


A  D I A D A L M A S  
CSERKÉSZLILIOM

1912-1942

150 képpel. Ára 4 — penjgő.
K a p h a t ó  ü z l e t e i n k b e n .

£eaeníe éö G&e/dU&a&att
3 § f ú & á g i  B x k H

Űj ifjúsági és gyermekkönyvek. A karácsonyi idény legszebb könyvei!
A Magyar ifjúság könyve A komoly ifjúság könyve

Dékúny András : Molnár Gábor :
A  H U S ZA D IK  S Z A Z A D  

VILÁG VÁN D O RAI
Századunk nagy utazóinak 
földrajztudósoknak és szenve
délyes világvándoroknak szí
nes, gazdag portrait-gyüjte- 
ménye ez a könyv. Mindenkit 
megtalálunk benne, akinek 
utazásai, felfedezései, hősi ka
landjai a békeévekben lázba 
hözták a világot. Sok képpel, 

térképpel.
Ara szép kötésben 9.50 pengő

A  KUTYAFE.TÜ S Z IK L A

Az író tudományos és vadász- 
utain hosszá éveket töltött 
Dél-Amerika őserdeiben. Na
gyon jól ismeri ezt a színes, 
csodálatos világot. Ottani él
ményeit izgalmas, fordulatos 

regényben meséli ei.
Ára 6 pengő, kötve 8.50 pengő.

A z 1942. év 1 e g s z e

Ossian Elgström : 
K A R IN  ÉS V V A R Á ZSL Ó
A gazdag északi gyermekiroda
lomnak egyik nagy értéke ez a 
gyönyörű svéd meseregény. Apa 
minden reggel mesél kislányának. 
Mese, játék közben jutnak e! a 
varázsló óriás birodalmába, ahol a 
kisleány gazdasszony lesz és ren
geteg mulatságos és izgalmas él
ményben van része. A mese és va
lóság művészi összeszövődése ez a 
gyönyörű gyermek könyv. Végig szí
nesen nyomtatva. Rónay Erntni mű
vészi rajzaival díszítve jelent meg. 
Ára szép kölesben $ pengő.

1» g y e r m e k k ö n y v e i

P A SZU LY  PISTA 
L A K O D A L M A

A'gyermekek legkedvesebb ké
peskönyv-figurájának, Saláta 
Sárának testvére a mókás, 
kedves Paszuly Pista. Vida 
Mária ötletes művészi rajzai. 
L. Fittlei* Vilma szép, csengő 
versei teremtették meg ezt a 

gyönyörű képeskönyvet.
Ára 29.x 30 cm. nagyságú ke
mény kartonra feszítve kb. 10 P

Singer és Wolfner Irodalmi Intézet kiadásai. Megtekinthetők minden könyvesboltban



„ A  jó harcot végigharcoltam, a hitet megtar
tottam, vár reám az igazság koszorúja, melyet 
megad nekem az Úr, az i g a z s á g o s  b í r ó !

főhadnagy, a 3, Regnum Marianum 
cs. tagja: Német Sasrend 111. o. 
érdemkeresztje.

H Ó D Y  ISTVÁN,
a 124. cs. tagja: Magyar bronz vitéz
ség i érem.

MAROSI FERENC,
a 13. Ezermester cs. tagja: Dicsérő 
elismerés hadiszalagon a kardokkal. 
(Kétizben.)

V IT É Z  RÓ N A MIKLÓS,
alezredes, a 124 cs. tagja: Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje hadiszala

gon a kardokkal.

vitéz nemes stanagorai 
SOLYMOSSY U LÁSZLÓ ,

vk. ezredes: Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje a hadidiszítménnyel és 
kardokkal.

S Z E N T Á G O T H A Y  M ÁRTON dr.,
ezredes, a 124. cs. tagja: Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje hadiszalagon.
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S ZÉNS ZÜNET!
Egy húsvéti rajkiránduiás alkalmával a pannon 

halmi bencésapátságot kerestük fel. Megnéztünk min 
dent. Sohasem felejtem el a hatalmas ebédlő egyik 
freskóját: hatalmas boroshordó, amelyről lepattannak 
a vasabroncsok és a széthulló dongák közt szertefolyik 
a drága ital. Felírása: „Libertate periit.“ Magyarul 
valahogy így hangzanék: „Belepusztult a szabadságba."

A  hosszú szénszünet folyamán sokszor gondolja-' 
tok erre a képre és jusson eszetekbe, hogy néha a siza 
badság is lehet káros! Nem szabad szétesnetek, testileg 
lelkileg széthullanátok azért, mert az iskola vasabron 
csai nem fognak össze benneteket! A  szénszünet  ̂ lehet 
nagyon hasznos, de lehet nagyon káros is: tőletek függ, 
milyen lesz! Gazdálkodjatok tehát okosan és ügyesen 
a drága, sok idővel, amely soha vissza nem tér!

Néhány gondolat: a hét bizonyos napjain jöjjön 
össze az őrs az Otthonban, vagy ha azt nem fűtik — 
valamelyiktek lakásán. Rendezzetek játékdélutánt, 
amikor mindenki hoz magával néhány társasjátékot. 
(Sakkversenyt is rendezhettek!) Kiírhatnátok néhány 
pályázatot: rajz, fénykép, irodalom, kézügyességi 
munkák. írjátok meg, hogy szerkesztenétek a M agyar  
Cserkész-1, ha ti volnátok a szerkesztők?! Repülőgép 
modellt is csinálhattok. Készüljetek műsoros előadásra, 
tanuljatok be színdarabot, komoly vagy tréfás jelene
teket. Szavalóverseny sem rossz gondolat, népi tán 
cok elsajátítása sem kutya! Álljatok össze és látogas 
satok el egy-egy múzeumba, képtárba. Ahol van fedett 
uszoda, menjetek el egyet úszni. Érdekes a vízből ki 
nézni az ablakontúli havas tájra! örsi korcsolyázás, 
síelés pompás dolog. Készüljetek raj- vagy csapat 
kiállításra: számtalan lehetőséget ad! Tanuljatok meg 
könyvet kötni vagy más ipart elsajátítani. Ha akad 
ismerős asztalos vagy más műhely: beállhatnátok szén 
szüneti inasnak! Ti is tanultok, a mester is — remélhe
tőleg — valami hasznotokat veszi. Cserkészkaptár 
módszerekkel gyüjthettek néhány pengőt. Mindennek 
van értéke, mindenből pénzt lehet csinálni. Van-e a 
környéken szegény, segítségre szoruló család? Esetleg 
elhagyott beteg bácsi vagy néni? Az őrs felváltva se
gítheti őket. (Ápolás, főzés, takarítás, szórakoztatás.) 

A napi jótett a szénszünetben még sokszorosan 
kötelező! Lehet naponta többet is „elkövetni".

Segíts szüleidnek odahaza és a világért se légy 
\útban senkinek! Segíts takarítani, főzni! (Jó alka 
a főzés-tanulásra! Gondolj a táborra!) Bátran elvál 

lalhatod a cipőtisztogató-Bzolgálatot a szünet tartamára. 
A sorbanállás is pompás feladat egészséges cserkész 
számára! Vannak-e kis testvéreid? Vidd őket sétálni.

3 t a -----------------------------------

E L Ő F I Z E T S Z  A

A la g y x v i Cóei&éó.zsíe
NAPONTA NEM E G É S Z E N  
1 FILLÉRREL JÁRULSZ HOZZÁ 
A C S E R K É S Z S A J T Ö  FENN
TARTÁSÁHOZ! TALÁN SOK?
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A M A G Y A R  LÉLEK NAGY V A R Á Z S L Ó J A  60 ÉVES
» I r t U  . .  * _  i„.us UoMintt SirríUt a hamv.rí.

A ki nemes gyüm ölcsfát ültet, gyakran abban a tu
datban teszi, hogy virágba-bor utasat, zamatos g yü 
mölcseit talán csak unokái elvezhetik.

íg y  van ez a nagy eszmék m agvetőivel is. A  Gond
viselés kivételes ajándéka, ha a m agvető életeben la 
katja eszméinek diadalmaskodását.

Ez az ajándék jutott Bi Pi-nek, élete 
amikor a gödöllői jamboreen maga korul lathatta a 
világ ifjúságát, abban a mozgalomban OMte^et o n - 
hány fiúval kezdett m eg huszonöt évvel korábban. S e* 
a legszebb születésnapi ajándék jut a m agyar zene 
nagy mesterének, a hatvanadik születésnapjai ulo 
K odály Zoltánnak is.

Kodály születésnapja a m agyarul dalolo es m uzsi
káló M agyarország katonáinak nagy

Mi cserkészek mar korábban vallattuk a rónai i 
csapat szerepét abban a nagy hadjáratban am ely  
K odály Zoltán karmesteri pálcájának vezérlete alatt 
a m agyar zenei élet m eghódításáért indult; s eppew 
ezért', ú g y  érezzük, hogy az ünnepi seregszem lén ott a 
helyünk K odály karmesteri dobogoja közvetlen köte
lében. V ele együ tt büszke öntudattal vesszük szamba 
a hadjárat eddigi eredm ényeit s egyúttal öröm m el je 
lentkezünk a további feladatok vallalasara. «

M i is történt hát ebben a győzelm es hadjáratban. 
Mi volt a cél s m it sikerült m eghódítani?

Először is a m agyar értékek egy  nagy kincses-] 
bányájának felfedezése és feltárása. K odály Zoltán, 
Bartók Bélával és Vikár Bélával — mint a g yó g y fo r 
rások és nem esfém ek varázsvesszős kutatói -  ország
szerte felkutatták a m agyar nepzene eddig rejtett es 
már-már pusztulásra ítélt gyöngyszem eit. A z  o es ta
nítványaik fáradhatatlan gyű jtő  munkájának ered
m énye az a kereken 11.000 m agyar népi dallam, am ely  
a m agyarság szellemi vagyonának m ost mar elpusz
títhatatlan része. .

A  másik nagy vívm á n y a gyű jtött anyag számba
vétele és értékelése. Bartók Béla, K odály áoltan es 
Szabolcsi Bence elvégezték a m agyar népdalok tudo
mányos rendszerezését, felkutattak dallamaink é v 
ezredes kapcsolatait s kiemelték a m agyar zenei gon
dolkozás törvényeit. Bartók és K odály gondozásában 
fog napvilágot látni a M agyar Tudom ányos Akadém ia  
teljes va g y  népdalkiadványa, am ely a népzenekutatás
nak az egész világon páratlan forrásmunkája lesz.

A  következő döntő diadal a gyökéréig m agyar mű- 
zene megalkotása. Ezelőtt Európát akartak "ta gozni  
zenészeink s ezzel csak az ü gyes  towíva«P»wfc / w d  
langyos tapsokat szerezhettek meg. Bartok és K odály  
a népzenében m egism ert eredeti m agyar zenei alkotas- 
törvénynek adtak hangot m űveikben s Európa csodál
kozva figyelt fel a soha nem hallott uj hangokra. A  v i
lág nagy zenekarában ahitatoson halkult el a lobbi 
hangszer, hogy helyet adjon a m agyar, zene diadal
masan szárnyaló vezérszólamának. Népünk "a g y  ze
nészei, éppen m ert a. m agyar lelket akartak kifejezni, 
az európai zene elismert 
úttörői lettek.

A  hadjárat következő  
mozzanata a népszerűsítés 
vo lt: a bedugult m agyar  
füleket kellett hozzászok
tatni a m agyar zene elfe
lejtett hangjaihoz.

A  népdal gyöngyszem eit  
nagy m estereink ú g y  lop
ták be a hangverseny- 
termekbe, hogy rem ekm ívű  
foglalatot, m űvészi kísérő
zenét készítettek hozzá. A  
társadalomban a cserkészet 
vállalta a nagy népszerű
sítő munkát. 1928-ban meg-, 
jelent a „101 M agyar N ép

dal'1, az első tiszta népdalgyűjtem ény. Szállt a hamisí
tatlan m agyar népdal szájról-szájra. Egym ásután szia 
l e t t e k  meg az olcsó népdalkiadványok s szaporodtak 
az iaazi m agyar zene hívei.

A z  új zenéhez ú j közönséget kellett neveim . Ehhez 
a gyerm ekek között s a gyerm ekek által kezdett hozza 
Kodály. M egírta csodálatos gyerm ekkórusait. A z is 
kólái gyerm ekórákon felragyogtak a aa/errae/esseme . 
amikor felcsendültek a „Süket sogor . a „Túrót eszik 
a cigány" v a g y  a „Lengyel László" hangjai. Polgári 
iskolák, leányliceumok énekkarai olyan m űvesei tel 
jesítm ényekkel állottak közönségük ele, am ely  
ben sem maradt el a felnőttek énekkarainak produkciói 
mellett. M egszületett az Éneklő Ifjúság mozgalma s 
egyszerre hódít szereplőket és közönségét az uj magyai

ZenéM i volt mindennek a cé lja i Nemcsak zenei m űvelt
ségünk színvonalának emelése. Több ennél. E g y  m*ss~e' 
tekintő nem zetnevelői cél: a nemzet oszeforrasztasa a

sajátosan m agyar zenei k̂ raba\ X ^ 9K o L u  a 
tetszik ez azokból a sorokbol, am elyeket K odály
,101" első kiadása elé írt:
’ A  földm íves nép között fennmaradt dalok java 
valamikor az egész m agyarság tulajdona volt. Ha azon 
igyekszünk, hogy újra az legyen, a m agyar közösség  
szűk körét tágítjuk. A k ik  e dalokat nem ismerik, nem 
akarják ismerni, önként kizárják magukat a nemzet 
nagy közösségéből, tartozzanak bármily szorosan vala
m ely részlet-közösségbe. M ert ez az a közösség, a W e p p  
érzésben találkozhatik az egyszerű  Pásztor a nemzeí 
bárm ely nagyjával, ahol mind a kettő csak em ber es 
annyit ér, am ennyire ember".

K odály életm űve tehát a m agyar lélek egysegének  
szolgálata a maga páratlan m űvészi tehetsegének esz
közeivel, valamikor öntudatos és íery.s^rw newío te- 
vékenységével, az ó v od á tól,és a napközi otthonoktól a 
Zenem űvészeti Főiskoláig és az Operáig, tehat ugyanaz, 
am it a maga szerény eszközeivel minden regoscserkesz

A z ünneplés fényében  íg y  áll előttünk a karmester i 
dobogón K odály Zoltán. Karm esteri pálcája varázs
vessző, am ely társadalmi válaszfalakat omlaszt es sza 
kadélcokat zár össze; de egyúttal marsall-bot, am ely  
tovább vezényli hadseregét: rohamra, a m agyar értékek 
m egbecsültetéséért, a m agyar lelkek alkotásainak 
diadaláért, a lélekben egységes uj M agyarorszag ki
alakításáért. . . .

