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HEGJEL§NlK e nó t-ÉN És ls-É*
csrrrszÁntn: l1.428

üntq§p§ yAn A H§Gy§KilnKr
A megnagyobbodoil csclnlra haza hegyei ünncpelnek-

I*egmugnsabb hegycsírcs,rnk. a g3O5 méter inagas Nusy-
l.öves, másnéven Nagypi*trosz ri! nevel kapottl

HORTHY"CSÜcsl
Talaln nevl MindL.tt*., nagy viharokal allottok ki,

Kormányzórrlc és a hegy. Motdulatlanul, saiklesgilárdon
alltaL a mágyör vórlót. És gyóztel{ l

Magyar Cserleszl
Átb o* és órird o végeketl

mawall cl*fu r, ,
ilr(lga, igéngtelen ma§lJar akúc|a, menngire hozzátutozot ű, maguaí |alu, a magüar táj kápéhez, mennyírr: haszxas uagg,

hagg megkÖtÖd a haszontalan futóhomokol és cseniles, lassú, de biztos munkúual termőué alakttad át a pusrta tala!át ! uenagt' nóta szól tólad, men\Yite nem ludluk elképzelni néIltitted a mí A(öld.ünkel . . . Ugyan, ki gondolná, hagg alig kit*rlig óuc
Ametikúból kerÜllil ide mihozzdnk és röaíilesen egészen maguar tettél l Ha pedig isáerí'ualaki a ,,mult:aelat;,i ,rgaűn, htsgg julna
yfby, !2va ezt a szemedre vesse, tőleil rassz néuen aegye? Drága akáe|a, köszöttjüh, hogg idejött*,"köazön!üt,'nőíu Űgy$ tettil,
köszöniük, hogy segítesz neleürrlt, hagg szebb leggen a maggar élet . . .

IdegenbŐIidekeftItcserkészet, köszön!ük, hogg íaejdttél, egésren magga" leílél, aegítesz szebbé, értékesebbé lenni a müguar
éIelÜ ; kÖszÖnjÜk, htlgg harmínc éves srolgálatuiddal, sak millió !ótetteddeí inegkand, Űanuad és íirmókengtted a magyur |tú és
|érfi lelkét. trtiénk vagg, hozzúnk tafiozal, nzast már nem tud,luk elképzelní nltlciuea'a, nemzetet ! !-clösy §ól,u

Reptilőgépavatá§ a Hármashatárheg}ren
Á hármashatárhegyi repülőtelep szokoti kópe egészen

trt*gváltozott" §zorgalmas csorkészek csinositjálr, disaítika
han5iárt; teiejébe zószlófűzétt lrrlznak, ottl,alára pedí§ lra-
ta}mas hangszórókat szer,elnek fel. A trangár mélyéből pedis
egymásulón tűnnek elő a vadon,at{rj avatandógópek, !iaiat
oeerkószrepülőnövendékek rongyclkkal tisztitják rnég íó-
nyesebbt,o.,csillogóbhla a már rlgy i,s ragyogó törzsot, saár-
nyatiat. A hangár előtti tér snrkán áll a piroe drapériával
clisríieti szónoki emolvórry; onnan fognak a. beszódok cl-
}tangzani. .\ tér rmánik felón is élónli moz8ás uralkodik;
sz§kok tömesét rakják sorba a vond,ógváró c,lerkósafi,úk.

Ilyen xz<rrgalrnag murrka közbcn gyorsabban halad oz
idő. úszre sem veütük és rnár is %12 tete jar aa óra. Iltind-járt kezdődik az ünnepség" iJs csakugyan, a rna8yar rÁsz-
lót tartó cserkószek soríala között egyre jön a iireghívott
előkelő közönsóg. §glmásután érkoznek a külön,}Xj;ó dő-
keiő§ós€k. Itt, v&n már Papp ;\n,tal ny. államtitkár, a,
Csel,kógzszöveiség elnöke é* felosége, ifj. dr. hr, Wlasaits
Gyula államtitkÁr, vitéa Laborcz,fy Rezxö repülőezrodes, a
Horiby Míklós tíor§zeti Repüló Álap atclnöke, vitóz Kuári_
czy Istvá.n !?r!de§, vitéz Csenlrey Géaa ropülőozrerlo§, vit6z
Tórczay Folicídes Rornón min. osztályfőnök, Kara' Jenő
ropü}óezr"edes, a Ma6yar Aero §zövetség ü6yvezetó elnöke,
Rotter Lalog, a }tíagyar Áero Szövotség alolnóke, gróf
Án<lrássy Mihály és rrrég sokan mások,-

%1& után nóbány percce} íelhangzik.a Cnerkószinduló,
hogy onnek a han§jai metlett vonulhasgon be a leg*lső

magyllr cserkész; gróf Telelri Pái tniniszttrelnök ós fele-
sógo" Aa autókll kilépó íb. Főeser,ltésa tír,nt ós fclcsó;4ót
Ulbricb Hugó ny, rrrriisaaki f{ltan,ácsos, a Cserk$szgaöveisé§
táruelnöke fogadja, miközbon a Xegyelmes :ls*aotlyni*lt
az ogyik cserkészrepiilő ohtató tratn,lrrr*s virágicsr:kr.ot
rryuji {lt, Áminü a }'őcserkész Úr a, lrcly6;,n érl<t:zrltt, fel-
hnngzol,t u Hírnnusz én nregkezrlődótt &z ünnepsé§"

A gépek palrónái. Középerr gróf Tc}ekl Pálné. balra tólc dr. Panrr
Atttalué, jobbra vitdz kisbarnaki Farkau ,F'crencnd

I



Gról
Teleki Pál
miniszter_
elnök {rr
megdrke- l,

zik az ün- i
nepségre

vitéz farcza} Felicides Román Ís
Rr,ltter Lnjos aa linnel§ógeu

Gróí Telcki
Pálné felavatja

a cserkész
. nevfi gépot

úr. páppÁntal§$
felavatja a
sirálvt

Dr. }lamvas §ndre, általárros
érloki .helyniik avatóbeszédét

mondja

;

{_j}byieb Éír.;gó" *, ,{i**rk**zr*;;&}ók vez*|öj* iép ax **lel-
vé§yrú és üdv{rxii e §}*§j*l§&ieküt, k§§áSnst*ü ín*ít,*ví§
az§kn&k, akili leh*üűvé tétték, hogy mosi új gép*ket avat-
lratrrnk" Utána dr" }Iamvas §ndre áltx}áno* órseki h*ly-
níik iartj& mcg avxtóbeszédót, §álrr,rrl,at arí&, hügy a!;i

€mber nilyen h:rtalinas munkáva} ég akarással tó*et*tt
mindig * repúlés megvalósítására, míg végre Isterr **gít-
ségével sikerüli is. A íejlődé§ azoní}an ekkor sem ;iJli meg.
hanetn állarrdóan tov&bb falyik. §nnek az erod?nénye nrost
cz a három új gép is" ,,Ennek a szép és nemes sportnak
a segítségével ezeken az új gépeken ostromoljátr:k ae egeí'"* fejeate be nagx"hatású §z&yait,

Beszéde kóaben a telep föló érkeaett a tégierők egy
repülőraja és állandóan ott keringve, hirdette azt a baj-
iársi szellemet, ami a honvódrepül,és és & ,§portrspülé§
kóáüi íennáll.

§zután megkezdőtíö1t, a gópek íelavaiása, A repülőok-
t*iók egyrnásután ké,rték fel a patrónákat, irogy avassák
fel az új gépeket, Élsónek a lthön-Adler típusú ,,C,serkész"
nevű nagyteljesítményű vitorlázógépet avatta fet gróf Te*
lekí Pálné. Rövid jelmondatot mondott ós jobbkezót ráteve
a góp orrára erősitett bronzplakettrs, a gépet a cserkész-
repülőknek használatra átg.dta, Erre az okt-ató megkó*
szönie a felavatást és egy márványl,apra erösíteit bronz-
plakettet adott, át errrlékül á, patrorrának, Lrgyanez *. jete-
net ismétlódöit m*g &z ,,M, P" típusú ,,§irály" nevü mű-
repúlőgépnét, ahol a patróua dr" Papp Anta,lnó a Cser-
kész;szövetség ofsz. einökének felesóge, és a másih ngyan*
csa.k Rhön-Ádler iipusú,,T.áltos" n€v{i nag},teljesrtmérryú
vitorlázógópnél, arnelyet kisbarnaki F,arkag Ferencné, a-
Nernzetvédelmi Főbizottság glüökének íelesége avatott íci"

Az avatás után Kerné*y §ándor, a Cserkészrepülők
föoktatója mondott köszörretet a prrtrónák szíves fáradtr-
zásáétt és megfogadta a repülők nevében, hogy igyelrezrrek
az új gópek segítségével a levegőt legyőzni 6s ezze| is szol*
gálni a hazát. Yégezetül fiotter Lajos a Megyar Aero Szö-
vet*ég ,a}elnóke mondott bsszéde,t. Megemlékezett a rninisz-
terelnők úr szives párifogásáról, 'aynely lehetővé tette"
hogy már ezerki}encszázharrnincháromban iti a Hármas.
határhegyen cserkészrepülő hangár ópüljön. Ez" a haugár
volt a magva annak a hatalmas és immárr:n vitághirű
repülőtelepnek, amely rrrtrst a cserkész repúlést szolgáIja.
§z a gzives pártfo5ás riem volt hiábavaló. A magyar vi*
torlázórepülésben 1940, év,ben elért 500 vizsga ttöz;ül itláig
körülbelúl két§záza,L a budapesti Cserkészreptitők {ettek
le" A cserkészek telrát itt is bebizonyították, hogy a ;,Jó
munkát'í nemcsak a jelszavuk.

A nagy tetszóssel itlgadott tleszéd tttán a szózatttrl zrt-
rult aa ünnepség harrgár előtti t,észe"

Á repülőbemutató következett caután. §lgőrrek & ,,§,i-
rá,ly(' s,tartolt Villányi oktatórral, Á Kihúzni-íutni,el \,e-
zénysaóra elrugaszkcr,rlott a gép a föidről és kirepúlt &
Margitsziget irárryában. Páyszáz méternyire' a hegytőt a
pilóta hirteien megnyomta a magassági kormányt, m*€:-
gyorsitotta a §éFet, rnajd felrántotta s egy igeri szepert
sikerült loopitlgo,t csinált és hossaú siklás után ieszáttt a
Gázgyár melletti réten.

Röviddel utána a m,ásík kót gép is a ievegőbe sr,§k-
kent. Vitorlázást, sajnos nern lehetett bemutatni, mtrt i§
szól ehhez nem yolt elég er,ős, Az e6ybegyűtt előkelő közúr:*
ség ,azonb,an így _is értekelni tudta a Cserkészrepülők tet-
jesítményét és azzal a, me8nyugtató érzéssgl távozoit, ltcgy
ezek a magyar flúk, akik így u:egáltják a helyüket &
sportrepülésben, ugyanilyen lelkesedéssel ó,s buzgalornrnal
ülnek majd a harcigépek kor.m,ányához iso hogy megvéd,-
jók a malgyar hazát.
u:i!:..l t:H\ &,: ,:,: "-"_!l_-' í|
Az og§tk új gép olartja

1.':,:.11,1l,,:, . 1,1,,',,1;],],ll]iii?,,illii:1:.]§i,lii.i.,i$,i:lri;,,,.i'""

,
A f€lavatoti 8ép€k



A FEL§ZABADULT
§RDÉLYBBN
{A t96-os esorkószesapat mozsótá}ora}

1940 szepternbe,r l4.
Tíszta, napsütéses reggelre virra-

dunk, De a levegő urégis csípős, külö
nö§en e mosdásnál. Közben rájövúnk,
miórt volt olyan hideg az éjjel Nincs
az ablakokon egy szál üveg sem. (Ki*
kirték a kivonuláskor a románok.)
r3yorsan felöltözünk, felszerelünk és
nyolckor rnár ott i* vagyunk J.. "
§éza zászlósnál. Bivalytejjel készült
párolgó kóvé vár bennünket reggelire
s mellé finour süteményt kapunk.
Pompás ital a bivalytej. Milyen jó
leirz nyá,ron az itt táborozó csap,atok-
nak.

Reggeli ulán elmegyünk, hogy meg-
nézzük Bánffyhunyadct.

§zép 1ráro§. Kalotaszeg hözpouüjo"
Kalotaszegnek a §ebes-Körös és a Ka*
lota közti területet hívják. ilíiutegy40
köaség tartozik ide. Lakossá8a szín-
m&§yar. Népviseletük ugyan tatár

gr*Sptrg muiat, mint ar .íankó Jánog,
a kiváló néprajztudós fl rírult *eázad-
ban megállapítoita. §zt bizonyítja az
is, hogy az asszony*k piros csizmájá-
nak orra, felkunkorodik, ami a lovas-
népeknél volt szokásban.
Á házakat rendszerint tratatmas

g€rendákbóI készítik. A gerendavége-
ket ügyesen kötik össze és a, gerendák
ktiaeit mohával tomik ki, majd az
ogészet betapasztják. A báz építéséhez
az ö§§ze§ i§merősrik összejönnek ós
segítenek, katákában dolgoznak. Gyor-
san is halad így a munke, A házak
elején szelrblrél-szebb székelykaput ta-
lálunk. §yönyörű, faragott minták di_
szítik. Milyen istenadta tebetsége van
annak az egyszerű embernek, akí se-
hol sem tanulta ezt és bámulatos vál-
toaatosxá,ggal faragja ki a legszebb
rnintákat S bizony meg i§ órdemli,
{ogy a uevét í§ belefaragja, meg a.z
6vszámot, amikor készíteíie- Ezet a
kapuk nem csukottak a vendég, vegy
& yáridor elöít, sőt barátságosan hí*
vogatják be az arrajárókat.

Milyen kedvesen hívogat ez a íelirat
is, amelyet Bot, Laci uraság kapujrin
olvashatunk (eredeti belyesírással):
,,Váudor e kís kapu nem akar kizárni
c§ak a§zt mutatja mere kel bejárni."
De nomcsak a kapuk szépek, a házak
or",nrain is íaragósokat tatálunk. N§
hányat, a tegszebbeket te is rajzoljuk,
v*gy lefényképezzúk. De jártunkban-
kettünkben mindíg újabb és szebb
faragásokaü fedezünk fel, sajnos,
nincs időnk, hogy ezeket is lerajzol-
juk, hiszen hetek kellenének hozzá,

Közben gépkocsik robognak el m€l-
lettün§ közitik három tábori mozi is.
Faluról-falura jár és szórakoztatla az
otílévő honvédeket, Á lesújabb hír-
adókat mutatja be és mellé rendes fil-
rneket. Nemsokára ellenkezó iránytlól
iűnik fel egy végeláthatatlan cép-
kocsisor. Motorizált tüzérség. Megy a
kolozsvári díszszemlére,

A házak falán mindenütü láüjuk az
erdélyi plakátokat. Mouettük íetirá-
sok:,,Megjöi,tünk, testvérekl llozzuk
a szívünket. De ha keltr, §rdólyért, ad-juk a vérünket!" Másutt meg §z€_
rrrünkbe öttik sinka István r§mek
versének első két sora: ,,Millióknak
vágyaival megy a lronvéd, minü a yi-
tror".

Hirtelen egy {§ukott, fekoie gÉpkocsi
robo§ el mellettünk és röpcéduláü

§uór. Áu emberek rolrannak u,ió,na ég
felkapkodják. Kezünkbg jut nekrinlt
ís egy i,lyen röplap, Rajta a kormuiny
üdvözli a, yi§§zeért §rdélyt.

Megn_ózzük a templomot is. Gy§"
nyörú fatornya már m€§§ziról iátszik"
Pompás kilátás nyí}ik onnét a vidékrg
és a városra. Újra rnagya,r zászlót 1o*
bogtat raj{a a szél, Az errberek büsz*
kén és örömmel nézik, Boldogsáa és
megelógodettség ül ez arcukon.

Mennyi látnivaló van itt Brinfíyhu-
nyadon. A kalota,szegi múz&um,
amelyben megtalálbató minden, ami
Kalotaszegre vonatkozik. Remek hím,
zósek, kapuk, faragások. A múzeum
összeállításában Kós Károlynak nagy
§zeíepe volt. Dg már delst harangoz-
nak a toronytran, siotünk ebédetni, Öt
cserkéezt a híradókhoz bívtak meg
ebédro, hatan pedig a légvédelmi tü-
zérekhez megyünk. Nagyszerü a ka*
tonaság élelmezése. §gész csajka x)ld_
séglevesü és tarhonyás pörköltet ka*
punk ebódre" Áiig bírjuk elfogyasz_
tani, De nemcsak katonák kapnak itt
ebédet hanem a men€kült€k, va6y a,
szegényebb családok is. Mennyi..em-
ber, asszony és gyerek hozza ide-cdé-
nyét és viszi boldog arccal el a pá-
rolgó ételt.

Bbéd után beszélgetünk a katonák-
kal. Van köztük e6y 20 éves legény,
aki egy lratalmas követ íélkézzel öt-
§zör kinyo§rott. Szép teljesítmény. *
§zt, a cserké$uek nem tudnák megcsi-
nálni - mondja az egyik katona. Dt
a súlyemelő bajnok mindjárt fogadni
is mer egy titer borba, hogy közülünk
a legfiatalabb tiz.szer is ki tudja
nyomni a kövei. Mindjárt akad egy
másik katona, a,ki állja a íogadást.

Meg kell mutatrrunk, milyen legé-
nyek a cserkégzgk! Gergelyffy Cuszti
nem kéreti mag,át sokáig. Megragadj6
a követ, és bizony le §e teszi,
mig'tízszer a feje fölé n€rn em€lie. A
súIyemelőbajnok míndjárt gratuláI
neki és megköszöni a liter bort Az-
után elbúcsúzunk és indulunk to-
vti,bb,

Közben aa út szélén gúlát}a r,akott
kerékpárjainiiat virágo.kkal díszítették
fel. Pompris bullá"m.os terepen vi§z au
utunk. sárvásár az eiső útbaeső folu.
Gyö,nyörű diadalkapu alatt robogunk
el. §mberek, asszonyok állnak kinn
az utcán ós levett kalappal üdvöxil-
nek, éljenoznek bennünket.

K§Rt{KPÁnRAL

Á, ílrrlrasulcai re[urtttáLus íctuplorn, (Rántar Iela,)



lri*ntsoktira i;lérjiik li*rliltirszcg lttg*
3zehib falu ját, Kóraisfót. ;Isszottyok,
gyerekek, l&nyok {rllnak rr farrr,gtltt
dúcos kapuk előtü, A frrlu ktizepén
rn,egállunk. Öreg magyar jörr fotórrk.
Barátságosan ntegrázza kezürtk,ct, ir,z-
után beszélni kezd. Értleklőttik. sokart
gyülekeznek körénk, katonák is. Majd
bevezetnek bennünket egv szóp hrizba.
Magasra vetett ágyakat üalálunk a
szobában, A falakorr szcbbnél-szebb,
pirosvirágos trlnyórokat látunk. Á sa-
rokban szép tulipárrog lárla hirzóclik
meg. S mindenütt letrgeteg ltíulzés.
(Móg a tésztasimítónak is varr egy
szép hímzett vászonburokja).

Egyik himzó§ §zel}b, ntint il, rlrásik.
Kék, piros, vagy fekete színűek, Iston-
álclotta tehetsógii assztrnytlk koron-
Iébe \,,rgy kékítőbc ntttrtott lírdl,ollal
eírják" vászonra a; gzokásos rt!g,í,
va€ly az újabb kital.álásri rrrint15kat.
Azután ügyes kózzcl, sajátkészitésii
fonállal kihímczik. fgy készülrrck a
világhirú írásos varrcl,ttasok. A híízi-
g,aurla Liszteletünkre nróg a gazrlagon
hitnzett cifrasztirjét is lelveszi. 'l'er-
ntészetes, hogy Csépay Dezső rögtórr
lc is filmezi. Kinn a kapubart az {nsz-
szonyok tereferélnek. Gyöuyörü rrép-
visolet,ben állnak tll,t. I-o is t,ajzolunk
egy ilyen jelenetot. l!íajd elllrics(rzunk
Albert Jánostól, a hrizigtlzdátrll és to-
vábbinrlulrrrrk,

Iclelátszik a körösfői híres templotrr,
Dtl rrincs időnk arra, hogy mcgnéz-
ziik, Meredek kaptatók következnek,
Do lel se tűnik. Má,r rnegszoktuk.
Pedig otthon, Szolnokon még a vasirti
tiiliésre is elég volt fclhtljtani. Lassart
beesieledik. l\{ély csend lesz. A sz&-
had erclélyi hegyck pihelnnr-,k. A holti
íónyo gyengón reszket az irtgzéli fák
kor"onája felett. Messziről fell;ürredez-
nek Kolozsvrlr lántpú,i. Gyönyörü a,

rnesszeségtről ós a sötéttlől előbrrkkarró
s<rkezer lámpával megvilágított város,
Do rnár be is érürrk. Rerrgeteg ember
tolong riu utcá,n. 'lr]lvonulunk az ósi
székesegyhr.rz előtt és hórlolunk a bi_
roclalomalkotó Mátyás király szobrá-
nál.

ktl]ozsvár utcáira kitódultak az em-
btlrek, egészen elfelgják az uiakat.
Alig tudunk elórohaladni. Csak tol-juk a kerékpárokat. Szererrcsóre egy
cserkészre talrílr.rnk, s az rövid ,úton

elvezet lrennünket a kolozsvári cser-
készek közporrtjába.

An unitárirrs krltlégiunrban aka-
tlurrk rá a cserkészokr.c, Rolrlogan üd-
vözöljük egymást. Nagy o.z óriitn,
hclgy magyar cserkészek is jiittek a
díszbevonulásra,. De itt találjuk már
Kolozsváry Béla bátyánkat is, aki a
Szöveüség képviseletében jöit Kolozs-
várra. A kölcsönös üdvözlések uüán
körülnózünk, hol rakodhatnánk le.
De rnár vezeünek is fel a zene,tere:müÉ.
Gyorsan leszerelünk, Közben látjuk,
htrgy rengeteg merrokült érkezik ide,
Mcgrázó jelerretekberr van részünk. A
metrekült€k lerongyolódve, pénz nól-
küI jelentkeznek. Közülük sokan vó-

A krrlozsvári §zt. György-szrrbor.
( Kántot |etu,)

I!$ro ycrv§ (rrkczttck ide. Ilírrrigs tlrll,-
gokat rrresélnek.

MÓr,lretellen izgulorrr iölti ei dz $ín-
titrr lcllróí a kogiyttl*rrkcrIóstllr, }ra,lln-
trlru,. Á történolrni igalságsztl}gitlün-
táskol: nti lrrvugiasarr vil,relkedttirrk óil
nregórttlsriil tottünk lanú,sú,got azrrk-
kal a rtoutzctisógekkol szerrrbert, aki-
ket a stlrsforduló visrtzajuttrrtoü| lrqz-
zárrk, De, lrogy rrli i,örténik a denar-
kációs vonalon tril, azt nchéz volna l0-
írrri.

A kolozsvárra rrrenckü]tek szárna
nrá,r rneghaladja a 30.000-ot. ilti tör-
tónjétr ozzcl n rerrgel;cg egtbcrr,ül? Nc-
hóz folarlatl I)e a ktllrizsvá,r,i cg,orké-
szok ntlgyszerilen- riegoldotlák, r\
ltécsi <löntóskor, az adrlig titr:tkbart
<lolgrlz<'l ItÖKK-trlgok és csorkószek
nyilvánossógra tólrtrllr. Mcgszolvezl;ék
a csorkész §eséd§zol8ái&tot, cumelybo
minderr nreg,}:lízható magy&r firit }ttl-

vettok. Ilzek láttr'lk el a rncnekiiltck
8oI)doZ,á§ái. A nrcnckü,lteket rryilvírtt-
l.artásbn vették. századokba osztották
a legényeket. Gontloskorttak elszállá-
solásukról. , É,lelmezik {rz í}rra rá§zo-
rulrikrrt és rrrég munkát is szcroznck
rrekik.

Kiiz.berr 8, men§kúll0k sére lrrrr:il;
jcgyziikönyv},re vo§zit( óg nórnet, lrtc8
tlla,sz nytllvre fortlitva, na,porlkónl, tt|;,

a,tljrik erz otta,rti krrnztllál,usr;knrrk. Íijt
rr6pp{ téve, szakirdttlarrul drilgtrzna,k
itt a 1ü-2t) évc§ c§erké§zek.

Most épllerr htltalrrras tútr1,otí:s kó-
szül. A mtnekült^százatlok vrlttulrta,k
íel a7, olasz 'és a német ktlllzttllrlus
eló. Megirrdul az r;szlop végelritltatat-
ltln gor"oklrlrrr. A hrassóiak, rr,r:tl<litrk,

nagycnyedick, gyrrlrrfehórt,írriak szti-
za,da és uz tldaát rrtara,rlt nragyar v;i-
rrlsok ós falvtrk rnc8§zátnlálltatatlart
lnerrekiiItje tiitriet a rtrnrtirt kegyotltlrt-
kctlósek ollen. nelíllurrk lyti is ll, §orbtr.
lJtgrrrogon hangzn,na,k a kiátt,á;clk:

,,}Itrrtlty, Csáky, TeIski!"
Majtl prrttogós rrótára g},ujtarirrk rá

áz {|gye§ százarlok, Leggyakrabban a,

,,Tlorthy Miklós, ha íelül a fekete Io-
vúra, IJi5y vrlgtat be na8y llorrtó-
niába" kezdetú nótát fújjuk, Ázut&rr
ismét szavalókrirusok kiáltjrü:,,Kíl-
roly kirtily bocskor.tla, eltnerrckül.t
Ltlntlrtnllal" Majd: ,,Ká,roly kirtily
megszökött, Erdély íele visszajött,
Mogszökik a lio is, visszajiin a tötlbi
ist

Kö,zbe,n rneg is érkezü,nk a nótnot
konzrrlátus elé, Á száz*dtlk sr"n,llály<ltl
nógyszögalakban rillrrak íel. Magyar
IliInnusz, nólrány üdvözlő szó ltarrgzík
el. Ázrrtán rljból szavalókórusok. A
m€net fegyelnrozetten tovtib}tvonul.
Ugyanez ismétlődik Dreg az o}ír.sz kon-
zulátus olőtt i§, Percekig vigszlrarrgzik'
ez utce f)uce és Ciano rrevótől. Majd
az Egyetem elé vonulunk és ott rend-
ben szétoszlik a iörneg"

ünnopi vac§or& után meghe§zéljük
a,z Drdélyberr töltöl,t barrrrrrcl'ik n&p
ólmónyeit és irna után pihonőre tó-
rünk. Kaylosurlri Gyula

i*fiffiffiM

udVaí.t.
( Kátllur íelo,)

}.:,1r;ji,fi!:,jt_'alj
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MÁtyás szülóháza kolozsváron.
(Tőkéa letu,)

rcíortlrálrrs krlllógirrnr



MI IS Az A GyoRS}TASzÁnt
IRTA: C§ŰRÖs te,;os, m.

Van egy régi magyar kiizmonclásunk, mely szerint:
,,,soi( lird disznót gyóz". Á gycrrsnaszdctok alkalm,azásának
nlapegarréjét aliglra |uclnám enrról tnlÁ,lóbbnn lrífejez,rri.
§okan vannak, könnyen mozognalt, ve§zed€lom esetón
seétrebbennek.

A gyorsnaszád nom egyé,b, mint egy na,gyméretű mo-
totcsónak, v{IB,y _ h,a jolbbg,n teltszik * egy kisméretú
rnotoroshajó, Építési formája az, Iiszak-tengeri hajókalau-
zok vízi-jármiiveire, vn,gy a montő kutterokra, emlókeztet,
teljesen nólkúlöz;ve a harlibajók, n. torpedónaszádok ós
rombolók jellegzetesen hossz{tk{ts, su8ár alakiát. Csak így,
eblrcn a formában tlacolhat észnk viharos vizeivel, így bir- .

tokolhatja a vizi járművek leglényeí{e§Obb tulrrjdonságÁt:
így lehei tenge.r/rlló. Á kignaszádoi kót lratnlrnas'Diosel-
motor haj,tja, lrözel száz kilométeres se;bességgel. Mirrt ná-
lurrk a gyorsvonatok. Fegyverzotiik: két darolr, a, hajó
orr,átra ópíte{t torpeclóvetőcsó, gyorstiizelő ágyir tégitrima-
dás eUen és egy géppuska. Szernélyzete: t,íz-tizenkét fő,
Rószletesebb míiszaki és narrtikai adataikat a, tengerészeti
altrranachok, illetőleg a némeíek nem. teszik közzé, Olyan
hir is kering a gyor§n&szótlok felől, hogy nirrcsen korm6-
nyuk, hane.m a csavarok fordulatszrinrá.val kormányoz-
nak, Laikus előtt talán küliinösnek tűnlk ez íel, de a szak-
ember íeljesen egyszcrií és érthetőnek találná a lrormfury_
zás ilycrr megolrtír*i,t. Nem id trj. Ikercsavaros 8őeösök *
kormá,tryhiba esetén '- trtirrdenkor a forclulatok számának
szabályozásával kormá,nyozrrak, Viszont a. szakemlrer a,zt
i,s trrdja, lrogylra egyik osavar, egyik gép vrrta,milyen oktról
íelmondja a szolgálatot + ami bókóben is me§kjrténhet,
lrát még háborirlran * a rraszó.<l kormányképtelenné vá,Iik.
Kormánnya,l, Irorltnánylapáttal tehá,t ig€ni§ el ven tátva,
Renrlkíviil 8}ror§an felrrJul, nenr. azórt, rnert clsav&rjai kö-
zü1 az egyik előre, a rrrti,sik hátra dolgozhat egyidejűleg,
hisaen ugJ/€in€z a tehetőség az ög§zes ikelcsavai.os hajók-
nál íenn.á,]l, lranenr azórt, mert e, gépek ere jélrez kópest
magia e hajót€§tt aránytalanrrl rövitl- }ía +* mondjuk -egy ötven centiméter hosszri lócdalabot élére tlllitva. egyik
vége kiirtil a vízllen forrlítunk, oz ellenírllás csak a, ne-
8yed ré§z€ *nnak, mintha u,gyenez a léc egy rnétcr }rosszri
vtrlna, }légi fizikai törvény: az erőkar, és telrerkar vi-
szony,a.

Minden há,borúna,k azon d(il el a sorsa * ezt rnindenki
tudja *- miiyen stratégiával dolgozik az egyik, vagy má-
sik elleníét. De kevesrln tudják, hogy a stratégiJ-görög
szónak eredeti jelentése: c§el, meglopotés, olynsvaln,mi,
a,mire az ellensó54 netrr gondolt, melynek kivórlésére nem
készült fel. Meglepetést lchet okozni rlj eszkölikkel rógi
móctrszerbcn, i§mert eszkijzökke| irj rnódszer szerirrt, vagy
e,kettőnek vúltozataival, Pirrhus elefánijai Áusculumnál
va,gy 3, poroszok hátultöltij íegyvere Königgrliiz-nél, mirrt
irjfajta harcieszközök ,tlöntötték el a, csrrták sorsát, i\ zu-
hanír bomházók hajmeresztó rrt,unkájáhan viszont csak a
módszer új, míg a gyor§ns§záclok gsetóben, .minrl a mód-
szer; & gyorsaság, rninrl az eszköz: az ar,ánylag kicsiny
vízijármű régen űzött célja a telrrgeri hadviselósnek. Mégis
meglopto az angolokai. Meglepto, mert ilyerr hatalma§
ha,jópark léi.ezését, nem 8ya.nitottárr, A stratégia, a megle_
petés tehát ezúttal a, szám§zer.űség}ren jutott kifojezésrÓ.
--'Nézzük meg ezek utón, milyen hacláseati etőnyökkel
rendelkezik a liis j,árnrű a ns,8y hadi_ ós ielfegyverzett
kereskede]mi hajókkal §zenlb€n,

1, I]gy éjjel, mint nappal sokkal elóbb felíedezi az el,
lonséget, mint őt a,z ellenség,

3, Tolperlóinak ki,.lövése utám - amit éjjel közvetlen
közelből eszközölhet -- nagy sebessége folytán gyorsan ki-
giklik a veszólyes zónárból. Lövetós eseúón cikk-caklros
mozgásával lehetetlenné teszi a cólzást.

3. Nappali rragyobb rajlrarr vü,ló támadás után - ha
rr, légvi*zcrrryok is kedvr,rznek * a saárnyon lévő egységek

KlR. FoLYAmŐnrnprÁruv

mesterségos köüátyolba rejthetik az egész rait illetve a
mesterséBes ködfal mógött nullára csökkentik az ellensé-
gos tüu hatását

A gyorsnaszádok, illetőleg a, gyor§an mozgó kísjármü_
vek alkalmazá§a, e tengeri badviselésben nem {rjkeletű. A
torpedónaszádok, de még inkább a világháborúban az ola-
szok áltat oly errdményeseu olkalm&zott ,,Mas"-ok (mo-
toscaffí enti §onrmer güili-motoresónakok tengeral&tí-
jórók ellen) tulajdonképpen mind a gyorsna§zádok ke-
vésbé tökóleies elódjei. Hogy milyen féletmetes fegyver
volü a ,,Ma§" már a mult világháborrl íolyamán, mutatjr.
az a ma.ga nemébon egyedül álló kisérlet, melyet ,,Anconai
vóllalkoztís" néven jegyzett fgl a vilógháború krónikája.
r\ hrlború utolsó évében Veit fregatt-hadnagy néhány t,iszt-
társ{val és a cs. és kir. haditengerészet harminc emberével
éjjel partraszállt Ancona alaüt és másnep sorban és rend-
ben enrbel,eii a kikötőbo ver*tve, megpró}rálta az ott óllo-
másozó mintegy huszonöt darab Mas-t elzsákmátryolni-
Csak hajszálon múlt, hogy a merész vállalkozás nem járt,
sikerrel. Anconá.ban angoloknak nézték a kis csapat embe*
reit é§ rninclenütt katonás tisztelgéssel nyiüoitak ut{i előt-
tük. Egyetlen őrszem akadt, aki kötelességszerúen, hasZ-
náJta fe8yverét, mi,áttal éppen a Mas_okba szállás közben,
tehát az utolsó pillanatban égeretórtek az olaszok.

§ajnos, a Monarchia és maga Németország ís tiü ké-
sőn ismerte fel a gyorsan mozgó apró jármúvek fontossá-
8át, mikor az olnsz Mas_ok mögött m,rir, olyan pompás és
kirnaga,sló haditettek sÖrakoztak, mint a ,,Wien" és ,,§zent
István" csataha.jóink elsüllyesztóse, hadi és kereskedelmi
hajóink nregtorpedóása Buccari-ban és a Brioni csatorná_
ban, Á világháborús tapasztalatokból §émetország levonta
a tanulságot § me a helyzet épperrr forhított,

A némeü gyorsnaszádok igazi szerepe lehet, hogy még
czután következik olyan viszonyok között és olyan felada-
tok kivitelében, amit rna nem is sejt a világ,
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- Ha igaz lenne, tcstvér, akkor az első pillanatban
beszéltem volna veled nagyon komolyan, a második pilla-
natban pedig mfu a Nagy Irányítót értesltettem vblna,
hogy hívjon haza vagy küldiön más országba. Mert akinek
szíve yan, az mint hírszerzó a halálba megy. Tudom, hogy
álom, ezért segítek megkeresni a kislánYt. Hiszen vele
egy-ütt egy titok is elveszett.

- Két szég,yenletes vereségem fűz6dik ennek a titok-
nak eltünéséhez.

- Dehogy vereség, kisfitl t Egy szenzációs győzelem
a_legkiválóbb_kelta hlrszerző fölött és közben két apró
sikertelenség. Nem számit. Van-e terved, bogyan indúlsz
a találmány nyomába ?

Igen._á,z inas haláláv{ megüresedett a pilóta helye
Sgmpronius_ h_áztartásában. En kaptam meg a helyét.
Ha legközelebb a keleti mocsarakrá viszem á gazdáÁat,
nagyon ki fogom nyitni a szememet. A kelta tiszt e\,üi-
teményében olyan adatokat találtaml ámelyekt6t vedÁ,iüt
rajtam a íorróság.

Elgondolkodva gyujtott cigarettára.
_.- A keleti móósa:rak . . .- Igazad lehet. Én a firlk

városára gondoltam. A jövó _héten az államtitkárral megyek
oda . . . Hangversen3rt adok az üj{rságnak. Csupa ogur
szerző dalait fogom énekelni. Lehet, hogy közben meglá-
tom Lórit vagy Rózsikát ís. . .

Megdobbanla szívem. Rózsika l Ez az a§szony már a
nevét is tudja. O keresi, én meg csak álmodom róla l

Hirtelen íelállt, az asztalboz lépett és megrázta a kis
ezüst csengőt. Pfu piüanat mulva nyílt az ajtó s szolgálat-
kész merevségben ott állt a müvésznő inasa; egy minden
hájjal megkelrt_nagy§zerű íickó, akitól a hirszerzó. központ_
ban nagyon .sokat várnak.

-- Kütdje be kérem Apudot._* Igenis.
Puha macskalépésekkel rljra visszatért a heverőjére

és beleásta magát a színes párnák közé. S felém hajolva,
duruzsolva mesélt :* Volt egy id6, századokkal ezelött, amikor a félhol-
das zászló népe a kontlnens felét a lába alá tiporta. Akkor
olcsó volt itt az élet. A íélhold császfuai eáével íogták
össze a meghódított népek kis fiait és messze keletre vitték
öket, ahol tigynevezetí janicsár-iskolában nevelték kemény
harcosokká. Szivükből kíölték ódesanyának, otthonnali,
hazának emlékét és kovácsoltak belólük lélektelen, vér-
szomjas ember-tigriseket. Ezek voltak a félhold hadának
legkivalóbb katonái. A janicsfuok. . . Tudod, hogy a Nagy
Irányítónak a kontinens minden országában van- ianicsái-
iskolája i, d,e azt talán nem tudod, ho§ az ogurföldit én
vezetem. Igen, jól sejted: ott kint, a cserkészek parkja
közelében,. Persze én nem harcosokat nevelek, ianem
kémeket, érted: kómeket, akik küönbek legyenek, mint
te vagy meg Ulisses, meg Anér meg rnind a légkiváóbbak.
Figye}j az aitóta. Aki bejön, ez a legnagyobb reménységem.
Gyerek még, de a szíve mélyéig átdolgozva. Nem ismer
Istent, hazát, jóságot. Nem tudja, hogy ogur anya szülte.
Hgyetlen szavamra hunyorítás nélkül á tűzbe megy.

- (Szörnyeteg ez az as§zony. Milyen mosolyogva
mondja ezeket a borza]makat : egy kisfirl, aki nem ismerte
anyját, apját, nem ismer Istent, hazát, jóságot l Szegény
kicsi ianicsár l)

Nyílt az ajtó. Nevctószemű kisfiú lépett be rajta.
-- Udvözöllek, Kirke, mesterem l Jó napot, sofför

bácsi l
Láttam, hogy Kirke a §zeme sarkából ligyel és közben

kuncog, mint a gyerek, ha valami jólsikerült csibészség6"
nek hatását lesi. Bár meglepctésemben majd lenyeltem a
szivaromat, vigyáztam, hogy egyetleu arcizmom rándulása

§

tl ne árulja azt a vlhart, amelyet a firl megpillantása keltett
bennem.

Andris volt, a Zéesef beltagja, Kukac legjobb barátai-
nak e§yike, aki néhány nappal eze7őtt dobatta ki a bandából
Pikit,- a fecsegőt l Kaza| Andris, a polgárista, - Kirke
ianicsfuja, a Nagy Irányitó gyerek-kémje t

Apud, ismerd meg dr. Alphát, a keleti hadtest
opurföldi vezérét l" 

- Ó, én ismerem őt, asszonyom l Sempronius bácsi
soffórje. . .

Rtrke homlokán türelmetlen kis ránc keletkezett"

- Apud, szamár vagy l

- Igenis, asszonyom l

- Sémpronius soffőrjéü ismerhette Kazal- Andris, a
polgárista. Apud Alphát most látja elöször és parancsomra
köszönti öt t

- Igenis, asszonyom t - (Felém fordult és jobb keíét
kiíordítot-t tenyérrel egy pillanatra a homlokára tette, Igy
üdvözlü egymást az én népem hírszerzői.) - Apud köszönti
Alphát és a gyerek szeme csotlálattal pihen a kemény har-
co§on l Fogadj be barátaid közé l

Én is homlokomhoz emeltem a jobb kezem s viszo-
rrozlam az üdvözlését. Az előirt szöveggel feleltem én is:

- Alpha fogadja Apud köszöntését. Egy a népünk,
egy a célunk, egy bennünk a gyűlölgt, Barátomnak ismerlek l-- 

- Ez aztán kelleme§ meglepétés, ugye ? - kacagott
az asszony. -- Nos, Apud, sejtétted-e, hogy jóbarátod, a
soffőr bácsi, a Nagy Irányító vezér-hírszerzője ?

- }r|gg1, asszonyom, nem is álmodtam róla. Nagyo:t
kellett igyekeznem, hogy meg ne lássátok rajtam a csodál-
}ozást.

- Én sem gondoltam, hogy Kukac legjobb barátjával-
itt találkozom. De jól van így, Együtt dolgozunk.

(Szegény kis Kukac l ,Ha ezeket hallanád, sokka] keser-
veseBbef zoi<ognál, mint amikor a kívánság-tündér jóságát
mestiporta kél vereked6 kölyQk l Akkór idegenekben
csalódlál, most a barátodban. És a jóbarátban csa]ódni:
a lernasvobb keserűséÉ l)-- ápudot a te szólÉálatodra rendelem, kedves Alpha.
Tovább i3 az intézetem növendéke marad, mer[ szüksége
van a nevelé§emre, de ha neled kell, csak adj jelt és életre-
halálra rendelkezésedre áll. Erted, Apud ?

(Fisveltem a fiút. Kirke Ólsó monrlatánál §zolongó
accoilalóinmal hírzódtak össze a §z€mei; a második mon-
dáinál diadalmas öröm villant fel bennük. S ahogy most
rám nézett, sötét, mindenre-készség sugárzott felém a tiszta
Éyerekszemből" Érdekes firi l De á szemének még nern tud
Ö'arancsolni. Most, mint a hű kutya nézett íel az-asszonyra
-s rigy felelt) :

iirtóm, a§szonyom. Legyen rlgy, aminl mondtad.
-. Elmehetsz, Apud.
A íiír homlokáhoZ emelte a kezét § meghajtva magát,

szó nélkül távozott. Olyan hosszú, nesztelenül puha lép-
tekkel járt, mint egy fiatal vadállat,

-- §6, pajtás, mit szólsz ltozzá ?* Szóriryóte§ vagy, Kirke l - fakadt ki belólem a
harag. Most én is tegeztem az a§szonyt, ahogy otthon, a
hírszérzö-iskolán megszoktuk. Ugy éreztem, ilt a kulttlr-
ember a nővel szemben semmiféle formai tisztelettel nem
tartozik.*- Tudom, fiam. Az vagyok. Igy követeli a szolgálatom.
Látod - hajolt hozzám bizalmasan és forró lehellete meg-
csapta az arComat, - ezt a fitlt öt óves korában az utcán
szedtem íel. Koldult. Nem ismert mást, mint öklöt és kor-
bácsot; gyerekszíve tele volt gyűlölettel, Hazahoztarn ós
azóta nevólem. Kemény indián-iskolán megy á( ; tizenegy
éves, de az átlagos fájdalommal szenthen már olyan érzé-
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SzúÜaased-lehet ia. És neki is szüksége van arra,

bogy az én iskolám mellett a'tiedet is kijária. Ha mi kettenhogy az én iskolám mellett a'tiedet is kijárja. Ha mi ketten
össz-eíogunk, olyan kémet faragunk ebből a gyerekbóI,
amilven nem volt még a íöldön l

ketlen, mintha gumiból volna. SzemTebbenés nélkül hazudík,
csal, lop s ha akarom, gyilkol ís. Pikí egy§zer megsértette.
Apud két hétén belül elverette a barátaival és kizáratta a
Zéesefbő|, mint fecsegőt. Jaj annak, akire ráuszltom, mert,
olyan erős és ügyes, mint a vadmac§ka, de olyan kegyetlen
is tud lenni. Viszont gondolkodás nélkül ad,ia az életét a
barátaiért : érlem, és most már teérted is.

Miért adtad őt nekem ?

Ne tiltakozzál, pajtásom l Hlszen a hazádat így hódították
meg és a lelkcdbcn ma is él még a mult, a ti multatok,
amikor még őseid uralkodtak szabad földön . . . De nézd,
most változík a világ t Hóütó rltra indulunk : eljön a Kelet
és néh{ny éven belül le fogja gázolni a Nyugatot t Harc
lesz l Erted, katona l? Ledobod majd a sofíőr-nrhát, sereg
éIére állsz és a régi nagy hódítók országútján törtetsz majd
nyugat telé, a tenger felé, a dicsóség felé l Kös/örüld a
kardod, testvér, mert a hódltó hadseregében magas tiszti
rang vár l...

Szédül6 fejjel jöttem el Kirkét6l. Nem hiszek a boszor-
kányokban, de ha lennének, Kirke királyné lenne közöttük.
Megbabonázta a gyereket. , . De megbabonázott engem is,
a férfit l Miórr mondta el mindezeket épen most ? Mit akar
velem ?

Vajjon 7gaz-e, hogy a vérem rokon aa ogurokéval ?
Néliek bölcsője..-. Tanulmányoznom kell a régi föld-

rajzot és a régi történelmet l

Az apostol napjún, aki két napíg |üggött a kereszten.

Ma kitört a háborrl a kalnu nép és a nagyszláv biro-
dalom között.

Végül is igaza lesz Kirkének : rlj világháborír indul.
Borzasztó lesz l Kétezeréves kultrlra és történelenr fog
elégrrl benne t

Azt hiszik, hogy a lagyszláv hadsereg két hét alatt
letiporja a kainukát. Én--jártam odaíönt.. . Csalódni
íognak l

Á kainuk, rlgy tud,om, az ogurok egyedüi rokonai-
Az ogur külügyek vezetöje hatalmas beszódbett kemény

igazságokat mondogatott a dákok felé. Hírsz éve hián5}zott
ez a hang l Becsüöm ezt az alacsonytermetú nagy embert l

Amikor kiggulnak az örömtlizek.
Tombol az északi háborrt. A nagyszláv hadsereg elfog-

lalta a kainu kiköt6várost,íent, a iégvilághatárán; <le az
első napon elveszített huszonöt bombav-etótn negyvenhét
harcikoósit, két csatahajót. Nehéz dolguk lesz hóban, jógben
a vilác lecbátrabb parasztsáíával szemben l

AZ olurok vis§-zafojtott f élekzettel figyelnek észak felé,
A testvér harcát vigyázzák. J

Ma este nagy ünnepségek vannak országszerte. Az ogur
nép alkotmányos vezérének és legíőbb haduráuak névnapja
előestéjén egymásra találva, egy indulattal örvendeznek
mind az ogurok, akiket különben annyi érthetetlen víszály
és széthtizás bont ezerfelé.

Az esü díszel6adáson Sempronius ls ott lesz az operá-
ban. Hideg szemekkel íog nézni a semmibe és unott arccal
hallgatia majd a vérpezsdltó ogur muzsikát. . .

Aiándékozús hainala.
Tévedtem. Mert amikor a űszel6adás sztlnetében,

soífőrkollégáim példáját követve, beleselkedtem a fényes-
öltözetű közönséggel tele nézőtérre, Sempronius páholyá-
ban a gazdám köritl vígan csevegő kisfitlkat láttam ülni :

Kukacot, Mikít, Aprót. A kis vezér g;;líkszeme rögtön
észrevett és lármás, vidám integetést rendeztek hirtelené-
ben a körillöttük ü6k nagy gauüumára.

Előadás után a gyerekék is bemásztak a musztangba
és Kukac nagy parolát adva kijelentette:

- Soffőr bácsi, ma §iessen aludni, mert holnap korán
indulunk jóság-portyára l Maga lesz az öreg krampu§u, ak§
a Mikulás ajándékait beteszi a cipókbe l

A kocsi mögött sötét árnyék suhant el. Míg lassan kí-
gördültünk az operaház fedett kocsifeljárója alóln kerék-
páron ülő kisfiú kerestLezte ae utamat; haiszál híján eI-
ütöttem. Mintha Apud lett volna.

A palota zárt kapualjában kiszállt a gazdám és a fiúk
kíséretében íelballagott a lépcsőkön. .§zavaikból kivettem,
hogy a három firl ma nálunk alszik. Osztönszerűen elhatá-
roztam, hogy akkor viszont én nem alszom az éijel. Kukac
még vendégnek is veszedelmes. §ohasem tudni, micsotla
ötlet pattanhat ki a kócos csibész-koponyából l

A kocsit bevittem a garázsba és elövettem a gumi-
csövet, hogy lemossam. A hátulsó lökhádtónál valami fehér-
lett" Két rúgó közé kis códula szorult. Kivettem, kisirnítot-
tam. Gyerekírással ez állt rajta:

Apuil mondja: az éísznkd ngugadtan alvót
elérhejti a nem udrl veszedelem.

Hm" A Zéesef, úgy látszik, terveket szőt
(F'o!_vtatása következlk"}

?

amilyen ngm volt még a _földön l1- A feladat rám"eső részét vállalom. És igazad lehet :
Lórit ő hamarább megtalálhatja, mint mi ketten. De nagyonLórit ő hamarább megtalálhatja, mint mi ketten. De nagyon
vigyázzunk, Kirke l Ezek firlk, nem felnőttek ; és a fiúk
viiágaban r'engeteg olyan, rejte{t, energia rejtőzik, amelyról
vigyázzunk. l{irke l ljzel( íiüK, nem lelnötteK ; e§ & IluK
viiáeaban r'engeteg olyan, rejte{t energia rejtőziÍ*, amelyrót
minekünk sejtelmünk sincsen. Kukac keményebb ell,enfél,
mlnt az idegen hlrszerzők egé§z had§erege, mert a_gondolko-
dása csak félic reális. féliE a mesék vílágában él. Es a mesék
r.trrr! @ rgwówu w6'v§a uqu§vrvó9, l..vr!
dása csak félig reális, félig a mesék vílágában él. Es a mesék

Elgondolkozott.

- íg4zad, lehet. Tanulmányozni fogom a mesék gon-
dolatait. Es Apudot megvédem Kukaccal szemben. . .

- O_tthon nincs semmi ujság ?* Óriási ujságok készülnek] Bizalmasan súgták meg
nekem, hogy Acélember új vágányokra tér. A szociális forra-
dalom elsodorta a régi világot é§ a régi embereket és tljjá-
építette a berendezést. Acélember most üsszanéz a messze
multba és Nariskvn a§§zonv fiának és utódainak hódító
politikáját készül"folytatni. Érted-e, hatcos, mi a jövő
jelszava ?

- Sejtem. lrarc a Nyugat ellen.

- Az egész Nyugat ellen l Ti keletiek, akik a népek
bölcsőjéhez közel születtetek és a nagy hegyeitek között
készültetek a férfí hivatására, nem néztetek szemébe a

(ta§a c§aK lelrg realr|
kiszámíthatatlanok.

tartott ttt ; i birodalorrrés *nnak érdeke idegen volf neked.

szoeiális forradalomnak. Te, a nagy tónak és a négyezer
méteres hesveknek fia. a lelked mélyén ma sem tartozol améteres hegyeknek fia, a
szocíális íorradalmárok l

mélyén ma §em tartozol a
szocíális íorradalmárok gárdájához és nern a birodalmat,
hanem a magad szúkebb bazálát szolgálod. A véred, ki tudja,hanem a magad szúkebb bazálát szolgálod. A véred, ki tudja,
nom rokon_e az ogurokéval... Ki tudja, nem áll-e hozzád
közelebb Kukac és Apud. mint én. vacrr a Nacv lránvltó . . .közelebb Kukac és Apud,
A kalandvágy hozott ny

rd, mi4t én, vagy-a
nyugatra és a férl

r, vagy a Nagy Irányító . . .
és a férfi kötelességtudása
< érdeke idecen volt neked.
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Korlu salget cs,úcsátát hajórrk bcmegy a
lótti-ten8erbe. A partokon ilagyon sok a
vilásltótorony. A víz olyan tíszta. hogy mesz-
sze rnétetekrc le lehet lát,ni a mélyle. Sokai
mulatrrnk az egymá§t kergeki halak raján"
amint ijedten lűnne,k el, ha megjelenik a ,,t6n-
ger bohóca", a nrulatságos deliin. Két szigei
mcllett haladunk el, a Paxos ós az Antipaxos
nrellett. A szittgken mindeilütt viláeítótornyok
nyujtogatják nyakukat., A part nagyon sekély
,e rreíelé, mirtdeniltt villogósaemü bóják ri*
ttanak a vizen, a hajónk gyotsan kiíelé halad
a tengeíre. Az ecyik ínal'r.óh hüzzánk lép és
tört ínngyar§úggal rna§*.-aróz,ni kezd ós mutat
a távolba. §gyre csgk s Kor,mányzó urunkat
emlogeti és közben nagyorr bumm-bummozik.
Mesórtcttük azutón, hogy mire akar íigytl-
meztetni beúnüflkct. Ott iúlnan az olasz par-
lok, a csiama sarka scJtolmeskedik; szürkéje
majdnem beleolvad az ógalj seínébe. Au otran-
tói vizoken iárunkl A h*júkorlátnál csak ,rni,
magyitr cserkészgk óllunk, a többiek elrri€ntek
mát szórakozás után nézni, ez nem érdekli
őket. tlangosan dobog a szívünk. A iehéíiera-
jos ltullámok ,felett sirályok iítsza.rtak, a hul-
lámok harsogva habak mes hajónk oldalán.
§zemünk belemered a messaesóB vé8telen-
jóbe s már elónkvatázsolódik az ütkózet, ae
otrantúi esata, lz§atmas pillanatok íojtogát-
iák ttlrkunkat. Blőitünk á Novaríe küzd s túl-
erővel. Acélszürke teste megíemeg az ásy&-
,lövések i§zofiyfi terhótől, percekic nehóz lüst
lükarja el el0tuuk... a páran§§noki hldon ke-
móny nézéssel áll * parancsnok, biztos kézeel
krrrmányrrzza .hajóját, talán érzi, tudja, hosy
a m$§yar sors h*!óiát kormányozza s viszi
*lia,tlalra . . .

Szlvünk csorduliig me§lelt szeretetlel, büse-
kesófrgel a Novarra hós kapilánya itánt, aki
immár révbe vezete a Novatrát, a Magyar
_§orsol" Azon vettük ésare magpnkat, hogy
némán, ,ieszesen iisztelgiink a úagy c§atát
látott vlz lelé. Még abban az órában eíment n
lródoló távirai Kormányzó urunknak az otran-
ttii viaekról. megemlékezve benne atról, hogy
azon a vizen, hol valamikor na*y csatáiát
vívta. most mag!,ar cserk6szfiúk járnak, hosy
eíót merítsenek a dicsőséges multbót a mun-
kás iövendöre, ilódoló iáviratunkra hamaro-
san válasz érkezeit. Ne.rn mertük íelboutani,
úgy örültünk ,neki. A Kormótyzó úr őtóméltó-
sáca a lródolatunkat örömmel togadta és a
lrazafias ragaszkodás kifejezésrejuttatásáért
köszónetét ieieute ki. Eg6sz nap az ltíst d6-
dclgettilk és mutogattuk mindenkinek. Csapa-
tunk lcgféltettebb kincse lett a kormínyzói
válasa " 

. .
(Jjra a partok ielé kanyarodi,k vissza ha-

jí,nk, Prevesábnn kötünk ki. A kikötö kes-
i.env bejlrója mö&ött nas,y öböl terjeszkedik,
iz 'Árta öböl. part!án az ókor bíressé vált
helyének rotnjajva!, Actirrmmal" Leukos és

§

lthaka sziget melleti bí{iózunk bc a kurirrlhusi
öböl beiárójában álló úasy görö§ városlra,
Patrasz-ba. Azaz, várjunk csrkl §*y kis gözös
szalad a kikötóből elénk s ugyaucsnk inte*
s§tnek belóle. }1a!ónk lelnssíi. I-ebocsájtják
a kényelmes lellárólépcsóket § üár nyaíg,nl
is felíelé rajta a gyorsbeszédü te§ger4sztiszt.
Már a lópcsó alján kiabál és intecet, majd
felérve, eltilnik a kapit*nyurtk íülkéjében"

A benti társalgásnak aa lett a vége, ,hogy

a róren várt korinthusi csatornúba aelm me-
bettünk be, de még c§ak Patrosz-bl sem,
valami nem közölhetö ok miatt. Nagy méregl
A hajónk újra kikanyarodott a n{gy te!se!íe"
a gatre§z-i magy,ar konzululk meg integet-
hetett utáüunk. Már íó*lóre jeleztitk neki ér-
kezésiiaket,

vissza-visszanéztiink a ltotintbusi c§atonra
lelé; szereitük votna l{tnl, már esak azért is,
mert azt trazánk íi,r. Türr Istvám iábornok,
Oaribaldi, { nagy olasz sz*badságlrós Jobb-
keze, tervel ütáh ké§ultették el magyar tnér-
nökök. tlát ez hogy lehet? _' kérditek. Türr,
lstvd,n egysaerü iparossaülók gyerfieke volto
Baján szülotett. tlihetetlenül nagyeszÜ liÉ
volt már ltiskorában is. §zülei. íem ttrdiák
iskoláztatni, írri,re ö elmeít kattrnának. 8s itt
kezd$dik csodálatos pályaíutisa, mely forra-
dalmakon, dlcsóséges és veszlett osatákon át
vezet §aribaldihoz. hosy vele együtt meg-
alapítsák az Unita ltáliát, a mal Olaszorszá-
cot. Mivel Magyarországot is többször pró-
bálta az oszlrák uralom alól íelszabadltani,
az o§ztrák kormánynak ,na§yoí fájt tá a ioga
és balál,ra keresték. kossuth rrtán menekiilt
Londonba. ltt beállt egy mérnöki irodába és
nagy szotgalommal és teheiség,gel elsaiátí*
totta a viziépítkezé§t ú8yannyira, hoíy a,tni-
kor a kiegyezés után ö is amnesztiát kapott,
a Ferenc József-csatornát ö építettE meg a
Duna-Tisza közén. Ekkor ka,pta a megbiaa-
tá§t B cöíös korrnánytól, ho§y vágja át a
korlnlhusi szolost és tegye lelretövó itt é
hajózást. Ha rtánózlek a térképye, ürresláthat-
iátok, hosy mennyi megiakarltást jelerúctt ez
az átvágás. Türr ,magyar mérnökei a teívet
trihetettreaül röviú idó atatt kivltcleztók és
ez az íti vízút nasybnn hozzájárrrlt a góróg ke-
reskedelem kiíejlödós6hez.

Látjátokl riem is ludtam ídáig, tiogy ezt
a c§atoínát rtláEy,ar emlror és akko,r m{r bl-
íes magyar ember építette, aki a kard forga-
tásáhoe éppen olytn iól értett, mlnt a körzó
és vonalzó ,hasznátatíhoz. Büszkék lehetünk
Türr tábornokra!

Egyre közelebb juiunk a meleg, déü részek
ielé" tlaiónk írtközben tőbb§zör ,niecáJl és a
ttyílt tetgeren ila§y lüídést csapunk. A lani-
tány úr leengedtetl a hajólépcsöket és bele
tehét sétálni a ten8erbe. tlamarogan a többi
utasok is vslünk tartanak ós olyan c§apkoló-
dást rendezünk. üogy a cápÁktrak t&tvr ma-

rad a száittk. Nyílt tengeren iüIödni, osy
nagy gózös oldala mellett, igen iegalmilr és
jó dolos "..

Esy kicsit rnár írntuk a drrlgot ezzel ,a sok
h,ajózássrtl. A napi ketékpáros úthoz szoltoti
lábaink kqzdtok megrnacskásodui. Már Atr
unalom kezdctt fdszket rakni köztünk, pedig
mi voltilnk a hajó iátékmesterei. Az utasok-
kal együtt ide-oda tónleregtünk a hajón. Esy-
§zerre csak, ahogy a korlírt me§ől nézem a
cftndesen lrultárnzó teng§rt, úgy veszem észre,
hocy ,valami me,8,rn,ozdul a ,gyomrombail,
azután felsaalad a feíembe, on,nán 1 torkomba
és ugyarrezt megcsinália sgypáí§zor. Elószöt
csak mosolyogtam ül&gafiron, de ,ltoíay a sza-
lad,§álás űra megismétlódött, valami üliíhtly
ltán kezdtem ,nézni. Akkor láttlm, hogy tl
&orlát m*llett nr,&sok is állnak ilyen tanács-
lalanul rrrint ón, és igen nézrük egymást,
§árgulnak az smberek, biztosan én is. Valami
tükör §tán kutattarn émlékezetewlben, trrd-
taor. bogy van a nadrágzsebemben vnlahol,
de nem voll annyi eróm se, hogy kivegyem,
Végisgtrndoltatn az ebédet, az egész taDot,
hosy hol íontottam el a §yomrtrrnct, kérde-
zem a íiírkat, hogy nem ércznek-e valamit.
Nincsenek sehol. Bizonytnlan iépésekkel ke-
resésükre indulok § látom, ütogy a tracy ár-
boc - mellól nevetik iiiokban, a ,hajó rttasait,
'hogy a korláton kilelé haiolva, szabad folyást
+wednek a ien8eri bcttgség következményei-
nek és zötden-sársárr botladoznak a kabinjaik
íeté. É,n is gyorsan a korlát}roz kényszerül-
te.m rnenni s utá.na valani helyet kerestem,
ami stem mozog és nem loro§ ,.vglefi, lylár
ekkor a fiírk se nevettekl Egy ne§yedóra
mulva a födélzeten már sertki sern volt tal-
pon, ki, ahol tudott, vergődött.

Az bosszantott, &ogy a ,bullámok nem is
voltak nagyok. Mert ha, teszem azt, valarni
tolonyma,ga§ hull{rnír viha,tba kerültünk volna
bele, hát nem bánom, a tengeri betegség
vele jár az élményekkel, de mosi alig van
hullámverés és a lrajó mégis ve§zgtiül iá,n-
col: vihar ninc§, a nap éppen úsy süt és
az és derú§en kék, a sirá|yok játszanak...
Jaj a tejem, a §lrornromt .. . ellenáIlhatatlan
vágy fog el valami nem mozgó rész után,
de biába, minden ioro§ é* ,mozog és ami a
legborzasztó b,.üteme§en himbálódzik!

Még másnap is rkótyagosok voltunk. Délben
.elértük úörögország legdélibb pontját, a can
§lataban-t. ltt volturrk legtávolabb üazu!ról,
A hajón harangozással és szirénázással iinile-
pelték a veszélyes lok rnegkerülését. üti rnec
azt, hogy a tengeí már o§észen sima volt €s---
,hogy innen kezdve minrlen kilométerrel kö-
,zelobb lesziink üaza. §ehol fle,ín kötöttünk ki
,é§ úgy b'rlett, hogy estére Atbénlren leszünk,
,Mindeakí láza§an csomagott, Áz est Aixita
szi,geténél kö§?öntótt ránk. Már nem mc§§ze
a hajóírt vége! Az estében lények üllarrnak,,

á,z Ál:rort1,líis Pkeus telől.



nrzartrl klvll{cított halók dsznak el mellet-
i{tnlr; halónk sokat használja a rellektorói.. Au Attikai fólrziget hesyei sötéten olvadnak
bele oe ós kékJábe. A hesyok lábÁníl ,klcyíl
a fénykaláris és ,kórülöleti az öblüt. Megér-
kertünk Athét ktkötójélre, Pireusba. l1ajónk
elbődül, kis r€vhajók szalndnak elébg § be-
vezetik a hglyóto. §ok srép gózös áll már
ott kiköive. A parton emüeíek szaladlgálnak,
ki{bálna,k, itltöcetnek, r§Rdórök, tengetész-
tisntek li§zielesnek. Fe,hértuhás §örö§ tgnge-
rószek most kordont vonmak 8 haió elótt,
tisztjük vezetésével bejönnek. n haióra,
az uta§okat behívják az étterembe s alapo-
sart kikérdez§etik a dolsalk felól.

A vdmhivatalban ery kllsit lzgultunk a |re-
rékpárok mlait, mert itt r Balkánon, 8 ío§§z
utak miatt nlncs kiíejlódve n keíókpáfozá§,
,rrincs kerékpárö§ §uövet§é§ §em é§,|8y nem,, tudtunk triptilteltgt §zerezni, de, ,hála lsten-
nek, ,nEm ls volt ,tÁ szüksé§" Nasyon kedélye-
§en fogadtak bonnünkei § a vámellenórzé§
§§ak rbból állt, hosy ar esyik §§rtvi§eló
krétcval ftindenléle üókusz.pókuszokat írt a
hdtizsríkjainkra, aktatáskálnkr§. Azt hittük,
ránlr is kerül öelóle, dc velünk cra,k tekezel
ték; § ló tnulatúst k{vántak.

ötömmel kerékpároatunk ülra, érezvp aet
a hatalm.a§ ló árzdst, ami eltölti az embert,

, miko,t lrcrsszú hetek hajóútja után órül a neín
mozgó a,nyaföldrre&. Lábaink lólesóen nyuj-
tóziak a kerékpárok taposóín s gyors lram-
ban halrdtunk a ,he§yet levó városba, ,hogy

megkordódlön l kúlvárin. Mindenkl mÁ§ út-
votralat nut8tott Athén Íel{, mondván, sz a
legrövidebb. §ok útjelzó tábla mutatott
szerte a városban, de nem tudtuk elolvasni,
meít mind ezekkel ,a iurcsa kinézésíl sörög
betükkel voltak ííya. voltunk egy pára,n, akik

. belekóstoltunk valamikor 8 söíögtudomány
szépségeibe, de hol volt az mÁrl Elúntuk a
bolyonsást. Leültünk ez ecyik sorkon 3 c§ak
pihectünk a nlelegtöI. Athén é§ környéke
lrí,res a mcleg nyaraitól.

Valami ,haraptrivaló után néztünk. Nem kel-
l§tt utána metrnl, elóbünk iöti, Az áruházak
szamárháton morognak, A tülos oldalain magy
fonott tko§efi§k lócnak, az éseaki lelénól egy
,rnérleg. A sazda mes hol glól, hol hátttl ta-
§rítva 4 iürelmts állatot, nagyokat kiált,
hocy nrlie yaí eladó. Minden vao egy ilyen
szamáron. lli szóldt Yettünk, A vásórlást
aaonban sok mindenféle elózle rno8, történe-
te§en itl más a ,sülyegység. 1200 §f§mü} az
egy ,,óka". A súlyok alakja is nagyon lur-
csa. Lapos koron8ok, a közepükön lyuk vnn
s a sok jel közül nem i§ igefi látszik, ütosy
melyik a ,hitelesít6§i jósy, A saölóárus ls, sok
alkudozás után, ertgedett a §zóló árából (10
drachmára taította, kb, {0 íilt.) nyolcat s---' 
azután rnár nem vott ,hátra más, mint hogy
,mesrendeljük, Mutattuk az ujjuflkon, hocy

;|ii._ _ ,:,i],:]
f.fuB ]

hány ki,ló kell és nagyott csodálkoztunk
azon, hogy az öreg mér§e§en kiabál felónks osoma§ol, ,hogy továbmeüieü. Franciául
fiern, értett az embet § lsy míí kcadtünk le-
,§Ondani a csorterének leérkeaó, olcsó reg-
gEliról. tsy úr sietett a?után §e§lt§ógünkre,
látván, hosy nem boldogulunk az öreg pa-
na§zttal. f,n u8yanis - a kijrmy,ebb megértés
kedvéért * öt §iial muláttafir egy§?eríe a,

|tilórk számát § tezemot annyisaor toltarn, az
ó16g §zeme el6, ,ahányszor öt kiló kellett.
Ennól jobban már igazárr nem leüetett meg-
toagyaráanil Lz az it azután mggma8yn-
ráz{a, ,hogy .a bácsit na8yon megsértettük,
meít öt ujjal valaki felé integetni itt anmyit
jeleni, hogy * enylrén §zólrlí * vi§yen al
az ördör, d,e tó mólyrel ,tlát ezután lobban
vi§yáztunk.

Még kenyoret §aeíöztünk, Ezek ls futcsák
ámt Olyanok mint a mentöóv, csak éppen
harnapilrosak é§ üs§yon jólaüek. A talicska-
kerék nagysÁgú lienyér közepo ütes. A pék.
üzletek elótt kötélre vnnnak folfúave s ott
csúszkáltatja óket a tenger lelól fújó, meleg
gzól. külön titok, ,hogy ezek a konyerek n§m
száraütak kl n napon.

;.r':;|]]:i;]}!

Á nézök hatalmas tömecévgl körülvévc to*
gyasttottuk seggoli,ílket. Akárhosy magy1-
ráztuk a dolgot, nem akarták elhinni, hogy
rrragyarok vagyunk. §gyrészt, melt azt §em
tudták, hogy bol van a hazánk, másodszor me&
értlretetlen volt számukra, hogy milrek iövünk
el olyan messziről. valamí hósöket nóztek ki
belőlúnk azza| a nézéssel, amivel az emberek
az afrikakutatók szomébe szoktak nézni, bi-
zonyos irígysécsel ,§ c§odálattal, de $agyób
örömmel, hogy nekik nem kell menni,

újra nyakunkba vettük a várost. Tudtuk,
hogy itt Pireusban sok unagyar dolgozik, de
sajnálatunkra, mo§t íem találkoztunk eggyel
sem. Pireus 12 km-re van Albéntól. §zoro.
san iö§sze is íügg a várossal, csak az a város
nrellett emelkedö hecy mögött van. Athén ás
Pircus együtt kb. esymillió lakosd, Villamo_
sok * csúnya .spenótzöldek, alacsonyak ós
hihetetlenül keskenyvágány,úak - kötik össze
a két várost. A sürűn közlekedö autóbuszok,
a maguk élénksárga színével ,azonban a ,mi
pe§tünkt n is megáll,nák a helyüket.

Pirosfürtú, virágzó borsfák alatt haladunk
Athén felé. Igen széles beton(rton, Sajnos, o
nagy melegben az,út anyaga ielolvadt ús ret-
tenete§en ragadtak a kerekek. Az út közepén
virásásy ,halad párhuzamosan a2 üttal, Már
résóta keíélipátozunk s már elúntuk keresni
a régóta várt romokat, a sokat megálmodott
Akropolist; sehogy sem akart előtünni, pedis
már a város rógóta látszott.

Már benniártunk a pálmafákkal szegett ódos
Lcophoroson (ódo§.dli), ,mikor megtorpant aZ
egész ,gárda. A város felett ott ,ragyogott a
csodálatosan kék égben, a romiaiban is le-
rryücöző hatású fellegvár, az Akropolis. Az
úton mindig azt kerestük és mo§t mégi§
olyan váratla,nrr! tllnt elónk, hogy a me§lepe-
téstól csak megáIltunk és néztünk íel rá, mint
egy tlegelevenedett képre, amely elénk vará*
zsolótloti réci diákéletünk könyvének vala-
melyik lapjáról.

tr(iloméie,rek ezreit tettük meg idáis, lárad-
tunk, vergödtünk, egy egósz éven át készül-
iünk és álmodoztunk erról a rrapról, erröl apillanatról. ftihetetlen,l.,. hiheieilen!l...
mesdörzsöljük,mégegy,szer szemünket, iro*y
talán mégis csak áiom az egész. De neml
az Akropolís fehórmárvány_templomainak r<rm-jai, a Krisztus előtti századok meséje ott áll
a §zemközti &egyen, móltósáseal, büszkén a
milliós város modern forEataga lölött, , 

"lgqn! letagadhatatlanul megvalósult az ál-
m,unk, llt vagyunk Athénben.

Bozó 6yula
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vlz§zllto§ §orok i 1. Korán elhúnyt erdélyi író,
{ t'ekete kolostor szeízőie, 10" Mutatószó. 11.
Etet. 13. Ángol válasz, 15. Nőí név. 16. ]\. lóerő
röviütése. 17. Kötószó. 18. Nesz" 20. A Ilimíy
rlalok szcrzőjének névbetírí, 21, Kopasz, 2, Az
erdéIyi irodalom kimagasló tehetsége. Munkáin
a játékossáf, é3 a jókedvűsó;; vonul végig. 24.
I{ínai munkás. 25. Strázsa. 27. IIibás arisutok-
ratá. 28. §zabó és kovács teszi. 29. Jövendő-
tnondó. 31. Szítálnak vele. 33. