


A  táltos sirató éneke m ély bugással, 
Rajongva száll az ég  felé. A  göröngyök  
tom pa pufanőssal görögnek a vörös kő
ből vá jt koporsóra, m elyben  K u p a  vezér, 
a környék ura kinyújtózva, élettelenül 
alussza örök álmát az új haza karddal 
szerzett, vérrel áztatott földjében.

A  kőkoporsót messzeföleiről jö tt  kő
faragók faragták ki eg y  darabból —  úgy  
mondják, itáliai m esterek  —  odaát az 
ö rs-h eg y tövében, a Balaton túlsó part
ján, vér  színű köböl. K erek  szálfákon ti
zen két ökör húzta a tó partjáig. Ott ha
talmas dereglye .fogadta be. A zon  úsz
tatták be a hatalmas víz síma tükrén  
K upa vezér kókadtfejű halászai. •

A  tó akkor bágyadt volt a szomorúság
tól és felülete simán feszült, m int a 
birkabőr a táltosdobok hátán.

M ost az elhantolás napján vadul ja- 
jong a víz is. A  szél fü tyü lve sivít. N em 
csak az em berek feldúlt lelke, hanem a 
tó is őrjöngve vonaglik a keserűségtől. 
A  hullámok az eget ostromolják kínjuk
ban, mintha tépni, marcangolni akarnák 
az alacsonyan szálló felhőket. A  sirá
lyo k  vijjogva  rikácsolnak s hiába. küz
denek szilaj szárnycsapásokkal a szél 
erejével, az dühödten m esszire sodorja  
a fehér madarakat. Erőlködve cikáznak 
a száguldó rongy felhők alatt. A  halak 
félelm ükben mozdulatlanul lapulnak az 
iszapban. A  partszéli -nádak örtálló ez
rei a sások barna buzogányaival együ tt  
víz alá hajtják fejeiket, annyira pas

kal ja hátukat a hullámok taraja. ' m eg a 
szél ‘keserve.

A  V árhegy tölgyei recsegnek-ropognak  
a szenvedélyek kavargó súlya miatt. 
Fenn az ormon kőből és fából épített 
.palotában ruhájukat szaggatják és ha
jléka1 lépik az özvegyen  maradt beteg  
úrnő körül a sirató asszonyok, szolgáló- 
lányok éfl az idegenfajú rabnők. Szemük 
asszony arcán két fájdalmas ránc fu t az 
áll felé. Tehetetlenségében m eg-m eg- 
’vonaglik a beteg test; szeretne lent lenni 
a koporsó m ellett, hogy végső búcsút v e . 
'gyen. élete urától. Kupa vezértől, dé óvni. 
akarná két fiát is az áldatlan testvér
harctól. Érzi a bajt és a beteg lest te- _ 

■ 'hrtellenül vergődik, m ert nem tud köz- ~ 
belépni. Hisz egyform án szereli, m ind- 
kellőt: a m egfontolt Som ogyot és a szi
la j  Zalát. Édes v é r e it , . ,

Felviteti magát a palota szakálszárí- 
tójára. Görcsösen tápászkodik fel a 
hevem ről. Belekapaszkodik a fal pere
m ébe és széjjeltekint az elébetáruló tá
jon . Szemben, a tó túlsó oldalán a Bada
csony erdővel fedett lapos teteje igyek 
szik felfogni a szél dühét. M ellette a 

.  Gulács táltosüveghez hasonló kúpja  
szökken az éa felé, tovább az ö rs-h eg y. 
mint a kémlelő vitéz, szemléli a m essze
séget. Alant a tó, m int háborodott öreg  
fejedelem , m érgeszölden harsogja fájdal
mát az ég kék palástja fölött lakozó 
Nagyúr felé. Lent a völgyben a sír kö
rül sokasodik, a gyászoló töm eg. E g y 
mással szemben áll a két testvér. Hátuk  
mögött híveik tömörülnek. Már is két 
táborra szakadt a gyászoló sereg. M i 
lesz a szertartás után? . .  .

Szamok asszony fohászkodik:
— Uram! Uram! Kupa. vezér, ne en

gedd. hogy domborodó sírod fölölt fiaid, 
vért o n tsa n a k ... Testvér ne fogjon kar

dot testvér ellen... 
íg y  m ondja a ma
gyarlak törvé
nye... m ert... test
vér  támad, test
vér bánja! E l
pusztul a> fa jta ! 
pusztul a fajta ! —  
V örösresirt sze
m ei m esszire néz
nek.

A  völgyből fel- 
hallatszik Törde
lnie táltos és a 
garaboncok sirató 
éneke. Néha - -  
amint a sereg fel- 
jajdul — fo jto tt  

_ ... „  .. emberi zúgás is
vfP tjv l a. szél sikoltozásába. összeszo
rított szájjal áll uz anya a) szakállszá- 
rlton és nézi a nagy temetést.

A  hatalmas sírgödör lassan elnyeli a 
kokoporsót, a lenyilazott szolgák hadát 
és a kedvenc, paripa tetem ét,

Somofjy és Zalo, lehajtott fe jje l vesz - 
7iek búcsút a meghalt agától, aki életé- 
ben olyan nagy volt. gazdag, hatalmas 
es erős. h ogy m esszeföldröl keresték ba
rátságát. A z  udvarlások és a szolgahad  
alazkodasai m egszédítette a két fiút és 
m ost szivükben a fájdalom  m ellett a fél
tékenység és a gyűlölet parazsa is éledni 
kezd,

—  Én lépek apám örökébe —  gondolja  
Som ogy, —  én  vagyok  az öregebbik

E n yém  lesz a hatalom és a halár —  
beszél befelé Zala. —  K u pa apám engem  
szeretett jobban.

N ekem  több a hívem . L etörjük, ha lá
zadozni m er az öccs! —  í g y  Som ogy.
, JfVFT  ®, fejedelem  is. A p ám  engem  
küldött udvarába gálát tanulni. É n  va-
gyok  az érdem esebb------ szövi a jövendőt
Zala vitéz.

A  sírgödör lassan betem etődik. Csak 
a feltúrt föld. sárgás sebe mulatja, hogy  
alatta kihűlt testek pihennek: valóim  
íjat. feszítettek , kardot csattogtattak. 
Dacoltak az ellenség erejével, űzték az 
erdő vadjait és szem benéztek a Bada
csony háta. mögül előtörő széllel.

A  papok éneke egyre halkabb lesz s 
azt ts m esszire sodorja a vihar fokozódó  
száguldása.

A  testvérek  villogó szem ekkel m ére
getik  egym ást, K ettő jü k  között ott dom 
borodik az apa- sírja. M ögöttük feg y 
vereseik csörgetik türelmetlenül kard
jaikat.

G yűlölet szikrázik az arcukon; fojtott  
morgolódással bújnak össze a fejek . A  

-hátrább állok m ár előrántották, tegezük
ből eg y -eg y  n yílvesszői és elfeketült kép
pel illesztik az ij feszülő húrjára.

— Cselekedj, urunk! —  suttogják So
m og y fülébe hívei.

—  K upa vezér téged  kedvelt! Ne 
hagyd a jussod, Zala úr! —- tüzelik az 
if jobbat a közelében állók,

A  kardok megvillannak a néha-néha  
Ülőbújó nap fáradt fényében. A  m oz
golódás, a biztatás, a kiáltozás egyre erő
sebb lesz. Öklök em elkednek a magasba 
és fen yegetve rázzák dühüket a síron  
túlra.

A  testvérek mozdulatlanul állnak, 
Küzdenek forró vérükkel. Sokára m eg
szólal az elsöszülött;

— ö csém ! Tiszteld bennem  az öregeb
b el! Átveszem , apám : K upa vezér örö
két!

Felmordul Zala vitéz tábora:
—  Szégyen  ez. uram ! Micsoda dölyfös  

beszéd! N e hagyd magad!
Zalában, felparázslik az indulat, mint 

az erősödő vihar. M ellét döngetve  
kiáltja át:

- -  Nem  ú gy lészen, bátya! Apánk éle
tében engem tekintett utódjáénak. Tud
hatod testvér! Tágulj előlem !

Som ogy táborában magasba lendül né
hány kard; Zala hívei sem  hagyják ma
gukat.

— S z é g y e n !. . .
—  Döntsön  a kard! . . .
— Eb ura fakó! —  kiáltoznak össze

vissza és bgumék fulé indul a kél sereg .

N em  hederitenek a frissen hantolt sírra. 
A  két testvér m ég tétován néz néhány 
pillanatig, de aztán, szinte egyszerre  
villan a kardjuk,

—  É n  lépek atyám, örökébe!
—  Térj ki előlem, pártütő!

M egálljatok! —  háborodik rájuk
Tördemic, az ősz fekete pap. Felrohan a 
sírra, kitárja karjait és ú gy  dörgi, zúgó 
szavakkal:

—  K upa vezér tem etése napján nem  
ontja egym ás vérét testvér! Szerencsét
lenek! A  kard beszennyeződik, ha d ív 
ányától lett fiák csontján csorbul, az éle! 
N em  féltek  Isten  haragjától}! Nézzétek, 
fönn, beteg anyátok halálán van m ioi- 
tatok! A h elyett, h ogy apátok sírja fö
lött kezet fognátok, acsarogva yyü löli- 
tek egym ást. A z  álkos testvérharc újra 
felüti a fe jé tf  N em  okultatok: Lebédiá- 
ban is voltak, pártütők. N em  jöttek  ve
lünk az új hazába. Leváltak a m agya
rlak erős töm egéről. Visszafordultak ke
l e t r e . . .  az ellenség közé! Féltek n yu 
gattól. M egtörték az eg ységei. G yön gí
tették  a fajtát, akárcsak ti. két elvete
m ült testvér! M it akartok hát} V ere
kedni} M enjetek inkább a gyepükre, 
ahol ugrásraTkészen. vicsorogva fene- 
kedik reánk a legyőzőitek  alattomos se 
rege. Ott csapoljátok m eg sűrű véretek  
bíbor patakját,! . . .

—  A  vagyon  az en yém ! — kiabált 
közbe Som ogy.

—  A z en yém ! —  követeli magának az 
egészet Zala.

—  Ö, ti balgák! Elhom ályosult, gyer
m eteg agynak! Mind a kettőnek ju t ele
gendő vér nélkül is. A zt sem  tudjátok  
majd számbatarlani. Te. Som ogy fiam  
—  fordul a táltos az öregebb felé. —  
örökké a vízen kujtorogsz. Hajkurászod  
a kócsagot, m eg a darát; keresed a nádi- 
farkas búvóhelyét, hogy feg yver  nélkül 
összemérd vele erődet. L egyen  tiéd ez 
az o ld a l . . .  Te m eg, Zala öcsém —■ be
szél a fiatalabbhoz. — ki újholdtól hold
töltéig is űzöd a bölényt, m edvét, vad
disznót, a szarvasi a túlsó vart hegyes-  
völgyéé rengetegeiben, elégedi m eg az
zal a résszel. K ettőtök közt ott. fog  fe
küdni a Balaton és elválasztja Som ogy  
földjét Zala birtok á tól . . .

A z öreg pap láthatólag fáradt már. 
de azért folyta tja :

—  h ív  kívánja m eghalt apátok, K upa  
vezér szellem e. A  közös test,, a közös vér  
jóban, rosszban összetartást parancsoló 
törvén ye . . .  B ék ü ljetek ! V egyétek  bir
tokba az új föld gazdag lankáit, vizeit, 
rónáit, hogii m inél előbb pótoljuk azt a 
veszteséget, am it a lebédiai vártütés és 
a honfoglalás harcai okoztak . , .

Som ogy és Zala összenéz. Küzdenek  
ölésreajzott indulatukkal. K örültekinte
nek a tájon, aztán fel a. palota felé. 
M egpillantják beteg anyjukat is. amint 
kapaszkodik a. bástya falán. Szinte le
sodorja a gyen g e asszonyt a vihar szá
guldása, Látják rém ültre tágult szemét. 
Rádöbbennek kínjára, és a testvérharc 
borzalmára, ja r d o t  markoló kezük le
ereszkedik, arcuk, m egenyhül, majd las
san megindulnak egym ás felé. A  sír
domb közepén találkoznak, M ár nincs 
harag a szivükben.

—  Bocsáss m eg, bátyám ! . . .
—  N e haragudj, öcsém ! . . .
— Jó lesz-c íg y ?
—  B őven  elegendő . . .
A  két kéz roppanva markolja át e g y 

mást. A z  arcok kom olyak, de a szemek  
m osolyognak:

— Testvérharc nem lesz köztünk 
többé!

— Apánk em lékére: nem ! Soha. míg 
élünk!

A  kettéosztott sereg ujjongva ránt 
kardot és összekeveredve örömmámorban 
ünneplik a m egbékélt Kupa-fiáikat,

Fenn a palota, szakállszárít óján le- 
hanyatlik kerevetére a beteg Szemök 
asszony és éltető álomba merül.

A  vihar csillapodik; a nap végigcsó- 
kolja 11 Balaton két partján elterülő v i 
dék zöldjét. E gyik  oldatnak Som ogy, a 
másiknak Zala vitéz lett az ura.



A JÓ  HARCOT VÉGIGHARCOLTAM, A HITET MEGTARTOTTAM, VÁR REÁM AZ 
IGAZSÁG KOSZORÚJA, MELYET MEGAD NEKEM AZ ŰR, AZ IGAZSÁGOS BÍRÓI

A H A Z Á É R T  É L E T Ü K E T  A D T Á K  A B E C S Ü L E T  M E Z E J É N :
DÉKÁNY OTTÓ MÉSZÁROS GYULA

hdp. őrmester, a 196. sí. Damjanich cscs. . határvadász, a 919. sz. Arany János cscs.
tisztje. *■

ERDŐSI GUSZTÁV POSFAY LÁSZLÓ
zászlós, az S. sz. KEG . cscs. tisztje, hadnagy, a 223. sz. PLSZ. cscs. tisztje.

GADÁNY LÁSZLÓ SOMLYAI GÁBOR
zászlós, a 25. sz. Szent Imre cscs. tisztje tüzérzászlós, a 171. sz. Erdősi cscs. tisztje. .

DR. HALLER KÁLMÁN SZIRÁKY BÉLA
zászlós, a 15. sz. Bethlen Gábor cscs. tisztje. hadapródőrmester. a 440. sz. Szent István

DR. HELL ALBERT cscs' tiszt(e'
főhadnagy, a 2. sz. B. K. G. cscs. tisztje. TÁBORI-TRAPP ISTVÁN

HÜTTL KÁLMÁN repülőszakaszvezető, a 912. sz. cscs. íérfi-
tüzérfőhadnagy, a 171. sz. Erdősi cscs. tisztje. cserkésze.

KISFALVY OSZKÁR VÉCSEY JÓZSEF
a 440. sz. Szent István cscs, főhadnagy, a 48. sz. Rákóczi cscs. tisztje.

KOVÁCS MIKLÓS ZSÁMBOKI DEZSŐ
a 48. sz. Rákóczi cscs, repülőőrmester, a 431. Kinizsi Pál cscs.

KITÜN TETETT CSERKÉSZKATONÁK, akikre mindnyájan büszkék vagyunk:
CSÁSZÁR FERENC PEST ANTAL

tüzérhadnagy, a 318. sz. kőbányai Méllusz cserkésztiszt, az I. cserkészkerület h. cser-
cscs. tisztje, Signum Laudis hadiszalagon készvezetőtisztje dicsérő elismerés, hadi-
a kardokkal, I. osztályú Tűzkereszt. szala* on a kardokk*'-

f  VÉCSEY JÓZSEF
t  DR. HALLER KÁLMÁN * főhadnagy a 48 sz. Rákóczi cscs. tisztje,
1 kormányzói dicsérő elismerés,

zászlós, a 15. sz. Bethlen Gábor cscs. tisztje. ,
a 25. sz, vezérkari főnöki,jelentés méltatta OR. VINKOVITS SÁNDOR
érdemeit. főhadnagy, a 3. sz. Regnum Marianum cscs.

tisztje, kormányzói dicsérő elismerés, koro- 
• ,  ,  nás bronz érdemérem a hadlszalagon a

KISS ISTVÁN LÁSZLÓ kardokkal.
főhadnagy, a 73. sz. Bacsányl János cscs. ZSÁMBOKY DEZSŐ
parancsnoka, kormányzói dicsérő elismerés repülőőrmester, a 431. sz. Kinizsi Pál cscs.,
hadíszalagon a kardokkal. német vaskereszt.

( T/ z hősi halottunk nevét lapunk 1942 január 15-i, t i z e n h á r o m é t  1942 szeptember 15-1, t i z e n k e t t ő ó t  1943 január l-l, t i z e n h a t é t  
1943 április 15-i, t i z e n h á r o m é t  1943 augusztus 15-i, n y o l c é t  1944 január l-l, h a t ó t  1944 április 15-1, 1 1 z e n k e 1 1  ő é t 1944 augusztus 15-1 
számunkban közöttük. Kérünk minden csapatot és minden cserkészt, hogy további adatok és hírek beküldésével segítsék elő a hiánytalan névsor összeállítását.)
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A Z  Ő R S É G E T  T I S Z T E L E T T E L  Á T A D O M !
Háromesztendei szerkesztés után átadom a 

szolgálatot. Három évvel ezelőtt sokan ijeszt
gettek azzal, hogy a cserkészetnek úgyis 
befellegzett és a Magyar Cserkészt úgyis 
elnyomja az akkor nekilendült Szebb Jövőt! 
Egyik jóslat sem vált be ! Most is azt tapasz
taltam, amit máskor is, sokszor: azoknak van 
igazuk, akik hinni és bízni tudnak !

Kedves és szép munka volt ez a három
esztendei szerkesztés ; pompás érzés tudni, 
hogy munkám eredményét 40— 50 ezer fiú 
olvassa, dicséri vagy szidja . .  . Mert, ahogy 
nincs szakács, aki mindenkinek az ízlését el
találja, nincs rádióműsor, amely ellen senki 
sem emel kifogást, nincs olyan szerkesztő sem, 
akinek a munkájával minden olvasó meg volna 
elégedve. Ezt mindig tudtam. De egyet min

den olvasó higyjen el : mindig teljes szívvel, 
teljes lélekkel igyekeztem a legjobban elvé
gezni a munkámat ! Soha kellemetlenségeim 
nem voltak, soha cikkhiánnyal nem volt 
bajom,: a lap kis (és még kisebb) terjedelme 
volt az én egyetlen nagy bánatom I

Most azért adom át a helyemet, mert nem 
tudom tovább megoldani a szerkesztéssel járó 
feladatot. Már hónapok óta Budapesttől távol 
vagyok, esetleg még távolabb kerülök. A mos
tani vasút- és postaközlekedés mellett a moz
galom központjával, a budapesti szerkesztő
séggel a kapcsolatot nem tudtam már fenn
tartani. Az első hónapodban még sikerült ez 
a „távszerkesztés” , de'm ost már cserkész- 
lelkiismeretem az átadást parancsolta.

Három év alatt három helyettesem segített

a munkában : Czakó György, Szebeny Antal 
és Vargha Kálmán. Mind a háromnak ezúton 
mondok köszönetét. Hálás szívvel parolázok a 
kedves munkatársakkal és szeretettel ölelem 
meg a lap útján minden olvasómat. A Mozgalom 
vezérkarától és tisztviselőitől tisztelettel és 
köszönettel búcsúzom, a kedves jó Nyomda 
minden tagjának pedig köszönettel szorítom 
meg ügyes munkás kezét !

Utódomnak ezúton kívánok jó munkát. Az 
ő feladata lesz a lap tartalmát kiegészíteni 
mindazzal, ami nálam hiányzott. Fogadjátok és 
segítsétek őszinte, igaz szeretettel. Megér
demli ! Most pedig jelentkezem a Magyar 
Cserkész munkatársai közé, mert a lap és én 
továbbra is nagyon jó barátok maradunk !

Jó munkát és szebb jö vő t! V elősy Béta

MI AZ IGAZSÁG A NÉPZENEVITÁBAN ?
aki úrgőggel telve a városból akarja a népet 
igaz magyarságra — a halat úszni — tardtani, 
az mindezt nem értheti meg és Bartóknál 
továbbra is néger zenét fog keresni. Az „o lili”  
zene ostoba vádja azon alapul, hogy zeneileg 
neveletlen flil tényleg összekeverheti egyes oláh 
dallamokkal egyes népdalainkat, mint akár 
törökkel vagy japánnal is, mivelhogy mindegyik 
keleti, török művelődési hatású ősi zene. De 
csak különböző rokonsági fokok vannak, mint 
ahogy egy német sem fog pereátot kiáltani egy 
német népdalra, ha természetes rokonságot 
mutat egy franciával. Azután, még az is igaz, 
hogy az a magyar népzene, mely egyaránt ki
mutatható a Dunántúlon, Zomborvidéken és 
Erdélyben, az oláh népterület egy töredékére 
hatott, tehát ott magyar eredetű zene él. No bölcs 
doíog is azt mondani, hogy a nagyapa hasonlít 
az unokájára és nem az unoka a nagyapára !

Ami a „nótát”  illeti, ennek jobbik része 
uraktól ered, vgn köztük sok szép is, főleg 
azok, amelyekben a parasztzene hatása is meg
mutatkozik. Csakhogy még ezekből sem lehet 
fölépíteni komoly magyar zenei rendszert, mint
hogy egyrészt tömérdek bennük az idegen, 
főleg cseh, tót és német hatás, másrészt már 
maguk is mesterséges alkotások, tehát nem 
lehetnek természetes alapjai újabb ilyeneknek. 
(Mintha egy házat nem kövekből vagy' téglák
ból, hanem egy másik ház szétvert darabjaiból 
akarnák összekábálni.) Ami pedig a nóták rosz- 
szabbik részét illeti, amiket, egyes pesti cigányok 
és szalonzenekarok oly előszeretettel kennek föl 
a vonóval a hegedűre, nos, ezekről az álnépies 
nyavalygásokról jobb nem beszélnünk.

Most még egy szót Lisztről és másokról. 
Liszt csodálatos lángesze sok erejét veszejtette 
kárba, amikor, nem ismerve a parasztzenét 
(pedig érezte, hogy kell lennie, de nem jutott 
el hozzá !), az úri nótákból igyekezett magyar 
zenét teremteni. Hihetetlen megérxöképessé- 
géuek köszönhető, hogy mégis alkotott néhány 
művet, melyekben eltalálta az igazi magyar 
hangot. Sem lángoló magyar széliemét, sem 
lángeszét nem sértjük meg azonban akkor, ha 
megállapítjuk, hogy a magyar zenét nem terem
tette meg, csak a magyarosai (szándékában 
magyart). Erkel már sok mindenre rátapintott ; 
gyönyörű, nem eléggé méltányolt dalművei az 
igaz út felé is mutatnak. (Kodályék ellenségei 
nem ezeket a részeit méltányolják alkotásainak ! 
Utánuk hosszú és kínos topogás jött Liszt: és 
Erkel nyomán (mint ahogy sallangos költőink 
Petőfi és Arany külsőségeit és főleg az előbbi 
hibáit utánozgstták végnélkül). Bartók is e 
nyomon indul és csak erdélyi népdalgyüjtőútja 
döbbenti rá az igazi magyarságra, amikor egy 
parasztfurulyás kedvéért megtagadja egész addigi 
munkásságát.

Hubay, Dohnányi alkottak sok szépet is, 
nemzetközi, hol olaszos, hol németes, ritkán 
korábbi, elavult franciás modorban. Ha magyar 
témát használnak is föl, ezt idegen hangrend- 
szerbe fűzik, mintha Beethoven, Brahms vagy 
Massenet tette volna. Ebből fakadt egy-egy 
jó mű, de nemzeti zene vagy világverő alkotás 
soha.

Aki elszakad a néptől, az ősi gyökértől, annak 
a szépsége legfeljebb csak olyan lehet, mint a 
fagyöngyé : ide-oda vetődik, könnyen kiirtható 
s a fának is szenvedést hoz, amelyen megtele
pült. Ezt minden alkotó és minden mübirálóm 
is tartsa szem előtt! Piláthy György

Honkeresíí cserkészek ! 
Olvassátok el figyelmesen ezt a 
tartalmas, tömör tanulmányt I 
A „Nomád-próbánál”  hasz
nál veszitek f

Aki csak valamcnúyire is érdeklődik ma a 
magyar zenei élet iránt, annak föl kellett már 
figyelnie arra az ádáz harcra, amely a mai 
magyar zene nagy alkotói, Bartók, Kodály és 
követőik körül dúl. Sajátságos harc ez. Az ember 
— kívülről, — azt vélné, hogy Bartókék, ezek a 
forradalmárnak, rombolónak, oláhvezérnek, mi
egymásnak kikiáltott nyughatatlan szellemek, 
bősz gyűlölettel estek neki mindennek, ami 
hagyomány, ami ősi, a megtámadott ősi szel
lemű magyarság pedig védekezik. Es mit lát
tunk? Bartók, Kodály és társaik egy önfeláldozó 
élet munkájával járták az üldözöttek útját, el
mentek a magyarság leglstenhátnmögőttlbb ful- 
valba, csöndben, békében keresték azokat a 
tiszta ősi dallamokat, amelyek még élnek az 
idegen hatásoktól meg nem rontott parasztság 
ajkán ; örültek, ha minél régibb hagyományra 
bukkanhattak, dicsőítették parasztságunk ha
gyományőrző ragaszkodását, s utána komoly 
tudományos munkával elénk tár.ták mindazt, 
ami e dallamokban sajátságosán magyar, igazán 
népi, megingathatatlanul ősi volt. Az egész 
művelt világ által — Berlintől Newvorkig, Milá
nótól Tókióig —  elismert alkotótehetségüket 
pedig illő alázattal állították a magyar nép
zenéből kikristályosodott elvek szolgálatába. 
S ugyanakkor az ellenpárt —- ki saját állítása 
szerint az igaz magyarságot védelmezné — egy
szer sem ereszkedett le a néphez, falu sarával 
egyszer sem „mocskolta” össze szaloncipőjét. 
Budapesti csillárfényes hangversenytermekben 
ülve, sőt többnyire még nem is ott, hanem 
dohánykormos kávéházi asztaloknál, vezette 
le a kificamodott pesti éjtszakázás Ízlése szerint 
elrontott játékú cigányok legfeljebb 80— 100 
éves „nótáiból”  az ihajtyubajozó tőrölpattant 
magyarságot s ennek nevében nyargalt neki 
Bartóknak, Kodálynak.

Hát lássuk tárgyilagosan, mi is a tartalmi 
különbség a kétfajta zene között? Bár a mon
dottak után azt hiszem máris világos minden 
gondolkodó fej számára, hogy alighanem azok 
lesznek a magyarabbak, akik a paraszttól tanul
tak magyarságukat, mint akik a kávéházi 
cigányoktól vagy legjobb esetben néhány ide- 
gén polgári származású és Brahms, Schumann 
Verdi, Puccini, Dvorák zenéjén nevelkedett, 
zeneszerzőtől, előadótól.

A népdal, amiről cserkészeknek már nem kell 
részletesebben elmondani, mii ér és mit jelent, 
nálunk jellegzetesen egyszólamú, a nép nem 
kiséroszóiamok hangzafaival, akkordjaival együtt 
gondolja el. A nagyzene, műzene viszont min
dig harmónikus, összhangzásra épül. Hogyan 
lehet áthidalni ezt az ellentétet úgy, hogy ne- 
csak a szerzemény földolgozott dallam! elemei, 
a témák legyenek a népdal szellemével meg- 
egyczok, hanem a mű egész rendszere? Nos, 
ahhol, hogy a dal záróhangját első hangnak 
Véve, hogyan következnek fölötte az egész 
és felhangközök, először is megállapíthatom, 
olyan hangsora van-e, amely —  esetleg kisebb- 
n agy óbb eltérésekkel — beilleszthető a tőlünk 
nyugatra a népzenében dívó s a műzenében a 
múlt századig uralmon volt dur-moll hang
rendszerbe. De ez még nem elég. A dur-moil

rendszer lényegéhez tartozik — s itt van az 
átmenet a „vízszintes”  egyszólamú dallamtól 
a „függőleges”  hangzatokig, — hogy az alap
hang kvintje fontos, „domináns”  szerepet tölt 
be a dallamban, rá fontos helyeken visszatér 
a dallam, megnyugszik rajta, kiindul belőle egv 
szakasza stb., ezenfelül más hangoknak is van
nak hasonló, de kevésbbé fontos, viszont jellemző 
„funkcióik” . Amikor azután a hangzótok épülnek 
a dallamhoz, kiinduló alapjukul e funkciók 
szolgálnak, mivel minden zenei rendszerben 
— bonyolult lélektani-élettani alapon —  pár
huzam áll fönn a hangok „vízszintes”  és a „függő
leges”  szerepe közölt. Egyes dallamrészek meg 
mintegy' kiteregetett függőleges szerkezetek. 
(Ez különben a müzene egyik szerkesztési eszkö
ze is : az akkord hangjait egymásután venni a 
szólamban.)

Le lehet tehát olvasni a népdalból, hogy abban 
a zenei rendszerben, amelybe tartozik, milyen 
hangzatépítkezési lehetőségek vannak, ősi ze
nénk pedig — amelynek ősi mivoltát cseremisz 
hasonlóságok perdöntőén bizonyítják — egy 
bizonyosfajta ötfokú (öt hangot használó) 
hangsoron alapszik, amelyből a német és más 
nyugateurópai zene dur-moll funkciói hiányoz
nak, viszont vannak /elismerhető /átépítési saját
ságai, azaz nem alaktalan hanggyurma. A nyo
mába csatlakozó ú. n. „egyházi ‘hangnemeink”  
(héthangú hangsorok, egyikük szemre azonos 
a mollskálávai, de funkciói nélkül, egy újabb 
fejleményű ugyanígy a durskálával volna egv- 
kepd, de ismét funkciói nélkül, sőt olykor az 
ütfoküságnak megfelelő szerkezetbeli sajátosságai 
vannak) megint csak ezeket a magyar sajátsá
gokat mutatják, továbbfejlődött, * keveredett 
slh, fokon. Az ötödik foknak (kvintnek) nagy' 
szereke jut, de nem dur-moll módra : népünknél 
a dur-moll funkciók idegenek !

Bartók • és Kodály ezeket n sajátságokat 
olvasták ki népdalainkból és alkottak ez alapon 
világhódító műzenét. Tettük annál értékesebb, 
mert arra az időre esik, amikor a dur-moll fűnk- 
ciok által korlátozottá s a bonyolultabb mai 
idők kifejezésére alkalmatlanná vált a zene és 
világszerte megindult az új, szabadabb kifeje
zésmódok keresése. A németeknél Strauss 
Hichárd.Reger.Hindemith önmagukból,kigondol
va kísérelték meg az új zenei nyelv megte
remtését, a franciák vdágnagysága, a nagv 
zeneköltő, Debussy még a maláj népzenéhez 
is segítségért fordult, az oroszoknál Musszorg- 
szltlj ugyan még a népzenéjük alapján újította 
meg a műzenét, de utódai már — így a nagy 
Sztravinszkij —  nem tudtak elég szilárdak 
maradni ezen az alapon. Ugyanekkor nálunk 
Bartók és Kodály a magyar népzene alapján 
tudott olyan zenei rendszert fölépíteni, mely- 
ma már az egész világon hat s Így végre egyszer 
a magyar lángész nem szorult vissza szűk 
határaink közé, mint a két Bolyai, Jedlik, 
I’reysz, Lőte, Semmelweis, Arany János, Szinyei- 
Merse és annyi más esetében. Talán ez. fáj azok
nak a kislclkeknejt, akik egyrészt nem bírják el, 
hogy egy honfitársuk vigye sokra a világban. 
(Senkisem próféta otthon, de ne is legyen —• 
mondják ők), másrészt pedig Drdla és mások 
zeneiskoláján és a németeknél húsz-huszonöt 
eve félretett, de nálunk ma is élő zenei képzete
ken, a komoly zenében már Beethovennél idejét 
" ’ ujta dur-moll merevgörcsökön nevelkedett 
fülük megriad és tüzet kiáltat olyan harmónia
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Főcserkészünket a napokban országos elhelyezési kor

mánybiztossá és most vezérezredessé nevezték ki! Mozgalmunk 
minden tisztje, jérficserkésze és cserkésze tiszteleg vitéz kis- 
barnaki Farkas Ferenc jőcserkész úr előtt és igazi cserkész- 
letkületel kívánó új munkaköréhez az Úristen áldását vs 
segítségét kérjük. Ezekben a súlyos napokban, amikor a köte
lességtelj esités néha szinte már emberfeletti nehézségeket állít 
elénk, biztos eröjorrást jelent számunkra, ha mintaképekre: 
minden körülmények között helytálló kemény férjiakrd tekint

hetünk.
_____ i./—  A Át**** Totan in m u n k á t !

E S T E
B É K E F F Y  G Á B O R  V E R S E  

Elpihent már a kis falu, 
Minden alszik, csendes. 
Becsukódott minden zsalu, 
■még madár sem repdes.

Bandukol a falu őre, 
házak előtt kökként, 
Ráköszönt az idegenre, 
ki elébe csöppent. . .

A toronyban bagoly huhog, 

macska szeme villan.
<, Jegenyefa-liget suttog, 

vén kuvasz nyög, nyikkan.

Felhők mögül a hamis hold, 
mosolyogva néz szét.
'Telt a képe, nagyon boldog, 
s őrzi a föld népét. ..

„HUSZÁR.A FEGYVERÉT 
ÖNMAGÁNÁL IS JOBBAN SZERETI!“

Keleti arcvonal, július hó 
Ezek a legszebb pillanatok. M ég csend van.

Ott lapulunk mindannyian a magunk helyén : 
a parancsnbkok legelőt, a lövészek a töuész- 
gödrökben, a tüzérek az ágyúk mellett, s előre- 
teszülünk. Halljuk a csendet. A  kis dombról 
merően jigyeljük a 300— 400 méterre sötétíti 
erdőt, a kis tanyát. Idegeink megpaltanasig 
feszültek. Érezzük, tudjuk, odaát ugyanígy, 
mint mi, figyel, kutat, les az ellenség. Ez a 
nekilendülésre vágyó akarat s legszebb harc 
előtti pillanat, a feszülő izom, lövésre tartott 
fegyver. Sajnálok minden férfit, kinek nem 
volt ebben része !

S megdördül az első páncéltörő agyú. A  kis 
tanya, amott előttük félbalra már tüzet is 
kapott. Onnan tegnap az esti szürkületben egy 
orosz páncélkocsi surrant ki. M a hajnalban 
el kell pusztulnia az ellenségnek !

lljabb lövések. Minden célzásunk tatát, 
de oldalról nem kapunk választ. Hat páncél
törő ágyunk sorakozott itt fel a kis dombocskán. 
Pompás innen a kilövés. A  terepet uralja a 
dombocska, ami egyébként a térképre is ra- 
került.

Báró Stipsics Ferenc százados, a páncél
törő század parancsnoka a tőlem balra tevő 
ágyút, hirtelen jobbra fordítja, mert gyanús 
mozgást pillant meg látcsövén.

De onnan máris villan valami. Ellenséges 
tüzgép torkoluttüzc. Jól irányzott páncéltörő 
ágyú. Lövése, közelünkbe csap le.

,Irányzék ezerszáz. Csövet kicsit félbalra !
2 'fii j”  _ _  s megint rögtön boldog, teleszívbŐl 
jövő kacagó kiáltás: „Talált! F ia m ! Ta
lált r

Újra csend.
Az órámra akarok pillantani. De nem 

tudom hány óra tehetett, mert hirtelen pokoli 
tűz támadt s én lövészgödrön kanil feltérden 
álltam. Vágom magam a földre, s hallom 
többen is kiáltják: „ Gránátvetői „ Gránát-
vető t”

Egy közeli gödjjr felé műszók. Belebu/ok, 
jó mély, egészen eltakar, ha belegubbaszkodunk. 
A  lejem felett hull a imr. Érzem a líránál 
szelét, hallom a hangját, de nem érzem a halál 
közelségét, mert szíven üt a fájdalom, amint 
odakint kiáltják:

„ Százados úr ! Elrekedi itt az ágyú, nem 
bírjuk kihúzni !”  öt löaeget bolsevista tűz 
megnyitása pillanatában már más. rejtettebb 
tiizelőállásba hoztak, de egy éppen ami hozzám 
legközelebb működött, bejenelclett a homokba.

‘ „ K i  kelt hoznunk, f iú k !”  —  hallom a 
természetes feleletet. Ha otthagyjuk, kilövik ! 
Maczkó őrmester menjen a kötélért, Botondot 
előre V*

Már berreg is mögöttünk a talán iízméterre 
kanyargó úton visszafelé a kis, megbízható 
Bolond, páncéltörő, ágyúk vontatója. A  heves

tűzben rákötik a kötelei az ágyúra, kiemelik 
a talpot, s már indít is a gépkocsivezető, de 
ekkor újabb gránát csap közénk, egy ordítás, 
s kijordul a' vezető az ülésből, gyomorlovést 
kapott. Újabb lövésre Botondot éri a találót. 
Maczkó őrmester felnyalábolja a vezetőt, s a 
kormányhoz ugrik, mint a részeg támolyog 
visszafelé a Botond.

Leghevesebben félbalról lőnek bennünket. 
Abban az irányban is áll egy kis ház. Szörnyű 
jajveszékelés hangzik onnan. Már lángokban 
áll, egyre nagyobb a jüst, (tinit a szel rank- 
takarnat. , , . . . .

Időnként egy-egy páncéltörő ágyú is hm 
a dombunkat. Egy-egy fáradt szilánk betéved 
hozzám is. Lábam teljesen elzsibbad Nem 
bírok más testhelyzetet felvenni. Annyira le 
vagyunk fogva a. heves, bő tüztői, hogy eszte- 
lenség tenne bárkinek is kidugni a lejét. : 
Tompa dübörgő zajt hallunk.

„ Harckocsikkal támad az orosz”  —  mondja 
valaki nyugodt, szinte halk hangon az egyik 
lövészgödörben.

Nem ! —  jeleli egy másik hang, egy másik 
gödörből.”  „ A  második Bolond jön az ágyúért!

Valóban. Nagy ktnnal-bajjal hát raj elé for
dulok, s látom, mint jön nyugodtan a Botor a. 
Most egy meglőtt tehenet kerül ki éppen. Jól 
álcázták zöld gallyakkal tűzdelték teli.

„Senki ne mozduljon 1“  —  hangzik a pa
rancs. Maczkó őrmester előre a kötélért!
, a  domb alján centimétereket haladva küzdi 

magát előre. Ingujja jeltürve, sisak nincs a 
fejéri. Szinte eszélősen kitágult szerűmet megy. , 
Fúj. Most a százados kúszik utána.

Állandóan ugyanazt a mondást ismétlem 
szinte öntudatlanul, amit az újoncidomben 
tanultam : „Huszár a fegyverét önmagánál , 
is jobbcin szereti, ápolja., s bízik benne . . .  j 
Iqen. igen még egy mozdulat♦ s már el is én. 
Istenem, csoda történt. Odaátról nem hangzik 
semmi. Csend terül ránk. Bár úgy zakatol 
torkunkban a szívünk az izgalomtol, mégis 
átéljük a csendet. i

Kifogyott a lőszerünk ! Vidámodok. Mosl. 
most, már feszül a kötél, de ebben a pillanatban j 
több gránát csapódik közénk, s a gépkocsi 
köré. Nyugodt zavaró tűz, mely veri körülöt
tünk az utat, míg csak el nem tűnik a bokrok 
között. Az ágyú a miénk !

„  Van kötözőcsomagotok ? -  kérdi Stip
sics százados. Megsebesültem ! ” Csend. I pa 
hallqat az orosz. .

Jobbra tőlem a lankásorí kötözik a százados 
urat. Bal karján egyre vastagodik a jeher 
pólya, de a vér csak ál-átszívároy rajta. Itt 
már hallom is nyugodt vezényszavát:

„Hármas löveg. Irány az előbbi, lrányztk \ 
ugyanaz t Tüzelj !

Dr. vitéz Dczséry Endre,
a Levente Hírközpont vezetőit



„EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL, SZKYTHIÁBÓL K IJŐ T TE K R Ő L . .
az ugornyeluekbm, lehál a magyar, osztják és vogulbuii közös fogalmak 
vannak a lóval való bánásmódra (ló, nyereg, fék stb.). Ezt a jelenséget 
úgy magyarázzuk, hogy az ugor ősnéj) a finnugor korabeli északi erdő
ségekből levándorolt 'állattenyésztésre, lótartásra alkalmasabb délibb, 
ligetes területekre s olt megismerkedett a lóval, jülhasználta s lassanként 
magától lett lótenyésztővé, nem mint régebben gondolták, valami tovus 
török néppel való hirtelen, erőszakos egyesülés, ill. hódítás folytán. 
Függönyt, fiúk, lezárult őseink életének második felvonása.

Következik a h a r m a d i k  kép. Idő: a Kr. előtti első évezred. 
Szétválnak az ugor népek. A  vagul-osztfákok észak felé vándorolnak, 
egy nemzetség délfelé. Itt áll most már egyedül a színen a m a g y a r- 
r i ak n e v e z h e t ő  (is n é p .  Nyugati szomszédaink a permi 
atyafiak, keletről és délkeletről török néjSek, dél felől pedig különféle 
iráni csoportok hatáskörébe sodródik. Nem csoda, ha ilyen hatások 
alatt sokat halad, nagyban ‘művelődik. Függöny!

Béla : Nem lesz egy kicsit gyors az ütem, Pisla bácsi ? 
fc- Pista Iái : Most jön csak az igazi tempó! íme, Kr. után az V. 

században, vagyunk s a IX -ig  még jó néhányszor kell össze- és széthúzni 
a függönyt. Ne is eresszétek el kezetekből kötéléit A régebbi korszakok és 
hazák legalább eyy-egy évezredig tartottak, most pedig szinte századok 
alatt változnak, míg csak be nem jutnak Istentől rendeli mai végleges 
otthonukba. Deltái tattsunk sorrendet! íme a negyedik szín : Ural- 
hegység középső szakasza., Kr. utáni V. század. De ni csak! Rá sem 
ismerünk őseinkre. Az előbbi finn-ugor természetű nép szemünk előtt 
töröknek Öltözőit ál ebben a felvonásban. Megjelenése, állam- és tár
sadalomszervezete, sőt még nyelve is teljesen törökös lelt a I X . században, 
e kor végére. A  harcászatot, földművelést átveszi iőlifk. Ezért volt, hogy 
sokan t ö r ö k  eredetűnek tartották a magyar népet. Pedig éppen ebben 
a korban, a I X . század írói nevezik először őket „magyar'’-nak, a régebbi 
onogur és türk nevek mellett. Dehát ha így lenne, miért nem beszélünk 
ma is török nyelven s hogy jutottunk mai finn-ugor nyelvünkhöz '!

Csaba : Én tudom! Uyy hallottam, hogy a török eredetű magyar 
nép finn-ugor nyelvét prémkereskedő szomszédaitól vette át.

D an i: Én inkább azt hiszem, hogy a gyenge, szervezetlen finn-ugor 
népet leigázta egy hódító török nép. Innen magyarázható, hogy még a 
honfoglalás idejében is szolganép csak a finn-ugor, az urak törökök. 
A  hét törzs közül is csak a Nyék macjyar, azaz finn-ugor szó, a többieké 
török, sőt a vezéreké is Árpádtól Töhötömig.

Pista bá s Örülök, hogy ilyen szívesen foglalkoztok ezekkel a kér
désekkel. A nemzeti öntudatnak fontos tényezője, hogy a népek ismerjék 
őstörténetüket. De. ma már mindkét felfogást feladták. Sohasem voltunk 
török nép, ha egy-két csoportjával az idők folyamán egyesültünk is, 
mint ezt a prémkereskedő ting-lingekröl gondolják. Egyszerűen a szom
szédság, sőt fennhatóságuk miatt hatásuk alá kerültünk. Hiszen a 
IX . századig hol a hűn, hol a türk, majd pedig az avar, bolgár és kazár 
nagybirodalom tagjaiként szerepelünk. Amint vándorlásunk folyamán 
hatáskörük alól szabadultunk, nyelvünkben, egyéniségünkben is újra 
visszatisztultunk „magyarokká” . Hihetetlenül hangzik, de tény, hogy 
mai nyelvünk szókészlete már 88%-ban finn-ugor, török csak 1% . 
Nincs más nép Európában, mely ilyen nyelvtisztasággal dicseked 
hetnék. Hogy pedig a török népekhez szabad csatlakozás útján, nem 
erőszakos hódítás által kerül, arra megint a nyelvészei ad támaszpontot. 
A  ken-gyelt belső ázsiai lovas-nomád török népektől vette át, mert ez 
a tárgy más népeknél, még a rómaiaknál, kínaiaknál, sőt a szkítáknál 
is ismeretlen. Viszont a szónak két tagja finn-ugor szó, de ebben az 
összetételben csak a magyarban szerepel. Ebből következtetnek arra, 
hogy erre az új, lovas életmódra való áttérés nem egyetlen nép kény
szerítő hatása alatt, hanem önként történt'.

^ fl| M  • 1 Iliin') és Itonkcrcsö e-erké-zek ! Ebben n
cikkben rontás kiegészítést tülkünk a 

”  ,,Ilalász-\ ülik*/4' <•- a ,,.\omáö“  próbákhoz.
Uu u cikk Ííilkcitcllc érdeklődésieket u 
honfoglaló map jurska Iránt. olvusa»ssktuk 
a Mnavarsán Néprajzát, llómiui-—Szekíö : 
Magyar Történet és Uprti Lajos ; V maijyar- 
sáp Őstörténete e. könyveket. Ezekben a 
iiasonlktkipj ti próba pont okkal kapcsolatban 
is sok érdekeset találtok í

Szín: magyaros íírsl sarok. Id ő : este. íírsi összejövetel. Év eleje.
Anti fa falra kifüggesztett új próbaszabáíyzatot tanulmányozza) :

Ő, hát a következő próbánkban is van ilyen fekete pont '! Már az út
törőnél is szégyellem eredetünket, a finn-ugor népekkel való „halszagú 
rokonságot” , most meg a Honkeresőben is ezzel kezdik: „Nomád próba” . 
Más népek csúfolnak bennünket hogy, mi „nomád”  barbárok vagyunk.

Pista bá’ : Én nem találok ezen semmi, szégyelni valót. Semmivel 
sem alacsonyabb kultúrfok a nomád élet a kezdetleges földművelésnél, 
csak minőségben különbözik attól. Sőt talán több ügyességet, életrevaló
ságot tételez'fel. Mindenesetre az emberiség legősibb életformáin: meg
keresni és életünkre felhasználni, amit a Teremtő készen nyújt.

Délit: Dehát a kóborlás, csavargás mégis csak cigánynak való élei!
Pista htV : Sántít Bélus a hasonlatod. ! A  cigányéletben a rendel

ten életmód, a munkátlanság és lopás-rablás a csúnya. Maga a szabad
ban kinn való tartózkodás, vándorlás, sátorozás ugyancsak nem lesaj
nálni való, hiszen akkor el kellene ítélned a turistáskodást, pásztor
életet, sől magát a cserkészetet is. Meg amint látom, nincs is helyes 
fogalmad az 'ősmagyarok életmódjáról. Ne gondold ám, hogy az egész 
néptömeg állandóan mozgásban volt. Ehhez már nagyobb szervezettség 
központi igazgatás kelten volna. Már pedig őseink, mint jól tudod, 
törzsszövetségben és nemzetségekben éltek. Egy nemzetség tagjait egybe
forrasztotta a vérségi, rokonsági kötelék, viszont ez el is választotta a 
többiektől. Minden' nemzetségnek meg volt a maga jól. megerősíted és 
rögziletl szálláshelye: egy-egy természetalkotta menedék, barlang, odú, 
szüle völgykatlan, sűrű erdő, sziget, víz- és moesárvédte terület, később 
mesterséges, földből, hányt sánc, u. n. földvár. E körül egész kis körzet
ben vadásztak, halásztak, pásztorkodtalc vagy földet műveltek a nemzet
ség tagjai. Éppen a szűk, főleg erdei terület miatt gazdálkodásuk igen 
korlátozott volt: állattenyésztésük a kisebb háziállatok —  fűti, disznó, 
kecske. —  valamint a baromfi és méh tenyésztésére szorítkozott.

Csnbn : . . . és a lovat se hagyfak ki!
Pista bá’ : Hosszú, még az üt innen, testvér, Csaba királyfi táltos

paripájáig! Még mindig vitatkoznak a tudósok, hogy az ősmagyarok 
életében szerepelt-e a ló?

Dani í Hát a volgai lovas, Pisla bácsi, amint a szeme fölé kitárt 
kézével végigtekint a végtelen rónán ?

Pista- bú’ t Gyönyörű, festői kép, amint költőink és művészeink 
lelki szeme, előli megjelenik. De azt is megjegyezheted, hogy eleink 
lakóhelyük kiválasztásában n száraz, nagy pusztákat, sleppéket követ
kezetesen elkerülték. Már csak ezért sem nevezhetők a hunok és avarok 
értelmében igazi nomád népnek. Várjatok csak! Hogy világosabban 
lássatok, képekben szemetek elé vetílem magyar eleink ősi otthonait, 
mint Az ember tragédiájában Isten Adómnak az. emberiség jövendő 
sorsát. Tehát kezdődik a játék. Felmegy a függöny, azaz fellebbenti ük 
a „múlt. fátyolát” . S tudjátok-e, ki a függöny húzogató ? A  nyelvészet!

Első szin.
Finn-ugor őshaza Európa északkeleti szélén, n Volga-könytik, 

Ural-hegység és Káma-fotyó közt elterülő lankás, dombos vidék, a vot- 
jákok és zűrjének mai lakóhelyén.

E lek: Talán valami újabb ősiratot vagy emléket fedeztek fel, hogy 
ezt ilyen biztosan tudják ? Még nemrégen tankönyvek is arról írlak, 
hogy Kelet- Ázsiából kerültünk Európába.

Pista bá’ t Ha annyira érdekel a dolog, Lexi, elárulom neked, 
hogy néhány állal- és niivénynév vezette nyomra a tudósokat.

Feri t Őrs csodálkozz! -*•
Pista bá : Uyy bizony! A finn-ugor nyelvekben egyező elnevezésük 

van a jegenyefenyőnek, erdei fenyőnek, több prémes állatnak, rénszarvas
nak, lazacnak, melyek csak az északi szélesség öő foka feleli élnek. 
Viszont az ősnép ismerte a kecsegél, tokhalat és harcsái is, melyek a 
Fekete-tengertől fel csak az északi szélesség 62. fokáig találhatok. 
Ugyanígy a síin is. De hogy a finn-ugor őshaza nem az Ural túlsó 
oldalán, Ázsiában volt, annak bizonysága a csak európai területen 
honos nyesi és lazac, meg a méh, melyet csak a X V I I I .  században 
vittek át az Uralon túlra.

Gazsi: E  szerint nem is csodaszarvas, hanem a méh, vagy éppen 
a lazac, sőt sündisznó a mi szent állatunk, mely az őshaza felé vezette 
a magyarokall , ,

Pista b á : Jaj, Gazsi, de tudománytalanul beszélsz! Hiszen ebben 
az őshazában még nem szólhatunk önálló „magyar”  népről, csak közös 
finn-ugor népségről. Ezek Kr. előtt 2000 körül szétválnak, a finnek 
mai hazájuk felé húzódnak, az ugorok (a mi őseink, az ú. n. „elö- 
maqyurok” a vogulokkal és osztjákokkat) pedig az Ural-hegység nyugati 
lejtőjén maradtak, s lassanként álszivárogtak az U r a l  s z i b é r i a i  
o l d a l á r a ,  is a Tóból, Isim, Irtis folyók közé. Ezt már joggal 
nevezhetjük ázsiai hazának. Ebben az „ugor”  korban mar megismerke
dett a lovat, amit. a finnugor ősnép még nem ismert.

A n ti: Én már azt is tudom, miből tudják ezt bizonyítani! Iutallak 
valószínűleg sírokat, ahol az ugor harcosok lovaikkal együtt vannak 
eltemetve. Ezt a régi magyarokról is tanultuk.

Pista b á : Lassan, lassan, Anti, harcos elődeinkkel! Még jó ezer 
évet várhatsz rájuk. Az ugor korszak ugyanis a Kr. e. II- tói  az I. 
évezredig tartott. Bizony megint csak a jó nyelvészet segít rajiunk. 1 . 1.



Klek ! Ereszthetem már a függönyt, Pista há ? Elfárad a kezem.
Pista bú : Itt a legfőbb alkatom! Belső- Ázsiából valami ismeretlen 

nyomás alatt megindulnak nyugat feli a török népek, ^ t k n e k  eaytk 
ága, a szabirok, kinyom ják a magyarokat 460 tálán a . unogurokkal 
fs  á többi nyugati török néppel együtt nyuga szibériai f á j u k b ó l  és 
arra kényszerítik, hogy a Tóból és Isim  folyók környékét elhagyva és 
a “prém álfá n " megindulva, a Kaukázus északi lejtői és a Fekete- 
tenger partjai között K a u k á z i á  n a k nevezett uf hazát alapít
sanak. Itt először az Attila halála után visszavonul/ fiainak (D en -  
ai-lkh írnek) h ú n birodalmába kerültek bele, melyei a benne foglalt 
fokfélé népelem mialt b u l g á r - n a k  is neveznek ( L i g á r a  ke véré*) 
Ezeket a neveket, azután a magyarokra fis a többi onugorokra is 
mázták. M ost néhány villanasszerd pillantást a kaukázUn
birodalom sorsára. A  tarkőktől űzve nyugatra vezető Útjukban először 
az a v a r o k  hódítják meg, mafd a V I. században az ü l d ö z ő i d  r k ö  k 

esznek itt az urak. Nézzétek ezen a szín en : magyar elődeink már a 
ItSlük tanult rovásírással vésik botjaikat. Sőt a mohamedán történetírók 
a magyarokat is egyszerűen „türk -öknek nevezik. A  kaukázusi türk 
fennhatóságot Kobrut, az onogurok fejedelme döntötte meg a VI I .  
szájadban. A z  6 onugor-bolgar birodalmát viszont a k a  * á r o k  
szakították szét. Baján, Kobrát legidősebb fia az ősi földön maradt

nnunn alattvalói sorban, de a „bolgárok" másik része észak felé menekült 
Ural, Volga,S°K ám a‘ szögletébe, magukkal vivén azokat a magjar 

részeket is, amelyekről később baskírd néven ^ s M n e k  a ^ j á s o k  .s

"l',kt  S 'é x lS * !«  j K & Ž K F .
onnan pedig bessenyő nyomásra az ú. n. I: t e l K  o -   ̂n",,:
Ismét a bessenyő támadás siettette őket a h á  r P * n , a 
De ezekre vonatkozólag már nincs szükségetek
történelemből és leventéből főt ismeritek a honfoglalás előtti magyarság 
sorsáh pis(a  bács. . M  emb tragédiája északon,

a~ eszkimóknál fejeződik be, ml pedig kutató (ltunkon onnan indultunk 
el, a Jeges-tenger környékéről s ide jutottunk tejfel-mézzel folyó szép

h a Z “  pAÍst*á bás Szép gondolat, F eri, de a dráma tanulsága miránk is 
éppúgy  áll Hosszas * küzdelmünk és vándorlásunk mtbennünk se az
ádámi csüggedés és kétségbeesés gondolatát ébressze, hanem m  istem
biztatást élessze szivünkben: M agyar küzdj és bízva bízzáll Jó munkát 

h 0 :: ‘Fiúk ¥  Adjon Isteni I)r- Szöcs lm n

C IW Iv V O N V V N
_  A C SER K ÉSZTU D Ó SITÓ K  

JELEN T IK  -
Euy fülekl cserkészcsapat jó te tt  

n ap ot ren d ezett. A  p iac egész fe l
h o za ta lá t h aza szá llíto tták .

A móri egyesített Boldogasszony csapat
a közelmúltban „nótacím-pályázatot ren
dezett. A feladat volt: mindenki Írja össze 
mindazoknak a magyar nótáknak a címet 
amelyeket énekelni tud. (Müdalok, slágerek 
kizárva.) Az első helyezést » «apat egyik 
tagia 273 címmel nyerte. Második 17b, 
harmadik 160 cím volt. Ez apály ázat arra 
is jó volt, hogy a csapat nótakincsét Írásban 
összefoglalja.

Az egyik légitámadás alkalmával egy 
bomba felgyújtott egy katonavonatot, \ arja 
Árpád Öli. sz. Arany János csapat tagja
mentette meg a szelvén yt három égő
vagon kivételével. Varga Árpádnak ez már 
második vasúti szerelvény mentése.

Meleg étel az átvonulóknak. Elég sok 
átvonuló táborozik Miskolc egyik forgalmas 
útja mellett. Hamarosan rájuk búkká 
uunk. Ebédelni készülnek, de bizony csak 
száraz útravaló akad. Pedig van köztük 
nő, gyermek nagy számmal. Jó lenne egy 
kis meleg étel. Legalább leves. Érdeklő
désünkre elmondják, hogy tegnap kaptak 
egy-egy tányér jó forro házi levest. A 
közelben lakó tanító úr vendégei voltak 
Hát akkor majd kerítünk mi is valamit! 
Irány a város. Egy órába se telik, meg

van a zsákmány. Egyelőre forró kávé és egy 
halom kenyér. Estére lesz jó meleg főzelék is.

Hajrá! Hamar összeáll az őrs. Félórán 
belül egyik közélelmezési nővér kedves 
irányítása mellett már folyik is az osztás 
szép rendben. Sok szomorú édesanya arca 
derül fel I

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Farkus István : A Kik Gomb Társulni. (Centrum 

kiadás.) A Illb . osztály tanutói egy Joban- 
rosszban összetartó baráti kört alakítanak. A 
szünidőt egy elhagyott kastélyban k sérlete- 
zéssel, munkával töltik el. lanuraiknnk m in
denben segítséggel, iskolájuknak pedig jo hír
névvel akarnak szolgálni. A regény nemcsak 
szórakozást nyújt, hanem ezen kivid rengeteg 
érdekes dolgot lellet belőle tanulni. Ajánlom a 
könyvet minden értelmes kis gimnazistának, 
aki érdeklődik a fizikai és csillagászati tudomá
nyok iránt, valamint szereti a romantikát és a 
kedélyes diákéletet. Kár, hogy Farkas István 
igazan nagyszerű ifjúsági regényét tülm°dern 

rajzok illusztrálják. (»*.*•

Békeffy Gábor t Hallgatás útján. (Novara. Ver
sek.) A tialal magyar költők egyik kiváló vezér
egyénisége. A mélységből jött és a nép fajdal
mát hozta magával. Ősei súgják neki a dák, 
és imádság teszi erősebbé. Az újjászületés tiszta 
hajnalát várja, és u szebb magyar Jövendőről 
álmodik. A hitvány, önző, álszent embereket 
hevesen támadja, de Isten előtt mindig szelíd 
alázattal hajtja meg a fejét. Szerelmi költészeté
ben a régi magyarok szemérmes, tiszta hangját 
pendíti meg újra. Őszinte és tiszta társat keres, 
akit még csak álmaiból ismer, s akinek lépései
ben zsoltár a ritmus. Lelke megpihenni hacajár 
a falujába, a városból is mindég oda vágyik vissza.
A falusi képeket és embereket a népdal mélysé
ges egyszerűségével vetíti elénk. Sajátos stílusa 
és egyéni ritmikája teszi dinamikussá verselt^ .

KÓSZÁLÓ ÉJ! SAS!
VÁLASZ KÓSZÁLÓ ÉJI SASNAK !

Engedjétek meg vöíösbőrü testvéreim, hogy 
én is hozzászóljak beszédetekhez.

Első kérdés, amely felmerül : mi az oka, hogy 
a cserkészetet, s általában a magyar Ifjúságot, 
az indián romantika ragadta meg?

A cserkészet megalakulása idejébe esik nagy
jából az indiánok szabadságharcának, Jórészt 
külföldi Írók által való ismertetése. (Gondol
junk főleg May, Cooper könyveire.)

Joggal kérdezhetjük : volt-o abban az időben 
olyan könyv, amely a magyarság hősi történe
teit közelhozta volna az Ifjúság szivéhez?

Ez nz egyik oka az lndlán-romnntlkn eltör- 
jedésénok.

A másik ok a fiúk lelkivilágában keresendő. 
Kevés olyan jelenetet találunk nemzeti törté
nelmünkben, amely oly könnyen Játszható 
lenne, mint a nagyrészt a fiúk által kitervezett 
indiánosdi.

Az ősmagyarok harcmódja egészen más volt, 
mint az indiánoké. Öl; jórészt füves, pusztasá
gon harcoltak, lóháton. Az Ifjúság képzelete 
Inkább az erdős, hegyes vidékeket kedveli, 
ahöl minden lépésnél újabb és újabb látványos
ság ragadja meg figyelmét. Sokszor egy bokor
alja vagy a barlang egy-egy örsnyi fiú meghitt, 
általuk díszített tanyája lehel. Azonkívül egy 
tyúktollakból készített íejdísz, otthonról „k ö l
csönvett”  balta, ij készítése, a test, az arc fes
tése Is aránylag egyszerűbb, mint fövegek, 
menték beszerzése, várak építése.

Harma.Hk ok : olyan könyv, amely a mugynr 
történelemből veszi tárgyát, s May fantáziájá
val, élmény-szerűségével, lzgalmasságávnl vete
kedhetne : mai napig sincsen,^

A fiúk pedig (azok közül is már csak az Isko
lások) jórészt tankönyvekből ismerik meg a 
magyarság harcait. S mindattól aluli az Iskolá
ban tanul: kissé Idegenkedik.

A May stb. könyveket pedig élvezettel olvassa 
(mert nem kötelező), s kevés Indíték után saját 
fantáziájából merít a játékhoz.

Elhibázott dolog lenne azonban az indiánok
tól tanulni a magyar Ifjúságnak szabadság- 
szeretetei •

A magyar öntudatot fejlesztő Játékokat inkább 
csapatkeretben, nagyobb előkészítéssel, a helyzet 
ismertetésével, hadijáték formájában lehetne 
játszani.

Próbáljuk meg összeegyeztetni a kettőt. 
Hagyjuk meg a fiúknak nz ind ánromnntlkát is, 
hisz az szinte a vérükben van. s a cserkészet 
kereteibe Is jól beleilleszthető (lopózkodás, meg
figyelés, természetismeret, táj -’iozódás. önálló
ság) s lassan észrevétlenül — úgy hogy a fiúk 
önmaguk próbálják sajátjukká tenni a magyar 
romantikát —  kcdveltessük meg velük.

Az indiánromantika a fiúk számára: álom. 
Álmodozás az őserdők, a sebesen robanő, háta
kon kenukat hordozó patakok; Wlnnettou és 
Old Shattcrhand igazi barátsága, az erdő Iáit 
rőtre festő tábortűz után. A magyar romantika 
már közelebb áll a valósághoz, az élet kemény
ségéhez.

Jó munkát!
Hollós)’ László st., 126. sz. cserk.

♦
KEDVES MAGYAR CSERKÉSZ !

vörösbora testvéremnek Igaza van. Étes»*ük 
n róeí indián romantikát. FelelevenmuK a 

régi, szép Indián kort, és mint vörösbőrü test
vérem Írja, tanítómesternek a magyar ifjúság 
kedves regényhősét, az indián t kérj ük Jel. Sze
rlntem csöppet sem árt semJt„alánokkal^fog- sem a magyarságunknak, ha az indiánokkaliog 
lalkózunk, de persze ezt sem szabad nagyon 
tálzásba vinni. A cserkészet célkitűzéseit nem 
szabad a szemünk elől elveszteni és akkor sze
rintem nincs semmi akadálya a2 Indián r0™ '^‘ 
Hkának Meri nz Indiánok megérdemlik, hogy 
foglalkozzunk velük, hisz egy nemzet sem jutott 
annvira közel a természethez, mint az indiánok 
és ha jól tudom, a cserkészet sem a szobában 
születelt. Ezzel nem azt mondom, hogy az. örsi,
rali és csapat Összejövetelen csak indiánokról 
beszéljünk és azon töprengjünk, Hitképpen kel
lene' az indiánokról elterjedt helytelen nézeteket 
megakadályozni. Tehát, fel az indián romanu 
kával. Beszéltem. Ravasz Róka mohawk főnök

♦
Mennydörgés Madár és Kószáló Éji sva|roti^ ti
Bátor szavatokért és kléUástokért köszö^et j 
Kiérdemeltétek a „nagy tett tollút .

SZERKESZTŐ I H IV A TA 
LOS Ó RÁK UJ REN DJE;

hétfő, szerda, E
péntek d. u. d



Igaz, hogy az ő szolgálatukba szegődött csatlósok is hamarosan 
színt változtattak és némi kis mosakodás után újra előnyii- 
zsögtek a közélet porondjára, titokban fékezve, gátolva az 
újjáébredést. Hatalmas átalakulás, főképpen lelki átalakulás 
helyett pepecselések történtek csupán. Az egyetemekről 
annyira-amennyire kiszorította őket a „numerus elausus“ , de 
mit ért az, amikor a gazdasági élet aranyfolyamait, a ban
kokat és ipari-keresdelmi vállalatokat meghagyták az ő ke
zükben. Hát jó : az ő fiaik nem járhattak hazai egyetemre! 
Azonban a mi fiaink egyetemi diplomával a zsebükben mint 
felsőbb parancsra alkalmazott „ádobisták" * havi nyolcvan 
pengőkért végeztek szégyelnivaló rabszolgamunkát azokban 
az üzemekben és intézményekben, ahol az ő fiaik — külföldi 
diplomával — tízszeres keresethez jutottak.

Mi, magyarok, pedig szentül hittük, hogy mégis csak a 
hatalom birtokában vagyunk, amiért a társadalmi rangok 
szalmabuborékjait meghagyták nekünk. Hej, Hunnia, Hunnia! 
Azóta sokat tettünk ezen a téren. De mondd csak: hányán 
vannak a mostani ismerőseid között is, akik „úri pályának" 
vallják a gazdasági pályákat, amelyek számolatlanul ontják 
ma is a hatalmat jelentő aranyakat! Szerencsétlen, halálosan 
beteg, vakoskodó nemzedék jár előttünk. Vigyázzatok, fia 
tatok!

Ma állítólag őrségváltás van a gazdasági életben. De — 
rit.«' kivétellel — csak állítólag! Mert mi, magyarok, ma is 
hajlandók vagyunk a puszta látszattal beérni. Középosztályunk 
iái még ma is többre becsülik a közhivatali díjnokságot a 
kereskedőségnél. Többre becsülik a kényelmes, szellemi nap
számosságot, ahol keveset kell gondolkodni, tervezni, szer
vezni, alkotni, utánajárni, számítani, csak továbbra is adni 
lehessen az „urat" . . .  ! Caligula római császár azl sajnálta, 
miért nincs egyetlen feje a római népnek, hogy egyetlen csa
pással levághatná. Én viszont azt sajnálom, hogy a magyar 
fiatalságnak nincs egyetlen - feje, mert akkor a kitépett szi
vem vérét az arcába vághatnám . . . Hátha attól végre fel
ébredne, magához térne, észbekapna. . .  Akkor utolsó lchelle- 
temmel odakiáltanám nektek:

Talpraállni! Talpraállni! Mégpedig elsősorban gazdasági, 
vagyoni vonalon. Ha azt most nem kaparinthatjuk a ke
zünkbe, akkor minden erősködésünk a semmibe hullik vissza. 
A talpraálláshoz azonban nem elegendő, hogy kényelmeskedve 
és az általuk visszahagyott hitvány szellemmel beleüljünk 
üresen hagyott helyeikre! Krisztusi^ávek érvényesítése, ke
mény munka és utánajárás, elsőran^Asaktudás megszerzése: 
csak erre lehet, felépíteni a magyar^Mröt!

Bélám! Édes fiam! Megérted-e ,^ H t mondok? Lenyűgöző 
előftélotszálakat, a kényelemszálak mezreit. kell elszaggatnia 
a magyar Gullivvernek, ha emberL életet, független szerepel 
akar kiharcolni nemzetének. m

Végérvényesen szakítanunk kell az ősi magyar „közrest
séggel"! Alapjából át kell formálnunk nehézkessé vált gondol
kozásunkat. Hidd el, hogy ha átvesszük az ő észtornájukat, 
amit. több mint kétszáz nemzedéken keresztül gyakoroltattak 
Maiakkal, ezerszer többet használunk országunknak, mint 
akárhány fizikai erő bajhoksággal. A gazdasági élet ugyanis 
ürge észjárást kíván! Űj- helyzetek és új lehetőségek másod
perces áttekintését, mérlegelését. Pillanatok alatt határozni 
kell tudni, bonyodalmas akták és vélemények meghallgatása 
nélkül. Ezt pedig szintén tanulni, gyukorolni kell! Jgaz, szük
ség van a testedzésre is. Azonban a sportnak legyen meg az 
őt megillető helye az országos értékek rangsorában. Mert a 
mai sportőrület szintén az ö találmányuk. Nem egyéb célra, 
mint hogy legjobbjaink és nagy tömegek figyelmét eltereljék 
azokról a csendben folyó, de életre-halálra menő bajnokságok
ról és viadalokról, amelyeknél az egyik fél aff'ő világszerve
zetük, a másik pedig valamelyik nemzet.

Most pedig, állj ide elém és nézz keményen a szemembe! 
Fiam! Mondtam-e egyetlen szóval is, hogy üssük őket? Hogy 
kipusztítsuk őket? Hogy kiűzzük őket? Mondtam-e, hogy vér 
fürdőt rendezzünk közöttük? Mondtam-e, hogy gyűlöljük őket?

Nem mondtam, úgy-e?! Ocsmány és ostoba dolog volna 
ilyesmit hirdetni és — végeredményben nem érnénk vele sem
mit. Hanem azt mondtam: Ismerjük meg őket és kisded játé
kaikat a higgadt tisztánlátás röntgenfénye mellett. Nézzünk 
a körmükre és semmi áron se juttassunk nekik talpalatnyi 
helyet, ahol a régi nótát újra elkezdhetik. Szervezzük meg 
nemzetünk önvédelmét vasfegyelemmel és áldozatkészséggel 
és — ez nagyon fontos! — tanuljunk meg tőlük mindent amit 
a krisztusi erkölcstörvény sérelme nélkül elsajátíthatunk: 
legyünk ügyesek, .szemfülesek, számiján! tudók, udvariasak, 
szolgálatkészek. Hiszen a vevőközönséjf'.elsősoj bari a jó szolgá
latot fizeti meg a kereskedőnek.

Fiam, befejezem! Ne feledd, hogy az utolsó száz év mu
lasztásaiért csak magunkat okolhatjuk, nem őket. Hiszen csak 
akkora területet foglalhattak el fölülik., amennyit nii —

* ADOB — Állástalan Diplomások Országos Biztossága, 
elhelyezkedni nem tudó, főiskolát" Végzett ifjak támogatására 
alakult szervezet.

m aflaságból, nemtörődömségből, hozzá nem értésből, lelki - 
ism eretlenségből —  átengedtünk nekik. Tehát a hiba csak ben 
nünk van, de bennünk van a feltámadáshoz szükséges erő is! Nagy- 
erő kei), pedig hozzá, mert a feltámadásért veszett keményen meg 
ke 1 dolgoznotok, elsősorban nektek, ifjaknak. Magatoknak kell a 
saját tíz körmötökkel kiutat vá jn i a ránkzuhant lavina alól. 

N e sokaid tehát a m unkát! Csak egy hajszál válasszon el 
a m egszakadástól. É s nem. egy hétig, nem is egy hónapig, 
sőt nem is két-három évig ! Százévi álomszuszókságból leg
alább húszesztendei erőfeszítés szabadíthat csak ki benne
teket. Erőfeszítés összeszorított foggal, magunkkal mit ««•»:: 
törődve és az Pristen mindenható szent kezébe fogódzva.

H a  ezt vállaljátok , lesz m agyar feltám adás.
Különben soha!
Imádságon éjtszakákon tiértetek és az új m agyar ezer év 

napsugaráért könyörgök az Űrhoz.
Szerető Parancsnok Atyád.
K é t  kövér könnycsepp pottyant a levélre. Béla dühös moz

dulattal törölte vég ig  h szem ét a kezefejével. A  párna alá 
tette a levelet, eloltotta a lámpát, aztán lemászott, az ágyról 

eás odatérdelt a kőpadlóra. De nem jutott az eszébe sem m iféle 
' im ádság: a levél befejező sorai egészen felzaklatták a lel
két. . . .  H o g y  máskülönben sohasem lesz m agyar föltám adási 
E zt A tya  ilyen véres-kom olyán m ondjál A kkor nincs más 
m ód: m eg kell hódítani n gazdasági élet elbitorolt területeit. 
N agyot sóhajtolt:

—  Uram, Isten em ! M ég nem tudhatom, mi lesz belőlem. 
D e ne engedd, hogy m egfelejtkezzem  a mai fogadásom ról: 
m ostantól kezdve az új magyar ezerév harcosa vagyok, a gaz
dasági élet elszánt honfoglalója. Isten engem  ü gy zenéljen!

M egborzongott és földig hajolt a pillanat szentségének súlya 
alatt. M ajd hirtelen felugrott, bebújt a takarója alá, gondo
latban kezetcsókolt az édesanyjának, kis keresztet kért a hom 
lokára Ancilla nővérkéjétől és aludni akart. D e észrevette, 
hogy Pál ajtaja alatt fén y szűrődik ki. Tehát ökelm e is ébren  
van? V ájjon mit m űvel ilyenkor? Jó volna kikérni é ln i . . .  A z 
után . . .

A z ébresztőóra tíerrégese, ugrasztottá ki álomországból.

X tV . Ami a tükör mögött van

—  Te. fiú ! Hozd fel a labdámat !
Béla csodálkozva nézett a hang irányába. A  Karai-lakás egyik 

ablakából matrózruhás kisfiú, mutatóit az udvar egyik sarka felé. Körül 
nézed, hogy ugyan micsoda fiúnak szól ez a nagyú ri parancs, de rafia 
kívül senki sem volt. az udvaron.

—  Ne bámészkodj —  nyelvelt a csemete, az ablakból, —  hanem 
hozzád hamar. Megmondom a papámnak, ha nem szaladsz rögtön . . ■

Bélában felforrt a kisbögre:
—  A  cselédeteknek parancsolhatsz, te csipisz ! Vagy még annak 

se. Nemhogy nekem ! Engem nem az apád fizet, hanem a gyár . . .
—  Csakhogy a gyár a papámé ! És ha megmondom neki, hogy 

szemtelenkedtél, akkor kidobnak. Hát hozod-e már azt a labdát ?
Béla felkapta a finom gumilabdát és fél pillanatig úgy látszott, 

hogy jó erősen odasózza az ablakban álló gyerekhez. De akkor a lelkében 
valahonnan mélyről és mégis keményen megkoppant egy szó:

—  Bors !
Észbekapolt: Bors ! Apród ! Várispán ! Alagút ! —  lenyelte a 

haragját, felkapta a labdái és csendesen megindult a lakóépület felé:
-— Hozom már, Tomyka ! Felvigyem, vagy elkapja innen ?
—  Nem tudod ide feldobni ! Ha bevered az ablakot, szorulsz.
—  Hogy is ne. ! Idenézzen ! —  és u pesti gimnázium első kosár

labdázója kecses ívben az ablakpárkányra hajította a labdát.. Hangos 
kacagással kapta el a kisfiú és a következő pillanatban ismét lehajítoita.

— ' Mégegyszer ! .
Béla megismételte, a mutatványt, de a labda ismét visszarepült.

Még ! Még ! Ha háromszor féldobod, kapsz, húsz fillért.
—  Keit a macskának a húszfilléresed ! —  csattant fel a ,,bors” -ból 

a csípősség, még egyszer felhajítolta a labdát, azután elfutott, nem 
törődve a Karat-fiáz szemefényének és zsarnokának sikltozásával. A 
gyerek toporzékolására benyitott a szobába az egykori vezérigazgató-papa :

—  M i lesz itt, Toriig ? Kivel lármázó! megint ?
—  Az a kölyök nem akart velem játszani . . .
A  Miféle kölyök ?
— '-..Az az új fiú a gyárból ! Aki a múltkor kilincseket fényesített 

a. dohányzóban.
—  Gyári fiú ? Nálunk? És k ilin csek et?... Miket beszélsz 
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—  Hát persze, hogy kilincseket ! Begina kisasszony hivatta át.

Hm ! Erről nem is tudtam. Sajátságos eszméi vannak Regi
nának . . .  De te ne játsszál gyári fiúkkal, fiacskám ! Azok nem szeret
nek téged.

—  Jő vicc ! Tőled kapják a pénzt, hód szót kell fogadniuk, ha szerel
nek, ha nem !

—  Igazad van, így kellene. De ők inost megvadultak és haragusznak 
ránk.

—j- Haragusznak ? Csakhogy mi nem félünk tőlük. Ugye. papa, 
hogy nem félünk ? Ugye senkitől sem félünk ?

—  Hm ! Úgy van, Tomykám, senkitől ! —  majd hu .útette: Azaz 
hogy valamitől mégis félünk. Csakhogy te azt. még nem érted, kisfiam.

— i De én mindent érlek ! •—  hencegett az örökös dícsérgetés közt 
felnövekedett gyerek. —  Én a legokosabb Tomuka vagyok !

.—  Az vagy, persze ! No hát mi csak attól félünk, ha az emberek 
néha leveszik az orrukról azt a szemüveget, amit mi teltünk oda.

— Hát ne hagyjuk, hogy levegyék ! Ugye papa, mi sokkal okosab
bak vagyunk, mint ők ? Rezsinké is mondta . . .

Okosabbak? Hát —  igen! De inkát# ügyesebbek, kitanullab- ’



bak, kitartóbbak és —  ravaszabbak, ők  persze azt mondják a mi ügyes
ségünkre, hogy gazemberség. De ők ezt nem értik. A z 6 eszük másképpen 
lár, mint a miénk. Es őnekik más törvényük van, mint nekünk, tudod ?

—  Tudom, papa! De azért ha most haragusznak is, csak mi 
maradunk az urak ? Rezsinké azt mondta, hogy majd egyszer az egész 
világnak mi parancsolunk . . .  Az sokára lesz, papa ? Én már tigy sze
retném . . .

—  A z egész világnak parancsolni ? —  ismételte Karai elgondol
kozva —  hál persze, hogy jó volna már. Hiszen mindnyájan ezért dol
gozunk, kisfiam. Bár ezt sok egyszerű, szegényjajtánkbeli nem látja 
olyan tisztán, mint mi. De ők megbíznak bennünk és mi őket is össze- 
tartjuk . . .  Mutasd csak azt a szép, fényes jelvényt, amit a múltkor 
Rezsinkétől kaptál I —  Látod, ezen egy hatágú csillag van. Most pedig 
ide nézz, ezen a kártyán mit látsz ?

—  Vörös csillagot l\ | ■
•—  De hány ága van ? Siümold csak meg , . .
—  Öt 1 Ugye hogy tudok számolni ?

öt l Jól van, /iacskám ! 'Tehát eggyel kevesebb, mint azon a 
jelvényen. Egy hiányzik róla. Az majd akkor nő ki rajta, ha az egész 
világ nekünk jog szótfogadni, érted ?

—  A z nagyon jó lesz, papa ! És akkor a világon minden pénz a 
miénk lesz, ügye ? hs akkor ők mind csak nekünk dolgoznak ?

A  méltóságos papa felálltamért eddig ott ült a fiacskája mellett, 
a párnázott gyalogszéken, elgondolkozva végigsétált a szobán és inkább 
csak önmagának motyogta:

—  Hogyne, hogyne! Csak az a mi nagy bajunk, hogy amikor már
csak az utolsó követ kellene beleilleszteni a mi diadalkapunkba, akkor 
megcsúszunk egy narancshéjon és minden összeomlik. Akkor kezdhetjük 
elölről! k

—  M it mondtál, papa ? Tudni akarom, mit mondtál! Én mindent 
tudni akarokI

—  Azt jól leszed, Tomykám! Úgy is kell a magunkfajta gyerekek
nek. Sokat tanulni, sokat tudni, mindent észrevenni, kihasználni. Ez 
a mi fajtánk ereje: Az ő kisfiáikat tündérmesékkel traktálják, ólomkato
nákkal játszanak. Ha nagyobbak lesznek, sportolnak, talán barkácsolnak, 
irodalmat, zenét tanulnak. . . csak azt nem tanulják, hogyan lehet 
mindenből pénzt csinálni.

—  Azért nem tanulják, ügye, mert nagyon buták ?
—  Nem, Tomykám, nem éppen buták! Hanem kényelmesek, lus

ták. Nincs kedvük megdolgozni a pénzért. Inkább adják' üres zsebbel az 
urat. Pedig az az igazi úr, akinek pénze, van hozzá. Aki szegény, az 
m m  lehet más, mint a mi napszámosunk, még ha nem is tudja, nem is 
látja . . . Aztán mi is vigyázunk ám, Tomykám, nehogy kedvük kere
kedjen pénzszerzésre! A  mi újságjaink, a mi könyveink —  ez az a szem
üveg, amit mi teszünk az orrukra —  egyre csak azt fújják, hogy nem

úrnak való a kereskedés, hogy a bankár nem úr, hogy a pénznek rossz u 
szaga . . .

—  H ih i! É s ők elhiszik ?
—  E l!  Nekünk persze, nem büdös semmijéle pénz. M i  pedig össze

gyűjtjük azt a vagyont, amit ők az útfélen hagynak és láncot kovácsolunk 
belőle. Nekik vasláncot az orrukba. M agunknak aranyláncot a ha
sunkra . . .

—  Jaj de jó, hogy m i ilyen ügyesek vagyunk! Dehát akkor hogyan 
lehetséges, hogy annyi sok idő óta még mindig nem mi parancsolunk az 
egész világnak ?

—  M ondtam  már, kisfiam, ez így van sok ezer éve. Amikor már 
majdnem sikerült őket megnyergelni, vagy járombajogni, akkor közbejött 
valami ostoba kicsiség, ők észbekaplak, megvadullak, széttépték a lán
cokat, mert hát ők sokkal többen vannak, mint mi és akkor pár hónap 
alatt rombadöntötték azt, amit mi évszázadokon keresztül építettünk.

—  D e m i volt az a kicsiség ? '  M uszáj volt annak jön n ie?  Nem 
lehetne nekünk jobban vigyázni ?

■—  N em  lehel azt pontosan megmondani, Tomi/I Néha talán a 
kábítószer volt kevés, amivel elaltattuk a látásukat, hallásukat. Máskor 
talán a mieink voltak vigyázatlanok és olyan erősen fejték őket, hogy 
fájdalmukban még a kábulatból is felébredtek. . . Nem  tudni, nem 
tudni! Csak az bizonyos, hogy nagyon utálnak minket, gyűlölnek minket 
és ha elszabadulnak, nagyon csúnya napokat kell megélnünk. M ost is 
ilyesvalami készül, Tom ykám ! Ilyenkor meg kell lapulni és ki kell 
várni a végéi. Tudod, hogy az nevet, aki a végén nevet! É s őnekik nincs 
kitartásuk, ő k  olyan hamar elfelejtik, hogy hát mit is akarlak volta
képpen ? E s amíg a sok arany nálunk marad, addig hadd jussák ki 
magukat. Legfeljebb megaranyozzuk egy kissé a leszaggatott láncokat, 
amit megint csak- a j n i  ócskavasasa inic szednek össze és akkor ismét 
könnyen be lehet fogni egy-kéi vezetőjüket és rajtuk keresztül a többit. . . 
Hanem  most vedd elő valamelyik érdekes könyvedet, később a kisasszony 
elvisz sétálni . . .

Karai a szomszédos hálószobában megállt a nagy, metszett tükör 
előtt és felkattintotta a duplajedelü aranyóráját. M a jd  ismét a tükörbe 
nézett. N em  volt megelégedve azzal, amit látott. A  finom  üveglapról kissé 
meggörnyedt, járadUiézésü Karai nézeti rá vissza.

—  Csoda, ha az ember idő előtt megöregszik ? —  mormogta magában 
e j  leült a tükör előtti kis székre. —  E z  a komédia már az idegeimre megy! 
E z a Szekeres keményebb dió, mintsem gondoltam. Ezzel nehéz les: 
elbánni. E z  kivételképpen nem szalmaláng és nem ürttsfejü protekciós . . . 
D e azért csak türelem, Jakab, türelem! Ú gy még sohasem volt, Iwgij 
valahogyan ne lettünk volna . . .  H a  nem megy szépen, majd' megy 
csúnyán. Csakhogy ezeknek már igen kinyílt a csipájuk . . .

(  Folytatjuk.)

K I  L E S Z  A G Y Ő Z T E S ?
i. >

■r Megjött már jó kedvem, és  még 
' Kern hagyott cl bs'matom ;

Sirjok-e vagy mosolyogjak 
Örömemben ? Nem tudom.

II.
Voltam dühtől íehér, akár a kréta,
Vagy lángpiros és elrepült ilyenkor 
Ajkamról a szitok, c rút rakéta.
De bár neved sokat hiába vettem,
Hűs templomodban nevedet imádni 
Alázatosan sokszor térdepeltem.

III.
Vagy játék ez is V s csak most kezdődik az élet 

Es a íüggöny után föltűnik, ami való ?

■S a kirepült lélek szabadon megy vágya szárnyán 
Merre hiába vívott földi hatalma’ szerint ?

IV.
Hisz a te szent gégédet is 

kések uyiszálták, mikor a gonosz"pogány 
kivégzett: tudhatod, mi az !

Te ismered a penge élét, vér izét, 
s megfeszített perceket, 

a szakadt légcső görcseit, s a fulladás 
csatáját és rémületét.

Segíts ! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen 
okos felnőtt t Te jól tudod, 

mennyi kínt bir az ember, mennyit nem sokall 
még az Isten jósága sem, 

a mit ér az élet.. . . S' talán azt is, hogy nem is 
olyan nagy dolog a halál.

AZ OKTÓBER 15-1 
VERSENYTÉTELEK MEGFEJTÉSE

I. Ady Endre: A perc-emberkék után. 
ír. Babits Mihály: Háborús anthológiák.
III. Sinka István: Legény Tóth Mihály hal

doklása.
IV. Ady Endre: Intés szegénylegényeknek.
A verseny beadási határideje a lap kézbesítésé

től számított 5 nap.

M I L Y E N  N Ó T A 3
I. Tavaszi szél vizet áraszt. II. Házunk előtt 

kedves édesanyám. Beadási határidő a lap 
l<é1$psí lésétől számított 5 nap. '
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A budai Várhegi/ és a Gellérthegy között 
csendes, szegényes városrész húzódott meg 

j hosszú évszázadok óta. Tabánnak nevezték. 
Girbe-görbe, macskaköves utcái, a uadszCdővel 
befuttatott házoldalai és a virágos, ecetfás 
udvarok különös hangulatot adtak ennek a 
csendes budai résznek.

A  pestiek gyakran fölkeresték Tabáni, hogy 
sétálgassanak kanyargós utcáiban, de a 
vidékiekhez is elfutott Tabán híre, mert sok 
elbeszélés és vers szól erről a kedves városrészről. 
A festőművészek is megörökítették érdekes ház
sorait, regényes részleteit.

Sokan „a haldokló városrész" címét adták 
az omladozó, ősi Tabánnak és Tabán sorsa 
valóban beteljesült: körülbelül egy évtizede 
kimondották fölötte a halálos ítéletei, hogy le 

i kell bontani, mert egészségtelen, ósdi városrész.
Tabán azóta eltűnt, lebontották. Festői, 

virágos park keletkezett a helyén.
Az emberek már elfeledték Tabánt, akik 

érdekességek után vágynak, már nem keresik 
föl ezt a részt, pedig a régi Tabánból maradt 
még sok látnivaló, mert a városrendezők min
den történelmi emléket megőriztek. Sok érde
kesség pedig éppen Tabán lebontásakor lett 
láthatóvá.

Csak figyelmes cserkészszemekre van szük
ség, hogy megtaláljuk a tabáni park nevezetes
ségeit!

*

A tabáni parkban a legkülönbözőbb korok
ból láthatunk emlékeket. A  legrégibb tabáni ré
giség egy másféiezeréves falrészlet.

A rómaiaktól származik. Az egyik tabáni 
ház bontása közben találtak rá. Megállapítot
ták, hogy egy római őrtoronyból maradt meg. 
Ez az őrtorony a pesti oldalon épült nagy ró- 

I mai erődhöz vezető utat védte.
Az őrtorony romjaira kb. kétszáz évvel ez

előtt házat építettek és pincét ástak a rom alá. 
Ma is látható méy ennek a pincének piros
téglás boltozata, ezen a téglás boltíven nyug 
szik a hajdani római torony kőfala. Egy kőből 
való vízvezetőcsövet is láthatunk itt a rómaiak 
korából.

A hatalmas ókori birodalom civilizált éle
tébe hazánk területe is bekapcsolódott, Ciceró, 
Vergilius és Horatius Rómája a Duna vidé

kére is kisugározta ragyogó műveltségének fé
nyét. , *

A többi tabáni rom már későbbi évszázadok 
emlékei.

Több ház alapfala látható itt a X  V. század 
első feléből. Talán Zsigmond király, vagy I. 
Ulászló ült a magyar trónon, mikor ezek a 
házak épültek.

Később ezekre az alapiatokra emelték a 
tabáni házakat és csak akkor kerültek újra 
napfényre, mikor a feléjük épült házakat le
bontották.

A föltárt kőfalakat boltozatos kapunyitások 
szakítják meg, regényes földalatti folyosók vo
nulnak a falromok alatt. Látható egy híd tám
fala is, az Ördögárok vize erre folyt és hidat 
építettek föléje. Az ördögárok befalazott víz
folyása ma is erre vonul.

*
Érdekes, magánosán álló kőoszlop kelti föl 

figyelmünkéi a tabáni park közepe Iáján.
Sokat törhetjük a fejünket, hogy vájjon mi 

célt szolgált ez az oszlop. Ahol az oszlop áll, 
olt voll a régi Tabán szive: a Fehérsas-tér. 
A budaiak azt beszélik, hogy réges-réyen ehhez 
az oszlophoz kötözték ki a bűnösöket: hadd 
szégyeljék magukat a „világ szeme" előtt. A tör
ténészek szerint azonban nem megszégyenítő 
pellengér oszlop volt ez, hanem a lámpát akasz
tották rá esténként, mert ezen a téren tartották 
a tabáni vásárokat.

• '  . *

A tabáni parkból két templomtorony nyúlik 
az ég felé. ■ Pestről is látható ez a két torony. 
Az egy ik katolikus templom, a másik görögkeleti.

A katolikus templom nagyon régi. építésé
nek ideje bizonytalan. A templom kívülről egy
szerű, belsejét a barokk stílusra jellemző gaz
dagság tölti m eg: összesen 73 szobor van benne.

"A  Ifmplom legértékesebb művészi kincse a 
falában elhelyezeti, híres budai Krisztus dom
bormű.

Trónusán ülve ábrázolja Krisztust ez a 
négyzetalakú dombormű, amint kezeit kitárva, 
jobbjával áldást oszt, baljában a Szentirásl

túrija. Merev vonásokkal véste márványba 
Krisztus Urunk alakját a mű alkotója; m ii  
szemmel nézve kezdetleges alkotás, de ha meg
tudjuk. hogy milyen ősrégi munka ez, mindent 
megértünk. Gerevich Tibor művészettörténész 
szerint 1130-ban faraglak —  tehát tizennégy 
esztendővel Könyves Kálmán királyunk halála 
illán! fiz a legrégibb pest-budai Krisztus emlé
künk.

A török uralom ul/m görög keleti rácok tele
pedtek le Tabánban.

A görögkeleti templom külső falán számos 
régi sírkő látható. A legtöbb sírkő felül görög
keresztben zárídik (görögkereszt ~  %), alsó 
részére pedig halálfejet faragtak. Egy\keti
ntás ikon díszes családi elmer ékeskedik, sassal, 
karddal, oroszlánnal. Némelyikre hosszú szö
veget véstek, kibelüziink róluk néhány évszá
m ot: 1710, 170fi, 1838 stb.

*

Az Apród-utcában és a Dübrentei-téren ma
radt még néhány jellegzete, régi tabáni ház.

Megmenekült a tabáni bontások során a 
híres Szarvas-ház is (Szebeny Antal-tér). 
Valamikor egy pék lakóit ebben a házban, aki 

a. „szarvas-kiflijéről" volt híres. A. két x -alak
ban összeragasztott kiflit nevezték szarvaskifli
nek.

E  ház helyén állott Mátyás király vadász- 
háza. Erre emlékeztet a kajiu fölött elhelyezett 
vadász dombormű.

*
Az Apród-utcában látható méy az az egy

emeletes, héiromablakos házacska, ahol a híres 
papköltő Virág Jienedek tengette szegényes éle
tét. Egyszerű kis szobábcui fagyoskodolt lél 
idején, barátai titokban csempészlek kamrájába 
néhány jobb falatot, hogy meg ne sértsék önér
zetét. Ili látogatták meg a magyar költők, kö
zöttük a fiatal debreceni poéta, Csokonai Vitéz 
Mihály. Ili írta lángoló hazaftsáyá verseil. El
hagyottan halt rney. a tabáni temetőben temet
ték el. A  temető kiürítésekor a gellérthegyi 
sziklakápolnába vitték hamvait. Itt a pálos 
atyák gondozzák a sírjál: ő is pálos szerzetes 
volt.

Kosztolányi Dezső kedves költeményben idézi 
föl a régi Tabán és a „tabáni szent öreg”  : 
Virág Benedek emlékét:

„Itt szomszédomban, az ordas hegyek k/izt 
a szent öreg élt, Virág Benedek. '
Kovakővel gyújtotta meg a gyertyái, 
s lúd tollat körmött magyar énekel.
■ . . '/.sináros, régi attilát viselt még 
ráncos kezű és prédikáló bölcs volt, 
szobája, mint az agg papok szobája, 
a szekrényében égeübor és gyümölcs volt."

Itt az Apród-ulca 1. számú házban szüle
tett 1818-ban Semmelweis Ignác, a világhírű 
magyar orvos. Szülőháza még ma is áll, talán 
a legszegényesebb, legjobban omladozó, vala
mennyi tabáni ház között.

Innen indult el Semmelweis . . . Ragyogó 
szelleme előtt hódolattal hajolnak meg fi kül
földi nagy tudósok.

Büszkék lehetünk ezekre a nagy magyarokra, 
akik ilyen nagy szegénységből törtek föl és sze
reztek dicsőséget a magyarságnak. Életük le
gyen példaadás számukra: erős, sziklasziiáni 
akarattal a tegmostohább körülményeken is 
győzedelmeskedhetünk! Vur||lia Kálmán

Palóc szűcsvirág

| A Magyar Cserkészmozgalom hivatalos lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadja a Magyar Cserkészmozgalom. A szerkesztésért és a kiadásért
Nemere János dr. tele).

A M a g y a r  C s e r k é s z  előfizetési ára 4.50 pengő. (Egy összegben küldendőbe!) Vállalatoknak, jogi személyeknek eev
évre 40 pengő. Egyes szám ára 50 fillér.



Tisztogassunk, csiszotgassunk !

$£iu//lép.e^zai anyaqaMxd

Pedál Tihamér -kerékpározni tanul. Buzgó ténykedése 
közben sikerül is egy haragos bajuszú bácsit földre billenteni.

—  Nem tudsz csengetni!  —  förmedt rá a nagybajuszéi.
—  Csengetni tudok —  szolt szepegoe Pedál. —  csak 

biciklizni nem.

A N A G Y K O R Ú

A ty a : Balambér fiam, most, hogy már nagykorú lettél, 
segíthetnél a szülői terhek viselésében.

Balambér: Például ?
A ty a : Például kifizethetnéd a két utolsó részletet, ami~ 

vei még a gyerekkocsidra tartozom.'

Mulatságosan hangzik, ha valaki — s ez kislányoknál 
gyakori a helyzethez nem illő komolytalan szavakat hasz
nál. Magam hallottam, amikor egy alsógimnazista kislány 
Így felelt száguldozó őseinkről: „A kalandozó magyarok na
gyon szekírozták a németeket."

Ne higgyétek azonban, hogy kevésbbé nevetséges, ha 
nagyképüsködünk. Míg a gyerekesen megválasztott túlkönnyü 
szavak inkább csak megmosolyogtatnak, addig a kelletüknél 
súlyosabb szólások dühbe hozzák az ép nyelvérzékű embert.

PHftthy György

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

íb u m c h CIKÓRIAKÁVÉ
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

TE R M EL JÜ N K  TEHÁT C I K Ó R IÁ T!

tfxancfi * Jíáaéó zmnüaeíí Üti.
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

i
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REJTVÉNYEK
A helyes megoldásokat a követ

kező címre küldjétek: „Magyar 
Cserkész" rejtvénye, Budapest, v . .  
Nagy Sándor-utca 6. Ne a Jutalom 
haszonlesése sarkaljon a megfejté
seknél. Az biztosi ha szorgalmas 
vagy és mcgérdemled, meg Is logod 
kapni!

Beküldési határidő : 1944 nov. IS. 
Az 1944 október 15-i Magyar 
Cserkész rejtvényeinek helyes 

megfejtése :
1. Képes levente újság.
2. Eső után késő a köpenyeg. 

Lassú víz partot mos. Két szem 
többet lát. A rest többet iárad.

3. Budapesten, a Hősök terén. 
Budapesten, a Nemzeti Múzeum 
előtt. Dobsina, Esztergom vidékén. 
Árva megyében. Budapesten, a Ke
repesi temetőben. Tokaj. Badacsony, 
Eger. Komárom. Máramaros vár
megyében. Budapest. I, Szt. György- 
tér 3.

4. Tengeri elefánt.
Vizsiintes soraki 1. Torpedórom- 

boló. 13. Veszprém. H. Joe. 15. 
Visztula. 16. Darab. 19. Ad. 20. 
Sa. 21. Sre. (rés). 22. Fém. 24. Uf. 
26. Salazar. 2$. Dunaföldvár. 30-- 
Te. 31. Asztal. 82. Sáritóg. 34. Bárd. 
35. Uz Bence. 39. Sa. 40- Zúz. 42. 
Né. 43. Bestia. 45. Soké. 47. Ludás. 
48. Alaszka. 53. LZZ. 54. Diszkosz
dobás.

Függőleges sorok: 2. Ovidius. 3. 
Rés. 4. Pszt. 5. Ezt. 6. Dpu. 7. 
Úrla. 8. Réa. 9. Our. 10. Bja. 11. 
Oorsz. 12. Learató. 15. Vajdahu- 
nyad. 16. Dalárda. 18. Beregszász. 
20. Savária. 23. Mnz. 24. Ufa. 25. 
Föl. 26. SDSA. 27. Ari. 29. Atreb. 
33. Tazodlá. 34. Bet. 36. Zé. 37. 
Ne. 38. Csikó. 41. Ukázs. 44. Ih. 
45. SU. 46- Tas. 47. Leó. 49. U . 
50. Sz 51. Zk. 52. As.

m i l y e n  n ó t a ;

1. „RAG“-JUK AT MAGUNKAT! 
Beküldte: Ifi- Vlezén János, Deresk

1. Hazug módon hiresztel.
2. Pénzgondot okoz.
3. A nővény megtermékenyítésé

nek eszköze.
4. Így nevezi a falusi ember a

városit.
5. Jutányos.
6. A pipacs nemes rokona.

*. KÖLTG-TALANY 
Beküldte: Orosz György

Melyik költőnk nevét tudod a 
képről leolvasni?

(A  „M l dalaink" is köxll) (Csikós Tóth András rajza)

». SZÁMTAN-TALÁNY
Kálmánnak. Pistának, Sanyinak, 

Jancsinak van összesen 102 pen
gője.

Pistának kétszerannyi a pénze, 
mint Kálmánnak. A Sanyi pénze 
'U része a Pistáénak, a Jancsié pe
dig K  része a Kálmán pénzének.

Számítsuk ki. mennyi pénze van 
külön, külön Kálmánnak, Pistának, 
Sanyinak, Janinak?

4. LrtUGRÁSOS
Beküldte: Ad ám József. Csúza

A csillaggal jelzett szótagtól ló
ugrás szerint haladjunk s eredmé
nyül Petőfi Sándor egyik ismert 
költeményének az első szakaszát 
kapjuk. ,

S. SZÁMOLJUNK!!
1.

Osszuk föl a 20-at háromrészre, 
úgy, hogy első rész a harmadik 
résznek az ötszöröse legyen. A 
második rész a harmadik résznek 
pedig a négyszerese.

MELYEK EZEK A RÉSZEK?
2.

Hány libám van: ha mégegyszer 
annyi és félszer annyi libám lenne, 
mint van, akkor 20 libát hajtanék 
a rétre.

3.
Melyik az a szám. amelynek 

8-szorosa 72rvel nagyobb, mint a 
kétszerese?

*. KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES SOROK!
1. Nemzeti imádságaink egyike. 

9. Híres görögországi város, az 
ókori görögök itt tartották nemzeti 
játékaikat. 10. Francia lovag, sok 
hőskölteménybcn szerepel. 12- Tatai 
Soós Vilmos. 13. Orosz folyö. 15. 
É-vel: Zalamegyei fürdőhely. 16.' 
Ennek a hegynek a vidékéről in
dultak el az ősmagyarok „Attila 
öröksége" felé. 17. YAA. 19. Rádió
márka. 20. Személyes névmás. 21, 
Autógumimárka (ék. h.). 23. Ilyen

fejedelemnek hívták II. Rákóczi 
Ferencet.

FÜGGŐLEGES SOROKi 
l. Csonka-Magyarország legmaga

sabb csúcsa (1940 m). 2. XVI szá
zadbeli magyar költő, a Toldi első 
Írója. 3. Idegen női név. 4. ZMA. 
5. Nemzete — keverve. 8. Idegen 
név. 7. ö  — latinul. 8. Vissza: 
kettős mássalhangzó. 11. Vissza: A 
Vértes legmagasabb csúcsa. 13. 
Amerikai város (Orelou). 14. Fun
damentális (ék. h.). 18. Juci — ke
verve. 21. Buja, bő. 22. Nádas 
mássalhangzói. 23. Bóra eleje.