A  diadalmas hadsereg szem leje lezajlott. A  vezen  
pálca int s mi, a nagyzenekarok utolérhetetlen feg yel
m ezettségével és egyöntetűségével, indulunk folytatni 
a harcot.

„Énekelj, m agyar ifjúság,
M íg a nemzetek maghallják 
Es szebb hajnal virrad ránk".

A m agyar öntudatra való nevelést már a kisded
óvóban és a napközi ottho
nokban m eg kell kezdeni. 
Nem  közömbös a nemzeti 
lélek fejlődésére az a körül
m ény, h ogy a kis óvodá
sok m ilyen  dalokat énekel
nek: ősi népdalainka t vagy  
idegen dalkultúrák sablo
nos utánzásait? Én, mint 
minden felelős és öntuda
tos m agyar ember, az ősi 
m agyar ének- és zenekultúra 
m ellett foglalok állást".

(Szinnyei M er se Jenő 
közoktatásügyi miniszternek  
az erdélyi tanítók gyűlésén , 

n a *  19i2 október 12-én mondott 
beszédéből.) R- p



Hiába keressük latin szótárunkban, vagy 
tudós Pápai Páriz Ferenc vaskos szógyűj
teményében, netán legújabb lexikonunkban I 

Seholsem akadunk nyomára, hogyan is 
akadnánk, mikor Csörge Tóni fejében szü
letett meg, Bagolyvár nagyközség szőlő
hegyén, a nyári táborozás alkalmával.

Felette hasznos a duxatox, minden jóra- 
való cserkésznek ajánlatos megismerkedni 
vele, különösen a mai, „kiadagolt”  világ
ban, mikor bőven kínálkozik alkalom ered
ményes felhasználására.

Napsütéses meleg nyári délután Káli 
Péter háza előtt üldögélt. . . Selmeci pipája 
füstje elnyomta az akácok terjengő illatát.

Nagy sebbel-lobbal Lukács Gedeon, a 
falu szája közeledett feléje.

—  Péter bátyám —  újságolta már mesz- 
sziről, —  hallotta-e, megjöttek a cserkészek! 
Most verik fel sátraikat a „Békalencsés”  
partján . . .  Legalább kétszázan jöttek . . .

—  Elég baj az öcsém!
—  Miért volna baj?
—  Mert fölesznek mindent! Pénzt meg 

alig lát tőlük az ember! Nem úgy, mint a 
nyaralóktól. . .  azok fizetnek szemrebbenés 
nélkül! Ennél jobb hirt is hozhattál volna!

—  Hát van jobb hírem is! Irányítva 
leszünk . . .

—  Na fene! Hát az meg mi?
—  Irányítva lesz a termelés! Megszabják 

hogyan dolgozzunk, mit csináljunk! Holnap 
érkezik az irányító ispán Pestről. . .

—  No, akkor rekvirálás lesz!
—  Dehogy lesz! Ez az ispán nagy szak

tudásával a korszerű gazdálkodást akarja 
velünk megismertetni. . .

—  Hm! Aztán honnan ismeri ez az ispán 
az én földemet?

—  Mondom, tanult ember az! Csak rá
néz a földjére —  és tud mindent. . .

—  No, az én földeimet nézegetheti! Nem 
tudom, mit kezdene azokon a szűkre szabott 
íöldsávokon! Mit irányít az ott nekem! 
Hiszen, ha ráállok az egyik végére, az ispán 
el se fér rajta! Azért mondom, rekvirálni 
akar ez az Ispán, nem pedig irányítani!

—  Dehogy akar! Nem olyan ispán az, 
mint aki hajcsárnak van a répakapáló 
sommások mellé állítva!

—  Nekem beszélhetsz, öcsém! Ispán — 
csak ispán! Majd örökösen a nyakunkra jár, 
meg noszogat bennünket! El nem mozdul a 
földem végéről, csak parancsolgat nekem!

— Arról szó sincs! Ki se megy a maga 
földjére . . .

—  Nem-e?
—  Nem . . .
—  Hm! Akkor meg minek az ispán?
Trombitaszó harsant, újabb cserkész-

csapat vonult át a falun. A tanyás pincék 
Irányába tartottak, a dombosodó szőlők 
felé . . . Julcsa néni, Káli Péter életpárja 
kijött a trombitaszóra.

—  No, anyjuk, amit a nyaralóknak tar
togattál, most eladhatod a cserkészeknek, 
megmaximált áron!

Julcsa néni Lukács Gedeonra sandított.
—  Meghibbant kend!? Nem tartogatok 

én semmit! Se a nyaralóknak, se a cserké
szeknek! Még apró krumplim sincs a mala
caimnak, hát mit tartogatnék!? Talán 
bolondgombát evett kend ? azért beszél

így? Okosabban tenné, ha kimenne a hegybe, 
utána nézne a hordóknak, meg egy kis 
rendet csinálna ott kint! Azt beszélik, 
rekvirálás lesz, mindent összekutatnak!

—  Hallod-e! —  fordult Káli Péter a 
falu szájához, —  mondom, rekvirálni jön 
az az ispán, nempedig irányítani! Már az 
asszony is tudja!

Julcsa néni nyelve szaporán pergett:
—  Úgy, úgy! csak menjen kend! Ha 

egyszer olyan rátarti a pincéjére! Hegyén- 
hatán állnak a hordók, meg a présház is 
csupa piszok! Ha híre megy a rendetlenség
nek, oda ám a becsület!

—  Értem a szót, no! Mit szaporázod 
annyitl Kimegyek, azután kész!

Lukács Gedeon nem hiába viselte a falu 
szája nevét.

Innen is, onnan is hallott egyet-mást a 
tanyás pincék boron kívüli tartalmáról. 
Csakhamar átlátott a szitán és rájött a 
valóságra. Nem a pincében levő rendetlen
ség veszélyezteti Káli Péter becsületét, 
hanem inkább az oda rejtett földi javak, 
zsír, szalonna, liszt és miegymás felfedezése... 
Nyilván ezeket akarja biztonságba helyezni...

Káli Péter viszont leolvasta Lukács 
ábrázatáról sejtelmeit —  és Így —  ami 
biztos, biztos, —  igen barátságosan hívo
gatta őt egy kis borkóstolóra.

Julcsa nénit a vendéglátás hallatára 
elfogta a rémület. Csak akkor nyugodott 
meg, mikor életpárja odasúgta neki:

—  Éhes ember ez! Betömöm a száját 
szalonnával meg borral. . .  Ne félj semmit, 
hallgatni fog!

Elindultak a tanyás pincék fel^.

Nem messze a tanyás pincéktől terült el 
a tábor . . . Éppen befejezték a sátorverést, 
uzsonnához készülődtek. A fáradtság leg
csekélyebb jele nélkül élénken tárgyalták 
a másnapi teendőket. Kora reggel kivonulás 
a vasúti állomásra, a fővárosból érkező 
gazdasági főfelügyelő ünnepélyes fogadta
tására, azután a felmerülő élelmezési nehéz
ségek leküzdése, nyersanyagok beszerzése.,.

Bagolyvár nagyközség népe immel-ám- 
mal fogadta a cserkészeket, mereven elzár
kóztak minden élelmiszer eladása elől. A 
tábor parancsnoksága azonban nem zárkó
zott el a rejtett készletek felkutatása elől 
és az ősi jelszó alkalmazásával erre utasí
totta a fiúkat. . .

Pirók Peti ott lábatlankodott a kiosztásra 
váró sajtkarikák körül. Mint csapata leg
torkosabb tagja, nagy érdeklődést tanúsí
tott minden élelem iránt. A nyalánkságok
ról ne is beszéljünk!

Petire már otthon is sok panasz érkezett, 
állandó torkossága kisebb-nagyobb civó- 
dásokra adott okot. Szülei is nehezteltek 
rá, de hasztalan dorgálták, Peti nem válto
zott. Minduntalan barátaira hivatkozott, 
akik sokkal bőségesebb tízórai és uzsonna
adagokkal jöttek el hazulról, mint ő . . .  
Mondani se kell, Peti csak az utánpótlás 
reményében túlzott szülei előtt.

Édesanyja sokszor mondogatta:
—  Kerülj csak egyszer idegen emberek 

közé! Maid akkor megtudod, mit jelent 
a mai világban élelmet beszerezni!

Feneketlen gyomra mellett —  ami igaz, 
az igaz, —  volt egy dicsérendő vesszőpari

pája . . . Dagadó mellel büszkélkedett „ta- 
lálmány"-ával, újrendszerű vitorlázó gép
mintájával. Buzgón nyilvántartotta a vele 
elért magassági és időtartami eredménye
ket . . .  E tekintetben első helyen állt a 
fiúk között. . .

Csörge Tóni választása Petire esett, mikor 
elindult a tanyás pincék felé, hogy ott kö
rülnézzen, lehetne-e valami élelmet szerezni 
a tábor részére. Úgy vélte, Petit hamar 
leleményes tettekre ösztönzi feltámadó tor
kossága. Társait is meg akarta előzni, akik 
csak másnap szándékoztak felderítő útjukra 
indulni.

Peti örömmel kapott az alkalmon, szeme 
felcsillant, már sok jó  zsíros falat birtoko
sának érezte magát.

—  Elviszem az albatroszt is . . - jó?
így nevezte vitorlázó gépmintáját.
—  Miattam elhozhatod. . . csak már 

gyerünk . . .
Peti elrohant. . .  Tóni előkereste villany

lámpáját, övébe dugta. Rendelésre készült, 
párjátritkitó példány volt ez a buzogány
alakú lámpa. Színes üveglapokkal ellátott 
sugárvetője háromszínű fénycsóvát lövélt, 
rászerelt iránytű és ébresztő szerkezetű 
zsebóra bővitette hasznosságát. Tóni magá
val hordta minden útjára.

Peti visszatért albatroszával, sietve el
indultak a tanyás pincék felé . . .

Káli Péter présháza előtt üldögélt Lukács 
Gedeonnal. Szótlanul borozgattak, ereget
ték a füstfelhőket. Túl voltak a „rend
csináláson” , a borospincéből nyíló föld
alatti üreg lejárójának álcázásán. Akna- 
szerű, kerek nyíláson létra vezetett Káli 
Péter titkos raktárába; jókora boroshordót 
állítottak rá, mely elfedte a lejáratot. így 
biztonságba remélte a másnap érkező rek- 
viráló ispán elől elrejtett földi javait.

—  Emberfia rá nem jöhet, az egyszer 
biztos! Lukács Gedeon száját betömte, 
legfeljebb még megtoldja egy jó  darab 
füstölt szalonnával. . .  Azután nem marad 
itt örökké az az ispán! Maholnap eleszi a 
fene, hiszen máshol is kell rekvirálni. . .

Lukács Gedeon pipaszárával a hegyoldal 
felé mutatott:

—  No, már jönnek! Nézze csak . . . egye
nesen erre tartanak . . .

Csörge Tóni meg Pirók Peti közeledett a 
távolból.

—  Hát jöhetnek! Én ugyan nem adok 
el nekik semmit! Hogy is ne! Maximált 
áron a mai világban! Bolond ha volnék!

—  Ne is adjon nekik, Péter bátyám! 
Majd a nyaralóknak. . .  azqk megadnak 
minden pénzt. , .

Az öreg lassan felemelkedett, a távolba 
kémlelt:

—  Nézd csak . . . mit csinálnak ezek ott? 
Mit szaladgálnak most egyszerre?

A magasba röppenő albatrosz megma
gyarázta a helyzetet.

—  Aha! Sárkányt eregetnek . . . Hogy 
nincs jobb dolguk . . .

— Nem sárkány az, hanem kis repülő
gép . . . Vele tanulják a szelek irányát . . .

—  No, vagy félszáz esztendővel ezelőtt én is 
így szaladgáltam a sárkány madzagával. . .

Megbékülve gondolt gyermekkorára:
—  Akkor bizonyj nyugodtabb világot él

tünk . . .  Azt se tudták, mi az a rekvirálás . .  .
A cserkészekre mutatott:
—  Hanem ezek, amint látom, nem ha

rapnivaló irányába vannak!
Peti már közelükbe húzta albatrosza 

zsinegét. Fent a magasban ellenszél érhette 
gépmintáját, hirtelen lecsapta egyenesen 
lábuk elé.

—  No, úrfi! Odavan a masina!
Peti nagy szakértelemmel vizsgálgatta a 

sérüléseket, Tóni a zsineget gombolyitotta.
—  Semmi komoly baj! —  jelentette ki 

Peti, —  csak a baloldali csürőlap hasadt 
be . . . összeragasztom és kész. . . .

—  Akkor megint jó lesz? —  érdeklődött 
az öreg.

—  Hogyne! Csak szél legyen . ! .
—  Mit ki nem találnak . . . Azután mond

ják csak urfiak, hol lehet kapni ilyen masinát?
—  Pesten . . .  ezt különben én csináltam... 

a saját terveim szerint. . .
—  Na és sokba került? Csak azért kér-
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dem, mert az unokámnak vennék egyet. . .  
ha nem nagyon drága . . .

Csörge Tóni tekintete rávillanl Petire.
—  Nem drága, bácsi. .  . egyáltalában 

nem drága . . .  Ha akarja, három hét múlva 
ezt olcsón megkaphatja . . .

—  Ezt? hiszen ez ott beszakadt —  mu
tatott a csürőlapra.

— Az semmi! Ha volna ragasztóm, össze
ragasztanám most mindjárt. .  .

—  És akkor felmenne a magasba? mint 
az előbb?

—  Még magasabbra, mert erősül a szél...
—  Hm! Hát egy kis lisztet adnék. . .  

ha azzal össze tudnák ragasztani. . .
—  Nagyon jó lesz! Hozzon csak lisztet, 

bácsi! Meg egy kis v izet. . .
Káli Péter megindult présháza felé.
—  Urfi — szólt vissza, —  azt mondja, 

csak három hét múlva adja oda a masinát...
—  No, igen —  három hétig leszünk itt... 

addig mi kísérletezünk vele . . .
—  Ne féljen a bácsi, jó  lesz három hét 

múlva is — nyugtatta meg Tóni, —  mi
előtt eladnánk, úgyis felengedjük . . .

—  No, jó! Akkor egyenek alm át. . .  
szedjenek a fáról, már megérett. . .

Pipaszárával az épület mögé mutatott:
—  Ott a szőlőhegy tövénél van az almás . .  .

Megvárta, míg a fiúk eltűnnek a ház^
mögött, a pincelejáróhoz tartott.

—  Micsoda ravasz bácsi —  súgta Tóni,
—  nem akarja elárulni, hol tartja a liszt
jé t . .  .

Pirók Peti hűtlenül elhagyta régi szenve
délyét . . .  ahelyett, hogy nekirontott volna 
az almásnak, a ház sarkánál földre vágó
dott, a fűben kúszva törtetett előre . . .  
igy kémlelte ki, merre megy albatroszának 
jövendőbeli tulajdonosa . .  . Feltámadó fon
tossági érzete legyőzte torkosságát. . .  Rövid 
idő múlva mosolyogva kúszott vissza Tóni- 
hoz.
if —  A pincében van a liszt. . .  most hozta 
fel az öreg . . . vele volt a másik is . . .  Most 
mit csináljunk?

