hogy valamilyen 
formában élénkebb részt veszünk a csapat életében. Talán 
éppen a táborokon . . .

Még egy cserkészvonatkozású kérdést: —- Hogyan
érvényesül a ' cserkésztörvény a kereskedelmi életben ? Nem 
gátolja szabad mozgásában ?

— Gát. Nem. Legfeljebb annyira, amennyire a becsület 
gát lehet. így olyan a kérdés, mintha becsületes ember nem 
is lehetne kereskedő. Ez pedig nyilván nem lehet igaz. Leg
jobb az egyenes út. Szívesebben is vásárolnak olyan kereske
dőnél, akinek a szavára építeni lehet. Éppen a cserkész- 
törvények szellemében dolgozó kereskedő kelt bizalmat.

Még egy utolsó kérdés. „M it üzen a kereskedelmi pályára 
készülő cserkésznek ?

— Ez nehéz kérdés. Nem mintha nem tudnék rá felelni, 
de nem akarok nagyképü lenni. Nem is a kölcsönös üzen
getés a lényeges itt. Üzenetek még nem hozzák létre a fiatal 
magyar kereskedőnemzedéket. Tettek kellenek. Neki kell a 
dolognak vágni, bátran, cserkészmódra. Nagy szükség van 
ma az olyan kereskedőkre, akik annak a tudatában végzik 
munkájukat, hogy a nagy gépezetnek részei és rajtuk is 
múlik az ügy sikere. A kezdet nehézségeitől pedig senki ne 
féljen. A céltudatos, kemény munka megtermi gyümölcsét.

— Köszönöm szépen és további jó munkát kívánok. 
Remélem, lesznek, akik megszívlelik ezeket a tanulságokat.

*
Az utcán hazafelé sokáig tűnődöm még a hallottakon, 

íme, egy fiatal kereskedő, aki bátran nekifogott és sikerűit 
neki. Nem nézte, lesz-e nyugdíja, nyugodt öregkora. Meg
értette a kor hívó szavát, kereskedő lett. Ma két kisfiú boldog 
apja, aki merészen, cserkészszemmel néz a jövőbe, mert 
bízik önmagában és fajtájában, ő  is egyike azoknak a férfiak
nak, akik megdöntötték azt a csúf babonát, hogy magyar 
ember nem érthet a kereskedelemhez.

Amikor ide értem gondolataimban, nagy megnyugvás 
szállt meg és úgy éreztem, mintha nem a későőszi szél fújna, 
hanem a március friss lehellete suttogná fülembe : „Ne félj, 
amelyik nép ilyen férfiakat termel ki magából, annak a 
jövőjéért nem kell aggódni".

Szebeny Antal 1(50.
Hunyadi Munkaközösség.

Sok azért irtózik minden változásiul, mert azt gondolja, ma meglehetősen vagyunk, s holnap tán 
rosszabbul lehetnénk. Illy aggódás helyes és hasznos, ha megfontolás, s minden oldalú vizsgálat származtatja; 
helytelen ellenben, s minden javítás gátja, ha legkisebb felvilágosítás előtt is félretevést, vagy elvetést szül.

Veszedelemtül nem félni, s vakmerőn neki rohanni, s kártul nem óvakodni, ártatlantul ellenben ret
tegni, s a hasznost s jótévőt messze kerülni, egyenlően gyarló értelmet, gyermeki agyvelőt, s gyávaságot 
bizonyít. (gr. Széchenyi István : Hitel.)
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I R T A :  U J V Á R Y  F E R E N C

Az utánpótlást szállító vonatoszlop lovai fáradtan 
emelgették sáros lábaikat. Kókadtan lógatták szomor
kás fejüket a nedves föld felé. A katonakocsisoknak is 
éberen kellett vigyázni, nehogy a vendégmarasztaló 
sárban tengelyig merüljön a kocsi. Az élelemnek és a 
lőszerszállítmánynak idejében a rendeltetési helyére 
kell jutni. Az orosz föld útjai hol porosak, hol nyakig 
sárosak és ilyenkor, őszidőben, amikor a földig lóg a 
rongyfelhők lába, hamarosan eláznak az utak. Inkább 
csónakkal kellene közlekedni rajtuk, mint tengellyel.

Ebédszünet óta úton vannak. Közben megáztatta 
az oszlopot az eső, mintha húsvéti locsolást játszana. 
Pedig halottaknapjának délutáni szürkülete borong 
az orosz tájon. A felhők szinte feketén, semmi jót nem 
ígérve, vágtatnak nyugat felé. Néha-néha eláll az eső: 
rövid időre: aztán meggondolja a dolgot és hol sze
mezve, hol pedig paskolva veri a harctépett földet. 
Változatossággal szolgál, nehogy megúnják.

Ez az időjárás és a rossz utak alaposan megviseli 
az embert és az állatot egyaránt. A legnagyobb vigyá
zat mellett is bizony megtörténik, hogy elakad egy- 
egy kocsi s négy, vagy hat lóval kell nekirugaszkodni, 
hogy kirántsák a feneketlen kátyúból a beragadt ke
reket.

Meg kell állni az egész oszlopnak s bevárni, míg a 
bajbajutott saját erejéből kievickél, vagy pedig egye
sült nekifogással emelik ki a csávából.

A parancsnok fáradtan hajszolja hol előre, hol 
hátra botladozó lovát és nógatja az elmaradottakat 
gyorsabb haladásra.

Fáradtak, elcsigázottak a lovak, a kocsisok, a kí
sérő honvédek és a parancsnok: Hegedűs hadnagy egy
aránt. Az út elhagyott, fátlan. Szántók között vezet. 
A délután erősen kezdi magára ölteni a sötétség 
szürke köpenyét Távolban erdő szegélye integet. Jó 
volna pihenőt tartani. Enni kéne állatnak, embernek, 
hogy bírják a további erőfeszítéseket A parancs azon
ban mást ír elő: mindenképpen el kell érni az est le
szállta előtt az erdőt. Egy-két órai pihenés után, az éjt- 
szaka leple alatt pedig megközelíteni a tűzvonalát.

— Gyerünk, emberek! Gyerünk! — biztatja kato
náit a parancsnok. — Még majd ittragadunk éjtsza- 
kára.

— Gyí, Villám! Gyí, Hóka! — harsan fel a nógatás 
itt is, ott is.

— Ejnye, te Szürke! Nem arra, te ! ...
— G yű!...
Hátul valami baj van. Hegedűs hadnagy ott terem.
— Na, mi van, emberek!
— Összeroppant az elülső kerék.
— Kicserélni!
Már szedik is le a pótkereket; emelik a tengelyt s 

egy-kettőre helyén van az ér fa kerék.
— Nó, c ö . . . Kese! Gyerünk! . . .  — és a lovak fe

szülő inakkal iparkodnak behozni az elmaradást.

Sohsem lesz vége ennek a keserves útnak? — gon 
dolja a parancsnok, miközben előre üget. — Otthon azt 
hiszik, hogy csak. az első vonalban nehéz a szolgálat. 
Rossz megállapítás. Csak egy nap volnának itt, tudom, 
megváltozna a vélem ényük... Kaptunk ma két re
pülőtámadást, Behúzódtunk előlük az erdőbe . . . Alig 
távolodtak el az ellenség gépei, partizántűz zúdult a 
nyakunkba a fák közül. Olyan csata kerekedett, csak 
úgy zengett a környék. Könnyű prédának tartották az 
oszlopot . . . Mindennek a tetejébe ez a komor loes- 
pocs idő, hideg zuhanyaival betetézi a nap változatos 
ságát. Ázva-fázva küzdeni előre a célig. Az utánpót
lásnak a rendeltetési helyére kell jutni hajnalig. Ez a 
legfontosabb, más minden eltörpül és elenyészően mel
lékes körülmény.

Így gondolkozik Hegedűs hadnagy. Közben éber 
szemekkel figyeli a reábízott kocsisort és a messzesé
get.

— Nincs baj — állapítja meg, — örvendetesen köze
ledik az erdő. Hamarosan ott leszünk. Rámférne egy 
kis meleg étel . . .

— Gyí! . . .
-- Nó. Cifra, nye! . . .  — biztatják a lovakat a 

hajtők.
Hegedűs hadnagy az eget nézi. Most éppen nem 

esik. Vájjon otthon is ilyen búrahajlott az idő? Bizo
nyára kinn vannak diákjai a temetőben és járják az 
elhalt tanárok sírhalmait, hogy letegyék az emlékezés 
és a hála fehér virágait Szomorú emberek járják a 
holtak birodalmát, ahol sok-sok végállomás domboro
dik . . .  és a vastag földtakaró alatt megbékél ten alusz- 
sza álmát egy befejezett vagy kettétört élet . . .

Hegedűs hadnagy arcát fájdalmas szomorúság 
önti el. Kicsi Dezső fiára gondol, akit négyesztendős 
korában ragadt el a halál az élők sorából. Micsoda 
eleven kis fickó volt;’ hogy tudott nevetni . . . milyen 
behízelgőon mondta mindig: édesapikám . . . Látja ka
cagásra nyílt száját, csillogó szemét, kedves mozdula 
tait . . . Mindez már csak a lélek láthatatlan rostjai 
közé ivódva él tovább. Kitörülhetetlen és elfelejthetet- 
len múlt, tele fájdalommal és szomorú belenyugvás
sal . . . Iyenkor akármely táját járhatjuk a világnak, 
ezen a napon vissza-visszatér a lelkünk a föld egy ki
csi pontjára: oda, ahol életünknek, vérünknek, tes
tünknek egy része alussza örök álmát.

— Na, mi van ott megint? — szökken a való vi
lágba.

— Elszakadt az istráng, hadnagy úr. Már cseré
lem is.

— Siessünk, emberek! Siessünk! Ránksötétedik.
— Igenis. Tessen csak ránkbízni.
Hegedűs hadnagy újra hazaszáll . . . Bizonyára 

tele van virággal a sírja! Ott könnyezik az anyja, 
meg a két testvér is és imádkoznak nemcsak a halot
tért, hanem talán érte, az élő apáért is . . .



Az erdő mellett haladozik mái az oszlop. Az ut 
megjavult, mert homokos területen járnak. Ez a talaj 
beissza a felhők vizét. Megkönnyebbülve húznak az 
állatok. A vizes homok kemény és nem merül le a ke
rék Az utat szélesre taposták a nap-nap után erre 
igyekvő szállítóoszlopok. Azelőtt jelentéktelen ut lehe- 
tett s most egyszeriben a hadak útjává változott. Nem
régiben kemény, véres csaták dúltak errefele. Néhány 
fa kettőbetört ott', ahol találat érte. Arrébb, granat- 
vájta hatalmas gödörben óriási orosz tank hever. Ki
lőtték honvédéi k s fekszik hasznavehetetlenul, mint 
egy kimúlt őskori szörny.

Az anyaezred harcolt erre néhány nappal ezelőtt, 
Az erdő szélén, a fák gyér sárga lombsátra alatt ka
tonasírok sorakoznak, rajtuk egyszerű, hirtelenul 
összeácsolt fakeresztek. Tövükben rohamsisak. A ke
reszt közepén apró táblácskán a név. A fák hullatják 
megritkult leveleiket, mintha könnyeik potyognának. 
A szállingózó levelek rátelepednek a sírokra; ez min
den halotti díszük . . . mintha vérrel volna leöntve a 
hantok sokasága , , ,

Hegedűs hadnagy borultan nézi a sorakozo hal
mokat. ,

A legénység egyik-másika leveszi fejerol azott 
katonasapkáját s úgy adja meg a tiszteletet a halott 
bajtársnak, öreg fiúk már ezek; mindnek van halottja 
otthon, mind temetett. Ki tudja, nem fekszik-e itt is 
néhány ismerős! . . .

A parancsnoknak is ilyetén gondolatok járhatnak 
a fejében. Hirtelen álljt vezényel és a kocsisor behúzó
dik a fák alá. Felállítják az őrszemeket, ellátják a lo
vakat s néhány helyen máris apró tüzek lobbannak 
fel: melegítik a konzerv-vacsorát vagy sütik a sza
lonnát

Hegedűs hadnagy végigjárja a tábort. Ellenőrzi, 
hogy teljesítették-e a kiadott parancsokat. Nincs hiba, 
de azért ez a sora a katonai fegyelemnek. Éhes, bár 
nincs kedve enni.

