




1920. MÁRCIUS 1.
Ezen a napon választotta a nemzet kimondhatatlan lelkesedéssel kormányzóvá az otrantói hőst, nagy

bányai Horthy Miklós fővezért. Egy legyőzött, megcsonkított, kifosztott és lerongyolódott ország elere 
'állni7- igazán férfinak való feladat ! A nemzet akkor nem adhatott kormányzójának mast, mint szeretetet 
és bizafmat A kormányzó személye pedig önbizalmat, erőt, szebb jovoben való hitet sugárzott a nem- 
2 u  Sőrthx M k™ syneve fogalommá le t . : a szűk határon belül a felemelkedés, az önmagunkra 
eszméiét fo rr la . a határokon túl pedig hosszú, nehéz esztendőkön keresztül minden magyar alma es

Az azóta eltelt huszonhárom esztendő történelme megmutatta, hogy a nemzet jól választott 
Szinte fel sem tudjuk mérni, milyen sokat köszönhetünk Annak, aki annakidején olyan nagyon melyről 
emelte fel a nemzetet és aki azóta is hűségesen előttünk jár a boldogabb jovo felé vezető — sokszor
bizony nagyon nehéz —  úton !

Isten áldja, Isten tartsa ! Isten óvja !

Vannak vezetők és vannak vezetettek. Enélkiil nincs emberi együttélés. Vezet a kor, a tudás, az erő. Engedelmeskedik a 
szeretet, a megértés, a fegyelem. Egybeforrva a vezér-akarattal, nem pedig rabszolga modra. Egyenes gerinccel, nem fogcsi
qalva, kényszerű, vagy hazug alázattal.

Engedelmeskedem jó lélekkel és készségesen. Krisztusi módón.
Guakorlom az enaedelmesséqben telkemet, testemet, eszemet. ,, . ,
Ha rámiön a kísértés ha nehéznek látom a meghajlást, akkor rágondolok Menemus Aynppa mesejere a gyomono es a

kedve sznttuanl viláaaá menni, de visszatéri, amikor meglátta a többiek kötelességteljesiteset.
kedve sẑ l t2 aZ gZ b a n  az ostoba önfejűsködést és gőgöt. Mert hiszen a tisztelet, az önérzetes engedelmesseg emelő erő, 

Kiknek engedelmeskedem ? —  Minden jöllebbvalómnak !

ftiotöJf ufdnv'kfvett szülők :  édesapáin, édesanyám, akiknek közvetlenül a legtöbbet köszönhetem. Sorban
következik az Egyház, a Haza. Felnőtt koromban ezek olykor a szülők elé kerülnek. Azután az iskola. A mester, a inunk,i-

ai6- * S t á í Z  T z ó n n Z S M o z á s ,  halogatás né,kitt. Pontosan t Beesülette, /y

A  K I S D O B O S
I H T A ;  V I T É Z  T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  OH.

tZ$7;2 Zn
Ma lettéinagy /id ! Isten illessen ! Tizenkét eves Vugu tkocsin semmi az átázás ; nay alatt mar 

jutalmad lesz naau > ' messze túl lesznek, benn a Temesközben, az oroszlámosi lányán.
A  fiú nevetése' kitört: -  Nagy nagyok: mit kapok? A fiú a kocsi tetején kapott helyet. Jól fülére húzta sapka),,!
Í J * , S 2 ‘X z e ,  nynitott n ek fis  kZatyan  szátl: is 0 1 ™ * ^

nemhez > M  ^ R kezére: világot látni, utazni, A postakocsi vígan robogott a harmadik napon is Mar

kalandokat megélni ! Köszönöm, köszönöm ! a L n 'm ü y e lZ Z l í  Z n Z J z Z ^ z s o r ^ l t ,  a tavasz, a nap
Másnap kezdődött a húsvéti szünet. Reggel jokor elhelyez- ianj m m  és melegített, madárdaltól volt hangos a határ!

ték málhájukat a gyorskocsin. Édesanyia meg otthon meleg Kitária karjait és belekiáltott a világba:
sapkát adott rá, az útra. Hasonló volt a piros huszarsapkahoz, ........... , . ,
de mégse volt olyan ; olyan se volt, mint a török fez, de jól illett Ilyen gyönyörű az en hazam !
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Már az utolsó útszakaszt járták, mikor a kocsis egyszerre 
nagyot kiáltott és visszafogta lovait. A fiú majd előrerepült. 
A kocsi hirtelen megállt, a férfiak kiugráltak és halk, gyors 
beszéddel tanácskoztak. A fiú nem értette, mit beszéltek, csak 
m - m  szó ütötte meg a fülét: nálam két pisztoly va n . . . 
vasbotokat. .  . veszélyes bitangok . . .  a szerviánusoké a híd ! 
Apja is ott volt a csoportban. Azután minden olyan gyorsan 
történt, alig tudna számot adni róla, hogyan is ment végbe.

A kocsi újra elindult. A fiú látta, hogy egy fahidon kell 
útalmennie, amelyik körül gyanús alakok ólálkodtak. A hídon 
őrszem volt, kiegyenesített kasza a vállán. . .  A fiú azt gon
dolta, most már minden rendben van, itt vigyáznak ránk. 
A postakocsi lovait vágtára fogták, a kucsmás őrszem keresztbe 
állt kaszájával és integetett. Lövés dördült és az őrszem oldalát 
fogva elugrolt, a kocsi átrobogott a hídon. A fiú a miatyánkot 
mondta magában és felsóhajtott: hála Istennek ! Ebben a pilla
natban a bozótból kétoldalt sorlüzek hangzottak és egész csomó 
toprongyos alak ugrált elő. A vezeték é'llovat lelőtték, a rudas 
átesett rajta, a lovak összekavarogtak és a kocsi megállt. Vad 
küzdelem kezdődött. A fiú megzavarodott; csak annyit érzett, 
hogy valaki lerántja a kocsiról, aztán fut vele, előre az úton: 
az édesanyja volt. Óh, az édesanyák jól megérzik, mit kell 
tenniök a veszélyben ! Most egy parancsoló, mély hangot hal
lott: „Tógyer, kapd el ott azt a vőrössipkás költi k ö t! Nincs 
kímélet

Az édesanyja rögtön letért az útmenti bokrokba. Elbújtak 
és édesanyja kimerültén rogyott le. De csak egy pillanatra, 
aztán felemelkedett, magához vonta a fiát és a fülébe súgta : 
—  Fiam, egész közel vagyunk a tanyához ! Segíts megmenteni 
A pukát! Fuss, fuss előre. . .  —  Elfúlt a lélekzete és levegő 
után kapkodva lihegte: —• Ne törődj most velem, fuss, okos 
fiam, fuss előre segítségért! A  fiú odaadta a piros sapkát 
Édesanyjának: —  Vigyázz rá, Anyukám ! —  Azzal rajta I

A hídnál a szerviánus martalócok nekiestek az utasok
nak. Ádáz tusában ölték meg, akit értek. Mindjárt nekiláttak 
rabolni is. Szörnyű látvány volt a békés utasok pusztulása, 
de, aki hogy tudott, védekezett. Már-már felülkerekedtek a 
toprongyosok, amikor egyszerre lovak patája hangzott fel és 

úton porfelhőkből kibontakozott egy lovascsoport. Elől meg
eresztett kantárszárral egy deli, karcsú huszártiszt: arany a 
gallérja, kivont kardja villogva. Amint a csapat feltűnt a 
kanyarulatban, a postakocsi szorongatott népe felkiáltott: 
huszárok ! Magyar huszárok ! A rác orvlövészek erre azonnal 
az út két oldalán mentek állásba: szembeszálltak a huszárokkal! 
Azaz 'szembeszálltak volna, de a küzdelem igen rövid volt.
A huszárok egyetlen rohamban szétszórták vagy levágták a 
támadókat. A parancsnok odavágtatott a kocsihoz:

—  Kiss Ernő ezredes vagyok, miben segíthetek?
—  Óh, ezredes úr, köszönjük a jóságát! —  felelte egy 

PaP- —  Végszükségből mentett ki. Bár né hány úriknak már 
későn —  mutatott az áldozatokra.

—■ Ez a gyerek hozott ide, éppen az ül elágazásáról hozott 
vissza. Miska, hozd ide azt a gyereket!

Erre a kürtös odayágtal és a nyergéből leereszti a mi 
pirosképü fiúnkat.

—  Gyere ide, fiam, derék dolgot miveltél.
Az csak szertenéz, itt is, ott is holtakat lát heverni, kutat 

a bokor felé, ahol anyját hagyta. Nem is hallja, mit mond 
dicséretére az ezredes, hanem szive minden aggodalmával 
felkiált:

—  Hol van Apukám ? És Édesanyám hol van ? Ott volt 
a sűrűben !

A pap magához vonja, súg valamit az ezredesnek. Huszá
rok szállnak lóról, szertemennek, jelentési hoznak, mire a pap 
egy néninek adja át a kisfiút és elvonul ciz ezredessel tanács
kozni. A néni vigasztalni kezdi, de őt nem lehet megtéveszteni ; 
szive érzi, hogy szüleinek baja esett. Egy idő múltán egy száza
dos bácsi állt meg az ezredes előtt és halkan beszélgettek. Aztán 
az ezredes odahajolt a fiúhoz és átadott egy sapkát neki:

—  Édes kis fiam, a te Anyukád rosszul lett, ápolni vitték. 
Ezt küldi Neked. Csókoltál és légy erős fiú —  ezt üzeni.

—  Az én piros sapkám ! —  zokogott fel c fiú. —  És 
Apukám merre van ?

—  A te Apukád hős volt és most sokáig nem láthatod. 
Hogy hívnak, fiam ?

A fiúból azonban kitört a sírás és nem tudott felelni.
—  Legyen hát a neved: „vőrössipkás !”
Aztán odafordult a századoshoz:
—  Százados úr, viselje gondját ennek a derék fiúnak !
Most előlépett a pap és megkérdezte:
—  M i történt itt, ezredes uram, mit jelent ez a gálád 

orvtámadás ?
—  Ez, uram, annyit jelent, hogy az egész Temesvidéket 

felgyújtotta a szerb lázadás. Itt már csak a fegyvernek van 
szava: ez a forradalom !

Rövid idő múlva egy félszázad huszár indult Budára, 
a kapitány parancsnoksága alatt. Vitték magukkal a kis 
vörössipkást.

A ImtnyUzkói rolniin
Elmúlt a nyár és az ősz. Ezalatt született meg, hosszú 

idő után újból a magyar nemzeti hadsereg. Mostantól olyan 
neve van, amit csakhamar megtanul az egész világ és kalapot 
emel előtte mindenki, aki a hősi eszményt tiszteli. Ez a név 
a honvéd neve ! Ádáz ellenség tört az országra, köröskörül 
lángban állott a haza, a honvéd minden tájon harcolt a ma
gyar szabadságért. Most is ott menetel ki Szepesváralja kapu
ján négyezer honvéd. Dübörög az ágyú a rossz macskaköveze
ten ; mennek a hegyekbe, mennek a harcba. A hosszú sor végén 
málháskocsik csatlakoznak. Az egyik fedett szekér mellett 
kelten gyalogolnak: egy pap és egy tiszt.

—  üljön fel a kocsira, szentatyám —  mondja a tiszt 
mosolyogva, —  megveszi itt az Isten hidege.

—  No, az a 15 fok, ami tegnap volt —  nevet a pap, — 
megettem én már nagyobb hideget. De jó, hogy eszembe juttatja, 
elöremegyek, ma részt kérek a dicsőségből.

—  Csak így, fegyvertelenül ? —  évödött a hadnagy.
—  Van nekem fegyverem, erősebb az minden más fegy

vernél —  bizonykodott a pap. —  Azt is elviszem. Ma győz
nünk k ell!

Azzal a pap belenyúl a kocsiba, hogy elővegye a nagyobbik 
feszületet. Azaz csak nyúlna, mert a kereszt már ott van, valaki 
nyújtja ki belülről.

—  Netene, bekzebüb vagy angyal ? K i vagy ott belül ?
Benéz a kocsiba és egy ijedt gyerekarcot lát ott.
—  Hát te mit keresel itt ?
—  Én . . .  a városban . . .  izé . . .
—  Te megszöktél hazulról l Még csak pár kilométerre 

vagyunk. Fuss neki és erigy haza tüstént!
—  Nekem nincs otthonom, se apám, se anyám I —  

kókkadt le a fiú feje.
—  K i vagy te ?
— É n . , .  mindenki vörössipkásnak hív !
—  Hova igyekszel?
A fiú leveszi piros sapkáját, ráemeli beszédes nagy szemét 

a papra és áhítattal mondja:
—  Honvéd akarok lenni l
Látta a pap, hogy itt valami lappang, leszállította a fiút 

a szekérről és biztatta:
— Gyere, kis vörössipkásom, maradj mellettem. Mondd 

el, hogy kerültél ide.
A fiú szépen elmondta, hogyan lett árva.
—  Azóta hol jártál ?
—  Egy honvédzenekarba osztottak be Budán.
—  Hej, Buda, szép hely ! —  sóhajtotta a pap. —  Miért 

nem maradtál ott ?
A fiú csodálkozva nézeti a papra:

2



— Hiszen kitöri a szabadságharc ! Ugye, főtisztelendő 
ú r, itt maradhatok ?

—  Dehát mit tudsz te itt segíteni ?
—  Dobolni tudok ! Úgy kiverem a rohamot, hogy a 

holtak is feltámadnak !
Ebben a pillanatban kürt harsanl elől és megkezdődön 

a harc. A pap rohant előre és nem ért rá a fiúval törődni. 
Az csak szorosan megmarad a nyomában. Puskák ropogtak, 
ágyúk dörögtek, a honvéd rohamozott és ment előre. Egy nagy 
hágót kellett bevenni. Mikor a pap felért a hágóra, éppen a 
jobbszárny kapott erős támadást; túlerő tört elő, hogy vissza
szorítsa a honvédségei. A vörössipkás most először látott igazi 
csatát; el is felejteti mindjárt hideget, fáradtságot. Guyon 
Riehárd tábornok maga vágtatott át a jobbszárnyra és mint 
zengő harsona kiáltotta:

—  Tapodtat se hátra, honvédek! Fiaim, ha nincs Bra- 
nyiszkó, nincs haza I Te pap, segíts; csak ellenrohammal 
győzhetünk !

Futott már a pap, kiugrott a vonalból, magasra emelte 
a feszületet és rettentőt ordított:

—  Utánam, fiúk ! Itt az Isten !
Mint a fergeteg, tört előre a roham. Seperte a honvéd az 

osztrákot, le a hágóról. Szólt a trombita, veszettül pergett a dob. 
Az egyik század hirtelen megtorpan.

—  Miért áll a század, miért nem szól a dob? —  kiáltja 
Guyon.

Küldönc rohant a tábornokhoz, jelenteni, hogy a század
dobos elesett. De alig indult el, a dob újra megszólalt és verte 
a rohamot, verte a győzelemig. Mikor vége a harcnak, akkor 
eszik észre, hogy egy gyerek jár köztük, nyakában a dobbal.

—  Nini csak, hát te ki vagy?
—  ö  az új századdobosom ! —  szólalt meg a százados. 

—  Láttalak, fiú, ahogy felkaptad a gazdátlan dobot és kirohan
tál az élre !

—  Százados úr, itt ma
radhatok ? —  fogta a dolgot 
könyörgőre a fiú.

A százados odament 
hozzá és kezét nyújtotta:

—  Isten éltessen, vörös
sipkás kisdobos!

. . .  Másnap a sereg be
vonult Eperjesre. Ott szem
lére álltak fel. A vörössipkás 
boldogan állott már a sorban, 
nyakában a dobbal. Kék 
csizmanadrágot szerzett, bar
na zubbonyt és a fejében ott 
volt, neki egyedül, a piros 
sapka ! Egyszerre szakállas, 
fiatal tábornok ügetett a sor 
elé : olyan volt a szeme pil
lantása, mintha két dárda 
érné az- embert.

K i ez a bácsi ? nyújtotta nyakát a kisdobos.
— Ne beszélj vigyázzban, te fülesbagoly —- sziszegte v 

trombitás. —  Úgy nézz rá, hogy ez maga a fővezér, Görgey 
Artúr !

A kisdobos majd lerogyott ijedtében. Pedig lerogyhatott 
volna a fáradtságtól is, mert tegnap hajnal óta, hej, mi min
den esett meg vele ! Ebben az állásban érezte is, hogy fázik a 
keze, meg a füle kegyetlenül.

Most megszólalt a fővezér:
—  Fiaim, köszönöm a győzelmet. Ezzel lehetővé tettétek, 

hogy a mi feldunai seregünk egyesüljön a felsőtiszai seregekkel : 
a haza és a történelem nem felejti el ezt soha ! A 33. zászló
aljnak van benne főrésze: jutalmául átadom ezt a zászló- 
szalagot.