—  Egyelőre sem mit. . .  megeszünk egy- 
pár almát és visszamegyünk . . . Majd vala
milyen ürüggyel lemegyünk a pincébe . . .

Visszamentek . .  . Peti hamar összeragasz
totta a csürőlapot, várta, mig megszárad. 
Tóni hirtelen megkérdezte:

—  Bácsi, nekünk mindenféle gombát 
kell gyűjtenünk . . .  a gombagyüjtemény- 
be . .  . penészgombánk még nincsen . . .  • 
Merre találnánk?

—  Ott, a pincelejáróban! Szedhetnek, 
amennyit akarnak!

Az öreg felemelkedett, megindultak a 
pincébe.

—  Mondják csak, úrfiak — szólt most 
Lukács Gedeon, —  nem tudják, mikor jön 
az irányító ispán Pestről?

—  Kicsoda? —  kérdezte Tóni.
—  Az a gazdasági szakember, aki majd 

irányítja itt a termelést. .  .
— A fene megette —  vágta rá az öreg,

—  rekvirálni jön az, nem pedig irányítani! 
Ugye, urfiak, így tudják maguk is?

Tóni halálos komolysággal ráhagyta:
—  Úgy bizony! Rekvirálni jön . .  . már 

holnap el is kezdi. .  . Reggel mi is kivonu
lunk a fogadására . . .

—  No, hallod! Mondtam neked, de nem 
hitted!

Leértek a pincébe. Míg Peti a lépcsőfok
ról tördelte a penészgombákat, Tóni gyors 
terepszemlét tartott. Éles szeme azonnal, 
észrevette a nagy boroshordó mellett fris
sen elszóródott lisztet. . .  Tehát valahol 
itt a raktár a közelben . . .

—  Igen —  mondta elgondolkodva, —  
holnap kezdődik a rekvirálás . . .  Elég baj 
az nekünk . . .

—  Már miért volna baj maguknak?
—  Mert a leventékkel együtt nekünk is 

segíteni kell a rekvirálásnál. . .  mi meg 
inkább játszanánk . . .

—  N o . . .  azután maguknak mit kell 
segíteni? —  érdeklődött buzgón az öreg.

Tóni övéhez nyúlt.
—  Mi visszük a duxatox-ot. . .  most 

d'uxatox-szal rekvirálnak . . . Már ki Is osz
tották nekünk . . .

— Nafene! Az meg mi a csoda?
—  Japán találmány . . .  olyan, mint * 

vízkutató vessző . . .  megmutatja pontosan, 
merre van a burgonya, liszt, zsír, szalonna... 
vagy akármilyen élelmiszer. . .  Az ember 
csak oda tartja és a készülék csengetéssel 
meg színes fénnyel jelzi, az elrejtett kész- 
leteket < • •

Kirántotta övéből zseblámpáját, ráfogta 
a hordóra. Mutatóujja körmével észrevét
lenül lenyomta a lámpára szerelt zsebóra 
ébresztő szerkezetének gom bját. . .

Sir! csendben hangzott a berregés, Káli 
Péternek elállt a lélegzete . . .

Tóni bekapcsolta a zöld üveget a sugár
vető elé, utána a kéket és pirosat. . .

—  Zöld: liszt; kék: szalonna és zsír, 
piros: burgonyái —  vezényelte harsányan.

Az öreg odavágta kalapját:
—  Tyüh, azt a nemjóját annak a buksza 

toknak. . .  Mit csináljak! Mit csináljak!
Peti oldalba lökte Tónit:
—  Most szólj neki! Adni fog mindent! 

—  Súgta neki.
Tóni leintette:

Bízd csak rám! — Súgta vissza.
—  Bácsi, a duxa- 

tox  ellen könnyű a 
védekezés . . .  olyan 
egyszerű, mint a két
szerkettő . .  . csak 
kevesen tudják . . .

—  Az Isten meg
áldja, fiatalúr, mond
ja meg . . .  Adok én 
mindent, amit csak 
akarnak . . .  Csak ne 
hagyjanak ebben a 
szégyenben . ..
'I — Nézze, bácsi, nem 
kell ide más, csak 
egy nagyobb tü
kör . . .  ahol tükör 
van, ott a duxatox 
nem működik! A tü
kör felfogja az elekt
romos sugarakat. . .

Lukács.Gedeon fcl- 
szaladt a présházba 
tükörért. Mondani 
se kell, a duxatox 
ezúttal nem műkö
dött.

Káli Péter nem 
győzött eleget hálál

kodni. Peti végtelen örömére megkínálta őket 
kolbásszal, sonkával, jó  fehér cipóval. Fala
tozás közben Tóni megjegyezte:

—  Azután mondja meg, bácsi, a többi 
gazdáknak is, hogyan védekezhetnek a 
rekvirálás ellen. . .  Csak egy tükröt kell 
oda tenni, ahol az elrejtett készletek vannak 
és nincs semmi baj! Csak azt ne mondják, 
hogy tőlünk hallották a tanácsot.

Az öreg égre-földre esküdözött, hogy el 
nem árulja jóakaróit. Másnapra is meghívta 
őket, hogy majd megbeszélik a masina meg
vételét. Utravalóul megrakodva indultak 
vissza a táborba. Peti felengedte albatro
szát, vigan szaladgáltak vele a domboldalon.

Másnap kora reggel Bagolyvár népe meg
indult a tanyás pincék felé. Asszonyok, 
leányok egymásután cipelték a különféle 
nagyságú tükröket. . .

A rekvirálást végző közegek játszi köny- 
nyen bukkantak a rejtett készletekre. 
Mindenhol az odatámasztott tükör árulta
a] a rnitplíhpilvpt

A nap hőseiről, Tóniről és Petiről még a 
gazdasági főfelügyelő is megemlékezett be
szédjében, miközben Bagolyvár népét nem 
éppen a legdlcsérőbb jelzőkkel illette haza- 
fiatlan viselkedésükért.

A táborban sokat beszéltek a duxatox 
sikeréről, amely három heti élelmiszer 
szükségletüket bőségesen biztosította.

Peti apró bűnei immár a múlt emlékébe 
merültek, emelkedő fontossági érzete fér
fias önuralomra sarkalta.

Káli Péter megvigasztalására elutazásuk 
előtt odaajándékozta neki a még mindig 
pompásan működő albatroszát. . .

Manaédeü, ott tneMSZC JCeíeteu! Az új esztendő első napján első gondolatunk felétek száll, ahogy 
az elmúlt esztendőt is a rólatok való megemlékezéssel fejeztük be. Legyetek nyugodtak, ezidén sem fogjuk 
elfelejteni, mi a kötelességünk veletek szemben. Tudjuk, hogy nekünk idehaza kell helytállnunk. Műhely
ben, iskolában, üzletben, irodában minden nap lendületesen és győztesen kell megvívnunk a napnak hét
köznapi küzdelmeit, amelyekből azonban az egész itthonlevő nemzet helytállása tevődik össze. Ez a helyt
állás pedig elősegíti a ti hősi küzdelmetek sikerét és a ti győzelmeteket!

Nektek és szeretteiteknek az újév alkalmából azt kívánjuk, hogy ez az esztendő megteremje harcotok 
és áldozatotok mindnyájunk által vágyott gyümölcsét, a boldogabb magyar jövendőt!

Cserkészkatonák, tőletek még azt kérjük, hogy ne feledjétek egy percre sem, mire kötelez a cserkész
törvény, a fogadalom és a fiúkorotokban a melletekre tűzött aranyliliom !

Ezt üzenjük, ezt kérjük ! Jó m unkát!
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A m ágneses aranyliliom
ttPbelh 61 el- á-?Sf tó Sj ! áni e,r,ök !:elf;PcéÍében vergődik a világ. A  Krisztus Urunk-ajánlotla, összefűző 

szeretettel szembenall az orok tagadas szellemének atomrombolása és egyelőre győzedelmeskedni látszik.
... - 1 '  ?zembenállunk a gyűlölettel! M i a szívünk tüzén kikovácsolj u k 'az egybefogó acélpántokat. M i gátlás 

nélkül érvény re juttatjuk az aranyos liliom mágneses erőit. „ A  cserkész minden cserkészt testvérének tekint / ”  
aj u csf rbészt. A  szegényebbet, a gazdagabbat is. A  tanultabbat, az egyszerűbbet is. A  városit, a falusit is.
Z Í l Z ÓtT r ,Íh fle’ h0î u l az aPJa -R g esk ezü , vagy gyűrűs ujjal dolgozó ? Előkelő családból származott-e, vagy 
kubikos-kunyhóban látott napvilágot ? Egyetemen tanult-e, vagy tanyai kisiskolában? Egyre megy : mi a fiát

be? ul>uk’ ha arraJ , rd,ey ies- ̂ e m  nézzük, milyen sport-egyesülethez tartozik. Azt sem, hogy hány 
talentumot adott neki az. Ur : családjában, észbeh képességekben, testi erőben . . . Csak egy a fontos, hogy ö is az 
aranyos hhom lovagja I Azért viselem a jelvényt, hogy rám ismerjen, láttámnak megörüljön, ha kell, segítségül 
hívhasson. Rám úgy számíthasson, mint testvér a testvérre. J J
V 1 Héjaszemmel keresem a jelvényt a szembejövőkön ! És szívesen köszöntőm, akiben felismertem a testvért,
Ha lehet, kiolvasom a szeméből, hogy miben lehetek szolgálatára. Megosztom vele, amim van: időt, erőt, tudást,
(ff*. ,  kenyeret, szórakozást. Szóval jelfutöm a szívemet iránta, mert tudom, hogy ilyen apró szálakból sodródik az a 
kötelek, ami az egy nemzethez tartozókat összefogja.

mindnyáj^nk^számár™ m^ neSeS ere^ 1 töre^en erőben továbbsugárzom, mert tudom, hogy azzal a jobb jövőt építem
----------------------------- - ---- - . .  , . . ______  V . E .

£átagxttáóunk a titka* ^wdan^pincéMen, 
ahol aa, émzwdeó műit metél

Fővárosi cserké
szektől gyakran hal
lottam már, hogy ősz 
végén és a téli hóna
pokban nem tud kö
zös vasárnapi pro- 
grammot tervezni az 
őrs. Arra hivatkoz
nak legtöbben, hogy 
nem rendezhetnek 
nagyobb kirándulást, 
a félnapos városi sé
tákról pedig egyhan
gúan megállapítják, 
hogy *az unalmas, 
mert —  pestiek lévén 
—  jól Ismerjük már 
a főváros nevezetes
ségeit, látnivalóit. .  .

Ezeknek azt mon
dom, nézzenek csak 
körül a fővárosban, 
bizonyára találnak 
még olyan látnivalót, 
ahol még nem volt 
az őrs több tagja és 
ami egy vasárnapi 
délelőttön megte
kinthető.

Ilyen érdekesség például a várhegyi barlang I Bizonyára még 
sokan nem láttátok.

•
Mélyen a várhegyi házak alatt húzódik ez az istenalkotta barlang.
Ha fölmegyünk a Várhegyre és megállunk a Szentháromság 

szobornál — háttal a Mátyás templomnak, —  rövid kis utcára 
nyílik tekintetünk : a Szentháromság-utcára. Szemünk mindjárt 
megakad az utca baloldalán, az első házon. Ódon épület ez, a tetején 
vékony, karcsú torony ágaskodik.

Ebből a házból juthatunk le a barlangba.
Városi ruhában járhatjuk a barlangot, mert rendezett, villany

nyal világított utak vezetnek a föld mélyén.
Sok munkába került, amíg ezt elérték I

*
A csendes várhegyi házak nagykapui sok regét és mesét zártak 

magukba ezekről a barlangokról, már évszázadok óta. Törökpin
céknek nevezték a budaiak hajdan ezt a barlangot. Eltitkolt kin
csekről, sötét katakombákról beszéltek. Egyesek azt állították, 
hogy titkos alagutak ágaznak Innen szerte az országba és voltak 
olyanok is, akik tudni vélték, hogy az ősi margitszigeti kolostorhoz 
vezettek innen a rejtélyes járatok a Duna alatt. Mások arról beszél
tek, hogy a török időkben Budavár visszafoglalásakor innen törtek 
föl az ostromlók segédcsapatai és véres harcok folytak a föld alatt. . .

És valóban, ha valaki lemerészkedett a várhegyi polgárok közül 
a házak pincéin át, a meredek, sziklavájt lépcsőkön, a sötét, titok 
zatos üregekbe, gyakran talált itt csontokat, koponyákat.

Idővel rablóbandák fészkelték be magukat a barlanglyukakba 
és innen fosztogatták a pincéket és lakóházakat. A városi hatóságok 
megsokalva a rablók garázdálkodását, elrendelték, hogy a házak 
pincéjéből nyíló mély üregeket be kell temetni.

így betemették a várhegyi barlangot, mert senki sem tudta,

— Séta a várhegyi barlangban —

hogy „valódi" barlang, tehát a természet munkája. Azt hitték, hogv 
csak emberfúrta pincékről van szó. Ezekről az üregekről, a regénves 
történeteken kívül, csak egy multszázadbeli mérnök térképe maradt 
fönn az utókorra.

Ez a térkép vezette tudósainkat az 1930-as években, mikor a 
barlang föltárását megindították.

A barlang föltárása nem volt gyerekjáték I
Az üregekbe csak a várhegyi házak sötét, dohos pincéin át 

lehetett lejutni. A pincék legnagyobb része épülettörmelékekkel, 
szeméttel volt eltömve és a barlangkutatók sokezer nedves, piszkos 
szemétdombokon vergődtek keresztül, hogy az üregek terjedel
méről, eredetéről némi fogalmat nyerjenek.

De munkájuk nem volt hiábavaló ! Nem találtak ugyan kln- 
csesládákat és arannyal tömött ládákat, mint a régi, jó  budaiak 
gondolták, de tudományos és idegenforgalmi szempontból nagyje
lentőségű felfedezést tettek. Több mint egy hónapig tartó földalatti 
kutatás után arra a fontos eredményre jutottak, a várhegyi törökpin- 
cek üregei egy nagy, összefüggő, természetes barlanghoz tartoznak .'

Most kezdődött csak az igazi munka 1 Ki kellett tisztítani az 
egesz barlangot és tudósaink nyomban tanulmányozni kezdték a 
foltáruló üregeket földtani (geológiai) és történelmi szempontból.

Neves barlangkutatónk, dr. Kadic Ottokár vezette a barlang 
föltárásának nehéz munkáját, ő  állapította meg, hogv a várhegyi 
üregrendszer földtani szempontból mésztufa barlang, mégpedig 
a világ legnagyobb mésztufa barlangja I

A barlangüregekben régi iszapot, homokot találtak és ebből arra 
a meggyőződésre jutottak, hogy a Duna valamikor az őskorban a 
Várhegy magasságában folyt. A folyami hordalék között hatalmas 
ősállatok csontjaira bukkantak.