A sírok felé kanyarodik. Sorra veszi valamennyit. 
Meg-megáll mindegyik előtt. Elolvassa a nevet s aztán 
a következőhöz lép. Egyszerű magyar nevek. Néme
lyik ismerősnek tűnik . . .

Aztán gyökeret vernek a lábai. All, mint akit 
taglóval fejbevertek. Szemei elkerekednek és mered
ten bámulja a keresztre szegezett kicsi névtáblát... 
Nem hiszi, amit olvas. Üjra, meg újra elolvassa. Kö
zelebb lép, lehajol s úgy nézi pillogva az írást. Ez áll 
rajta:

ZSAMBOKI ZOLTAN 
hdp. őrmester.

Meghalt: 1942. IX. 5.

— Zoltán!... Zoltán!... — kiált fel hangosan és 
megrázza a fejfát, mintha ébreszteni akarná azt, aki 
alatta nyugszik. — Zoltánkám... hát idejutottál... — 
kiált szinte eszelősen.

Nem kap választ sehonnan sem, csak egy-két. 
sárgavörös levél ereszkedik le a magasból, mint igenlő 
néma felelet.

Végighúzza kezét arca előtt. Fáradtan tápászkodik 
fel. Nedves szemekkel nézi a sírt.

— Emberek, kinél van egy darabka gyertya? — 
fordult hátra a nyomába szegődött honvédekhez.

— Majd én hozok — szólalt meg Szabó őrmester. —■ 
En is ismerem a tanár urat... A múlt ősszel még 
tanította a fiam at... Jó ember volt szegény... Isten 
nyugosztalja.

— Jó ember volt — szövi a gondolatot tovább He
gedűs hadnagy — jó tanár, jó kartárs. Szerették a 
diákjai. Hát hogyne: együtt rúgta velük a labdát... 
Sohsem bukott nála senki. Nem azért, mintha elnéző 
lett volna. Dehogy! Hanem, ha roszul állt valamelyik, 
a lakására rendelte s együtt vették át az anyagot... 
Mi lesz a családdal?... Az özveggyel és az árván ma
radt két gyermekkel?...

— Itt a gyertya, hadnagy úr -  nyújtja Szabó őr- 
mester.

Féltérdre ereszkedik. A gyertyát a fejfa tövébe 
helyezi s óvatosan lángra lobbantja. Lassan erősödik 
a fény, mint az alvó szeme ébredéskor. A szél meg 
meglebbenti, de aztán felerősödik és a magasba nyúlik. 
Lehajtott fejjel állnak a sír mellett. Hegedűs hadnagy 
előveszi zsebkendőjét és megrakja földdel.^

— Felét a családnak adom, a másik részéiaedig a 
diákjainak juttatom -  magyarázkodik tompa %ngon.

Elnézik a lobogó lángot. A sötétség széttetVsz- 
kedett és rátelepedett a földre. Besötétedik. A gyertya 
fénye, mint sugárkoszorú ragyogja be a sírt. Néha 
füstcsóvát nyújtóztat a magasba, mintha üzenetet 
küldene, vagy vékony hidat akarna verni az otthon és 
a sírdomb között...

— Befogni és indulás! — tér magához erőszakkal 
a parancsnok.. Nehezen hagyja el a békebeli kartárs 
és háborús katonabajtárs végső nyughelyét.

Lovára ül s megvárja, míg az utolsó kocsi is rá
kanyarodik az útra.

Mégegyszer visszanéz a halott bajtárs sírjára. A 
gyertya csonkig égett, utolsót lobban, mintha búcsú- 
pillantás lett volna. . .

Megnyomja lova oldalát és ügetésre nógatja. 
Amint beéri az oszlopot újra visszanéz. Kezét sapká
jához emeli: tiszteleg. Magában csendesen, fájdalma
san mormolja:

— Zsámboki tanár úr már nem tér vissza...

Részletek az első magashegyi cserkész- 
mozgótáhor naplójából — Irta és fény
képezte: Vízkelety László 306. s. t.

A Gyilkos-tó páratlanul szép vidé
két elhagyva, folytatjuk útunkat a 
Gyergyói-havasokban. A tótól gyö
nyörű gerincűt vezet a Nagyhagymás, 
Egyeskő és öcsém érintésével, le az 
Olt völgyébe, Balánbányára. Ezt a 
nagy utat igyekszünk most 24 óra 
alatt megtenni.

*
Az élelmiszerszállítmány este 6 óra 

előtt futott be. A szerelvényt feloszt
juk egymás között és máris kész a 
mozgótábor az indulásra. Pompás 
éjjeli menetre van kilátás — az idő 
jó, az ég tiszta, — így hát semmi 
akadálya, hogy nekivágjunk a 40 
km-es útnak. Először nagyon erősen 
emelkedik a szép szerpentinút, de 
csekély másfél óra alatt — jól meg
izzadva bár, — de mégis fent vagyunk 
a gerincen, elértük az 1600 m-es 
magasságot!

Lassan mindjobban besötétedik és 
nemsokára felbukkan a hold göm- 
bölyded arca a gyimesi hegyek mögül. 
Az ezüstös fényben úszó vidék gyer
mekkori meséink álomvilágába vará
zsol bennünket: minden egyes fenyő
fa tűlevelei százszor és ezerszer csillan
nak meg a kísérteties világításban, 
a sötét erdő pedig ismeretlen veszé
lyeket rejt magában. Örökre emléke
zetes lesz számunkra ez a romantikus 
éjjeli menet! Es felejthetetlen az a

Az Hgyeskő e*yÍU
. csúcsa

Harc a tfyopárárl
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pillanat is, amikor hirtelen végesza- 
kad az erdőnek és feltűnnek mélyen 
alattunk a völgyben Fehérmeaő apró 
kis tábortüzei. Olyan ez a kép, mintha 
a jó Isten Végvárinak, a nagy erdélyi 
költőnek örökéletű gondolatát akarta 
volna átültetni a valóságba: „Nagy 
magyar éjben picike tüzek”.

*

Fehérmező különben, mint ahogy 
másnap reggel meggyőződtünk róla, 
nagyon érdekes település. Egyik fa
viskó a másik mellett; mindegyikhez 
hatalmas esztenák (az állatok fejő
sére szolgáló épületek) tartoznak, ben
nük sokszáz juh, kecske. A pásztor- 
és juhásznép sajátossága, hogy vala
mennyien csángók. Évszázadokkal ez
előtt települtek be és azóta őrzik ér
dekes nyelvüket, ősi, jellegzetes fog
lalkozásukat. Ezen a telepen mindenki 
az állatok őrzésével foglalkozik, amel
lett természetesen a tejtermékek fel
dolgozásával is. Szíves, vendéglátó 
emberek; büszkén .emlékeznek vissza 
az első világháborúban eltöltött 
éveikre. A hely különben olyan ked
vesen derűs, napfényes ezek között 
a komor, sziklás hegyek között, hogy 
csak fájó szívvel tudunk megválni 
tőle.

♦
A Nagyhagymás, másik nevén Bá

rányhavas, a gerinc legmagasabb
Ö a, 1793 m. Háromszögelési pont

csúcsáról pompás körkép tárul 
elénk: a Pongrácz-tetőt a Gyilkos-tó
nál és a Hargitát egyformán jól ki
vesszük. De látjuk napi céljainkat, 
az Egyeskő jellegzetes sziklacsoport
ját és a mögötte elterülő öcsémet is.

A hegy oldalában továbbhaladva 
kellemes meglepetés ér: valamelyi
künk gyopárt talál. Nosza, több sem 
kell, azonnal leszerelünk és leeresz
kedünk a nyugati lejtőkre, ahol a 
további gyopárelőfordulást sejtjük. 
Hatodik érzékünk most se csalt, 
mert rövid idő alatt mindannyiunk 
sapkája mellett ott virít néhány szál 
pompás virág! De meg kellett ám 
érte harcolni! Helyenként ketten- 
hárman fogták a kötelet, míg a mászó 
megközelítette a legeldugottabb ré
sekbe behúzódott és a legkiállóbb 
sziklaormokon virító havasi gyopárt. 
Közben bőven volt időnk gyönyör
ködni a vidék vad szépségében. Fény
képeink bizonyítják, hogy a jó Isten 
a legszebb szakadékokba ültette a 
magashegység e kedves jelképét. 

Egyeskő! Talán tíznél is több ég-

bemeredő, megmászhatatlannak lát
szó cukorsüveg. Mind egyenként nő 
ki az alapot képező tömbből, de 
távolból nézve mégis valamennyi 
csúcs együtt egy hatalmas sziklát 
alkot. Csúcsán szétggzsa mutatja az 
irányt — oda kell feljlBMjnk. (Elvégre 
nem azért vagyunk m ^»hegyi cser
készek, hogy egy ilyen mm^ási lehe
tőséget kihagyjunk!) Eleinte még 
könnyen megy a dolog, de feljebb a 
kőzet erősen omladékos és minden 
lépésre, fogásra nagyon kell vigyázni. 
Az utolsó tíz méteren már kettőzött 
óvatossággal haladunk, hisz egy bal
lépés és . . . de már fent is vagyunk! 
A csúcson alig férünk el, annyira 
szűk a hely; gyors fényképezés jobbra- 
balra, fel és le és máris kúszunk le
felé. A lemászás legalábbis olyan fel
adat, mint a feljutás. De végül az is 
megvan és büszkén mondhatjuk el, 
hogy az 1608 m-es Egyeskőt is le
győztük!

*
Lassan ezt a szép sziklát is elhagy

juk: a turistaösvény mindinkább lejt. 
Balról látjuk az öcsém hatalmas vo
nulatát, a felénk eső oldalán függő
leges falakkal. Hogy valóban olyan 
sok gyopár van-e rajta, mint ahogy 
az hírlik, már nem tudunk róla sze
meinkkel meggyőződni. Mindenesetre 
ha valaki fantasztikus sziklaképződ
ményeket akar látni, az jöjjön ide 
tanulmányútra. Lesz mit szemlélnie, 
— sőt meg is mászni!

Balánbánya felé meredeken halad 
lefelé az út. A fenyőerdőt hamarosan 
lomberdő váltja fel, a bokrok újra 
megjelennek és egyszeribe azon vesz- 
szük észre magunkat, hogy az Olt 
vize kanyarog előttünk, itt még kis, 
sekély folyócska képében. Arra azon
ban elég a vize, hogy az út porát 
lemossuk magunkról, izzadt arcunkat 
leöblítsük vele. De különben is na
gyon jól esett egy kis pihenés!

*
Csikszentdomonkos kegyetlenül 

hosszú falu, különösen egy ilyen hosz- 
szú út után. Egy óra is beletelik, 
míg elérjük a vasútnál lévő szállá
sunkat. A székely vendéglátás azon
ban kitesz magáért! Volt már szeren
csénk román, szász és csángó fogad
tatásban, de a székely szívélyességgel 
távolról sem veheti fel egyik sem a 
versenyt. És az a „székely tea”, 
amit ott ittunk, egészen biztosan 
jobb volt valamennyi fővárosi „mű
teánál!” (Folytatjuk.)

Ízl ik  ;i í r i s s  f o r r á s v í z  ;j/  lv_*y

G y ö n y ö rk ö d ü n k  a p a za r  k i lá tá sban

A g y o p á rt c sak  kö té l segítségével lehet m egkö
zelíten i

Megmásszuk Kde bátyánk a csángó
a csúcsokat juhászokkal



fíöJvu-e,tyi buánika
(Folytatás)

Szokikos napirendünket időnként érdekes események tarkítják. 
Egy délután összegyűltünk Csáki bácsiék udvarán és elindultunk a 
tag-ba szénát gyűjteni. Még a szomszédból is kellett kölcsön kérnünk 
vasvillát, hogy jusson mindnyájunknak. Mi Csáki Irénkével csomók-ba 
gyűjtöttük a rendek-et, Csáki bácsi meg Péter bával vontatók-ba rakta. 
Hamarosan felgyüjtöttünk egy holdnyi területet. Két szekérnyi szénát 
hoztak be róla másnap reggel.