Lett erre büszkeség ! Ment is érte a küldöttség sebtiben, 
átvette és felmutatta a szalagot. Ez állt rajta:

—  Branyiszkó, 1840 febr. 5.
Olyan éljenzés tört ki, hogy majd összeomlottak a Kár

pátok, olyan lelkesedés gyűli ki a lelkekben, hogy majd fel
gyűlt a város ! A fővezér lóról szállt, hogy kezet fogjon a hő
sökkel. Mikor a paphoz ért, az a k\s vörössipkásra mulatott:

—  Tábornok úr, ez a gyerek verte a döntő percekben a 
rohamot. Állta a golyózáport, mintha öreg harcos lenne !

Erre a fővezér a fiúhoz lépett és kezét nyújtotta. Ez emel
gette a karját, de csak nem tudta behajlltani. Görgey szúrós 
szemével ránézett, a kisdobos meg szeretett volna semmivé 
válni.

—  Miért nem nyújtasz kezet, fiú ?
Ekkorra már odaugrott az orvos. Megvizsgálta a kis

dobos két kezét, megnézte füleit és potyogó könnyeit, aztán a 
fővezér felé fordult és feszesen tisztelgett:

—  Alázatosan jelentem, a fiú keze és füle lefagyott. . . 
Azonnali kezelést igényel.

Görgey meghökkent. De 
csak egy pillanatra, aztán 
megölelte,mellére tűzte a sajál 
kitüntetését és azt mondta:

—  Én csak katona va
gyok, de te, kis vörössipká- 
som, te hős vagy !

És megcsókolta.
A fővezér ezután a pap

hoz fordult és azt mondta :
—  Ismerem a feszüle

tet felmutató kezének erejét 
és hatását! A haza nevében 
köszönöm hőstettét! Még 
nem ismerem a nevét.

Guyon tábornok szólalt 
m eg:

—  ö  a mi honvédpa
punk, Erdősi Imre, kegyes
rendi atya ! (Folytatfűk)

M é g  m e r s z  b e s x é l n i  ?
A  finn férfiak 15% -a hősi halott! 27% -a kint van az 

arcvonalban. Helsinki utcáján lépten-nyomon mankós embe
rekkel találkozunk. Suomi egyetlen mülábgyára nem győzi a 
munkát. A finn férfiak túlnyomórésze megsebesült vagy egyszer 
és valamennyi lesoványodott. Átlag 14 kilogrammot I Manner- 
heim maga 18 -a t! Sovány, megnyúlt hősök a finn katonák, 
nincs rajtuk grammnyi fölösleges hús, csak a kisportolt izmok 
csomósodnak a csontokon. Hiába : az ország nagy s a lakosság 
aránylag kevés : a széles határ védelme sokat követel. , .

Cserkésztestvérek halásznak, fát döntenek, vetnek-aratnak. 
De nem szórakozásképpen, hanem „igazánból” . Erdőirtással, 
tavak lecsapolásával, területet hódítottak kiskert-gazdaságok

számára s a falusi ifjúság gazdasági szövetkezete az ország 
számottevő termelési tényezője. Amellett a fiúk iskolába járnak, 
önkéntes katonai segédszolgálatot teljesítenek, felnőtt föld 
mívesek munkáját végzik,

A „lották” -ról, a női munkaszolgálatosokról, csodákat 
mesélnek. A  legelőkelőbb családok leányai is pincérszolgálatot 
teljesítenek, gyárakban dolgoznak, a szegény és hadiárvutt 
családokat gondozzák-, gyermekeket foglalkoztatnak napközi 
otthonokban . . ,

Pajtás, mit szólsz az északi testvérek teljesítményéhez ? 
Te vájjon mit teltél a becsület parancsára ? Vagy talán kellet- 
lenkedsz, sokaltod a munkádat, felhünytorgatod apró-cseprő 
nélkülözéseidet ?

Tekints észak felé ! Azután merj beszéln i! y .

CL könyv í& feyyu&c! ŰCm &z tanuídáóaí i& tehet kakasait ue&zteni!
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Az orosz, illetve a bolsevista regulá
ris hadsereg mellett nagy szerepet 
biztosított a kommunista párt a banda
harcra kiképzett partizánoknak. A  sze
rep régi, csak a név áj. A  háborúk 
során találkoztunk ezzel a fajtával, 
majdnem minden velünk ellenséges 
nemzetnél. A  franciáknál és a belgák
nál frankCreurnak, a szerbeknél, m on- 
tenegróiaknál régebben az első világ
háború idején komitácsinak, újabban 
esetnikeknek nevezték, a cseheknél 
a rövidéletű Csehszlovákiában élő 
ukránoknál, a nagy ukrán állam álm o
dozóinál szies-gárdistáknak nevezték 
a felfegyverzett orvlövészeket. A  bol
sevisták a szépenhangzó „partizán”  
névvel ajándékozták meg a bandákba 
verődött lesipuskásokat.

Még valami maradt a r é g i: a kötél...
Különbség azért van a régiek és az 

új partizánok között. A  régieknél a 
lélek is harcolt, a hazájáért harcolt, 

azt védte köröm szakadtáig; a haza- 
szeretet adta az aggastyán vagy asz- 
szony kezébe a fe g y v e r t ! Az eszme 
megbecsülni való 1

A partizán azonban aljas párt
érdekeket szolgál és csak pénzért viszi 
a bőrét a lyukasztóba.

*

Érdekes módon született meg a 
jelvényük, helyesebben a megjelölésük. 
Azt nem sikerült megállapítani, hogy 
hivatalosan volt-e vagy csak amolyan 
szokásjog volt-e ezt csinálni, de min
denesetre a kezünkbe kerültek ki
lencven százalékánál felfedeztük ezt a 
jelet. —  A partizán kiképzőtáborokban 
a leányok a férfiaknak és fordítva a 
nálunk is ismert tetoválási módszerrel 
a saját keresztnevüket szurkálták ki 
a csuklóik felső oldalán, a com bközép 
oldalrészén mindkét lábon és a mell 
közepén a ruházattal eltakart részen.

Ez eleinte csak szokás volt —  vallja 
egy elfogott partizán nő, —  de később 
rendszer lett belőle. Ez a szokásuk 
vagy rendszerük nekünk sokban köny

vi

nyebbseget hozott. Ugyanis a partizán
vadászatban részt kértek maguknak 
egyes orosz községek és városok jo b b 
érzésű lakosai is, nyíltan elősegítették 
ennek a fajzatnak a k iirtását; jöttek  
hozzánk és jelentették, hogy itt és itt 
lakik egy lapuló partizán, fogjuk el. 
Az is előfordult, hogy egy-egy ember 
most állt bosszút az ellenségén és fel
jelentette nálunk régi haragosát, mint 
partizánt. Ilyen esetben a tagadással 
szemben döntő bizonyíték volt az 
előbb leírt tetoválás, vagy annak a 
helyén éktelenkedő sebhely (ugyanis 
sokan tüzes vassal kiégették az áruló 
bizonyítékot).

Fegyverrel együtt elfogott vagy harc 
közben ártalmatlanná tett partizánok 
felszámolásánál azonban felesleges 
mozdulat lett volna a kabátujjak fel- 
liúzogatása.

*

Már békében (a béke a háborúra 
való előkészület) nagy propagandája 
volt a partizán módszeres harcnak, 
nagyon sok népdalban hirdették biro- 
dalomszerte a partizán hősiességét a 
szokásos form ában, gramofónlemeze- 
ken.

Külön táborban képezték ki őket, 
ahol a titokzatossággal burkolt párt- 
politika kapott eszközt céljaik mara
déktalan végrehajtására. Sokan siettek 
a partizán toborzók zászlai alá, m e r t : 
pénzt akkor is —  már béke idején —  
kaptak, jó  állásokba juttatták a je 
lentkezőket a pártemberek, no meg 
a romantika sem hiányzott az egész 
beugratásból, így aztán divat volt 
partizánnak lenni. A  régi Oroszország 
romantikus alakjait állították m inta
képül, így történt, hogy Stjenka Rasin, 
a régi híres kozákhős is partizánná 
lépett elő. M egcsúfolták a legszebb 
orosz hősi ének legendás főalakját. 
Igen természetes, ahol romantika van 
és divat valaminek lenni, ott az örök 
nő is jelentkezik, minélfogva elég te-\  
kintélyes számban vannak képviselve

az orosz nők ebben az orgyilkos ban
dában. Zengzetes, szépencsengő nevet is 
kaptak : partizánkáknak nevezik őket. 

*
A felfegyverzett m unkástömegek 

mellett kisebb-nagyobb bandákba ve
rődve ezek a partizánok voltak a lesi- 
puskás és rabló harcm odor megteste
sítői. Számuk vidékenként változó

Most, a nagyháború kezdetén a 
pénzért és a harcközben kínálkozó 
rablási lehetőségekért sokan vállalkoz
tak erre az aljas szerepre. A  hazátlan, 
állástalan, nyom orgó proletárokat nem 
volt nehéz megszédíteni a szervezők
nek az ismert kommunista elvek han
goztatásával : minden a tiétek í A 
békeévekben kiképzett partizánok lét
számát sürgősen fel kellett emelni már 
a háború első hónapjaiban, a beállott 
erős háborús fogyaték m iatt, megindult 
a toborzás. Csörgött a rubel és hullott 
az ígéret a rettegő vezetők vértelen 
szájából.

Jól fizették őket jelentkezés esetén. 
Külön jutalm at biztosítottak nekik 
a sikerültén végrehajtott vállalkozá
saikért. Ha azonban akadt valaki, aki 
húzódozott, nem akart a szervezők 
hálójába esni, azt rövid úton elintéz
ték. —  így tehát a partizán-bandákba 
való toborzásnál, ha valakit felszólí
tottak a jelentkezésre, inkább válasz
totta a jó l megfizetett alattomos orv 
lövész szerepét, mint a biztos halált. —  
Az ilyen embernek viszont a nyílt 
fegyverekkel, becsületesen küzdő ellen
fél, ha zugából előkotorja, ott helyben 
kötelet, vagy villany drótot ad a nya
kára, mint a felbérelt rablógyilkosnak ! 
Itt van a titka annak is, hogy miért 
harcol az utolsó leheletéig a partizán, 
ha harcra kényszerítik ! A  puszta 
életéért küzd, mert tudja a sorsát 1 

♦
Eleinte, amíg a vezetőségünk nem 

volt teljesen tisztában a szervezetükkel 
és a módszereikkel, természetesen ki
hallgatták őket a legnagyobb részletes
séggel kapott parancsaik felől. Mon
danom sem kell, hogy a teljes emberi 
form ájukból k ivetkőzött gyilkos hara
miák félénk, minden legkisebb zörejre 
összerezzenő, kicsi húsvéti báránykát 
m egszégyenítő szelídséggel kuporogtak 
a kihallgatás alatt és a hozzájuk inté
zett kérdésekre sebesen adták meg a 
várt feleletet. M egdöbbentő képek raj
zolódtak ki vallomásaikból. A  poli- 
trukoktól és a vezérkari tisztektől 
kapott parancs szellemében végre
hajtandó feladataik mind olyan ter
mészetűek voltak, amelyek elvégzése 
alatt nekik a végrehajtóknak is —  
feltétlenül el kellett pusztulniok. Leg
tisztább munka, m ondja a bolseviki elv, 
mert nem marad tanú. Észnélküli 
parancsokat kaptak és ezek teljesí
tésére eszközül selejtes, régi világ- 
háborús puskákat, úgynevezett vintó- 
kákat, régi orosz rozsdamarta forgó
pisztolyokat és egy-két kézigránátot, 
egy-két aknát kaptak. E gy alkalommal 
figyeltem  egy elfogott partizáncsoport 
egyik fiatal és érdekesarcú tagjának a



valtomását. A  tolm ács kérdéseire fe
lelve elmondta, hogy az volt a fel
adatuk, hogy csónakon átcsurogva 
(zaj nélkül, csak a víz sodrát kihasz
nálva) a Dnjeperen, éjtszaka átbújva a 
védelmi vonalunkon, a hátrább fekvő 
magasabb parancsnokságunkat akná
val és kézigránáttal robbantsák fel. 
Teljes tájékozatlansággal indultak el a 
feladat végrehajtására, ennélfogva fo 
galmuk sem volt a védelm i berende
zéseinkről, a magasabb parancsnok
ságaink hollétéről, csak úgy n a g y v a s á 
ban eresztették el őket a sötét orosz 
éjtszakának, egy-két vodkástiveg társa
ságában ! Az eredmény nem volt két
séges. Ezért a vállalkozásért előre 500 
rubelt és 24 magyar pengőt kaptak 
papírban és ércben. A  m agyar pénzt 
azért kapták egyrészt, hogy ezzel is 
tudják bizonyítani, hogy ők ezen a 
területen nem ismeretlenek, régen itt 
élnek és a magyarok már vásároltak is 
tőlük pengőért egyet-m ást, másrészt 
esetleges vesztegetésre, ha szorul a 
hurok. N agyszorongva elm ondja még, 
hogy már előző este kaptak parancsot 
az átkelés végrehajtására, meg is 
indultak, de a parancsnokuk a víz 
közepéről visszafordult velük, mert 
bizonytalannak érezte a helyzetet és 
félt. Am ikor újra saját partot értek, a 
bolseviki tisztek rettentő haragra gyul- 
va a gyáva vezetőt nyom ban elintéz
ték. Ekkor vállalkozott az öreg (rá
m utatott egy olyan alakra a falmel- 
lett kuporgó partizáncsoportban, aki 
egy tizfilléres ponyvaregény banditáját 
m eghazudtoló arccal ült a sarokban, 
dideregve oly picire zsugorodva, mint 
egy rongycsom ó) aki aztán áthozott 
bennünket. Ez a fiatalem ber meg
m utatta pontosan a térképen a meg
bízó parancsnokság helyét (amit a 
jelenlévő tüzérünk azonnal tudomásul 
vett), szándékukat és a megbeszélt 
terveiket. Ez a partizán csoport halálos 
pontossággal csurgott bele egy, a víz

parton lévő tábori őrsünk ölelő kar
jaiba egy kézigránát összdobással tar
kított szívélyes fogadtatás után. M ajd
nem m indegyikük kapott egy-két szi
lánkot a fogadtatásból, páran fűbe- 
haraptak és ottm aradtak a vízparton 
—  ahogy a katonahum or m ondja —  
szálláscsinálónak. Miután a csoportot 
kihallgatták, parancsnokságunk nyom 
ban megtette a megfelelő ellenintéz
kedéseket, hogy az esetleges átjövő 
csoportjaik őket megillető fogadtatás
ban részesüljenek.

*
Valahol a Dnjeper partján történt, 

hogy három partizán egy a tábori
őrs vonalunk m ögött fekvő és kiürített 
faluba ju tott be bujdokolása során és a 
csendes, kihalt, falu szélén levő egyik 
parasztház padlásán húzódott meg. 
Ebben a faluban az egyik század
parancsnokság harcálláspontja volt.
A  falut külső szállásőrségek biztosí
tották. Egyik napon az őrség pisztoly- 
lövést hall az említett ház padlása felől. 
Az őrszem nem sokat teketóriázott, 
hanem egy kézigránátot vágott fel a 
padlásra. A robbanás után még egy 
pisztolylövés és azután csend lett. 
Az őrség felm egy a padlásra és ott két 
embert lát a füstben-porban, feltartott 
vérző kézzel feléjük közeledni a padlás 
távoli zugából. A  harmadikat holtan 
találták. Vallatásuk során m egtudtuk, 
hogy nem mertek a túloldalon a m eg
bízóiknak ellentmondani és vállalkoz
tak a kapott feladat megoldására, itt 
viszont nem mertek jóform án mozogni 
sem, bujdostak mostanáig. Igen éhesek 
voltak és az egyik, a padlásajtóig elő
merészkedve m eglátott egy kapirálós 
csirkét az udvaron és rálőtt, gondolván, 
hogy m ajd este lem egy érte és meg
eszik. Ez a lövés volt a vesztük, erre 
jö tt  a felelet egy jólirányzott kézi
gránát képében. A  harmadik orvlövész 
a kézigránátrobbanás pillanatában 
szájbalőtte magát, ijedtében. Egyebük 
sem volt, mint egy rozsdás régi forgó
pisztoly, ami még a csirkére sem jó.

♦
Nem átallották a bolsevista vezér

kari tisztek nőket is megbízni azzal, 
hogy a vonalaink m ögött robbantsanak, 
vagy az ismert m ódon barátságuk fel
ajánlásával olyan híreket hozzanak, 
amit ők vezetés szem pontjából esetleg 
felhasználhatnak.

V olt olyan, aki büszkén és bátran 
vállalta a reábizott feladatot (a társaik 
vallomása szerint), de már a követ
kezményeket —  amint láttam  —- nem 
vállalta büszke bátorsággal !

Valam elyik nap az egyik tábori 
őrsünk figyelője a hajnal szürkés pirka- 
dásában egy csónakot látott sebes 
iramban távolodni a tulsópart felé. 
N yom ban tűz alá vette a tábori őrs, 
azonban oly rosszak voltak a látási 
viszonyok a ködös-párás vízen, hogy 
nem figyelhették m eg az eredményt. 
Továbbfigyelés közben az egyik honvéd 
egy fekete gom olyagot látott mozogni 
a széles lomha víz innenső harmadán. 
A z egész tábori őrs figyelte ezt a

OPERAHÁZI
DÍSZELŐADÁSUNK

A magyar cjerkészflúk, mint min
den évben, ezidén is a magyar sza
badság szent ünnepén köszöntik 
Kormányzó Urunkat, legfőbb Védnö
künket, a M. klr. Operaház ünnepi 
előadásának keretében.

