


OROSZLANLESEN BUDAPESTEN
Ha figyelmesen járjuk Budapest utcáit, 

észre kell vennünk, hogy bizony az állat
kerten kívül is szép számmal vannak orosz
lánok. Nem olyan veszélyesek ugyan, de 
talán még fejlettebb, mutatósabb példá
nyok: Budapest oroszlánszobrai . . . Ezek 
közül mutatunk be most egy „csokorra 
valót" és mindegyikhez fűzünk néhány 
megjegyzést is.

Mielőtt azonban egyenkint bemutatnék 
őket, általánosságban szólunk néhány szót. 
Az oroszlán közismert tulajdonságai és al
kata miatt régi idők óta kedvelt tárgya a 
szobrászoknak.

Bátorsága, ereje, büszke testtartása, mu
tatós megjelenése, tekintete, félelemnélküli 
nyugalma: mind megörökítésre méltó tu
lajdonságok!

Testalkata is alkalmassá teszi a térbeli 
ábrázolásra: hihetetlenül mozgékony test. 
arányos, karcsú termet, szépen fejlett izom- 
zat, a hím szép sörénydísze és minden 
irányban könnyen mozgó végtagok.

Minden szobrot először meg kell mintázni 
(agyagból, plasztelinből, viaszból) és csak 
ezután rögzíti a szobrász állandóvá azál
tal, hogy gipszbe önti. Erről az öntvény
ről készül azután a végleges kivitel: 
bronzba öntés útján, kőbe pedig faragás
sal. A kétféle anyag más-más lehetőségeket 
enged a művésznek. Már a mintázásnál el 
kell tehát dönteni a szobor leendő anyagát, 
vagyis „anyagszerűségre1' kell törekedni. 
Szabadabban mozgó elképzelésnél a fémet 
(bronz stb.) használjuk, megkötöttebb el
képzelésnél a követ . . . fémnél inkább a 
természethűség, kőnél inkább a díszítő fel
fogás érvényesül.

Szobrászi és műértő szemmel nézve az 
alábbi oroszlánszoorok képeit, néhány 
szóval jellemezni fogom őket anyagszerű
ség, stílus, felfogás és kivitelezés szempont
jából

I. Kő-kivitelczésfiek
1. L á n c h í d i  o r o s z l á n .  Készítette 

Marschalkó János, sóskúti mészkőből fa
ragva. Jellegzetes keveréke a képzőművé
szeti és díszítő felfogásnak. Valószínűleg 
bronzban tervezte kivitelét és csak a kívánt 
súly miatt került kőbe. Itt inkább csak dí
szítő felfogásúnak vehető, dacára a termé
szetes fej és szép sörény megmintázásának. 
Formailag feltűnően gyenge a törzs, 
mintha ezt nem is Marschalkó készítette 
volna? Különben igen szép stílusos alko
tás, korának egyik legszebb oroszlán- 
szobra. Mint a híd őre, kár, hogy oly vég
telen nyugalmi helyzetben van, bár lehet, 
hogy ezzel a híd szilárdságát, megbízható
ságát akarja éppen kidomborítani, jelké
pezni. (A suszterinas észrevétele, hogy a 
szobornak nincs nyelve, mire az alkotó 
azonnal a Dunába vetette magát, persze

csak az akkori humorizálásból fennmaradt 
monda.)

2. A T i s z a-s z o b o r  o r o s z l á n j a .  
Haraszti mészkőből faragva. Hősies küzde
lem az alattomosság és álnokság ellen. Fel
fogásban csupa erő és mozgás, mintegy 
kőbe faragott jelképes hősköltemény a 
nagy tragédiáról. Itt. mint építészeti 
zárókő (befejezés) van kifejezve képzőmű
vészeti elgondolásban. Tisztára kő anyag- 
szerfiségű. Mesteri modern alkotás, méltó 
nagynevű alkotóikhoz: Zala György és 
Orbán Antal mesterekhez. Kár, hogy az 
alulról felvett kép szépségeit nem szemlél
tetheti kellőkép.

5. A v a j d a h u n y a d i  v á r h í d  
o r o s z l á n j a .  Jól megmintázott és anyag
szerű díszítő zárókő, mint pajzstartó, jó 
állatszobrászi alkotás, a környezetével 
összehangolt sílusban.

4. és 5. A k i r á l y i  v á r k a p u  két  
o r o s z l á n j a  Fadrusz Jánostól. Mind
kettő képzőművészeti alkotás, szépen átér- 
zett formákkal és kiváló előadói készség
gel mintázva. Őrtálló oroszlánok. A kint
iévé, nemes egyszerűségével és büszke te
kintetével a sikerültebb alkotás. A bent
iévé, tagoltabb formáival mintha más kéz
től származna, vagy inkább anyagszerűsége 
áll közelebb a bronzhoz, mint a kőhöz: le
het, hogy ez idézi elő a különbséget.

6. A k i s c e l l i  k a s t é l y  oroszlánjá
ról csak annyi mondható, hogy ez a korá
nak (román stil) megfelelő építészeti dí
szítő (primitív) mesterségbeli munka és a 
képzőművészethez köze nincs.

II. Bronz (fém) kivitelezésűek
7. A z O r s z á g  ház  o r o s z l á n j a  

Markup Bélától. Ez egyik legszebb és leg- 
müvésziesebb kivitelű oroszlánszobrunk. Ki
váló anyagszerűség, érett és mesteri plasz
tikai előadás, alkotójának tökéletes állat
ismerete (vérbeli állatszobrász) és kereset
len beállítása a művész egyik legsikerül
tebb alkotásai közé emeli. Felfogása, a for
mák összevonása és művészi előadói kész
sége, az élet tökéletes visszaadása által 
még a laikus szemlélőt is lebilincseli.

8. A  v á r k e r t b a z á r i  o r o s z l á n  
Feszler Leótól. Kőbe gondolt szobor (ami 
világosan látszik a farok vastagabbra tar
tásánál és az első lábak közé dobott dra
périáról, hogy állóképesebb legyen), de va
lami körülmény miatt bronzba öntötték. 
Mintázása kiváló, szép klasszikus felfogás
ban tartott képzőművészeti alkotás.

9. H a d i e m l é k  (Przemysl) szobor
Sződy Szilárdtól (segítőtársa Maugsch 
Gyula). Lendületes mozdulatú állatszobor 
szépen megmintázva. Kár. hogy az orosz
lán felhördülésénél a hasát nem húzza be 
(levegő beszívás). lehet, hogy ez alakítja 
arcát oly nevető benyomásává. Anyagszc- 
szerfisége jó. Bődy Kálmán



Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel ; 
Balsors, akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt !

&ömé£táóúgú Jíamtdn^zd Wt!
Boldog lelkesedéssel állok ide, hogy a nagy magyar ünnepen, március idusán sok-sok ezer magyar cserkész

fiú  nevében köszöntsem Föm éltóságú K orm ányzó Urunkat. A z  én kicsiny szívemben ma a magyar cserkészi)jú- 
ság szíve dobban meg, az én hangomból ma egy ország cserkész-ifjúságának lelkesült hódolata és szereteie csendül 
ki. K itárom  ezt a lelkes, lobogó szívet, fölemelem ifjú  fejem et, hogy szeretettől csillogó gyermekszememből a magyar 
cserkészifjúság tiszta és egészséges lelke szálljon Főméltóságod felé. Abból a városból, abból az iskolából jöttem  
névtelenül, ahol Főm éltóságú K orm ányzó Ur volt kisdiák, ahol első lépéseit tette meg a magyar kötelességteljesí
tés útján. A kkor még csak a kisdiák mindennapos feladata volt az a kötelesség, m ely aztán évek múltán a Kovára  
hídján a hősies helytállásban és végül egy ország vezetésének óriási gondjában csúcsosodott ki. Ide állok Föméltó
ságú K orm ányzó Ur elé, hogy először is megköszönjem minden m agyar cserkész nevében, de minden magyar ember 
nevében is, ezt a fönséges kötelességteljesitést. K öszön jük  mindazt, amit a magyar hazáért telt kisdiák korától 
mostanáig. M i nagyon jól tudjuk szeretett parancsnokainktól és nevelőinktől, hogy élni, győzni és boldogulni ez 
az ország csak akkor jog, ha m indnyájan magyar becsülettel álljuk meg helyünket azon a helyen, ahová minket 
a jó Isten akarata helyezett, hegyen  az a hely bár az iskola padja, vagy a honvéd oroszországi őrhelye. Legyen  
munkapad vagy íróasztal.

D e a köszönet mellett ajándékot is akarok hozni. Ezért is jöttem. N em  virágot akarok adni, nem egy emlék
tárgyat. Sokkal többet hozok. A  magyar cserkészfiúk lángoló, hű szívét. F iúkat hozok a fiátvesztett édesapának. 
Gyerekeket hozok, ezernyi, százezernyi m agyar gyereket az édes, jó  apának. Föméltóságú K orm ányzó Ur ! Nagyon  
szépen kérem, nézzen le reánk. A  budavári ablakból nézzen ki, ha gyötrik a gondok, ha szomorúság üli meg nagy 
m agyar szívét. Nézzen ki Budavárából és lássa meg a m agyar cserkészeket. A  m agyar cserkészfiúk tiszta lélek
kel, vasakarattal, kem ény elszántsággal állják körül fővédnöküket, édesapjukat. Föm éltóságú K orm ányzó Urunk 
példáját akarjuk követni. M i élni, küzdeni, győzni akarunk! M i  csak egyet akarunk, amit H orthy M iklós, M agyar- 
ország korm ányzója akar ! Ezt az akaratot teszem le ma a nemzet ünnepén hódolatos ajándékképpen Főm éltó
ságod . lábai elé. »

(A március 15-én rendezett operai díszelőadáson minden magyar cserkész nevében elmondotta egv 
névtelen debreceni fiú.)

H o l  v o l t ,  ő o l  n e m  v o l t ,

volt egyszer egy király, akinek az egyik szeme sírt, a másik kacagott. Ilyenféle a cserkész i s : napsugár. . . holdsugár, 
vidám és megfontolt!

Nagyvonalú vagyok. Kacagok, míg mások prüszkölnek, pukkadoznak, zsörtölődnek, önmagukat őrlik —  hiába. 
Akadály ? Gond ? Nehézség ? Bosszúság ? — Nem érnek fel lelkem sima tükréig, amelyre a jóságos Isten szór mosoly
sugarakat, derűt, nyugalmat. A hit kútjából meritek hüs italt, amely lecsillapítja feltörő háborgásomat. Van gond
viselő Atyám az égben, hát mitől félnék?

Szomorúság, töprengés, csiiggedés úgy sem segít át az akadályokon ! A fütlyös, mókás kedély annál inkább ! Az 
röpít, emel, sőt másokat is magával ragad. Tudatosan kisugárzóm tehát a derűt az egyik szememből, hogu másoknak is 
szebb legyen a föld. .

A másik szemem hűvös, finom, precíziós műszer. Mindent fölmér, értékel, mérlegel. Messze elnéz a porszemek fölött. 
Fölbecsüli a munkát, az áldozatot, barátot, az ellenfelet. . . Erőt parancsol elő. Elszántságot. Tevékeny szereidet. Szor
galmat, kitartást csihol, Es higgadt cselekvést akkor is, ha egy összeomló világ gerenda-darabjai röpködnek a fejem körül. 

Vidám és megfontolt! —  egyazon fának kétféle gyümölcse. M íg magam is élvezem, másnak is futtatok belőle. V. E.
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A SZABADSÁGHARC EREKLYÉI KÖZÖTT
B ESZÁ M O LÓ  A H A D IM U ZEU M B Ó L, ÉRY K Á R O LY  FELV ÉT ELE IV EL

A negyven- 
nyolcas március 
varázsa minden 
tavasszal újjá
születik ben
nünk... Képze
letünkben meg
jelennek anegy
vennyolcas hő
sök, legendás 
alakjuk eleven 
színekkel rajzo

lódik ki bennünk. Közel érezzük őket 
telkünkhöz, mintha valamennyit még 
életében ismertük volna.

Induljunk el képzeletben az Ő vilá
guk felé: zarándokoljunk el a szabadság- 
harc ereklyéihez a Hadimúzeumba . . .

Itt gyűjtötték össze a negyven- 
nyolcas események emlékeit: a honvéd
csákókat, a kokárdákat, érmeket, 
zászlókat, kardokat.

Itt őrzik a szabadsághősök erek
lyéit is.

*
Görgey Artúr hires vörös zekéjét 

már megfakította az id ő . . .  Mellette 
foszladozó szövetdarab: Görgey kalap
bélése. Véres folt körvonalai látszanak 
a szöveten. Görgey vére. A komáromi 
csatában megsebesült Görgey, ekkor 
lett véres ez a bélésdarab. A féltve- 
őrzött ereklye körül még több Görgey- 
emléket helyeztek el: térképei, köny
vei, okmányai. . .  Iskolai bizonyítvá
nyába is beletekinthetünk. Kibetűz
zük az eredményt: „eminens”  (kitűnő) 
tanuló volt.

*

Külön szekrényben őrzik a szabad
sághősök nehéz bilincseit és láncait. 
Elszorul a szívünk, ha elgondoljuk, 
hogy hány magyar vergődött Kufstein, 
Spielberg vagy Munkács nyirkos, sötét 
börtöneiben, ilyen rettenetes bilincsek
kel.

A bilincsekről a honvédkardokra 
siklik tekintetünk.

A „Nemzeti dal”  sorai kelnek életre 
bennünk:

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncol hordunk!
Ide veled, régi kardunkl

A tiszti kardok között látható az
„idegen bajtárs” : Bem apó __
kardja. Bem egyik leszár
mazottja ajándékozta a mú
zeumnak.

*
A gyűjtemény egyik ter

mében a negyvennyolcas 
honvédek egyenruháját és 
fölszerelését mutatják be.
A negyvennyolcas honvéd- 
csapat valóban színes, csil
logó sereg volti

Embernagyságú, honvéd
ruhába öltöztetett fabábu
kon tanulmányozhatjuk a

különböző fegyvernemek egyenruháit. 
A honvédgránátos egyenruháját job
ban szemügyre vesszük: kék nadrág, 
kávébarna honvédkabát, nemzetiszínű 
szalaggal.

Láthatunk jónéhány tűzpiros hon
védsapkát is. Kevesen tudják, hogy a 
negyvennyolcas honvédok számára ki
tüntetés volt a veres-sapka. Csak vitéz 
katonák kaphatták valami bátor hadi
tettért. A kassai 9-es honvédek vala
mennyien megkapták a veres-sapkát. 
Rajtuk is maradt a kitüntető jelző: 
„veressipkások” .

*

Sok egykorú katonai és politikai 
iratot böngészhetünk az összegyűjtött 
emlékek között. Itt láthatjuk a „tizen
két pont”  egyik eredeti példányát. 
Mellette egy imaszöveget helyeztek el: 
ima a szabadságharc elesett és harcoló 
katonáiért és a szent harc ernyedetlen 
folytatásáért. . .

Majd egy vastagbetűs kiáltványon 
akad meg a szemünk. A kiáltvány 
szövege a következő: „Kossuth Lajost 
és a honvédelmi bizottmány tagjait 
t örvényenkívülinek és földönfutónak 
nyilatkoztatom . . . ”  Alatta Windisch- 
graetz aláírása.

Kossuthról és a többi szabadsághős- 
böl valóban nincstelen földönfutó lett.

El kellett liagyniok imádott szülő
földjüket. De a magyar nép otthont 
nyitott nekik a lelkében: dalok szü
lettek Kossuth apánkról és Petőfi 
élete egyetlen emberöltő alatt legen
dává magasztosult. Azt regélték róla 
szerte az országban, hogy nem esett 
el a segesvári csatában, csak elbujdo
sott és egyszer majd hazajön. A magyar 
nép ezzel a reménnyel áltatta magát 
hosszú évtizedeken át, mert nem 
tudott beletörődni abba a gondolatba, 
hogy Petőfi nincs többé . . .

*

A gyűjtemény egyik legérdekesebb 
részében a hazánk területére benyo
mult orosz csapatoktól zsákmányolt 
hadieszközöket rakták össze. Nagy
hasú kulacs, sisak, kard és messzelátó 
ragadja meg figyelmünket.

*
Kedves, hangulatos képet nyújt a 

negyvennyolcas dobok gyűjteménye. 
Kisebbek,' nagyobbak, nagyrészük már

szakadozottan 
került ide. Va
lamennyi piros- 
fehér-zöld.

Ezeket a do
bokat is éppen 
olyan féltő
gonddal őrzik 
itt, minta negy
vennyolcas atil
lákat, vagy
honvédkardo

kat, mert ezek is részesei a szabadság- 
harc történetének. Pergő szavokra in
dultak meg a lelkes honvédcsapatok. 
A dobpergés növelte a lelkesedést, a 
harcikedvet!

Petőfi lángoló „Csatadal” -át olvasva 
szinte halljuk a dobpergés ritmusát:

Trombita harsog, a dob pereg.
Kész a csatára a sereg.
Előre!

(A negyvennyolcas kisdobosok jó 
ismerőseink: a kiscserkészekkel kap
csolatban sokszor emlegetik.)

Meghatódva szemléljük a negyven- 
nyolcas népfölkelők kaszáit. A békés 
szerszámból fegyver lett! Parasztjaink 
puska híján kiegyenesített kaszával 
vonultak harcba. Csak elnyomott, le- 
igázott nép leikéből fakadhat ennyi 
lelkesedés.