Egy este pedig a dörzsölő-be látogattunk el. A szösz megpuhftásának 
ikalákás módja ez. (Egy másik kalákás munka is divatos itt Börvelyben, 
:az u. n. á llítá s, a házépítő kaláka.) A meghívott leányok a tornácon állnak 
s a verőcé-be kapaszkodva, a dalolás ütemére puhítják dörzsölik a mez
telen talpuk alá tett egy fű szöszt. A legények az udvaron dalolnak s 
szolgáltatják a lányoknak a talpalávalót, vagy évődnek a lányokkal. 
A  legények meghívás nélkül is elmehetnek a dörzsölöbe.

Először csak néztük őket, aztán azon vettük észre magunkat, hogy 
mi is dalolunk velük együtt. A dal össze varázsolt bennünket. És akkor 
a gyönyörű csillagos éjtszakába, a szebbnél szebb magyar dalok után, 
belesüvít a „Jóska lelkem nézz a fényes égre” . Mintha hidegvízzel öntöt
tek volna le bennünket, úgy hatott ránk e nóta mesterkélt „szívdög
lesztő” érzelmessége. Hiába, a rádió „áldásai” már ide is eljutottak, 
pedig —  amint itt mondják —  Börvely a  világ széle . (Az Ecsedi 
láp fennállása idején a falu a Rét szélén feküdt, s a Rét felé nem 
vezetett út belőle).

Táborunk vége felé megváltozott a napirendünk. Reggeli hat órakor 
már Péter bá udvarán gyülekeztünk, s együtt indultunk ki a falu alatti 
Nagyerdő-be. Ott az egykori rét-széli Ló k ért (a ménes éjjeli legelője) 
harmatos füvén gyakoroltuk a különböző táncokat, s próbáltuk a jele
neteket. Mert regölést akartunk rendezni a tábor utolsó vasárnapján, 
hogy közelebbről is megismertessük munkánkat, s evvel is viszonozzuk 
a falu népének szives vendéglátását.

De mielőtt sor került volna a regölésre, még egy nagy dolgot 
kellett nyélbeütni. A börvelyi múzeum ügyét. Annyi értékes néprajzi

Szól a kokas, szól mán, A kedves Rózsámal
Mingyár megvirrad már. Meg kéne csókolni.
Haza is kéne menni, Hajnajjon, hajnajjon,
Le kéne feküdni, Csak meg ne virradjon,

Hogy az én galambom 
Jó utat haladjon.

Pár perccel 11 óra előtt véget ért a regölés. Szinte nem akartak 
elengedni bennünket. Kértek, hogy maradjunk még legalább egy hétig, 
vagy ha ez nem lehet, jövőre feltétlenül jöjjünk vissza.

Mikor legjobban megszerettek bennünket, akkor hagytuk ott 
őket. Másnap reggel házigazdáink elláttak útravalóval, s nem egy helyen 
sírva búcsúztak el tőlünk. Az első regös kutatótábor véget é r t . . .

A  kutatótábor megvalósítását az Államtudományi Intézet Táj- és 
Népkutató Osztályának támogatása tette lehetővé. Hálásan köszönjük.

Sokat tanultunk ebben a táborban. Megismerkedtünk a kutató
munka módszerével, s sok mindent gyűjtöttünk, amit a cserkészetben 
is hasznosítani lehet.

Adja Isten, hogy jövőre többed magunkkal folytathassuk a börvely« 
kutatást. Haj regö rajta !

Rétódali Névtelem

/



A  budapesti
hivatásos tűzoltóság

jelzése. Riasztáskor mindenki egy pillanatra felfigyel a csengő- 
jelzésre és csak azok rohannak (a munkát abbahagyva) a szertárba, 
akik a riasztott szerre beosztást kaptak.

A szertárban ragyogó tisztaságban állanak egymás mellett 
a tűzoltószerek. Az egyik nagyteljesítményű motorosfecskendőt 
találjuk legelői. Ez lényegében gépkocsira szerelt körforgó (centri
fugál) szivattyú, melyet a gépkocsi motorja tart üzemben egy 
kapcsolóberendezésen keresztül. Percenként 2000 liter vizet szállít 
10 légkörnyomással, ami azt jelenti, hogy elméletileg 100 méter 
magasra nyomja fel a vizet. Mellette a mentőszert látjuk. Ez a kocsi 
vonul ki villamosbalesettől kezdve épületbeomlásig és minden olyan 
helyre, ahol műszaki felszerelés szükséges a mentéshez. Legtöbbel 
használt része egy hidraulikus emelő, mellyel a villamoskocsit egyik 
végén pillanatok alatt fel lehet emelni, hogy az alája került bal
esetest. kimenthessék. Kiegészíti a mentőszer felszerelését többfajta 
emelő, ducoló és alátámasztó eszközök, csigasorok stb.

A következő szer helye üres. A híres Szilvay-féle szárazoltó 
éppen kint áll az udvaron, mert bemutató gyakorlatot végeznek 
rajta. A szárazoltó egyetemes tűzoltószer, melyet zárt tüzeknél 
használnak leginkább, mert nem okoz vízkárt. Nagy jelentősége 
abban áll, hogy pl. egy könyvtár, raktár, irattár stb. égésénél az 
oltóvíz rendesen nagyobb károkat okoz, mint a tűz. A Szilvay- 
féle tűzoltószerrel víz nélkül lehet tüzet oltani. A motor kipuffogó 
gázait (mely oxigénben igen szegény) lehűtik, megtisztítják és 
2—3 légkör nyomással abba a térbe vezetik, ahol tűz tört ki. Oxigén 
hiányában a tűz elalszik. Fokozni lehet a hatást azzal is, hogy a

kipuffogógázokkal együtt oltóport nyomnak be a helyiségbe. A 
hő hatására az oltópor nagy mennyiségű közömbös gázt fejleszt, 
mely az égést nem táplálja. A kocsin haboltót is találunk, melyei 
tartály tüzeknél, vagy víznél könnyebb folyadékok (benzin) oltá
sánál használnak. A habképzőanyag víz hozzáadásával nagymeny- 
nyiségű habot fejleszt, melyet a tömlő végére szerelhető, vissza
hajlított, pipaalakú folyatónyakkal juttatnak az égő folyadék fel
színére. A folyatónyak visszagörbítése arra szolgál, hogy a tartály 
oldalára felakasztható legyen. A keletkezett hab könnyebb, mint 
az égő folyadék, tehát a felszínen úszik és mint szívós, összetartó 
vastag takaró a tűztől elzárja a levegőt. Egy hatalmas acélpalack
ban nagynyomású szénsavat is visz magával a szárazoltó. A szén
savval hatásosan lehet oltani, mert a szénsav (COs) nem táplálja 
az égést és a nagynyomású palackból kiszabadulva, hirtelen kitá
gul és eközben annyira lehűl, hogy mint szénsavhó csapódik le. 
ezáltal az égő anyag hőmérsékletét a gyulladáspont alá szállítja. 
A Szilvay-féle szárazoltó a gyakorlatban igen bevált, egyike a leg
gyakrabban használt tűzoltószereknek. Ára kb. 00,000 pengő.

Ugyancsak az udvaron találjuk meg az egyik Magirus-gyárt- 
mányú tolólétrát, melynek kezelését egyetlen ember végezheti, 
minden különösebb kiképzés nélkül. A 35 méter magasra kitolható 
tolólétrát gépkocsijának motorja tartja üzemben. A gépkocsira 
szerelt tolólétrát egy szellemes szerkezet védi a felborulástól, mert. 
a létra kitolását végző berendezés meghajtása kikapcsolódik, mi
előtt az egyensúlyi helyzet veszélybe jutna és a létra megáll. Nem 
számit az sem, hogy a gépkocsi négy kereke nem áll vízszintes 
talajon (az úttest bogárháta), mert egy önműködően dolgozó szer
kezet a létrát kitolás alatt állandóan a függőleges síkban vezeti. 
A Magirus-tolólétrát nemcsak a tűz megtámadására, hanem élet
mentésre is használják. Ilyenkor csigát szerelnek fel a létra tetejére 
és ennek segítségével eresztik le az embereket a veszélyeztetett 
épületrészről. Egy ilyen tolólétra ára kb. 100,000 pengő.

Megtörténik az is elég gyakran, hogy a tűzeset következtében 
rövidzárlat támad s így az éjjeli munkánál nincs világítás. Ilyenkor 
igen jó szolgálatot tesz a generátor-szer. Ez .egy gépkocsira szerelt 
áramfejlesztőtelep, mely több hordozható fényszórót táplál, sőt 
a pince, vagy zárt helyiségek szellőztetésére szolgáló ventilátorokat 
is üzemben tudja tartani. Kiegészíti még a fenti berendezéseket 
egy külön tömlőautó, mely nagymennyiségű tömlőt és tömlő védő 
felszerelést visz magával, mert nagy tűzeseteknél gyakran meg
történik, hogy a motoros fecskendő tömlőkészlete nem elég.
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Érdemes megtekinteni a tűzkísérieti állomást is. Tudomásom 
szerint ilyen tűzkísérieti állomása csak a budapesti tűzoltóságnak 
van ezideig. Ez tűzbiztos (vasbeton) épület, mely két helyiségből 
áll. A nagyobbik részében különböző anyagokból tüzet raknak 
és a tűzálló ablakokkal elválasztott másik helyiségből a tűz lefolyá
sát meg lehet figyelni. A beépített műszerek mérik a tűztér külön
böző pontjainak hőmérsékletét, sőt több elvezető csövön át füst
gázmintát vesznek, melyet megvizsgálnak. Erre nagy szükség van, 
mert vannak anyagok, melyek égés közben mérges gázokat fejlesz
tenek. (Pl. a film égése közben, ha kevés levegőt kap, foszgén kelet
kezik, mely igen súlyosan mérgező harcgáz.) A tűzkísérieti állomást 
arra is felhasználják, hogy az újonc legénységet fokozatosan hozzá
szoktassák a különböző tüzekhez.

Külön érdekesség még a távbeszélőszoba. Hatalmas kapcsoló- 
tábla előtt áll a távbeszélő altiszt és a 05-ös hívásra azonnal jelent
kezik. Ha egyszerre több helyről jelentenének tüzet, akkor az altsizl 
kiadja a vonalakat a falra felszerelt készülékeknek, ahol a szolgálatot 
teljesítő távbeszélő-ügyeletesek felveszik. A riasztás úgy történik, 
hogy a szükséges tűzoltószer gombját megnyomják, mire a készü 
lék azonnal leadja a megfelelő morzejelei. Ez a jelzés, mint emlí
tettem, a laktanya minden helyiségében jól hallható. Éjjel, a lepi
hent legénység szobájának riasztáskor egy lámpa is felgyullad, 
hogy ne sötétben botorkáljanak a kapcsolóhoz.

Hogy az emeleti helyiségekből a legrövidebb idő alatt juthasson 
le a legénység a szertárba, nem a lépcsőt használják, hanem a meny- 
nyezet két kivágott nyílásába erősített csövet átmarkolva lecsúsz
nak a fölszinti szertárba. Fontosabb gyárak, továbbá színházak 
állandó tűzjelző távbeszélővonallal bírnak, melyet minden nap 
egyszer kipróbálnak. A magyar királyi posta egy műszerésze állandó 
szolgálatot tart a tűzőrség tábveszélőszobájában, hogy a fellépő 
üzemzavart azonnal megszüntesse.

Az egyes kerületi tűzőrségeket körtávbeszélő köti össze. így 
minden őrség egyidőben hallja a riasztást és azt is tudja, hogy 
hová mely őrség vonult ki, milyen eszközökkel. Nagyobb gyárak, 
középületek, színházak támadási tervét előre elkészítik és a legény
séggel alaposan begyakoroltatják. Minden tűzőrség tudja, hogy 
pl. az Opera égésénél honnan kell támadni az épületet, hol állhat 
meg és mely tűzcsapokról szerelhet. Évente többször támadási 
gyakorlatot tartanak fontosabb középületek ellen, hogy a részt
vevők tér- és helyismeretre tegyenek szert.