Ez évben különösen jelét kívánjuk 
adni legmélyebb hódolatunknak, amely 
minden magyar szivéből árad a Főmél
tóságú Ur felé.

Az előadás részletes műsorát külön 
meghívónk közli. Az est köszöntőjét 
ezévben egy debreteni, névtelen cser
kész mondja.

A jegyigénylés részleteit az egyes 
parancsnokságokkal már közöltük.

feketeséget és a köd eloszlásánál látták, 
hogy, a vízben egy nő gázol feléjük, aki 
az első melléje küldött terelő lövés 
után feltartott kézzel közeledik a mi 
partunk felé. A  D njeper marasztaló 
iszapját bukdácsolva leküzdve —  ki
lépett a partra az egész testében 
didergő, halottsápadt nő, üres kezét 
remegve tartja a magasban és sír. Az 
egyik ember bevezeti a fedezékbe és 
rádob egy pokrócot a szerencsétlenre, 
mert az egycsurom víz leány a metsző 
szeptemberi hajnalon a didergéstől és a 
fogvacogástól csak sírni tudott és 
egyébként csinos arca a dermesztő 
hidegtől és az átélt izgalomtól csúnyára 
torzult. A  parancsnokságra hátra- 
kisérve, amikor már m egnyugodott, 
elmondta a boldogtalan, hogy miképpen 
került a magyar tábori őrs elé a Dnjeper 
vizébe :

—  Egyik délután —  m ondja a 
tolmácsnak a leány —  egy vezérkari 
tiszt kereste.fel édesanyja lakásán és 
előadta, hogy olyan leányt keres, 
akinek túl a Dnjeperen rokonsága van. 
Miután a szom szédoktól megtudta, 
hogy az Ő testvére odaát egy kis faluban 
tanítónő, felszólította, hogy menjen 
vele a parancsnokságra, ott majd meg
tudja, mit kell tennie. Reszkető féle
lemmel folytatta  a vallomását és el
m ondta, hogy az említett orosz pa
rancsnokságon azt a feladatot kapta, 
hogy át kell mennie a túlsópartra és 
meg' kell tudnia, hol van a magyar 
csapatok legmagasabb parancsnoksága 
és azt is, mennyi erő tartja kézben a 
Dnjeper partját ezen a szakaszon. Ha 
netalán m egfognák, védekezzék azzal, 
hogy a nővérét megy meglátogatni.

Az átszállításról és a visszahozatalá- 
ról ők gondoskodnak, megbízható m ó
don. K ezébe nyom tak egy rossz forgó
pisztolyt (amit beledobott a vízbe, 
félt tőle, mert nem tudta kezelni) és 
pénzt, ezzel m egtörtént az eligazítása.

Rettenetes sírás rázta a szerencsét
lent, a tolm ács alig értette meg szavait. 
Egyre csak azt hajtogatta, hogy ne 
végezzék ki, mert ő akarata ellenére 
jö tt, belekényszerítették ebbe a halálos 
szorultságba. (Folytattuk)

. Ő



KÉT KIS MAGYAR
—  Kitűnő ez a földrajz 1 A legkedvesebb tantárgyam.
—  En is nagyon szeretem !
—  Jól magyarázott a tanár úr !
—  No de ki hitte volna, hogy ilyen kevés magyar van a 

világon ? .  . .
—  A z dm ! Mennyivel több német van, meg japán, 

meg olasz is . .  .
—  Igaza volt a tanár úrnak. Ha volna magyar össze

tartás . . .
Ilyen és hasonló kijelentésektől volt hangos az iskola

folyosó, ahogy az osztály özönlött az udvarra. De a követ
kező pillanatban már hangos kiabálással szaladgáltak, ker- 
getöztek a fiúk, ki-ki kedve szerint.

A kis szőke Gyurka kipirult arccal igyekezett elérni u 
lihegő, kuszálthajú Gyuszit. Már csak egy' hajszál választja 
el tőle: M o s t! Megvagy I —  kiáltotta és megállt. Nem ér ! 
—  fordult vissza hevesen Gyuszi. Nem értél el. Nem éreztem, 
hogy hozzám nyúltál volna . . .  De igen ! De nem J . . .  —  
és szó szót követelt, a többi, fiú máris körülállta a vitatkozó
kat: talán akad valami értékes látnivaló.

Valóban. A két fiú, mint két kis kakas, kipirult arccal 
állt egymással szemben s Gyuszi lekent egy csattanós pofont 
Gyurkának.

Ezzel megfordult és menni akart, de a körülálló fiúk 
nem engedik. Gyurka sem. Egu-két lépést előre ugrik és most 
ő ad egy hasonló nyaklevest. M i lesz itt ? A fiúk élvezik a 
verekedést, mint mindig . . .

fis most Gyurka fordult sarkon, de Gyuszi is megindult 
dühösen az ellenkező irányba. Mennek néhány lépést, a fiúk 
egy része az egyiket, a másik része a másikai kíséri, amikor 
Gyuszi hirtelen megfordul: —  Gyurka ! —  kiáltja.

Gyurka megáll. Hátrafordul. Most már nem tüzel úqy 
az arca. Kissé lehiggadl ő is.

Gyuszi odamegy hozzá. Gyurka is tesz egy-két lépést, 
ismét szembekerülnek egymással. A fiúk kíváncsian várják 
a fejleményeket.

De a fejlemények ezúttal elmaradnak. További szenzáció 
nincs. Csupán az történt, hogy Gyuszi kezét nyújtotta Gyur
kának, mondván :

—  Az előbb olyan szépen beszélt a tanár úr a magyar - 
összetartásról. Elvégre magyarok vagyunk: Te is, én is. 
M i lesz, ha mi maroknyi magyarok sem értjük meg egymást... 
Mondd, mi lesz?

. . .  fis a kél kis magyar megindultam meqbékélten kezet 
szorított.

Mikes István

L É G  O L T A L O M
'  j s ,  m  u ,  t ű s

helye az okta an rettegésnek és férfiatlan nyafogjanak, éppen
t t S L f c 8 * túlz,,tt derűlátásnak és könnyelmű nemtörddömsegnekl Ha tehat számíthatunk légi támadásra
.»i’iv™ P !  Uno;tbun k6szcn 1« kell lennünk a. fogadására. A 

cserkesznek „résen kell lennie“ hogy „ahol tud, segítsen‘7 
Amikor hazánkban a légoltalmi szervozkedés megindult J f X *  vidéken mindenütt a cserkészek Z itá k  ai 

elsők a lelkes és ügyes munkában. A  katonai és polgári ható 
Ságok nem egy szép dicsérete bizonyltja ezt!

A légoltalom szervezetének legutóbbi rendezése óta a 
cserkeszeknek nem jut többé önálló szerep és munkakör. Ez

nem j0lenÜ azt’ ho,fy niost Inár K a talánul alhatlk minden cserkész: munka, feladat akad bőven
kÖr“ keU nézni! Ah°Ky Teleki Pál mondta: 

Čsnn i i m L  ^ r n f c -  Ha pedig keresünk, egészen biz-
S "M£űSÜutk!"in,nk' -  ■
, .  *• Akit oKyéntleg beosztanak hatósági légoltalmi szolgá- 
lutia, lássa azt el cserkeszhez Illő lelkesedéssel, pontossággal
srnlkgil?»tyf &8ítfttlV Ha 1.Ch° t’ tolJosit8en cserkészegyenruhában szolgalatot, mert ezzel a mozgalom hírnevét növeli! (Itt 
főleg az idősebbekről lehet szó.)
.. fin\«‘r»u£t£S48í  1 cgolt almi szolgálatra be nem osztottak és 
a fiatalabbak jelentkezzenek lakóházuk (vagy házcsoportjuk)
nok°'tudfa^niH R?n̂ |k m &1 08 nérJék beosztásukat. A parancs kéni , n„,u ' d leKj°hban, milyen munkára ossza be az ön- 
LAlBLw u k0 r  .?°,rkés,zt! 8zo lehet a kiképzésben való se- 
fartáNéról » f«  hwiy berendezéséről, rendben- és tisztán- 
“  , tüzoltoszorek, a mentőkészletek karbantartásé

rol, a vízkészletek ellenőrzéséről stb. stb.
3. Az elsötétítés ellenőrzése este 8 óra után. Néhárív 

S * ,  'akóházunk körül. Ha valahol megfeledkeztek az 
elsötétítésről (am eleg baj, de néha megesik), udvariasan
lehef ^sfit6knl 1 f  takÓ|t Víu y a, háaíelüKyelőt. Ugyanezt meg lehet (nőt kell) tenni akkor is, ha egészen idegen helyen

t°8Zm  Mindenütt köszönettel veszik a figycl-
K‘pz|f^óst. (Ha ugyanis a rendőr veszi észre, annak rend
szerint komolyabb következménye szokott lenni.)

^ niadó esetén elsősorban a családban segítsünk a szü- 
lóknolí, kis testvéreknek: óvóhelycsomagok, pokrócok leszál
lítása, ablakok kinyitása. A sötét lépcsőházban az Idősebbek 
és a gyerekek segítése, támogatása stb. A szeptemberi buda
pesti légitámadáskor egy budai családból az özvegy édes- 
anya távol volt. Távollétében a harmadikos cserkész (a leg
idősebb!) gyorsan és ügyesen felöltöztette két kis öccsét és 
Idejekorán levezette a kis csoportot az óvóhelyre. Képzel- 
hetó az aggódó édesanya büszkesége, amikor a házparancs
nok szívből gratulált az ügyes cserkészfiához!

5. Az óvóhelyen talán a nyugodt, lehetőleg derűs han
gulat biztosítása az első kötelessége a cserkésznek. A gyere
kekkel való ügyes foglalkozás itt a fontos. Ha a felnőttek 
látják, hogy a gyerekek nem félnek, ők is megnyugszanak. 
A cserkesz annyi mesét, tréfát, játékot ismer, hogy ez nem 
lesz nehéz feladat számára!

H,ft szükséges és sor kerül reá, az elsősegélynyújtásban 
es tűzoltásban való közreműködés is cserkészfeladat lehet! 
Bizony megesik néha, hogy az elsősegélyre gondosan és ala- 
posan kiképzett hölgyek egyike-másika „felmondja a szol
galatot4 . Ilyenkor aztán előáll a „házicserkész" és szépen 
folytatja ott, ahol a hölgy abbahagyta... Ehhez azonban az 
kell, hogy a cserkész értsen is ezekhez, nem csak elméletben, 
*1ÍI1®  gyakorlatban is. őrsvezetők! fontos szerep vár itt 
rátok! A kiképzést, gyakorlást bele kell illeszteni az őrs 
munkatervébe és megkezdeni inkább ma, mint holnap.

7. A  légi támadás lezajlása után segíteni kell a laká
sokba való visszatérésnél, az óvóhely és felszerelés rendbe
hozásánál stb.

,8: ,VK]‘. tehát munkalehetőség bőven. Ne panaszkodjék 
senk ! Minden cserkész készüljön fel lélekben-testben egy
aránt es figyelmeztessen erre másokat is, anélkül hogv 
ijesztgetne vagy a rémhirterjesztökkcl kelne versenyre!..', 
tanuljunk, gyakoroljunk, hogy adott esetben készen álljunk' 
Adja Isten, hogy ne legyen rá szükség!. . .

—y.
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Minden embernek vannak meghitt, kedves ismerősei ahová szeret 
el-eljárogalni. Nekem Is van : Gábor mérnökékhez szoktam néha
napján be-betérni. A családfő mosolygóarcú, hamvashajú, barátságos úr, 
akiből úgy sugárzik a jóság és a derű, mint tavaszi napfényből az éltető 
erő és a nyár Ígérete. Mindig szeretettel fogadnak, jól érzem magam náluk 
s igen gyakran megfeledkezem a búcsúzásról. . .

Le-leülünk gyakran a dolgozószobáiában és elbeszélgetünk erről, 
arról, mindenféléről. Néha nem is szólunk egy szót sem, csak hallgatfuk a 
régi óra dallamos ketyegéséi és gondolkozunk. így is sokat végzünk, mert 
ezekből a gondolatokból tettek születnek , . .

Olykor körüljáratom a tekintetemet a szobában. Betűzöm a könyv- 
szekrény köteteinek címét : szemügyre veszem a festményeket, a fény
képeket és a különféle apróságokat, melyek meleggé és otthonossá vará
zsolják a szobát. Legtöbbször —  minden alkalommal — megakad a 
szemem az íróasztal fölé függesztett fokoson. Kissé ferdén lóg a falon, 
fonott bőrszíjon a családi fényképek között : a főhelyen. Középen. Az 
íróasztalnál dolgozó ha feltekint munkájából, mindig ráesik a tekintete. 
Talán azért is van odatéve . . .

Egyszerű, világháborús katonafokos. A nyele szívós gyertyánfa ; 
a vasa finom krassó-szörényi acél.

Gábor mérnök (ír is gyakran el-elnézegeli ezt a magyar ember 
markába szabott fegyvert. Néha titokzatos, békés mosollyal kezébe veszt és 
gyöngéd mozdulatokkal meg-megforgalja. . .  Szemei ilyenkor elrévedez
nek, egy pontra tekintenek meredten, mintha átélne újra, vagy látna 
valamit. . .  Könnyűt sóhajt s mielőtt visszaakasztaná helyére a fokost 
végig simltfa kezével puhán, szeretettel, mint ahogy a jó gyermeket szokás. 
Be nem csak 6, hanem a család többi tagjai is megbecsüléssel tekintenek 
a Iokosra, amikor bejönnek a szobába. Szinte dédelgetik pillantásaikkal.

Fúrt a kíváncsiság, mert titkot sejtettem a fokos megbecsülése mögött. 
Egyszer aztán nem tudtam tovább türtőztetni a kérdést :

— Béla bátyám, miért nézegeti annyira ezt az egyszerű fokost.
A mérnök úr elkomolyodott; elmélázva hallgatott egy kis ideig, 

majd ezeket mondta ;
, — Nagy sora van annak ! Ha kiváncsi vagy rá elmesélem. — 

Szemei megállapodtak a fokoson és csendes, de átforrósodott hangon 
beszélni kezdett.

Még az előbbi világháborúban történt. Az orosszal álltunk szemben. 
Igen gyakran került közelharcra a sor. Az ilyen kézitusában az akkori, 
hosszú puskák nehézkesek voltak. A magyar honvéd rámenős, virtusos 
kezébe könnyebben kezelhető és mégis eredményes fegyvert kellett adni 
s ekkor határozta el a hadvezetőség a fokos rendszeresítését. Mindenegyes 
katonánk megkapta, így én is.

A fokos jó fegyvernek bizonyult, mert mióta ez villogott a kezünkben, 
slkert-sikerre halmozott hadosztályunk. . .
| Az oroszok úgy féltek a fokosos magyar bakáktól, mint az ördögtől. . .  
Ha messziről meglátták a fokos vasának villogását, észnélkül meneküllek. 
Tisztjeik nem tudták ellenállásra kényszeríteni katonáikat, hanem 
hanyatt-homlok iszkoltak biztonságosabb helyekre. Féltek a fokostól. . .

Nagyon megszerettem a fokost. Erős nyele segítette a fáradt lest 
súlyát, kemény acélja — melyet két rézlap rögzített a nyélhez — bizton
ságot sugárzott. Elválaszthatatlan barátságot kötöttem a fokossal. Fáját 
faggyúztam, vasát olajoztam, hogy a nedvesség és az időjárás viszontag
ságai ellen megóvjam.
* Abban az időben egy utászszázad parancsnoka voltam. A Dnyeszter 
folyón építettünk nagy gyorsasággal hadihidal, közel az arcvonalhoz, 
hogy csapataink és az utánpótlás erőteljesebb átkelését minél előbb elő
segítsük. Az orosz tüzérség erősen zavarta a munkát. Néha egy-egy lövedék 
becsapódása bizony nagyon a közelünkben tornyozta fel a vizet. . .  De 
oda se neki I . . .  A hídnak készen kellett lenni ! így szólt a parancs.

Sikerült is a kitűzött idő előtt a helyére illesztenünk az utolsó pallói. 
Keményen állt a híd. Csapataink nyugodtan átkelhettek rajta az orosz 
üldözésére.

Holdfényes, tavaszi éjiszaka volt. A lehellel még párázott a kékes
szürke éjtszakai derengésben. Katonáim fáradtan pihentek a kimerítő 
munka után. A hídon szakadatlanul vonuló csapatok tompa dobogása 
és mozaikszerü gyors változása lekötötte az amúgyis fáradt hldőrség 
figyelmét. . .

A zörgést és a balpart sötét árnyékos részét használta ki az a csónak, 
amelyik lopva, zaftalanul közeledett észak felől egyedüli utasával.

Néha meg-meglassúdoll, majd halkan, csobbanást nem okozva 
siklott óvatosan az új hadihld felé. . .

Hiába volt azonban a nagy elővigyázal. Észrevettem és rögtön gyanút 
fogtam. Alvó, kimerült katonáimat nem akartam háborgatni ; óvatosan 
az egyik közelben veszteglő csónakunkba ugrottam. . .  Fokosomat az 
ölembe, helyeztem, pisztolytáskámat előrehéiztam és kinyitottam a csalfát, 
így markoltam meg az evezőt.

Vártam ugrásra, siklásra készen . . .
A másik csónak pedig jött lefelé, mind közelebb és közelebb a hídhoz... 

Amikor már csak néhány méter volt a két csónak között a távolság, én is 
nekilendültem.

— Állj ! Ki vagy ?t — kiáltottam az ismeretlenre.
A meglepett ellenfél nem állt meg, hanem menekülni igyekezett. 

Hiába. Az én csónakom közvetlen a nyomában síkiolt. Mint a hii'tz, 
éberen figyeltem minden mozdulatát. Veszettül evezett. . .  Én is . . . 
A csónakom nekiütődött a másik oldalához . . .

—• Fel a kezekkel l
Az ismeretlen már látja, hogy evezve nem menekülhet ; pisztolya 

után nyúl. . .  már markolja a fegyvert. . .  már emeli! . . .
Máig sem tudom, hogy én miért nem nyúltam a saját pisztolyom 

után ? Elve akartam foglyul ejteni, vagy pedig nagyon betemelegedtem 
az üldözésbe ?

Nem várhattam tovább, ha életben akartam maradni 1 . . .  Hirtelen 
mozdulattal megragadtam a kezemügyében levő fokost és lesuflollam az 
ölni akaró kézre, teljes erővel. . .

Éppen ideje volt odavágni. . . mert így a halálos golyó más/elé 
repült el.

A fokos megtette a magáéi.
Az ütés erejétől és lendületétől mindketten a hideg folyóba estünk. 

Az ismeretlen ellenfél azonnal menekülni igyekezett úszva.
No, megállj ! Tőlem ugyan meg nem szabadulsz I
Utána ! El is érem. A fokost még úszva is görcsösen szorongatom ... 

A viz a híd felé sodor bennünket. .  . Azzal a kezemmel, amelyikkel a 
fokost szorongattam átkaroltam a kimerült menekülő nyakát. . .  a 
másikkal pedig a htd jégtörő sarkantyújába kapaszkodtam . ..

— Ide fiúk l I de i . . .
A lövés és a küzdelem zajára odarohant embereim sietve húzlak ki 

mindkettőnket a jéghideg vízből. A csónakokat is kifogták.
A vallatásnál kiderü llaztán, hogy az ellenfélem nem volt más, 

mint egy orosz utászszázados, akinek a feladata lett volna az újonnan 
épült hadihld elrobbantása. s ebből kifolyólag honvédségünk erőteljes 
átkelésének megakadályozása, hogy az orosz állásokra nehezedő nyomás 
megszűnjön . .  A csónakban nagymennyiségű robbanóanyag volt fel
halmozva . , .

Közbelépett azonban a fokos és nemcsak az én, hanem sok-sok ezer 
honvéd életét mentette meg.

Ez volt a fokos első hőstette — tért vissza a múltból Gábor mérnök úr.
Mindketten a falon függő fokost szemléltük az elismerés halvány 

mosolyával.
— De ezzel még nincs befejezve a fokos története —- fordult újra 

felém lassú mozdulattal az öregúr.
Kérdőn és várakozva néztem reá.
— Hallgasd csak I Majd tovább mesélem.

Közben eltelt húsz és egynéhány esztendő. A fiaim megnőttek. 
A fokos pedig méltó helyen a dolgozószobámban, az íróasztal felett füg
gött, hogy láthassam és emlékeztessen a múltra.

Halárainkon állt és ránklesett újra a vörösre vedlett orosz veszély. 
Most már a legnagyobb fiam lépett ellenséges földre, hogy 6 is részt- 
vegyen az ólálkodó, veszedelmes rém elűzésében.

Mielőtt elindultak volna, hazafött búcsúzni. Feszült rajta a tábori 
ruha. Az aranycsillag szerényen, de felelősségteljesen ragyogott a hajtó
káján. Gyönyörködve néztem. Magamat láttam az ő alakján keresztül 
a múltból előlépni. . .  Nem féltettem elereszteni, pedig tudtam, hogy 
kemény, halálos küzdelmekben lesz része . . .  Szükség van a megpróbál
tatásokra annak, akt férfinak nevezi magát; Megacélosodik az akarata 
és alkotásra, munkára, kezdeményezésre és bátorságra edződik a háború 
egész embert kívánó poklában. . .  Aki odakint megállja a helyét, arra 
aztán, ha kiderül az ég, rábízhatjuk nyugodtan a békés épltőmunkát . .

Ebben a szobában fogtam vele kezet. Már éppen indulni akart, 
amikor levettem a fokost a falról és a kezébe erőszakoltam:

—  Vidd magaddal I
__ De apám ! Nem hord most fokost senki! — ellenkezett.
—  Ne törőd/ vele ; Mintha botot vagy lovaglópálcát hordanál. . . 

Hiszen úgyis van lovad. . . Vidd el, kérlek I — erősködtem.
Nehezen, de aztán magával vitte a fokost.
Nem akarom szaporítani a szót. Üldözték az oroszt száz, meg száz 

kilométeren keresztül. A vörös hadsereg hol elől futóit, hol pedig lionvé- 
deink verték őket hátul. . .

Béla fiam csapattestét a fárasztó és több hónapig tartó harcok 
után pihenésre rendelték egyik elfoglalt szovjet városba. A hadnagy 
úr már úgy látta, hogy fölöslegesen hordta magával a ráerőszakolt könnyű 
fegyvert.

— Kár volt ide cipelnem ezt a vén csatabárdot! — mondotta egyik 
este társainak, amikor azok ékelődve ugratták:



—  A'i7 akarsz [etnyársalni vele, öreg fiú !
Nem kopogta le azonban a mondását vagy pedig a fokos akart 

rácáfolni a gúnyolódásokra és bebizonyítani elhivatottságát és hősi 
mivoltát: még azon este alapos választ adott a lekicsinylésekre. . .

A hadnagy úr békét sugárzó holdvilág mellett ballagott haza a tiszti 
megbeszélésről kijelölt lakására. Fütyiirészve haladt a néptelen utcán 
s megnyúlt árnyéka némán, de annál hűségesebben követte . . .  A fokost 
meg-meglóbálta kezében, majd játékos kedvvel megpörgette a levegőben. 
Vasán megcsillant a hideg holdfény. ügy látszik a fokos szerette ezt a 
sugárzást és felébredt harci kedve . . .

Itl-ott szuronyos őrszem vigyázott a rendre ; néhol őrjárattal talál
kozott. Semmi sem mutatta a közeli veszélyt. . .

Derűs kedvvel lépegetett. Talán éppen idehaza jártak gondolatai. . . 
Az utca néptelen . . .  Néhány rombadőlt ház, magános, füstös falak 
a dühöngő harcok és a szovjet esztelen pusztításának nyomát mutatták . . . 
őrszem nincs a közelben . . .  Sötét kapumélyedés következik . . .  A had
nagy úr fűtyürészve közeledik . . .  Még néhány lépés . . .

— Meghalsz, magyar ! — csattan fel ijesztő hirtelenséggel oroszul 
a kapu sölét bolthajtása alól. Géppisztoly szegeződik mellének . .  .

Ami eztán következett,' a pillanat századrésze alatt történt.
Az életösztön villámgyors lendületével és irtózatos erejével csapott 

le a fokossal a halálttartó kézre. Nagy volt az ütés. Földre zuhant a 
géppisztoly, a támadó pedig feltarlott kezekkel jajgatott a fájdalomtól. . .

A fiam megmenekült. . .
Nemsokára az orvul támadó vörös partizán is elnyerte méltó bün

tetését.

A mérnök úr végigsimít a homlokán, mintha lidércnyomástól 
szabadult volna meg.

—  Látod —  fordult felém, — a fokos nemcsak az apa, hanem a 
fiú életéi is megmentene.

—  Derék munkát végzett ! —  szóltam elismeréssel.
—  A fiam hadtestét leváltották. Hazajöttek a télen, békés pihenőre. 

Most újra itt van a fokos a megszokott helyén.
Csend volt egy ideig. Szemléltük az életmentő fegyvert.
— Ennek a fokosnak küldetése van —  szólalt meg Béla 

bátyám kisvártatva. Érzem. Legközelebb az unokám életét fogja meg
menteni ! ...

Búcsúzáskor, mikor az öregúr elfordult és háttal állt felém, gyorsan 
az íróasztalhoz léptem. Gyengéden végigsimítottam a fokost, mint ahogy 
édesanyám haját szoktam, amikor vigasztalásért hozzásímulok őszinte, 
igaz szeretettel. I jváry Ferenc

VíőíáqánJbatc a legények
Az újságok sokat írtak az elmúlt év folyamán a magyar 

föld. szempontjából nagyjelentőségűnek hirdetett úgynevezett 
„milliárdos mezőgazdasági programmról.”  Abban sok min
denről intézkedtek, mely intézkedések legnagyobb része még csak 
most indult a teljesedés felé.

Van azonban egy része ennek a nagy tervnek, mégpedig a 
mezőgazdasági szakoktatás, amely szinte hihetetlen mértékben 
máris működő új iskolákkal szolgálja a falu és azon keresztül a 
nemzet minden rétegének érdekeit. Még két év és az ország 
minden járásában működnek a téli tanfolyamok. Ugyanis 
mezőgazdasági szakoktatásunk egész érdekesen épül föl.

Alulról fölfelé haladva első helyen a néhány hetes tan
folyamokat találjuk, amelyek inkább egyes részletkérdésekben 
akarnak szakszerű képzést adni a már gyakorlatban működő 
gazdáknak. Ilyenek pl. a méhészeti, háziipari, baromfitenyész
tési stb. tanfolyamok. Ezután következnek a téli, háromhónapos 
tanfolyamok, amelyeken már a gazdálkodás minden ágából a 
mai haladás foka szerint nyújtanak ismertetést. Már magasabb 
lépcsőfokon állnak a kétéves, bentlakásos s természetesen a 
négy középiskolai előképzetséget kívánó négyéves, érettségit 
nyújtó mezőgazdasági középiskolák. Mindezt betetőzik a négy
éves mezőgazdasági főiskolák és a hároméves akadémiák, meg a 
budapesti Műegyetem mezőgazdasági osztálya. Persze nemcsak 
az állam, hanem magánosok és testületek is fenntartanak 
gazdasági tanfolyamokat.

Legutóbb Szabadka mellett, Palicsfürdőn jártam egy ilyen 
iskolában, amely méltán kelthet figyelmet mindenütt. Külön
leges iskola ez. A K Á LÓ T (Katolikus Legényegyesületek Orsz. 
Testületé) kertészeti népfőiskolájáról van szó.

—  A visszatérés után —  mondja az igazgató —  a város a 
mozgalom céljaira felajánlotta a régi földműves iskola 24 holdas 
telepét az épületekkel együtt. A K Á L Ó T  pedig, amely a magyar 
faluért mindig tettekkel és nem annyira szavakkal dolgozott, elfo
gadta s az ország első kertészeti népfőiskoláját létesítettrajta.

—  M i a különbség kertészeti iskola és népfőiskola között ?
—  Fjen egyszerű és lényeges. A kertészeti tanfolyamokon 

csak szakképzést adunk a legényeknek. Megtanulják a fogá
sokat, a növények szaporítási módját, ápolását stb. Mindezt a 
népfőiskola is megadja. Ugyanakkor azonban arról is gondos
kodik, hogy a szaktudás beleilleszkedjék a fiúk világszemlé
letébe. Éppen azért, nevelünk is. A lélek „kertészetére”  is meg
tanítjuk őket. A jövő gazdasági rendszerének előkészítéséért.

Az ott álló Somogyi Imre, aki kubikus sorból küzdötte föl 
magát országot járó népi gazdasági szakértővé s aki a „Kert- 
magyarországi legnagyobb „prófétája”  manapság, itt nem 
állhatja meg közbeszólás nélkül.

—  Kertmagyarország lesz pedig az új gazdasági rend
szerünk ! Hogy mi ez voltaképpen ? Alkalmazkodás a magyar 
éghajlathoz és a világgazdasághoz. A sok törpebirtokos, aki 
jelenleg alig tud önállóan megélni 3— 4 holdas kisbirtokából, 
ha megtanul kertészkedni, hát abból úgy él, mint egy kiskirály. 
Attól nem kell félni, hogy nem tudjuk elhelyezni termékeinket. 
Főleg gyümölcsből nem tudunk annyit termelni, hogy rendezett 
körülmények között külföldön el ne tudnák adni.

—  S a fiúknak hogyan tetszett ?
—  Hamarosan beleszoktak az eddig csupán „bolgár”  

mesterségnek vélt új gazdálkodási rendszer gondolat-és munka
körébe. Egész nap dolgoztak a hatalmas kertben és gyümölcsös
ben s olyan kitűnő eredménnyel vizsgáztak, hogy nagy kerté
szetek kérték őket vezető helyre.

A kiállítást nézegetjük. Nyolc-tlz kg.-os káposzták, 5 kg-os 
karfiolfejek, negyedkilós zöldpaprikák és a kertészetben, gazda
ságban használatos házilag készíthető eszközök szebbnél-szebb 
és ügyes tömege tanúskodik a munkáról. A legények pedig 
csomagolnak szobáikban, Gondosan teszik a táskákba, kosa
rakba a bizonyítványt és készülődnek a búcsúzásra. Egy év telt 
el. Eredményéi azonban nem a sok jeles oklevél, de a lassan 
átalakuló : gazdagabb, egészségesebb magyar falu és a benne 
élő magyarok érzik meg.
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A különböző vadásznépek felfogása 
szerint az egész állatvilág egyik leg
különösebb állata a medve. A medve 
nevét a vadász csak nagy tisztelettel 
meri kiejteni, sok népnél azonban még 
csak emlegetni sem szabad a nevét, úgy
hogy ezt a szót beszéd közben óvatosan 
elkerülik. így lehetett ez valamikor az 
ösmagyaroknál is, hiszen a medvére nem 
már nincs is igazi magyar szavunk. A 
„medve" szó szláv eredetű jövevényszó, 
s anak is eredeti jelentése „ mézevő“ 
volt, amellyel az állat igazi nevét he
lyettesítették.

Amíg azonban a népesség szaporodása 
folytán mind Magyarországon, mind a 
környező országokban is a medve és an
nak vadászata■ egyre ritkábbá válik, 
addig itt fent, Finnországban, ahol 
mérhetetlen nagy területek vannak még 
szinte teljesen érintetlenül, még ma is 
megtaláljuk a régi jó medvevadászvilá
got csaknem eredeti változatlan formá
jában. Természetesen nem a. sűrűn la
kott, kiművelt Dél-Finnországban, ahol 
már vagy évszázad óta nem találtak 
medvéket, hanem Helsinkitől száz és 
száz kilométerre, Észak-Finnországban, 
s nem utolsó sorban Karéliában.

Aligha lehet fontosabb esemény ezek
nek az északi lakosoknak életében, mint 
éppen a medvevadászat, amely minden 
egyes alkalommal egészen különös, sőt 
hátborzongató élményt jelent még a leg
edzettebb, legtapasztaltabb vadásznál is. 
A  medvének ugyanis egészen különleges 
tulajdonságai és képességei vannak. 
A finnországi medvevadászok meggyő
ződése szerint a medve egy ember eszé
vel és kilenc ember erejével bír. Ma
gános vadász tehát nem is igen mer 
egyedül medvevadászatra indulni, mert 
vállalkozása könnyen halállal végződ
het. A tapasztalt vadászok azt beszélik, 
hogy a medve ismeri a vadász szokásait, 
s aszerint szokott védekezni. Tudja, 
hogy a vadász nyomon szokta követni, 
s azt is tudja, hogy hóban látszó láb
nyomok könnyen árulójává lehetnek. E 
tekintetben tehát, akár egy kitanult be
törő, arra igyekszik, hogy megtévessze 
a nyomozót. Erre pedig a medvén kí
vül egyetlen állatnak sincs esze. A tá
nyértalpú úgy akarja megtéveszteni a 
vadászt, hogy addig-addig járkál körbe, 
addig kanyarogtatja lábnyomait,, míg 
azok egymással összekeverednek. Észak- 
Finnországban azt is mesélik, hogy a 
medve annyira ravasz tud lenni, hogy 
kerülő úton saját lábnyomának közelébe 
lopózkodik, s ott lesi meg a vadászt, s 
amikor az a lábnyomokat követve el
halad mellette, észrevétlenül rátámad és 
hatalmas mancsaival agyonveri. Más
részt viszont azért is veszedelmes és 
kockázatos a medvevadászat, mert egy 
puskagolyóval csak a legritkább esetben 
lehet leteríteni. Már pedig a megseb
zett medvénél bátrabb és vérengzőbb ál
latot keresve sem lehet találni, s jaj 
annak a vadásznak, akit az ilyen vad
állat mancsai elérnek.

Nem csoda tehát, ha a nép fél a med
vétől: Ugyanakkor azonban tisztelik is 
ezt az állatot, mert, amint mondják, 
igen tisztességes és nyílt természetű, s 
aki nem bántja, annak nem kell félnie 
föle. így  például a Jeges-tenger mellé
kén lakó lappok halálos véteknek tar
tanák megtámadni á medvét bőréért 
vagy húsáért s csupán akkor rendeznek 
hajtóvadászatot ellene, amikor kárt 
okoz a rénszarvascsordákban. Az ilyen

medvéről ugyanis azt állítják, hogy meg 
van rontva, rossz szellem lakik benne, 
s ezért kell elpusztítani a föld színéről. 
Ellenben a szelíd medvét nagy tisztelet
tel veszik körül. Azt állítják róla, hogy 
a fegyvertelen férfira nem támad rá, 
sőt, ha annak útja mindenképpen a 
medve mellett vezet el, illetve nem tud
ják kikerülni egymást, akkor a medve 
szabályszerű birkózásra hívja ki fegy
vertelen ellenfelét, s ez a birkózás csak 
addig tart, míg egyikük földre nem te
ríti a másikat. Asszonyokat azonban 
sohasem bánt, nem kell mást tenni, 
csak meglebegtetni a szoknyát előtte, s 
mikor megyőzödik, hogy asszony áll vele 
szemben, bántódás nélkül tovább, engedi. 
Szóval igen-igen lovagias, derék állat, 
amely tudja, mikor mi illik, mi nem.

Manapság főképpen télen rendezik a 
medve vadászatot. Ilyenkor ki kell elő
ször várni, míg néhány napig szünetel 
a; hóesés, mert csupán jól látszó láb
nyomok után mehetnek a vadászok. Bi
zony ez a vadászat nem úri mesterség. 
Nem könnyű megtalálni a medve nyo
mait, nem egyszer napokig is kell síelni, 
míg a vadásztársaság megtalálja a nyo
mot, Ilyenkor azután faágakból és leve
lekből rögtönzött sátorban szokták át
aludni az éjtszakát, miközben egy va
dász állandóan vigyáz az őrtűznél. Mi
kor végre sikerül megtalálni a medve 
odúját, megkezdődhetik a fenevad el
ejtése. Azt hinnők, hogy manapság, 
amikor a lehető legmodernebb fegyve
rek állnak a vadász rendelkezésére, mgr 
nem okoz különösebb gondot egy erdei 
vad leterítése. A medve esetében azon
ban ezt sem lehet általánosítani, hiszen 
ennek van annyi esze, hogy fészkét jól

védett helyen rendezi be. Finnország
ban például — minthogy Skandináviá
ban kevés a barlangképződésre alkal
mas kőzet — sziklahasadékokban, vagy 
sűrű bozótrejtekben. így  azután a va
dásznak először egészen meg kell köze
lítenie áldozatát, hogy halálos bizton
sággal egy lövéssel leteríthesse. Más 
esetben ugyanis el lehet készülve arra, 
hogy a medve rátámad s széttépi hatal
mas mancsaival. A mozgó szörnyeteget 
ugyanis társai még nehezebben tudják 
leteríteni, ha már egyszer elhagyta 
nyugvóhelyét. Az ilyen rosszul sikerült 
első támadás után szoktak bekövetkezni 
azok a tragikus események, amelyekről 
az északi vadászok oly sok rémmesél 
tudnak beszélni. A megtámadott vadász
nak ugyanis akarva, nem akarva bírókra 
kell kelnie a medvével. Ha pedig idáig 
fajul a dolog, akkor, a vadászok elbeszé
lése szerint, egyrészt arra törekszik a 
megtámadott vadász, hogy öklét az ál
lat torkába dughassa, miáltal megelőzi 
a harapás veszélyét, másrészt pedig 
hosszú, hegyes tőrével, az 'ú. n. pukkó- 
val próbálja szivenszúrni a rettenetes 
ellenfelet. A szörnyű közelharc ered
ménye egyrészt a vadász hidegvérétől, 
másrészt azonban a vadásztársak ön
feláldozó közreműködésétől függ.

Hogy a medvevadászat még a mi nap
jainkban is ilyen veszedelmekkel jár. 
elképzelhetjük, mit jelentett akkor, ami
kor még tüzelő fegyverrel sem rendel
kezett a vadász. Akkor még, tehát né
hány száz évvel ezelőtt, puszta dárdá
val közelítették meg az ősi ellenfelet, s 
valóban az egész vadászat kimenetele 
az első ‘döféstől függött. A pontatlan, 
vagy nem elég erős szúrás szörnyű ha
ragra gerjesztette a. hatalmas fenevadat, 
s a vadász a.lig-alig kerülhette el a 
kétes kimenetelű közelharcot. Érthető 
tehát, hogy Európában, többek között 
Magyarországon is, miért éppen a medve 
lett a vadászok köztiszt elet ének és félel
mének tárgya, s miért nem volt szabad 
még a nevét sem. kiejteni. Az egyik lapp 
monda szerint volt egyszer egy nagy
hírű medvevadász, aki egyik vadászata 
alkalmával, midőn éppen a medve láb
nyomait követve síelt az őserdőben, tár
sainak füle hallatára csúfos szavakkal 
becsmérelte a medve eszét, és erejét. Egy 
váratlan pillanatban azután az egyik 
bokor mögül előugrott a keresett fene- 
vad, amely ravasz szokása szerint most 
is saját lábnyomai közelében leselkedett 
az üldözőkre, s néhány szörnyű csapás
sal széttépte a kérdekö vadászt. A lap> 
pok a szörnyű találkozás helyét a va
dász neve szerint azóta is „Sálig Mag- 
nus“ -nak, azaz Magnm-völgyének hívják.

Ugyancsak a medve iránti tiszteletről 
tanúskodik a következő lapp monda is, 
amely egyszersmind kigúnyolja a lap
pok egykori ellenségeit, a. finneket is.

Három szavoföldi finn vadász egyszer 
medvevadászatra indult. Mikor meg
találták az odút, egyik nagybátran oda
lépett hozzá, s meg akarta kötözni az 
alvó fenevadat, hogy ezáltal élve ejt
hesse foglyul. Olyan ügyetlenül látott 
azonban munkához, hogy a medve fel
ébredt. s letépte fejét a törzséről. A 
vadász két társa, miután meffúnták a 
hosszas várakozást, betekintett a medve 
búvóhelyére s megpillantotta a fejetlen 
vadászt. Azt kérdi erre az egyik a má
siktól: — Emlékszel-e, hogy hármunk 
közül valaki fej nélkül indult volna el 
vadászni? — Társa sokáig töri a fejét,



mire végül kiböki: — Nem lehet az, hi
tzen barátunknak hosszú, lengő sza
kálla volt.

Álljon itt még egy lapp mese mind
azok okulására, akik veszély esetében 
cserben hagyják bajtársukat:

Egy tapasztalt lapp medvevadász va
dászatra indult egyik fiatal társával, 
aki azelőtt még sohasem vett részt 
medvevadászaton. Amint a sötét erdő
ben síelnek, egyszerre csak előugrik ám 
egy hatalmas barnabundájú fenevad, s 
egyenesen rájuk akar támadni. Az öreg 
vadász nem veszíti el lélekjelenlétét, 
hanem elkiáltja magát: — Ugorj a fa 
mögél — mire mindketten egy ugrással 
egy-egy embrevastagságú fenyőfa mö
gött teremnek, A medve sem rest, hanem 
odarohan ahhoz a fához, ahol az öre
gebb vadász rejtőzködött, s körülöleli 
a fa derekát, s hatalmas körmeit — 
egyéb hiányában — a fenyőfa kérgébe 
vájja. Erreazonban a lapp vadász oda- 
ugrik, s két kezével leszorítja a medve 
mancsait, úgyhogy az nem tudja ki
húzni karmait a fakéregböl. Am hiába 
biztatja fiatalabb vadásztársát, hogy itt 
a kedvező alkalom, szúrja le hátulról a 
medvét, az jobnak látta, ha minél gyor
sabban elinal a tett színhelyéről. Más
nap azonban, minthogy nagyon fúr- 
dalta lelkiismerete, kiment az erdőbe, 
hogy megtekintse, mi lett az öreg va
dász sorsa, aki azóta sem jelentkezett. 
Mit lát; mit nem: az még mindig fogva 
tartja ellenfelét a fatörzsnél. Az öreg 
vadász, mikor meglátja társát, így kiált 
neki: — Jöjj ide, fogd meg a medve 
mancsait, majd én elbánok vele. - A  
fiatal vadász átvette az öreg feladatát, 
aki csúfondárosan így szólt hozzá: 
— Tartsd csak barátom, most én me
gyek pihenni. Holnap azután eljövök s 
megnézem, mire mentél vele.

Így kellett a gyáva bajtársnak bűn
hődnie, s ő is csak másnap tudott meg
szabadulni a kínos helyseiből.

Általános szokás szerint a medve
vadászatot csak puskával, vagy — ré
gebbi időben — dárdával szokták vé-

S í - t á b o r  M ár 'a m a ro sb a n
Jan. 6.

Elérkezett a nagy nap. Indulunk a már 
régen tervezett sitáborba. Alig látszunk ki a 
hátizsákok, oldalzsákok és a sík alól. Aggódó 
szülők kísérnek ki bennünket az állomásra. 
Aztán meg ne fázz 1 vigyázz magadra 1 ki ne 
törd a nyakad 1 és hasonló jótanácsok 
között furakodunk lel a zsúfolt vonatra. 
Jan. 7.

Viszontagos út után, többrendbeli átszál
lással érkeztünk meg Máramarosszlgetre. 
Egy iskolában kaptunk szállást. Délelőtt 
érkeztünk meg, de már kora délután íel- 
csatoltuk léceinket és elindultunk a közeli jó 
slterep felé. Neki a lejtőnek és megtörténik 
az első esés. Oda se neki 1 Mire nekikezdünk 
a kiképzésnek már be is esteledik. Fájó 
szívvel tértünk a szállásunkra.
Jan. S. ,

Kora reggel talpon voltunk. Gyors vakszo- 
lás és rohantunk ki a sitferepre. Már nem 
elégedünk meg az enyhe lejtőkkel. Mindig 
messzebb és messzebb megyünk, és mindig 
jobb terepek tűnnek elénk. Ujjongva rohan
tunk a lejtőnek. Parnolc úr síje az első 
áldozat. Szerencsére még használható ma
radt. Gyakoroljuk a fordulatokat. A közel
ben legmagasabb hegy a Szalaváh.
Jan. 9.

Elindultunk a Szalavánra. Kanyargós 
szerpentin út vitt fel a tetején lévő kilátóra. 
Gyönyörű volt a kilátás. Lefelé aztán kevés 
iző tudományunkat a meredek lejtőkkel

£eité£ a favtdéwte
Édesapám, kedves apám!
Messze a harciben,
Ki virrasztást messze távol 
Sötét orosz éjben! 
írom. Keked e somokat, 
írom büszke szívvel,
K b v e  mindig a jó Istent, 
Hozzon vissta egyszer!

Édesapám, ne aggódjál!
Itthon mi jól vagyunk,
Hős apákhoz méltó fiúk,
Mi is mind kitartunk! 
összetartva mind egy szálig, 
Kern rettenve soha,
Megtesszük mi egész szívvel.
Mit kíván a haza!

Tamás*? ZoifcánJS|
gezni. Am az egyik finn monda szerint 
történt már olyan eset is, hogy a vadász 
baltával ejtette el áldozatát, mégpedig 
úgy, hogy mikor a medve megtámadta, 
az egyik fa mögé ugrott, s mikor a 
medve átölelte a fatörzset, jól irányzott 
csapással levágta annak mancsát, s így 
harcképtelenné tette a fenevadat.

Számtalan ilyen vadászlegenda forog 
még közszájon az északi medvevadá
szok között, menjünk azonban tovább 
s szemléljük meg azokat a szertartáso
kat, amelyek az elejtett medve halotti 
torához fűződnek. Ilyet is szoktak 
ugyanis tartani, mégpedig nemcsak a 
finnek, hanem az összes finn-ugor népek,

összehasonlítva, elfogyott a bátorság. De 
lesz ami lesz kiáltással neki vágtunk.
Jan. 12.

Ma délelőtt szorgalmas tanulás volt. Dél
után az aknaszlatlnai sóbányát látogattuk 
meg. A Lajos-bányába mentünk és ott 
vezetőnkkel együtt beszóltunk a felvonóba. 
A tárna 180 méter mélyen volt. Gyorsan alá- 
szállt a felvonó és csodálkozva léptünk a 
bányába. Vezetőnk után menve végig
jártuk a hatalmas csillogó termeket, és ér
deklődve figyeltük a sófejtést. Egy bányász
tól szép sókristályokat kaptunk. Gyusza 
annyi sót rakott a zsebeibe, alig bírta haza
vinni. Hazafelé menet figyeltük a ruszin 
népviseletet.
Jan. 13.

Kora reggel indultunk el a Kőhát hegység 
Cigánykő nevű csúcsát (1224 m) megmászni. 
Már előzőleg hallottuk, hogy arra most

s a jelekből következtetve, minden bi
zonnyal a mi őseink is.

Ahogy elterül a medve, a vadászok 
első dolga, hogy bocsánatot kérjenek 
tőle a történtekért. Karéliában az a 
szokás is járja, hogy el akarják hitetni 
a medvével, hogy csupán véletlen volt 
az egész dolog; a medve megcsúszott a 
síkos talajon, s ez okozta halálát. Mi
közben hazafelé húzzák a vadászzsák
mányt, egyre azt magyarázzák neki, 
hogy sokkal jobb lakást szereznek neki, 
mint az eddigi volt: „Jobb, ha itt ha
gyod ezt a szűk odút, ezt a szűrés derék- 
alját, s fehér gyolcságyba fekszel, puha 
pamlagra." Mikor azután a faluba ér
keznek, megfújják a vadászkürtöt, mire 
a falu apraja-nagyja■ előjön, hogy üdvö
zölje a medvét. Mindenki szól hozzá né
hány vigasztaló, jó szót, s úgy viszik 
be az egyik tágas szoba padlójára, ahol 
megkezdik a nyúzást. Közben azonban 
egyre csak vigasztalják, becézgetik s 
kérik, hogy ne haragudjon, mert nem 
akarnak neki rosszat tenni. Miközben 
pedig a medvehúst feltálalják, énekelve 
kérik ' az erdő szellemét, hogy tartson 
velük a lakomázásnál. Evés után pedig 
a medve koponyáját kiviszik az erdőbe, 
feltűzik valamelyik fára, s arra kérik, 
a medve szellemét, hogy társaihoz 
visszatérve mesélje majd el, milyen jól 
tartották, milyen nagylelkűen bántak 
vele. Hazatérve mégegyszer hálát ad
nak az erdő szellemének, s azért kö
nyörögnek hozzá, hogy a jövőben is en
gedje meg, hogy hasonló ünnepségeket 
tarthassanak,

Manapság már természetesen sokat 
veszítettek eredetiségükből ezek a régi 
szertartások, hiszen, különösen a finn 
medvevadászok körében, a kultúra, az 
újság, a rádió egyre nagyobb tért hódit 
magának, nem is szólva a keresztény 
szokások meghonosodásáról. Tény azon
ban az, hogy sem a medvék, sem a 
medvevadászok nem haltak még ki 
Eszak-Finnországban, s a medvét to
vábbra is a régi, mélységes tisztelet
tel veszik körül, akárcsak a régi jó 
időkben.

farkasok és medvék is járnak, de szerencsére 
csak egy őzet és egy rókát láttunk. Áhítattal 
mentünk a behavazott fenyvesben és sűrűn 
kattogtak a fényképezőgépek. Végre fárad
ságos út után fenn álltunk a csúcson, és 
legtávolról rám merengve néztek, ködön át a 
mármarosi, bércek. Némán, szótlanul gyö
nyörködtünk az elénktáruló vidékben. De 
merengésünkből csakhamar magunkhoz térí
tett a hideg szél. Lesiklottunk a menedék- 
házhoz, de be volt zárva minden ajtaja, 
A hidegben gyorsan megebédeltünk és hajrá 
lefelé. Igen ám, de a fát hordó szánok 
nagyon elrontották az utat. Ránkesteledett 
de szerencsére a hold világított valamennyi! 
Nagyon vadregényes volt így siklani. Kés 
éjjel érkeztünk haza. A megtett útur 
kb. 35 km volt.
Jan. IS.

Az előző napi pihenés és szelíd sizés ut: 
Ismét kirándultak. Vonaton mentünk I\ 
rösmezőig, ott átszálltunk a havasai 
„express"-re. Havasalján alig kaptunk enf 
délyt a határzónába való belépésre. De véf 
mégis elindultunk, cél a Tatárhágó. Kanyt 
gós szerpentin vezetett fel a hágóra. Közbe 
szebbnél-szebb képek, a napfényben csillo 
Hoverla és a Pietrosz. A hágó tetején k 
szárnya.
Jan. 18.

Délelőtt kezdődött a csomagolás. V 
gyünk haza, Szegedre. Este ültünk a vonat! 
Mégegyszer körülnéztünk, sok boldog em 
két viszünk innen haza. Ha Isten sei 
bennünket nyáron is eljövünk erre pisztrá 
gozni- Kovács Béla 82. ,



KÉPEK EGY CSERKÉSZ 
SI-JÁRŐRVERSENYRŐL

, A budai hegyekben rendezett cserkész tf* 
járőrversenyekről közöljük Itt Kántor Géza 

bá’ néhány érdekes felvételét.

tanunk mai számához mellékeljük Unni- 
tosi József „Szerelem a Természetet”  círnfl 
könyvének ismcrlelésél és megrendelő lupjál.
A „MAGVAR CSERKÉSZ”  A HARCTÉREN 1

Elhatároztuk, hogy a haretéren küzdő 
cserkészek és cserkésztisztek részére a 
Mozgalom ajándékaként rendszeresen küld
jük a „Magyar Cserkész” -t. Felhívom a 
esuputparanesnokokat, lioyy a harctéren 
küzdő eserkészllsztek és cserkészek tábori 
postaszáinát a fenti célból jelentsék be az 
Országos Parancsnokságnál.

(A Magyar Cscrkészmozgaloni ti. sz. kör
levelének 11. pontjn.)

Szegedi cserkészek a sebesült katonákért. 
1942 őszén futott be Szegedre az első vörös- 
keresztes vonat. Lassan megteltek a hadi
kórházak szenvedéstől meggyötört, kifáradt 
katonákkal. A szegedi társadalom megérezte 
kötelességét a hazáért harcoló honvédekkel 
szemben. Csapatok, Intézetek, egyesületek 
egymásután keresték fel a betegtermeket, 
hogy tehetségük szerint leróják hálájukat. 
Ebbe a mozgalomba kapcsolódtak be a 
szegedi cserkészcsapatok oly szép számmal és 
buzgalommal, hogy kötelességünknek tar
tottuk rövid beszámolót írni róla. Hadd 
lássák máshol is, mit tehet a szeretet és a 
leleményesség.

Célkitűzésünk az volt. hogy feledésbe 
merítsük a borzalmas emlékeket és változa
tossá tegyük a gyógyulás sokszor sokáig 
tartó egyhangúságát. És azt hiszem sokszor 
sikerült. Ki ne feledkezett volna meg a front 
borzalmairól, mikor kedves gyerekhangok 
éneke, szavalása, kacagása csendült fel. 
Hányszor láttunk könnyeket a kemény férfi- 
szemekben. Örömkönnyeket, hisz ismét itt
hon érezték magukat magyar fiúk között, 
emlékezés-könnyeit, mikor a cserkészekben 
saját gyermekeiket látták, és a vidámság 
könnyeit, melyeket a kacagás csalt sze
mükbe. És nem egyszer hallottuk : „Ez alatt 
a vidám óra alatt többet gyógyultunk, mint 
máskor napok alatt.”

A műsor összeállítása a legváltozatosabb 
volt. Szavalat, ének, jelenetek, bábszínház, 
cserkészmókák, gramofónhangverseny és 
minden, amit a cserkész leleményesség ki tud 
találni. De volt komoly regölés is, mikor a 
magyar történelem elevenedett meg a 
hallgatóság előtt. Nem csoda ez a nagv vál
tozatosság, hiszen sok csapat vett ' részt 
ebben a szép munkában : 555. sz. Csajághy 
Sándor cs.cs. (8 előadás), 82. sz. Zrínyi cs.cs. 
(2 előadás), 519. sz. Sz. Gcllért cs.cs. (2 elő
adás), 183. sz. Kinizsi cs.cs. (2 előadás), 
552. sz. Petneházy cs.cs. (1 előadás és u 
hivatalos karácsonyi ünnepély rendezése), 
124. sz. Sziráky cs.cs. (2 előadás). És talán 
még több csapat és több esetben, amiről 
nekünk tudomásunk sincs.

A beteg katonák legtöbbje már hazament. 
Azt hiszem, nem fognak megfeledkezni a 
vidám, dcrüslelkü cserkészfiúkról. Mi pedig 
készen állunk, hogy bármikor és bárhol 
ismét segíthessünk hős honvédeinknek.

a Darmol dolgozik. Nyugodt 
alvását nem zavarja, mégis 
meghozza reggelre az enyhe 
és fájdalmatlan kiürülést.

hashajtó:

Rossz az értesítőd ? Csakazértis tanulj jobban !
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Érdekesek az egyéni eredmények is. A 
legtöbbet Tanner Gyula őrsvezető evezett, 
aki 1924 kilométerrel az első helyen végzett. 
Mögötte 1478 kilóméterrel Bizony Géza 
őrsvezető áll, aki egyben legtöbbet szállt 
vízre, mert 83 vizreszállása volt.

Ha visszagondolok arra, hogy 1932-ben 
egy kölcsönkért dereglyében kelt útra 
néhány lelkes cserkész Mohácson s valahol 
a Horthy-zátonyon megalakították a mo
hácsi vízicserkészetet s 1942-ben, tíz év 
múltán állandóan mostoha anyagi körül
mények között, saját csónakházukban, mint
egy '70 főre szolgáló nagyszerűen karban
tartott csónakállománnyal rendelkezve 
50,000 kilométert eveztek š amellett minden
rendű és rangú közmunkában és nemzet- 
védelmi szolgálatban is mindig készségesen 
és önzetlenül ott láttuk őket, úgy olyan 
lendületes és lelkes nevelőmunkáról van itt 
szó, amely megérdemli, hogy az elkövetke
zendő esztendőben is még fokozottabb 
figyelemmel kisérjük.

Még nem ismerem a nagy pesti csapatok 
1942-ős evezős eredményeit, de bizonyos, 
hogy országos viszonylatban az elsők kö
zött lesz a mohácsi vizicserkészcsapat s 
vidéki viszonylatban pedig alighanem ezzel 
az eredménnyel az első helyre került.

Fiúk! Jó munkát végeztetek! ,
A-S. . .y  -

(A „Mohácsi Hírlap" 1943. X. 17-1 Számából.)

hangszerben, gramofonban és javítás
ban a l e g o l c s ó b b  és l e g j o b b !  
B u d a p e s t ,  I I . ,  L á n c h íd - « « .  5

hivatást éreznek. A pályázók a magyar 
kegyestanítórend főnökéhez (Budapest, IV., 
Váci-utca 33) intézett folyamodványukat 
igazgatóságuk útján (az érettségizettek köz
vetlenül) ápr. 1-ig küldjék be. A kérvény 
mellékletei: 1. Kereszt-, bérmalevél és szü
letési anyakönyvi kivonat. 2. A szülők 
keresztlevelei és egyházi házasságlevele, az 
esetleg- elhalt szülő halotti levele. 3. Az 
előzőévi bizonyítvány s a jelen félévi értesítő 
vagy ezek hiteles másolatai. 4. Hittanári 
erkölcsi bizonyítvány. 5. Orvosi bizonyít
vány. A pályázók később megállapítandó 
időben személyesen is megjelennek a rendi 
felvevő bizottság előtt.

50,000 kilométer 
a vízen

Érdekes kimutatás 
fekszik előttem. A 
mohácsi 620. sz. 
Búvár Kund vizi
cserkészcsapat 1942. 
évi evezéseinek rész-

_____________ __ letes és összesített
^ B " kimutatása. 23 gé-
------------------------------  pelt oldalból áll ez
a kimutatás, amely 1942. évben min
den egyes vlzreszállt cserkészvízi vízikirán
dulásait tartalmazza, hogy mikor hova 
ment, milyen csónakon és mennyit evezett. 
Ha nem lennének előttem a legapróbb ada
tok is s nem látnám a hatalmas számoszlo
pokat, el sem hinném, hogy 1942. évben a 
mohácsi „vizesek”  50,167 kilométert eveztek.

Hogy milyen nagy teljesítmény ez, azt 
talán csak akkor tudjuk érzékelni, ha fi
gyelembe vesszük, hogy az egyenlítő hossza 
40,070 km. Vagyis kereken 10,000 kilomé
terrel többet eveztek, mintha körülevezték 
volna a földet. Az év folyamán jártak a 
fiúk a Dunán evezve Győrben, Komárom
ban, Esztergomban, Visegrádon, Szent
endrén, Budapesten, Dunaföldváron, Pak
son, Baján, Kiskőszegen, Apatinban, Gom
bosban, Palánkán, Újvidéken, a Tiszán 
evezve voltak Titelen, Óbecsén, a Ferenc- 
csatornán evezve jártak Szenttamáson, Ver- 
bászon, Kulán, Zomborban, Bezdánban, 
Baján. Feleveztek a Sión a Balatonba s 
jártak Siófokon, Tihanyban, Badacsonyban. 
Bekalandozták a Mohács és környékéhez 
tartozó vadvizeket, árterületeket. Akik meg
tettek már hosszabb evezős kirándulásokat, 
azok tisztában vannak azzal, hogy mit 
jelent cgy-egy több napos, vagy több hetes 
víziül megszervezése, különösen ebben az 
esztendőben mit jelentett, amikor súlyos 
közellátási nehézségekkel is meg kellett 
küzdeni. Figyelemre méltó, hogy igen sok 
éjtszakai és árral szemközti evezés volt. 
Ezek közül különösen kemény munkát 
jelentett a 120 kilométeres Sió-csatornán 
való evezés, amelynek nyitott zsilipjei miatt 
12 km vlzsebesség volt. Figyelemre méltó 
a Duna torkolatától a Tiszán felfelé megtett 
út Óbecséig, ami 67 km-t tett ki.

IlándcPiieyény, dala
Kinek van nálam jobb dolga ?
Kire süt rá szebben a nap ?
Egész nap az erdő szélén 
Melengetem itt magamat!
Csókol lágyan az esti szellő,
A kék ég rám oly szépen ragyog ! 
Nem igaz az,hogy én szegény vagyok!

Enyém a rét zöld nyoszolyája, 
Enyémek a gyöngyharmatok,
Az erdőn a madarak zenéje 
És ott fenn a szép rózsafelhők ; 
Enyémek a szép naplementék 
És enyémek a csillagok . . .
Nem igaz az, hogy én szegény vagyok!

Enyém itt minden : hegy s mező, 
Mit látok: az egész határ !
S kelet-, nyugat-, észak-, délre 
Az út előttem nyitva á l l . . .
Senki nékem nem parancsol: 
Megyek, amerre akarok !
Nem igaz az, hogy én szegény vagyok!

JÓ JÁ T ÉK !
Szobában éppen úgy játszhatjátok, 

mint utazás közben, vagy akár a mene
telés egy-egy unalmasabb szakaszán. 
Akárhányan játszhatják. A játékkezdő 
mond egy három betűből álló szót, pél
dául : „sas” . A következő olyan szót 
mond, amely csak egyetlen betűben 
különbözik az előbbitől, p l . : „sás” . 
A harmadik megint csak egyetlen 
betűt változtathat rajta, pl. „sár” , 
így folytatód hátik aztán p l . : „vár” , 
„kár” , „ko r” , „por” , „pór”  stb., mind
addig, amíg megúnjátok, vagy valahol 
megakad a lánc ! Akkor aztán lehet új 
szót kezdeni, zálogot adni, a játékból 
kiállni stb. Rajta, próbáljátok meg! 
Meglássátok, jó mulatság !

JÓ AZ ÉRTESÍTŐD? NE BÍZD EL MAGADAT!

ÜZEN  A MAGYAR CSERKÉSZ
Jótékonycélú táncmulatság. A beküldött 

csapathírt nem közöljük, mert a tánc
mulatságot nem helyeseljük, még akkor sem, 
ha a jövedelem a sebesült honvédek javát 
szolgálta. Talán tánc nélkül is meg lehetett 
volna oldani a kérdést, a jövedelem sem 
maradt volna el 1 A harctéren küzdő cser
készek aligha örültek volna a hírnek. Ná
lunk ugyan nincs megtiltva a tánc (mint pl. 
Németországban), de valahogy cserkészie- 
sebb és a mai időkhöz illőbb nem táncolni, 
mint táncolni 1 Nem a vidámság ellen szó
lunk : a vidámság törvénye ma még inkább 
kötelez, mint valaha, (mert erőt ad I) De a 
tánc nem illő, mert ebben a harctéren küzdő 
fiúk, fiatalemberek •— hátrányban volná
nak . . .

Bánka J. 13. EM. „Tábortűzre”  c. versed 
még gyenge. Nem közölhető. „Tábori emlék” 
c. írásod ellenben jó, tavasszal hozzuk ! Üdv.

U  t e g j o M  c A & tk é & z p a ü t ik a  

a  j ó  m u n k a !



A nemzetek sorsa nem a napi eseményektől, hanem a 
nemzet saját erejétől és akaratától függ. Gróf Teleki |>ál

Egy ezeréves nemzetnek van türelme, mert annak t í z -  
tizenöt év csak egy pillanat. Gróf Teleki Pál

K Ő  N Y V I  S M E R T E T É S
Kuruednlok. (Kissházy Ágoston Gyula 

szerzeményei.) A legendás kuruckor költé
szetének néhány ékes gyöngyszemét dol
gozta föl Kissházy Á. Gyula zeneszerző, ősi 
népdalkincsünk kutatója. Az eredeti kuruc- 
költemények szövegéhez szerzett zenét, ré
gi kurucdallamok fölhasználásával. Két 
megzenésített versben a hontalan kurucok 
kesergése csendül meg. Az egyik búcsúdal 
szövegét 1711-ben költötték, abban az 
évben, amikor a Nagyságos Fejedelem föl
dönfutó bujdosóként hagyta el imádott 
szülőhazáját. Gyönyörű, régies soraiból az 
eleven fájdalom, a keserű szomorúság tör 
fel: (A kibujdosó Rákóczi búcsúdala).

„Bölcsőm, vigasztalóm, dajkám ás ápolóm, 
Hová lettól szép Magyarországom? 
Mindörökre el kell nekem búcsúznom.
Vizeid folyását, erdeid zúgását,
Te áldott földeden nem járom.
Mezeid kalászát, lovam lába nyomát 
Utadon már többé sohasem látom:
Fúj már az őszi szél, sárgul a falevél, 
Rádborul a nagy lél, árva országom. .
A megzenésített kurucdalok között találjuk 
Lévay József „Mikes”  című költeményét. 
Ez a vers nem eredeti kurucköltemény — 
— később íródott —- de tökéletes művészi 
alkotás. Ti is ismeritek:
Egyedül hallgatom tenger mormotását,
Tenger habja felett jutó szél zúgását. . .”
Ennek a költeménynek megzenésítése zenei 
és irodalmi szempontból jelentős esemény. 
A megzenésítés kiváló munka: aranyérem
mel tüntették ki a zeneszerzőt. Örömmel 
üdvözöljük ősi költészetünk ilyen formában 
történő feltámasztását és népszerűsítését. 
Kuruc tábortüzeknél énekeljetek el néhány 
kurucdalt lélekkel, áhítattal: a kurucok 
hősi lelke árad belőlük. (Kapható: „Múzsa”  
kiadónál, Budapest, V., Kádár-utca 5).

(V—o, K—n)
Télisporl lehel ősegek Kelet-Magyarországon 

és Erdélyben. A télisportok hívei nagy öröm
mel fogják olvasni ezt a Hefty Gyula szer
kesztésében megjelent könyvecskét. Egész 
Kelet-Magyarország és Erdély területét 
behatóan ismerteti a különféle télisportok 
szempontjából. (Sí, korcsolya, szán stb.). 
Megemlékezik a vidékek időjárásáról és a 
szálláslehetőségekről is. Az egyes tájegységek 
térképvázlatai és egy nagy áttekintő vázlat 
egészítik ki a hasznos füzetet.

Szociális és Karitatív Évkönyv. 1943. Kis
késéssel, de végre mégis elhagyta a sajtót 
az Actio Catholica Szociális és Karitatív 
Évkönyve. Aki átlapozgatja, észre sem 
veszi, hogy hosszú időt eltöltött a böngész
getéssel. Már a naptárrész lenyűgözően 
érdekes. A múlt év szociális fejlődésének 
áttekintése után a jelen világháború idő
rendi áttekintését találjuk. Még sehol ilyen 
ügyes összeállításra nem akadtunk. A cik
kek írói rég ismert nevek. Nagyobb cserké
szek, őrsvezetők, cserkészvezetők nagyon 
sok gondolatot meríthetnek Madarász püs
pök pedagógiai irányú tanulmányából. Nyisz- 
tor Zoltán valósággal cserkészgondolatot 
pendít meg az „Egy nap a hazáért”  c. 
cikkben. E könyvnek" hány és hány oldalát 
beszélhetjük meg gyűléseinken! A novellák

is sokunk számára 
elképzelhetetlen nyo
morúságot mutatják 
be. De a kassai mun
kásüdülő képe meg
vigasztalja a kétség
beesőket. A könyv 
végén bőséges szo
ciális címtárat talá
lunk. Meg kell emlé
kezni a könyv szá
mos műmellékletéről 
és egész művészi 
ízléses kiállításáról. 
A könyv mindössze 

Könyvke-! pengő, 
eskedésel

kapható, hogy min
den fillér a szegé
nyeknek jusson. Be
szerezhető a Karitász 
központban (VIII.,
Gyulai Pál-u. 13).