Az ősrégi időkben a budai hőforrások egy része kb. ott fakadt, 
ahol ma Zala György híres honvédszobra áll, a Dísz-téren. Ezeknek 
a meszes hőforrásoknak vizéből likacsos mészkőréteg —  „földtani 
nyelven”  : mésztufaréteg —  rakódott le. Ennek a mésztufaréteg
nek az alján talajvíz szivárgott és a szivárgó víz idővel barlang 
üregeket oldott ki a mészkőből.
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Ezeket a természetes üregeket évezredekkel később a vár 
lakói kibővítették és mélyítették, lépcsőket vezettek le a barlangba 
és légaknákat fúrtak itt a föld mélyébe.

Szögezzük le tehát, hogy a várhegyi barlangot a vlzmunkája 
vájta és oldotta ki a mészkőből.

*
Most pedig sétáljunk végig a barlangban!
Hosszú lépcsősor vezet le a barlangba.
Ha a nyári hónapokban keressük fel a barlangot, bizony jó 

lesz összegombolni a kabátunkat, mert a fönti levegőhöz képest 
hideg a barlang hőmérséklete. Leheletünk azonnal meglátszik, 
amint leértünk a barlang első „termébe” . Télen pedig olyan enyhe 
levegő fogad itt lent, hogy akár melegedőnek is használhatnánk 
a barlang üregeit. . .  Persze, mindez csak csalóka látszat.

A valóság az, hogy, télen-nyáron mindig kb. + 8 " C a barlang 
hőmérséklete. Csak a kinti hőmérséklethez viszonyítva érezzük 
a barlangot nyáron hidegnek, télen melegnek.

A barlangra is megfelelő tehát a jó  pincék közmondásos erénye 
és feltétele: „nyáron hideg —  télen meleg” .

A várhegyiek nagyon régen fölfedezték a barlang jó tulajdon
ságait és igyekeztek okosan és célszerűen fölhasználni a barlangot.

Már a középkorban borospin
cék voltak itt és több középkori 
tányért és kancsót találtak a bar
lang föltárásakor. Ha a ház ura 
vendéget kapott, innen a barlang 
mélyéről hozatta a bort. Ha több 
hordó bora volt, akkor már a cse
lédség tudta, hogy kinek melyik 
hordóból jár, aszerint, hogy az 
illető mennyire kedves vendége 
a házigazdának . . .

Néha bizony olyan nagy le
hetett a sietség, hogy még a bo- 
roskancsót is ittfelejtették . . .

Tehát nem a törökök hasz
nálták először a barlangot!

A híres budai szőlők idővel 
elpusztultak és igy az egykori 
borospincék is elvesztették jelen
tőségüket.

A török időkben a sok pince 
jó volt raktárnak. Élelmiszert 
és hadianyagokat tarthattak itt.

A vízgyűjtők, a házakból 
lefutó sziklábavájt lépcsők, a 
tölcsérszerű légaknák és a kutak 
még ma is láthatók itt a barlang
ban, mint a letűnt korok régi világának, hétköznapi életének sok- 
szavú tanúi.

Már az első barlangteremben megpillantunk egy köralakú 
kutat. Talajvízzel van tele. Ahogy továbbhaladunk a barlang
termeken, még sok ilyenforma talajvizes kutat találunk. Jó ivó
vizet egyből sem nyerhetünk! Az egyik kutat jellegzetes, apró 
római téglákból rakták; egy másikban évszázados női csontvázra 
bukkantak.

Utunk állandóan kanyarog. . . Tiz-tizenkét méter mélyen 
járunk valahol az Uri-utca vagy a Szentháromság-utca alatt. Egy
másból nyíló, összekapcsolódó üregek és önmagába visszatérő 
tekervényes utak tízkilométcres labirintusa ez a barlang. Vezető 
nélkül nem volna ajánlatos elkószálni benne!

Az egyik keskeny üregben egy fekvő férficsontvázat láthatunk. 
Mellette ló és kutya csontváza.

Sok emberi csontra és koponyára bukkantak a barlang fel
tárásakor. A koponyákat összegyűjtötték és egy félköralakú üreg
ben rendezték el. Az egykori bajtárs és ellenség koponyája egymás 
mellett sorakozik itt, békés harmóniában. Magyar, török, tatár, 
német, szláv koponyák.

Sokféle náció került itt össze.
1686-ban, Budavár visszafoglalásakor ezrek hullottak el az 

ostrom alatt. A várból sivár romhalmaz lett. Nagy ceremóniás 
temetésre nem volt idő és pap sem lett volna elég . . .

A legtöbb holttestet levetették a barlangnyílásokon és földet 
szórtak rá. Nem sokat törődhettek a holtakkal, mikor még sok 
sebesült nyögött a romok alatt.

Szinte megrémülünk, mikor szórakozottan feltekintve az egyik 
pislogófényü, homályos üregben egy embernagyságú, barlangmászó
ruhába öltöztetett bábut fe’dezünk föl. Majd —  magunkban — 
röstelkedve jobban szemügyre vesszük. A barlangmászók ruházatát 
és fölszerelését szemlélteti ez az ijesztő, de tanulságos figura.

Elég sokáig sétáltunk a barlangban és az egyik pillanatban 
azt vesszük észre, hogy újra ott vagyunk, ahol elkezdtük; a barlang 
bejáratánál. Pedig egyszer sem fordultunk vissza! A barlang teker
vényes útjai visszavittek a kiindulás pontjáig.

*
A barlang megtekintése után is marad még látnivalói
Nagyszerűen berendezett barlangtani gyűjtemény fogad, mikor 

feljövünk a barlangból.
A barlang föltárásakor előkerült őskori maradványokat és 

történelmi emlékeket mutatják itt be. Láthatunk őskori elefánt 
és orrszarvú fogakat. Mindegyik hatalmas darab.

Ha ilyen nagy volt az elefánt foga, nehéz elképzelnünk, hogy 
milyen óriási lehetett az elefánt egész teste. A jégkorelőtti időszak
ban éltek itt ezek az állatóriások, legalább százötvenezer évvel 
ezelőtt! Akkor még meleg éghajlat uralkodott hazánk földjén.

Majd a jégkorszak hidege megdermesztett mindent és ekkor
már csak a mammut és óriásgim 
járt errefelé, hatalmas lépéseivel 
megremegtetve a talajt. Ebből a 
korszakból is vannak itt csont- 
maradványok.

Itt láthatjuk az egyik mam
mut lábszárcsontját. El sem férne 
egy közönséges méretű Iskolapad 
asztalán.

Az őskori emlékeken kívül 
még sok egyéb apróságok, közép
kori edényt, kancsókat gyűjtöt
tek össze.

Az egyik sarokban ágyúgo
lyókat halmoztak föl.

A török pipák békésebb időre 
emlékeztetnek.

A gyűjtemény nem csak a 
várhegyi barlanggal foglalkozik. 
Sok emléket, régiséget, fényképet 
találunk itt még, hazánk külön
böző barlangjaiból.

*

Kevesen tudják, hogy a vár
hegyi barlang érdekes világa bele
került regényirodalmunkba is!

A török időkben játszódó ifjúsági regényt, Szentgyörgyi Sán
dor: „Vihar Buda fölött”  c. könyvét bizonyára sokan olvastátok. 
(Miskával, az emlékezetes cserkészregénnyel egyszerre jelent meg, 
ugyanabban a sorozatban.,

A regény Buda visszafoglalásáról szól és a könyv cselekmé
nyének nagy része itt játszódik le a föld alatt. A könyv Írója pom
pás, élethű képet fest a barlang jellegzetes világáról. A regényben 
szereplő Pelsőcziék pincéjéből nyíló Csöpögő nem más, mint az 
egyik barlangüreg.

Itt botorkálnak a föld mélyén a regény szereplői mécsfénnyel 
kezükben, a rejtélyes útvesztők között. A barlangi alakulatokon 
át oson ki a várból Péter, a derék szappanfőzősegéd és a lovagias 
gondolkozású Lorenzo, aki messzi Itáliából jött, hogy harcoljon 
a kereszténység oldalán Budavár fölszabadításáért. . .

*
A várhegyi barlangot a Magyar Barlangkutató Társaságra bízták.
A barlang gondnoka Barbie Lajos bátyánk, a Magyar Turista 

Egyesület 30. sz. Hollós Mátyás cserkészcsapatának férficserkésze, 
Barbie Lajos nevét a külföldi barlangkutatók is jól ismerik. Élet
mentéseiről sokat beszéltek már cserkészkőrökben. Tizenhárom 
ember életét mentette már meg Barbie Lajos bátyánk!

Barbie Lajos bátyánknak itt mondunk köszönetét a rendel
kezésünkre bocsátott fényképért és további jó  munkát kívánunk, 
nektek, fiúk, pedig azt üzenjük, hogy látogassátok meg minél előbb 
a budavári barlangot . . . Nem bánjátok meg!

Vargha Kálmán 3. sz. Regnum Marianum cscs



Azután sor került mindenre. A szolga már meleg 
szavakkal beszélt hazájáról, a szép Németországról. 
Emrének ez még mind új volt s figyelő csendességgel 
itta tudományszomjas leikével az ismertető szavakat, 
.melyek egy új, érdekes világról adtak számot annak, 
aki maga is ilyenre vágyott.

— És mondod — kapott a szóba most Emre, — 
mondod, hogy jártál nagybátyám, Henricus úr udva
rában is . . .  mond. látád-e Thibold herceget, a rokont, 
kinek most várjuk érkezését? Látád-e? Milyen lovad? 
Erős, bátor? — Sokatvárón kérdett a herceg hangja.

— Látám többször Thiboldot. .. olyan idős lehet, 
mint te, nagyuram. Szép, derék szőke ember. . .  kegyet
len ember! — Az emlékezés keserűen nyikordul ki a 
szolgából.

Tavalytájt nagy lovagi torna volt Henricus 
udvarabam Thibold úr is vitt, az én uram is vitt. A 
szerencse úgy hozta, hogy egymással kerültek szembe. 
Az én uram nagyon kevés beszédű, de nagy cselekvósű 
ember s bizony csak kivetette nyergéből a hercegfit, 
az udvar nagy szégyenére, pedig hát Thibold úr sem 
szokott a szomszéd határba járni erőért, ügyességért. 
Az ifjú herceget nagyon bántotta szégyene s vörös drc- 
cal nézte uramat, amint térdenállva veszi át Henricus 
úrtól a diszes aranyláncot, a torna győztesének jutal
mát. Nem messze álltam a hercegfitól, hogy uramnak 
kéznél legyek, ha kell s láttam, hogy keze ökölben 
volt, szeme haragtól égett. Meglepődve néztem, rá, 
nem láttam még ilyennek sohasem. Azt tudtam, hogy 
uram és ő nagy versenytársak a bajvívásban, de ažt is, 
hogy nincsenek valami jóban, talán éppen a vetélke
dések miatt, bár az ember hall ezt is, azt is . . . kósza 
beszédek, iiem szoktam rájuk adni, de a herceg visel
kedése nem ment ki az eszemből.

— A napot nagy mulatság zárta le, mit az udvar 
adott a győztesek tiszteletére. Késő éjjel távoztak el a 
mulatozók. Az én uram is — ahogy mondják — az 
utolsók között távozott el az éjtszakai áldomásról. A 
sötétben az egyik házsaroknál többen megtámadták s 
mire mi, a nagy zajra, elősiettünk, csak elsuhanó ár
nyékokat láttunk. Uram ott hevert az utca kövén össze
szurkálva. Melléből erősen szivárgott a vér. Már nem 
volt élet benne.

— A nagy ijedtségtől és rémülettől minden okos 
dologra képtelenek voltunk. Mire felocsúdtunk kábu
latunkból, már mindenütt csendesség volt s seídmi sem 
mutatta, hogy itt embert öltek az előbb.

— Amikor felemeltük urunkat, hogy haza vigyük 
szállására, a sötétben ráléptem valami kemény lárgyra. 
Kitapogattam a köveken hollétét s azután zsebre tet
tem. Otthon néztem csak meg, a mécslángnál. Akkor 
láttam, hogy gyűrű. Nagyköves gyűrű volt s ládd-e,

uram! — a szolga oldozni kezd a nyakából egy piszkos 
kis bőrzacskót — ládd-e! Thibold herceg címere va
gyon rajta!

A szava suttogóra vált, ahogy mondta, talán félt 
is kimondani a magyarázatot tovább s a megértést a 
hercegre bízta. Teste kinyúlt Emre felé s inas karja 
mereven tartotta a gyűrűt. Egészen más volt ez az em
ber most, mint mikor beszélni kezdett. Feszülő testé
ben benne volt mondásának minden igaza s benne az 
ítéletvárás is azok fejére, kik ellen e gyűrű szólt.

Emre döbbent lsendben nézte a feléje nyúló em
bert. ' ösztönösen hátrább húzódott. Nem hinném, hogy 
az- ember elől, inkább annak igazsága elől, mit olyan 
jó  lett volna nem elhinni, de a gyűrű ott van a szolga 
kezében s úgy tartja azt feléje, mintha az örökkévaló
ságig akarná tartani. El kell venni a kezéből, meg kell 
bizonyosodni, de nem még! Csak egy pillanatig még, 
hadd higyjem, hogy álom az egész és nem igaz, hogy 
itt vagy te ember! Nem igaz, hogy beszéltél és nem 
igaz, hogy felém nyújtasz most valamit, a gyűrűt! . . . 
hogyan is mondtad, Thibold gyűrűjét! Nem, nem le
het!

Emre háborgó, vadul kavargó gondolatait a 
szolga suttogóra vett szavai hozták vissza a valóságra. 
A szolga újra beszélt, magyarázott, forró, lázas szavai 
arcába csaptak és égették arcát, égették lelkét.

— Mit gondolsz jó uram! — suttogta a szolga, — 
ha ez a gyűrű ott volt a véráztatta kövön, vájjon a 
gazdája nem volt-e ott? — Eszelősen felnevetett. — 
Ott volt! Ott kellett lennie! S ha ott volt, akkor az is 
lehet, hogy ő . .. — Emre hirtelen mozdulatot tett. 
mintha fel akarna ugrani, hogy torkára fojtsa a szót, 
a szolga hátra hőköl s a mozdulattól-e vagy majdnem 
kimondott súlyos vádjától-e, egy pillanatra elhallga
tott; Emre se mozdult tovább.

A szolga gondolkozva, nagyon halkan motyogott 
még tovább úgy, mint aki maga sem hisz már abban, 
amit mond.

— Talán, hiszen az is lehet, hogy gyűrűjét vala
kinek odaajándékozta s az most úgy került oda a gyil
kosság színhelyére. Lehet. Ki tudja? Az udvarban nem 
hiszi így senki.