Búcsúzáskor kedves kísérőm arra kért, hogy említsem meg 
az alábbi három dolgot a Magyar Cserkész hasábjain.

1. Ha tüzet jelentünk a 05-ös vonalon, akkor jelentsük, hogy 
ki jelenti, mi ég és hol ég. Pl. Kiss János asztalosmester jelenti, 
hogy X ker. X utca X szám alatt ég a laraktáram. Mert már több 
ízben jelentettek tüzet az alábbi módon: „Tűzoltók? azonnal jöjje
nek, itt nálam tűz van” és ezzel már le is csapták izgatottságukban 
a kagylót.

2. Ha tűzhöz vonuló őrséget látnak az utcán, akkor ne fut
kossanak át a gépkocsik előtt, hanem hagyják szabadon az 
úttestei.

3. A tűz színhelyén biztosítsanak helyet az érkező tűzoltó- 
szerek számára. Tér- és helyismerettel rendelkező egyén várja a 
kapuban a tűzoltókat, hogy a támadást vezető tisztet minden 
helyi vonatkozású dologról tájékoztatni tudja. (Mi ég, hol ég, merről 
lehet a tüzet legjobban megközelíteni, hol vannak tűzveszélyes 
anyagok, oltóvíz hol áll rendelkezésre, kell-e életet men
teni stb.)

"Mi, cserkészek, fogadjuk meg ezt a három kérést és hasssunk 
oda, hogy mindenki, ha kell, pontosan és hibátlanul teljesíteni tudja.

Lakatos László

A valódi szociális munka összetartást, szeretetet és egy
formaságot jelent. Gróf Teleki Pál

Ha a munkát vállalni nem akarjuk, fussunk ki az or
szágból. Zrínyi Miklós

A  gyöngyhöz hasonló fog
a természet ajándéka. Ápolja gondosan ezt 
az é r t ékes  ajándékot és használjon eh
hez Chlorodont-fogpasztát, amely fogalmat 

jelent a célszerű fogápolásban.
Felkelés után és lefekvés előtt

C h l o r o d o n t
f o g p a s z t a

Tudatlan pmher ne heszélien ha a nemzet sorsáról Halottak n»PÍ4n koszorút helyezett a budapesti Cserkészkerület küldött-1 uaatian emtrer ne Beszeljen, na a nem-ei sorsarm sége a r4koskcremúri temetőben a hősök sírjára
van SZÓ. Gróf Teleki Pál (Luttár felv.)

? fé n iff íé ft£ /z ze n antyatyafkkal.
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Ürömmel luriutjuk, hogy lapunk kedves 
munkatársa, Wéber József cserkésztörzs- 
tiszt, gimn. tanár, családi nevét Barátosi-va 
változtatta. Kívánjuk, hogy új nevét jó 
egészséggel viselje. Reméljük, rövidesen 
már ezen a néven fogunk tőle cikket olvasni!

A kassai 142. sz. Rákóczl-csapat az elmúlt 
hónapban nagy lelkesedéssel és cserkész
hűséggel állt őrt a kassai ereklyés ország
zászlónál.

Légoltalmi tábor !
Szombaton reggermég vizes volt a járda, 

a táborparancsnokság ijedten kémlelte az 
eget. Vájjon milyen lesz az idő, vájjon ki 
mernek-e jönni a fiúk, vájjon a vidéki 
jelentkezők elindultak-e Kolozsvárról, Szom
bathelyről, Pécsről, Vecsésről és a többi 
közeli" és távoli helységekből.

14 órakor indult a taxi a „munícióval” 
a cscrkészházból. Eredetileg csak 4 cserkész
nek kellett volna a taxinál megjelenni, de 
mert az idő még bizonytalan volt és min
denki kíváncsi volt arra, hogy ki a „gyáva” 
aki az esetleges esőtől is megijed, jóval 
többen verődtünk össze. Mikor a gépkocsi 
elindult, mindannyian fellélegeztünk : most 
már biztosan megtartjuk a légoltalmi 
tábort. . .

17 óra 15 percre együtt állt a tábor. 
Mindenkinek meg volt a fekvőhelye, az 
otthona és csakhamar megkezdődött a 
munka. A táboron résztvevő cserkész- 
tisztek gépkocsival rohantak be a tüzoltó- 
főparancsnokságra, innen a Riadó szerkesztő
ségébe, majd a Budapesti önkéntes Mentő- 
egyesület székházába, végül az egyik légo 
körzetparancsnokságra megtekinteni a lég
oltalmi berendezéseket. A cserkészek pedig 
megkezdték a légoltalmi tábor életét. Elő
adás, bemutatás, gyakorlat váltotta egy
mást. A régi légoltalmi táborokhoz képest 
egy kicsit csendesebbnek, egy kicsit hang
talanabbnak tűnt fel ez a tábor. Persze most 
a légoltalmi készültség idején sem a környe
zetet nem lehetett robbantásokkal meg
ijeszteni, sem az éjjeli tűzoltási gyakorlato
kat nem lehetett az elsötétítés miatt gyako
rolni.

Újság volt az elsötétítési gyakorlat, Buda
pest elsötétítésének megtekintése és az éjjeli 
riadó után a „kémkeresés”. Igaz, csak a 
feladatot neveztük el így, mert a cserkészek 
hamarosan „partizánoknak” keresztelték el 
a parkban éjjel bujkáló cserkészeket.

Az esti oktatás összefoglalója — még az 
éjjeli riasztások előtt — vetített képes 
légoltalmi előadás volt. Bemutatásra kerül
tek többek között az orosz légitámadások 
rombolásai is.

Vasárnap reggel már 7 órakor kezdődött 
a munka. Elsősegélygyakorlatokat végez
tünk, még hozzá úgy, hogy mindenki saját 
maga volt „bekötözött” személy is és így 
mindenki érezte a jó és rossz kötözés között 
a különbséget. Ugyanígy voltunk a beteg

Ugratás
— Boka Benő: Akarsz Ingyen egy jó 

órát ?
Kóró Kari : Hol van ?
Boka Benő: Gyalogolj ki a Cserkész

parkba, az egy jó óra . .  .

Partizánharcok valahol Budakeszin
Vasárnap, október 11-én egésznapos hadi

játék zajlott le két csapat között. A 148. 
sz. Nagyboldogasszony cs. cs. Tóth Tihamér 
raja és a 205. sz. Zrínyi Miklós cs. cs. 1. 
Széchenyi István raja és II. Kossuth Lajos 
raja között. A hadijátékról a haditudósítók 
a következő részletes tudósítást adják.

Vasárnap reggel a japán parancsnokság 
értesült arról, hogy a japánok által elfoglalt 
területen Budapestről nyugatra kínai sza
badcsapatok tűntek fel. A japán parancsnok
ság azonnal egy géppuskákkal felszerelt 
szakaszt küldött ezeknek a partizán csapa
toknak megsemmisítésére.

A kínai partizán csapatok (205. sz. cs. cs.) 
hírszolgálata tekintettel arra, hogy a lakos
ság is segítségére volt, igen jól működött s 
így a Budakeszi-úton előrenyomuló japán

n £ |  U P #  F o g lá r  B é la  B u d a p est,DELT EU IV ., V áro sh áx -u . é . ez. 

V É T E L  — C S E R E  — E L A D Á S
V eszek  g y ű jte m é n y e k e t,  le v e le z é s t, tö 
m e g b é ly e g e t a  I e g m  a  g a s a b b  á r o n !

szállítással is. A késő délelőtti gyakorlatok 
egyre nehezebbé váltak és délfelé az éjjeli 
riadó, a mind nehezebb légo-feladatok 
kezdték éreztetni hatásukat a cserkészeken. 
A fáradtságot érző testet azonban tovább 
vitte a lélek, a lelkesedés. Most már senki 
sem engedte a test tiltakozását szóhoz jutni. 
Mindenkit fűtött a harci vágy a végső próba
tételre : a légoltalmi-akadályversenyre.

Azt, árúit előbb előadásban, majd vetített 
képekben, végül vasárnap délelőtt gyakor
latban megtanultunk, az időtartam és a 
jó pontozás ellenőrzése mellett kellett fel
használni. Az akadályok közül csak néhá
nyat említve, pl. sebesült leemelése fáról, 
palánkon átkelés egy rocska vízzel, gáz
kamrák, vödör és vlzipuska használata stb.

15 órakor ért véget a tábor.
Ez alatt a 20 óra alatt megismertük egy

mást és a hirtelen összeállított őrsök érez
ték, hogy egymást meg kell becsülniük. 
Meg is érdemelte a tábor minden résztvevője 
a megbecsülést, mert jóban-rosszban, tüz- 
ben-gazban kitartottak egymás mellett.

Unrúlosi (VVeber) József

(148. sz. cs. cs.) utóvédet kinai rohamjárőr 
támadta meg és ennek sikerült megsemmi
síteni a japán utóvéd erőket. A japán főerő 
azonban sikeresen folytatta előrenyomu - 
lását.

A budakeszi erdőben a kínaiak rajta
ütöttek a japánokon, de miután maguk is 
veszteséget szenvedtek, visszavonultak. 
Nemsokára azonban a kínai rohamjárőr 
felkutatta az ellenséget és egy homok
bányában megtámadta azt. A kínai főerő is 
hamarosan megé;^^MMÉta)^Ueres roham
mal átvágta m,ipT a n^o lók  vonalán s 
ezután, mielőtt a japánok észbekaptak 
volna, visszavonult a legközelebbi támasz
pontjára.

A japán erők ezután tovább nyomultak. 
A magasfeszültségű villamosvezeték mellett 
egy mélyenfekvő útnál a kínaiak rohamot 
intéztek a japánok ellen, akik azonban 
teljesen felmorzsolták a partizán egysé
geket.

A kínaiak ezután az Ördögárok partján 
visszavonultak, csupán a rohamegységük 
próbálta meg visszatartani a japán egysé
geket, de a heves küzdelemben elvéreztek.

Ezután a japánok előrenyomultak és el
foglalták a kínaiak által tartott Ördögárok- 
hidat. Később, estefelé a kínaiak még egy
szer rajtaütöttek a Hidegkúti-úton felvonuló 
japánokon, de ezek eredményes ellentámadás
sal végleg szétverték a kínai partizán csa
patokat.

A hadijátékot végeredményben a 148. sz. 
Nagyboldogasszony cs. cs. Tóth Tihamér 
raja nyerte meg.

A harcoló felek kölcsönös „huj, huj, 
hajrá"-val üdvözölték egymást és mind a 
két fél a jól eltöltött nap emlékével, meg
elégedetten indult hazafelé.

Jávorku Péter

MEfiOJITQTTAD-E MÁR 

ELŐFIZETÉSED?

A cserkésztörvény a villamoson
Igen tisztelt Szerkesztő Ur 1 Cserkész

parancsnok vagyok. Cserkészeimet abban a 
szellemben nevelem, amelyet a cserkész
törvény kötelezően előír. Főként arra okta
tom őket, hogy másokkal szemben udvaria
sak legyenek.

Egyik cserkészem a villamoson utazva, 
cserkésztörvény szellemében udvariasan fel
ajánlotta ülőhelyét egy idősebb, jól öltözött 
hölgynek. Az illető megbotránkozással vissza
utasította :

„Csak nem gondolja, hogy a maga meleg 
helyére leülök 1 . . ,

Most kérdem: Igen tisztelt Szerkesztő 
Ur, ilyen körülmények között, hogy neveljük 
udvariasságra fiainkat ?

Mindenesetre biztosítottam cserkészemet, 
hogy az ilyen eset nincs napirenden, tehát 
tekintsen el ettől és továbbra is legyen 
udvarias : adja át a helyét idősebb nőknek 
és férfiaknak a villamoson. Tisztelettel: 
G. L. 197. sz. cscrkészcsapatbeli rajtiszt. 
(Az „Uj Nemzedék” okt. 29-1 számából.)

Cső- és tűrendszerű töltőtollakhoz is

MÜLLER-FÉLE ÚJKÉK TÖLTŐTOLLTINTÁT
h a s z n á l j u n k
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Kassán is kémeket üldöztek !
A kassai 142-esek, a premontrei gimná

zium cserkészei tartottak kémkercső és meg
figyelő versenyt.

A csapatparancsnok úr riadóztatta a 
csapatot. Rövid időn belül már az egész 
csapat izgalomtól kipirult arccal érkezett 
a cserkészotthonba. Mikor már mindnyájan 
együtt voltak, a parancsnok úr röviden 
tudatta a helyzetet.

— Feltevés : Orosz kémek tartózkodnak 
városunkban ! Ezeket meg kell találnunk ] 
A hatóságok éppen a mi csapatunkat bízták 
meg ezeknek a kémeknek a megfigyelésével 
és pontos személyleirás adásával. Ezért jól 
figyeljen meg mindenki minden gyanús 
alakot és írja le észrevételeit ! A jelentések 
alapján a parancsnokság fogja letartóztatni 
a kémeket. Gyülekezés fél 6-kor !

A fiúk szétoszoltak és mentek kémeket 
keresni.

A figyelmes járókelők nem tudták mire 
vélni, hogy mit akar a sok cserkészjelvényes 
fiú az utcán.

A cserkészek pedig szemüket meresztve 
jártak az utcákon.

Egyik cserkész, alig hogy kijött a kém
vadászatra, már elcsípett egy igen gyanús 
alakot: Egy katonát, akinek hiányzott a 
szuronya és nem voltak szögek a bakancsá
ban. Igen-igen nézelődött !

A másik egy kislányt követett, aki a Dóm 
előtt megállt, körülnézett, majd egy papírra 
rajzolni kezdett.

A harmadiknak már két gyanús alakja 
volt. Az egyik egy férfi volt, aki abban volt 
gyanús, hogy fényképezőgépével gyakran 
fényképezett és sokat kérdezősködött. A 
másik egy suszterinas volt.

Megint egy másik cserkész mintha egy 
férfit látott volna női öltözetben, ő  ezt 
nézte kémnek.

De hát végül még a jóból is megárt a sok, 
az idő lejárt és a mi bősz cserkészeink a 
megjelölt időben megjelentek az otthonban, 
nagy listára leírt gyanús alakokkal. .Szépen 
letisztázták megfigyeléseiket és jelentés 
formájában beadták a parancsnokságnak.

*»g»'

A főcserkész úr meglátogatja a cserkész- 
tábort. Megkérdi az egyik cserkészt: „Meg 
vagy elégedve, fiam, az ebéddel ? A cserkész 
feszes „vigyázzban” jelenti: „Igenis,kérem!” 

— Nem kap az egyik kicsi, a másik nagy 
adagot ? — kérdi tovább.

■— Nem, kérem ! Valamennyien kis ada
got kapunk 1 — jelenti a cserkész.

De kukkantsunk csak bele egy kis cser
készünk jegyzetébe:

— . . .  a Fő-utcán sétált, khakiszínű ka
lapban, fekete kis bajusza volt, elöl két 
aranyfoga. Kék inge, piros sport-nyakkendője 
volt. 20—25 év körüli lehetett, 170—175 
cm magas. Szürke kabátban, fekete fél
cipőben. A bal cipő talpa lyukas, a jobb 
pedig piszkos volt. Sárga disznóbőrkesztyfi 
volt a kezén, bal hóna alatt egy fehér fedelű 
könyvet v i t t ; címe : „Kalevala”. Jobb ke
zében levő botot lóbálta stb. . . .

Miután a kitűzött időben mindenki be
adta a jelentését, elővezették a kémeket, 
a csapat három kimaszkirozott öreg
cserkészét, akiket a parancsnokság csípett 
el a pontos megfigyelések alapján. Amint ezek 
beléptek az otthonba, egyesek arcáról öröm 
sugárzott.

— Ez az 1 Ezt elcsíptem !
Mások kicsit szomorúak voltak, mert ők 

nem is látták a „valódi” kémeket.
De azért általában igen buzgón oldották 

meg feladatukat, már csak azért is, mert 
az első díj, a „Magyar Cserkész” előfizetése 
volt egész évre I A többi díj pedig érdekes 
könyv.

Az összejövetel végén a parancsnok úr 
leszűrte a tapasztalatokat, majd a lenyugvó 
nap aranyos súgásaiban, a csapat tagjai 
hazamentek azzal a biztos tudattal, hogy jó 
munkát végeztek.

Bizony, a bősz kémkeresés közben nem is 
vették észre, hogy a kora délután lassan 
hűvös, őszi szürkületté olvadt át.

Krnus Walter
142. sz. cs. cs.

JilÚK! FIGYELEM!
Lapunk d « cem  be r e I se  j e i számában 
részletesen ismertetjük mozgalmunk 
új próbarendszerét, amely a 3. számú 
főcserkészl parancsban j e l e n t  meg.  
Uj gondolatok, új feladatok, új célok I

0 0 ^
Ü ZEN  A MAGYAR CSERKÉSZ
KáTé., Székesfehérvár. Az „Erika—Ró- 

zsika” általad szerzett szövege sem jó. 
Énekelve a magyar nyelvben egészen hibás 
helyre kerül többször a hangsúly. Azt hi
szem, legjobb volna az „Erika—Rózsiká”- t 
békében hagyni és inkább magyar termésű 
katonadalokat énekelni. Van belőle jó 
néhány tucat! Egy gonddal kevesebb! . . . 
— F. ilf., Dés. Leveled megjött. Szeretettel 
köszöntünk. Ha tudsz, írj! — Aradi regös. 
Barátod versét inkább a „Szebb Jövő”-t, 
az „Ifjú Repülő” vagy a „Magyar Katona
újság” szerkesztőségéhez kellene beküldeni. 
Ezek valamelyike talán használhatná. Jó 
munkát! A „Lelkiismeret” című elbeszélé
sedben sok a valószínűtlenség, stílusa több 
helyütt magyartalan, tárgya pedig kissé 
rémregényszerü! Egyszerű, itthoni cserkész
tárgyról írj inkább!

Milyen kedves . . .
A tanfelügyelő észreveszi Pikula Palkót 

amint a szomszédjával beszélget. Odamegy 
hozzá és atyaiiag figyelmezteti:

— Mondd fiacskám, szabad itt óra alatt 
beszélgetni ?

— Ó hogyne — válaszol Pikula. - - csak 
tessék egész nyugodtan.

Nincs ok arra, hogy egy nemzet, melynek ezeresztendős tör
ténelme van, a köznapi eseményekről azt gondolja, hogy 
sorsára kihatással vannak. Gróf Teleki Pál

Légy erős, hogy a jószerencse felette fel ne emeljen, 
avagy a rossz szerencse felette le ne verjen. Szent István

Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók; Ha kevesen 
vagyunk is, nem oly kevesen azért, hogy a török ebekkel meg 
ne bánassuk, hogy oly semminek tartott minket.Zrínyi Miklós

REGÖSNEK JELENTKEZTEK :
Kecskemétről: a 121. sz. cs. cs. regöshadába 571. Huszár Sán

dor; 572. Réthey Prikkel Lajos st.; 573. Tóth István.
Kisvárdáról: a 287. sz. cs. cs. regöshadába 574. Bánfalvi Ist

ván; 575. Juhász Tibor; 576. Nagy István; 577. Szabó Zoltán; 
578. Tóth János.

Szőregröl: az 585. sz. cs. cs. regöshadába 579. Baltazár Péter; 
580. Kalapos György; 581. Széchenyi Jenő; 582. Tóth Domokos.
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Alig múlt hét óra egy pár perccel, mikor 
az Otthon elé értem. A fiúk már majdnem 
mind ott voltak és lázasan készülődtek az 
ú tra.— „Van pumpád?” — „Hoztál ragasz
tót ?” -—• röpködtek a kiáltások és a kerék
párokat gondosan átvizsgálták.

Fél nyolckor adta ki Tóth József parancs
nok úr az indulási parancsot. A regös cso
port, mintegy harminc cserkész megindult. 
Furcsa kis csapat voltunk, fele öregcserkész, 
fele meg kerékpárosított „vizes” .

Már egész sötét volt, mikor kiértünk a 
városból, a csillagos ég teljes pompájában 
mutatkozott meg nekünk. Talán ihletet 
akart adni munkánkhoz.

Egy óra alatt tettük meg a húsz kilo
métert. Vágytunk már vissza Bácsjózseffal- 
vára, a bukovinai székelyek közé, ahol alig 
egy hete kedves fogadtatásban volt részünk.

Józsefi alván voltak a „pirospöttyös kis- 
asszonvkák”, akik már nagyban előkészí
tették "a talajt számunkra, hogy termékeny 
regösmunkát végezhessünk. Ok már öt hete 
dolgoztak a székely családoknál, hogy szel
lemileg felkarolják a hazától oly soká távol
levőket.

Ez volt a „pöttyösök” búcsútábortüze. 
A célunk egy. Kultúrmunka. így összekap
csoltuk a két tüzet.

A tábortüzet, tűzijáték előzte meg, majd 
a kétméter magas pagoda lángolt fel. Gyö
nyörű látvány volt a hatalmas tflz, a vöröses- 
sárga lángok és az izzó szikrák, melyek talán 
a csillagokat akarták elérni. Felzendült Köl
csey Imádsága, majd egy cserkész elszavalta 
a Szózatot. A mókák és a dalok gyors egy
másutánban peregtek le. Egyet a „pöttyö
sök” adtak, egyet mi.

A tábortűz lángjai mind kisebbek lettek, a 
műsor is vége felé közeledett, mikor a „pöty- 
tvösök” parancsnoka, Mészáros Irénke (Sze
geden orvostanhallgató) búcsúbeszédet mon
dott. Megható volt, hogy ők lányok, hogy tud
nak lelkesedni és rajongani az eszmékért. „Mi
kor idejöttünk — mondta, — bizalmat kér
tünk, most, hogy elmegyünk tőletek, csak 
egy icit-picit emlékezzetek ránk „pöttyö
sökre” , akik nagyon megszerettünk ben
neteket.”

A plébános úr válaszolt a beszédre, és bár 
a barométer nem mutatott esőt, ez az O 
szeméből eredt meg először, a búcsú csője, 
mely a drága bácskai földet áztatta.

A főjegyző úr is hálás volt a pöttyösöknek 
és reményét fejezte ki, hogy a cserkészek 
helyettesítik az „Áldásos munkát” a „Jó 
munkával” .

Lábszánkó, hókorcsolya 
vagy hó-roli?

A kézi fogantyút seprőnyél-darabból készít
hetjük. (Otthon talán észre sem veszik, ha a 
seprő nyele egyik-napról a másikra valamelyest 
megrövidül . . . )  A láb számára szolgáló deszkát 
valamilyen módon úgy dolgozhatjuk ki, hogy 
a láb róla könnyen le ne csússzék. (Kis léc
darabok rászögelése vagy párhuzamos vájatok 
belevésése stb.) A felhasznált deszka vastag
sága 2.5— 3 cm lehet.

Nosza, fogjatok hozzá ! Aki csinált egyet, 
fényképeztesse le magát vele : ha a fénykép jó, 
közölni fogjuk I a

KÖNYVISMERTETÉS
A titokzatos alagút. (Marssó József,)

(Királyi Magyar Egyetemi Ny omda.) Ér
deklődéssel vesszük kezünkbe Marsso József 
első ifjúsági regényét. Szőregi Pista, egy 
magyar diák, hirtelen elhatározással nagy- 
horderejű események középpontjába^ kerül. 
Bejut az ország ellenségének táborába, 
ahol az Alföld elpusztítására szövetkeznek. 
A tervek kivitelét nem tudja megakadályoz
ni, sőt munkása is lesz a titokzatos alag
útnak, de helyzetjelentéseivel megakadá- 
lvozza a gonosz tervek sikerét és nagy szol
gálatot tesz Hazájának. Ifjú életét föl kell 
áldoznia, de kiömlő vére új életet fakaszt. 
Kevés ilyen érdekfeszítően izgalmas és szép 
könyve van az ifjúságnak. A kitűnő stílus
ban megírt művet még tökéletesebbé teszik 
és élénkítik Jaski István kiváló rajzéi. 
Várjuk az immár legjobb Íróink közé emel
kedett Marssó József újabb értékes ifjúsági 
könyveit ! — !ÍJ- v* B- ~

S Z Í N H Á Z
Csalóka szivárvány. Tamási Áronnak a 

Székelyföldön lejátszódó 3 felvonásos szín
műve á Nemzeti Színház újonnan bemutatott 
darabja. Cziutos Bálintnak, a fiatal Korá
ban tanulni vágyó székely gazdának átvál
tozott életét eleveníti meg a színpadon az 
író. Elhibázott életét fiának a tudomány 
által való hatalomra-juttatásával akarja 
jóvátenni; azonban fia nem akar tovább 
tanulni, mert elhatározta, hogy megnősül 
és gazdálkodni fog. Bálint, hogy ezt meg
akadályozza, „átmegy a szivárványon ' és 
öngyilkos barátjának képében elveszi fia 
menyasszonyát (akit élete delén komolyan 
meg is szeretett) és éli vele átváltozott 
„új életét". Merész játékáról csak nagy
bátyja, az öreg góbé tud. De Bálint új útja 
rögös: barátja életét akarja folytatni, aki 
filozófus volt. Felületes tudása tökéletesí
tésére éjjel-nappal bújja a könyveket, hogy 
ifjúkori mulasztását pótolja és az önmagával 
szembekerült új szerepkörét tökéletesíthesse. 
Ez nem sikerül neki; fia mint pap tér vissza, 
mire Bálint „vissza akar jönni a szivár
ványából. De már késő és az „örvényben 
leli a törvényt” . A szereplőkről csak annyit, 
hogy Jávor Pál élcthft alakítása mellett 
igen hatásos, tanulságos és érdekes volt. 
az epizódisták (Hosszú Zoltán, Major Ta
más, Balázs Samu, Naszódi Sándor és 
Bodnár Jenő) alakítása.

Nekünk, cserkészeknek, az új Európában 
az új Magyarország jövendő dolgozóinak és 
értelmiségének igen nagy tanulsággal szol
gál Tamási színmüve: maradjunk meg 
munkánknál, hivatásunknál és ne akarjunk 
egy „másik életben” érvényesülni. Isten 
parancsolatából életünket ott és úgy kell 
a haza szolgálatába állítani, ahogyan az 
tőlünk csak telik. Integrál

Zöldségeskert télire
Most van a zöldség-eltevés ideje. Édes

anya mégis sokszor nélkülözi télen a rán
tásba való friss petrezselyemzöldséget és 
egyéb zöldséget. De cserkészíia „ahol tud, 
segít 1” Meglepi édesanyját téli zöldséges
kerttel.

Cserépbe vagy ládikába (tanácsos többe 
is) közepes minőségű földet tesz. Ebbe 
petrezselyem- és zellergyökeret, meg metélő
hagymát (snitling) ültet. Ügyeljünk arra, 
hogy a zöldséget lehetőleg hajszálgyöke
rekkel, a metélőhagymát pedig földlabdával 
együtt ültessük. A zöldségnek a nagy 
leveleit lekopasztjuk, csak 8—10 középső 
friss hajtást hagyunk meg. A metélőhagymá
ról is lecsípjük a száraz és vén leveleket, 
hogy könnyebben megeredjen. Ültetés után 
a növényeket megöntözzük és fokozatosan 
visszük a napra. Télen a virágokkal együtt 
fagymentes, napos helyen tartjuk és mérsé
kelten öntözzük állott vízzel, hogy a gyöke
rek el ne rothadjanak. Helyenként késsel 
meg is lazíthatjuk a földet.

Kellő ápolás, gondozás mellett a levelek 
szépen utána nőnek és a zöldségeskert jól 
kitelek Jó munkát ! (Biro M.>

A csapat megtekinti a múzeum régiség- 
tárát. Megállnak egy római gladiátor gipsz
másolata előtt. A szobor egyik karja és 
egyik lába hiányzik, az orra le van törve. 
A szobor lábainál levő táblán ez olvasható : 
„A győző”.

— A kutyafáját — mondja Pista, — ha 
a győző igy fest, milyen lehet akkor a le
győzött I

Hány új előfizetőt 
s z e r e z t é l  már a 
Magyar Cserkésznek
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éá. úyiake^cdíi . . . .
Aki most itt járna, vagy nem röstelli magát és szabad 

idejében nyakába veszi az ország valamelyik részét, valóság
ban is megláthatja azt a munkát, ami egyik legszebb meg
jelölője a falusi embernek. Most van a sznátás ideje. Tekin
tettel a háborús viszonyokra, amikor minden talpalatnyi 
földet be kell vetnünk, illetve meg kell előbb művelnünk, 
idén ősszel még külön szántási jutalmat is kapnak azok a 
gazdák, akik gyorsan és még ez évben fölszántják szántó
földjeiket. Ennek oka van, A tavaszi szántás ugyanis szép 
látvány lehet, de a szemen kívül semminek nem használ. 
Ilyenkor ősszel kell megfordítani a földet, amit azután a tél 
fagya morzsalékossá porlaszt, amibe azután jól el tudja rak
tározni a minálunk oly gyakori száraz nyári hónapokra a 
bőséges téli nedvességet.

A múlt évben még mindenütt lovakkal vagy ökrökkel 
szántottak mifelénk. Most azonban, hogy sok ló „bevonult 
katonának", egy idevezényelt traktor pöfög éjjel-nappal a 
határban. Fölváltva dolgoznak vele a traktorvezetők és 
amint a Füzesalján fölszántják az esküdték földjeit — ami 
négy nap múlva esedékes, — átmennek azonnal a szomszé
dos dűlőbe, a Rinya mellé. Persze, így gyorsabban megy a 
munka, mert lóval legfeljebb másfel holdat ha lehet föl
szántani egy nap alatt. Ugyanúkkor ez a kis Rába-traktor 
tízet is megdolgoz.

Kutyák keleten éá. nyugaton
Cigi — a kutyám — most itt ül mellettem és én mesélni fogok neki a 

kutyákról, amelyek Keleten és Nyugaton túlnőve állati sorsukon, külön
leges feladatokkal igyekeznek segítségére lenni a szemben álló feleknek, 
meri háború van. Cigi nagyon türelmes kutya és így folyamatosan 
mesélhetek neki, hacsak meg nem szólal a csengő és az előszoba ajtón 
bebocsátásra nem jelentkezik valaki.

Tehát kezdjük Keleten, Derék haditudósítóink jelentéséből gyakran 
értesülünk arról, hogy honvédeinknek nemcsak az emberi agy korszerű, 
elképesztő teljesítményeivel kell megküzdeniük, nemcsak ellenséges 
katonák állják (ltjukat, hanem egy torz lelkületű hadvczelősé.g négylábú 
hadsereget is szervezel! fegyvereinek fokozására. Ezért a Tengely had- 
vezetősége elrendelte, hogy állatokra is tüzelni kell. Első pillanatra 
kissé zavartan állunk e paranccsal szemben, de, ahogy tovább olvassuk 
a tudósításokat, rövidesen belátjuk e parancs fontosságát. Ugyanis u 
szovjet hadvezetőség újszerű és meglepő vállalkozásával kutyákat sorozott 
be a tankok és gépkocsik elhárítására. Szegény kutyák! líár a törté
nelem során sok lehetetlen és embertelen hadviselési modorral találkoz
tunk, de ily szívtelen és vad módszerre, talán még nem volt példa. A „rob
bantó kutya” a szovjet fronton mutatkozott be először és szereplésével 
élénk kifejezését adta Európa keleti részében uralkodó szellemnek . ■

A robbantó kutyák kiképzése egész sajátos „szovjet rendszerrel” 
történik. Az erre kijelölt telepen, gépkocsi- és tank-utánzatok sokasága 
van elhelyezve. Ezek alatt kapnak „lakást” az idomításra kijelölt kutyák. 
Itt kapják meg napi fejadagjaikat, és ha valami rossz fát lesznek a 
tűzre, ide menekülnek a bőséges verés elől. Mikor lakóhelyüket már meg
szokták, következik harcszerü kiképzésük. Egy kisebb csomagot kötnek 
hátukra és állandóan avval kell larlózkodniok. Evvel a csomaggal 
azután távolabb viszik őket, a harc- és gépkocsiktól, és itt nagy zajt 
csapva, vagy figyelmeztető szóval útnak engedik őket. Természetesen a 
kutyák minden habozás nélkül visszaszaladnak kuckójukba. Ezután, 
már csak az utolsó simítás következik és a robbantó kutyák megkapják 
harci felszerelésüket. Ez a felszerelés megfelelő szerkezetben elhelyezett 
robbanó anyagból áll — hevederekkel a hátra erősítve — mely szerkezetnek 
a fej irányában előrehajló gyújtó karja van, ami azután hozzáütödve a 
harckocsi páncélzatához, előidézi a robbanást. A feladat nem minden 
esetben sikerül, de a kutya mindig életével fizet.

Névtelen hős lesz, jel és kitüntetés nélkül belevész a zajba és a harc- 
mezők porába. A szovjet hadvezetőséget azonban mi sem izgatja jobban a 
kutya sorsánál és tovább üzérkedik a lelkiismeretlen modorral. Ezen nem- 
is csodálkozhatunk, mert ahol nincs emberérték, ott hogy lenne az álla
toknak megbecsülése ?

Berlin mellett a biesenthali ló partján, ha arra jársz, bizonyára

írt SS z
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Nem is lehet elmondani, mennyire megváltozott rni- 
nálunk a helyzet. Senki nem tudja, mikor lesz szüksége a 
másik segítségére. Ma még itthon van a férfi vagy a legény, 
de ki tudja, holnap nem húzza-e magára Horthy Miklós 
„mundérját". Akkor pedig bizony elkel a férfikéz, a segít
ség és éppen ezért, akik itthon vannak, együtt dolgoznak. 
Most a leventék és a KÁLÓT-legények fogtak össze a lá
nyokkal és egy reggel nekiálltak a kukoricaföldeknek, amit 
még nem szüreteltek le. Törték a csöveket a kuokricaszárról 
és szegény Pandur néni még megköszönni is elfelejtette a 
segítséget. Hacsak a két könnyes szeme nem számított 
annak . . .

Folyik a szántás. A barázdában ott ballagnak az embe
rek és napi 20—25 kilométert is megjárnak így. Föl és le, a 
tábla egyik végéről a másikig. Lassan mindjobban fekete lesz 
a néhány hónapja még sárgálló határ és a novembereleji 
ködben mintha nagyokat lélekzene a föld. Befejeződik az 
év. De ugyanakkor kezdődik is, mert teszem föl, azt a bizo
nyos mindennapi kenyeret, ami Magyarországon elsősorban 
búzakenyér, most vetik még el a frissen szántott, elboronált 
földbe. Ki géppel, ki kézzel, amije van. Ez az első és leg
fontosabb munka mostanában. Itt is változás történt ugyan, 
mert szövetkezeti alapon is vetnek, dekát erről majd más 
alkalommal beszélhetünk még.

Korán sötétedik. De amíg csak látni lehet, tempósan 
mozognak a dolgozók. Még csak néhány napig, amíg a hideg 
egészen meg nem dermeszti a külső munkákat. Megkezdődött 
az új kenyér termelésének első mozzanata. Gondosabban, 
szakszerűbben, több szeretettel, mint máskor. Hisz több éhes 
száj lesz egy év múlva, amire ezekből a kis vöröses színű 
magokból megint nehéz kalászok érnek.

megállsz egy régi kaslélyszerü épülei előtt. Ez az épület a „kutya aka
démia”. Ne csodálkozz, pontosan így van, ahogy éried — kutya aka
démia.

