


A  B U A A  É S  A  C U M I
— -

Pista, a kíváncsi
Vége volt az összejövetelnek. Az őrs 

tagjai felugráltak és kitódultak a folyo
sóra. Csak Pista maradt benn.

Bandi bá‘l Szeretném, ha hazakísér
hetném és az úton beszélne nekem a 
bunáról. Tetszik tudni, arról a német 
mugumiról. ..

— Igen, ennyit még én is tudok. A kí
vánságodat azonban nem teljesítem. In
kább legközelebb, az egész őrs előtt. 
Akkor hozok könyveket is. Képek nélkül 
úgysem értenétek meg — tettem hozzá 
tekintélyem teljes tudatában.

Egy összejövetel
Azt hiszem, mondanom sem kell, Pista 

a legközelebbi összejövetel előtt már 
egy órával nálunk volt. ő akarta vinni 
a  könyveket. Míg öltözködtem — láttam

Jávában ilyen kocsin szállítják a gumitejet (te
lexet) a gyüj tőközpontba, ahol továbbfeldolgo- 
zásra kerül. (Walter Pahl: „Weltkamp um Roh- 

»1006** c, könyvéből)

a szemem sarkából — belepillantott 
egyikbe Is, másikba is. Persze, úgy, hogy 
én ne vegyem észre. Mert — úgy-e — 
rút doloa a kíváncsisáfi. De meg is volt 
érte az Isten büntetése! Láttam, hogy 
húzódott el arca, amikor meglátta, hogy 
& könyvek — német nyelven íródtak. 
(Még a spenótot Is jobban tűri, mint 
ezt.)

Az őrs hasonlóképpen feszült hangu
latban volt. Űg.v határoztam, hogy csak 
a rendgyakorlatok után tartom meg az 
előadást, de — nem vitt rá a lélek. 
Tehát ünnepélyesen megköszörültem tor
komat és rákezdtem:

i Mi fán terem a gumi?
Azt hiszem, a gumi fontosságát az 

ember életében, mindnyájan tapasztal
játok. Alig születtetek meg, már volt 
egy gumiszivacsotok. amellyel mosdat
tak benneteket és elkísér egészen az 
aggkorig, amikor örültök, ha megpihen
hettek egy jó. puha gumipárnán.

I)ehát mi ez a fontos anyag? Nem más, 
mint bizonyos növények sűrű. tejszerű, 
nedve. Ez az ú. n. latex. amelyet a 
gumifa megcsapolásával nyernek.

„A búim jobb, mint a 
természetes gumi“ — 
halljuk gyakran. Hogy 
ez valóban így van, 
azt szemléltetően mu
tatja képünk. A ké
pen látható abroncsok 
egyenként 20.000 kilo
métert futottak. Lát
hatjuk, hogy e próba 
után a jobboldali buna- 
gumin még egészen 
kiemelkednek a bordá
zatok, míg a természe
tes gumiból készült 
köpeny már csaknem 

teljesen elhasználódott. A buna tehát közel két
szer olyan tartós, mint a természetes gumi. , 

Igaz, hogy az ára még ma Is négyszerese

,-Az,nyeí t áumitejet központokba szál
lítják. I t t  a tejnedvből a kaucsukot 
(Még ekkor sem gumi a neve.) melegí
téssel kiválasztják. Az így elkészített 
anyag színe sárga vagy barna. Az 5-ös 
számú ábrán azt láthatjátok, hogyan 
viszi Szmgapury Szilárd tisztes mala.vai 
gazda a kikötőbe kauesuklemezeit, ahol 
azt 75 80 kilós kockákba sajtolják és 
hajóra rakva elszállítják.

A gumi történetéből 
A labda, a „radír1* és az esőköpeny

- N o s ,  mit gondoltok, mire használ
ták legelőször a gumit?

— Autónak! — vetette el valaki a 
súlyt.
. Nem! Labdának! Egy misszioná

rius, aki a XVI. században élt, így ir: 
„Az indiánoknak egészen különleges 
labdáik vannak, amelyek, ha földhöz 
vágjuk őket — ugranak!" Európában is 
sokáig kizárólag labdát készítettek a 
gumiból. De mi volt a második találmány?

Most mindenki hallgatott, nem akar
ván megszégyenülni.

— Hát a ..radír"! Amellyel Pista .ép
pen Jóska haját húzza. Nem hagyod 
mindjárt! Ezt egy híres angol kémikus, 
Priestley találta fel. 1770-ben.

Egy alkalommal papíron gumit húzott 
végig és — csodák-csodája — az minden 
ceruzavonást eltüntetett.

Á harmadik felhasználási lehetőség 
pedig az esőköpeny volt. Tehát meglehe
tősen régen rájöttek a gumi kitűnő im
pregnáló voltára. Igaz, ezeknek megvolt 
az a hátrányuk, hogy — borzalmasan 
ragadtak. Különösen a másik gumikabát
hoz. Képzeljétek csak el, milyen érdekes 
lenne, ha a radírral „húzkodó" Pista 
sziámi ikerré ragadna Jóskával — eső- 
köpenyükkel.

A jenki szerencséje

, r„ Mí ért ragadtak ezek a gumikabá
tok? Es miért nem ragadnak a mos
taniak?

A gumi Európába került. Tisztítás után vulka
nizálják. így készül a gumisarok. (Kampf um 

Kautschuk)

— Azért, mert ma vulkanizálják őket.
— Az hogyan történik!
— Nagyon egyszerűen. Kénnel keverik 

és hevítik. . .  De ennek is megvan a 
története. Elmondjam!

— El! Eli . . .
— Hol volt, hol nem volt. volt, egv- 

szer egy amerikai. Egy hívták, hogy 
Charles Goodyear. Volt neki egy gumi
kabátja — jó ragadós — egy gumisap
kája es egy gumierszénye, amelyben 
soha egyetlen cent sem. mocorgott. Egy 
alkalommal ócska tűzhelyén kénport me
legített. Valamilyen módon beleesett a 
kongó voltáról hires erszény. Mire észre
vette, összekeveredett a kénnel és — nem 
ragadt többé, Goodyear feltalálta a vul
kanizálhat. De nemcsak, hogy nem ra- 
gadt az ilyen gumi, de még sokszorta 
tartósabb is vo lt. , .

Ez a kép is bizonyítja a buna jó voltát. A képen 
látható gumicsövek 10 órán keresztül 20(1 tokos 
gőz hatásának voltak kitéve. Az eredmény lát
ható: a  természetes gumi felismcrhetetlcnségig 
deformálódott, mig a buna minden külső sérülés 
nélkül vészelte át ezt a szerfölött kemény próbát

A mügém!
A vulkanizált kaucsukot 1842-ben mu

tatták be először, Londonban. Azután 
sokáig nem történt semmi változás ezen 
a téren. Ekkor jött az első világháború, 
amelynek vége felé egyre nagyobb sze
repet játszott a gépkocsi. Fritz Hoff
manu német kémikus boroszlói labora
tóriumában műgumit állított elő. A 
gyártmány azonban a háború után be
zúduló olcsó gyarmati gumival nem 
tudta felvenni a versenyt.

Mit tesz Churchill úr?
Es most nagyon figyeljetek! A világ

gazdaságnak olyan kulisszatitkát fogjá
tok megismerni, amelyet eddig csak né
hány közgazdász tudott:

1923-ban a világ gumijának több, mint 
haromnegyedrésze az Angol birodalom 
tulajdonában volt. Ennek tudatában 
Winston Churchill, az akkori gyarmat- 
ügyi miniszter, akinek nevét bizonyára 
mindnyájan nagyoji jól ismeritek, a 
gumiarakat közel 500%-kai felemelte. 
Ennek az lett a következménye, hogy a 
műgumi újra versenyképes lett. Igaz 
később a gumiárak újra leestek, de ed
digre sikerült egy rendkívül célszerű el
járást kikutatni.

A buna
Nagy eréllyel akkor láttak hozzá a 

mugumi előállításához, amikor a Német 
birodalom és a Szovjet önellátásra ren
dezkedett be. A Szovjet szeszből készí
tett gumit, a németek kizárólag szénből 
és mészből. A gyártási folyamat azon
ban olyan bonyolult, hogy meg sem kí
sérlem elmondani.

jo-e a nuna.
A buna gumi jobb. mint a természe

tes! Csupán drágasága a bábája. Ma 
azonban, amidőn a háború kényszer
helyzetet teremt, a drágaság nem lénye
ges, csak a tartósság a fontos. Ennek a 
követelménynek pedig a buna tökéletesen megfelel.

— Hopp! De most látom! Elmúlt az 
óra! Fickóki Ti tudtátok, hogy rend
gyakorlatot akartam tartani!

T. Szabó Endre

A legkorszerűbb bunagyártó-gép
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CSERKÉSZPÉLDAADÁS
Szeptember 15-i számunkban ezzel a címmel adtuk 

nagy büszkén tudtára minden olvasónknak, hogy Pósfay 
László, a tisztképző akadémia rangelső hadnagya, cserkész, 
mégpedig a javából ! Örültünk neki, büszkék voltunk rá, 
de egy kicsit természetesnek tartottuk. Hiszen cserkész l

Azóta ismét találkoztunk az újságokban Pósfay had
nagy nevével... Nagyvárad védelmében, roham közben 
halálos sebet kapott és a váradi kórházban hősi halált halt! 
Teljesítette, amit hadnagyavatási beszéde végén, kardot 
rántva lelkesen kiáltott: A Hazáért mindhalálig! Teljesí
tette, amit mint cserkész fogadott: Teljesítem köteles
ségeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak, embertársaimnak 
tartozom! Hősi halála szentesítette esküjét, fogadalmát! 
Büszkék vagyunk rá, de egy kicsit természetesnek tart
juk ! Hiszen cserkész ! Vigyázz! Imához! —

•
A hősi halott testvérbátyja a következő válaszleveiet Irta az 

Országos Vezető úrhoz:
Kedves Bátyám !
Édesapámhoz intézett szíves sorait, amelyekben öcsém 

hősi halála alkalmával részvétét és együttérzését fejezi ki, 
megkaptuk és azokért mind édesapám, mind a magam 
nevében köszönetemet fejezem ki.

Valóban fájdalmas volt az a veszteség, amely öcsém 
elhalálozásával oly hirtelen bekövetkezett. Isten emberi bölcseség 
felett álló akarata mellett vigasztalásunk csupán az, hogy 
öcsém a magyar Hazáért hozta meg a legnagyobb áldozatot, 
megpecsételve hadnaggyáavatásalcor bajtársai nevében a legfel
sőbb hadúr előtt elmondott szavait saját vérének kihullá
sával.

Több mint 11 év óta volt cserkész. A 223. P. L. Sz. cser
készcsapat apródjaként a Gödöllőn tartott Jamboreen már 
részt vett. Azóta mind a mai napig egy esztendő alig múlott 
el, hogy a csapat nyári nagytáborán részt ne vett volna. Végig
futotta a cserkészélet állomásait. 1935. karácsonyán avatták 
a lurultollas apródat cserkésszé. 1938-ban résztvett a hárshegyi 
öv. táboron, ugyanebben az évben őrsöt kapott, őrsét nagy buz
galommal vezette 1940-ig, amikor a katonai reálba vettél: fel. 
Közben még párhuzamosan őrsvezetői tevékenykedésével rover- 
nmnkát is folytatott. Csapatunk vízicserkész, kerékpáros 
megmozdulásain mindig résztvett, ugyancsak a téli sítáborokon. 
Mikor bekerült a katonaiskolába, elszakadt az évközi csapat
munkától, de mikor szünidőben hazajött, első útjai közé tar
tozóit az, hogy bement az otthonba, őrsi összejövetelt tartott 
és résztvett á szünidőkben rendezett táborozásokon, így felál
dozva párhetes szünidejének nagyrészét.

Mikor a Ludovika Akadémiára került, bekapcsolódott, 
a központi vezetőképzés munkájába, résztvett öv. és vk. táboro
zásokon, de a csapatéiról sem felejtkezett meg. Továbbra is 
eljárt a nyári „csakazértis” megrendezett táborokra, noha 
fárasztó gyakorlatok után ráfért volna a pihenés. Évközben 
pedig, tekintettel arra, hogy mint ludovikás újra Pesten 
volt és szombat d. u. kimenője volt, régi őrsének vezetését ismét 
kezébe vette és a rangelső ludovikás, maholnap m. kir. had
nagy, szombat délutánonként, mint a 223. cs. cs. Rigó őrsé
nek vezetője vezette tovább régi őrsét.

Sokai beszélt arról, hogy milyen jól hasznosíthatta mindazt,

amit a cserkészeknél tanult és tapasztalt. Különösképpen 
említette, hogy a cserkészmunkában a legnagyobb értéket 
képviselték azok a teljesítmények, amelyeket táborozások, mozgó
táborok, viziutak alkalmából a fiúk megtesznek, azok a meg
próbáltatások, amelyeket elviselni megtanulnak, másrészt 
pedig szellemi-lelki téren igen hasznos, hogy megtanul minden 
őrsvezető emberekkel bánni, önképzés és tapasztalat útján pedig 
olyan közhasznú és hon-népismereti látókört szerez, amely 
elősegíti azt, hogy nehéz körülmények közölt is feltalálja magái. 
A regöscserkészmunka kapcsán tanultakat a Ludovikán és 
magyar falvakban végzett gyakorlataik alkalmából igen jól 
hasznosította, amint ezekről az eseményekről számos emléke 
fennmaradt.

Elvesztésének nagy fájdalma ellenére reméljük, hogy sok 
magyar hőssel együtt meghozott áldozata nem lesz hiábavaló, 
hanem, élet fog származni belőle. Példája pedig talán cserké
szeinek szívében nemcsak élni fog, hanem serkenteni fogja 
őket a magyar célokért való minden áldozathozatalra.

Jó munkát l Pósiay György
A Magyar Katonaujság is megemlékezett a hős hadnagyról r
Ezeréves szép Hazánkat Isten után hőseinknek köszönhetjük. 

Szent határaink védelmében a mennyei Hadúr sokszor ^olyanokat 
szólít el közülünk, akik szivünkhöz közel állanak s akiknek elvesztése 
mindannyiunk számára mély fájdalmat jelent.

Így történt ez a közelmúlt napokban is. Megdöbbenve hallottuk 
a szomorú hírt, hogy Pósfay László újonnan avatott rangelső hadnagy 
a Nagyvárad melletti harcokban szeptember 15-én hősi halált halt.

Pósfay László 1924 február 18-án született Budapesten. Közép
iskoláit a kőszegi Hunyadi katonai reáliskolában végezte igen jó ered
ménnyel. Innen került a „Ludovika” akadémiára. Az akadémián hama
rosan magira vonta a figyelmet kiváló szellemi képességeivel és katonai 
rátermettségével. Példaképe volt a magyar tisztjelöltnek. Felettesei 
büszkék voltak rá, évfolyamtársai rajongásig szerették. Az akadémia 
minden évfolyamát kiváló eredménnyel végezte. Ez év augusztus 20-án 
avatták hadnaggyá, mint a három akadémia rangelsőjét. Az ifjú hadnagy 
égett a vágytól, hogy mielőbb fegyveresen szánhasson szembe a Hazánkra 
törő ellenséggel. Kívánsága hamarosan teljesült. Mint a Mária Terézia 
I. honvéd gyalogezred hadnagya lekerült az erdélyi hadszíntérre és az 
anyaföld védelmében feláldozta ifjú életét. Szülei egyetlen gyermeküket 
veszítették el benne.

Szinte jóslatként csengenek fülünkben az avatáson elmondott szavai:
— Mikor először beléptünk az akadémia ősi kapuján, már tartott 

a második világháború. Honvédségünk is harcban állott a Hazánkat 
fenyegető ellenséggel. Azzal indultunk neki a leghősibb, legnehezebb, 
de legszebb katonai hivatásnak, hogy ebben a reánk kényszeritett 
harcban még reánk is szüksége lesz a Hazának. Azóta már kétszer 
rántottak kardot új hadnagyok, akikkel még együtt készültünje hiva
tásunkra. Közülük már nem egy áldozta életét a harcmezőn. Tudjuk, 
hogy a ml önként vállalt sorsunk is ez lesz ; harcolni, s ha kell meghalni 
a szent magyar Hazáért.

De minden fájdalom ellenére valami felemelően magasztost is 
látunk az ifjú hadnagy áldozatában. Rangelső volt az ősi tisztképző 
falai között, első akart lenni ágyúk dörgése, géppuskák kelepelése 
közben a csatamezőn is. jó példával akart ott is eiőljárni és megmutatni 
bajtársainak, hogyan kell szeretni a Hazát,

Pósfay László nem futhatta be azt a fényes katonai pályát, amely 
itt a főidőn minden bizonnyal várt rá. Ennél sokkal szebbre vállalkozott. 
Megdicsőüit lelke azóta az egekből tekint aggódó szeretettel a harcoló 
magyar honvédre és példája beragyogja azt az utat, amely elvezet a 
végső győzelemig.

oú



EGY CSEIKÉSZCSIPGT ÉRDEKES ŐSZ! MBIKKItBIRR
Ha föllúpozzuk a magyar cserkészet 

„ösesapatának” az 1. sz. B. K. I. E. kró
nikáját az 1922. esztendőről többek kö
zött a következő bekezdést találjuk: 
munkatábor Dunapentellén, római kori 
ásatás a Nemzeti Múzeum irányításá
val.

A B, K. I, E. cserkészek idén folytatva 
hagyományaikat Párnáz határában vé
geztek ásatásokat, a Nemzeti Múzeum 
egyik fiatal cserkéaztudósa: dr.Bottyán 
Árpád, irányításával.

m
Amint kiérünk éppen az ősi kápolna 

szentélyének föltárásán dolgoznak a 
fiúk. A Pilis felől friss szél fúj, de a 
nap még vígan süti a fiúk csokoládé- 
színűre bámult hátát, (Bemélem, a „fia
talabb korosztálybeliek” is megértik a 
fenti költői hasonlatot ős nem kell a: 
lexikont felütniük a  cs-betűnél, annak 
megfejtésére, hogy mit is jelent, ez a 
furcsán hangzó szó: csokoládé.) Az 
egyik őrsvezető puha ecsettel tisztogat 
egy csontvázat.

— A régész munkáját mindig az óva
tosság, meggondoltság jellemzi, attól 
kezdve, hogy az első kutató árkot meg
ássuk. — Világosít föl Bottyán tanár 
úr, fölfedezve csodálkozó ábrázatunkat.. 
— Mert ha minden rendszer nélkül, 
„hübole-balázs” módjára nekiesnénk a 
leleteknek, több kárt látná a tudomány 
munkánkból, mint hasznot.

Ha jól értettük, tanár ú r valami ku
tató árkot említett. Ez bizonyára vala
mi régészeti szakkifejezés!

— Azon a helyen, ahol valamilyen 
történelmi lelet (ősi pénz, épületdarab, 
fegyver, szerszám, vagy bármilyen más 
régi korból származó eszköz) napvilág
ra  keni), több árkot ásunk és segítsé
gükkel igyekszünk megállapítani a tör
ténelmi maradványok helyzetét, fekvé
sét, A tulajdonképpeni folyamatos ása
tás csak ezután kezdődik meg.

I tt  pl. milyen első leletek keltették föl 
a régészek figyelmét!

— Mi tulajdonképpen folytatói va
gyunk cgyi régen megkezdett munkának. 
Sashegyi Sándor pomAzi régész társam 
már hosszú évek óta folytat ásatásokat 
ezen a vidéken.

— Még diák korában hallott sok mende
mondát s földalatti kincsekről. . .  Több
ször útnak is eredt barátaival egy kis 
terepszemlére. (Ez bizonyára nem esett 
Keltező re, mert ő is cserkész, még pedig 
n legrégibbek közül: 1912 óta híve a 
liliomos eszmének.) Szántás közben is 
gyakran bukkantak fői faragott kövek. 
Evek múlva Sashegyi Sándor már vé
gére járt a dolognak: saját erejéből 
ásatni kezdett és nem maradt el az 
eredmény. Később tudományos körök is 
fölfigyeltek munkájára. Hatalmas kas
tély romjai kerültek felszínre, amely az 
oklevelek állítása szerint mint egy hat 
évszázaddal ezelőtt, Bóbert Károly ide
jében épült és hosszti időn á t az egy
más után következő királyok özvegyei
nek lakóhelyéül szolgált. A török idők
ben elpusztult a fényes kastély. Sashe
gyi Sándor ásatásai során megállapí
tották, hogy a kastély közelében még 
sokkal ősibb romok várnak föltárásra,

—- A mi munkánk igazolta Sashegyi 
Sándor következtetéseit! Ezek a romok 
it t  előttünk egy X II. századból szár
mazó románkori templom alapfalai, ez 
a sok csontváz a templom körüli egy
kori temetőből került elő.

A most föltárt templomról is marad
tak fönn írott emlékek!

— Nem, ezért mondtam, hogy körül
belül a X II, századból való.

Ha nem maradtak fönn írott emlé
kek, akkor honnan állapíthatjuk meg 
ezt a körülbelül időpontot!

-- Különböző útmutatóink vannak. Ta
lán a legfontosabb a jstílus, vagyis ez 
az ízlésmád, amelyben a templom épült. 
Talán nem kerülte el figyelmedet, hogy 
előbb a románkori jelzővel említettem 
ezt a templomot. Abban az időben, ami
kor ezt a kápolnát építették, európa- 
szerte az az ízlés uralkodott, amit ma a 
„román művészt" megjelölésével látunk 
el. Természetesen ez a templom is ma
gán viseli ennek a kor ízlésnek — mai 
kifejezéssel élve, az akkori divatnak a 
jelelt.

Ha tehát minden művészeti iránynak 
megvan a maga kora, akkor bizonyára 
valamilyen művészi alkotás — jelen 
esetben egy templom művészi ízlése, a 
templom „életkorát" is elárulja.

— Természetesen. így állapítjuk meg 
azt Is, hogy ez a kápolna körülbelül a 
XII. századból származik.

Milyen megkülönböztető jelek soroz
nak egy templomot románkori alkotá
sok közé! í

— A művészettörténészek talán egy 
egész kis könyvvel felelnének erre a 
kérdésre, én csak /egyetlen példát raga
dok ki: Jellegzetesek a románkori alko
tásokra többek közt a félköríves befe
jezésit nyílások. Ilyen románkori ízlésben 
épült a jaki kápolna is, művészi kapu
jának hű másolatát a pesti Városliget
ben találjátok meg.

A régészet műhelytitkaiba már így 
bepillantást nyerhettünk, azt szeretnénk 
most már tudni, hogy milyen értéke
sebb leletek bukkantak föl az ásatások 
során.

~  Sok pártát találtunk a női sírok
ban. Pártával temették a fiatal leányo
kat.^ Az egyik legnevezetesebb leletünk 
a képen, is jól látható sárkányt ábrázoló 
szép románkori faragott, kődombormű. 
A csapat tagjai ennek az ősi sárkány
nak kicsinyített másolatát kapták meg 
táborjelvényül, Jánosi Sándor parancs
nok úrtól. Majd évek múlva ez a sár
kány fogja visszavezetni őket az érté
kes munkntábor emlékeihez. Mert bizony 
a napi élményeken kívül egyéb érdekes
ségek is kínálkoztak ezen a vidéken. 
A tábor első napjaiban ellenséges légi
támadások után elsősegélyt is nyújtot
tak a fiúk.

Az ásatás másik nagyjelentőségű tu 
dományos leletét az egyik sátorból ve
szi elő Bottyán tanár úr. Magyar royás- 
irásos gyűrű az Arpádháziak korából. 
A fiúk tüstént nekiláttak, hogy kibetűz
zék az ősi rovásszöveget, de az ed
dig ismert székely rovás ABC betűivel 
nem sikerült megfejteniük a gyűrű 
titkát. t

Az egyik sátor előtt három-négy fiú 
guggol. Papírzacskókba rendezik az 
egyik szétszedett csontváz részeit.

— így kell beszállítanunk Pestre a 
csontvázakat — mondja Bottyán tanár 
úr, a Nemzeti Múzeumban aztán 
minden egyes csontvázon pontos ember
tani méréseket végeznek.

— Hát ez mire jó?
— A történelmi kutatás áj korszakhoz 

jutott el a közel múltban. Azelőtt a 
régészet célja elsősorban művészettörté

neti volt. Ma inkább embertani, faj-, 
művelődés- és népiségtörténeti. Egy ki
ragadott példával élve, régibb történé
szeink szemében egy szép aranyserleg 
vagy egy díszesen faragott oszlop jelen
tette a legbecsesobb értéket. Mi sokszor 
jobban örülünk egy egyszerű agyag- 
edénynek vagy szerszámnak, ha az a 
magyarság ősi életére, művelődésére„ 
szokásaira vet fényt.

Nekünk a puszta csontvázak is sokat 
meséinek! A mi munkánkat is az em
bertani és viselettorténeti szempontok 
irányították. Megállapíthatjuk, hogy a 
pomázi sírokból előkerült csontvázak 
embertani jellege (középtermet, kerek
fej, stb.) arról tanúskodik, hogy ezen 
a vidéken az Árpádházi királyok ide
jében és később, még a törők Időkben 
is magyarok laktak.

Ennek az új történelemkutatási irány
nak nagy magyar úttörője, László 
Gyula professzor, akt kitűnő könyvében, 
a honfoglaló magyarok életét írta meg. 
A fiatalabb régészek föladata lesz azt 
a munkát, amit László Gyula a hon
foglaló magyarságra vonatkozólag el
végzett, a későbbi korok, elsősorban az. 
Árpádházi királyok korának fölkutatá
sával továbbfolytatni.

— A most föltárt, temetőír túl szintén 
az Árpádháziak idejéből származó ma
gyar putritelepek nyomaira bukkan
tunk. Jövőre terveink szerint ott foly
tatjuk az ásatásokat. Nagyon sokat vá
runk ennek a településnek a föltárásá
tól mondja Bottyán tanár úr. — 
Éppen az előbb említett szempontokból. 
A múltban sok tanulmányt írtak  a ki
rályi és főúri kastélyok életéről, művé
szetéről, fényéről — őseink népi mű
veltsége azonban ismeretlen „fehér fol
tot” jelent még ma is st magyar tör
ténelemkutatás glóbuszán.

I *
Délben még izzadtunk a munkától, 

de az októberi esték már hűvösek. Jő. 
este a tábortűz köré telepedni. A tűznél 
a parancsnok úr arról beszélt, hogy ezt 
az ősi magyar községet templomával, 
házaival, embereivel együtt egy napon 
a keletről jövő pusztító tatáráradat el
pusztította. Emlékeztek, a múlt hét vé
gén hány kormos követ ástunk ki -- 
mondja a parancsnoki úr. — Ezek mind 
a hótszáz év előtti barbár gyújtogatá
sok nyomai. De a pusztulás után: újra 
talpra álltunk. Ezt bizonyítja a Bóbert 
Károly-féle királyi kastély Is. Minél 
mélyebbre sújt a csapás, annál nagyobb 
lendülettel kell talpra szöknünk , . .

I t t  a pomázi ősi tábortűz melegénél 
éreztük először életizünek az évezredes 
mondást, hogy a történetem az élet. 
tanítómestere. Vargha Kálmán

i



A hideg azét ismeretlen, szilaj ded- / *  v  \  áfára* w h ó i . / « c c < T A n Y /  a omta9 ablaki álon, ftora feieWnö«*
lomokat tütyürészett; az ólomsziriü jel- < /*  B s C * j* & ■ / %Jt € .i  € J .  « 3 > o S ^ 5 C # jF l  az énekes csoportra. Hirtelen harago-
hők északról vágtáztak az Alföld felé és t, é„ . san csapta ki az ablakot s ahogy csak
hetyke nemtörődömséggel lógatták ron- Irta. Ulvdry F erenc a torkán kifért, lekiáliott :
gyokba burkolt lábaikat, szinte súrolták a vár épületeinek gotyőtépeti tető- — Ferkó 1 , „  , ,
zt'fc'/. Farkaséheztetö, cudar idő hejehujázott a hóbundába lakaródzott föl- A parancsoló hangra abbamaradt az ének. valamennyien felfelé
dek fölött. Nem csoda hál, hogy nyugatom uralkodott lent az ostromló néztek, köztük egy pirosarcú legény ke is mosolyogva, teafához két tenye-
seregek táborában, de fönt a bástyákon is, ahol hatalmas birkabőr subák- révei kürtőt csináíi s úgy kiáltott vissza,
bán, meg ormótlan csizmákban topoglak a vigyázó hajduk, nehogy váratlan — Mit parancsol, édes asszony anyám?
meglepetés érje a falakat. Mert mit lehessen tudni ? Selma a labanc. — Jössz te jel mindjárt l — rendelkezett újra s fejcsóválva, ran-

Az ágyúk mellett jókedvű tüzek piros nyelvvel nyalogatták a pattan- gáttá helyére az ablakot, melybe teljes erővel belekapaszkodott a szel s
tyiuiok puskaportól feketére mari tenyereit. A bástya szélmentes helyére szerette volna leszakítani a fiijukról.
húzódtak a legények, ahol szelídebb volt a tél és bánatos hangon haza- Á másik szóbélből szöszke leány kukucskáu be ijedten.
vágyó dalokat énekeltek. — Valamit baj van, édes? .. . .  . .

Munkács várának parancsnokló úrnője Zrínyi Ilona asszony ott — Ferkó megint nem lér a bőrében1 Énekelteti a pattantyúsokat
ült szobája ablakánál és mcsszc-messze néző szemekkel bámulta a ködbe- ebben a hidegben, lenti a bástyán. Mintha nem notna okosabb dolguk s
vészű hegyeket. IMke valahol Lengyelország jelelt kóborolt, ahol szerel- — mondta bosszúsan.
metes, hites ura, Thököly Imre a „kuruc király” járta a hazátlanok j üiia Borbála az ablakhoz szaladt, de Fakói már nem láthatta
útját és ette a bujdosók Íztelen kenyerét. Hejh, ki tudja merre jár most. . . hiába ágaskodott pipiskedw, mert már nem volt a hajdúk között. A kato-
mit csinál ? . . .  Gondol-e néha-néha hazafelé ? . . .  Ide az elhagyott nák azonban a kis Rákóczi Ferenc nélkül is folytatták a búsongást i
családra ? . . .  Árva magyarokra ? . . .  Sanyargat a labanc, marcangol
a török, rabol, pusztít az idegen zsoldosok sisere hada 1 Hejh, nehéz Bej, búratermetl idő, Hej, megemésztett engem
az élet mostanában. .. Olyan a világ ezen a földön, hogy űzött vad a Köd nevelő szellő, Ez a két esztendő
magyar saját' hazájában. . .  Köd nevelő szellő, Ez a két esztendő. . .

s s w s r  —  Mi;

S & V S ? £ 4 ?.f “ - «• » „ S í i S U S S ü l * -
Rákömiökölt a széles ablakjákra és fátyolos szemekkel nézte a csak szabad.

földhöz. kenueres midőn semmid sincsen Hona asszony jól látta mesterkedését, már éppen szólni akart, hogy:
JA az Isten ió7ád ’lém tó r e S s é m l  maradsz! mikor hatalmas dördülés kíséretében megrenglek a fakik
Kinulük az idő mai t a tó taZszkor A nótát is egyszeriben elvágták odalent. Júlia, anyjához simult menedék
H o í t é l  aL lZ n T ! í aJ a  megymk akkor. keresőm f * *  a kar>uL

__Istenem, Istenem, de jó is lenne, ha valósággá válna a legények — Üdvözlet az „eperjesi hóhér" táborából. Rántotta Garajfa úr
éneke 1 Az olvadó hóiétól megduzzadt Latorca hadd vinné, sodorná fülét a várbeliek nólázása. No de sebaj I Megszoktuk már. Csillapodj,
magával Caraffa generális hatalmas iáborát a vár alól. ... Fis söpörné ytícsi vérem. Vastagok a falak. Látod én is csak asszonyember vagyok,
ki a Magasságbeli valamiféle csodálatos erővel minden dúló idegent mégis helytállók félelem nélkül. .. Már lassan három esztendeje. Mit
Magyarországból. .. Hajh, nehéz idők, nehéz idők l . . .  Lszre sem tehetünk. Ha asszonyt karokra is szüksége van a magyar szabadság-
veik, hogy az újrázástól maga is dúdolja a dalt: m k  ? Látod Ferkó öcséd nem fél, pedig m.ég csak tizenkét éves,

T-- n i „ 'os mnt.1 - w. három évvel fiatalabb, mint te s olyan, mint a szilaj csikó. Ha enged -
\ Y  \>miinfr5 iát n,In me Áiünk^akkor ném nlé9 a kirohanásokon is részt venne. Igaz-e, Feri? — fordultHová kit s-emunk lát, oda megyünk okkor... hátra, de Ferkó már nem volt a szobában.

Megretteni saját hangjától. Szégyenkezve nézett hátra, hogy hallotta-e — No nézed, ez a haszontalan alighanem leszokott !
valaki ? De üres volt a szoba. Ez megnyugtatta. Felállt és járkálni kéz- Lenn a bástyán nagyot dörrent Thököly Imre szakállas agyufa.
dett. A téli félhomály, meg a faiban ‘égő tűz hosszúra nyújtották fekete- Ilona asszony összeráncolta a homlokát és az ablakhoz lepett, 
ruhás alakjának sötétlő árnyékát. Ebben a pillanatból az elhagyott — Ki adott parancsot a tüzelésre? — kiáltott le haragosan,
asszonynak ez volt a leghűségesebb kísérőié. — Én magami — harsogott oissza Ferkó, kezében ott tarloUa

A várvédők odalent új énekbe kezdtek : még az égő kanócot. — Válasz nélkül csak nem hagyhatjuk a jóldvan-
, , ... , , . , ,, - r, i - i i .i ságot. Így kívánja a magyar becsület!Amott kerekedik egy fekete, jelhő. Had izenjek tőled, 3 Zrínyi Ilona eljojtott egy előtörni készülő mosolyt. Tetszett nagyon

Abban tollászkodik egy fekete holló, Apámnak, anyámnak, Ferkó okoskodása. Valóban az ülést vissza kell adni. annak, akiben
Várj meg holló, várj meg, Jegyben mátkámnak. . .  magyar vér csörgedez, méghozzá kétszeresen 1 — de azért haragot sztn-
Mi van ezekkel odalent? Mi telepedett a telkükre, hogy ebben a lelve kiáltott a fiára: 

hidegben nótábmzökkenl a kedvük, mégha búsan is rezdül. .  . Hiszen —  No mégegyel köz béjük s aztán ej t H w f  J *“ ^ 5
olyan régen zengett ének Munkács meggyötöri falai között. Nem értette. kopsz ! — becsukta az ablakot s néhány pillanatig ragyogott a- arca.
Vállat vont. Jó nekik, dalolhatnak, 6 még azt sem teheti.. Előrehajolt de ezt a ragyogást meg Juha sem lathatta, olyan nmd ideig larto.t.
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ABLAKOMBÓL. . .
Ablakomból ha kinézek, 

visszanéz rám már az ősznek 
bús avarja, sárga képe, 

homlokán e szócska: béke.

Lépte csendes, lépte tiszta, 
hangját hullt avar beissza.
Sárga, tarka fák alatt ma 

köd hullt a napsugarakra.

Fénytelen, kis árva kertünk. . .  
■őszbe hinni sose mertünk.
Mégis szép a hervadásod ! 
sírod csöndben magad ásod . . .

Ablakomból ha kinézek, 
visszanéz a régi fészek, 
visszanéz a nyári partról 
a nap. s új sírt sírva hántol.

Antalfy István

,,ftt van az ősz, itt van újra, ,S szép, mint 
ní l'em’ T. udj!' Esten, hogy mi okból 

‘IralmtZ ■' / e szeretem" — írja Petőfi hangu- 
kamm tél)x" e<mk M bngyszemében. Csalta- 
namZnüL eMtem szólóhoz, mondhatnám, ha 
valamilyen népgyülésen szónokolnánk az ősz
Jíh/?égelr0J' W . <tzonhan inkább összeszedtem néhány szép dalt, költeményt gazdag népkölté
szetünk és maköltészetünk remekeiből: ezeket 
trim 00-’ d3.oloa' inkább érzi az ember a
s~!ritrn,%ZÚlJ  ”tudía *slen’ h°9V mi okböE szeretem ? de szeretem.
, , 4  népdalban az őszi termés szerepei leyin- 
i,níb’ isPedl9„a szőlő és a szürettel kapcsolaí- 

Ószl ’•hangulatot" a népköltészet 
tudtommal ~~ nem ismer. Annál gazdagabb 
vidám szüreti nótákban:

Ősszel érik habám a fekete szőlíő
(Kis Magyar Daloskönyv) 

Ettem szőllöt most érik
(Kodály Iskolai Énekgyüjtemény

Oh, mely sók hal terem az nagy Balatonba
(Mi Dalaink)

Kicsiny a hordócska, jó bor terem benne 
(103 népdal).

A népdaloknak egy másik csoportja kevésbbé 
vidám, de minden esetre a legények életében 
Wnjelentős őszi eseményről ad számot: az 
Októberi „rukkolásrót".

Októbernak, októbernak elsejéjén . , , 
ísem síit. a nap Csikkarcfalva mezején 
Elbúcsúzom a madártól, az ágiói,
Azután a csikkarcfalvi lyányoktól.
Az Isten is katonának teremtett..
Az a jámbor pap is annak keresztelt.
Az is leszek, míg a világ világ lesz,
Míg az égen egy ragyogó csillag lesz.

A másik közismert katonanóta is a vidám 
legénysortól s a leányoktól búcsúzik:

Nyílik a zsibavirág 
Rukkolnak a regruták,
Elérkezett októbernak elseje.
De sok lánynak Könnybe borul a szeme. 
Engem babám ne sirass,
Értem könnyet ne hullass,
Beírták a nevemet a nagy könyvbe,
Isten veled kisangyalom örökre.

Az őszi regrutáskodásról is van szép katona
nótánk :

Jaj, de sokat áztam-fáztam..
Van azután olyan dalunk is (még hozzá 

egyik sokat emlegetett régi stílusú dallamunk) 
amelyik a szüret és a katonáskodás képéi össze
kapcsolja :

Szőlőhegyen keresztül 
Mén a leány öccsöstül 
Dunáról fú a szél.
Ha az a szél nem fúna t
T A Í í ' i n  h i f i p j y  s í * v t í n n

Hej, Jancsika, »Jancsika,
Mért nem nőttél nagyobbra 
Dunáról fú a szél,
Nőtté véna nagyobbra,
Lettéi róna katona 
Dunáról fú a szél,

Költőinket is sokat foglalkoztatta az ősz, a: 
elmúlás gondolata. Petőfi már idézett kolte- 
menyén kívül egész sereg verset széniéi az ősz
nek. (Szeptember végén..., őszi él. A*, 
utolsó virágok . . ,, éjs? elején . . ., stb.) '

/ c o. tavaszt szereted. Éri az Őszt szeretem 
Tavasz a Te ételed. Ősz az én élelem" — Ma 
im k  versében Szendrey Júliához. Közismert 
Ssu dallam: Ereszkedik le a felhő, az MU,—
Hl tín k0!,°l *~ebbnél szebb költemények- kel lett gazdagabbakká bennünket.
az ő 7 i % é f & ; 9VÍk le9SZebb km m i‘W

Néma a táj, arca sápadt,
Ra derengő napfény árad ;
Ah, ml vonzó szép halál van,
E  mosolygó hervadásban 1
A fák lombja csendesen hull I . . .
Nem küzdőstül, fájdaíomtul : 
t t t  a végharc (ismeretlen :
Lehet-e meghalni szebben . . . ' t i  
. ,  ,  (Őszi tájnak, ..)

Vajda János elmúlásról tépelődő lelkét is 
megragadja az őszi táj képe:

Az égen a felhő egymást űzi hajtja.
r«O vÍS  ,a iP,aru0n flaÍlovlK a slkár.Csóválja fejét hegyvlen a rnnkkfa :
,,’°dy °,(la megint az örömteli nvár !
Gyuiemlik a holló, varjú kavarogva.
A cinege fazik a tüskebokorba.
A kerti haraszton zokogja a szél:
Elhervad a rózsa, lehull a levél.

(Őszi tájék . . . )
f ? sí bel,y iU arra‘ h°yi) végigvezesse- lek benneteket valamennyi nagy költőnk őszről 

sMó versein, csak felhívom a figyelmeteket
Ár,Ú?'J~vmZ?dwk . (J^d> Juhász Gy„ Tóth Árpád, Kosztolányi D., Babits M ) ilyen 
tárgyú nagyon szép költeményeire, meg a leg- 
ú/abb magyar költőkre, forgassátok az ő köte
teiket is szorgalmasan, állítsatok össze maga- 
h k,na?-?tnne!  IÓV,aJ  bővebb gyűjteményi, dalok- bol küldeményekből. Ugyanígy összeállítható 
egy-egy gyűjtemény a többi évszakról is. Sőt 
t2m S r l fí™ / minden regöshad, ha minden- 
Jéte elképzelhető és elképzelhetetlen tárgykörből 
összeállítana egy-egy müsorszám-tárat, ahon
nan alkalomadtán mindég könnyű volna vá
lasztani (Pld. az Édesanyáról, a katonasor- 
rol, a hazáról, a: iskoláról, a búcsúzásról, a 
faluról, a városról, folyókról, tavakról, stb.).

Haj, regö rajta 1
Ehhez kívánok mindőtükmk jó munkát..

BOY IZGALMAS KÖNYVRŐL
Kertes Préda. „Rohanó áradat" című könw e 

i. _ m„ 5 P^singiz kinin a nagy mongol biróda- 
lom megteremtőjének regényes élettörténetéi 

születésétől haláláig — színes leírásával, 
X , ™  egységes stílusával, a magyarokhoz 

aló vonatkozásaival a legnagyobb érdeklő
v e l6 HlrU,lat igényt, fiatalnál, felnőttnél egva- 
•™„V- D«,különösen a cserkészek találják meg 
■eszményüket a fiatal Temudzsln személyében, 
2éLl.ga?sá?0,s,' nngS'lelkű, lovaglás, segíti a gven- ét, tiszteli az öregeket és sokszorosan fizet a 
vvm-níf ■i6érh Mintha csak a cserkésztörvények' *ze? mt Igyekezett volna élni. Ezek. mellett meg- 
K ”‘t  rá, hogy aki a legnagyobb méltóságra 
Készül, annak a legaprólékosabb gyakorlati 
tfir/ÓS>f gek<S “  e!, keU sajátítania. „A magasra 
ító/i ek ,niPyel,1 keU kezdenie.’' r«v a khá.ni utód a pásztoroktól tanulja a rovásírást, kunyhói 
f e le s t ,  hotalpfaragást, tutajkészítést és iiíd- 
veresl. Megtanul hálóval, vadat, kézzel rucát 
lógni. Nyilnznak, medvére vadásznak, első- 
segeijt nyújtanak és halálra való beteget ápo
lással, friss vérrel újra visszahoznak az életbe, 
Veszélyben füsttel, fénnyel való jeladás után 
■váltott lovakkal viszik a. segítséget.
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S később mindennek hasznát veszi, mindent 
felhasznál fajtája szolgálatában.

Megtanít rá, hogy az igazi férfi hányszor hoz 
áldozatot, hogy az igazsághoz és becsülethez 
hű maradjon. Megtanít, hogy csak az egység 
és összetartás tehet naggyá és boldoggá egy 
nemzetet.

Minden cserkész tanulhat, példát vehet, egy 
kemény* erős férfi élettörténetéből, aki naggyá, 
és hatalmassá tette birodalmát.

E  könyv érdekes, változatos, tanulságos és 
eseménydús története felér bármelyik izgalmas 
indiánregénnyel, de hozzánk mind vonatkozásai
ban, mind földrajzi helyzeténél fogva, minden
képpen közelebb áll. lá/ié

Kószáló Élj* Sasnak 1
Hallgasd csak vörösbőrű testvérem, mit 

üzen Neked egy* a sápadt arcúnk közül. Remé
lem megérted szavaimat és nem kell u csata* 
hárdhoz nyúlni.

Az, hogy az ifjúságnak szüksége van roman
tikára, kétségtelen. Hogy ez miért van így, az
TTtúr* o  l A ln l /  I o n  í o . i i l n l A í i , -  I , ,  í l ,  ű ,  1 . .  . . .  . .. ..

azt. mondani világért sem, vörösbőrü testvérem, 
"°£L ez a t,ű> a Jambpreek világában élő magyar cserkész nem volt jó magyar”

De nézd csak, ma m ár e lju to ttu n k  odáig, 
h o p  a. cserkészet ná lunk  h iv a tás t tö lt he, magyar 
kötelességei vannak . H arcol és küzd a saját 
Í 5 ■£.n!?s5«lc. “ “ Byöf»Ágiiért, ö n tu d a to s  m agyar- 

.  ’ ^ f 1' M óudd h á t, vörösbőrü testvérem,, 
m it t,ondoiSZ( honnan  kell és honnan  elégíti ki 
™.!~a  “  »rt,m antika-szUksegletet.’' a ina

..^ jó sága?  Ugye Te is belátod, hogy 
ne.m kell é rte  külföldre m enni. H iszen hála 
.! A’a n . ,ho“ n an  rom antiká t meríteni
L S r  .rIí'?!ltunkban  is, A hun-m agyar mondák 
világ« felér az indián történetekkel. Olvasd 
f í a k . et G ^d o n y itó l a „ L á th a ta tla n  ember*’ 
v A w - V r r  r o k v.k 'wi>ari 'eJAUzódó „E gri cslUa-
m in ruJá,.TAfS,e;bh?ga-4iyujt annyi romantikát, mint akármelyik Indián regény.

nézd csak, ma, amikor ezer veszély 
fenyegeti magyarságunkat, és lelke« maavar
t é " s l é r w ^ dení ké a .m^ yar « r t « S ? a w 5 S ?tl s,é6rtv és s. cserkeszei is szívvel-lélekkel beállt 
tyüt-Jl üiunkaba, mondd csak őszintén meg,
k iü t .« ?  ? w a ' ? üg-v H hivató indián-kultusz tü ze t élesztgessük? Ugye nincs ' \d d  
h a t  a  kezedet, te s tv é r és ígérd meg! hogy rönfan- 
htóierl. nem m égy A m erikába, M egtalálod azt 
a  n é tíín S é l?  ősm aáyarok sá tra ib an  és táb o ráb an ’ 
n rk td  jó ^ m S k á f  " Wl odalm ában. Ehhez kíván' 
“  a  Jö íSHnkál egy sápad tarcá testvérei
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KOV Á C S  — K A L A P Á C S . . .
Kipp, kipp, kopp, — hangzik ütemesen a falu őszi csend

jében, a kovácsműhely felől jövő pöröly csattogás. Ősz van, 
nagy a szárazság, gyakran kell élezni az ekevasakat. . .  Ahogy 
közeledünk, lovat vezető parasztemberrel találkozunk, 
aki éppen a kovácsműhely felé tart. LAKATOS ISTVÁN — 
ktíydcs mester, — olvassuk a műhely cégtábláján. Emberünk 
után bemegyünk mi is, — a városi fiúkat bizonyára érdekli a 
falusi kovácsműhely s megnézzük, hogyan dolgozik a mes
te r ..-

Adjon Isten, Lakatos úri — köszönti a lovat vezető em
ber a kovács mestert. — Elvezettem a lovat, megkérte vasalni.

— Jól van Péter bátyám — kösse csak meg, majd rákerit- 
jük a sort mingydn. Azzal meg is köti a műhely előtt lévő 
fészer alá s utána bemegyünk a műhelybe.

A mester kék-kötényes, kovdcsműhclyszin arcú ember, 
balkezében egy fogóval tüzes ekevasat tart az ülőn s szapo
rán ütögeti a nagy kalapáccsal a vasat, közbe-közbe az ülőre 
is üt olykor, ami másképp csengve különös színezetet ad a 
kalapács hangjának. A kalapdcsütés alatt nyúlik, éleződik a 
vas s mikor kellőképen kikalapálta az élét, hidegvizes vö
dörbe mártja, ahol „megedződik.“

A műhely felszerelése; az ülőn kívül, — ami egy fatönkre 
helyezett, a vas ütőgetésére alkalmas vasalkotmány — a fú j
tató kemence. Itt tüzesíti mesterünk a vasat, faszén-parázs 
között, amelyre egy harmónikaszerű bőrfújtatóval, — emelő- 
karját a lábával mozgatva — fújtatja ,a tűzélesztő levegőt. 
Van azután egy egyszerűbb fúrógép, egy szorító-satu és sok 
kisebb kovács szerszám, kalapácsok, fogók, csavarkulcsok stb.

Az ekevas megélezése után kimegyünk a lópatkoldst meg
nézni. Gazdurunk fölemeli a ló egyik első lábát s a mester

a Jogóval már le is vette a régi, elkopott patkót. Utána kö
römfogóval elcsípdesi a túlnőtt pata széleit s egy palagyalu- 
val szépen simára körülfaragja. Azután ráméri 'a már előre 
elkészített patkóvasat s jól megszemlélvén, beviszi a mű- 
helybe, ahol meytüzesítve az ülő kúpcilakú végén, kívánt ke
rek formára görbíti és alakítja. Kilyukasztja a szögek helyét, 
s %gy elkészülvén, — amikor még kissé tüzes — kiviszi, ráil
leszti a ló patájára, Égett szaru-szag csiklandozza meg az 
orrunkat s a tüzes vas odaégeti s alakítja magát a ló patá
jához. utána mesterünk még egy kicsit ütöget, alakítgat a 
patkón, majd ismét a ló patájára helyezve, pár szöggel fel
erősíti. A szöget nagy érzékkel és szakértelemmel átüti a 
pata széleinél lévő érzéketlen rétegen s a patából kijött he
lyen ráhajlítja. Ennél a műveletnél megmagyarázza, hogy az 
a lényege, hogy túl szorosan nem lehet a patkót fölszögelni 
— bizonyos kis „játékának“ lenni kell, mert másképp a ló 
lesantul. — Végül egy kis háromlábú bakra helyezik a ló va- 
tajoit, korülveregeti mégegyszer a szögeket, leiás golyózza a 
kiálló pata-széleket — és kész a patkolás.

*7 No, — megint mehet a deres egy jó darabig az új pa
pucsban — mondja, a ló nyakát megveregetve.

Szedi a szerszámokat összefelé, mikor is iskolás gyerekek 
jönnek nagy zBivallyal hancurozva hazafelé. Az egyik fellép 
a kerítésre, bekukucskál s elrikkantja magát; „kovács, kala
pács, — kisüli-e mán a kalács?!"

— Helynye, rossz fattyui! — emeli fel a kovács nagy ka
lapácsát a csúfolódók felé.

A gyereksereg nagy csörtetéssel nekiiramodik az utcának. 
Mi is elbúcsúzunk mosolyogva mesterünktől s indulunk. A 
gyerekek még ott állnak tisztes távolságban és most, már kó
rusban zengik a csúfolódó rigmust: kovács, — kalapács . . .

KOVÁCS KAROLY

i

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Vöröss István: Tfi hegyin. (Exodus.) Versek. 

Erőteljes tehetségű fiatal költő versel. Együtt- 
éréz a néppel, s annak szenvedéseit sötét sz.nek- 
kel Festi. Megérti és szívesen rajzolja az állatokat 
Is. A tárgyaknak, bokroknak, fáknak, ködnek, 
holdnak mind eleven, szinte emberi élete van 
verseiben. Egyik ciklusában a gyermek gondo
latait, érzéseit rajzolja. Némelyik verse szinte 
balladái hangú. Mélyebb eszméi, költészetének 
lelke az előtt tárul föl teljes egészében, aki már 
sok verset olvasott. K. B, i,

Baán Kálmán : ös! magyar személynevek. „Egy 
nép faji és nemzeti öntudatára mindenkor jel
lemző, mennyire vallja meg a mindennapi élet
ben is ősi hagyományait, fajisága jellemző is
mertető jegyeit" — írja a szerző könyve beve
zetésében. — „Minden nép becsüli és használja

ősi nagyságainak nevét, hogy ezáltal is növelje 
nemzeti öntudatát". Baán Kálmán hiteles forrá
sok alapján összegyűjtötte ősi magyar személy
neveinket, hogy elterjedésüket szorgalmazza. 
Előszavában ismerteti a szavak eredetét, jelen
tését, a névadás körülményeit, ezután előbb a 
férfi, majd a női nevek betűrendes jegyzékét 
adja, megjelölve forrásukat, — s ahol tudta, — 
valószínű jelentésüket. Érdekes, s magyarság- 
tudatunkat mélyítő olvasmány. Ű. B. S.

Kovács Ágnes : Kalotaszegi népmesék. Ha tu
dományos szemponttól akarnék ismertetni ezt a 
könyvet, bőven kellene foglalkoznunk a bevezető 
tanulmánnyal. Minthogy azonban célunk nem ez, 
megelégszünk azzal, hogy az idősebb cserkészek 
és vezetők figyelmét felhívjuk rá. Hála istennek, 
a népmese már nem szorul arra, hogy a cserké
szeket figyelmeztetni kelljen rá. Inkább talán 
az a helyzet, hogy a cserkészek keresik lélek

szakadva a mesegyűjteményeket. Nos itt van egy, 
a legjobbak közül. Ketesd kalotaszegi kis falu 
mesekincse. Ami a meséket illeti: azok magyar 
népmesék, azt hisszük, ez elég dicséret, nem szorul 
külön magyarázatra. Az UJ Magyar Népköltési 
Gyűjtemény keretében megjelent könyvet a 
Franklin-társulat adta ki. Minden cserkésznek 
őszintén ajánljuk.

Gyanú, Bónyi Adorján „Négyesfogat" c. regé
nyéből készült film ; egy házaspár már kissé 
elcsépelt féltékenység! tragédiája. Belekapcsoló
dik a történetbe egy espressonak és gazdáinak : 
három fiatal lánynak és egy fiúnak élete. Ez a 
film legnagyobb értéke : az üde, életteljes jele
netek, és a kedves fiatal szereplők.

Mély gondolatokat ugyan nem nyújtó és ma
gasabb művészeti igényekre nem törekvő, de 
erőltetett bohózat! humortól mentes vidám szó
rakozás.

É let v a g y  k á ló i?  A x  o r s z á g  szá m á ra  n in cs íia rm a d ik  le h e tő s é g !
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Á VÁM! PÁN APIÓBJAI
/ r f h  fS írtxhÁ a ISčU n-a

Most is arasznyi magasságúra dagadt az irattározandó 
levélmásolat az asztala sarkán- Pedig vékony selyempapiros- 
bál valók az efféle másolatok. Ehhez nem kell sem szaktudás, 
sem képzettség. Csak pontosság, rendszeretet és némi olvasni- 
tudás. Ezt, szép csendesen Béla is „lerakhatná". Ilyenkor ráér. 
Felviszi hát neki!

— Szekeres, kérem! — szólította meg már messziről az 
öccsét, — ráérne most egy kicsitt Ezeket a leveleket kell le
rakni az irattartókba, de ügyesen, értettet

— Értettem, mister Alagút, csak szálljon le a lóról! — 
súgta vissza vigyorogva Béla, mert éppen akkor senki sem 
■tartózkodott a folyosón, — Te Pali! Tudod-e, hogy az itteni 
falusi népek a lónak is azt mondják, hogy „Csórt De micsoda, 
lármát, csapnak azokkal a kis macskalovakkal: „Csál Prrrí 
Csál Ahá, ahá! PrrJ"

■— Borsnak nyilván elment a sütnivalója! Tökéletlen jó
szág! Ezért akartál hozzám „gurulni", hogy ezt elmonddt 
Úgy látszik, az agyad van ködben! Ügy kupdnváglak, hogy . . .

— Nagy huzat van az Alagútban, nemdebárt Ne olyan 
jetikén, kedves könyvelő úr, már ahogyan errefelé mondják 
a magyarok. Komoly dologról van szó: vészjelet kellene adni 
a Várispánnak, mert igen hordják ám a puskaport az alag
útba . . .

— Belém? Hogyant
— Nem beléd, hanem, abba a láthatatlan alagútba, amin 

keresztül birtokbavehetjük ezt a . . .  várat. Végzetesen ko
moly az eset,

— Kit Holt Merre? Mikort Mit tudszt Vartyogj már értelmesebben!
— Hogy ki, illetve kik, azt még nem. lehet biztosan tudni. 

Egyelőre még csak a lábuk látszik, a törzs és a fej még ködbe 
burkolódzik.

— Siess már és ne mókázz annyit! Bármikor jöhet valaki 
es akkor nem állingálhatok itt félórákig,

~  Ismered az öreg Tauschertt Meg a Pagyákott Azt a 
lógósbajuszútt Valami bizalmiak, vagy mi a csudák. Ezeket 
szemmel kell tartani, hogy ne jussanak a villanymű közelébe.

■ — Hát én aztán bajosan tarhatom őket szemmel az irodá
ból. De mit tudszt Mit akarnak ezek a villanyművelt

— Nem sokat tudok, és hogy honnan, azt még éppenséggel 
nem mondhatom meg. Köt a bet árbecsület, Hanem. , .  szóval, 
■ágy-e, a régebbi leveleket rakom alulra és a frissek kerülnek 
legfölülret Igenis értem, könyvelő úr, kérem . , ,

— Helyes, csak rakja tehát, hadd látom, hogyan csináljat
Bors és Alagút hirtelen átváltozott kifutóvá és könyve

lővé, ment kitiyűt az igazgatói iroda ajtaja és a titkár- 
kisasszony kilépett a folyosóra.

— Béla, lemegyek néhány percre a személyzetibe, Ügyel
jen addig a távbeszélőre. Az ajtót kissé nyitvaíiagytam.

Amint a leány befordult a lépcsőházba, a két „apród” sze
me osszevillant:

— Tiszta a levegő, usgyé, be a várispánhoz, jelentési tennit 
Eredj te, — szólt az idősebbik, — te bármikor be-

•mehetsz, az nem gyanús és le úgyis jobban tudod ezeket a 
dolgokat.

Béla ugrott és máris kopogásra emelte a kezét a párnázott 
ajtó mellett, de abban a pillanatban megszólalt n. távbeszélő 
csengője. Savanyú képpel lépet; az asztalhoz és jelentkezett;

~  Titkári iroda. Szekeres küldönc. . .  Lement a személy
zetibe . . .  Igenis, idebent van . . .  Egyedül. , .  Igenis! Jó sze
rencsét! . . .  Puff neki, ezeknek is most kell jönniük! Most hát 
nem lehet bemenni. . .

Kilépett, a folyosóra és szontyolodottan lépett az asztalához:
— Megette a macska! Üzemvezetői értekezlet! Már jönnek 

is! Hát csináljuk tovább ezt a mókát! Először átlyukasztom 
a lapokat,., igen, lehetőleg egyforma magasságban... íg y . . .

— Jól van, de beszélj még, mit hallottál?
— A munkások egyik részének nyilván elcsavarták a fejét 

és összeesküvés készül. . ,  Rövidhullámú rádiókészülék van 
a telepen, nem tudni még, hogy hol. . .  lehet, hogy csak vevő, 
de az is lehet. . .  meglesz, könyvelő úr, kérem! Félóra múlva 
leviszem!. . .  Tessék parancsolni, főmérnök úr, bejelentsem az 
igazgató úrnak, hogy . . ,

— Nem szükséges! Vár bennünket!
Az .urak bevonultak és Béla dühös volt, hogy még ez az 

árva kis fogás sem sikerült neki, Legalább, egy szót szólhatott 
volna az édesapjának. Amikor visszatért az asztalához, Palit 
már nem látta sehol. Csak a legfelső levélmásolat alján látott 
egy nyilván nem odatartozó fekete pontot vagy gömböt és 
mellette egy felkiáltójelet. Odébb az alagút térképjele sze

rénykedett. Azonnal megértette az üzenetet,; Bors, vigyázz!. , .  
Nohá't, ő vigyáz!

Amikor Pali az irodája elé ért, a földön jóféle gombot 
látott. Lehajolt érte és az eközben beállott pillanatnyi csend
ben hirtelen hegyezni kezdte a fülét. Odabentről halkan bár, 
de tisztán érthetően morzejelek kopogtak valami szöveget. 
Már a kilincsen volt a keze, de állva maradt és önkénytelenül 
is „hallásból vette" az adást:

„ .,. vasre. . .  léket a . . .  gerolajba . . . “
— A kutyafáját! — bosszankodott — mit köhög az a pofa 

odabent, semmit sem hallani tőle. De mi lehet ez a szöveg? 
Felírom és majd kibetűzöm valahogyan. — Hirtelen benyitott, 
de semmi gyanúsat nem látott. Csak a kis Radó úr, az az 
egérképű, tóttá be éppen a fiókját, amelyikben a nyilvántartó
lapok ládái állnak. Gyakori mozdulat ez: naponta akár száz
szor is elő kell vennie egy „hitelezőt“ vagy „adóst", . .  Pali 
maga elé tette a szövegtöredéket;

— . . .  mmrn , . ,  „gerolaj"f Nemigen lehet más, mint
hengerolaj! Olyan lekvárszerű, fekete kulimász, amit a vil- 
lanymü Diesel-motorjainak a hemgereibe tesznek. A Vacuum 
Oil-tól vesszük . . .  Szóval „hengerolajba" esetleg „hengerolaj
ban," t  De micsoda? „vasre" és „lék"? összetartozik a kettő? 
Vagy rosszal vettem és „fik"? Olajfék? Az yászolna, de mi az 
a „vasre"? Hopp! Valami három betűnyit köhögött el az az 
ip se ... tehát lehetne... megvan! „Vasreszelék!” Heuréka! 
De mit keres a vasreszelék, a hengerolajban? — Nem volt mű
szaki ember, mégcsak szakmunkás sem, de azt rögtön meg
értette, hogy a hcngerolajban a vasreszelék igen rossz helyen 
van. Azzal el lehet rontani a hengert. . .  Vájjon nem ez volt 
a titkos rádió hangja? Es ez a vasreszelékei olaj szintén 
valami üzenethez tartoznék?, . .  Ej, talán rémeket láttat velem 
ez a Béla gyerek! Hátha maszlag az egész? Gyerekes locsogás 
és detektívregények fűtötte képzelet szüleménye?... Viszont 
az is igaz, hogy itt „mindenki gyanús, aki él! " . . .  Csak tud
nék valamiképpen apával beszélni! Vagy Ráth főmérnökkel! 
De az biztosan kinevetne. . .  Ejh. ne siessük el a dolgot! 
Nyitvatartom a szememet, fülemet, hátha egyéb is kerül a 
horgomra. Akkor felhívom apát valamelyik utcai távbeszélő- 
állomásról és kihallgatást kérek tőle. Ö majd tudja■ a módját. 
Most ellenben dolgozzunk, mert ebből nem élünk meg,

*
Béla alig vdrta az estét. Izgatták a napi események is. de 

szörnyen fúrta az oldalát Atya levelének a hátralévő része is. 
Hiszen tegnap még valami két sűrűn teleírt oldal maradt el- 
olvasatlanult Odahaza azonban Anna néni kenyérsütéshez 
készült. Más alkalommal Béla boldogan segített, mert ennek 
fejében másnap friss lángot t kapott a reggeli mellé. Most 
azonban szinte gyűlölte a kedves és jólelkű asszonyságot. Juj, 
■milyen soká tart a szita,lás! Juj, most még elkészíti a kovászt! 
Kibírhatatlan! A  máskor oly fürge mozgású néni most nyil
ván szándékosan csigalassúsággal dolgozott. Csakhogy az idő 
jobban leljék! Béla behozta a reggeli faadagot is, vizet készí
tett a vödörbe, üstbe, mosdótálba. Megvetette az ágyát és rá
ült, Elővett valami könyvet, de hamar tétette. Megeresztett 
néhány akkora műásitást, hogy a szomszédék Bodrija, el- 
szégyelhette volna, magát mellette. De Anna néni nem vett 
róla tudomást. . .  Nnnno végre! Elkészült a nagy mű! A. tiszta 
kendő ráterült a hófehérre súrolt nyárfateknőre, a néni kezet 
mosott, összeseperte a véletlenül földre került kis lisztet és 
mielőtt bement volna a szobába, a pohárszékből kél tekinté
lyes lekváros buktát vett elő és odatette Béla elé az asztal 
szélére:

— Nesze, fiam, vigasztalásul, amiért megvárakoztattalak.. 
De ha megetted, azonnal az ágyba, mert későre jár az idő. 
Jócakát!

— Kezét csókolom és köszönöm igen nagyon, szépen! — 
puff ogla Béla a szavakat a hirtelen bekapott fél bukta mellől 
és mihelyt bezáródott az ajtó Anna néni mögött, azonnal elő
kotorta a levelet a belső zsebéből. Hol is hagyta abba tegnap? 
Igen, i t t . . .

„Fiam! Félre kell dobnom minden kegyeletet, mert róla
tok, a jövő nemzedékről vau szó. Azt nem szabad megenged
nünk, hogy ti Is ugyanabba az árokba, ugyanabba a kátyúba 
kerüljetek, mint apáitok. Kimondom hát nyíltan a keserű 
igazságot: vezető társadalmi osztályaink közül évtizedeken 
keresztül egyik sem volt hajlandó a saját önző érdekeit félre
tenni és a közösségért dolgozni, a nemzeti erőket ossz,efogni. 
Mindenki csak a maga tányérjába nézett. Mindenki a maga 
osztályának a nótáit fújta és minden közügy iránt közömbö
sen vonszolta magát azon av országúton, amelyet az ő saj
tójuk taposott ki számukra.

Végre is az 1918. és 1919. esztendő eseményei ököllel súj
tottak a magyarság arcába. A keblünkön dédelgetett ellensé
geink ledobták az álarcot, mert úgy vélték, hogy elérkezett 
az ő napjuk. Szinte alig hihető: az évtizedek mérgező mákonya 
annyira felszívódott már a szervezetünkbe, hogy még most 
sem okultunk. Még most sem láttuk meg a veszedelmes sza
kadékot. amelynek szélére népünk szekerét juttatták.

(Folytatjuk.)

____ SEHONNAI BITANG EMBER, KI MOST, HA KELL, HALNI NEM MER , *,



H Á N Y
Sopron megyében, a Fertőből nyugatra vezető 

»csatorna és á Rábca mellett hatalmas mocsár 
terült, eh a Hanság, vagy röviden, mint a nép 
nevezi, Hány. llégen pákászok, csikaszok, 
halászok birodalma, ma már levezették vizét 
s földjét feltörik. A régi Hány már csak itt-ott 
hagyott hátra egy nádas tavat, t’üzfnligetet,, azt 
is mar csak a főcsatorna, mellett. Ma inkább 
hatalmas rét, itt-ott nádassal.

A régi világitól Ittmaradt halász azonban még 
sokat mesélhet a Hányról, de mégis legtöbbet 
Hány Istókról. Mikor dinnye, vagy kukorica-* 
őrzéskor fellobban a pásztortűz lángja, meg
indul a mese, s a fiatalok tágrameredt szemmel 
nagyot hallgatva néznek a nádastó fele, hátha 
most is felbukkan a mocsaras vízből.

A hagyomány szerint a napóleoni háborúk 
ala tt történt, hogy a Király-tó mellett lévő 
Éger erdőben csodás szörnyet fogtak. Ernber- 
alakü testet félig pikkely födte, teste szőrös volt. 
Gömbölyű fején pikkelyes taraj volt haj hely e t t  
-Félig ember, félig hal. Ujjal közt hártyaszerű 
bőr volt. -A szörnyet a kapuvári várnagy leánya 
tanltgatta, miután megkeresztelték. Eleinte csak 
nyers halat, békát, füvet evett. A leány azonban 
lassan hozzászoktatta a főtt ételekhez. Előbb 
minden ruhát levetett magáról. Később lassan 
megszokták tagjai a nadrág, kabát és csizma 
viselését. Beszélni azonban nem tanult m s|, 
Csupán arra szokott ró, ha éhes volt, „ham-ham’ - 
mai kért ételt. Különös vonzalommal volt a vár- 
kisasszony iránt, ki nem engedte megverni, 
hanem jól bánt vele. És Hány Istók, a nép 
Csicsának nevezi, a maga módján igyekezett 
kimutatni szeretetét iránta. Mint a hagyomány 
tartja, egy lakoma alkalmával a leány elé egy 
nagy tál békát rakott, majd futva menekült el 
a  kijáró verés elől.

Már kamaszos szerelemre gyulladt a várkis
asszony iránt. S mikor a várnagy férjhezadta a 
lényt, Istók a várból megszökött és eltűnt a 
Hányban. Eszterházy herceg is kerestette, de 
nyomát sem találták. Csak az Éger erdő mellett 
találták meg összetépett piros nadrágját.

Egy év múlva ismét Kibukkant a halászok 
csónakja mellett, azonban hirtelen el is tűnt 
és örökre nyoma veszett.

C M M - O i V M  )
- -  A Cserkésztudúsitúk jelentik —

A cserkész szereti a természetet, 
jó az állatokhoz . . .

A legutolsó budapesti légitámadás al
kalmával kedves jelenetnek voltunk 
tanúi! A légiriadót jelző szirénabúgáa 
éppen a 'Cserkészház előtt őrt. el egy 
fáskocsit. A kocsis a Cserkészházban 
nyert menedéket, lova pedig nyugodtan 
várt a kapu előtt, -de csak addig, amíg 
békés volt. a hangulat. Mihelyt légelhá- 
.rítóink működésbe léptek ós „villogni, 
*dörSgni kezdett az egész hadi környék”, 
nyeríteni kezdett a paripa, a farkát 
nyugtalanul csapkodta. Korpády Sán
dor, a!Cserkészház kapusa, aki még ek
kor is a Cserkészház csarnokában, ta r
tózkodott, azt ajánlotta a kocsisnak, 
hogy vezesse be lovát a Cserkészház 
előcsarnokába. A derék paripa valóban 
a Cserkészbázban vészelte át a légitá
madást és „teljes épségben” hagyta el 
menedékhelyét. Korpády bácsi csak azt 
sajnálta, hogy nem, örökíthette meg 
fényképen'' azt a jelenetet, amikor a pa
ripa a Cserkészház „fölbaktatott” öt 
lépcsőjén.

A »2». sz* Szt. Mihály cs. csapatban 
megalakult Segítő Munka keretében 30 
cserkész teljesít légó-mentőőrséget. 

Kaszap István — a cserkész
A  Soproni Hírlap írja:

A szombathelyi püspöksép répceszont- 
•györgyi birtokán táborozott cserkész
csapatok emléktáblává! örökítették meg 
annak idején táborhelyükön ottani tá 
borozásukat egy szelíd gesztenyéiké, 
Ezen cserkészcsapatok közé tartozik a 
székesfehérvári 85. „Zrínyi” cserkész- 
csapat is, melynek táborozásán 1930-ban 
résztvett. Kaszap István is.

Szeptember 17-éni lélekemelő ünnepség 
keretében történt a Kaszap István, ot-

I S T Ó K
Eddig a mese e csodás alakról, Idt a nép 

annyiszor emleget, A Csicsa. .  . Azonban nem 
alap nélküli a mese. A kapuvári plébánia keresz
telési anyakönyvében van egy Hány Istókra 
vonatkozó bejegyzés, eszerint „1749. már
cius 17-én lellételesen meg i  eresztett etett az 
erdőben talált kb, nyolc esztendős esztelen fiú.” 

Nemcsak nálunk van Ilyen félig hal, félig 
ember lény. A votják Vu-murt halhoz hasonlóan 
írják le. A cseremisz Tenges Jumo, a kazán! 
tatárok vízi manója, a finn Akka lengeristennő, 
a vogul vlzfejedelem : Yit-zau és leányai: Vit- 
zau-aylt, mind magasabb. Isteni rokonai.

így Hány Istók emléke megnőtt, elterjedt a 
láp táján. 5 mennél inkább múlt az idő, annál 
Inkább regealakká vált, kinek eltűnte is oly 
titokzatos, mint megjelenése. S a nép tovább 
őrzi, melengeti a Csicsa meséjét, . .

Ifj. Lovas Gyula 364. cs.

tani táborozását megörökítő emléktábla 
leleplezése a táborhelyen. Bépceszent- 
györgy lakossága a leventecsapatokkal 
az élén, körmenetbení vonult ki a  tábor
helyre Mária énekeket énekelve. Dan- 
csics Imre répceszentgyörgyi plébános, 
cserkésztiszt először arról szólt, miért 
volt szüksége a magyarságnak trianoni 
elesettsógében a cserkészmozgalomra. 
Szeretettel és büszkeséggel emlékezett 
meg Magyarország Föeserkészéről, vitéz 
kiskarnak! Farkas Ferenc altábornasry- 
tóI, a Tatárhágó hős védőjéről is, aki 
annakidején az inasfiúkból szervezett 
42. „Rákóczi” cs. csapattal szállt táborba 
Répceszontgyörgyön. Ismertette a cser
kész Kaszap István életét, akit arépee- 
szentgyörgyiek már ottani táborozása
kor szivükbe zártak. Beszéde végén 
hullott le Kaszap István emléktáblájá
ról a nemzetiszíníí lepel a kivonult le
ventecsapatok tisztelgése közben. Az 
emléktáblát a répceszentgyörgyi tábor
ban táborozott cserkészek nevében egy 
cserkésztiszt koszorúzta meg.

A kis ünnepség után a helyszínen 
mondották el az egybegyűltek a Lorettoi 
litániát, buzgón imádkozva érettünk 
küzdő hős honvédőinkért.

Az ünnepségen résztvett gróf Mikes 
János érsek, a répceszentgyörgyi cser
késztáborok bőkezű, aranyszívű házi
gazdája is, aki az egybegyűltekhez in
tézett beszéde végén főpásztori áldását 
adta a megjelentekre. Németh Gyula

A  Veszprémi Hírlap írja: A piarista 
cserkészek nagy sikerű népi táncbemu
tatót rendeztek a  veszprémi Petőfi- 
színházban.

A 313, Kálvin János cserkészcsapat 
cserkészei 21 napos táborban voltak 
22-es létszámmal Nógrád megyében 
Szandaváralján, A Cserhát hegység 
legmagasabb pontján táborozó csapat a 
tábor egész ideje alatt ellátta a kör
nyékbeli községek felett, a légoltalmi 
Őrszolgálatot.

KI LESZ A  GYŐZTES?
Október 15»i verseaytétélek

I.
Most perc-emberkék dáridója tart, v j 
De építésre készen a kövünk,
Nagyot végezni mégis mi jövünk,
Nagyot és szépet, emberit « magyart.

II.
Kicsi marad aki ma hajlik t 
csöndnél a tűnt hang nyoma némább i 
azok beszélnek, kik ma némák !
Van némaság, mely messze haitik, 
a  sok mára visszafulladt ének 
hangokkal terhes a. Jövőnek I

III.
Csak játsszon szemed a pillangóval 
s ne bánd, ha a szívedre száll Is ; 
ennél a magyar ballagásnál 
szebb itt a sir, — szebb a halál Is.
Én üzennék a pusztákra ki, 
hogy jöjjenek érted talyigával 
és álljanak körül énekelve, 
ónekek bús templom-szagával.

IV.
Most a gyáva szemérmetlenség 
Kurjongató rossz éjjelén,
Becsületére jól vigyázzon.
Minden nemes szegény legény.
Egy életünk és egy halálunk,
S a régi hős idők alatt 
Élet s Halál peremén jártunk.
Nekünk nem új e gondolat.

A verseny állása október 15-én:
L helyezettek : Farkas József és László György 

és Varga János (30 értékegység >.
IL helyezetlek t Csermák Tibor, tlurmus íróit és 

ÍUtly Endre (23 értékegység).
III. helyezettek J Kodni János, Latot László és. 

Mezei György (27 értékegység).
IV. helyezettek; Andrási László és Záhorsxky 

Csaba (26 értékegység).
V, helyezettek: Bikky János, Honfly Lajos és 

Zala Endre (25 értékegység).
Beadási határidő : a lap kézbesítésétől számított 

5 nap.
Az október 1-1 versenytétciek megfejtése t

I. Mécs László : Őszi éjjel, őszi szél.
II. Csokonai Vitéz Mihály ;
I I I  Faludi Ferenc :

IV.. Kosztolányi Dezső : Üllől-útl fák. •
MILYEN NÓTA?

Az október f-I tétel megfejtése :
I. Hull n szilva . . .

II. Oh mely sok h a l. . .
-  « > » * ( » H M *  « ■ 11 » 3 »

H Í R E K
Figyelem ! Figyelem I Kérünk minden 275".

Pusztaszer! csapatbeli cserkészt, aki eltávozott 
zentesről, minél előbb írja meg egy levelező

lapon a pontos címét és tartózkodási helyét a 
következő cím re: Dósa László VK őrsvezető̂  
Budapest, IX., Mányoki-út 5. Erre azért van 
szükség, hogy tudjunk minden csapat tagnak a 
hollétéről. Külön kérjük ifj. vitéz Baranyay I s t 
ván VK őrsvezetőt, hogy pontos címét azonnal, 
közölje. Jó munkát !

552. sz. szegedi Feínehází Uávld-cserkészck ! 
Figyelem Schilling Lajos cím e: Budapest, 
I„  Naphegy-u. 19.

A rákospalotai cserkészcsapatok közül, a 
bombakárosultak részére az egyéni gyűjté
sen kívül a 198, 261, 276, 822,' 911, 919 és 
a 935. sz. cserkészcsapatok közösen még 
175,— P-t gyűjtöttek.

Ü ZEN ET A FRONTRÓL
„Sok szeretettel gondolok minden oker- 

késztestvéremre, különösen pedig o 347, 
„Ujmagijarság” és a 3, sz, „Regniim 
Mar tanúm” csapatlisztjeire és cserké
szeire. További kitartást és jó munkát 

Farkas József hdp. őrm .t X — 712,

/E T ~  A  TÖRTÉNELEM  ELŐ TT TE IS  FELELŐS V A G Y  H A ZÁ N K  SO R SÁ ÉR T í j | )



BIKAVIADAL I
IRTA: TAMÁS TIHAMÉR

Arait most elmesélek, akkor történt velem, 
amikor kamaszkorom egyik nyarat Heves me
gyében, a Tisza partján töltöttem. Ezen a nyá
ron ismerkedtem meg igazán a vidéki élettel, 
mely ismerkedés majdnem életembe került.

i targommal —■ melyet épp aznap akartam 
kipróbálni — a füves, homokos lejtőn, a Tisza- 
rév felé tartottam nagy igyekezettel. A Tisza 
a révnél nagyot kanyarodik, úgyhogy a kacs- 
karingós folyóból ISO—200 méteren túl már 
semmit sem láttam, pedig érdekelt, hogy túlról 
elmdult-e már a komp, mert olyankor a halak 
erre, lefelé menekülnek a folyóban.

Egyszer csak — ahogy így ártatlanul szem
len e a tajat lépegettem lefelé, — azon kapom 
magam, hogy valaki követ. Hátra nézek — 
Uramisten ! — >> környék kegyetlenségéről 
hírhedt bikaja földreszegezelt szarvakkal, ravasz 
szándékkal jön utánam. Nem lehetett nagvobb 
távolság köztünk tíz méternél s így hogy leg
alább ezt a néhány métert megtartsam, első 
izgalmamban futni kezdtem, új horgászfelszere
lésemet cselként a gyepre hajítva. Erősen 
reméltem, hogy a halászbolmi után a bika 
érdeklődni fog s megáll egy percre. De nem ezt 
tette a bestia. A távolság pedig már csak öt 
materre csökkent közöttünk, a kétségbeejtő kö
rülmény miatt nagyobb lépéseket kényszerí
tettem lábaimra. Futottam, mint még soha. 
Ha elerem a gémeskutat — gondoltam, — 
néhány perccel tovább élhetek. Még négy, 
mar csak három méter s máris hátamban érez- 
í e,“ .® bika szarvát. Ekkor hirtelen és merész 
lendülettel félre ugrottam, kicselezve a biztosan 
halálos döfést. Emlékszem, igazi torreádor! 
mozdulat volt, mégegyszer már nem tudnám 
megismételni. Mire azután a vadul vágtatő 
bikának is sikerült irányt változtatni, én már 
? ,cs a. gémeskút között álltam harcias fel
készültséggel, jobbomban hatalmas doronggal, 
mert egyéb védő- és támadóeszközt nem találtam hamarjában.

A„ bősz bika már ott toporzékolt a vályú 
másik oldalán, A vályú azonban elég erős és 
magas volt ahhoz, hogy megvédjen egyirányból 
■engem s Így biztonságosabb helyzetben érezvén 
magam támadásba mentem át és nagyokat 
sóztam az állat homlokára —- a szarvai közé. 
Annál vadabb le t t ! Az istálló felől hol már 

'‘lincsel: lettek az egyenlőtlen küzdelemre, 
kiáltozott a nép, hogy üssek a szemére vagy a 
szarva hegyére, amivel csak azt értein el, hbgy 
félrecsavart fejjel megindult a hatalmas szép 
állat, hogy megkerülje a vályút és kiüssön 
onnan, örök időkre. Megindult a kergetősdi.

4, megint a vályún kívül tajtékzott,
mellső lábával messzire maga mögé rúgva a

Bizonyos, hogy a távolabb szemlélőnek min
denesetre érdekesebb és megnyugtatóbb élményt 
jelentett a bxkaval való küzdelmem, részemről

(  o v \ a . \  *1
A tanítóképzős cserkészek bajtársi szol

gálata. Ilyen címmel jelent meg egy cikk 
a miskolci Thököly Imre cs. cs. cserké
szeinek segítőakciójáról, a Magyar Élet 
című miskolci napilap vasárnapi számában 
(1944 október 15).

A több mint 2 hasábos cikket itt nem 
közölhetem hosszúságánál fogva, s ezért 
csak szemelvényekben, mutatom be.

Miftikában az Evangélikus Napközi Ott
hon. Elsősorban az elszállásolási gondok - 
enyhítésére gondoltunk. Sikerült kapcso
latba lépnünk az Evangélikus Napközi 
Otthon elnökségével, amely kérésünkre 
azonnal a lakáshivatal rendelkezésére bo
csátotta az otthont az átvonuló menekült 
testvérek elhelyezésére. A leginkább rá
szorulók most már a lakáshivatal útján, 
részben itt nyernek elszállásolást. 14—18’ 
személy részére van itt kényelmes fekvő
hely, jó mosdó, sőt a főzéshez — habár 
korlátozott mértékben — főzőhely is.

A jobb, boldogabb időkbe illő játék, 
gyermekkacagás zaját most pihenő kis

azonban csak akkor nézhettem nyugodtabb tár
gyilagossággal életemnek e drámai perceit, 
mikor azMstailók felől éktelen ug a tásai és 
hórgéssel rontott felénk, de nyilván a bikának, 
két kis puli. Megmenekültem !

Az egyik puli elkapta a bika orrát, a másik 
pedig annak a szűgye felé ugrándozott. Aki 
ismeri a bika gyengéjét, az tudja, hogy ez az

menekült csaladok csöndes hangulata 
váltja fel. Vannak, akik maradnak, de 
vannak, aki röviddel megérkezésük után 
sietnek, utaznak tovább, rokonaikhoz vagy 
ismerőseikhez. Mi gyakran belátogatunk s 
leginkább a ruhaigénylésben segédkezünk 
és járunk el.

♦
Misi új ruhát kap. Okos, ügyes kis fiú 

a menekült Misiké. Kar, hogy a hosszú 
úton lerongyolódott szegény. Ne félj Misi, 
a cserkész találékony. Szerzünk neked még 
ma valamit! Megállj csak, milyen helyes 
legény leszel még a délután. Megyünk a 
főjegyző úrhoz a városházára. Szerencsénk 
is van, éppen bent van a hivatali termé
ben. Rögtön megérti Misi sorsát s a kért 
ruhát, egy egész öltönyt, azonnal ki is 
utalványozza. Mama meg is veszi hamaro
san.

Délután rövid játékra gyűlünk össze az 
evangélikus templom udvarán. Ott álldo
gál a mi fiúnk új kabátban, nadrágban és 
boldogan mutatja, milyen jól áll rajta.

E néhány sorban sikerült talán bemu
tatnom azt a munkát, amit a miskolci

b X S Í ü  pu“ ‘ SS i0bban’ mInt a iiC5i'
Pedig megfékezve, visszaterelték a 

r th o iV l?0!? én 3 elhidultam, hogy megkeressem elhajított horgomat, mert horgászni készültein 
s — szerintem ez lehetett a legjobb orvosság 
arra, hogy megnyugtassam kissé idegeimet ott 
lenn a parton, Tisza-révnél.

„Thököly-isták" végeznek. A példa raga
dós volt. mert a miskolci cserkész-szerv 
több csapata elhatározta, hogy résztvesz- 
a segítő munkában.

Jó munkát! c i - ~ ,Szabo Gyula
775. sz. Thököly Imre cs. cs. 

cserkésztudósítója

A M ÖVE SZÉPMiVESEK
közelmúltban alakult Irodalmi, Zenei és Tór-

i°55?7a ?k« h5r 5' én tartotta a Magyar Művészek Házának dísztermében az „aradi tizen- 
három emlékére szentelt műsoros összejövetelét.

Benkó András elnök szavai után október 
rtu«nkz.SOcod?nt?>1 tragédiáját dr. Mindszenti Odón és Glatz Itichárd ecsetelte. Mindketten 
hangsúlyozták, hogy támaszunk ás talpkövünk 
a remény és a hit, az akarat és a cselekvés lehet 
csak. Múltúnk hullámvonalhoz hasonlít — 
mondta dr. Mindszenti. Egyszer a mélybe 
bukunk, hogy onnan nehéz küzdelem, munka 
árán újra a béke melegében pihenjünk meg. 
,,c --f-ovács Ilona Mécs- és Ady-verset adott 

i Í 'W  ,Ilo,nka ««y műdalt énekelt, éhből elszakított véreink fájdalma szólt hozzánk. Bokor 
Géza és Budai Lajos énekszámokkal tették 
kíséreté ve] mUS°rt, Tor'la>''J)°rbé]y Pál zongora-

Befejezésül újra Bonlcő András elnök állt 
fel, hogy a MOVE SZÉPMIVESEK célkitűzéseit 
néhány szóban ismertesse : „A MOVE nemcsak 
a test acélosságát, hanem a szellem, a tudás 
erejét is hangsúlyozza” . _

A * * .  « " • « — W -  » » M M  Magyar

A Ma g y a i -  C a . r k < > >  dW bttfel ára « 0  peng«. (Egy ÖMtogben kü,bandái he Vállalatoknak, jogi .tomdlyeknek agy 
U J  évre 40 pengő. Egyes szám ára S0 fillér. * r



A cigány jó tanuló fia gimnáziumba kerül. Dicsekszik is 
•vele az apja fűnek-fának. Amikor volt tanítójával összetalál
koznak, szerepeltetni akarja nagyreményű csemetéjét, azért 
hátbavágva nógatja: ,

— Na Lajkó, ne légy mafla, mondd meg szépen a tanító 
úrnak, hogy mondják algebrául jónapot!

AZ ÜZLETEMBER

— Mondd, Karcsi, mit csináltál azzal az ötvenfilléressel,
amit azért kaptál, hogy bevedd az orvosságot] ,

— Negyven fillérért cukrot vettem, tíz fillért meg Icának 
adtam, hogy vegye be helyettem az orvosságot.

frcandíCIKORÍ AKAVE
Mindennapi kávénkban naponta asztalunkra kerül, 
nem árt tehát, ha megismerjük magát a növényt 
is s foglalkozunk annak termelésével. Miért mond
juk, hogy aranyat ér a gazdának a cikória? Mert

A CIKÓRIA TERMELÉSE A GAZDÁNAK  
MINDENKOR H A S Z N O T  HAJTOTT

TERMELJÜNK TEHÁT CIKÓRIÁT!

„ f r i a n d í ”  J í d i i é ó  z & t n u í u z k  S l L
T E R M E L É S I  O S Z T Á L Y A  
BUDAPEST 113, POSTAFIÓK 5.

A cikória vetéséhez a vetőmagot mérsékelt áron 
adjuk, vetőgépet és vetőembert díjmentesen kül
dünk. Megmunkáló szerszámok kölcsönadásával is 
igyekszünk segíteni azon a gazdán, akinek arra 
szüksége van, illetve, aki ilyent tőlünk kér.

Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. mélynyomása, 
Budapest, VII, Dohány-utca 12. Felelős vezető : Molnár József

a n y a ia k k a l !

HOSSZ
O ^ o t y  \ ! \

Tisztogassunk, csiszotgassunk  I
Be sokan használjátok a „sré" vagy a „srég" szót!
„Verde, rézsútos", „ferdén, rézsútoson, rézsut, oldalvást, 

féloldalason” nem szebb szavakt Minden alkalomhoz meg
találjátok a hozzáillő magyarját.

„Keresztbe." Jó magyar szó. De azért kár . volna mellőle 
elfelejtenünk a. „haránt" szavunkat. Meg a „merőlegesen" is 
helyet kér néha. Ez utóbbit viszont sokaknak kár összekever
niük a „függőlegesen"-nel.

A „parazita" szó valóban parazita a magyar nyelvben. 
„Elősdi” kifejezőbb is, magyar is! Plláthy fiyörsy

Mindenütt kellemesebb, he velünk ez 
O R I O N  H Ö P A L A C K



A helyes megfejtéseket a követ
kező címre küldjétek: „Magyar 
Cserkész rejtvénye”, Budapest, V., 
Nagy-Sándor-utca 0,

Ke a jutalom haszonlesése sar
kaljon a megfejtéseknél. Az biz
tos : ha szorgalmas vagy é‘s meg- 
érdemled, meg is fogod kapni.

Beküldési határidő: 1944 nov. 1.
Az 1944 október l-l Magyar 
Cserkész rejtvényeinek helye* 

megfejtése :
1. Br. Eötvös Lóránd. Irinyi Já

nos. Jedlik Ányos. Juhász István. 
Kandé Kálmán. Kempelcm Farkas. 
Lénárd Fülöp. Pollák Antal és 
Virág József. Puskás Tivadar.

2. 1. Körte. 2. Kétséges. 3. Kántor. 
4. Péter.

3. Hajóskapitány.
4. Kíséreld meg. magad is rá

jössz. '
5. KEMÉNY SIMON 

IDÉNY UN ÁLÉ 
SZH IKON 1M 
KÉ ALOM AVÉ 
USZKÁR ITAT 
N SASHEGY V 
HARS ALMALÉ 
ALI ADAG AD 
IX AVOK EKE 
ASTRA ALPAR 
SZÉC.SI DEZSŐ

REJTVÉNYEK

Ha ezeket a furcsa betűket helyes 
sorrendbe összerakjátok, eredmé
nyül a Magyar Cserkész testvérlap. 
jának, meghatározását kaniátok.

2. REJTETT KÖZMONDÁSOK
Érdekes eset történt velem. Teg

nap esett az eső nálunk. Az ab
lakból láttam, hogy egy ember áll 
a Hbaól elótt. Lassú mozdulattal 
kivett két libát. Többet is elvitt 
volna, de meglátott engem. Én nem 
voltam rest. kiugrottam az ajtón. 
A verandán lógott a köpenyeg, a 
vállamra vetettem - és a szaladó tol
va! után futottam. De késó volt. 
mert a tolvaj a víz partjánál el
tűnt a szemem elöl. A partot fi
gyelve szaladtam utána és meg Is 
láttam, amikor a két csendőr iga
zoltatta. Nemsokára odaértem, el
mondtam az esetet, mire a tolvajt 
elfogták és én a libákkal haza in
dultam. Ügy hiszem, ez sem fog töb
bet lopni! A gyors futásban egészen 
elfáradtam és otthon lepihentem. 
Most zárom levelem, kézcsókom 
add át szüleidnek.

Szebb jövótl ölel barátod
Pista.

Melyik négy ismert közmondást 
rejtettük el Pista levelében?

J. HOL VAN?
1. Hol van a Milleniumi Elmlék- 

mü?
2. Hol van Arany János szobra?
3. Hol van Magyarországon Jég

barlang?
4. Hol van a Dunántúlon kitűnő 

szénlelőhely?
5. Hol van Álsókubln?
8. Hol van eltemetve Kossuth La

jos?
7. Hol van három- legjobb bor

termő vidékünk?
8. Hol van Jókai Mór szülőháza?
9. Hol van a Horthy Miklós-csücs?

10. Hol van a Honvédelmi minisz
térium?

M I L Y E N  N Ó T Á T

(A „102 Madárka" c. nápdalgyűjteményben it megtalálható)

— Nézd, Gyuri be akart csapnil 
Egy torz fényképet csinált és azt 
hitte, hogy nem jövök rá a turpis
ságára.

— Nincs ebben semmi csalás. Sa-
nylkám. Valódi fénykép ez, még
hozzá a javából! Ez egy valódi 
. . .  ........ -t ábrázol!

(Mit gondoltok, milyen állatról 
készült ez a kép?)

5. KERESZTREJTVÉNY 
VÍZSZINTES SOROK:

1, A mai háború egyik félelmetes 
hadihajója. 13- Dunántúli vármegye 
14. Idegen férfinév. 15. Lengyel
országi folyó, nagy harcok szín
helye. 16. Színházban adják. 19, A 
jószivfl teszi. 20. Simon András. 21. 
Dolog latinul, keverve. 22. Idegen 
fiúnév. 24. Gyufa része. 26. Por
tugália miniszterelnöke. 28. Duna- 
Személyes névmás. 31. írunk is, 
menti város Tolna megyében. 30- 
eszünk is rajta. 32. Vissza: a régi 
időkben ez az Írás volt használat
ban Németországban. 34. Régi fegy
ver. 35. Nylrö József híres regény

alakja. 39. Szamárhang (ék). 40. 
összetör. 42. Asszonynévképzö. 43. 
Vadállat, szörnyeteg. 46. Jó idő 
múlva. 47. Fazekas Mihály regény- 
hőse, felcserélt ékezettel. 48. Észak
amerikai félsziget. 53. Lengyel Z, 
Zoltán. 54. A régi Görögország 
olympiai versenyeinek egyik száma.

FÜGGŐLEGES SOROK:
2. Latin költő. 3. Dolog — lati

nul. 4. Csendben légyl 5. Nem azt.
6. Déli pályaudvar. 7. Róla — ke
verve. 8. Romulus és Remus anyja 
(ék. fel., . . . Sylvia). 9. Görög betű 
eleje. 10. Kevert baj. 11. Európai 
nép betűi keverve. 12. A búzát ösz-

szegyüjtő. 15. Délerdélyi vár. 16. 
Énekkar. 18. Visszatért felvidéki 
város. 20. Szombathely római neve 
(kiejtve). 23. Mainz mássalhangzói. 
24. Német fílravállalat. 25. Le — 
ellentéte. 26. SDS.Á. 27. Vissza: 
harag — latinul. 29. Fordított női 
név. 33. Vissza: Istennek ajánljuk 
fel. 34. Betű eleje. 36. Mással
hangzó — kiejtve. 37. Tiltószó. 38. 
Fiatal ló. 41. Parancs, cigányosan. 
44. Ihlet eleje. 45. Sáry Ulrik. 46. 
A hét vezér egyike. 47. Oroszlán 
név (ék.). 49. Kínai hosszmérték. 
50. Kettős mássalhangzó. 51. Zeke 
magánhangzók nélkül. 52. Római 
pénz.

Megfejtésül a vízszintes 1, és 54. sort küldjétek be.