GV.
It á s y li a r n u :

„Három év háború 
1939—1942.”  Három 
háborús év világren
gető nagy eseményei
nek színesen megírt 
hű tükörképe Rásy 
Barnának a könyv
piacon most meg
jelent munkája. Ko
moly történelem, de 
nem száraz számok 
és adatok felsoro
lása. hanem az ol
vasót mindvégig ma
gával ragadó élve
zetes olvasmány.
Négyszáz oldalon, 
tizennyolc fejezetben 
irta meg a szerző 
a Ma nagy esemé
nyeit s a történetírás egészan eredeti, új
szerű módja nem kevésbbé* lepi meg az 
olvasót, mint az egyes eseményeket kísérő 
kritikai szemlélődése. Világos okfejtése 
ugyanolyan magas színvonalon jár, mint 
amilyen színes és érdekes az a kép, 
amelyet három év háborújáról az olvasó 
előtt izgalmas filmként lepergetett. Az 
egyik fejezetben magas katonai szaktudás

ok hí* olyan, mint a heyy*ül 
yö*dülö hó, az m ely mind 
tö&Bet-töMet tagad mayához!

(Zrínyi M.)

ról tanúskodó módon értekezik a szovjet 
hadviselési módszeréről, a másikban már 
amerikai flappereket vonultat fel, akiknek 
nem tetszik, hogy külön háborús adót 
vetnek ki a lábkörmökre használt rúzs után. 
Nehéz a könyv olvasását félbeszakítani. 
Megrendelhető a kiadónál: Polonyi János 
könyvkiadó vállalat, Budapest, VIII., Rökk 
Szilárd-utca 41. sz.

Chlorodont. *

fogpaszta
vakífó fehér fogakról, üde és tiszfa 

lehelefről gondoskodik.

&ényhép£zzen

„Tengerek, hajók, háborúk”  című müvé
vel Csűrös Lajos folyamőrkapitány, volt 
tengerésztiszt a népszerű szakirodalmat 
nagyon értékes munkával gyarapította. 
Csűrös Lajos könyvében csupa" olyan fo
galmat magyaráz meg, amelyről mindenki 
hallott, de senki sincs vele tisztában. Ennél 
a munkánál valóban bebizonyosodott az, 
ha szakembernek jó tolla van, akkor mun
kája értékes, hasznos és egyben tanulságos 
is. Csűrös kapitány olvasóival megismerteti 
a tenger és a tengerészet egészen mai, kor
szerű életét. Megkapó fejezetekben írja le 
a búvárhajók elsüllyedését és kiemelését, 
a különböző hadihajófajtákat, a tengeri 
erődöket, cirkálókat, az aknák szerkezetét 
és működését, a convoyok szervezését, útját 
és a rájuk vadászó német tengeralattjárók, 
repülőgépek, gyorsnaszádok munkáját. Kü
lön részek tárgyalják a különböző háborús 
tengereket, valamint Scapa Flow múltját, 
mostani jelentőségét, Prien kapitány hős
tettét és azt az érdekes kérdést, hogyan jut 
el egy hajó a tengeren kiindulási pontjától 
egy távoli kikötőbe. Felnőttet, tengerésze
iért rajongó fiatalt egyformán érdeklő 
kitűnő munka, kapható minden könyv- 
kereskedésben és a szerzőnél: Csűrös Lajos 
m. kir. folyamőrkapitány, Újpest, Jókai- 
utca 2/a. Ára: kötve 9.60 és fűzve 7.20 pengő.

anyagohhat!

13



PÁLYÁZATUNK EREDMÉNYE
Lapunk január 15-i számában négyféle pályázatot hirdettünk. 

Az eredményről Ígéretünkhöz híven most számolunk be. 
i Feltűnő, hogy a rajzpályázatok nagyobb érdeklődést váltottak 

ki, mint az irodalmi tárgyúak. Rajzokkal, festményekkel összesen 
24-en pályáztak, irásmunkával mindössze 12-en. Mind a két csoport
ban akadtak igen ügyesek is, meg igen gyengék is I Helyszűke miatt, 
sajnos, nem tudjuk az egyes munkákat külön-külön elbírálni. A raj
zok közt volt, amelyik nem felelt meg a kiírás követelményeinek. 
(A tengeralattjáró őrszem rajza sem nem honvéd-, sem nem cserkész
tárgyú.) Aránylag sok volt a képes folyóiratokból lemásolt rajz is, 
ami természetesen hiba : önálló elgondolásokra van szükség 1 Az 
Írásmunkák leggycngébbikében is van egy-két életrevaló gondolat.

1. Cseékésztárgyú rajz vagy festmény (Lehel komoly vagy tréfás). 
Komoly tárgyú: 1. ifj. Seholz Erik pompás „bzájharmonikás

cserkész" festménye, amely messze kimagaslik a pályázatok közül.
Tréfás tárgyú : X. Móritz Sándor „Csökönyös csacsi” ügyes 

tusrajza.
2. Makkay László „Hogyha nyáron nagytáborba indulunk".
II. Honvédtárgyú rajz vagy festmény. (Lehet komoly vagy tréfás.) 
Komoly tárgyú: 1. Móritz Sándor „Honvédslr" igen hatásos,

szép festménye.
2. Nagy Pál „Hazaszálló gondolat” hangulatos kis festménye.
3. Bodócsi Béla „Emberebb ember, magyarabb magyar”  

ügyes tusrajza.
4. Cservenák István „őrtálló apa és fia”  mélyértelmü ceruza

rajza.
Tréfás tárgyú : Említésre méltó egy sem volt.
Rajzzal, festménnyel pályáztak m ég: Benkő Sándor, Bíró 

Imre, Boósz József, Brevjcs József, Csinszky Ferenc, Erdélyi Attila, 
Kincses István, Kocsis Iván, Kovács Tibor, Lóska István, Moravitz 
György, Németh Miklós, Rácz János, Radnai András, Schmidt 
János, „Szittya raj", Tóth István, Zsuppán Ottó.

III. Hogy töltöttem a szünidőt ?
1. ifj. Somoray János: értékes, cserkészies szolgálatok.
2. Marót Miklós : változatos, ügyes leírás.
A többi pályázó is dicséretet érdemel: Kovács Károly, ifj. Kiss 

István, Molnár János, Kocsis Iván.
/  V. Ha én lennék az MCs. szerkesztője I
1. Weisz Zoltán: elsőrangú, ügyes, tartalmas irás, életrevaló 

gondolatokkal.
2. Kálmán László : ügyes, jó munka.
A többi pályázó is több-kevesebb jó ötlettel gazdagította a 

MCs.-t: Boros László, Kulcsár László, Kocsis Iván, Marót Miklós.
*

A sorszámmal helyezett pályázók munkáit egymásután közölni 
fogjuk, a közlésért pedig tiszleletdljat küldünk számukra. Használják 
fel jó egészséggel I Lapunk március 15,-i számában újabb pályázatot 
fogunk kiírni. Addig is jó munkát kíván a „Magyar Cserkész."

fhvcmttgl népózafíáőak &tdéíífften
Hamvazószerdái szokások

A legények még hajnali szürkületkor elindulnak többnyire 
leányos házakhoz és egy rossz köröndi fazekat, amelyben hamu, 
tollú, üvegszilánk stb. van, a küszöbhöz, vagy pedig a pitvarhoz 
vernek. Ez mint tréfás hagyomány szerepel. Ugyanezen a napon, 
de már virradatkor a szomszéd házakba el kell menni egy fazék 
hamuval, melynek tetejére búza- vagy málélisztet szórtak. Meg
hoztam a lisztet t —  mondják s beleöntik a hambárba a liszt közé. 
(Ma bizonyára felfüggesztik ezt a szokást. . . )

A gyermekek és 
és a legények el
mennek a lányos há
zakhoz vagy más
hová is. Benyitva 
a házba, ezt mond
ják : Eljiittem a ham- 
mas zsákért. A ha
gyománynak meg
felelően a ház- 
beliek közül va
laki, többnyire fe
hérnép, rácsap egy 
seprővel s azt 
mondja : Na, gyere, 
adak neked hammas 
zsákat, bújj bé az 
ágy alá, ott meg
kapod. A legény vagy 
gyermek az ágy alá 
bújik s mire kijön, 
megkinálják süteménnyel, kürtössel, lepénnyel és borral. (Csitt- 
szentiványi lejegyzések. Maros-Torda m.)

Lukajalván, Ilencjalván (szintén Maros-Torda m.) hammas 
szerda reggelén küldik a csonka kardot. Ez nem más, mint kóstoló 
a puposnapi (húshagyókeddi) sütemény maradékából. Ezekben a 
községekben jár a bőtemető zsák is. Háziaktól vagy mástól is, tarisz
nyában kóstolót küldenek valakihez. A tarisznyában alul kő, por, 
hamu stb. van s a tetején pár darab sütemény.

Más szokások: Rossz köröndi fazekat megtöltenek hamuval, 
elviszik egy vénlegény vagy vénleány házához s az ajtó előtt mond
ják : „Húshagyó, húshagyó, a vénleányt itthagyó 1”  — Azzal a 
fazekat a küszöbhöz vágják s elszaladnak. Hamvazószerda reggelén 
szoktak a vénleány vagy a vénlegény kapujától az út közepéig rossz 
fehér fuszulykát is szórni a földre. (Lukafalvai, ilencfalvai szokások.)

Kibéden (Udvarhely m.) a szomszédok egymásnak az ajtója 
szemöldökéhez hamuval telt cserépfazekat vágnak és ezt kiáltják 
be a házba : A ház népe éjjen sokáig !

(Makkai—Nagy : Adatok téli nép
hagyományaink ismeretéhez című 

könyv alapján összeállította 
Ny. Gy.)

Sikertelenség ért?  Tudj lelkesen újra kezdeni 1 Ha kellf százszor is!
' C C 3 Z

e ff l í W  AíA
u



CL talaj a aiz
Minap a levegőről beszeltünk, mint háziállataink egyik 

éltető eleméről. A  levegőre az istállóban vagy ólban nagy 
befolyása van a talajnak. Legjobb az egészségre nézve a 
ledöngölt agyag, burkolatnak pedig az aszfalt. Fölül lehet 
homokot szórni ős szalma, szecskázott szalma vagy más almot 
hinteni, de ezeket tisztán kell tartani, rendesen váltani. Hogy 
a trágya, a talajban lévő nedvesség és rothadó anyagok no 
rontsák a levegőt, az állásoknak lejtős, csatornás berendezé
sével, tisztántartásával és szellőztetésével vegyük elejét a 
bajoknak. A trágyalét vezessük el és a trágyadombot ne 
tartsuk az Istálló ablakai vagy ajtaja előtt.

A  homokos és kavicsos talaj azért nem jó, mert a vizet 
könnyebben átereszti, mint az agyag, a vizes talaj pedig 
hidegebb, mint a száraz. Ugyanezért nem jó a cementburkolat 
sem, az Is hideg és elvonja a lefekvő állat testi melegét. 
A  vizes talaj a bacillusoknak is jó  tenyésző tanyája.

Fontos körülmény az is, hogy az állatok számával ará
nyos legyen a terület és köbtartalom, a túlzsúfoltság éppen 
olyan káros, mint a gyér elhelyezés. Az olyan kezdetleges 
ólak, melyek alatt a talajba szívódó trágyaló folyton fertőzi 
a levegőt, nagyon egészségtelenek.

Az állati szervezet harmadik éltető eleme a viz. Ez már 
tápláló anyag is, mert a szövetek víztartalmát tartja fönn. 
A  víztartalomnak 20—22 százalékos csökkenésével el is pusz
tul az állat. A  szükséges vizet részint ivóvíz alakjában, ré
szint a takarmánnyal veszi fel az állat. Az ivóvíz vagy talaj
víz, azaz kút és forrás vize, vagy patakok és folyók vize, 
vagy tó vize. Legjobb a talajvíz, és legkeményebb, mert mész 
van benne. De ha fertőzött rétegeken szűrődik át, akkor sókat 
old fel és baktériumok Is tenyésznek benne. Három méter 
mélységben azonban már csiramentes szokott lenni a víz. A 
baktériumok felülről is bele kerülhetnek a vízbe. Trágyadom
bokat, istállókat, ólakat, pöeegödröket ne helyezzünk kutak 
közelébe. A patakok és folyók vize lágyabb a benne képződött 
szénvegyülettől. Nagyobb városok alatt ezeknek vizét nem 
lehet ivásra használni, de alsóbb folyásukban már igen.

Nagyobb tavak vize is lágy, a szélén nem alkalmas ita
tásra, csak a hullámverés által föl nem kavart belső részén. 
Az esővíz a szerves anyagoktól megposbad, de szükségből 
ciszternákban fogják fel és azután megszűrve vagy felfor
ralva használják. A lágyviz az ólmot is oldja, tehát ólom- 
csövön át vezetve mérgezést okoz. De ha túlságosan kemény 
a víz és ha kevés só van benne, az is ártalmas. A vízben levő 
baktériumok kolerát, tífuszt, baromfikolorát, lépfenét, sertés- 
orbáncot okozhatnak. A  kemény és gázokat tartalmazó vizet 
szeretik az állatok. A  vasas víz sem egészséges, ezt mésszel 
vagy levegő átvezetésével lehet megjavítani.

Vizet az állat izzadással és tejeléssel is ad ki. Száraz

Kapható: M Á T  H É  R Á D I Ó N Á L
B U  D A P E S T, V., B E R L I N I - T É R  4.
takarmány vagy munka, forróság, száraz levegő több vízfel
vételt kíván. A  lónak átlag 25—80 liter víz kell naponkint, 
a szarvasmarhának 50—60, a juhnak 2.5—3,75, a disznónak 
15—20 liter. Vizenyős takarmányhoz alig kell Hutás.

9—■ 18" C között legyen az ivóvíz. Ennél hidegebb víz kü
lönösen hideg időben hőt von el a testből. Minél többször 
itassunk, különösen nyáron, de 4-szer, 5-ször mindenesetre. 
Kiizzadt állatot munkaközben megitathatunk, de munka után 
előbb időt kell engednünk a lehűlésre. Kimelegedett ló itatá
sánál a zablát ne vegyük ki a szájából vagy szalmát tegyünk 
a vízbe, hogy ne igyék hirtelen. Abrakolás után is lehet 
itatni, a takarmány kihasználására ez nincs hatással. Fő
szabály az, hogy rendszeresen, mindig ugyanazon időben 
itassunk. A  hízó és tejelő állatokat bent, a növendék és hízó 
állatokat kint a kútnál, vályúból itassuk. Különösen a hely- 
hezkötött állatokról kell gondoskodnunk.

UJ kedves madárvendéyek. Alig néhány 
esztendővel ezelőtt a Duna mentén új 
vendégmadarak érkeztek Magyarországra a 
Balkánról. Ez az új és most már meghono
sodott madarunk a karcsútestfl és meg
lehetősen szelíd balkáni kacagó gerle (Strep- 
topella decaocto decaocto Friv.). Eleinte 
csak a Duna mentén volt található szórvá
nyosan, míg az elmúlt évben és ezidén már 
az ország legtöbb területén erősen elszapo
rodtak. Jól bírják a telet és ez évben is 
Újpest környékén, sőt bent a város kertjei
ben is nagy számban teleltek át.

Már messziről fel lehet őket ismerni. 
Legtöbbször párosán repülnek, vagy üldö
gélnek a házak tájékán levő fákon, ház
tetőkön, telefonpóznákon. A közönséges 
gerlénél nagyobbak, karcsúbbak. Testük 
színe világos, hamvas izabellaszínű, a fej, 
torok és hasalj valamivel világosabb és 
rózsaszínes árnyalatú. Igen Jól felismerhető 
a nyakukon ékeskedő sötét rajzolatú fél
hold foltjuk. Repülés közben hi-hi-hl kacagó 
hangot hallatnak, ültükben azonban még 
inkább elárulta hollétüket az a messzire 
clhallatszó mély u-úu, uúu,u-ú-u hangjuk.

Mint új és immár meghonosodott madarat 
figyeljétek ti is meg, cserkészek, éber figye
lemmel. Fényképezzétek le szorgalmasan 
fészkelésüket a házak tájékán, dúcokban, 
háztetők ereszei alatt és fákon és szerezzetek 
be minél több hasznos adatot kedves élet
módjukról. Fényképeket és leírásokat ezek
ről mindig szívesen fogad a szerkesztőség.

Cserbészleleményességtekhez fordulunk. A 
m. kir. Madártani Intézet ez évben öreg 
gólyákat szeretne lábgyürűkkcl ellátni, 
ugyanis a fiatal és öreg gólyák vonulása 
bizonyos eltérést mutat, amit csak gyűrüzési 
adatokkal tudunk ellenőrizni. Fiatal gólyák 
meggyűrüzése a fészkekben könnyű feladat, 
nagyobb probléma, hogy miképpen gyű
rűzzünk meg őrei? madarakat anélkül, 
hogy a fészek tájékáról el ne zavarjuk őket. 
Amíg tojások vannak a fészekben, a tojó
hoz nem kívánatos közelíteni, mert az 
esetleg megzavart tojó ott hagyja a tojáso
kat és elköltözik más helyre. Marad tehát 
az az időpont, amikor már a fiókák kikeltek 
és beáll az etetés időszaka. Ilyenkor a tojó 
az éjtszakát rendszerint a fészekben a 
fiókákkal együtt tölti, mig a hirn ugyan

azon, vagy a szomszédos háztetőn tölti 
el az éjtszakát. Ez aZ időpont volna tehát 
a legalkalmasabb az öreg madarak meg- 
gyűrfizésére, de vájjon hogyan? Esetleg 
valami boritó hálóval lehetne őket sértet
lenül meglepni éjnek idején. Mi Is gondol
kozunk rajta a nyárig, ti is gondolkozzatok 
valami ügyes megoldáson, kedves cserké
szek és ha valami jó ötletetek lesz erre vo
natkozólag, Írjátok meg a szerkesztőségnek.

Juno, az ejtőernyős kutya. A Pesti Újság 
érdekes cikket hozott egy hadikutyáról, 
Junóról, mely Lengyelországban és a nyu
gati fronton a legnagyobb ügyességgel és • 
óvatossággal húzta a drótot a tűxvonal és 
a parancsnokság között a hátára erősített 
telefonhuzal orsóval. A salzburgi Alpokat 
úgy mászta meg, mint egy zerge, majd 
Görögországban is loholva vitte a paran
csokat és jelentéseket. Legnevezetesebb 
kalandja azonban az volt, mikor Kréta 
szigete fölött lebegvén egy repülőgépen, 
le kellett őt ereszteni ejtőernyővel. A tenger 
fölé került, de egy német motprcsónak 
kimentette. Sokat mesélhet kis bajor szülő
falujába visszatérve a kutyák Háry Jánosa.
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P O It I I A  Z  Í  S H Á K O §  PA I, O T Á N
„Ha Isten velünk, 
kicsoda ellenünk?“

Nem vagyok regös, de már többször 
láttam beérkező regös jelentéseken a 
bátor, semmitől vissza nem rettenő bib
liai idézetet, mint jelmondatot. Ez kí
váncsivá tett. Megnéztem az egyik jelen
tést, s így tudtam meg, hogy a rákos- 
palotai 919. sz. Arany János cserkész- 
csapat regös hadának, a gróf Teleki Pál 
regös hadnak a jelmondata ez. Nem 
sokat gondolkodtam, hanem a Magyar 
Cserkész fotóriporterével elhatároztam, 
hogy kimegyek Rákospalotára, megláto
gatom a csapatot, megnézem az ottho 
nát és meggyőződöm arról, hogy a je l
mondatnak megfelelő munkát végez
nek-e a fiúk.

A villamosról leszállva, az első kérde- 
zősködésre útbaigazítanak és rövid gya
loglás után egy gyönyörű, erdélyi stí
lusú református templom udvarán ál
ltaik. A  templomudvar fele különféle 
hftalmas fákkal, az utca felé cserjék
kel, bokrokkal van beültetve, míg a má
sik fele a nyáron árnyékot adó öreg akác
fákon kívül teljesen szabadon áll, hogy 
a fiúknak legyen alkalmas hely a sza
badtéri játékokra és sportokra.

Bemen ve az épületbe, kőt egymás 
mellett levő ajtónál kell dönteni, hogy 
melyikbe nyissunk be. Az egyik ajtón 
a névtábla büszkén hirdeti, hogy az a 
csapatotthon, a másikon, hogy az a re
gösök otthona. Az utóbbiba nyitunk be. 
Harsány Jó munkát! kiáltás fogad. A 
regös had éppen együtt van. Készül
nek a legközelebbi regölésiikre. így  az
után a szebbnél-szebb népdalokat hall
gatva csinálunk néhány fényképet, a 
regös otthon gazdag néprajzi gyűjtemé
nyéről. Első felvételünk az erdélyi gyűj
temény egy részét magábanfoglaló, gyö
nyörű, magyar népi mintákkal kifestett, 
fent az őrsi jelvénnyel, a nap közepébe 
helyezett furulyával díszített szekrényt 
ábrázolja. Itt van elhelyezve egy mű
vészi faragásé Telekfal várói származó 
keretben gróf Teleki Pál arcképe is, 
akiről a regöshad a nevét is kapta. 
Ugyanis, ahogy a regösök büszkén csil
logó szemekkel elmondják, ez volt az 
első cserkészcsapat, amelyik tragikus 
sorsú tiszteletbeli főcserkészünk nevét 
a csapatban megörökítette. Az Erdély
ből származó, szemet-lclket gyönyörköd
tető fafaragások: diótörő, mogyorótörő, 
tükrös guzsaly, díszsulykoló, kopjafa, 
stb., stb.-n kívül, kalotaszegi írásos kézi
munkák, a karcagi, köröndi, csíki fa
zekas háziipar remekbe készült darab 
jai és a fehérselyem őrsi zászlón kivül 
még igen sok erdélyi népművészeti ap
róság található. A szekrény fölött a 
Kormányzó úr olajfestésű mellképe, két
oldalt két székely stílusú tálas, amelye
ken a köröndi fazekasipar mesterművei, 
ősi székely mintákkal díszített tányé
rok és bokályok vannak. Az egyik tálas 
alatt a fal mellett áll egy ríngő, vagy 
póla (baranyai bölcső), melyet az aján
dékozó Varga Péter bá‘ részére készí
tett az édesapja 1866-ban Kákicson, 
Baranya vármegyében, mint azt a böl 
csőben látható faragás bizonyltja. A 
másik tálas alatt Nagy-Magyarország 
térképe van a falon. Az egyes regös- 
utak állomásai, gombostűkön kis zász
lókkal, a zászlókra felírt megfelelő év
számokkal vannak jelezve.

A másik falon egy 1876-ból származó, 
tulipánokkal díszített baranyai tálakkal 
és székely bokályokkal telerakott mo 
hácsi tálas van.

A sarokban egy díszes menyasszonyi 
láda áll, melyet Baranyában szökröny- 
nek neveznek. Nagy Balogh József bá‘ 
»záporodról, akitől a szökröny szárma
zik* elmondja, hogy ez a szökröny ott 
aeszült, ahol: ha a kakas szól, ké't or
szágban (Magyar- és Horvátországban) 
es három vármegyében (Vas, Zala és 
Baranya vármegye) meg lehet azt hal
lani. Ez a hely Dráva-Sztára-Zaláta.

A szökröny egyébként a felsorolt ada
tok szerint körülbelül 150 éves. Ezzel 
szemben, az egész falat elfoglalja egy 
nagy üveges tárló, melyben a baranyai 
népművészét legszebb darabjai vannak 
összegyűjtve. A  gyönyörű fókötők (fej- 
kötók), egy immög (hímzett férfi ing) 
az 1830-as évekből, faragások, háziesz
közök, szőttesek, hímes tojások, suly
kolok, cucafák (rokkafák), hosszi fii- 
rugla, puplika vagy burótó (finom tesz 
ták sütésére), kapinya (tökből készített 
lúgmerő), bikla (női szoknya), stb. stb. 
Minden darab mintaszerűen megszá
mozva, múzeumszerűen leltározva. A 
szekrények rejtett világítással megvilá
gítva. A szekrények tetején mohácsi 
kancsók, rokkák vannak elhelyezve.

De a cserkészotthonba is át kell menni. 
Itt, az ajtóval szemben, a Szarvas-őrs 
szépen díszített falát fényképezzük le.

A másik falon a Sirály-őrs gyönyö
rűen díszített fala, a sirály alatt á Kor
mányzó úr képével. Mellette a Pacsirta- 
őrs, kicsinyített székelykapnval díszí 
tett őrsi sarka, majd a Botond- és 
Mókus-őrs Ízlésesen elrendezett fala lát
ható. A Hunyadi- és Rákóczi-őrs éppen 
nagy munkában vannak. Most tervezik 
az őrsi falat, amellyel le akarjk főzni 
a többi őrsöket. Sajnos, kevés magné
ziumot hoztunk magunkkal, s így nem 
tudunk több felvételt csinálni.

A csapatban szépen megindult kiscser- 
készmunka folyik. A cserkészek már az 
próbapontok alapján dolgoznak. A 
regösök kétszer jártak már Erdély
ben és egyszer Baranyában regös vándor
láson. Résztvesznek minden regös meg
mozduláson. Az 1941. szeptember—1942. 
szeptember 1-ig tartó cserkószévben 148 
ember vett részt a regöléseiken. Regöl
tek már hadikórházakban, sebesült hon
védek előtt, a Vöröskereszt javára, és 
még igen sok alkalommal, melyek a raj
zokkal szépen díszített regösalbumban 
a jelen volt hivatalos személyek által 
vannak igazolva.

Kedves meglepetés érté az 1941. év ka
rácsonyán a csapatot, amikor a posta 
egy művésziesen hímzett széles selyem- 
szalagot hozott, a Székelyföldi regös- 
vándorlás omlókére, az erdélyi címerrel 
díszítve, Székelyudvarhelyről. Feladója 
és készítője még a mai napig is isme
retlen.

Ezután a látogatás után értjük csak 
meg a jelmondat értelmét. A regösök 
nagy kedve, a népdalok és népi táncok 
iránti nagy szeretető, az az öntudat, 
mellyel átérzik a regölés magasztos, 
nemzeti szempontból fel nem becsülhető 
fontosságát, magyarázzák meg, hogy 
mért választották ezt a jelmondatot a 
palotai regösök.

Otthonlátogatásunkat befejezve, a re
gösinduló soraival búcsúzunk a 919. sz. 
Arany János-cserkészcsapattól, ami úgy 
szól, hogy:

Haj regö rajta.
Azt is megadhatja 
Az a nagy Űristen.

Benrze



VALÓDI-VAGY PÓTANVAGOK
A Budapesti Nemzetközi Vásár 
ezéyi szenzációja volt a többféle 
új szintetikus rostanyag. Ezek a 
legjobb gynpjúanyagot helyettesí
tik,deéppen olyan kevéssé szolgál
tak rá a pótanyag megjelölésre, 
mint például a mesterséges gumi, 
a modem műgyanták vagy a köz
ismert malátakávé. A műszaki 
tudomány é büszkeségei új és érté
kes tulajdo ágokat testesítenek 
meg és mint ónálló, nagyértékű 
gyártmányok állják meg helyüket. 
Ugyanez bátran elmondható a 
Franck cikóriakávéról is, amelyet 
több mint 100 éve használnak 
mint ízesítőt, de amely tejjel 
keverve önállóan is egyik legjobb, 
nemes zamalanyagot tartalmazó 
reggelinket és uzsonnánkat adja.

R E J T V É N Y E K
A helyes megfejtéseket a követ

kező címre küldjétek: „Magyar 
Cserkész rejtvénye**, Budapest, V., 
Nagy Sándor-utca 6.
Beküldési határidő: 111311 március K ,

Az 1943. február 15-i Magyar 
Cserkészben közölt rejtvények 

helyes megfejtése :
1. A számolást a jobboldali leg

felső piros almánál kezdte.
2. Az I. rohamnál 210, o ll-nál 

370, Ill-nál 1220. összes szá
muk : 2000 volt.

3. „Aki mer, az nyer.”
4. Mivel a levél amiben a pénz 

érkezett, illatos volt, tehát a 
küldött pénzt Is az illatáról 
fel lehetett ismerni.

5. A jó cselekedet akkor beszél a 
legszebben, ha a gazdája sohn-

r  sem emlegeti.
6. 12, 3, 14, 5, 2, 6, 16, 11, 9, », 

10 7, 4, 15, 13, 1.
7. „ŐSEIMNEK VÉRES KARD

JA.”
8. Kiszámította magát Peti, hogy 

miért, erre Ti is rájöttetek már.
9. Kocsi-szín.

I. A vándorcsiga
Beküldte: Dr. Szfles Imre, Róma 

Egy csiga át akurt mászni az 
egyik kertből a másikba. A 7 méter 
magas falon egyenes Irányban fel
felé tartott. Minden nap sikerült 
neki 4 métert megtenni, de éjjelen
ként bizony visszacsúszott 3 mé
tert. így valójában csak 1 métert 
tett meg naponként. Hány nap 
alatt ér fel Így a szegény vándor
csiga a fal tetejére 7

( ilyen sértés ! Hát 7 métert 7 
nap alatt tesz meg ! Pedig tévedsz ! 
Gondolkozz csak rajta.)

2. Földosztás

Osszuk fel ezt a 4 kutas legelőt 
négy egyenlő alakú és nagyságú 
részre, úgy hogy mindegyik y, 
részre 1— 1 kút jusson.

3. Kukta talány
Lássuk, konyitasz-c valamelyest 

a főzéshez:
1. Szoktak-e a töltött káposztába 

tojást tenni 7
2. Kcll-e rántás a húslevesbe 7
3. Tej helyett mit szoktak a 

palacsinta anyagába tenni 7
4. Hány percig kell a tojást 

főzni, hogy kemény legyen ?
5. 20 ember részére hány dkg-hó! 

főzöl lencse levest 7
6. Melyik növényből lehet a leg

több fajta ételt készíteni 7
7. A vagdalt-húsba vörös- vagy 

fokhagymát kell tenni 7
8. A húslevesnél a húst hideg 

vagy forró vizbe teszik főzni 7
9. A tökfőzeléknek mi- fő íze

sítője 7

5. Suta Matyi megfigyel
Kaptuk az alábbi levelet :
„Tisztelt Szerkesztőség !
A nyár folyamán, mint vendég a 

Vörös Róka csapattal táboroztam, 
ez alkalommal néhány megfigyelést 
eszközöltem, melyet a nb. Cím 
becses rendelkezésére bocsátók el
bírálás és véleménynyilvánítás 
céljából.

Ahogy n táborhelyre érve u csa
pat a felszerelés lerakásához fogott, 
mindjárt láttam, hogy balkörmös 
alakokkal lesz dolgom. Szerkocsiju
kon a felszerelés 14 kis ládába volt 
csomagolva, ahelyett, hogy cél
szerűen mindent egy vagy legfeljebb 
2 nagy láttába raktak volna. Éppen 
Ilyen ügyetlenségnek tartom, hogy 
a Vörös Rókák nem röstelték a 
fáradságot és hazulról tűzhely- 
lapokat és kéményeket hoztak és 
olyan tűzhelyet csináltak, mint 
amilyen nekünk odahaza van. Sze
rintem ez nagy hiba, mert őseink
nek jó  volt a földbeásott bogrács is. 
Nem igaz 7 A konyhát különben is 
rossz helyre építették, túl messze 
volt, meg Is mértem. A parancsnoki 
sátortól 6 lépésre. A szemétgödör 
is túl kicsiny volt, 27 embernek 
legalább három méter mély gödör 
kellett volna. A csapatnak a szelle
me sem volt kifogástalan. Ilvenekrt 
mondtak egymásnak: „Te pék". 
Egy harmadik szomszédját azzal 
biztatta, hogy „dolgoz fiúm, mert 
beírok neked egy szekundát I” . 
Kétségenkivül valamelyik tanárát 
utánozta, ami igazán romlott szel
lemre vall. Arra meg igazán nem 
találok szavukat, hogy a helyettes 
parancsnok félhangosan dúdolta 
ennek a nótának a dallamát: „Be
fordultam a konyhára, rágyújtottam 
a pipára . . . "  Hogyan gondolhat 
vagy még inkább énekelhet ilyet 
egy cserkész, hogy ő rágyújt a 
pipára 7

Különben a szerszámokkal sem 
tudtak bánni. A baltáknak pl. 
nem a nyelét, hanem a fejét kenték 
be minden este valami faggyús 
olajjal, az ásókat pedig használat 
után valami rúdra akasztották fel. 
ahelyett, hogy a földbe szarkáitok 
volna.

Őszintén szólva, nem Is bánom, 
hogy egy hét múlva a parancsnok 
úrral közösen megállapodva haza 
távoztam."

Mit gondoltok: Suta Matyi 
megfigyelései mind helyén valók 
voltak 7

á. Favágó talány

Mondja, bácsi, mennyi idő 
alatt tudja ezt a fát ketté fűrészelni?

- Négy perc aluli elfűrészelem.
Vagyis 1 darabot 4 perc alatt 

fűrészelne le. De én 6 részre aka
rom türészeltetni. Mit gondoltok, 
ezt mennyi idő alatt végezné el 7

7. Könnyű és mégsem könnyű
Osszátok el a 00-nt két részre 

úgy, hogy az egyik rész hetedrésze 
a másik rész nynlcudrészévrl legyen 
egyenlő.
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