A német hadvezetőség nem új, de jelenlegi formájában — mond
hatjuk — hogy a legtökletesehb kutyaidomltással kísérletezik ebben az 
épületben. A háború világtalan sebesültjei részére képeznek itt vakvezető 
kutyákat. Ez a feladat igen nehéz és több év lelkiismeretes munkáját 
követelte meg, még mielőt. a kiképzés kezdetét vette volna. Először élettani 
alapon ki kellett választani e nemes feladatra a legalakalmasabb kutya-

A szovjet által betanított és a harckocsik all futó és robbanószerekkel 
felszerelt kutya az idomltójíval együtt fogságunkba esett.

14



fajtái. Ennek a kutatásnak eredményeként a német juhászkutya került 
ki győztesen. A mi kuvaszunk második helyen végzett „ingerlékenysége” 
miatt. A kiválasztott kutyák bevonulnak az akadémiára, több helyiségből 
álló lakosztályukba. Itt jó szó, nagy hozzáértés és legfőképpen szeretet 
fogadja őket. Kiképzésük három „tanszakra” tagozódik. Az első szakban 
akadályok elkerülését kell megtanulnia. Ennek elsajátítására egy csőből 
készült kis kétkerekű kocsi szolgál. Evvel indul el a kutyapajtás, hogy 
eszével és idomttója segítségével leküzdje az előtte tornyosuló akadályokat. 
A legcélszerűbben kiépített terepen jolyik a kiképzés. Árkok, 'járda
szélek, kődarabok és még igen sok akadály állja útját. A legnehezebb 
azonban az árokkal való megküzdés. Háromszor, négyszer is nekiindul. 
Ugrásokkal kísérletezik, de mindannyiszor beleesik az árokba, kocsija 
magával rántja. Az árok mélyen jekszik, míg idomílója kiemeli, meg
simogatja és biztatja őt. Ismét útnak indul és mikor az árok partjára ér, 
hátsó lábára ül és nagy töprengésnek adja fejét. Ekkor idomltója meg
fogja és álvezeti a kissé távolabb fekvő hídon. A kutyus boldogan üget 
és többet nem téved el, hanem mindig erre közlekedik. Ennek a kiképzési 
szaknak másik változata, hogy a kis kocsira egy ember magasságú cső
keretet szerelnek, melynek összekötő része lazán van felszerelve. Evvel 
a kerettel azután újabb akadályok leküzdésén kísérletezik a kutyus. 
Ennek célszerűsége abban áll, hogy a megjelelő magasságban elhelyezett 
akadályok feltartóztatják előrehaladásában, sőt a lazán felillesztelt 
Összekötő rész a fejére pottyan. így kényszerítve van arra, hogy jetjeié 
is nézzen. Rövid kísérletezés és oktatás után már ezt az akadályt is 
el tudja kerülni. Tehát, ha majd kikerül az életbe, gazdáját figyelmez
tetni fogja — hopp, vigyázat, itt baj van, kerüljük ki szépen. Most 
kezdetét veszi a második szemeszter. Teljesen szabadon mozoghat a 
kutyus.

Leveszik róla a „kiképzési felszerelést” helyette szljkanlárl kap 
és így indul el idomitójával. Már „öreg akadémikus”, teljesen zavar
talanul és habozás nélkül, a jó úton halad, kikerülve az akadályokat. 
A  második szemeszternek csupán a begyakorlás a tananyaga. A har
madik kiképzési időben átadják jövendő gazdájának. Az új gazdától 
kap enni és annak kell szót fogadnia. Majd megkapja a vakvezető 
kutya jelvényeit és átadják rendeltetésének. Kezdetben az idomító is 
velük halad, míg teljesen megszokja gazdáját.

Ezek a vakvezető kutyák azután elkerülnek a világvárosok jorga- 
tagába, a kis falucskák csendes utcájába, hogy képességeikkel híven 
szolgálják azt az eszmét, melynek gazdáik szemükfényével adóztak. 
Hűségesen szolgálják gazdáikat egész életükön keresztül. Ember és 
kutya között olyan viszony fejlődik ki, mely példaadója lehet sok ember
nek. Ha gazdájuk meghal, akkor, ha a család óhajtja, továbbra is ápo
lásában tarthatja a kutyát. Ha azonban gazdájának nincs családja, 
úgy visszakerül a biesenthali ló partjára és türelmesen várja új be
osztását , .  .

Cigi türelmesen végighallgatta a kutyákról szóló elbeszélésemet. 
Egyet sem vakkanlotl: ezért cukrot fog kapni. Kár, hogy Gigi nem tud 
beszélni, különben megkérném, nyilatkozzék a kutyák sorsáról Keleten 
és Nyugaton. De minthogy Gigi csak ugatni tud, én próbálom elmondani 
véleményét. (Úgy hiszem, meglehetem, hisz tíz éve ismerjük egymást.) 
Szomorúan néz Keletre és halkan, úgy kutyamódra, elkezd sirni —• 
„Szegény szovjet kutyák !’’ Aztán megfordul Nyugat felé, farkát csó
válja és elkezd vinnyogni, mintha azt mondaná — „Be kár, hogy nem 
járhatok kutya-akadémiára”. —  Móka —

Kapható: MÁTHÉ RÁDIÓNÁL
B U D  A P E S T ,  V., B E R L I N I - T É R  4.



V i t a  a  „H a rm ii» c a tlik :“ -r ó l

LACI: Mikor együttesen megnéztük a „Harmincadik -al, 
megígértem, hogy a legközelebbi gyűlésen meg fogjuk be
szélni. I t t  az idő, m indenki előjöhet jó hozzászólásokká/. 
Először talán lássuk, hogyan tetszett a film .

GABI: Nagyon szép volt, igazán ilyen jo propaganda- 
film e t még nem is láttam. i_

FERI: Nem is volt propagandafilm! Ha időszerű esemé
nyeket tárgyal egy darab, az még nem okvetlen propaganda. 
De ha az volna isi A kkor is jó ügyet propagált

LACI: Csak lassan a testlel! Feri. te azt állítod, hogy 
nem  volt propagandafilm. Ebben, azt hiszem, igazad is van. 
De hát akkor mi volt1 . . .  . , .

FERI: H á t . . .  Inkább egy kis darab magyar élet akart 
Icviyii*. GABI: Nem úgy van, hiszen akkor nem lehetett volna 
kiérezni belőle, hogy valamit szorgalmaz. Különben sem sértő 
szándékkal mondtam a propagandafilm jelzőt.

ZOLI: Kár a szavakon nyargalni. Jó film  volt, kész. 
LACI: Még később visszatérünk, hogy m it is akart tu la j

donképpen. Most inkább vegyük sorra az egyes embereket. 
Kezdjük m indjárt a tanítón. Ne próbáljatok mindnyáján  
összefogó jellemképet adni róla, inkább azt mondjatok meg, 
hogy m it tartottatok benne a legjellemzőbbnek. Rajta, Zoli.

ZOLI: Nekem az tetszett, hogy tudott h m m  az eszmények- 
ben és azoknak megvalósulásában. És az* hogy nem állt mey 
a hitnél, hanem te tt is az eszményeiért.

GABI: Nekem az tűnt fel, hogy az eszmék vad harcosa 
gyerm ekek  közt m ilyen szelíd volt. Szinte „kenyérre lehetett
volna kenni". , , . , ,

PITYU: No azt a pofont ugyan nem lehetett volna ke
nyérre kenni/ De jó volt nézni!

' FERI: Ha már a pofonnál tartunk, nekem nagyon je l
lemzőnek látszott, hogy nem a saját maga megsértéséért po
fozta fel azt a . . .  izé, szóval mérnököt, hanem, azért, mert a 
szegény halott gyereket gyalázta. önkéntelenül is a lovagi os
ság törvényére kellett gondolnom. „Magával szemben szigorú .

ÖCSI: Igazán cserkész jellem  volt. Gondoljatok csak vtsz- 
sza, amikor a helytállásról beszélt! Guszti bá éppen ilyen- 
m iket mondott, amikor a törvényt magyarázta.

LACI: Fiúk, ez mind szép, de m it szóltok ahhoz, hogy 
le itta  m agáti . . , , , , . .... _ZOLI: Az persze nem volt helyes, de valamelyest meg 
lehetett érteni. Ha az emberben minden összeomlik, amit 
eddig szilárdnak hitt, még az sem nagy csoda, ha elkeseredik!

GABI: Én már csak megmaradok a szelídségnél. Ugy-e 
-milyen szelíd volt még részegen is, amikor az emberből kitör 
az állat. Nem káromkodott, nem átkozódott, hanem, kétségbe
esésében m integy torz fin tort m utatva, az ispildngt ró-

ZSát (Ic S h  És ahogyan kijózanodott, mikor végre megért ette, 
hogy még sincs mindennek vége!

LACI: Összegezzük talán. Talpig férfi, aki hivatástudat
tal és fajszeretettel eltelve végzi m unkáját, a cserekészt örvé
nyek szellemében. A zt hiszem, ti is így jellemeznétek,

De most lássuk a többi szereplőket. Például a papol. 
GABI: Azt hiszem, róla nem igen tudnánk ú ja t mondani, 

annyira hasonlít a tanítóhoz. . . . . . .  . ,
LACI: Csakugyan, igazatl van. Nézzünk akkor m ásvala

kit. Lássuk akkor, m it szóltok a motoros kisgazdához1 
ÖCSI: Az csuda jó pofa volt!

FERI: Nekem mégsem a jópof ósága nyerte meg a tetszé
semet, hanem az, hogy szerette ugyan a motort, de a szíve a 
földhöz húzta. „Mert akinek eszi van, meg földje van, annak 
hegyesen áll a süvege!“

PITYU: Igen, nekem is az tetszett, mert általában az 
olyan emberek, akik belekóstoltak a technika csodáiba, ren
desen lenézik a földet. Pedig mégis csak a parasztság, u föld 
népe a nemzet alapja.

ZOLI: No és az is, hogy szemben a buta babonával, meg
m utatta, hogy a magyar embernek is van kereskedelmi érzéke.

GABI: No meg az se utolsó, hogy benne megvolt a kö
zösségi érzés: nem volt gyereke, mégis a saját ügyének érezte 
az iskolát.

LACI: Ügy látom, nektek is tetszett, hogy vegre nemcsak 
a „buta" parasztot m utaják meg a városnak, hanem valódi 
alakjában láthattátok egyszer. No, de mit szóltok a púpos 
vegyészhez1

ÖCSI: Szegény ember! Ügy sajnáltam, amikor a szeretet 
képletéről kérdezősködött. A z ilyen ‘embert nem szeret- 
hette senki.

GABI: Igen, a külsőre nem lehet adni. Mert valóban 
értékes ember volt. Hiszen elment bocsánatot kérni, mikor 
belátta, hagy hibázott.

FERI: A számból vetted k i a szót. Én is a külsőről 
akartam mondani ezt, most azonban már csak azt hagytad 
nekem, hogy kár volna ilyen embereket veszni hagyni. Meg 
kell fogni a kezüket, szeretni kell őket. Nagy Gábor módjára. 
Megéri, kincset lehet találni. Cserkésznek való feladat.

LACI: Igen, itt is „ránk vár a világ!" De halad az idő, 
haladjunk mi is tovább. K övetkezik a bányamester.

PITYU: Én nagyon megszerettem az öreget. Mintha az 
apámat láttam volna. Ö is éppen úgy tud haragudni, ha va
lami igaz ügyet elgáncsolnak,

FERI: Nekem is nagyon tetszett. Jó volna, ha mindenki 
ígg tudna küzdeni az alárendeltjeiért.

LACI: Igen, ö a jóértelemben vett. régivágású ember, aki 
az igazságot mindenek elé helyezi. Példa arra, hogy az öre
gek nemcsak gáncsolni, hanem segíteni is tudják a fiatalokat. 
De beszéljünk talán egy keveset „mindnyájunk kedvencéről". 
a mérnökről.

GABI: Ju j de jó volt nézni azt a pofont. Csak azt saj
náltam, hogy nem kettő t kapott,

ÖCSI: Undorítóan önző alak! Semmi közösségi érzés, 
semmi szeretet! Ne is beszéljünk róla.

ZOLI: Pedig lehetne tanulni tőle!
PITYU: Ugyan m itf!
ZOLI: Hogy m ilyenek n e legyünk!
LACI: Szerencsére elég könnyű ezt megtanulni. Igazi 

cserkész ilyen nemcsak hogy nem lehet, de annyira távol áll 
az ilyen jellemtől, hogy eszébe sem ju t az ilyesmi. Végül még 
ejtsünk néhány szót a tarokktársaságról.

GABI: Szörnyű egy társaság. Kételkedni kezdtem, ami
kor láttam őket, hogy az ember a gerincesekhez tartozik,

PITYU: Igen, ez olyan, amikor valaki azt mondja, hogy 
el kéne menni, de marad, ahogy volt.

ÖCSI: Pedig megvolt bennük a jóindulat.
FERI: De hiányzott a tetterő és bátorság. Szerintem ez 

még sokkal rosszabb!
ZOLI: De azért én mégis tanultam  belőlük valamit! El 

sem hiszitek, hogy m it, Elhatároztam, hogy szabad pályára 
megyek. Én bizony senki kedvéért nem fogok a meggyőződé
sem ellen tenni, vagy nem tenni!

LACI: Igazad van. Csak akkor lehet nyugodt a lelki
ismereted, ha aszerint cselekszel, ahogyan érzel. Körülbelül 
végére értünk megbeszélésünknek. Nem mintha nem volna 
meg megbeszélni való, de azt nuir gyűlés után is elintézhet
jük . Most még ígéretem szerint térjünk vissza arra. hogy 
m it is akart tulajdonképpen ez a film i

ZOLI: Én azt hiszem, rájöttem közben. Nevelni.
GABI: Ilyesfélét akartam én is mondani. Csakugyan, ez 

az első film , amely céltudatosan kihasználja a lehetőségeit 
a nevelésre.

ÖCSI: És ügyesen, hiszen eleinte nem tudtunk rájönni; 
hogy nevelni akar. Jó is, mert ha az ember úgy megy a  
moziba, hogy most pedig nevelődni fogok, már sokat veszít 
az értékéből az élmény.

LACI: A zt hiszem, fején találtátok a szöget. Köszönöm 
az értékes hozzászólásokat, külön azért is, hogy nem. kellett 
a Sírálj/okkal szégyent vallanom Tóni bá' előtt.

#
Eddig tart a gyűlésnek az a része, amely minket 

érdekelt. Igazán örültem, hogy Lacival jöttem, mert 
nagy élmény volt részemre, ahogyan ezek a 15—Ifi 
éves fiúk józan fejjel, tárgyilagosan boncolták a tár
gyat. így érdemes moziba menni, mert sokszorosan 
megtérül a jegy ára a nyert szellemi kincsekkel. Pró
báljátok meg mindannyian, ha jó filmet láttok, ne 
hagyjátok kihasználatlanul, vitassátok meg.

Remélem, hasznát veszítek, annak, amit itt a Sirá
lyoktól ellestem. Jó mnlatást, és utána jó munkát!

Szyl.

16



REJTVÉNYEK
A megfejtéseket a következő 

címre küldjétek: „Magyar Cser
kész rejtvénye”, Budapest, V„ 
Nagy Sándor-utca U.

ftckülfiési határidő : 1042 november 30.
Az 1942. november l-i Magyar 
Cserkészben közölt rejtvények 

helyes megoldása :
1. Kakuk.
2. A következő számokat kell

összekötni: 7—6, 8—5, 0—].
10-3, 11—2, 12—1.

3. 1. gyalogság, gyorsfegyver
nem, tüzérség, páncéloscsaputnk, 
légierők, műszaki csapatok, folyam
erők. 2. Igen. 3. páncélvonat. 4. 
Vezérezredes. 5. Gyorshadtest. 6. 
3 dandárból. 7. Főtörzsőrmester. 
8. Igen. 0. Nem. a középiskolával 
egyenértékű végzettségűek is (pl. 
tauítóképezdei). 10. Agyú és tarack, 
légvédelmi ágyú és gépágyú.

4. Klefánt, zsiráf, medve, strucc,
, disznó, zebra, tyuk, kígyó, teve,

bika, sas.
5. A lámpa fényében porfelhő 

volt látható, tehát nemrég ott em
berek jártuk.

6. Hibás helyre rajzolta b e ; 
Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, az 
t'zsoki szorost, a Pictroszt, rossz 
helyen van a Retsezál, a Maros, 
Nagyszeben, a Sebeskőrös stb.
Küldjétek he érdekes rejtvényeket, 
keresztrejtvényeket Is szívesen köz
lünk, nzonhun u rejtvény rajzát 
tussal húzzátok ki és u helyes meg
oldást 3 (három) példányban mellé

keljétek.

I. Csillag-talány

gyűjtő volt. Vidéki kirándulásai 
során minden városban veit 1 —1 
darabot magúnak. Gyűjteményében 
voltak iker-plakettek is. vagyis 
olyanok, melyek közűi 2—2 szorosan 
egymáshoz tartozó volt. 10 drb-ol 
itt láthatunk a képen. Próbáljatok

ezekből 5 párat (melyeket egymás
hoz illőknek tartotok) összeállítani.

3. Nyomozzunk !
— A betörés gyanúja miatt 

ezennel letartóztatom ! -— fordult 
az előállítotthoz a rendőrtisztviselő.

— Ez ellen ismételten tiltako
zom ! — kelt ki magából a gyanú
sított, — én a kérdéses időben, 
mikor a betörés történt, a  Hóvirág 
kertészetben voltam.

— lis mit keresett ott ?
•— Ezt a csokor őszirózsát vásá

roltam ott — felelt a vádlott.
A detektiv kezébe vette a csok

rot, majd egy pillantást vetett rá 
s így szólt:

— Maga ezt a csokrot nem vásá
rolta, hanem a virágokat lopta I

Miből következtetett a detektív 
arra, hogy a virágokat nem vá
sárolta, hanem úgy lopta a ker
tészetből a vádlott ?

Egyik Don melletti vidék 0 fa
csoportját purtizánok tartották 
megszállva. Egyik bátor vadász- 
repülőnk azt a megbizutást kapta, 
hogy minél kevesebb üzemanyag 
felhasználásával semmisítse meg 
ezeket a bandákat. Repülőnk a fel
adatot ngyszerűen meg Is oldotta, 
még hozzá 4 egyenes vonalban 
végzett repülés közben oldotta ki 
bombáit 111. semmisítette meg az 
ellenséges bandákat.

Mit gondoltok, hogy sikerül! ez V

$. Gyanús lelet

Egy olasz régiségkereskedő 
bocsátotta áruba ezeket az oker led 
származó (áliitóhig Hereutnmim 
romjai közt talált) leletet. Egy híres 
tudós pillanatra rátekintett a kőre 
és kimondotta az Ítéletet:

-  EZ A KEKET HAMIS !
Mire alapítót la állítását a tudós ?

6. Kenyerespajtások
Beküldte: Dr. Szűcs Imre, Róma

Két cserkészbarát „mozgótábo
rozáson" vett részt, Erdélyt jár
ták. Az egyik 5, a másik 3 cipót 
vitt magával. A Hargita aljánál 
egy éhes turistával találkoztak, 
kinek semmi ennivalója nem volt, 
pénze azonban volt bőven. Le
telepedtek és Jó étvággyal bizony 
elfogyasztották együtt mind a 8 
cipót. Visszafelé elkísérték a ba
rátságos turistát a vasútállomásra 
s ott az idegen, mikor a vonatra 
felugrott, 8 pengői csúsztatott az 
egyik cserkész markába, hogy ősz-: 
szák meg u kenyér arányában 
igazságosan. Még tiltakozni sem 
tudtak, a vonat máris elrobogod. 
Az egyik fiú erre így szólt:

— Nekem volt 5 kenyerem, tehát 
kapok 5 pengőt, neked pedig ma
rad a 3 kenyered után 3 pengő. 
Egy látszik, ez az úr Így számí
totta.

A másik barát nzonhan így felelt:
— Igazságosabbnak tartanám.

ha arányosan 4—4 pengőt ka (ma 
mindegyikőnk és én megtérítem 
neked az ő-ik kenyered árát. úgy, 
mintha 4—4 cipónk lett volna 
mind kettőnknek.

Azonban sehogy sem tudtak meg
egyezni, ezért hazatérve, parancs
nokukat kérték meg az arányos el
osztásra.

Mii gondoltok, milyen arányban 
osztotta e! a parancsnok űr (aki 
történetesen szúmtantanár volt) az 
összeget ?

7. Fogas kérdés
Képzeljétek el, hogy van egy 

óriási kötelünk, mellyel a Földet 
az egyenlítőn körül tudjuk szorosan 
kötni. A kötél azonban nemcsak 
hogy szorosan simul a Földhöz, de 
még egy 10 méteres darab marad is. 
Mit gondoltok, ha ezzel a meg
maradt 10 méter kötéllel az egész 
kötelet meglazítanánk, maradna-e 
köröskörül a kötél alatt akkora rés. 
illetve hely, hogy egy nagyobbacska 
katicabogár át tudjon ott mászni.

8. Keresztrejtvény
Cserkészéin. Beküldte : Kraus Wnlter, Kassa.

Megfejtésül beküldendő : a vízszintes t„  35., 50. és a függőleges E. 12. sorok!

tízszintes sorok: 1. A cserké
szetben gyakran lordul ez elő. 
13. A munkál ez koronázza. 14. 
Mássalhangzó kiejtés szerint. 15. 
Komoly, nagy gondolat. 16. R-rel: 
állat. 17. Vágoeszköz. 19. Német 
szamár keverve. 20. Nem rám. 
21. Kérdőszó. 22. Mássalhangzó 
kiejtés szerint. 24. Vissza: lyuk 
falusiasán. 25. Német -on, -en 
-ön. 26. Kiszemelt dolog. 27. Dévai 
Rátony Dénes. 29. CO. 30. Vissza : 
lapos. 31. -ra pára. 33. ÓN keverve. 
35. A keleti fronton Igen gyakran 
fordul ez elő. 40. Feszes fele, 41. 
Ilyen hullám is van. 42. Szólam. 
43. OÁ. 44. Kevés ellen szava. 46. 
Az, emberben van. 49. Háziállat 
(ék. h.). 50. Így is lehet célba lőni.

Fűgjiflleiies sorok: 1. Villám
gyorsan kell történnie (névelővel). 
2. Kér. 3. Az ember beszédében

gyakran meg . . . .  4. Német névelő. 
5. Hegyes szerszám. 6. Az, Operuluiz 
építője. 7. Gondol. 8. A vízszintes
31. párja. 9. Azonos mássalhangzók. 
10. Mutatószó. 11. Latinul: Non 
mei colloquatur-ban van (nem 
rólam beszél). 12. Nemzeti Fark 
Eszak-Amcrikában. 17. Olaj, köz
ismert idegen szóval. 18. Vasgyára 
van. 21. Elkészült. 23. A győztes 
kapja. 26. Vissza : a macskát ker
getjük ki evvel a szóval. 28. A 
hét vezér egyike (ék. h.). 30. A 
vízszintes 44. fordítottja. 31. Csúf.
32. . . .  tulajdonod. 34. Költészet 
faja. 36. Ilyen gimnázium is van. 
37. Mindegyik közlekedési eszköz
nek kell, hogy legyen. 38. A fém. 
39. Német összes (ék. h.l. 44. Fű
szer. 45. Sóhajtás. 47. Tiltó szó. 
48. Kassa város személygépkocsi 
betűjelzése.

A Magyar Cserkészmozgalom hiv. lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadja a Magyar Cserkészmozgalom. A szerkesztésért és a kiadásért Koseh Rélaclr. felel. 
•Előfizetési ára 6 pengő. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő (egy összegben küldendő be í). Vállalatok

nak, jogi személyeknek egy évre 25 pengő. Egyes szám ára 30 fillér.
A postatakarékp. csekkszámla száma : 31.428. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V, Nagy-Sáttdor-u. 6. Cserkészház; telefon: 111_234 és 116_726.
Nyomatott Forrás Nyomdai Maintézet és Kiadóvállalat R.-T, mélynyomó körforgógépein, Budapest, VII, Dohány-utca II