*
A gyűjtemény kegyeleti termében 

helyezték el a negyvennyolcas csata
zászlókat. Szűzm.áriás, címeres, virágos 
lobogók — mindegyikre valami rövid, 
keményen zengő jeligét hímeztek. El
olvasunk néhányat: „Ne bántsd a 
magyart!”  „Győzni vagy meghalni!” 
„Kiőre!”  Az egyiken Erdély címerét 
látjuk. A elmer alá egyetlen szót ír
tak: „egyesüljünk!”  Külön, üveg alatt 
őrzik azt a lobogót, amelyet Világosnál 
földaraboltak ellenségeink.

Közelebbről kell megfigyelnünk egy- 
egy zászlót, akkor látjuk csak, hogy 
mennyi szépség rejlik bennük. A sza
badságharc honleányai szinte a lelkű
ket hímezték a zászlók selymébe.

Különösen az orosz földről hazatért 
56 hadilobogót szemléljük féltő szere
tettel. Bátran mondhatjuk, hogy a 
legutolsó percben mentettük meg eze
ket a zászlókat a biztos pusztulástól.

Tekintetünk a zászlók színes forga
tagába merült, de gondola
tunk azon a földön jár. 
ahonnan ezek a lobogók ha
zatértek . . .  Honvédeink ma 
ismét szabadságharcot vív
nak. Az ő lelkűkben is a ka
szával harcoló negyvennyol
casok tüze ég. Az örök 
magyar katonaszellem.

Amerre járnak, amerrehar- 
cukat vívják, új legendák te
remnek a nép ajkán... Ezek
ből a legendákból fog meg
születni a végső győzelem!

Vargha Kálmán



MAGI.  K IR. OPER AMAZ
IiKHLETSZÜNET . FELEMELT Hfil.YÁHAK

HÉTFŐN, 1943. MÁRCIUS 15-EN

D Í S Z E L Ő A D Á S
A MAGYAR CSERKÉSZMOZGALOM LEGFŐBB VÉDNÖKE, 

ő FŐMÉLTÓSÁGA VITÉZ NAGYBÁNYAI

H O R T H Y  M I K L Ó S  Ű R ,
MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÓJA TISZTELETÉRE.

HIMNUSZ, RÁKŐCZI-INDULÓ.
A NÉVTELEN MAGYAR CSERKÉSZ KÖSZÖNTI MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÓJA'T.

GARABONCIÁS
Regényes daljáték 3 felvonásban. Szövegét Wlllner és Bodanzky „Zigeunerliebc”  című müve nyomán irta: INNOCKNT- 
VINCŽE ERNŐ. Zenéjét szerzetté: LEHÁR FERENC. Vezényli: HUBÁNY1 VILMOS. Rendezte: NÁDASDY KÁLMÁN.

S Z E M ÉLY E K  :
Drághy Péter, földbirtokos .............. HÁMORY IMRE Pál, vén cigány...............................  MALLY GYŐZŐ
Sárika, leánya...................................  OROSZ JÚLIA I. osztrák tiszt ...............................  SZOMpLÁNYI J.
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I. felvonás színhelye : Drághy vadászkastélya előtt. II. felvonás színhelye: Sárika álmában mesebeli tájon. III. felvonás színhelye:

A Drághy-kastély termében.
A táncok koreográfiáját tervezte és betanította : NÁDASDY FERENC, előadja : KÁLMÁN ETELKA, OTTRUBAY MELINDA,

BORDA” BELLA, CSÁNYI LÁSZLÓ és a tánckar.

I. Sárika, Drághy Péter háromszéki 
birtokos leánya, János mátkája. Ma lesz 
a kézfogójuk. De Sárika szomorú szívvel 
készül az eljegyzésre, úgy érzi, nem sze
reti Jánost, aki a békés, biztos, polgári 
jólétet jelenti, Sárika pedig a könyvek, 
versek hatása alatt csodát vár a sorstól, 
romantikus álmai beteljesülését reméli.
A tavaszi vihar meghozza a csodát : 
az erdőből bűvös hegeriűszó hangzik és a 
leány elé lép Józsi diák. Egymásba sze
retnek. A székely erdőbe még nem hatolt 
el a készülő szabadságharc előszele, csak 
Julcsa néne, Sárika öreg dajkája tudja 
meg, hogy Józsi diák az a bújdosó ,,ga
rabonciás” , aki hegedűjével faluról falura 
járva, litkos énekmondással, gyújtó 
rigmusokkal toborozza a legényeket szé- ! 
kely szabadcsapatokba. Julcsa elrejti j 
Józsit, a diák azonban váratlanul meg- I 
jelenik a kézfogón és figyelmezteti Sári- j 
kát és Jánost a régi dalra, amely meg
akadályozza a mátkacsókjukat. Drághy 
és János, akik nem tudják, hogy Józsi 
kicsoda, ki akarják adni a kóbor diák 
útját, de a ház legszebb vendége, Ilona 
ickiutetes asszony, akibe Drághy régen 
és gyógyithatatlanul szerelmes, közbe
lép és kedvesen ráveszi őket, hadd hege
düljön a kézfogón a muzsikus diák. 
Alighogy a vendégek bevonultak a kas
télyba, az eljegyzési lakomára, császári 
csapat érkezik, a kóbor (bókot keresi. 
Drághy székely szolgájának, Gergőnek 
mesterkedése cgyidőre eltávolítja a ve
szedelmet, de Józsinak már csak annyi 
ideje van, hogy elbúcsúzhassál«. Sáriká
tól. Mielőtt a búcsúra sor kerülne, Julcsa, 
akinek szive megesik az elszomorodott 
Sárikán, megsúgja a leánynak az ódon 
babonát : Szent Alma éjjelén titkos ereje 
van az Olt vizének : az a leány, aki ma 
este iszik belőle egy kortyot, mcgálmodja, 
kivel lesz boldog. A szerelmesek búcsúja

önkéntelen csókba forr, Józsi megtudja, 
hogy Sárika is szereli őt s a hegedűjéhez 
fordul segítségért, hogy tegye lehetővé 
a boldogságukat. A bűvös, hívő hegedű
szóra Sárika lemegy a kertbe, iszik egy 
kortyot az Olt holdfényes vizéből s a 
folyó tündéreinek varázslatára álomba 
merül.

II. Sárika álma. (1. kép.) Almában 
Sárika végigélí boldogságát a diák mellett. 
Követi Józsit toborzó útján a mesebeli 
erdélyi tájon. Józsi megkondítja a haran
gokat, gyújtó rigmusokkal hac|ra hívja a 
legényeket és Sárika velük énekli a 
könyörgő himnuszt a magyar szabad
ságért. Mihály, az álombéli öreg kocs
máros segítségükre siet, hog.v megtart
hassák esküvőjüket, teljes legyen a 
boldogságuk. De minthogy császári csa
patok üldözik Józsit, hogy rá ne I utál
janak, Mihály a közeli cígágytáborban, 
ahol legkevésbbé kereshetik a „garabon
ciást” , elrejti a menyegzőre készülő mát
kapárt. (2. kép.) Így ismeri meg Sárika 
álmában a biedermeier, józan, polgári 
jólét legnagyobb ellentétét, a vadregé
nyes, romantikus cigányvilágot. Álma 
azonban itt mind nyomasztóbbra, kisér- 
tetlesebbrc fordul. Végig kell néznie, 
hogyan igyekeznek elcsábít ani tőle Józsit 
a cigánylányok. Sárikának már eszébe 
jut a hűséges, csöndes János, elhagyott 
vőlegénye, aki szerelmesen visszavárja. 
De Sárika szerelme Józsi iránt erősebb 
és János képe ismét eltűnik a leány kép
zeletéből. Ekkor megjelenik Sárika álmá
ban Ilona és az édesapja, akik még mit 
sem tudnak az ő „eltűnéséről” . De meg
jelennek a kézfogó vendégei (s, kíváncsiak 
a „cigánymenyegzőrc” . Ilona, amikor 
megtudja, hogy Sárikáról és Józsiról 
van szó, erélyesen közbelép. Meggyőzi 
Józsit, hogy kötelessége kiábrándítani 
Sárikát romantikus ábrándjából és ha

másképpen nem lehet, ró kell kénysze
rítenie a hazavivő útra. Józsi nehéz 
választás eié kerül : ha fplytatni akarja 
hivatását, költői útját, akkor le. kell 
mondania szerelméről, meri hiszen csak 
veszélybe, bajba keverné Sárikát, aki 
sohasem lehetne igazán boldog mellette. 
Nehéz harcot vív önmagával, de ami
kor feltűnnek az üldöző császáriak és 
most már Sárikát is veszély fenyegeti, 
legyőzi magában nagy pereimét és ki
ábrándítja magából a leányt. Sárika, 
csalódik nyomasztóra fordult álmában és 
kétségbeesetten hazamenekül. A „gara
bonciás" pedig erdő-mező tündérnépét 
hívja segítségül, hogy gyógyítsák meg 
összetört szívét. De a tündérnép tánca, 
a cigányok vigassága sem tudja meg
vigasztalni elvesztett szerelméért Józsit. 
Itt kell hagynia őket is, hogy egyedül 
induljon tovább hivatása felé, mert 
a szabadságot hirdető költő-garabonciá
soknak minőig magányos az útjuk.

Hl. (A Drághy-kastély nagytermében, 
pár pillanattal Sárika első felvonásbeli 
elalvása után.) János fölkelti mátkáját 
bűvös álmából. A leány boldogan ébred, 
az álma meggyőzte, hogy az igazi boldog
ság János mellett, a békés, mindennapi 
életben várja. A boldog jegyespárt elé
gedetten nézi Drághy és Ilonát is Ipar
kodik meggyőzni Vörösmarty költői 
szavaival, liogv „Ábrándozás az élet 
megroptója . . . ”  Ekkor Gergő tudtára 
adja gazdájának, hogy császáriak kere
sik a diákot. Drághy most tudja meg, 
hogy kicsoda Józsi éf> segítségére siet. 
hogy megmentse a katonák elől. De már 
késő. A császáriak körülveszik a házat és 
elfogják Józsit. A diák a katonák gyűrű
jében is bátrait hírt ad az összeszaladt 
háznépne)« a küszöbön álló szabadság- 
harcról, aztán garabonciás erejével „v i
hart kever”  és eltűnik üldözői szeme elől.



Az újra ránkszakadt élet-halálharc szorongató ölelésében 
gyakran figyelünk északkelet felé. Finn testvéreink is velünk együtt 
küzdenek otthonuk és családjuk szabadságáért, puszta életükért. 
A szovjet ellen vívott háború kezdete óta sokszor, figyelmesen 
vizsgáljuk a térképeket. Vájjon ini a hadihelyzet? Hol vannak a 
mi katonáink? Mi történik északon, a hallgatag tavak partján, 
a fenyves rengetegek ölén, finn testvéreinknél? Ujjúnkat mindun
talan'olvan tájakon húzzuk át a térképen, ahol valamikor, réges- 
régen, több ezer éve, őseink tanyáztak és vándoroltak. Halásztak 
a nagy folyók mentén és vadásztak a kiterjedt őserdőkben.

Háromezer évvel ezelőtt együtt éltünk a finn-ugor őshazában, 
az Ural-hegység lejtőin és völgyeiben. A finn fajtájúak északnak 
vándoroltak, az ugor törzs része dél, délnyugat felé vonult és az 
új „élettérben”  török fajú népek befolyása alá került. Egy bölcsőből 
szakadt ki a két törzs s a népek sorsa egyiket északnak sodorta, a 
másik ág utódai pedig a Duna—Tisza tájára kerültek. Megdöbben
tően hasonló tragikus vonás húzódik végig mindkét nép történel
mén. Faji és nyelvi tekintetben egyformán elszigetelt helyzetbe 
kerültek, továbbá mindkét néptörzs Nyugat és Kelet összecsapá
sában hullámtörő gátként morzsolódott. A magyar is „két pogány 
közt egy hazáért”  ontotta vérét, a finn fajtájú népek feje fölött is 
két ellenfél, a szlávság és a germánság óceánja csapott össze, min
dent elsöpréssel fenyegetve.

évszázados elhagyatottsúgában a magyar kelet felé tekintett 
és1 őseit messze Ázsiában kereste. Alig másfél százada állapították 
meg nyelvészeink a kétségtelen rokonságot a finn-ugor népek között. 
Akkoriban a magvar szellemi élet fölött uralkodó romantikus haj
lam inkább előkelő rokonok keresésére biztatta a kutatókat és nyel
vészeink megállapítása alaposan megmozgatta a hazai közvéleményt. 
Valósággal ellenpárt alakult tudós nyelvészeinkkel szemben és 
semmiképpen sem akarták elismerni a „halzsfros”  atyafiságot. 
A tudomány győzött. Évezredek folyamán megváltozhatott beszé
dünk, a különböző életkörülmények között más és más szókincs, 
fejlődhetett ki, olyannyira, hogy ma már egymás beszédét meg 
nem érthetjük, de vannak a nyelvnek rejtett belső ösvényei, sajátos 
jellegzetességek, amelyek fennmaradtak és ma is elárulják a nyel
vek egytőről fakadását. De egyes szavak, ősi nomád fogalmakat 
kifejező mondatok is bizonyítják a rokonságot. „Eleven halak 
úsznak a víz alatt” . Hogyan mondja ezt a finn ember? „Elavat 
kalat ujskentelevat vesien alla” . Nyelvészeink nyomában Kodály 
Zoltán és Bartók Béla zenei kutatásai újabb bizonyítékkal szolgál
tak: az ősi magyar dallamkincset összehasonlítva a finn-ugor nép
törzsek zenéjével, a dallamanyag közeli rokonságát áll ipították 
meg. A sokszor hangoztatott test vért elenségben ráakadtunk igazi 
testvéreinkre. , .

A IX . század még egészen más faji képet mutatott az európai 
Oroszország területén. Á fennmaradt népszokások, jellegzetes 
nyelvi jelenségek mind amellett bizonyítanak, hogy a finn-ugorok 
a legősibb idők óta lakták e földet, még pedig számbali túlsúlyban. 
A keleti szlávok Krisztus után IV—V. századtól kezdve nyomultak 
be erre a területre s lassanként, véres harcokban észak felé szorí
tották a finn-ugor őslakó törzseket. Ezek a törzsek, éppen nomad 
életmódjuk következtében, szervezett e.lenállásl kifejteni alig 
tudtak, nagyrészük megsemmisült, csak töredékeik emlékeztetnek 
a hajdani erős néptörzsekre. Ónálló nemzeti életet csak a finnek 
és észtek tudtak maguknak biztosítani.

Á finnek is északnak tértek ki a szlávság nyomása elől és a 
mocsarak, tavak és erdőségek közé húzódtak, ahol folytatták 
nomád életmódjukat. A XIII. században elvesztették független
ségüket, de az uralkodó skandináv államhatalom nem törekedett 
beolvasztásukra és mint „nagyhercegség”  szabadon fejlődhettek 
szellemi és gazdasági téren. Ez az állapqt némi változással egészen 
a mólt század végéig állott fenn. Amikor XII. Károly svéd király 
Nagy Péter cárral szemben vereséget szenvedett, Finnország egy

része, majd teljesen orosz uralom alá került. Az 1808- -1809. évi 
svéd—orosz háborút hamarosan kíméletlen oroszosító podtika 
követte. Az elnyomatás és üldöztetés csak megacélozta finn test
véreink lelkét s amikor az első világháború végén a cári uralom 
bukásákor ütött a szabadulás órája, kivívta függetlenségét, na
gyobb területen, mint a régi Nagy-Magyarország, három és félmillió 
finn lakossal. Azóta már harmadszor ragadtak fegyvert szabadsá
guk védelmében.

Az 1940. évi téli háborút követő békekötésben a szovjetnek 
átengedett területeket az újabb háborúban már teljesen vissza
foglalták, de az 1920-ban orosz fennhatóság alatt maradt Karjala 
még várja szabadulását. A karjalai finnek három nagy csoportra 
oszlanak: az archangelski, lolonyeci és novgorodi részekre. Lélek
számúk kereken 300,000-re tehető. A független finn állam közel
sége miatt, a szovjet kíméletlen politikai és gazdasági nyomást 
gyakorolt rájuk. Eredménytelen felkelésük után pedig sokezret 
Szibériába telepítettek ki közülök. Karjala területe 105,000 négy
zetkilométer. A jelenleg folyó háborúban győzelmes befejezése meg
hozza majd Karjala felszabadulását is. E területtel együtt a jövendő 
Nagy-Finnország területe 535,000 négyzetkilométerre növekedik.

Az észtek szomorú tragédiája szemünk előtt zajlott le és ma 
még nem láthatjuk, hogy a magas kultúrájú testvérnép kiheverheti-e 
valaha is az egyéves szovjetmegszállás következményeit.

Az oroszországi finn-ugor törzsek maradékai is észak felé tér
tek ki a szlávság nyomása elől. Ezek a törzsek fokozatosan orosz 
uralom alá kerültek, önálló nemzeti életet nem élhettek, de népi- 
ségüket szívóson megtartották és gazdasági életükben önállóságra 
törekedtek — több, kevesebb sikerrel. A cári időkben sokat szen
vedtek az erőszakos szlávosító politikától. Elenyésző lélekszámúk 
miatt lényeges szerepet nem játszhattak Oroszország életében, 
jórészt ennek is köszönhetik, hogy az orosz bolsevista forradalom 
győzelme után a finn-ugor népek közül a nagyobb lélekszámú és 
zártabb településben élő törzsek különböző fokozatú önkormány
zatot kaptak.

A finn-ugor népcsalád két ágra oszlik: ugor-ág és finn-perini- 
ág. Ugor-ág: vogul, osztják és magyar-ugor. Finn-permi-ág: két 
részre tagozódik: permi-ág: zűrjének, votjákok; finn—volgai-óg: 
nyugati finnség, lappok, cseremiszek, mordvinok. A nyugati finn- 
séghez több azonossági töredék tartozik még: vepszek, vótok.

A Szovjet területén az alábbi népesebb finn-ugor törzsek élnek: 1

1. Osztják, 2. Vogul, 3. Zűrjén, 4. V otják, 5. Cseremisz, 6. Mordvin, 
7. Karjalai, 8. Lapp, 9. V ót, 10. Vepsz.



Vadászok, halászok és rénszarvastenyésztők. Különösen híres 
prémvadászok és a különböző értékes prémet, mint pénzt is hasz
nálják. (Mókus, coboly-prém). Népköltészetük gazdag.

Vogulok. Az Ural és az Ob alsó folyása között laknak. Lélek
számúk kb. 5000. Halászatból és vadászatból élnek és nomád élet
módjuk miatt nincs állandó lakóhelyük. Fiatal orosz tudósok 
gyűjtötték a vogul népköltészet termékeit, hogy a pusztuló kis 
néptörzs kulturjavait megmentsék az utókornak. Számos hőskölte
ményt és napdalt fordítottak le orosz nyelvre.

Zűrjének. Két nagyobb csoportban élnek. Az egyik európai Orosz
ország északkeleti részén, az archangelszki és permi kormányzóság 
területén, a másik csoport Nyugat-Szibérlában él. Lélekszámúk 
360,000. Az európai zűrjének fővárosa: Szivtiktar, nagyobb város 
még: Kudimkar. Főfoglalkozásuk: fakitermelés, továbbá földmű
velés és állatenyésztés. A téli időszakban „szövetkezeti”  alapon 
vadászatot rendeznek. A faeladás révén távoli vidékeket is bejár
tak és igy ügyes kereskedőkké váltak. A votjákok, cseremiszek, 
de főleg a zűrjének gazdasági helyzete szorgalmuknak megfelelően, 
kielégítőnek mondható, sőt a zűrjének, a finn-ugor törzsek közűi 
a legműveltebbek és a legönt udatosabbak, túlszárnyalják az oro
szokat is. A cári időkben szívós ellenállást fejtettek ki a szlávosító 
politikával szemben és iskolák hiányában műveltségükben vissza
maradtak. Szovjet-uralom alatt kulturéletük kedvezőbb helyzetbe 
jutott. A szibériai zűrjének szétszórtan élnek, művelésükről vándor- 
tanitók gondoskodnak. E népnek is jelentős irodalma van. Egyik- 
jeles költőjük Petőfi és Ady-verseket fordított le zűrjén nyelvre. 
Az orosz egyetemeken többszáz cseremisz, zűrjén ifjú tanul.

Votjákok. A Káma mentén élnek. Lélekszámúk kereken fél
millió. A szovjet-kormányzattól önkormányzatot kaptak. Lakó
helyűk neve: Udmurt földje.

Fővárosuk: Szsevszk. Az önkormányzatból adódó lehetőségeket 
ki is használták. Van 500 elemi iskolájuk, mezőgazdasági és tech
nikai szakiskolájuk, csaknem 100 népkönyvtár, néprajzi múzeum. 
Irodalmuk rendkívül gazdag. A tudományok terén főleg a nyelv
tudományt és a néprajzot művelik. A vöt jak tudósok a leglelkesebb

hívei az oroszországi finn-ugor gondolatnak. Népköltészet ük virágzó. 
Földműveléssel, halászattal és vadászattal foglalkoznak.

Cseremiszek: Szétszórtan élnek több kormányzóság területén 
(Kazán, Ufa, Perm). Lélekszámúk 425,000. A cseremiszek több 
mint fele zárt településben él, ezteknek szintén van önkormány
zatuk. Szellemi művelődésükről többszáz iskola gondoskodik. 
Több napilapjuk is van, ezek anyanyelvükön Írnak. A cseremisz 
népzene dallamanyaga áll legközelebbi rokonságban a magyar 
népdallal. ízléses népviseletüket megőrizték. Halászatta], vadá
szattal foglalkoztak, ma már túlnyomórészt földet művelnek.

A Dótok és vepszek halász, vadász és földművelő népek. A mord- 
Dinok földművelők. Régebben vadászattal is foglalkoztak, ügyessé
güket messze földön emlegették. Népiséghkre a szláv környezet 
erősen rányomta bélyegét.

Az elmúlt hetekben érdekes lap érkezett hazánkba. A Suo- 
malaisunden Liitto (Finn Nemzeti Társaság) kiadósában megjelent 
magyar nyelvű folyóirat első száma: „Finnország” . Onnan idézzük 
az alábbiakat: „ . .  . A bolsevizinus elleni közös harcunk ma még 
beláthatatlan reális következményekkel fog járni. Minden lehető
ségre fel kell készülnünk. A háború győzelmes befejezése a finn
magyar összeműködés előtt határtalan lehetőségeket nyit meg. 
Szétszórtan élő, felszabatitandó néprokonnink sorsa ránk, finnekre, 
magyarokra, kötelező missziós feladatokat ró” .

Buda vára magas bástyáján áll Julián barát szobra. Mekkora 
elszántság és akaraterő sugárzik alakjából! És a keze! Igen, a keze, 
Kelet felé mutat. A magyarság hivatására figyelmeztet, hogy a hon
véd győzelmes helytállása után induljon el útjára az ifjú tudós
nemzedék a testvérnépek közé.

A háború győzelmes befejezése megnyitja majd a régóta zárt 
kapukat a magyar és finn tudósok előtt, hogy nagyszerű elődjeik 
példáját követve, felkeressék e néptörzseket. A közöttük folytatott 
néprajzi, nyelvészeti, zenei, embertani és egyéb Vizsgálataikkal 
újabb és újabb adatokat tárhatnak majd fel a fihn-ugor népek 
életéből és kutatásaik révén a magyarság őstörténetét is gazda
gabbá lehetik. Czöndör István 160.

_ - . . , , Hunyadi Munkaközösség

Még itt is él ő, még itt is arat 
A hó alatt, a jég alatt;
Sziklákat váj és töri a falat, —
Testvér, testvérem, —  itt is él 
A márciusi áldott akarat.
Napfényre vágyni jégburok alól 
A füvek lelke, mondd, kitől tanul ?
S hogy kelyhét a napnak kitárja.
Ki kényszeríti rá a gyöngyvirágra ?
Ki pattant rügyet a fa gallyán ?
S a sebzett törzs, a bús aggastyán.
Kinek parancsát hajtja végre,
Mikor friss vesszőt küld ki a napfényre ?
Fában, gyökérben, földben, föld alatt 
Mindenütt ő él, ő vet, ő arat ;
Testvér, testvérem, hisz látod magad : 
Burkokat tör és minden bús falat 
A márciusi akarat.
Napfényre jutni, mint a réti fű ;
Lelket kitárni, ó mily gyönyörű ; 
Megfényesülnt, mint a szlnarany ;
Kívánni, ami mocsoktalan,
Napban fürödni tiszta hajnalon ;
Rettegni, ami szenny, alom ;
Sóvárgni egy tisztább lakot,

• Hol nincs gonosz szív, nincs csak meghatott. 
Nincs önzés, testvért gázoló,
S boldog partot mos a folyó ;
Nincs lenézett szegény, paraszt;
S könnyet csak a hála fakaszt.
Hol ember teste nem piaci jószág,
S egy Isten parancsol: a Jóság ;
Hol a legszebb szó : adni, adni, adni —
És egy a törvény: testvérül fogadni.
Testvér, testvérem, hol legyen e hon, 
Melyről rab éjen álmodom ?

Testvér, testvérem, nagymessze, ahol 
A szent fák ága most vérbe hajol.
Kárpátok ölén, szent folyók felett 
Veri már fényét ez a kikelet.

Testvér, vetve már az ágy,
Hol testet ölt a messiási vágy,
Mely golgotát járt annyi-annyi százszor:
Mi Eldorádónk —  egy akol, egy pásztor, 
Testvér, kit zárnak bús börtön-falak,
Testvér, testvérem, el ne hagyd magad !
Hisz itt is él ő és arat.
A hó alatt, a jég alatt —
Csak szívvel néki add magad,
S börtön alján is vigaszod marad,
Mert öröktől volt és munkál örökre 
Szebb napra vágyó tavaszodás lelke:
A márciusi áldott akarat. G y ó n i  G é z a

(Kratznojarszk, 1916.):



A jó magyar bánásmód azonnal 
megnyugtatta. Elmondta, hogy odaát 
kereken megtagadta a feladat teljesí
tését, hivatkozva öreg beteges édes
anyjára, akit neki kell eltartani. Ivet
ten éltek a leány gyenge laboránsnál 
fizetéséből. A vezérkari tiszt látszólag 
elfogadta a leány érveit és el is bo
csátotta őt a parancsnokságtól. Más
nap azonban, úgymond —  estefelé 
ismét eljött a vezérkari liszt és kedve
sen sétára hívta őt. Ejfél utánig húzó
dott el a séta, kellemesnek mondható 
beszélgetés közben. Egyszerre csak 
azt vette észté, hogy a Dnyeper part
ján sétálnak. —  A vörös vezérkari 
tiszt ekkor azt kérdezte tőle, volna-e 
kedve csónakázni, itt lehet, mert Ve
szélytelen ez a rész és sötét is van, 
nem láthatják őket a túlsó partról. 
Ő igennel felelt és nyomban meg is 
indultak egy, a vízen lévő csónak felé, 
amelyben egy ember ült és Igazította 
a lapátokat a csónakvillába.

A többi már gyorsan ment, mert 
amint borzongva mondja, a tiszt bele
lökte őt a csónakba és intésére a csó
nakos evezni kezdett a folyó közepe 
felé. Az egyik tolmács közbeveti, hogy 
miért nem kiáltozott, ha látta az erő
szakot? Erre azt felelte, hogy a száját 
sem merte kihyitni, mert a szépettevő 
tiszt kezében megvillant a pisztoly 
és azt mohdta, ha egy szót szól, nyom
ban agyonlövi.

Most már nem kellett jóformán még 
kérdést sem feltenni hozzá, beszélt 
nyugodtan; meséli, hogy útközben a 
csónakos mégegyszer elmondta a fel
adatát és azt, hogy harmadnap érte- 
jön. Éjfélután egy órakor jöjjön ki a 
vízpartra a kis halászháznál, gyújtson 
fá egy Cigarettára. Erre a jelre érte 
fog jönni.

Lassan közeledtek a parihoz. A 
gyáva csónakos természetesen nem 
mert kikötni az iszapos partrészen, 
hanem kitette őt a dermesztő deréklg- 
érő vízbe azzal, hogy így feltűnés nél
kül elérheti a partot.

A gyáva csónakos valójában azért 
cselekedett így, mert orosz földön 
nagyon korán pirkad és még világoso- 
dás előtt el akart illani a csónakjával.

Sokáig állt tehetetlenül a vízben 
—  mondja, mert nem mert elin
dulni. Amikor már kivilágosodott, lö

véseket halott (a csónakos után lőttek 
a tábori őrsünk őrszemei) nagyon meg
ijedt és félelmében elindult a part felé. 
így került lioltrafagyva az embereink 
kezei közé. Rázza a hideg, dideregj 
pedig az orosz parasztasszony, akinél 
kihallgatták, száraz ruhát adott neki.

Harmadnap a leány kiment éjfél 
után egy órakor a vízpartra a csónakos 
által megjelölt helyre, három markos 
zalai legény kíséretében. Rágyújtott 
cigarettára, de a csónak csak nem jött. 
Úgy látszik, az erőszakkal kénysZerí- 
tett leány sikeres munkájában nem 
bíztak és meg kell hagyni, jó szimatjuk 
volt, hogy nem jöttek érte, pedig sze
retettel várta az ügyes csóhakdst 
három pörölyöklű legény.

A leányt első kihallgatása Után, 
pár megnyugtató pihenőnap után hát
rakísérték egy magasabb parancsnok
sághoz, mert még volt érdekesebb 
mondanivalója is, amit erősen fel 
lehetett használnia a magasabb veze

tésnek. Így nem tudom, ml leli a 
sorsa, valószínű, azóta visszament 
abba a városba, ahonan kierőszakolták, 
mert ezt az esetet követő héten a túlsó
part is a mi kezünkbe került városos- 
tól együtt.

♦
Az egyik előretörés alkalmával egyik 

magasabb parancsnokságunk harc- 
álláspontot változtatott előre egy ösz- 
szelőtt csupa-rom faluba. A szállás- 
csinálók a parancsnokság számára egy 
aránylag épségben lévő házat válasz
tottak ki, amely valami szanatórium- 
féle volt. Berendezkedtek, mindent 
megtettek, hogy a parancsnokság to
vábbi nehéz munkája — a viszonyokat 
tekintetbe véve — zavartalan legyen. 
Átkutatták a ház minden zugát, pin
cét, padlást, a ház környékét is, biz
tonsági szempontból.

Fekhelyet készítettek szalmából, író- 
és rajzasztalokat rögtönöztek, lámpá

kat szereztek, egyszóval rendezkedtek, 
hogy amikorra a törzs befut, becsület
tel jelenthessék a feladatuk elvégzését.

Ment is minden a maga rendjén 
mindaddig, amíg víz nem kellett. A 
ház házi vízvezeték-rendszerrel épült, 
a padláson nagy víztartállyal. Az em
berek rendbehozták a motort és kezd
ték felnyomatni a vizet a padláson 
lévő tartályba. Ugyanakkor felszaladt 
az egyik honvéd a padlásra a tartály
hoz, megnézni, vájjon szaporodik-e 
a víz, de géppisztolytűz fogadta. Ki
derült, hogy három partizánt szorított 
ki a tartályból a vízi!

A partizánok tisztában voltak a 
helyzetükkel, ennélfogva azzal hosszab
bították meg megrövidült életüket, 
hogy minden feléjük közeledőt gyilkos 
tűzzel fogadlak. Lehetetlen volt meg
közelíteni őket, mert egyetlen feljá
rata volt a padlásnak. Az emberek 
próbaképpen egy dorongfára szerelt 
sisakot nyomtak fel a csapóajtószerű 
padlásfeljárat nyílásán, amelyet azon- 
nyomban szitává lőttek a leSipuskás 
banditád. Drága a magyar vér, kár 
minden cseppjéért ilyen ellenféllel 
szemben; nyílt, becsületes magyar harc 
itt úgy sem vezet, sikerre!

Repül a rövid parancs: „Gépágyú 
előre!!”

Három perc múlva a gépágyú le
borotválta a tetőt az alatta megbújt 
és lövöldöző partizánokkal együtt. El
némulva feküdtek a romok alatt, 
mellettük hevert a géppisztolyuk. Nagy 
mennyiségű lőszerrel és sok kézigrá
náttal voltak ellátva. Élelmet nem 
találtak körülöttük, csak üres kon
zervdobozokat, hát nem tudom, med
dig bírták volna. A valószínű feladatuk 
az lehetett, hogy kivárták volna a 
legalkalmasabb pillanatot és a mun
kálkodó parancsnokságot egy éjtszaka 
kézigránátokkal elnémították volna.

így szokták őkl Rejtekhelyüket is 
jól választották, mert tudták, hogy 
az egyetlen lakható házba fog költözni 
a parancsnokság. Nem sikerült a ter
vük, nem gondoltak arra, hogy mi 
mosakodni is szoktunk.

*
A dicsőségesen verekedő volt mun

kácsi kerékpáros zászlóalj (ez a 
zászlóalj lepte meg egy hajnali tá
madással a cseheket Munkácsnál 
és tört előre Kárpátalja visszafog
lalásánál a Vereckei-szorosoli át a 
magyar-lengyel határig, derékig érő 
hóban és vakító hóviharban elsőnek 
tűzte ki a magyar zászlót az ezeréves 
határokra) második százada, mint elő
véd elfoglalt egyr útkereszteződést va
lahol mélyen Oroszországban és ott 
futólagos védelemre rendezkedett be, 
mert az utána előnyomuló zászlóalj egy 
nagy völgyben besüllyedt a sárba és 
az Utászok segítségével igyekezett on
nan kijönni.

Ránk esteledett. (Folytattuk)
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E M L É K E Z Z Ü N K . . .
Szilveszter éjtszakáján fagyos fényű cslliagtenger alatt 

pihen Alföldünk háborított síksága . . .
Ember, * állat alszik, apró kristályokban lassan hull 

a hó . . .
Falu végén csikorog a lépés, gyertyavllágú lámpás 

táncol jobbra-balra . . .
Borízű énekhang csendül, kutyavonftás kíséri szom- 

szédról-szomszédra . .  .
Éjfél felé fát az óra . . .
Itt az újév nemsokára,
Búzát hozzon, teli hordót. . .
A bakternek boros kancsót. . .

Homokbuckák végén akácos kiserdő, vén, öreg, ordas 
hang prédára hívja párját. . .

Faluhosszat dühös csaholás űzi el támadó szándékuk..
Ujesztendő közeledik, elnyomott, bús magyar szívek

ben új reménység ébred*...
Csikorog a bakter lépte, — sehol semmi . Ujesztendőt 

nem ünnepelnek . . .
Alacsony, nádfedeles házikók, pislogó gyertvafénv, 

itt, ott, — túloldalt is ..
Miért vlrraszt a szomszédság?
Vidáman lángoló tűz a konyhán, nagy a sürgés-for

gás . . .
Menyecskék, nénék jönnek-mennek, elhangzik sok 

száz jó tanács. . .
Beköszönt a tudósasszony. . .
Gondterhes arccal indul a gazda, csendesen kilépdel 

az istállóba . .  .
Ujesztendő közeledik, újesztendő hajnalán új magyar 

élet fakad . . ,
i « Messze jár a bakter, felpillant az égre, hol most hir
telen csóvás csillag nyargal —- Ejnye! ép a Petrovlcsék 
háza fölött!