— Bocsáss meg, jó  uram, az előbb elragadott az 
indulat, bolondokat mondtam, de . . . nagyon szerettem 
uramat s a hercegfi nézését, a vesztett viadal után, 
nem tudom elfeledni!

— Kutattak másnap az udvarban a gyilkosok után, 
de a gyilkosságnak se látója, se hallója nem volt. A 
gyűrűt meg nem kereste senki.

— Itt van azóta nálam. — Elgondolkozva babrált 
a gyűrűvel.

— Gazdám udvartartása feloszlott. . . mi elszé-
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ledtünk új urat keresni, ki erre ment, ki arra. . . en
gem is gazdátkeresőben fogtak el a kint portyázó ma
gyarok . . j. azóta itt kérem az Istent, hogy váltson már 
meg szenvedéseimtől, de nem hallja, hiába kérem! 
Talán . . . nincs is itt ezen a pogány földön az Isten?

Elfogyott az események malmán a szó. Csend ije- 
dezett a sátorban. Még az idő is megállt és várta an
nak a nagy harcnak a végét, amely ott dúlt az egyre 
gyengébb „kétkedéssel", egy remélt és annyira várt 
barátság romjai fölött.

Emre egyre csak a köves gyűrűt nézte.
— Igen. . .  ez bajor hercegi címer, fehér-kék zo

máncozás, arany oroszlán . . .  — képzelete előtt most 
megjelent a hercegfi, Thibold, mosolygósán, nagy kék 
szemével, karját feléje nyújtja, rokoni ölelésre . . . jaj, 
de mi ez a kezén? és ott.. . aranymíves ruháján? . . . 
Vér! . . . embervér!

Mint mikor egy lázas beteg kínzó álmától akar 
szabadulni, mit a képzelet szült torzra és iszonyatosra, 
egy olyan, mindent elsöpörni akaró, mozdulattal simí
totta meg Emre forró homlokát. A  gyűrűt beejtette 
kebelébe. Megrázkódott, ahogy a gyűrű hidege forró

Keze összekulcsolódott, fejét lehajtva adta meg 
magát. A harc befejeződött. A kétség és vele együtt 
egy várt, de meg nem érkezett valaki is meghalt.

A lelki társtalanság fájó magánya szállt lelkére.
— Hát senki sincs, akit magamhoz ölelhetnék, 

mint testvért, mint jóbarátot? Ezrek várnak rám s 
nekem senkim sincs! Thibold! Thibold! még meg sem 
érkeztél s máris elmentél tőlem!

A szolga súlyos álomtól görnyedezett a sátor sö
tétjében. Valahonnan elnyújtott hahó szaladt át a vi
zen. Emre felemelte fejét. Kihallgatott a sátorból.

Valaki keres valakit!
Azután belesóhajtott a csendbe. — Thibold! 

Gejza! — De a szó meghalt az éjtszakában.

ÖTÖDIK FEJEZET
A bajor hajók, átjőve a devini Duna-kapun, épp 

most álltak parthoz.
Csendesen kocódtak parthoz a hajók. A szokott 

kiáltozások is elmaradtak. Az esti nagy heje-huja

tűnő hangjaira már csak egy-két csonkig égett fáklya 
pironkodott.

A főhajó fedélzeti sátorában, egymás hegyén-há- 
tán, asztalok, padok alatt hevertek a részeg urak. Ott 
volt köztük Thibold herceg is; ő került, az urak részeg 
röhögése közben, először az asztal alá. Ezeken a vad 
tivornyákon szolganép nem állt sort, így nem volt, aki 
fölemelje. Ott hevert a mocsokban, asztali hulladékok, 
kifolyt bor, rágott csontok piszkában. Az arany ivó
kupa még mindig kezében, szőke haja bortól, izzadság
tól csapzottan lóg arcába. Néha még megszalad, értel
metlenül, szájának vonala talán motyog is valamit, ta
lán szólna?! De a mocsokból szabadulni akaró lélek 
ez utolsó kísérlete sem sikerült; révületbe hull az egész 
test és a meg nem hallgatott lélek, az ital mámorától 
elhódítva, hangtalanul hull a sötétség országába.

A  szurok-fáklyák könnyei még egyet-kettőt kop- 
pannak a hajódeszkákon, egy pillanatra felnyúlnak a 
lángok, azután nagyot lobbanva küldik az éjtszakába 
füstté vált lelkűket.

A nagy, fekete víz megcsobban olykor a hajók 
oldalán, megringatja őket szelíden s azután ijedten 
szalad tova, ha rácsikordul egy cölöphöz feszített kö
tél vagy feljajdul egy madár.

HATODIK FEJEZET
Lovasok haladtak a dunaparti erdők szélén fel

felé.
— Gejza! — szólt hátra Emre úr Bajnafiának!
— Szolgálatodra! — és már ott is táncoltatta lo

vát a hercegé mellett.
Emre ránézett egy villanásnyit Gejzára. Lobogó

szemű, nemes arcélű fiú volt Bajnafia Gejza. Jó lovas, 
nagy ivó, híres verekedő, meg azután rokon is. Gyula 
erdélyi vajda leánya volt Sarolt, Isteván királyúr édes
anyja. Saroltnak édestestvére volt Baj, Baj fia volt 
Bajna és az ő fia Gejza, Emrének anyai ágról unoka- 
testvére.

Gyula és fia, meg azután az egész környezetük 
igen csak ellene voltak az új hitnek, meg az új paran- 
csolónak, Isteván úrnak. Addig szították azután a tü
zet, míg kenyértörésre került a sor és a vajda fellázadt 
Isteván úr ellen. Hosszú egymásölés után hódolt csak 
be Erdőelve. A vezéreket, így Gejza apját is, elfogták 
s ki tudja, hol raboskodnak most, ki tudja, élnek-e, 
halnak-e?

Gejza kiskorában került az udvarhoz és Emre 
mellett nevelték, de a két fiú jó  barátságban sohasem 
volt. Gejza súlyos örökséget hozott magával Erdőelvé
ből; engedelmeskedett, ha parancsoltak neki, tudta, ki
től függ léte, de lelkét nem mutatta meg senkinek. Ko
poghatott azon az írástudó barát, a szelídlelkű Nagy
asszony, a baráti szót, érzést váró Emre! Nem nyílt az 
meg, de szemén sokszor idegen, vad tüzek vilióztak. 
Gejza egészep az apja volt. Szilaj, duhaj „akarom" 
magyar, kinek minden mozdulatán látszott az úr, lát
szott, hogy ő több, mert az öröksége is több, mint ez 
az egész hajbókolós udvartartás, a mézesszavú papok. 
A templomházak énekes könyörgései alatt is úgy állt 
ott, mint aki az emlékekből visszaüzenő táltosok el
nyújtott énekét hallja. Látszott minden mozdulatán, 
hogy családjából ő az egyetlen, aki szabadon mozog, 
akinek valaha cselekedni kell, akire bosszú is bízatott 
talán és aki nem fog késlekedni a fizetséggel, fizetni 
fog. Fájó, meg nem értett örökségét büszkén hordozta 
Bajnafia Gejza. (Folytatjuk)



A tatai 146. sz. Révai Miklós csapat
december 13-án ünnepélyt rendezett a 
gimnázium dísztermében. (12-én külön elő
adás volt a katonák és diákok számára.) 
Előadásra került Sik Sándor „Megyeri hit
vallás”  című költeménye, majd hat fiú 
cserkésztoborzót táncolt. A műsor főese
ménye Raáb Lajos „A z élet hősei”  című 
ötfelvonásos cserkészszlnmű előadása volt. 
Ez a színdarab, amely a cserkésztörvény 
életformáló ereiét mutatja be izgalmas 
élmények keretében, Velősy Elek „Miska”  
című ifjúsági regénye alapján készült.

A budapesti 199. Madúch-csapat gimná
ziuma kistermében december elején szépen 
sikerült kiállítást rendezett a csapat hu
szadik „születésnapja”  alkalmából. Már 
sok cserkészkiállítast láttunk, de talán 
egyikben sem találtunk annyi lelket, szivet, 
mint ebben. Minden tárgy, minden kép, 
napló, fénykép élményt, lelket sugároz. 
Lehetetlen ezt meg nem érezni I A kiállítás 
néhány részlete: élethűen berendezett tábor
részlet (nyári sátorral stb.), a csapat jóhírű 
színjátszásának emlékei, táborok naplói, 
modelljei, fényképei, rcgösutak sok emléke; 
egy tábor születésének tréfás útja stb. 
Érdekes a csapat nótafájának rajza is:

^mindenfelől
a lombos fa minden ága más nótafajta 
(katonanóták, cserkésznóták, népi dalok 
stb), az egyes levelekre pedig egy-egy nóta 
címe van írva! A kiállítás nyomtatott 
katalógusa nem az egyes tárgyakat, hanem 
az egyes csoportok elgondolását ismerteti. 
Külön említesreméltó a kalauzoló fiúk jó 
modora és ügyes magyarázata. A kiállítást 
főcserkészünk és országos parancsnokunk 
is megtekintette.

A budapesti 205. sz. Zrínyi Miklós csapat
december 13-án tábori beszámoló ünnep
séget rendezett a Vöröskereszt javára. A 
parancsnoki megnyitó után Gyóni Géza 
„Magyar asszony írja”  c". gyönyörű versét 
adták elő, majd Radványi Kálmán, „Dugó 
Jani Angliában”  és Karinthy Frigyes „Visz- 
szakérem az iskolapénzt”  című vígjátékát 
játszották el. Befejezésül „tábortűz”  kere
tében vidám jelenetek következtek a tábor 
életéből.

Majdnem mindennek az| ára emelke
dett, csak a MAGYAR CSERKÉSZ 
e l ő f i z e t é s i  á r a  maradt évek óta

________ 3  p e n g é i ________
szinte kizárólag német játékkatonákat áru
sítanak. El kell ismerni, gyönyörűek: min
den kis katona egy-egy apró, remek szobor
mű: híradó, utász, lovas, sebesültszállító, 
térképolvasó, tüzér stb. stb. De még sem 
a miénk, mégsem honvéd. Mi lenne, ha a 
magyar közönség egyöntetűen mindenütt 
magyar játékkatonákat kívánna? A német 
gyár nem fizetne rá, ha honvédeket is gyár
tana a magyar piac számárai Egy-két el
dugott helyen találtunk néhány magyar 
gyármányú magyar katonát, ezek azonban, 
sajnos, még nagyon kezdetleges készítmé
nyek. Valószínűleg jobbak lennének, ha 
általánosabbá válnék a kereslet. Örömmel 
állapítottuk meg, hogy magyar papír- 
katonasorozataink művészi megrajzolás és 
nyomdai kivitel szempontjából messze ma
guk mögött hagyják a külföldi készítménye
ket. Reméljük, a jövő karácsonyi játék
piacon már nagyobb tömegben fognak a 
honvédcsaDatok felvonulni. . .

HÓ A L Ó L  A
Hó nélküli téli táj 
hej de kopár, de sivár. 
Meztelen fák csontkarjai 
tán az Istent káromlani 
mutatnak fel az egekre 
és a szürke 
ködös űrbe
felgomolygó fellegekre.

Éjszaka a téli égen 
felhőfátylak közepében 
feltűnik a holdvilág, 
kopár fákra, 
sivár tájra 
ráhinti a sugarát, 
és a fekete fák karja, 
mint egy gyászoló királynő 
ezüstből font gyászpalástja 
olyan bús, és olyan szép.
Az erdőknek üstökén, 
mint a távoli remény, 
átragyog az égi fény.

De a nappal újra csúnya, 
és az erdő átkozódva, 
téli szélben szitkozódva 
rázza öklét felfelé, 
felfelé az ég felé.

És reggel 
egy hópehely 
a ködön át 
útrakel

T A V A S Z R Ó L  Á L M O D I K  AZ E R D Ő
Idelent j 
néma csend

Szürke égből három napja 
— Tejút róna csillagmagja — 
hull a hó a hegytetőre 
a völgyekbe, s az erdőre

Téli tájnak sivárságát 
háztetőknek pirosságát, 
patak partját, madárfészket, 
minden rútat, minden szépet, 
mint egy fehér takaró 
betakargatott a hó. 
Csendben alszik a természet, 
és valami nagyon szépet, 
különöset álmodik:

Álmodozik a tavaszról, 
virágokról, madárhangról, 
a kék égről, 
lágy szellőről 
és szelíd napsugarakról.

Milyen furcsa a természet 
kihalt benne minden élet, 
betakarva hómezővel, 
fehér, bársony szemfedővel, 
némán, holtan átúszik, 
és eközben, 
temetőben 
az életről álmodik.

Fazakas Miklós
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M int hitünk diadalát, 
Buzgó szívvel, lélekkel 
Dicsérjük énekekkel. 
Szép je l! A  jövendölt 
Csillag megjelent! 
Csillag megjelent!

A 919. sz. Arany János cserkészcsapat
gróf Teleki Pál regöshada Vasad községben 
helyi Népművelési Bizottsága áltál rende
zeti, 1942— 43. évi Népművelési tanfolyam

Cserkészkaptár-hirek
Az Országos Cserkészparancsnokságnak 

állatvédelmi célokra több madáretetőre 
volna sürgősen szüksége. Tekintettel a most 
meginduló Cserkészkaptár munkára, kér
jük a cserkészeket, hogy amennyiben jó 
madáretetőket tudnának szállítani, sürgő
sen tegyenek árajánlatot madáretetőkre. 
Madáretetők leírását megtaláljátok a Ma
gyar Cserkész 1942. évi november 1-i szá
mában, a 14. oldalon. Leszállításkor azonnal 
fizetünk, nyersanyagbeszerzésre esetleg elő
leget is nyújtunk.

Eddig 26 cserkészcsapat jelentette be a 
cserkészkaptár-munka megindítását. Kí
vánjuk, hogy Isten áldása kísérje munkáju
kat, és a nyári táborozásra már ne legvenek 
pénzügyi nehézségeik.

A decemberi „Vezetők Lapjá” -ban rész
letesen ismertettük a cserkészkaptárok cél
kitűzéseit. December hó első felében kü- 
küldtük a csapatoknak a cserkészkaptár 
szervezeti szabályzatát, néhány Diákkap
tárt és a kaptármunkához szükséges nyom
tatványok minta-űrlapjait. Most már csak 
a cserkész munka- és vállalkozókedv szűk 
séges ahhoz, hogy minden cserkész gyakor
latilag élje a takarékosság törvényét a cser 
készkaptármunkán keresztül.

Minden csapatnak jár a Diákkaptór. A 
Diákkaptárban közölt munkaalkalmakra a 
jövőben cserkészek is vállalkozzanak.

Itarátosi József

ünnepélyes megnyitója alkalmával a vasadi 
leventék közreműködésével jól sikerült regö- 
lést tartott december hó 6-án, szeretett 
Fővédnökünk, Horthy Miklós Kormányzó 
Ur Ofőméltósága névü'nnepén. A regölés 
tiszta jövedelmét, 124 pengő 20 fillért a 
Magyar Vöröskereszt céljaira ajánlották fel. 
A megjelent közönség lelkesen éltette a 
Kormányzó urat és Családját, nagy tapssal 
jutalmazta a leventéket és a regös cserké
szeket a végzett jó  munkáért, mely biztos 
záloga a szebb jövőnek.

T Ő L E D  F ÜG G
a magyar cserkészmozgalom 
jövője ! Felelős vagy érte !

A budapesti 3. sz. Regnum Marianom
csapat Sportbizottsága dec. 13-án rendezte 
„Bajnoki teáját”  a Damjanich-utcai szék
ház nagytermében, amelyen az 1942. évi 
atlétikai bajnokságok győzteseinek díjait 
osztották ki. A teát követő megbeszélés 
folyamán számos érdekes terv merült fel, 
amelynek eredményeképpen a csapat a 
következő évben több mint 300 cserkésszel 
áll be a magyar ifjúsági sport nagy táborába.

V posta kulturális célokat szolgáló 100 százalékos felárral ezeket a bélyegeket bocsátotta ki Szent László, IV. Béla és Nagy Lajos
királyunk emlékére. Bélyeggyűjtők, rajta!
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H I Á B A  K E R E S T E M  . . .
Olt voltam én is a Magyar Cserkészmoz

galom hetedik országos fényképkiállításán. 
Megnéztem minden képet, megnéztem min
den eldugott helyet, de hiába kerestem . . .

Pedig azt hittem, ha valahol, akkor itt 
összetalálkozom az én fényképezőgéppel 
vadászó cserkésztestvéreimmel. Volt ezen a 
fényképkiállításon mindenféle tárgy, szines 
és nem szines felvételek egyaránt. Tapsot 
tapsra halmoztak a felvételek boldog és 
méltán büszke tulajdonosaiknak. Amint a 
kritikusoktól halllottam, igazán pompás 
képanyaggal mutatkozott be a Cserkész
mozgalom. Amikor aztán már sokáig zen
gett körülöttem a dicséret himnusza, ami
kor már csaknem egy órája tüzetesen át
vizsgáltam mindent és hiába kerestem, 
megkérdeztem fényképészeink eygik szeme- 
fényét:

—  Tudnál-e nekem „vadállat”  felvéte
leket mutatni?

—  Hogynel —  hangzott a büszke válasz, 
azzal karonfogott és már vezetett is.

Bizony, nagyon elszégyeltem magam, 
mert lám szorgos kutatásom eredménytelen
sége napnál is fényesebben bizonyltja, hogy 
már nem vagyok az a mindent kiszimatoló 
szemfüles cserkész, aki valaha voltam. Mire 
ezt végiggondoltam, már megálltunk.

—  Hol a kép? —  siettem megnézni, 
mert még mindig nem láttam . .  . Aztán 
felfedeztem a képet. . .  Ott állt velem 
szemben egy valóban pompás felvétel, egy, 
a képnél is pompásabb királytigrisről, de 
sajnos, cserkészünk ezt nem az indiai fél
szigeten lőtte, hanem Budapesten, az Állat
kertben. Ezt bizonyította a ketrec is, amely 
természetesen szintén látszott a képen. — 
Hát ez nem az, amit én keresek. Itt csak a 
fényképésznek volt élménye a felvétel el
készítésénél, a természetjáró cserkész hop
pon maradt.

—  Én nem ilyenre gondoltam . . .
Most nagynehezen még egy képet mu

tattak. Megmutatták az úszó foxterrierről 
készített felvételt. A kép igazán minden 
dicséretet megérdemelt, de beismerték a 
körülöttem állók, hogy cserkész szemében 
—  egészen ritka kivételektől eltekintve — 

a foxit mégsem lehet a „vadállatok”  közé 
sorolni. Aztán még két víziszárnyas követ
kezett és aztán nem következett semmi. .  .

A Cserkészmozgalom VII. országos fény
képkiállításán hiába kerestem, egyetlen 
„vadállatról”  szabadban készült felvételt 
sem találtam . . .  És jövő évre?. . .

_____________ Barutosl (Weller) József

Márton Lajos mester rendezett válogatott müveiből igen értékes, szép jubileumi ki
állítást a budapesti „Műterem”  kiállítási helyiségében december 6— 16-ig. A hatalmas 
terem falán ízlésesen elhelyezett képek közt először a nagy festmények ragadják meg a 
néző figyelmét: Hunyadi János utolsó áldozása, A gyermekgyilkos Heródes látomása, 
Pacelli bíboros (a jelenlegi X II. Pius pápa) budapesti fogadása, A 12 éves Jézus a temp
lomban. Üde, ragyogó színek, megkapó elgondolások. Erőteljes a négy evangélista 
hatalmasméretü rajza. A kisebb képek közt kedves ismerősök, cserkészalakok, levelező
lapról jól ismert képek stb. Az egész kiállítás derűs, finom hangulatú. Itt Hunyadi 
János utolsó áldozását mutatjuk be fényképen, amint két apródjától támogatva 
fogadja barátja, Kapisztrán János kezéből a szent ostyát.

£>tdélyi népAiedeimeh
A  leány Szilveszter éjfelén kim egy a 

disznóólhoz, m egrúgja az ól oldalát és 
a disznó röffenéseiből kiszámolja, hogy 
hány év múlva megy férjhez. (Szent- 
gerice, Maros-Torda m.). Azonban ez a 
szokás legtöbb helyütt megvan, sokszor 
változatokkal. Így  néhol csak a szomszéd 
disznójának a „válasza”  érvényes. Má
sutt meg a legény is jósoltat a disznó
val. Például Ákosfalván (Maros-Torda 
m.) nem is újévkor, hanem karácsony 
éjjelén.

„A  léjány vagy legény leveti féllábá
ról a csizmát s a csurdé lábával m eg
rúgja a disznópajta ódalát. Erre a disz-

nyó megébred és durrag. Ahányat dur- 
rag, annyi esztendő múlva menyen fé r j
hez, vagy házasodik meg az illető. Ha 
egyet, akkor még abba az esztendőbe!"

Újévkor hajnalban a gyerekek ostor- 
pattogtatással járnak házról-házra. Ez 
azt jelenti, hogy az illető gazdának 
m arhá t ha jta n a k  be az udvarára, A  
marha szerencsét hoz a házhoz. A  gazda 
pénzt szokott adni a gyerekeknek.

Kajántón (Kolozs m.) Vízkeresztkor a 
következőképpen lehet megtudni, hogy 
ki megy férjhez hamarabb: Szitára vagy 
rostára egy-egy darab szalonnát raknak. 
Mindenik leány m egjegyzi a szalonna- 
darabkáját, amellyel körülrakták a szi
tát s előkerítik a házigazda macskáját.

A  macska az ízes falatok láttára csak
hamar a szitához megy. Amelyik da
rabka szalonnát először megeszi, annak 
a tulajdonosa megy férjhez leghama
rabb. f,,Adatok téli néphaguoniányaink

ismeretéhez“  cimü könyvből.)



M A G Y A R  T E M P L O M
Mi ezer éve templomot rakunk 
Élő kövekből;
S a mór-mar kész fal, hogy ha megdől 
Minden magyar Kőtníves Kelemen. .

Mi ezer éve oltjuk mindenünk 
A forró mészbe,
S bajunk, ha az Űr megtetézte,
Beleoltjuk önönmagunkat is.

Nálunk sem egyformák az emberek.
Ki kő, ki tégla
S ha új fal kell az omladékra,
Mégis mindenki egyformán magyar.

Van köztünk hangya és van Atlaszunk,
Aki eget hord.
Van víz a tűzre és a jégkort 
Enyhítő sok piros pásztortüzünk.

lih

Nálunk a harc, a munka soh’ sem áll,
Folyik serényen.
S mindig van költő, ki szerényen 
Dallá tud lenni testvér ajkakon.

Mi ezer éve templomot rakunk:
Szabad hazánkat,
Mit a vihar, ha romba rángat,
Testükből rakják újjá hívei.

7 órdaranyosi SZABÓ ENDRE
Kapható: M ÁT H C RÁDIÓNÁL
B U  D A P E S T,  V., B E R L I N I - T É R  4.

KÖNYVISMERTETÉS
A nemzet- és családvédő, józan levente. 

Irta Fodor Árpád, a Magyar Cserkész állat
védőrovatának közszeretetben álló veze
tője. (A pompás kis könyv ára 2 pengő 50 
fillér, megrendelhető az Országos Magyar 
Alkoholellenes Egyesületben, Bp., VI, Ki
rály-utca 112. II. em., Csekkszámlaszám: 
51,630.) A kis könyv a címben is jelzett 
három fejezetre oszlik és összesen 30 érde
kes, tanulságos történetet, elbeszélést tar
talmaz. Sokat tapasztalt, sokat látott, a 
világban nyitott szívvel és lélekkel járó 
férfi kedves, érdekes írásai ezek. Arra is 
alkalmasak, hogy őrsi- vagy rajgyűlésen 
felolvasuk, megbeszéljük őket. Amikor 
most ismét a cserkészet jellemnevelő mun
kája került az előtérbe, jó  segítséget jelent 
ez a könyvecske.

F I L M
Üzenet a Volgapartról. Aggódva mentünk 

el megnézni a legújabb háborús magyar 
filmet. Féltünk attól, hogy a nemes és szép 
tárgyat élvezhetetlenné teszi a kiállítás. 
Kár volt kishítűnek lenni. Nem, mintha 
a film olyan tökéletes lenne, hanem, mert 
tárgyánál fogva kell, hogy érdekeljen 
mindenkit. Bizony, vannak benne hibák. 
Egyrészük nem veszélyes. Pl. a vérszegény 
mese. (Sokkal gyengébb filmekre rámond
ták a „kitűnő”  vagy „élmény”  jelzőt.) 
A hibák másik része már kellemetlenebbül 
érintett. Kissé városi elképzelés például az, 
hogy a parasztleány a legszebb ruhájában 
megy virágot szedni a füzesbe. Ezzel szem
ben Sárdy János nagyon szépen énekel. 
Csak egyet nem értünk, bármennyire eről
tetjük is véges elménket. Miért kell a ma
gyar parasztfiúnak éppen angolkeringő

ütemben üzennie a Volgapartról? Szebb érdekes film. Szép eredmény, de még sok
lett volna, ha az ilyen stüustalansággal nem a pótolnivaló hiány.
rontják le a film hitelét. Mindazonáltal Sz. A.

CSERKÉSZEK NYERTÉK A Z EVEZŐSSZÖVETSÉG TURAVERSENYÉT
A Magyar Evezős Szövetség december 

1-én tartotta díjkiosztó közgyűlését. A köz
gyűlés közönsége között feltűnően sok volt 
a cserkész. A magyarázat a közgyűlés folya
mán kiderült: a 102. sz. Ganz-csapat vizesei 
nyerték az 1942. évi túraversenyt, Wün- 
scher Frigyes, a Magyar Evezős Szövetség 
elnöke tiszteletdiját és 84 cserkész kapott 
éremdíjazást. A nem mindennapi eset 
közelebbről is érdekelt s így feljegyeztem 
pár adatot az eredményekből. Közreadom, 
talán lehet tanulni belőle.

A verseny tárgya volt négy különböző 
távot: 6, 18, 84, és 130 km-t meghatározott 
időn belül megtenni. Az eredményt ponto
zással értékelték. A pontozási versenyben 
21 evezősegyesület vett részt. Az elért

A 102. Ganz-csapat vizicserkés/.-munkájának 
aratása

eredmények közül az első hét helyezés így 
alakult:

1. 102. GANZ-cserkészcsapat 2394,
2. BBTE 2147,
3. MAC 1058,
4. Nemzeti Hajósegylet 1025,
5. Műegyetemi Evezős Club 858,
6. FTC 839,
7. Pannónia 788.
Beszélgettem a Ganz-vizesek parancsno

kával, Wittvindits Tibor Ganz-gyári fő
felügyelővel, mi a titka annak, hogy a régi 
nagy evezősegyesületeket megelőzték.

—  A  titok nem titok. A Duna egész évben 
itt folyik Budapesten s mi minden szabad 
időnkben vizen vagyunk, tavaszi olvadástól 
a téli zajlásig. így sikerült 95 fiúval 110,000 
km-t evezni egy idény alatt, ami fiúnként 
átlag 1170 km-t jelent. És így sikerült 84 
fiúnak megszerezni a kiirt éremdijazást s a 
csapatnak az első helyet.

—  Hogy egyet mondjak: szeptember vé
gén, szeles, esős vasárnapon a legöregebb 
cserkészeimmel összejövetelt tartottunk. 
Összejövetel után, nem törődve a kellemet
len idővel, beültünk egy nyolcasba és egy 
négyesbe s —  hogy legyen egy kis test
mozgás is —  leeveztünk 18 km-t. Ez is 250 
km és 84 pont volt az összeredményhez.

Különben még most, decemberben is 
nagy az élet a telepünkön és még szaporod
nak a kilométereink.

Kommentár talán nem is kell a fentiek
hez. íme: egy útja a kemény magyar ifjú
ság nevelésének. Lévai Alajos
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Z O L I ,  A  l l O f t F O E L A L Ó C S j E  U K  É S Z
A legnagyszerűbb tiú a csapatban. Meg 

nyerte ősszel az egyéni akadályversenyt. A 
legügyesebb őrsvezetőjelölt a tanfolyamon 
Mint műszaki ember egy hónap alatt át
szervezte a csapatszertárat. A gyárban is 
megállja a helyét. Felettesei egyik legjobb 
munkaerőnek tartják. Tanonctársait mint 
„öreg inas" kemény, de bajtársias kordá
ban tartja. Odahaza pedig? Édesanyja sze
rint, mint egy szülői értekezleten hallot
tuk, elég jó  fiú az én Zolikám, de nem 
csoda, mert édesapja kemény, de szerető

6 óra 30 p. Reggeli torna. (Rádió nélkül.) Pár 
perc mozgás- nem lötyőgés! Ezek után nem hi

szem- hogy izomláza lenne a munkától

8 óra 10 p. Megindul a munka, gyorsan eló a 
szerszámokat! A segéd úr a kocsinál épp most 

veszi át a munkát.

kezekkel neveli belőle a becsületes magyar 
iparost. Csak az a baj, hogy keveset van 
odahaza. No meg a villanyszámla. Estén
ként nagyon sokat tanul, de apja neveli, 
apja bánja. Ilyen és ehhez hasonló meg
jegyzések hangzanak el illetékesebbnél ille
tékesebb helyeken. Fejemhez kapok. Ezt az 
embert keresem. Üj idők új ifjúsága. Csel
hez folyamodom. Bevallom — némi kétel
kedéssel a dolgok iránt, — elhatároztam, 
hogy rászánok egy napot meg egy tekercs 
filmet és meglesem Zoli barátunkat.

12 óra 15 p. Jól esik a töltött káposzta. Zoli ala
posan kiérdemelte délelőtt. No de van is étvágya!

15 óra. Zoliék mar a negyedik munkalapot kap
ják: „Alvázmegvizsgálás, szükségszerinti javit á- 

sok- ‘ Barátunk máris az aknában.

17 óra 10 p. Megáll az üzem. Futás az öltözőbe. 
Zoli percek alatt lemosdik, fél 6-kor már átöl
tözve, felfrissülve lép ki a telep kapuján. 6-kor 

gyűlés lesz!

10 óra. Munkaidő 
a javából. Zoli ba
rátunk pillanatnyi
lag porlasztó szét
szerelésével fogla

latoskodik.

21 óra 30 p. Talán még
sem kár azért a villanyért, 
amit így fogyasztanak el. 
Az újoncraj megkérte, 
tartson előadást a magyar- 
népdalról. Zoli lelkiisme
retesen készül az előadásra-

19 óra 30 p. Színhely: cscrkészotthou. Zoli sóv. 
úr éppen beszámolót tart az őrsnek, az Öv. tan

folyam kiránduláson szerzett élményeiről.

20 óra 30 p. Édeanyja beteg. Zoli nckigyűrkőzik 
és sebesen elmosogat. Könnyű annak, aki tábor

ban megtanulta.
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Állatvédelmi pályázatok
A Magyar Cserkészmozgalom Állatvédő Bizottsága, mint az 

Országos Állatvédő Egyesület utódja az alábbi pályázatokat hir
deti báró Kemény Árpád, néhai díszelnöke emlékére

1. Pályázatot hirdetünk olyan dolgozatra, amely párhuza
mot von az állati és a gépi munkavégzés között, különös tekin
tettel arra, hogy gépek alkalmazásával miképpen lehet az állato
kat kímélni. A dolgozat tartalmazza a pályázónak erre vonat
kozó megfigyeléseit, valamint elgondolásait is és pedig oly érte
lemben, hogy állatvédelmi szempontból mit értek el már eddig is 
a gépek alkalmazásával és még mit lehetne tenni a fokozottabb 
állatkímélés céljából.

2. Pályázatot hirdetünk a vadon élő magyarországi állatok 
életéről készült fényképek készítéséről. A fénykép lehetőleg a 
küzdő, segítségre szoruló állat és a segítő ember kapcsolatát tün
tesse fel. Ezenkívül pályázni lehet az állatok életéből vett bármi 
más képpel is, ha eredeti saját felvétel. A kép nagysága tetsző
leges, de írjuk rá a nevet és címet.

3. Pályázatot hirdetünk olyan dolgozatra, amelynek tárgya 
hazai állatok életének megfigyelésen alapuló leírása. Ezek a le
írások a vadon élő állatok életmódját, az élőhelyhez való viszo
nyát különösen emeljék ki és a megfigyeléseket lehetőleg fény
képekkel, esetleg rajzokkal is támogassák.

4. Pályázatot hirdetünk fészekodú készítésének leírására 
énekes madaraink számára. A pályázat tartalmazza az odú be
rendezésének leírását és legalkalmasabb elhelyezeset is, valamint 
azokat a legszembeszökőbb hibákat, amik miatt a látszatra jo  odú 
lakatlan marad.

5. Pályázatot hirdetünk célszerű madáretető készítésére. Az 
elkészített madáretetőt be kell küldeni a készítés módjának le
írásával. A leírásban meghatározandó, hogy mely énekes mada
rak részére készült és más madár miért nem tudja használni.

A dolgozatok szövegrésze 4 oldalnál nem lehet nagyobb ter
jedelmű. Csak 18 éven aluliak pályázhatnak. Minden pályázat első 
díja 30.— , második díja 20.— , harmadik díja 10.— pengő. A 
pályázat határideje 1943 május 8. A pályázatokat a Magyar 
Cserkészmozgalom országos parancsnoksága (Állatvédelmi pályá
zat) Budapest, V., Nagy-Sándor-utca 6. címre küldjék pe.

A szerencsemalac
I r t a :  M A U K S  E R N Ő

Hat visító kis csöppséggel szaporodott reggelre az úriház sertésállo
mánya. Nem mondhatjuk, hogy megpillantották a napvilágot. Komor, 
ködös november volt s az ól nyirkos sötétje még nyomasztóbban borult 
rájuk. Ám a sertés amúgy sem kémleli a napsugarat s az újszülöttek — 
mert mást még nem képzelhettek el — Így is gyönyörűnek látták a világot.

Fürgék voltak és vidámak, mohó életösztönnel ténferegtek anyjuk 
telt emlői körül, el-elmarva-túrva egymást az előnyösebb elhelyezkedések
ből. Boldog egvkedvűséggel hagyta őket hancurozni az öreg. Csak olykor 
röffent egyet, ha moslék jutott eszébe vagy éppen kukoricá.

A fiatalok nem gondoltak semmire. Még a táplálékra sem, azt is olyan 
magától értetődő, önként adódó valaminek hitték, ami kijár nekik együtt 
az élettel. Hogy egyszer mindennek vége lesz, azt a sertés úgysem latol
gatja. Talán még akkor sem, ha a hentes ráemeli a kését.

Egy szép napon kibocsátották őket az udvarra. Zajos hajszában gurul
tak ki a szalmás ólból és terpeszállásban, tágra vetett orrcimpákkal hab
zsolták a csipőshideg levegőt. Az úricsalád szemlét tartott felettük és áz 
asszony különösen sokáig pihentette szemét egyikükön, amelynek legszebb 
rózsaszín volt az orrocskája. . . . .  ... .. . . .

— No, ezt elküldjük újévre Máli néninek — szolt az urához s hatá
rozottan rámutatott arra a kiszemeltre. — Ez lesz a szerencsemalac. Hadd 
vigyen neki szerencsét, ha nem is nagyon érdemli meg.

— Különösen tőlünk nem, az a vén fösvény — szentesítette a véle
ményt a férfi. — De hadd lássa, hogy mi mégis megbecsüljük.

Ezzel a kis malac sorsa el volt döntve, Igazában megpecsételve. Am 
a kis jószág csak annyit értett belőle, hogy valami nagy kitüntetés éri, 
meg hogy ő van hivatva valami nagy dolgot vinni, amit szerencsének nevez
nek. Honnan fogja azt venni s általában meg lehet-e azt fogni, azzal édes
keveset törődött. Majd ráér meglátni, ha a nyakába akasztják vagy a szá- 
iába teszik.

Ettől fogva pedig kezdte magát különbnek érezni többi testvérénél, 
sőt, mi tűrés-tagadás, maga az öreg koca is megkülönböztetett gyengéd
séggel vette körül. Ő volt a sors kivételes kegyeltje, akire nagy jövő, fontos 
hivatás vár s ennek tud n óban méltónak tartották őt minden kedvezésre.

Ám az irigység nem kizárólag emberi sajátság : fel kellett ébrednie 
amaz öt más, hétköznapi kisdisznóban is s egyszer, délutánitejemésztés 
közben egyikük, a nyiladozó értelmű kis Földetturó, számon kéijte anyjától 
a maguk jövőjét.

— Anyám, hát már minden gondoskodásod csak Visitónak jut Hát 
a mi jóvoltunk olyan mellékes ? Vájjon reánk miféle jövő várhal ?

— Felnőttük, megöregesztek a vályú mellett, akár csak én. Tavasszal 
meg kihajtanak a legelőre, ott vígan turkálhattok. Kell-e ennél különb 
jövő ? Minden sertés megelégedhetik ennyivel'.

— De hát Visító hogy jut hozzá, hogy annyival más legyen a kilátása ? 
Mennyivel különb ő valamennyiünknél v

— Különbnek kell lennie, ha őt szemlélték ki. Nem rajtam múlt, nem 
én kínáltam őt oda. Ha megakadt rajta a szemük, örüljetek a szerencséjé
nek, amely őt érte s amit vinni fog.

■— Mégis furcsán van az így — okoskodott Turkáló bizonytalanul.
Visító sem állhatta szó nélkül, hogy helyzetét megvédje.
— Ha majd kimérik a szerencsémet — talán egy nagy moslékosdézsá

val — juttatok nektek is belőle. Visítok egy sort Máli néninek, amíg titeket 
is oda nem hf.

— Fogsz is ránk gondolni a jólétben — röfögték azok lemondóan, nem 
sejtve, mennyire igazuk lesz.

Az idő pedig telt és a kis állatok egyformán növekedtek, cseperedtek, 
egyre jobban sivalkodva, civakodva, egyre mélyebben túrva a földet 
rugalmas kis orrukkal. Elmúlt a karácsony is, amit arról vettek észre, hogy 
a cselédség gondja csak a kimenő körül járván, ellátásuk igen mostoha 
lett. A fagyos téli napok következtek, melyek az ól meleg szalmájára kárhoz
tatták a sokcsülkű családot.

Visító már nagyon türelmetlen volt s szinte kételkedett, felvirrad-e 
hát az ő várva-várt napja. Testvérei olykor csípős megjegyzésekkel adták 
tudtára, hogy már nem is hisznek többé az ő kiválasztottságában.

Ekkor egy jeges, ködös reggelen bebújt a szolgáló az ólba, egymásután 
kiráncigálta őket az anyakoca alól, egyenként megforgatta, visszadobálta, 
végre Visítónál állapodott meg.

—  Ez az, ugye, nagyságos asszony ? Ennek az orra hasonlít legjobban 
a gumisarokhoz !
► És már vonszolta is kifelé, nem túlságos kíméletesen, a két hátsó 
lábánál fogva. A jámbor kicsi párának ideje sem volt elbúcsúzni övéitől.

Ám ez nem is nagyon bántotta : egészen el volt telve a gyönyörű 
jövő előérzetével.

Bizony nem sokáig tűrte szótlanul ezt a sok szokatlanságot: éktelenül 
sivalkodott. Követelte a nyakába akasztandó szerencsét és sürgette, hogy 
vigyék hát már Máli néni magas színe elé.
1» Azok azonban nem sokat bederítettek a lármájára, legfeljebb még 
egy piros szalagot kanyarítottak a nyakába s máris vitték a visító jószá
got rendeltetése felé.

Jobbat nem tehetvén, lassan megnyugodott a kis állat s kíváncsian 
bámult fekete szemével a soha nem látott világba. Az motosz
kált a fejében: hol is viszi hót ő azt a bizonyos szerencsét, amire 
az emberek olyan igen nagy súlyt vetnek ? Nagy és szép valami lehet, 
az bizonyos, de hát ő nem vett észre semmit, amit ilyen gyanánt ró vagy 
melléje tettek volna. Vagy talán olyan megfoghatatlan semmiség volna 
ez a nagyszerű játék ? Talán-talán ő maga jelent) a szerencsét s az ö puszta 
jelenléte teszi majd boldoggá ama bizonyos Máli nénit ? Hogy fogja az 
őt akkor ápolni, becézni, széltől is óvni, hogy hiba ne essék a jóvoltában ! 
De hát majd remekül meg is fog felelni hivatásának.

A leányzó, aki vitte, meglehetős ékes-kenetteljes mondókával adta 
át malacunkat s csak akkor hallgatott el, amikor Máli néni valami kis, 
fényes gömbölyűt csúsztatott a markába. Akkor aztán el is tűnt izibe 
A néni pedig nem nagyon kereste, hol is van a kis malac szerencséje, kö
zönnyel, sőt bizonyos undorral szolgáltátta ki a konyhaszemélyzetnek . . .

Es egyszeriben összeomlott minden a kis malac öntudatában : jobb 
jövő, szerencse, kiváltság, élet, minden . . . Csak egyet érzett m ég: a rideg 
valóságot, egy éles, hegyes kés szúrását az oldalában . . .

ii— — M

CL Azedxe&i tanítónő, levele
Nem is hiszi, Szerkesztő Ur, milyen nagy örömet szerzett kis tanitvá- 

nyaimnak levelem leközlésével. Kis magyarjaim az 1941— 42. iskolai évben 
is sokat buzgólkodtak. Az elmúlt évekhez hasonlóan hűségesen gondozták a 
temetőt, az elhagyatott sírokat, a Hősök kertjét; tavasztól Mindszentek napjáig 
minden ünnepélyünket itt rendezzük. Ebben az évben is ültettek gyümölcsfákat, 
selyemhernyótenyésztéssel foglalkoztak, gyógynövényt gyűjtöttek és megtartot
tuk a hagyományos, nekünk mindig felejthetetlen madarak és fák napját.

Az idén 69 tanítványom ( III— VI. oszt.) tett liga-fogadalmat. Ugyan
ennyi lankadatlan buzgalommal gondoskodott a nagy hidegben állandóan 
madarainkról és a többi erdei állatról is. Ebben különösen kitüntették magukat. 
Nincs ház, ahol ne volna madáretető vagy madárházikó, amely körül vigan 
Iqkmároznak szárnyas kis segítőink. De nemcsak a bogárhátú házacskák 
udvarában, hanem lent, a kertek és a falu végén, az elhagyatott erdei utakon 
iskolakert fáin, Hősök szobránál is akad. harapni valójuk a didergő, éhező 
madárkáknak. Beh sok megkapó, felejthetetlen élményben volt részem a télen 
is l Ha beköszönt a fehérbundás Télapó és a falu fái, kertek bokrai s az apró 
kynyhók olyanok a patyolat zúzmarától, akár édes sütemények hófehér cukor- 
dfsze. Axel Munte lappföldi iskolásai jutnak ilyenkor eszembe, mert az enyéim 
nagyon hasonlítanak hozzájuk. Milyen nincstelenek anyagilag, de lelkűk 
csodálatosan gazdag ! Már régen készülök megörökíteni őket, csak több időm 
akadna. Fogalmazásaik tárgyát is rendszerint a természet köréből választom. 
Pl . : „Isten veled, erdő, mező 1" „ A  katicabogár álma", „ A  mi szigetünk" stb. 
A madáretetéssel és gondozással kapcsolatban irt 1 dolgozat legtöbbje olyan 
sikerült és talpraesett fogalmazás, hogy nem váltanék szégyent velük, hal e- 
sükre kerülne a sor. Gauss Garády Magda
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Fiúk! Mielőtt nekiesnétek a furcsa szögletes betűjű tit
kosírás megfejtéséhez, figyeljetek egy kicsit rám:

Amint most a M. Cs. betűit olvassátok, ugy-e eszetekbe 
sem jut ezt valami csodálatos dolognak tartani. Pedig az. 
Hosszú évezredekig tartott, amíg a mai írás kifejlődött és 
még több időnek kellett elmúlnia addig, míg eljutottunk 
ehhez a modern „rotációs“ eljáráshoz, mellyel a M. Cs.-t is 
nyomják.

Amióta az Isten képmására teremtett ember a földön 
él, állandóan gondolatok születnek benne. Mindig megvolt 
az a törekvése is, hogy gondolatait mások is ismerjék. Törek
vését úgy váltotta valóra, hogy kifejlesztette az írást, aminek 
segítségével gondolatait rögzíteni tudja mások és az utókor 
számára. De hogyan fejlődhetett ki az írás? Csak úgy, hogy 
a betűk vagy szavak jeleit, képeit valami anyagba rögzítet
ték. Az egyiptomiak nehéz kőtáblákba vésték „hieroglifáik“ 
(az egyiptomi betűk) segítségével törvényeiket. A  rómaiak 
érctáblára, kőlapokra vésték, agyagtáblákba égették vagy 
puha viaszba rótták betűiket. Később állati bőrökre (perga
men) írtak, egészen addig, míg az ősi kínai kezdetleges papír- 
gyártás alapján Európában kifejlesztették a mai, fából és 
rongyból gyártott papírt.

Sokszor hallhatjátok innen-onnan: a népek kultúrájá
nak fokmérője az írás. Amelyik nép sok betűvel, sok könyv
vel ajándékozza meg az emberiséget, magas kultúrával ren
delkezik. Míg az olyan népet, amelyik nem írja le, nem rög
zíti betűkbe gondolatait, primitív, kultúrálatlan népnek tart
ják. Ez úgy nagy általánosságban igaz is.

De elejtett megjegyzésként azt is hallhatjátok, sőt néha 
még leírva, kinyomtatva olvashatjátok is, hogy őseink: a 
honfoglaló magyarok barbár (azaz kultúrálatlan), nomád nép 
voltak. Hát ez már aztán nem igaz.

őseinknek egyéb téren is magas kultúrája mellett, nagy
szerű gondolatrögzítő eszközük volt: a mogyorófapálcába rótt 
ősmagyar betű. Ezekkel a betűkkel szeretnélek én most ben
neteket megismertetni. A fenti írás tehát nem valami össze
hevenyészett titkosírás, hanem ősi magyar kultúrkincs, amit 
minden magyar embernek ismernie kellene. Ha már annyira 
feledésbe ment, legalább mi: magyar cserkészek ismerjük és 
használjuk fel magyaros díszítéseinken. A  többi magyar 
kultúrkincs: a magyar népdal, a népballada, a magyar tánc, 
népművészetek mellett a rovásírást is ismernünk és terjesz
tenünk kell! Hogy torkára fojthassuk a szót azoknak, akik 
őseinket barbároknak merik nevezni!

A  nomád, harcos lovasnép nem használhatott kőtáblákat 
és agyaglapokat íróanyagul. Hiszen életük örökös „mozgó- 
tábor“ volt. Képzeljétek el: milyen kellemes lenne, ha a 
mozgótáborban hátizsákjaitokban kőlapra írt 101 Magyar 
Képdalt, meg agyaglapokból álló őrsi füzetet kellene cipel
netek. Aligha tudnátok eldicsekedni a megtett kilométerek
kel. őseink tehát kőtáblák helyett fogták botjukat vagy egy 
fapálcát, elővették élesre fent „írótollukat“ : a faragókést és 
a botra, fapálcára ráfaragták, rárótták a szükséges szavakat 
és mondatokat. A  hadparancsokat, a hadi eligazításokat, 
hadi jelentéseket és létszám jelentéseket mind, mind ilyen 
telerótt pálcákon vitte egy-egy száguldó lovas a vezéri sát
rakból a harcoló csapatokhoz, vagy a csapattisztektől a törzs 
parancsnokaihoz. Bizonyára a zöld tábori levelezőlapot is a 
barna mogyorófapálca helyettesítette náluk. Ezt a pálcát 
könnyű volt odaerősíteni a nyereghez, nem akadályozta a 
lovast a vágtatásban. Ha hosszabb volt a jelentés; egybe
kötötték a pálcákat és így kis helyen is jól elfért.

Ez az ősi magyar rovásírás tanúskodik legjobban amel
lett, hogy milyen magas kultúrájúnk voltak őseink már a 
kereszténység felvétele előtt is.

Az európai kultúra az ősturáni népek kultúrájából is 
sokat merített. A  tudósok bebizonyították, hogy a turáni ere
detű etruszk nép rovása majdnem teljesen azonos az ős- 
magyar rovásírással. A  mai európai betűforma: a latin betű 
pedig az etruszk rovásírásból fejlődött ki.

M C S S Z

o f t S k i  é té

Fiúk! Elsősorban tehát éppen nekünk: magyar cserké
szeknek kell ismernünk őseinket, kultúrájukat, hogy mi lehes
sünk azok, akik szembe szállnak az idegenek terjesztette 
mende-mondákkal, rosszakaratú híresztelésekkel: hogy őseink 
minden kultúrájukat Európának köszönhetik és Ázsiából 
mint primitív barbár nép jöttek be hazánk területére.

Tudjátok, hogy a legsajátosabb magyar zenét: a ma
gyar dalt is Ázsiából hoztuk magunkkal. Itt a Kárpátmeden
cében is ennek alapján fejlődött ki az új sítlusú, de minden 
európainak nevezett zenétől egészen eltérő, klasszikusan szép 
magyar dal. A nagy hagyományőrző: a magyar paraszt az
zal fizeti vissza az évszázadokon keresztül kapott sokféle és 
sokfelőli hántást, hogy megőrizte nekünk azokat a magyar 
kincseket, amiket olyan soká vettünk csak észre és ami pedig 
egyedül lehet szilárd alapja az újjáépülő magyar kultúrának.

A rovásírást ma is használja a csikós, gulyás, juhász, 
kondás: a magyar pásztorember.

Ismerjétek meg hát fiúk az ősmagyar betűformákat 
T anuljátok meg először saját neveteket, azután az őrs nevét 
róni. Evvel díszítsétek az őrsi sarkot, a csapatotthont. Ennek 
az írásnak az ismerete is fűzzön összébb minket: magyar 
cserkészeket, akik a mai sokrétű és nehéz elfoglaltság mel
lett önként vállaltuk magunkra, hogy többet dolgozunk a 
magyarságért, hogy jobban megismerjük a dicsőséges ma
gyar történelmet, a magyar népet, hogy bejárjuk a falvakat 
és városokat és mindenütt hirdetjük az új, mind erősebben 
és erősebben gyökeredző magyar kultúrát.
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Bizonyára csodálkoztok, hogy a zs-n kezdődik és az a-n 
végződik ez az abc. 7 ényleg a rovásírást hátulról előre, azaz 
jobbról balra kell olvasni, de ennek megvan a maga oka. 
Mindjárt meg fogjátok érteni. Vegyetek kezetekbe egy le
vágott ágat vagy egy bot-alakú fadarabot. Hol kezditek 
faragni? U gy-e a jobboldalon? Persze. Hiszen a balkézzel 
fogjátok az ágat és jobbkézzel faragtok. Felül, azaz jobb
oldalon kezditek ráfaragni a díszeket és jöttök mind lejjebb 
és lejjebb: a pálca baloldala felé. Ezért róttak őseink is jobb
ról balfele és nem fordítva. Próbáljátok meg fordítva: bal
oldalon kezdeni a faragást vagy a rovást. U gy-e nem megy? 
(Legfeljebb néhány szerencsés (?) suta cserkésznek sikerül
het!)

Pár útbaigazítás:
1. A  rovásírást tehát jobbról balra vagy felülről lefele 

írjuk vagy rójuk és olvassuk.
2. A z összétett betűknek (cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs) külön 

jelük van, tehát a rovásban a magyar abc minden magán- 
és mássalhangzóra jut betű.

3. Kétféle k van a rovásban. K bent a szóban és a szó 
végén. (A  „cserkész“ szó k betűje tehát az a nullához hasonló 
szóbelső k, a „palánk" szó k-ja pedig a kétkampójú szó
végi k.)

4. Hogyan lehet megtanulni? Ügy, hogy a sok össze
hevenyészett titkosírás helyett ezt az ősmagyar írást teszitek 
meg őrsi raj- vagy csapat titkosírásnak és a bizalmas leve
leket, parancsokat, stb. így írjátok. Meglátjátok egy kettőre 
belejöttök. Sokkal könnyebb, mint amilyennek látszik.

Tavaszig már minden magyar cserkésznek ismernie 
kell a rovásírást. Az új próbaszabályzat Komád próbája is 
előírja a rovás ismeretét. Tavasszal pedig a nagy kerületi 
és csapat hadijátékokon, akadályversenyeken már ősmagyar 
módra: fapálcára róva fogjátok megkapni a parancsok és 
eligazítások nagy részéi.

A rováshoz magyar kedvet és jó munkát kíván
Péter bátyátok
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REJTVÉNYEK
A helyes megfejtéseket „Magyar 

Cserkész rejtvénye”  Budapest, V., 
Nagy-Sándor-utca 6. címre küld
jétek.
Beküldési határidő : 19411 január 14,

A z I942.;december 15-i Magyar 
Cserkészben közölt rejtvények 

helyes m egfejtése :j
1. A 70.000 pengőset vásárolta 

meg, mert az első hirdetésben sze
replő vendéglő a nyári idény alatt 
ért el 6.000 P hasznot, télen vi
szont a bevétele jóval csekélyebb.

2. A fordítva szedett sorokban

4. Ősi hazánk Erdélyország kö
szöntünk. Bele illő. Vészes sötét 
felhők fölött. Csáktornya. Labda
szedő. Szentelt föld pajtás a föld, 
melyen állsz, Helvétia. Apatin. 
Őrtorony.
A Hejtvényrovat minden régi és új 
barátjának áldott és eredménydás 

újesztendBt kíván.

I. Lássuk, milyen ügyes vagy?

Hogy tudnád ebből a gödörből a 
legügyesebben és leggyorsabban 
kivenni a gumilabdát 7

2. Hajók, ha találkoznak
Beküldte : Dr. Szües Imre, Róma

Az apa meséli fiának : „Még a jó 
béke világban mindennap ugyan
abban az órában indult egy hajó 
Hamburgból New-Yorkba, onnan 
meg egy ugyanakkor vissza. 8 nap 
alatt tették meg az útjukat. Egyik 
ilyen utamon megolvastam, hány 
ilyen szembejövő hajóval találkoz
tunk. Mit gondolsz, fiam hányat 
számoltam'?”

A fiú egyszerűnek találta a kér
dést, hogy gondolkodás nélkül rá- 
vágta : Hát természetesen nyolcat ! 
De az apa nem volt megelégedve a 
elcleltel. Hát Ti ?

3. C éllövészet

Mindegyik céltáblára lőjjilnk 3—3 
lövést, úgy hogy a bal és a jobb 
céllapon lévő találatok összege 
30—30-at adjanak.

Melyik számmal ellátott köröket 
kell eltalálnunk ?

4. Hányán vannak Dugóéknál?
A híres, nevezetes Dugó család

ban több fiú- és leánygyermek volt. 
Egy izbep látogatóban voltam ná

luk és megkérdezte.., „„ .„„sem . 
leánytól:

— Hány gyerek van a csalódban?
A leány igy felelt:
— Annyi leánytestvérem van, 

mint ahány fiútestvérem !
Hát ebből bizony nem okosodtam 

ki. Megkérdeztem Janit, a legidő
sebb fiút is, aki így válaszolt a kér
désemre :

— Nekem félannyi fiútestvérem 
van, mint leánytestvérem.

Segítsetek a megfejtésnél, hány 
fiú és hány leány volt a családban ?

5. Betűrejtvény

A i  I G A í s Á G  FISBAN'
6, Tudod a választ?

1. Mi a „Kapitulálás” ?
2. A magyar rövidhullámú xádió- 

adót Budapesten lehet hallani ?
3. Melyik Skócia legnagyobb vá

rosa ?
4. Vitamin-mentes étkezésnél mi

lyen betegség lép fel ?
5. Hogy hivták Don Quijote szol

gáját ?
6. Mi az „alpakka”  ?
7. Mi a különbség a brilliáns és a
- gyémánt között ?
8. Ki volt Krtiger apó ?
9. Mi a rádium ?

10. Hol fekszenek az Aaland-szige- 
tek ?

11. Honnan származik „az utolsó
»- mohikán”  elnevezés ?
12. Mi a KU-Klux-Klan' ?
13. Melyik napra esik Űrnapja ?
14. Mi volt Hindenburg kereszt

neve ?
15. Ki és mikor repülte át a La- 

Manche csatornát ?

7. Melyik hatot ?

Három 3 tagú szót látsz a táblán. 
Kérdés: melyik hat számot kell 
áthúzni 111. letörölni, hogy az 
összeadás eredményeképen 20-at 
kapjunk ?

8. Rádiósok előnyben
Sanyi és Gyuri a két jóbarát 

rádiót hallgatnak. Egyszerre cso
daszép hárfa hang csendül ki a 
hangszóróból. Sanyi megkérdezi 
Gyurit:

— Melyik állomás ez ?
— Tudom szeretsz számolni, hát

számtani alakban adom meg a 
választ: Vonj ki Ostravából
7,450.905-öt. Megmondom az ered
ményt is : 62.357. Ez az a szám 
(eredmény) egyúttal a felelet a kér
désedre. Egy kis gondolkozás 
után rájöhetsz, hogy hogyan kapod 
meg a kérdezett város nevét.

A feladat tehát ez :
O S T R A V A  

— 7 4 5 0 9 0 5  
6 2 3 5 7

Melyik város adója sugározta a 
szép hárfa-zenét ?

9. Hogy jutnak haza?

Mindegyik gazda a saját házába 
igyekszik. (Vagyis az 1. sz. az 1. sz. 
házba stb.) Az utat azonban úgy

kell megtenniök, hogy egymás 
útvonalát egy Ízben sem keresztez
zék. (A kerítésen persze nem szabad 
se átmászni sem átbújni !)

10. Verses talány
Kicsiny darabka vas vagyok,
Egy lábam s egy fejem vagyon,
S én csak fejemen járhatok,
Soha a lábamon.
Igen, nálam és társaimnál 
Örökké ez volt a d ivat;
Ám azt ne hidd, hogy nem tudok 
Én futni emiatt.
Például egy lovassal én 
Ha együtt indulok,
Hát célhoz együtt érkezünk, 
Találd ki, mi vagyok ?

AMagyar Cserkészmozgalom hív. lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadja a Magyar Cserkészmozgalom. A szerkesztésért és a kiadásért Kosch Béla dr. felel. 
Előfizetési ára 6 pengő. C serkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő (egy összegben küldendő be I). Vállalatok

nak, jogi szem élyeknek egy évre 25 pengő. Egyes szám  ára 30 fillér,
A postatakarékp. csekkszámla száma: 31.428. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V, Nagy-Sándor-u. 6. Cserkészház ; telefon: 111—234 és 116—726.
N yom atott Forrás N yom dai M űintézet és Kiadóvállalat R.-T, m élynyom ó körforgógépein, Budapest, V il, Dohány-utca 12