Csóvás csillag, tündöklő meteor magyar Alföldünk
egén!

Szilveszter éjjelén új magyar Géniusz született!
Valahol írják az Élet Könyvét, aranytoll rója a soro

kat:
„Csodálatos szellem, fényére felfigyel az egész világ. . .  

Homér és Dante mellett méltó harmadik —  Petőfi. .
*

Nemzetünk egén valóban meteorként tündökölt. . .  
Vakító ragyogása után darabokra szétpattanva ezernyi 
csillagban hullott szét, milliók lelkesedése közben. . .  ö t  
év alatt háromezer költeményt ír t . . .  Szorgalmas, búvár
kodó lélek, valódi költő, utolérhetetlen lángelme . . .  Hős 
volt és dalnoki Költészetének bűbájával zengte szabadság- 
dalait, lelkesítette, tüzelte az Ifjúságot!

Mert csodálatos tavaszt hozott 1848 március Idusa . . .  
Nagyot dobbant nemzetünk szive: aznap hirdették ki 
függetlenségünket! Oroszlánrész illeti e folyamat előkészí
tésében Jókait és Petőfit. . .  A hires 12 pont kikiáltása 
javarészben az ő munkásságuk eredménye volt!

A Nemzeti Múzeum lépcsőjén Jókai szónoklattal for
dult a néphez, Petőfi erőteljes, hatalmas dalban zengte el 
a nemzet szent imádságát, a „Talpra magyar” - t !

Soha nem észlelt lelkesedéssel fogadták Petőfi da
lá t ... Megindult a mámoros népáradat, magával ragadta 
az embereket. . .  Mentek az egyetemre, a nyomdába, 
a cenzura mellőzésével kinyomtatták az elnyomott nemzet 
kívánságát tartalmazó 12 pontot. . .  Városszerte zengett 
a „Talpra magyar!”  —  szabadságdalaink örök gyöngye. . .

Történelmünk eszményi alakja Petőfi... Minden 
gondolatával a haza szent célját szolgálta. . .  És tragikus 
hős Is! Mikor a haza érdeke úgy kívánja, kardot köt olda
lára, fegyverrel kezében kívánja szentesíteni azt a csodás 
lángoló nagy hazaszeretetet, amelyről dalaiban oly örök- 
igazán zengett! Életére szüksége volt a sorsnak, hogy a 
szabadság eszméje, a mártírok vére által örökre, kioltha- 
tatlanul bevésődjék a haza földjébe. . .  Baranyai Béla



A  K I S D O B O S
I R T A :  V I T É Z  Í E M I i S Y  G Y Ő Z Ő  DU.

A szent tavasz
A kisdobosnak el kellett szakadnia a csapattól. Hátra

vitték, kórházba került. Ápolták, gyógyltgattük, de piros sap
kájától percre se szakadt el. Bárhova került, csak vörössipkás- 
nak hívták. Néhány hét múlva azt mondja az orvos:

— Elég súlyos fogyása volt. Szerencsére hamar került 
kezelés alá. Mégis a csodát az tette, hogy a szervezet fiatal és 
erős, meg méginkább, hogy a fiú nagyon akart hamar meg
gyógyulni. Egy-két hónap múlva rendbejön.

Alig múlt el egy hét, az ápolónő azzal ront be az orvoshoz :
— Doktor úr, tessék jönni, a kis vörössipkásunk eltűnt!
Az orvos keze tele munkával, csak mosolygott bejeié.
—  Eltűnt ? Akkor miért menjek oda ?

*
A honvédek ezen a márciusi napon éppen csak az első 

pitymallatot várták. Akkor felállt Damjanich tábornok és 
előre mutatott:

—  Amott van Szolnok ! Délig a mienk lesz !
Megindult a honvédroham és át is törte az első ellenséges

vonalat. De az osztrák erős volt, azonnal új ezredeket vetett 
harcba és kemény tusa kezdődött. Hej, Úristen, micsoda har
cok voltak azok! Mintha 
Ég és Föld kifordult vol
na sarkaiból. Még olyat 
nem talált ki a hadviselés, 
mióta világ a világ! Néz
zük csak ! Ott megy előre 
a harmadik zászlóalj, a 
jején, lássuk csak, az ám, 
a fejükön piros sapka, 
persze no, ezek a a híres 
vörössipkások. Hat oszt

rák ágyú meg folyton az 
oldalukba kap és pusziit 
belőlük. Egyideig tűrte 
Damjanich, aztán rájuk 
dördült:

— Fiúk ! Csak nem 
várjuk meg, mint a bir
kák, mig halomra lőnek bennünket! Előre, rohamra !

Damjanich volt az a hadvezér, aki kitalálta a gyalog
rohamot ágyúk ellen. A tisztek ereiben megfagyott a vér:

— Ágyúk ellen szuronnyal ?
■— Az a ! — rikkantott az óriás Damjanich, aki mindig 

személyesen is résztvett a verekedésben. —  Odanézzetek ! Az 
ő szemükbe sül a nap ! Hányjátok be a szemeteket és utánam !

És indult a roham, behúnyt szemmel, irtózatos kartács- 
és puskatüzben. Az osztrák pattantyúsok neveltek: csak 
jöjjenek, ripityára lőjjük őket! De a honvédek lebuktak, rohan
tak és a dob mind közelebb szólt. Nini csak, ki veri ? A mi 
vörössipkásunk ! Egymásra találtak, a vörössipkás kisdobos 
és a vörössipkás zászlóalj. Éppen oldalra kerül, az ágyú nem 
éri és a dobja viszi a rohamozó sorokat. Egyszerre az ágyúk 
hátában is, oldalában is honvédek voltak. Mindegyiken piros 
sapka. Az osztrákok megrémültek :

— Die V éréschipkáschen !
És futottak szerteszét. Ottmaradt egyszer hat ágyú, még 

egyszer öt ágyú. Futott az osztrák, meg se állt Abonyig. Az 
osztrák generálist ette a méreg és dühösen ordította:

— A lovasság rajta-rajtával verje Széjjel a rebelliseket !
Megindult a lovasroham, éppen a kisdobos oldala felől.

Csakhogy Damjanich és hű társa, Knézich ezredes, nem estek 
ám a fejük lágyára. Azonnal visszavonták a honvédeket az 
újonnan elfoglalt ágyúk védővonala mögé. Damjanich végig
járta a sorokat:

— Eltelik még öt perc, míg a roham ideér. Tölteni, készen 
lenni, majd mi rohamozunk ő ellenük ! — Elmentében még 
odakiáltott a kisdobosnak:

— Aztán verjed, fiú, ha megindulok !
Azzal odaszaladt néhány emberével az éppen elfoglalt 

osztrák ágyúkhoz. Két löveget megtöltöttek és a dübörögve
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közeledő lovasság ellen fordították. Damjanich megsimogatta 
a csövet és az ellenségre nézett:

— Majd kaptok a saját főzetetekből!
A két ágyúból rásütötte a kartácsot a lovasság soraira, 

mikor már éppenséggel odaértek. Lett erre kavarodás; a 
roham egy pillanatra megtorpant. Ebben a szempillantásban 
sorttizet zúdított oda a III . zászlóalj, mire még nagyobb össze
vissza támadt a lovasságban. A kisdobos előugrott az ágyú 
mögül és verte a dobol, verte kegyetlenül. Ezt nézted volna, 
te vén Európa ! Gyalogroham a lovasság ellen ! Persze, ezek 
voltak a vörössipkások és vezérük Damjanich. Hát a dobosuk 
ki volt ? A mi vörössipkás kisdobosunk !

Szolnok délben a honvédeké volt!
*

Ezzel a győzelemmel kezdődik a „szent tavasz” . Hallotta
tok már erről a magyar szent tavaszról ? Olyan futást mlveltek 
az atyafiak, hogy Damjanich Szolnoknál kezdte a kergetést 
és Görgey Nagysallóig folytatta, örült is neki Damjanich :

— No, fiúk ! — szólt, mikor a harmadik zászlóaljat 
harc után számbavette. —  Ezt jól elvégeztétek. Hitemre meg
érdemelnétek. hogy mind egytől-egyig tisztekké legyetek! De

hol volna akkor az én 
zászlóaljam ?

Ebben a nagy lelke
sedésben aztán egészen 
elfelejtettem, hogy került 
a kisdobos ide, a szolnoki 
rohamba. Mikor ej elöl kér
deztem, húzódozott, aztán 
nagynehezen belefogott: 

— Egy nap olyan 
honvédet hoztak a kór
házba, akinek piros sap
kája volt. Attól kérdez
gettem . . .

Többet nem árult el. 
Azt hiszem, nem akarta 
kiváltani, hogy utána
szökött ennek a honvéd

nek. De hát elvégre, ha ő reslelte elmondani, miért beszéljem 
el én ? A fő dolog, hogy méltó vörössipkás lett !

Budavár a honvédeké !
Bizony, nagy utat jártak a honvédek, míg Bem apó 

megtisztította Erdélyt, Damjanich a déli végeket, Görgey a 
Felvidéket. Már verdeste a kalászba szökkent búzát a nyár 
eleje, mikor Görgey kiadta a parancsot:

—  V isszavesszük Budavárát !
Az osztrák nagyon befészkelte magát a véirba és jó vezér 

alatt vitézül tartotta. De nemhiába volt ott harmincezer hon
véd, nemhiába lőtte a várat a honvédágyú a Vérhalomról, a 
Naphegyről, a Gellérthegy felől, csak megérett a vár a rohamra. 
Délről Knézich, nyugatról Szekulics, északról Aulich, a Duna 
felől Nagy Sándor az alvezér. Vigyázni kellett azonban a 
rohammal. Hirtelen kellett jönnie és gyors eredménnyel járnia, 
mert Hentzi sorbaállította ágyúit a vár pesti szegélyén és 
fenyegetőzött:

—  Rommá lövöm Pestet!
No éppen besötétedett, nézzük meg egy kicsit a dúnaparti 

honvédálléisokat. Itt nincs se téibortüz, se nóta, se főzés. Itt 
csak figyelés van ;  őrszem őrszem mellett áll, tisztek jétrják a 
láncot és mindenfelé készülés, tanácskozás van. A tisztek már 
tudják, amit a sorok csak napkeltekor tudnak m eg:

—  Holnap hajnalban döntő roham !
Sötét van már a Vízivárosban, éppen a víztükör felett 

sötétlik az új korszakot hirdető nagy alkotás, Széchenyi Lánc- 
hídja. Aztán már fal van, azon belül még a várbeliek az urak. 
A várfal közelében áll az utolsó magyar őrszem. Áll és nézi 
a sötétséget. A parasztember hozzászokik a sötétséghez és el tud 
abban is igazodni. Az őrszem figyel. Valami változást érez 
Mintha ott a bokrok mentén, a fal tövében mozogna valami.



Az őrszem nyitóit szájjal hallgatózik, hogy a nesz jobban érje 
a füle dobját. Elmosolyodik. — Adta bátor osztrákja ! — fut 
át rajta a gondolat. Ide mer lopózkodni a várból, de majd 
beletaposom én őt a Dunába akkor, mikor nem is s e jti !— . 
Ott történt ez valahol, egy hajításra a Lánchíd feljárójától 
Most meg már mintha lihegne I A végin még valami oktalan 
állat lesz. A honvéd óvatosan ráfogja puskáját, egyébként 
nem moccan és mikor a mozgó valami egész közel ér. hirtelen 
előtoppan és fojtott hangon odaveti:

—  Állj, ki vagy ?
— Én vagyok, Jani bácsi, le ne pujjantson ! — suttogja 

egy vékony hang.
— Kis dobos, te vagy igazán ? Gyere csak közelebb !
Jól megnőtt, karcsú fiúalak emelkedett óvatosan és nesz

telenül odasurran teljes személyiségében a mi kis dobosunk ! 
Most már majd tizenhárom éves, erős, edzett fiatalember. 
Az őrszem föl megnézi, aztán csodálkozik:

— Nécsak ; aztán mi a szöszt keresel le itt ? *
—  Hadi titok, Jani bácsi! A kapitány úr parancsára 

megfigyelő úton vagyok. Itt az írás róla !
— Meg ne csiklandozz, te gyerek ! Majd elprüsszentcm 

magam és odafenn felriad Ifentzi. M i a jelszó ?
— Vörössipkás.
—  Jelhang ?
— Budavára.
—  Járj szerencsével.
Ez a honvéd őrszem látta utol jóira a kisdobost. Innen 

már csak mi tudjuk követni útján. Szépen lehúzódott a Lánc
híd oldaléiba és várt. Már elmúlt éjfél, mire megjött, akit várt. 
A kisdobos éppen a csillagokat nézte ; éppen a Iladak útján 
mélázott tekintetével, amikor éppen csak, hogy rá nem lépett 
egy nesztelenül surranó nagy darab ember:

— Ez lesz az ! •— riadt fel és meg se moccant.
*

Mint a macska, lígy húzódott az árnyék a híd felé. Eddig 
rendben is ment minden, hiszen a kapitány úr sejtette, hogy 
itt valaki jönni akar. Ezt kellett azonnal jelenteni.

— Kisdobos —  így szólt a parancs, — te fiií létedre vélet
lenül arra jársz. Ha pedig a senki földjén lopózna valaki, 
rögtön jelented, ide, a Bomba-térre. Szemed jó, jüled jó ?

—  Igenis, parancsára ! Szemem, mint a sasé, /Ulem éles 
és nyitva lesz.

— A magyarok Istene vezéreljen, kisdobos testvér. Ügyes 
és fürge légy !

Mindenki láthatja, hogy eddig minden rendben megy. 
De mit cipel az a bácsi ott? Ez új dolog ;  mégis meg kellene 
lesni, mit akar. Nagy súly, alig bírja. A kisdobos nem tudott 
ellenállni a kíváncsiságának, hasoncsüszva utánaeredt. Át
futott a fején, hogy ezt talán nem helyeselné a kapitány úr, 
de hátha még dicséretet is kap érte, hogy teljes jelentést ad. 
A kém (mert bizonyosan kémkedni akart) már felért a hidra, 
de a kisdobos nem vesztette el a nyomát. Most eltűnt a híd 
pillérjében! A kisdobos szíve hevesen dobogott; erre nem 
gondolt! Mindért kockára vetve pár szökéssel az ajtónál 
termett. Lehasalt és a küszöbön át lepillantott. Az jutott eszébe, 
hogyan tudta a kém ezt a nehéz vasajtót kinyitni ? De nem 
volt idő tépelődésre. Az első lépcsőforduló mögött halvány fény 
villant meg. A kisdobos úgy kapta vissza a fejét, mintha kígyó 
csapott volna feléje. Pár pillanatig süket csend. Óvatosan újra 
benézett és éppen látta, hogy az alak a nagy csomagból kivesz 
egy kisebbel és lemegy vele a mélybe.

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 E R  4.

— Szent Isten, felrobbantja a Lánchidat ! — villant, át 
a fején. Úgy megrémült, hogy a gyomrában mázsás súlyt érzett 
és a tagjai megbénultak. Aztán agyán átcikázott a gondolat; 
jobb lett volna ezt mindjárt jelenteni, már itt volnának a hon
védek és lefülelnék ezt az embert. De ha nincs itt katona, 
majd elbánok vele én ! Erre visszatért az ereje és azonnal 
cselekedett. Lerohant a lépcső felső darabján, felkapta az ott
maradt csomag nagyobbik részét (az a, lőpor, érezte), kél 
ugrással kívül termett és a nehéz súlyt a korláton átvetette. 
A Hősök Istene a megmondhatója, honnan veszi az ilyen gyerek 
az erőt az ilyesmihez ! Most jött a java ! Ugyanebben a szem- 
pillantásban már Vissza is rohant, hogy megharcoljon a nagy 
magyar kincsért, a hídért.

Késő ! A kém meghallotta, hogy fenn zaj van és elöre- 
szegzett pisztollyal futott lefelé. A kisdobos már csak a felső 
fordulóig jut, ahol a lámpás állott. Merész elhatározással fel
kapja a lámpát és teljes erőből a szembejövő férfi arcába vágju .’ 
Az lehajol, a lámpa a feje felett a híd lőporkamrájába hullott. 
A kém felemelkedik és lő. Szegény kisdobos, jajszó nélkül esett 
össze. Ebben a szempillantásban rettenetes dördülés hallatszott, 
a pincében felrobbant puskapor egész töltete az egyetlen szabad 
úton, a lépcsőn át tört utat. A  kémet darabokra lépve elseperte 
és a halott kisdobossal együtt kivetette a híd közepébe. A töltet 
a kisdobos hősiességéből gyenge volt ahhoz, hogy a hidat el
pusztítsa, mielőtt elkészült volna< Ahhoz azonban elég volt. 
hogy a merénylő Alnoch alezredest széjjelszaggassa.

Másnap Budavára a honvédek elsöprő rohamában újra 
magyar lett! A fővezér katonai pompával temette a hős kis
dobost, a főtemetőben. A szép emlékoszlopon ez áll:

,,A vörössipkás kisdobosnak ! ”
Az emlékmű egyetlen dísze egy piros honvédsapka. Lát

tátok már ?

9



\ lunini 5. Klili. í.x Hill. AIIv. i-xiiiitilok
február 20. és 21,-éli jól sikerült műsoros 
előadási rendeltek Iskolájuk dísztermében. 
A műsor első fele regölés volt „Budafalva 
lakósságu" szórakoztatására, amint ezt a 
kisbíró szabályszerűen kidobolta. Ének, néjii 
táncok, mese, bábjáték, szavalat, tréfás 
játékok váltogatták egymást friss ütemben. 
A szünetben működő „falatozó”  (régen 
büffének nevezték) a Jó cserkész-édesanyák 
áldozatkészségéből szinte békebeli hangiila- 
tot varázsolt. A műsor második felében zon
goraszám után kél kis színdarab követ
kezett : „RO. 47-nek nem sikerűi”  (egy 
izgalmas lego.-gyakorlat története) és „A  4-13' 
(egy, az algebrával kínlódó diák rémes álma.) 
A szépszámú vendégsereg „kiskorú”  része 
az első széksor elé helyezett tornapadokról 
élvezte az előadást. A tiszta jövedelem felét 
(310 pengőt) a két csapat a Vörös- 
kereszt céljaira juttatta el.

A 919 s/. Arany János cserkészcsapat 
gróf Teleki Pál regös liada február hó 7-én 
jólsikerült regül ést tartott Rákospalotán. 
Az első részben szebbnél-szebh népdalok, 
népltáncok és'népmese voltak a műsorban. 
A második részben egy baranyai fonót 
mutattak be, a közönség nagy tetszése mel
lett. A regösök az Üteg-utcai hadikórházból 
hívtak meg sebesült katonákat, akiket a 
szünetben magyar vendégszeretettel vendé
geltek meg. Megjelentek a közeli légvédelmi 
alakulatok kimenös tagjai is, akiket szintén 
megvendégeltek. A megmaradt sokféle finom 
ennivalót, süteményt és az összegyűjtött 
rengeteg cigarettát a honvédek bevitték 
bajtársaiknak a kórházba. A regölés Végén 
az egyik sebesült katona szívből jövő kere
setlen szavakkal köszönte meg a jó szóra
kozást, mely két órára a magyar falu tiszta, 
egészséges levegőiét, — mint <5 mondotta 
kedves hangulatát varázsolta közénk. Meg
köszönte a szíves vendéglátást és árra biz
tatta a termet zsúfolásig megtöltő közönsé
get, hogy a regösök által mutatott úton ha
ladjanak tovább, hogy igazi, gáncsnélküli 
magyarokká váljanak.

A fiúkra és munkájukra isten áldását kérve 
jó munkát kívánt a csapatnak, hogy regö- 
léselkkel minél több magyar emberben 
ébresszék fel u nemzeti öntudatot.

*

Az Általános Háztartási Szövetkezel rá 
kospulotai fiókjainak leány- és asszonytagjai 
1913 február hó 18-án este Rákospnlotán 
jótékonycélú műsoros estét rendeztek, mely
nek bevételét a Főméltóságú asszony „Hoii- 
védcsalúdokérl”  gyűjtése céljaira adomá
nyozták.

A szórakoztatásról a 919. sz. Arany János 
cserkészcsapat regösei ízes magyar népi 
műsorral gondoskodtak. A regösökön kívül 
egy magvahióta énekes dalolt, majd Gyóni 
Gézának egy finoman átérzett verse, a 
„Magyar asszony Írja”  hangzott el. A közön
ség lelkesen megtapsolta a szereplőket.

A szombathelyi 50. sz. Ilunyaill csapni őrsei 
régi szép szokásukhoz híven 1942 kará
csonyán is felkerekedtek és megajándékoztak 
cgy-egy szegény, ínséges családot. Kará
csonyfát, tüzelőt, élelmiszert, ruhát, játékot 
vittek n szegényes, hideg lakásokba, hogy

öröm és reménykedés váltsa fel a szomorú 
ínséget ! A Szarvasok, Mókusok, Sólymok, 
Rigók. Fecskék, Turulok, Sirályok, Sasok, 
Vadgalnmbok. Farkasok és Tigrisek megint 
jó munkát végeztek. Feladata clvégzéséról 
minden őrs jelentésbe számolt be. Helyszűke 
miatt itt csak a Szarvasok jelentését mutat
juk be Ízelítőül:

„December 24-én délután több másik 
őrssel megtartottuk n hagyományos kará
csonyi szegény látogat ást. A Kiskar-utcába 
mentünk egy szegény hadba vonult munkás 
családjához. Otl nagy nyomort és színié 
beteges összezsúfoltságot találtunk. Hat 
apró gyermek szorongott együtt egy sötét, 
nyirkos szoba-konyhában. Érdeklődtünk a 
család körülményei iránt és megtudtuk, 
hogy nagyon rászorulnak a segítségre. Mikor 
ajándékainkat átadtuk, bizony könny szö
kött a szemükbe a nagy öröm láttán. Meg
ígértem az anyánanehogy többször fel fogjuk 
keresni őket és mindenben segítségükre le
szünk. Este a jól végzett cserkészmunka 
tudatával tértünk nyugovóra. ”

A nagyatádi 155. sz. SAP. csapnia szegény 
gyermekek léli étkezési akciója számára a 
Keresztény Jótékony Nőegylet felkeresésére 
s vele kapcsolatban természetbeni adomá
nyokat gyűjtött és így az étkeztetés is le
hetővé vált.

A hadbavonultak családtagjai részére a 
helyi szervnek utcai gyűjtésből 800 pengőn 
felüli összeg fűlött. Ezt. á gyűjtést helybeli űri 
hölgyek részvételével kizárólag cserkészek 
bonyolították le.

G Y Á R I  UJ
T E L E P E S  É S  H Á L Ó Z A T I
szuperkészülékek raktárról kaphatók. 

329—979, 120—297
tárcsázzon és rádióügyben perceken belül 
lakásán vagyunk.

S Z E P E S  G Y U L A
RÁDIÓ — VILLAMOSSÁG — FOTÓ 
Budapest, V,, Pozsonyl-út I sz. I.em.

Az Országos Magyar Idegenforgalmi Híva 
tál (ÓMUL) fényképpályázata. Az OMIH, 
negyedévenként időről-időre megismétlődő 
amatőr fényképpályázatot hirdet. Minden 
évszaknak megvannak a maga jellegzetes, 
szép fénykép-témái. Cserkész-szemmel járva 
sok ilyent örökíthetünk meg. A téli-képek 
beküldésének a határideje április hó 10. 
A kitűzött 18 pályadíj összege 1350 l>. 
Fényképészek rajta I Milyen szép lenne, ha 
a dijak nagyrészét cserkészek nyernék meg 1 
A részletes feltételekéi készséggel megküldi 
az OMIH. Oudapest, IV. Vigadó-tér 3.
I. em.)

A lóimra- hercegprímás az esztergomi 
főegyházmegye kötelékében a papi pályára 
lépni szándékozó Ifjak felvétele ügyében a 
következőkép rendelkezett : A pályázó ifjak 
félévi értesítőiket vagy annak liltéles máso
latát f. évi április végéig küldjék be kereszt
levelük, be'nnaleveliik 
és szüleik egyházi 
házasságlevele kísére
tében a Szeminá
rium Kormányzósá
ga címére Eszter
gomba. Beküldendő 
még közvetlenül az 
illetékes plébános 
vagy hittanai4 útján 
ezek ajánlólevele Is.
Az orvosi vizsgálatra 
az iralok beérkezése

után, később fognak a jelöltek behívatni. 
Felvételre csak olyan egyházilag is törvé 
nyes származású, éptestű és egészséges 
ifjak számíthatnak, akik a következő iskolai 
évben a gimnázium ötödik vagy magasabb 
osztályába lépnek, vagy pedig' a leologia 
első évfolyamára kérik felvételüket. A püs
pöki kar határozata alapján minden pap 
növendék neveltetési járulékot tartozik 
fizetni, melynek összege, a teológián évi 
60 P, a gimnazisták számára évi 160 P, mely 
alól felmentés nem adható.

Italló, halló, figyelem ! A rimaszombat I 
149.’ Tompa Mihály csapat szeretné 30 éves 
történetét minél részletesebben és hitele
sebben összeállítani. Ezúton kér fel min
denkit, aki ehhez, a munkához valamilyen 
(bármilyen csekély is az) adattal hozzájárul
hat, szíveskedjék a csapat parancsnokságá
val mielőbb tudatni ! Előre is hálásán 
köszönik I (Értesítéseket erre a címre kér
nek : Kálmán László, Rimaszombat, Fc- 
rcnczy-utca 2.)

A D. M. K. E. 124. sz. Szlráky cserkész- 
csapat (Szeged) Szent Rókus raja Mikulás 
ünnepélyt, a Szent István raj, valamint a 
Csaba férficserkész raj karácsonyfa-ünne
pélyt rendezett, a budapesti Julián férfi- 
cserkész4 raj pedig karácsonyi összejövetelt 
tartott. — A Szent Rókus raj a szegedi 
Városi Színházban betlehemes játékot muta
tott be, s ezzel a pásztorjátékkal bejárta 
a honvédkórházakat is. A talpas rajok pro
letár cserkészei ez év telén nemcsak élelme
zésben és ruházatban részesültek, hanem a 
csapat kertjében kitermelt tűzifával Is el
látták őket. — Egy férficserkész őrs feb
ruárban a Mencsulon volt sitáborban. — A 
budapesti férficserkészek legutóbbi össze
jövetelein dr. Mihály Béla olaszországi 
termelésügyi, dr. Teszár Zoltán pedig német- 
országi iparegészségügyi tnnulmányütjárúl 
számolt be.

M iért n em  v é s s é l  r é s x t
a  M C S p á ly á z a tá n  ?

Felvétel a  jászóvári 
premontrei kanonokrendbe.

A jászóvári premontrei kanonokrendbe 
felvételüket kérhetik, akik a gimnázium 
vagy kereskedelmi Iskola V ili. osztályál 
legalább jó eredménnyel végzik. Kérvényük
höz a kővetkező okmányok szükségesek:

1. Egyházi keresztlevél, a szülők házassági 
bizonyítványával együtt.

2. Bérmálási bizonyítvány.
3. Félévi iskolai értesítő vagy érettségi 

bizonyítvány.
4. Ajánlás és erkölcsi bizonyítvány az 

illetékes hittanár vagy plébános (lelkfatya) 
részéről.

5. Orvosi bizonyítvány.
Felvételüket kérhetik a rend posztulánsal

közé azok, akik u gimnázium VI.. VII. 
osztályát legalább Jó eredménnyel elvégez
ték; ežek a VII. és VIII. osztályt a rendnek 
gödöllői gimnáziumában fogják elvégezni.

A felvételt kérők a jászóvár! Prépost- 
Prelátilshoz intézett kérvényüket küldjék 
be május 15-lg a rend új'onemesteréhez 
(Jászóvár, Abaúj-Torna-m.), aki szívesen 
ad felvilágosítást Is felvételi ügyekben.

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 st, II., Lán ch id -u . 5
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Halló! Halló!
í j  pályázatot hirdetünk!
A junuAr 15-én hirdetett pályázatok sikerén felbuzdulva, 

most új pályázatot hirdetünk. A pályázaton szerepeljen a 
pályázó neve, életkora, pontos enne, esapata, a csapni 
parancsnok úr aláírása és a esapat bélyegzője. (Aki nem 
cserkész, igazoltassa pályázatát pl. az osztályfőnök úrral 
vagy a leventeparancsnok úrral.) A beküldés határideje: 
március 31. Címzés J A „Magyar Cserkész” szerkesztősége. 
Budapest, V ., Nagy Sándor utca IS. A legjobbat közöljük és 
a szerzőnek tiszteletdíjat utalunk ki érte. A pályázat ered 
tnényéről lapunk május 1-1 számában fogunk beszámolni. 
Tehát:

1. Miért vagyok cserkész? (Irásmunka.)
2. Milyen pályára készülök? Miért? (Irásmunka.)
3. Mit tehetek a belső front győzelméért? (Irásmunka.)
4. Tavaszi cscrkészniunka (Fényképpályázat.)
5. Ébredő természet. (Fényképpályázat.)
6. Vidám escrkésztörténct. (Irásmunka.)
Egy pályázó több munkát is beküldhet. Seniml egyéb 

megkötést nem leszünk. A  pályaművek a M. Cs. tulajdonába 
mennek át. Az írásmunkáknál fontos az olvasható és helyes 
írás Is. A  fényképmásolatok legyenek élesek, tiszták, ne 
túlklcsinyck. Kajla, fiúk! Pályázzatok minél többen! -lő 
munkát kíván a M AGYAR CSERKÉSZ

KOMISZ KENYÉR.. .
így  hívják sokan — régi jó  „osztrák-magyar" szokás sze

rint — még most is a honvédek kenyerét. Megkóstoljuk: iga 
zán nem komisz. Néha talán inkább a „civilek" kenyerét 
nevezhelnők íg y . . .  Komisz bakancs a honvéd lábán: a mai 
utalványos világban akármelyikünk boldogan viselne ilyent. 
De ugyanígy vagyunk a komisz ruhával is! Mit jelent tehát 
ez a „komisz" szó, hogy’ ragadt rá szinte mindenre, ami 
katonai?

Kutassunk utána olyan könyvekben, amelyek idegen sza 
vak eredetét magyarázzák! Íme:

„A  német katonai nyelv Komiss — vagyis kincstári, a 
katonai ellátáshoz tartozó — szavának átvétele. A német szó 
(die Komission: a bizottság) a latin nyelvből származik 
(comlssio, -onis).

......arról a bizottságról (komissióról), amely 1028-ban,
amikor Wallenstein Stralsund körül táborozott, avégből mű
ködött, hogy a hadsereg kenyérrel való ellátásának terhe 
egyenlően nehezedjék a környék egyes lakóira."

B iza lm at é rd e m e l,
amiben nem csalódunk. A C h lo ro d o n l  

minősége mindig ugyanaz.

Chlorodont
fogpaszta

Itt van hát a titokzatos „komiszság" eredete. Egész más 
az értelme, mint például a gyakran fejetekhez vágott „komisz 
kölyök" stb. díszítő jelzőnek. . .  Hogy azonban végét vessük 
a félreértéseknek, legjobb, ha ezt a szót a fenti értelemben 
nem használjuk többé! Legyen inkább „honvédkenyér", „hon- 
védbakanes", „honvédruha" a n eve !. . .

M E G H Í V Ó
A Levente és Cserkészbolt Szövetkezet — 
Ifjúsági bolt 1943. évi március hó 23-án 
d. u. 6 órakor a Szövetkezet irodájának 
helyiségében (Budapest, VI.,Hajós-u. 14. I. 1.) 

tartandó
XVI. ÉVI

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE
TÁRGYSOROZAT:

J. Az igazgatóság és a felögyelőbizottság 
jelentése az 1942. évi üzleteredményről.

2. Fenti jelentések alapján az igazgatóság 
és felügyelőbizottság részére a felment- 
vény megadása

3. A tiszta jövedelem felosztása.
4. Indítványok.

1942. évi december hó 31-én a tagok 
száma 675, az üzletrészek száma pedig

ílény/íép&zxen

81,658 volt. Az 1941. évi december 
31-i állapottal szemben változás a követ
kező: 6 régi tag 11,777 üzletrész, 67 új 
tag 1421 üzletrészt jegyzett. Kilépés 
nem történt. Ennélfogva a tagok száma 
(508-ról 075-rc, az üzletrészek szólna 
pedig 68,460-ról 81,658-ra emelkedett. 
Felmondás 1942. december 31-én nem 
volt folyaihatban.

Budapest, 1942 március 4.
Kun Attila s. k. 

elnök.
Vagyon. Berendezés 30,670.36. Pénztár 

31,626.28. Bankok 20,759.86. Árukészlet 
795,593.17. Bizományi árukészlet 61,825.39. 
Adósok folyószámlája 248,972.93. Érték
papír 7,000. Átmeneti számla 1,010. Össze
sen: í .209,457.99. Teher: Üzletrészek

vány 41,665.50. Hitelezők folyószámlája 
490,944.61. Értékkülönbözeti tartalék 
216,222.95. Bizományi hitelezők 61,825.39. 
Nyereségáthozat 1941. évről 13,287.86. Fel 
nem vett osztalék 910.30. Alkalmazottak 
segélyalapja 23.253.37. Folyó évi nyereség
150.290.54. összesen: 1.209,457.99. 
Veszteség—nyereség számla 1942 december

31.
Veszteség. Általános költség 188,841.06: 

Személyzeti költség 236,742.10. Kamat és 
haszonrészesedés 40,712.57. Adó 15,884.28. 
Beruházási hozzájárulás 1,066.70. Leírás 
3,546.24. Folyó évi tisztanyereség 150,290,54. 
összesen: 637,083.55.

Nyereség : Áruszámláh elért btto nyereség
637.083.55. összesen: 637,083.55.

IGAZGATÓSÁG
Megvizsgálta és rendben találta

FELÜGYELŐM IZOTTSÁG

anyagokkal!



K Ö  N Y V l S M E R T E T É S
Hortobágyon kfvirult az Ibolya. (Exodus 

kiadás.)
Ezzel a dininél adott ki az Exodus Lilkő 

Gábor összeválogatásában 16 hortobágyi 
uépi dallamot jóval több szöveggel az 
Ecsedi— Bodnár gyűjtésből, Ízléses, horto
bágyi ivókürt-díszítéssel ellátott dmlapú 
füzetkében.

A kis gyűjtemény a pusztai ember életét 
nótákban állítja elénk, a dallamokat össze
kötő, magyarázó szöveggel fűzve össze. 
A gondolat ügyes. Mivel azonban az ilyen 
kiadványok főleg a népdal területén még 
kezdők számára valók, nem ártott volna, ha 
legalább rövid előszóban kifejtik azt, hogy a 
népdalban népűnk minden érzelmét, mun
káját, egész életét, kifejezi, s ebből az össze
állításból is látható, hogy a népdal valóban 
a nép leikébe ad bepillantást, mivel nem 
mesterséges, mű-érzelgést, hanem őszinte 
hangulatot, gondolatokat tükröz vissza. — 
Sohasem fölösleges ezt a hozzáértők számára 
természetes és Közkeletű igazságot gyakran 
megismételni a népdallal most ismerkedők 
előtt.

A kiválogatott dalokból megismerjük a 
kissé különös, ne nagyon dallamos, nagy 
hangközökben bővelkedő jellegzetes horto
bágyi dalköltészetet. Csak az a furcsa, hogy 
maga a cím-adó dal nem szerepel a gyűjte
ményben.

A kis gyűjtemény — mint említettük — 
főleg a népdallal s a magyar néppel most 
ismerkedők számára való, de jó szolgálatot 
lehet annak is, ki már régi ismerőse népi 
dalainknak, mert Bodnár— Ecsedi könyve 
csak igen nehezen kapható meg. A regös
cserkészeink is haszonnal forgathatják c fü
zeikét.

Lükő Gábor és az Exodus jó  munkát 
végzett és íijabb szolgálatot tett népi 
kultúránknak. Ifj. P. Z.

G y e rm e k e k
önként kérik a hashajtót, 

/rrfójL ha egyszer Darmolt kaptak.
A Darmol ize kitűnő és 

jTA u fájdalom nélkül hat. Ezért

gyermek

F i g y e l e m !  A p r. 3— 4-én 
Légo-tábor a Cserkészparkban !

Körmöczi László : A bábjátékos kiskönyve.
Exodus. Kolozsvár, 1942.

Cserkészemlékciin között legelevenebben 
a tábortűzi bábjátékok élnek. Ubul és Elek 
kalandjai minden esetben könnyekig nevet
tették a közönséget. A cserkészet hamar fel
ismerte a bábjáték gyakorlati értékét. 
A regösvándolásoknak is igen hatásos mű
sorszáma. Különösen ezért örülünk a „Báb
játékos kiskönyvének”  s bármennyire is 
rövid összefoglalása ez a bábjátszásra vonat
kozó tudnivalóknak, azt hisszük, több talán 
nem is kell. Hiszen a bábjáték nagyrészt 
éppen annak köszönheti népszerűségét, 
hogy a játékos semmiben sincs megkötve, 
minden az ő ügyességétől, leleményétől függ.

A könyvecske részletes ismertetése helyett 
hadd emeljem ki néhány megszívlelendő 
jótanácsát.

A bábjátékos „alkotó művész” , tehát 
lehetőleg az egész felszerelés (bábuk, színpad, 
díszletek) az ő munkája. Milyen pompás 
alkalom és munkatér egy ügyes fúró-faragó 
cserkész számára 1 De a „szellemi”  ember Is 
megtalálja a maga feladatát: nagy szükség 
van ügyes, szellemes bábszindarabokra is. 
(A lényeges szempontokra, technikai kér
désekre vonatkozólag mindketten bőséges 
felvilágositást, útbaigazítást találnak a 
könyvecskében).

Kimeríthetetlen anyagot szolgáltat a báb
játékosnak a magyar tárgyi és szellemi nép
rajz. Egy kis utánjárással bábjait vidéke 
(lakóhelye) jellegzetes népviseletébe öltöz- 
letheti, esetleg nyelvjárásban beszéltetheti, 
a színdarabot helyi népmesékből írhatja és 
saját gyűjtésű dalokkal tarkíthatja. S a már 
„megizmosodott”  kis társulat más vidékek 
bábjátékosainál vendégszerepelhet s más 
társulatokat vendégül láthat. Gyönyörű 
elgondolás : talán nem is nehéz a megvaló
sítása : miért késlekedünk hát ? Fúró- 
faragó és poéta cserkészbajtársak, ragadjá
tok meg a bicskát vagy a tollat és szervez
zetek bábtársulatot ! De előbb olvassátok 
el a „Bábjátékos kiskönyvét”  ! (Exodus 
könyvkereskedés, Budapest, X l„  Vásár
helyi Pál-u. Ára 50 fillér.) r. K. J.

Mi aoit a mai jótetted?
Finnországi napló. Irta Horváth István. 

(A Levente Hírközpont kiadása. 1943.) 
Az Ifjúság Országos Vezetője, vitéz Béldy 
Alajos altábornagy úr a leventék finnországi 
útja alkalmából megígérte, hogy a fiúk leg
sikerültebb útinaplóját nyomtatásban is 
megjelenteti. így került kiosztásra 10.000 
példányban ez az érdekes, ügyes napló, 
amely jó szolgálatot tesz a finn—-magyar 
ifjúsági kapcsolatok elmélyítésére. A napló
ból érdekes módon vonul el előttünk a 
levente-út minden szépsége, élménye, Finn
ország csodálatos élete és küzdelme. Szép 
bizonysága ez a kis könyv annak, hogy a 
leventék milyen sikerrel folytatják azt a 
külföldi szolgálatot, amelyet a magyar 
cserkészet 1922-től 1938-ig olyan sok ered
ménnyel végzett a magyarság érdekében.

Magyarország közigazgatási térképe 
1 : 500,000. (A M. kir. honvédtérképészeti 
intézet kiadása.) Hála a Gondviselésnek és 
Magyarország helyes politikájának, 1938. 
óta négy év alatt négyszer tágult a Trianon
ban szűkre szabott határ. Alig jelent 
meg egy-egy közigazgatási térkép, egy-ogy 
országgyarapodás után örömmel „dobtuk” , 
mint elavultat. Most ismertetett térképünk a 
jelenlegi helyzetet ábrázolja. Többszínű, gon
dos kivitelű, szép, mutatós térkép. Két, össze
ragasztható lapból áll. Teljes mérete 168 x  104 
cm. Minden községet megtalálunk rajta. 
A vármegyék egymástól különböző színűek. 
A törvényhatóságok és járások határát piros 
vonal jelzi. A térkép tartalmazza Magyar- 
ország törvényhat óságainak (törvényhatósági 
jogú városok és vármegyék) felsorolását is. 
A térkép csapatotthon falán is Jól elhelyez 
hető. Ára 6 pengő.

ÚJDONSÁG 1 ÚJDONSÁG [

L IL IO M O S  GYŰRŰ
BRONZKI VITELBEN

Ára csak 2.60 P. Ezüstkivitclben 6.50 P. 
Vidékre utánvéttel. Készíti Peinlngcr 
Károly ötvösmester, férficserkész, Buda
pest, V., Vilmos esdszár-út 72. szám. 
Ötvösékszerek, emlékjelvények stb., stb.

Heten voltunk. Irta Dr. Szűcs Imre. 
(Korda r.-t. kiadása, 1943.) Katolikus fiúk
nak szól a könyvecske, amelynek írója régi 
cserkészparancsnok, szerzetes tanár. Érdekes 
elbeszélések sorozatával akar választ adni 
arra a kérdésre, hová lesznek, miként kallód
nak el sokan azok közül a fiúk közül, akik 
14—15 éves korukban nagy vallásos buzgal
mukban eltökélték magukat arra, hogy 
annakidején, mint papok fogják szolgálni 
Isten országát. Az elbeszélések kerete annak 
a hét fiü-tipusnak a története, akik az 
evangéliumban szerepelnek.

Ifjúságunk. Az utóbbi időben kétszer is 
olvastunk Muharay Elemér által szerkesztett 
„Ifjúságunkban”  a regös cserkészmunkáról. 
E lap foglalkozik a Jövő Magyarországa 
ifjúságának minden problémájával: falu
önképzőkör, iskolai önképzőkörök életre- 
keltésével, a népi gazdálkodás módszereinek 
gyűjtésével, népi játékok és mesék gyűjtésé
vel, fenntartja a ncpfőiskolások között a 
kapcsolatot, közli a falusi ifjúság vágyait, 
kérdéseit. Ha kicsit többet foglalkozna a 
népdalokkal regöseinknek nem is kellene 
különb közlöny. így is minden csapatnak, 
különösen pedig a regösöknek nagyon 
ajánlom. Az M. Cs.-vel nagyszerűen kiegé
szítik egymást. — őf —

Mert a földnek szíve van. Irta vitéz Pölös- 
kei János. (MIÉME. kiadás, 1943.) Érdekes, 
kedves történet a falu életéből. Két kisgye
rek falusi barátságával indul az elbeszélés. 
A két jóbarát felnő ; a parasztfiú, Gondűző 
Jóska élelmes, dolgos, jóravaló legény lesz, 
aki megbecsülést, tiszteletet szerez magának 
a faluban. A világháború vihara megint 
összehozza a két jóbarátot a harctéren, majd 
a forradalom kitörésekor. Jóska szorgalmá
val élelmességével és becsületességével jó 
módba kerül, de a földtől még sem tud el
szakadni. Legnagyobb öröme, ha kis szőlő
jébe kimehet, azt művelheti: mert a föld
nek lelke van . . .
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ÚJABB ÉLETMENTŐK, AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK!
1 Főcserkész urunk 

1943. február hó 15-én 
„Jó munkáért“ élet
mentő kitüntetéssel 
jutalmazta:

Lampérth László, 
640. sz. esapatbeli ko
máromi segédörsveze- 
tőt úszva végzett 
mentésért;

Leskó Károly, 97. 
sz. csapatbeli kecske
méti segédtisztet úsz
va végzett mentésért;

Pintér János, 378. 
sz. csapatbeli vasvári 
férficserkészt elvérzés 
megakadályozásáért;

Renczes Tamás, 115. 
sz. csapatbeli kispesti 

őrsvezetőt tűzoltással kapcsolatos élet
mentésért;

Simoka Endre, 52. sz. csapatbeli szom
bathelyi őrsvezetőt jégből mentésért;

Szemerédi László, 1914. sz. csapatbeli 
gödöllői cserkésztisztet megvadult lovak 
megfékezéséért;

Temesvári István, 234. sz. csapatbeli 
sárospataki cserkósztisztet úszva végzett 
mentésért.

Tóth Harsányt János 107. sz. csapat- 
beli topolyai segédtisztet úszva végzett 
mentésért.

Főcserkész urunk életmentéssel kap
csolatos kimagasló tevékenységért 1943. 
február hó 15-én dicsérő elismerésben 
részesítette dr. Kubinszky Ernő 417. sz. 
csapatbeli budapesti cserkésztisztet.

*
Mu, amikor sok magyar életet kell a 

Hazáért áldozatul hozni, sokszorta ér
tékesebb minden egyes magyar élet. 
Sokszorta értékesebb szolgálatot tesznek 
tehát a Hazának mindazok, akik éle
tet mentenek t A cserkész, ahol tud, 
segít! Az érdemesebb életmentési ese
teket folytatólagosan közölni fogjuk 
lapunk hasábjain!

PINTÉR JÁNOS ESETÉ
Pintér János a 378. sz. esapatbeli vasvári férfi- 

cserkész, mint vasúti segédtiszt teljesil az egyik 
erdélyi állomáson szolgálatot. Hallja az irodából, 
hogy két ember összeszólalkozik. Majd az egyik 
elkiáltja magát, hogy megszúrták. Pintér segí
teni akar, de az ember rászorítva a kabátja 
ujját a sebre, orvoshoz szándékozik menni, sót 
mar el is indul. Pintér látja, hogy a messze 
lakó orvoshoz az crós űtóeres vérzés miatt nem 
juthat el, ezért beviszi magával az irodába az 
egyre jobban elerőtlenedö beteget. Az irodába 
érve a  beteg elájul. Az iroda padlója csupa vér. 
Pintér kabátot tesz alája, majd a kéznél lévő 
mcntőládából pólyát vesz elő és azt háromszoro
san összefogva, nyomókötést alkalmaz. A vérzés 
eláll, a beteg meg van mentve. Utána éterrel 
és friss vízzel magáhoztériti.

RENCZES TAMAS ÉLETMENTÉSE
Renczes Tamás 115. sz. Zrinyi-csapalbeli kis

pesti őrsvezető a szomszéd lakásban járt, ami
kor meghallja édesanyja segélykiáltásait. Haza

szalad és látja, hogy édesanyja lánggal égó ruhá
ban futkos és a lakásban már több ruhadarab is 
tüzet fogott. Tamás lerántja az ágytakarói és a 
már-már önkívületi állapotban levő édesanyja égő 
ruhájára szorítja. A lángok eloltása után elújult 
édesanyját az ágyra fekteti, majd eloltja a lakás
ban égő tárgyakat. Ezután újra anyja segítségére 
siet, akit elsősegélyben részesít, majd a helybeli 
mentőállomás útján kórházba szállítja. Még igy 
is édesanyja másfél hónapig válságos állapotban 
leküdt a kórházban.

SIMOKA ENDRE ESETE
Simoka Endre 52. sz. Attila-csapatbeli szombat- 

helyi őrsvezető hazafelé haladva segélykiáltásokra 
lesz figyelmes. A hang irányába fut és látja, 
hogy egy ember szakadt be nyakig kerékpárjával 
együtt a Gyöngyös patakba. A patak be volt 
fagyva, de az embert a vékony jég nem tar
totta fenn, hanem amikor át akart haladni ke
rékpárjával, beszakadt. Simoka a vízpartról 
szapulódeszkát fektetett a jégre, amelyen óva
tosan megközelítette az elmerülés helyét. Ezután 
sikerült is a befagyott patakból, amely ott kél 
méter mély volt, az elmerült idős pályamunkást 
kihúzni és felvonszolni a két méter magas partra 
Ezután hazaviszi lakására, megszáritja ruháit és 
meleg italt ad neki,

TÓTH HARSÁN VI JÁNOS ESETE
Tóth Harsányi János 107. sz. Zrínyi Péter- 

csapatbeli topolyai segédtiszt örsi portyázást 
végzett Kula határéban. A délutáni pihenés alatt 
megfürdenek a Ferenc-csatornában. Közben egy 
idegen fiú fejest ugrik a mély vízbe. Amikor a 
felszínre kerül, segítségért kiabál és integet. 
Mindenki azt hiszi, hogy tréfál, amikor azonban 
merülni kezd, akkor látszik, hogy fuldoklik. Tóth 
erre beugrik a csatornába és miután a fuldokló 
már elmerült, a viz alá bukva kapja el hónalj 
alatti átkarolással és kiúszik a már eszméletlen 
fuldoklóval a partra.

V Í Z I C S E R K É S Z E I N K  E V E Z Ő S -  É S  K A J A K O S  E R E D M É N Y E
A Magyar F.vezős Szövetség és az Országos 

Magyar kajakszövetség a közelmúlt napok
ban tette közzé e szövetségek által kiirt 
különböző portya evezős és kajakversenyek 
Í942. évi eredményeit. A kiirt versenyeken 
cserkészek is szép eredményeket értek el és 
ezért ezeket az alábbiakban közöljük :
I. Magyar Evezős Szövetség —- Portya verseny 

eredményei 1942-ben :
Szövetségi lobogődij

Megevezett legtöbb kilométer :
1. Magyar Cserkész mozgalom 102. Ganz 

cs. cs. Budapest, 112.453 km. 4. Magyar 
Cserkész mozgalom 620. Búvár Kund cs.es. 
Mohács, 50.167 km.

Egyéni férfi kilométerdíj
Egyénileg , megevezett legtöbb kilométer :

4. Magyar Cserkész mozgalom 102. Ganz 
cs. cs. Budapest, Varga István, 3.131 km.
6. Magyar Cserkész mozgalom 620. Búvár 
Kund cs. cs. Mohács — Tanner Gyula
I. 924 km.

Egyesilletl kllométerdfj
Legnagyobb átlagteljesítmény

2. Magyar Cserkész mozgalom 102. Ganz 
cs. cs. Budapest, 1.154.04 km. 3. Magyar 
Cserkész mozgalom 620. Búvár Kund cs. cs. 
Mohács, 1.003.— km.
II. Országos Magyar Kajak Szövetség 1942. 
évi turadij verseny kiírásának végeredménye

1. Kilométer d ij;
2. Ganz cserkészcsapat 58.890 km. 78 pont.

2. Teljesítmény d íj:
1. Ganz cserkész csapat 58.890 km, 

150 pont.

3. Egyéni kilométerdíj;
3. Dományi Lajos, Ganz cs. cs. 2.055 km, 

24 pont. 4. Kövér Miklós, Ganz cs. cs. 1.650 
km, 12 pont.

4. Egyéni teljesítménydíj :
2. Dományi Lajos, Ganz cs. cs. 2.055 km, 

36 pont. 3, Kövér Miklós Ganz, cs cs. 1.650 
km, 24 pont.

7. Egyéni ifjúság) kilométer díj :
1. Varga István, Ganz cs. cs. 3.131 km, 

60 pont. 2. Varga László, Ganz cs. cs. 3.020 
km, 36 pont.

8. Egyéni ifjúsági teljesítmény díj :
1. Varga István, Ganz cs. cs. 3.431 km, 

60 pont. 2. Varga László, Ganz cs. cs. 
3.020 km, 36 pont.

12. Turadij :
1. Ganz cserkész csapat, 39.126 km, 

114 pont.
13. Egyéni turadij :

4. Varga László, Ganz cs. cs., 1.766 km, 
12 pont. 6. Varga István, Ganz cs. cs., 1.566 
km, — pont. 7. Kisléghy Imre, Ganz cs. cs., 
1.488 km, —  pont.

14. Társas turadij:
1. Ganz cserkészcsapat 173.844 km, 

114 pont.
15. Legjobb átlag kilométer d íj:

1. Ganz cserkész csapat, 1.636 km, 114 
pont.

16. Legjobb túra egyesület díja ;
2. Ganz cserkész csapat, 870 pont.

Legszebb túra
Tarsashajóban megevezett legszebb tura:

1, Magyar Cserkész mozgalom 102. Ganz 
cs. cs., Budapest. Nyolcasban Budapest— 
Újvidék—Titel—Óbecse— Zombor— Bezdán 
9 evezős á 632 km, 5.688 km.

Az elért eredmények mutatják legjobban, 
hogy azokon a területeken, ahol vízicserké
szeink már évek hosszú sora óta dolgoznak, 
vagyis a nagy létszámú és bosszú utakat 
bejáró portyákon valóban országos viszony
latban is átütő eredményeket tudnak elérni. 
Az evezős kiírásban ebből a szempontból a 
102. sz. Ganz cserkészcsapat által elért 
eredmények mellett különösen értékelni

kell a 620. sz. Búvár Kund mohácsi cserkész- 
csapat eredményeit. Ez a vidéki csapat való
ban a vízimunkába fekteti bele energiáját, 
de ez a befektetett munka máris meghozta 
szép gyümölcseit. Az össz-kilométercknél 
nehéz összehasonlítást tenni, mert hiszen 
itt a létszám döntő befolyású, azonban az 
a tény, hogy vízicserkészcink átlagos 1154, 
ill. 1003 km teljesítményt tudnak elérni, 
mutatja, hogy a ' csapatok . összetételében 
nincsenek látszat-, csak nyilvántartott cser
készek, hanem a csapatok minden egyes 
tagja valóban szivvel-lélekkel űzi a vizi- 
sportot és minden szabad idejét csakugyan 
vizen is tölti.

A Ka jakszövetség portyaversenyeinek 
eredményeinél is hasonló kép mutatkozik. 
Itt azonban az ifjúsági kilométerdijban már 
cserkészek vannak messze az élen 3000 km 
fölötti teljesítménnyel, az utánuk követ
kező 1500 km-nél kevesebb teljesítménnyel 
szemben.

Az eredményeket és azok méltatását itt 
közölve természetesen az az első szándék, 
hogy a cserkészekkel együtt örüljünk mind
annyian az elért eredményeknek és büszkék 
legyünk azokra, azonban ez nem elegendő. 
Biztos vagyok abban, hogy minden egyes 
cserkész, aki ezeket a sorokat olvassa, úgy 
érzi, ha vízre kerülne, vagy ha esetleg már 
vizen van, 6 Is tutjna ehhez hasonló, sőt 
ezeken messze túlmenő eredményeket elérni. 
Itt az alkalom, Fiúk, hogy ezt ne csak sza
vakkal, hanem tettekkel is bebizonyítsuk. 
A Magyar Evezős Szövetség és az Országos 
Magyar Kajakszövetség 1943-ra Is kiírta 
a portyaversenyeket. A kiírásokat a Szövet
ségnél- (Budapest, V., Alkotmány-utca 3) 
minden csapat megkaphatja. Idejében sze
rezzétek be és fogjatok hozzá, illesszétek 
be nyári vízimunkátokat ezekbe a kiírá
sokba úgy. hogy a cserkészmunkában ne 
essék csorba, sőt az csak intenzívebbé vál
jék, viszont az elért teljesítményre mint 
portyaversenyeredményekre az év végén 
büszkén rámutathassatok. A „Magyar Cser
kész”  is segít maid Nektek a kiírások és a 
kínálkozó versenyalkalmak folyamatos köz
lésével.

W. T.
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SZABADSÁG,
A  legtöbben, úgy-e, azt hiszitek, hogy ez a két szó 

sehogy sem illik össze. H ogy is lehetne egy napon 
emlegetni ezt a kettőt ? !

Szabadság: erdő, mező, napfény, rohanás, vaká
ció, kiabálás tele tüdőből, átmászás kerítésen, kertfalon, 
egy akarat van és ez - az enyém . . .

F egye lem : komor bérház szűk udvara, lábujj 
hegyen járás a lépcsőn, csendben ülés az osztályban, 
házirend, szobarend, iskolai szabályok, közlekedési 
szabályok, szigorú elöljárók, büntetési feladat, nád
pálca . . .

Ugy-e, körülbelül ezek jutnak az eszetekbe, ha ezt 
a két szót halljátok? Pedig nincs egészen igazatok, 
mert ez a kettő : szabadság és fegyelem úgy összetartozik , 
mint az ikertestvérek. N em  származik abbéd semmi jó, 
ha külön-külön vannak. A szabadság egymagában 
eyyideig jólesik, de csakhamar m egunjuk, nem tud 
alkotni, szépet, jó l teremteni ! A fegyelem  egymagában 
kényszerből sivár, barátságtalan, lelketlen valami, elöbb- 
iitóbb m egfojtja a lélek szárnyalását.

A MAGYAR MÁRCIUS ELŐZMÉNYEI A VILÁGTÖRTÉNELEMBEN
Nagy költőnk, Berzsenyi ezt mondja „A  magyarokhoz”  

című költeményében: „Tündér szerencsénk kénye hány, vet; 
játszva emel s mosolyogva ver le” .

Nagy szavak ezek. Súlyuk első pillanatban annyira 
elkáblt bennünket, hogy eszünkbe sem ju t ; nem is jut eszünkbe 
egy pillanatra sem, hogy kételkedjünk a niklai remete szavaiban. 
A valóság ezzel szemben az, hogy a történelmi tények nem a vak- 
szerencse szüleményei. A históriában ugyanolyan szabályok 
vannak, mint a természettanban. Így a történelem nem ad 
semmit ingyen, de nem is vesz el semmit ok nélkül. Minden 
esemény magyarázatát megtaláljuk az előzményekben ; s min
den esemény magában hordozza a következő történés magját.

Ezeket tudva, vizsgáljuk meg, melyek voltak azok a rúgok 
amelyek az 1848-as szabadságharcot elindították.

A magyar szabadságharc legtávolabbi gyökerei a francia 
forradalomba nyúlnak. É forradalom a leigátzoll és kizsákmá
nyolt tömegek elkeseredésének kirobbanása volt elnyomóikkal 
szemben. A kor Napoleon dicsőséges felemelkedésével folyta
tódon és a Nagy Sas lehulltával éli véget. Ez a rövid huszonöt 
év rengeteg vérébe került Európának, különösen Francia- 
országnak. Itt csaptak legmagasabbra a forradalom lángjai. 
Volt idő, amikor a nyaktiló alapjában mozgott, annyi vér 

folyt alá. De legjqbban jellemzi a helyzetet egy gúnykép. Fel
irata mindent megmagyaráz: „Robespierre, miután minden
kit lény akasztott, megöli a hóhért” .

Ezek az állapotok természetesen nem tarthattak soká. 
Es amini a történelemben lenni szokott —  ezt a végletet is 
ellenkező váltotta fel, A népek forradalmi tobzódása után újra 
—  a réginél is keményebb —  elnyomatás következett.

Ez természetes is volt. Az arisztokraták kemény leckét 
kaptak ; mi történik akkor, ha a tömeg kezébe kerül az uralom. 
A történetek megismétlődését mindenképpen meg akarták aka
dályozni. Erre volt hivatva a Szent Szövetség.

A szövetséget három nagyhatalom uralkodója kötötte: 
(1815. szepl.) 1. Sándor orosz cár, L Ferenc, osztrák császár 
és magyar király : továbbá III.  Frigyes Vilmos, porosz király. 
Lelke és tulajdonképpeni életrehlvója azonban Metternich 
Kelemen Nepomuk herceg, az osztrák államkancellár volt.

De nézzük meg, mit takart a hangzatos név: „Szent 
SzövetségT ’ Tekintsünk bele alapokmányába. Már első rá- 
píllantásra is szinte vicsorog felénk a belőle áradó nagyképű 
önkényuralmi vágy. Kijelenti benne a három uralkodó, hogy 
őket egyenesen az isteni gondviselés rendelte népeik élére :■ 
(mondani sem kell, hogy népejk másként vélekedtek) így ők 
egymásnak egyenes testvérei; éppen ezért, ha népeik lázon
gom találnának, azonnal egymás segítségére sietnek. így 
akarták ők biztosítani az „örök békét” . És így alakult ki az a 
viszás helyzet, hogy az uralkodók saját népeik ellen szövetkeztek.

Az egészen természetes, hogy a francia forradalomból 
származó szabadságnap még a csiráját is eltiporták. Ezt az 
állapotot azonban csak erőszakkal lehetett tartani. Ezt is 
tettek. Szinte minden embernek külőn-külön fogták be a száját. 
A rendőrség és a titkos besúgók szervezetét végtelen szövevénnyé

építették ki. És végül a sajtószabadságot teljes egészében eltörölték.
Az államrend mindenütt „roppant szilárd”  alapokon 

nyugodott. Magyarország-Ausztriában példának okáért 
800,000 szurony volt az az alap. Poroszországban 220,000.

Franciaországról nem kell többel mondani, mint hogy 
azok tértek vissza uralkodni, akiket annakidején kiüldöztek, 
hozzátartozóikat pedig halomra öldösték. És egy jellemző szót: 
„fehér terror” . A nép azonban még így sem tudta elfeledni
1. Napoleon dicső emlékét. Erre 1.50,000 idegen zsoldost 
ültettek nyakukra, hogy kiverjék szemükből még a forradalom 
álmát is. Természetesen az ő pénzükből élelmezték és fizették 
is ezeket a katonákat. így tartották saját fegyőreikel. Ez az 
anyagi áldozat — különösen, ha meggondoljuk Francia- 
ország elszegényedett állapotát — egyáltalán, nem volt csekély.

A legjellemzőbb azonban Olaszországban volt a helyzet. 
A szabadságra vágyó és hevesvérű népet ágy tartották féken, 
hogy a városok terein éjjel-nappal égő kanóccal kezében, töltött 
ágyúk mellett állott az idegen katonaság, hogy bármely pilla
natban a csoportosuló tömegbe lőhessen.

A fizikai törvény azonban —  „Minden hatás ellenhatást 
szül”  — itt is érvényesnek bizonyult. A legszigorúbb ellenőrzés 
ellenére, is Európa legkülönbözőbb pontján gyúltak ki a forra
dalmak, a merényletek pedig szinte mindennaposak leltek.

A szentnek egyáltalán nem mondható Szent Szövetség 
létrehozói is érezték gyengeségüket és egyre-másra ültek össze 
„ konferenciánál” . (Érdekes jelenség, hogy a gyenge alapú 
szövetségek tagjai általában igen gyakran tartanak megbeszé
léseket. Pl. az első világháború után alakult Népszövetségnek 
nevezett genfi „sóhivatal”  tagjai is !) Ezeknek azonban 
semmi hasznuk sem volt.

Közben egyre erősödtek a forradalmi mozgalmak.
Először Görögországban lángolt fel a nemzeti érzés. Fel

lázadlak a török elnyomók ellen. Azután kirobbant a spanyol 
forradalom. 1830-ban újabb francia forradalom tört ki. Len
gyelországban is többször fellobban az ellenállás lángja. De se 
szeri se száma azoknak a kisebb-nagyobb forradalmi megmoz
dulásoknak, amelyekei mind a gyűlölt iga lerázására szerveztek.

Egész Európa a forradalmak lázában vergődött.
Az volt a legkülönösebb, hogy éppen Magyarország- 

Ausztriában hallgatott minden. Pedig éppen itt kellett volna 
legelőször lázadásban kirobbannia az ellenállásnak, hiszen 
inig másutt csak nézeti különbség volt az uralkodó és a nép 
között: addig itt azonfölül nemzetiségi különbségek is fennálltak.

1848 februárjában újabb forradalom tört ki Párizsban. 
Szele végigsöpört az egész földrészen. Március 13-án kitört 
Pécsben is a lázadás Metternichnek a tömeghangulat hatására 
te kellett mondania.

Ezek az események végre fölrázták Magyarországot is a 
tespedlségből. A pozsonyi országgyűlés küldöttség által felelős 
minisztériumot kért a királytól. Ezzel egyidöben, március 
15-én, Pesten az ifjúság vezérei tüntetésre hívták fel a népet.

Ez az út vezetett a márciusi megmozdulásokig.
T. Szabó ICmlrt*
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A  SOKTUDÓ F I Ú *
Voli egyszer egy ember, annak volt egy soktudó fia.
Szántani volt éppen az édesapjával, amikor arra kocsi- 

kázott a király. Megtetszett neki a soktudó fiú. Egy zsák 
aranyat adott az apjának, a fiút pedig magával vitte.

Mentek-mendegéltek, egyszer csak harsányan elkacagta 
magát a fiú, de olyan hangosan, hogy a lovak ijedtükben 
mind szétszaggatlák a szerszámokat. Szorgoskodtak a kocsi
sok és inasok, hogy megjavítsák a szerszámokat, de amikor 
hosszú munkával sem jutottak eredményre, a soktudó fiú 
pillanatok alatt rendbehozta a szerszámokat. Még jobban 
csodálta a király a fiú ügyeskedését.

Telt-múlt az idő, egyszer a király levelet olvas a szobá
jában, a fiú ott ténfereg körülötte. Egyszeresük a fiú oly har
sányan elkacagja magát, hogy megrepednek a palota falai. 
A királynak 'mesterembereket kell hivatnia, hogy a palotát 
megjavítsák. Amikor nem igen halad a munka, a fiú kiveszi 
a mesteremberek kezéből a szerszámokat és egyszeriben meg
csinálja a palotát úgy, hogy még szebb lelt, mint volt.

Megrökönyödik erre a 
király. Gondolja: nem le
hel ez a jó Isién hírével, 
hanem az ördöggel cimborái!
Azt határozza, hogy eleve
nen a toronyba falazlatja, 
aztán legyen vele, ami lesz.

Időközben a király- 
kisasszony nagyon meg
kedvelte a soktudó fiút.
Megfizeti a kőműveseket, 
hogy a tornyon négyszögletű 
lyukat hagyjanak, akkorát, 
amelyen a fiúnak ételt 
nyújthat be.

Ismét telt-múlt az idő.
Egyszer a szomszéd ország

S 'ny királya két lovat 
a királynak és azt üze

ni : állapítsa meg, melyik 
az öregebb a két ló közül, 
mert ha három nap alatt 
nem tudja megmondani, az 
országot elfoglalja és a fe
jét karóba huzatja.

összegyűjti a király 
tudósait, de csak nem tud
nak eredményre jutni. Ek
kor a királykisasszony titokban a torony nyílásához lo
pódzik, élelmet visz a fiúnak és elmondja az ország nagy 
baját.

— Ha csak ennyi a baj —  mondd a fiú, —  ered] szapo
rán haza és mondd meg apádnak, töltsön egy vályúba tejet, 
egy másikba pálinkát. A két lovat engessék rá, amelyik a 
tejnek fut, az lesz a fiatalabb, amelyik a pálinkát issza, 
az lesz az öregebb.

Bámult a pogány király, hogy így megoldották a fogas 
kérdést, mérgében újabb üzenetet küldött. Most egy királyi 
pálcát hoztak, amelyről meg kellett állapítani, hogy melyik 
vége. a vékonyabb. A tudósok és bölcsek itt sem tudtak tanácsot 
adni a királynak. A királyleány végső kétségbeesésében 
megint a soktudó fiúhoz fordult. A fiú ezt válaszolta:

—  Egy kádat töltsétek meg tejjel, ebbe tegyétek a pálcát. 
Amelyik fele jobban elmerül, az a vastagabb.

Még jobban bosszankodott a pogány, amikor második 
kérdését is megoldották. Üzente is menten a keresztény király
nak : ha legközelebbi vasárnapon nem csinál, mindent pon
tosan úgy, mint ő : felkelést, öltözködést, lemplombamenést 
és így tovább, akkor elfoglalja országát és fejét karóba huzatja.

Amikor a tudósuk megint nem tudtak tanácsot adni, 
a királylány kérte édesapját, hogy bontássá ki a lorony 
falát, mert ő megálmodta, hogy a soktudó fiú még életben van 
és csak az tud rajtuk segíteni.

Kiszabadult hát a soktudó fiú és tanácsolta is menten a 
királynak, hogy egy hatalmas tornyot építtessen az udvarában.

Oda is rendelték az ország minden kőművesét és 
vasárnapra elkészült a hatalmas torony. Fölmászott oda 
a soktudó fiú és hatalmas távcsővel figyelte, hogy mit csinál 
a pogány király. így aztán u keresztény király pontosan 
utánozhatta a pogány minden mozdulatát.

Mikor elérkezett az ebéd ideje, a soktudó fiú elővette 
puskáját és a lorony tetejéről célozva kilőtte a pogány király 
kezéből a kanalat. Á pogány király erősen megijedt, de men
ten stafétái küldött a keresztény királyhoz azzal,' hogy a jó 
lövő legényt tüstént hozzá küldje, ha kedves az élek.

Á  soktudó fiú kérésére két hasonlókorú és egyforma 
ruhájú fiút adott melléje a király, így mentek át hárman

a pogány király udvarába.
Megint zavarba hozták 

a pogány királyt, mert se- 
nuly'en fondorlattal sem 
tudta megállapítani, hogy 
a három fiú közül melyik 
a soktudó fiú. Végül is pa
rancsol adott, hogy mind a 
három fiút akasszák fel.

De felelt is mindjárt 
a sokludó f iú : őket ugyan 
nem akaszthatja fel, mert 
nekik akkora a hatalmuk, 
hogy csak arany akasztóján 
halnának meg, annyi arany 
pedig az egész országban 
nincs, hogy abból egy 
akasztófa kitelne.

Parancsol adott a po
gány király, hogy gyűjtsék 
össze az ország minden 
aranyát és csináljanak be
lőle hatalmasakasztó fát.

A soktudó fiú ezalatt 
üzenetet küldött a keresz
tény királynak, hogy az 
akasztás napjára egy sereg 
katonát küldjön iüzláng- 

piros ruhában öltözve, egy másikat pedig talpig feketébe, 
végül pedig egy sereg nehéz szekeret.

Összegyűltek már az akasztásra, amikor a pogány király 
a közeledő sereget észrevette. Szól a király a sokludó fiúhoz: 
mondaná meg, honnan s miért jönnek a katonák ?

„H át —  mondja a sokludó fiú —  az a tüzlángpiros 
angyalsereg, s a mennyországból jönnek a mi lelkünk után. 
Az a fekelegyász a poklok serege, ulánalok jönnek, hogy a 
pokolba vigyenek, ha csakugyan valódi akaszlóhalált halunk.

ügy megijedi erre a pogány király, hogy egész népével 
menten elszaladt.

A sokludó fiú a szinarany akasztóját széjjelszedette, 
szekerekre rakatta és visszaindult a keresztény király orszá
gába.

Nem volt nyugta azonban a soktudó fiúnak. Nem tudta 
elfelejteni a pogány király Zsáda nevű legkisebbik leányát. 
Visszalopódzoit a pogány király udvarába és éjnek-éjszaká
ján Zsáadt megszöktette és hazavitte a falujába. Ott bemutatta 
apjának. Volt aztán lakodalom, mely két nap és kél éjjel 
tartott. . .
(A z  eredeti —  jóval hosszabb — mese szerint irta

Férfi, női és gyermek, egész és fél, bőrtalpú, utalványköfeles típuscipők
V., Nagy Sindor-u. 6. és V ili., Rákóczi-út 67. sz. alatti üzleteinkben! Levente és Cserkészbolt Szövetkezet, Ifjúsági bolt
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bevezetésül legyen szabad megjegyez
nem, hogy a január 15-iki szám nagyon 
megtetszett nekem. Igen. Én is így 
gondoltam.

Ezt szeretném azonban bővebben ki
fejteni.

Kezdjük a vezércikken. Azon, amely 
oly nagyon rövid szokott lenni. Miért ? 
Azért, mert jellemnevelő célzatú ? Attól 
lehetne háromoldalas is. Csak hozzá
értéssel kellene tárgyát megválasztani. 
Kedves Cserkészvezető Urak ! Nem igaz 
az, hogy a jellemnevelés unalmas téma 
lenne és csökkentené az érdeklődést! 
Csak a cserkésztétek alkatának meg
feleljen. Mily szívesen olvasnánk pél
dául az öreg vezetők higgadt cserkész
bölcseletét. Pláne, ha egy-két jóízű, 
vérbeli cserkészpéldával fűszereznék is. 
Hisz akad ezer ilyen a parancsnok 
Urak megrakott tarsolyában. Ha én 
szerkesztő tennék, hosszabb, tartalmasabb 
mélymenetü vezércikkeket kérnék a ta
pasztalt vezető Uraktól s evvel vezetném 
be a M. Cs.-t.

Csaknem ugyanennyit érnek a csatla- 
nós aliratok. Ilyenfélék: „E gy ország
nak nem elég egy okos ember: Tanulj ! ”

Ha nem is minden oldalon, de legalább 
minden lapon kellene lennie ilyeneknek. 
Minél rövidebb és velősebb, annál jobb. 
S ha ehhez gyarló a cserkészkoponya 
(nem hinném), közöljük Nagyjaink 
vagy más nemzetek nagyjainak velős 
mondásait. Szerintem szerfelett meg
ragadják ezek a fogékony cserkészleiket. 
Ha én, aki egyébként „árgusszemekkel”  
nézem a M. Cs. lapjait, szerkesztő len
nék, ugyaniig bőséggel bánnék a ver
sekkel is. Legújabb vers irodalmunk igen 
gazdag a cserkészetnek körülbelül meg
felelő elemekben. (V . ö. Mécs László: 
Julián barát.) Elhiszem, hogy sok itt 
az akadály. De ezeknek egyetlen rendel
tetésük — mint tudjuk — az, hogy a 
cserkészember legyőzze őket. De mű
kedvelő cserkészek háromszakos verseit, 
azt inkább nem közölném . . .

Hiszem és tudom, hogy valamennyi 
cserkésztestvéremnek nagyon tetszettek a 
kiváló történelmi elbeszélések, melyek 
közül az egyik hosszabblélegzetű, most 
folytatásos is. Hát még a hozzájuk tar
tozó Sebők-rajzok. Oly gyönyörűen tük
rözik az írás hangulatát, hogy szinte 
beszélnek azok is. Kom oly: jobbak, 
mintha fényképek lennének.

Hát még a mai katonai elbeszélések. 
Honvédeink harcai és „ magánéletük” 
az arcvonalban mindnyájunknak szív
ügye, ennélfogva szívesen olvasnánk öt
ször ennyit is, mint amennyi mégis 
—  hál’ Istennek — megjelenik egy-egy 
számban.

Ezekután térjünk út az időszaki 
cikkekre. Köztudomás szerint ősszel a 
tábori élményekről beszélünk. Tudj’ 
Isten, már két éve szinte kaptafára men
nek ezek a leírások. Ha én szerkesztő 
lennék, előtérbe helyezném a céltáborokat: 
aztán az olyanokat, amelyek a falu népé
vel való ismerkedést írják le. Legelsősor
ban pedig a regös írásokat. Ezekből 
úgysem lehetne elegei írni. Egyéb cser
készélményeket csak ha különösen jó k : 
így legalább nem is válnának saját 
élményeink mellett megszokottá.

Télen, ugyebár, általános tárgykör: 
Karácsony, Újév, téli sportok, elő
adások. Ehhez csak egyet: igazi.

ínyemre való sítúra-leírást már régen 
olvastam (pedig Édes Erdély visszatérésé
nek alig három éve).

Tavasszal általában kirándulunk és 
— készülünk a táborra a M. Cs.-ben. 
Az előbbiről egy pár szót. Kirándulásain
kon valahogy elsikkad a 6. törvény — 
a természetszeretet: az érdekessé tétel 
végett ! Virág-, növény-, állatleirások, 
természeti megfigyelések ritkán találkoz
nak. Pedig szívesen olvasnánk az ismer
tebb gyógynövények leírását i s : talál- 
hatásuknak területét és táj meg jelölését. 
(A z országban hol és mily helyen lelhe
tők.) Ezeknek gyűjtése egyike a leg
jövedelmezőbb kaptármunkának. Eddig 
oly keveset írtak róla.

A szóhoz: Kaptármunka. M  iérl nem 
jelennek meg ötletes, életrevaló cikkek —- 
rövidek — hogy mit lehetne végezni ? 
Olyanfélék, mint a kaptárujságban. Pe
dig az ország egyik vezető kaptárférfia 
állandóan ír cikkeket Lapunkba. Kevés 
a hírverés ! Nekünk cserkészeknek kell, 
hogy elemünk legyen az is, épúgy, mint 
a regölés. Nem hangoztatjuk eléggé az 
eredményeket !

Végül nyáron dagad az újság a tábori 
történetektől: így is van rendjén ! De 
ilyenkor különösen ne késlekedjünk az 
ötletek, buzdítások özönével, A legtöbb 
cserkész nyáron szabad s örül, ha az 
unalmas, meleg napokat kellemessé, te
heti — vagy éppenséggel hasznossá — 
a M. Cs.-ből vett ötletekkel.

Végül beszéljünk az egyéb cikkekről. 
Első helyen említjük „Gyurka bátyánk”  
„Debreceni leveleit” , mert ilyen/élék 
minden számban elkelnének. Jó szol
gálatot tesznek a hasznos tanácsok is, 
ha időszerűek.

De most eresszünk meg egy ötlet- 
sorozatot i s : A magyar irodalomtörté
netről, irodalmunkról vagy éppen nyel
vünkről mért nem jelennek meg cikkek a 
M. Cs.-ben ? Régi és új íróinkról vagy 
költőinkről ? Legújabb költészetünkről ? 
Egy-egy írónk vagy költőnk munkájá
ról ? Nem hiszem, hogy ezek iránt egy 
magyar cserkész sem érdeklődnék. És 
hány művelődni vágyó cserkész -— aki 
esetleg csak a M . Cs.-t járatja —  mily 
örömmel szedné föl ebből első ( ! )  iro
dalmi ismereteit. Nyelvünkkel kapcso
latban mért nem szólunk a finnekről, 
testvér népeinkről, rokonainkról ? Hogy 
s mint élnek ma, merre vannak ? Kéve-

sel hallunk a külföld ifjúsági szervezetei
ről is, iskolaügyeiről! A külföld nagy
jairól vajmi keveset tudunk. Igazi cser
készjellemeket alig tudnánk — kül
földieket —  megnevezni. Aztán —  hogy 
a legfontosabbat legutoljára tárgyaljuk 
— itt van az új próbarendszerünk. Első 
elolvasásra is kitűnőnek látszik s tőle 
önérzetre dagad az ember melle. Ezt a 
mindenben jeles és új munkarendszert 
szinte agyonhallgatjuk. Egyetlen cikk 
jelent meg még róla csupán. írni kellene 
róla, írni! Hiszen alig ismeri még valaki! 
Megvitatni egyes pontjait ! Hozzátenni, 
gyarapítani anyagban és ötletben ! Hisz, 
ha nem tesszük teljesen magunkévá, mit 
öcséink, kik már ősszel próbarendszerben 
lépnek a cserkészet útjára ? Tán el fog
juk várni tőlük, hogy többet tudjanak 
majd, mint mi ? —  vagy hogy fogjuk 
gazdagítani eredeti ötleteinkkel ezt, ha 
nem is beszélünk róla ? És itt vár 
rám —  mint szerkesztőre. — a legnagyobb 
munka.

Hál így. Na jó, jó, én mindig csak 
bővíteni akarom a lapot s nem gondolok 
arra, hogy a terjedelme nem határtalan. 
Látszik, hogy még nem voltam szer
kesztő !

Nos, várjunk csak ! Már rég meg
figyeltem, hogy a M. Cs.-ben —  a há
borús papirkorlátozás ellenére —  igen 
gavallérosan bánnak a hellyel. így aztán 
kevés is fér bele. Például mi lenne, ha 
a M. Cs. 2— 3 cikke ezentúl olyan kis 
betűkkel lenne nyomva, mint eddig a 
„Hírek mindenfelől”  menetei. Kb. úgy 
festene ez, mint a január 15-iki szám
ban a „Jégen”  c. cikk. Ugyanis ezzel 
meg az „ íg y  vagy úgy” c. cikkel szinte 
megkétszereződött ennek a számnak a 
tartalma. De igazán ezt éreztem utána .'

Aztán mi lenne, ha egyes rajzoknak 
(kisebb) fényképét tennék a lapba. Pl. : 
igen szépen mutat az „Állatvédelem”  
c. rovatnak az állandó címképe (Már
ton), mely, ha jól emlékszem, a papír- 
korlátozás előtt még kétszer akkora volt. 
Szóval ilyen eszközökkel is gyarapítani 
kellene a lap értékét, mert kettő biztos : 
tanulni igen szeretnénk, és szemünk, 
hála Istennek, még alkalmas a leg
apróbb betűk elolvasására is. Istók úgyse, 
nem válik evvel érdektelenebbé a ki
állítás !

De lassan be is fejezem mondóki'ynat. 
S hogy teljesen tiszta bort töltsünk a po
hárba, összefoglalom azokat az elveket, 
amelyeket fenntartás nélkül követnék, 
ha most hirtelen szerkesztő lennék :

1. Minél célszerűbb, jellemnevelő cik
keket.

2. Minél több haditörténetet.
3. És minél több regös- meg kaptár- 

cikkeket a M. Cs.-be.
4. Sokat beszéljünk az új próbarend

szerről.
5. Népünkről, nyelvünkről, irodal

munkról.
6. Testvér- és rokonnépeinkről.
7. Ismerjük meg a külföld ifjúságait.
8. Mindezt, kisebb betűvel.
9. Kisebbített rajzokkal.
10. És leleményes cserkészakarattal 

oldjuk meg !
Jó munkát ! Weisz Zoltán
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REJTVÉNYEK
A helyes megfejtéseket a követ

kező címre küldjétek: „M agyar 
Cserkész rejtvénye*', Budapest, V., 
Nagy Sándor-ütcn 6.
Iteküldési határidő: 194:1 március :tl).

3. Igen, nem, szódavizei, 8 percig, 
80 dkg, burgonyából, vöröset, 
hidegbe, kapor és tejföl, és liszt 
keveréke.

4. Nádirigó.
5. Megállapításai egy tölegyig hely

telenek voltuk.
6. 20 perc alatt.
7. 28 és 32.

Kbbe a betontartályba 40 köb
méter viz fér, ahhoz, hogy meg
teljen, az egyik vízcsapnak 3 
percig, a másiknak pedig 1 percig 
kell egyidejűleg nyitva lenni. Ha 
a baloldali csapot 7 percig, a job b 
oldalit pedig 1 percig tartom nyitva, 
úgy azonfelül, hogy a medence 
megtelik, még 20 köbm éter fölös 
víz ömlik ki a medencéből.

K érdés: hány köbméter vizel 
szolgáltat az egyik és mennyit a 
másik csap percenként?

2. 10 fillér még m aradt. . .
—  Hol voltál, Sanyi?
—  A papirkereskedésben voltam.
—  Biztosun sok pénzt költöttéi?
—  Dehogy is ! Az édesanyámtól 

kapott pénz felén füzetet vettem, 
negyedrészén ceruzát, nyolcad- 
részén pedig tollhegyet. Gondolom, 
csodálkozni fogsz, mert még 10 
fillérem maradt is.

(Mennyi pénzt kapott Sanyi a 
m am ájától?)

3. Virágnyelven

Cserélgessük a uégyzet 6  szavát, 
úgy, hogy a vastagon vonalzott

kis négyzetekből álló átló betűi 
(a bal sarokból a job b  sarok felé) 
h:)-om virág nevét adják.

4. Párjával

A karikákat páronként úgy rak
játok  egymás mellé, hogy 1— 1 
ilyen pár összeadása után ered
ményül 13-at kapjunk.

5. Magánhangzó* talány
Melyik ismert katonanóta első 

két sorát irtuk le m agánhangzók
kal.:

h j e e a u A o
filö fiÜ Á OfiEA

Alant 10 szerző 10 müvét talál
já tok . Állapítsátok meg, melyik 
művet melyik Író alkotta ?

1. Shakespeare
2. Schiller
3. Goethe
4. Benedek Elek
5. Lagerlöf Zclmn
6. Tolstoj
7. Milton
8. Dante
9. Hugó Viktor

10. Nylrő József.

a)  fidcs anyaföldem
b)  A Kreutzer-szonáta 
c.) Nyomorultak
d)  A velencei kalmár
e)  Az elsüllyedt harang 
I )  Ifigénia Taurisban
g)  Gösta Bcrling
h)  Az elveszett paradicsom 
í )  Isten igájában
I )  A pokol

7. „A LA “ lépcső

1̂« A  L A  . . • • 
2jo • / \  L  A  • • • 
3o š .  A  L  A . •

.  • A  L A .  
5 .  e .  .  .  A  L A

1. Középkori fegyver.
2. Égi kegyelem.
3 ................mert utolérlek.
4. A  szórakozott tábori szakács 

föztje.
5. Ismert csavarirónfajta.

8. Gyors következtetés
A nagy detektív m esélte: „A  

régóta körözött kasszafúrót már 
majdnem sikerült elfognom, azon
ban cinkostársai segítségével az 
orrom előtt mintegy 100 méterre 
autóba ugrott és elvágtatott az 
országút irányában. Gyorsan ko
csira ugrottam én is és üldözni 
kezdtem. Sikerült is nyom on követ
nem jó  darabon, azonban a sötét
ség beálltával egy ütkanyarulatnál 
eltűnt a szemem elől. Negyed
órába se telt és egy korcsma elé 
értem, 5 autó várakozott itt, biz
tos érzésem azt sugalmazta, hogy 
ezek között kell lenni az üldözött 
kocsinak is. fis valóban úgy is 
volt.

(Az 5 kocsi közül 4 már több órája 
a korcsma előtt állt.) Hogy állapi-

5 0 K. IGAZSÁG /i B B A N '
hogy a szóval kifejezett eredeti 
gondolatot az emberek már régen 
elfelejtenék,de a közhasználatban 
a szó maga még mindig a régi, 
ma már téves fogalmat tükrözi, 
így még ma is gyakorta halljuk 
a pótanyag kifejezést, holott az 
újonnan előállított es megkedvelt 
áriieikk már önálló ipart termek. 
Ilyen termék például a traiiek 
eikórtakáve. inéit a napóleoni idők 
kontinentális zárjának köszönheti 
elterjedtsegét. Még a tegválasz- 
tékosabban főző konyhákban is 
nagy becsületet szerzett nevének 
mint bármilyen kávéital zamatos 
és nemes ízesítőszere. Ezenfelül 
mint önálló élelmi cikk lejjel 
keverve — megannyi millió házi
asszony szereletét érdemelte ki.

tolta a detektív, hogy melyik
a mostanáig üldözött, tehát nem
rég érkezett autó?

9. Szópártánc
fo rg ó , váltó, hal, sisak, szellő, 

nyelv, fok, gép, tőke, áram, búvár, 
föld, pénz.

Ezekből a szavakból alkossatok 
12 összetett szót, úgy, hogy min
den szópár második szava a követ
kező szópár első szava legyen. 
(Az első szópár kis délnfrtkai állam, 
uz utolsó szópár i>edlg: „szedő- 
gép*’ .)
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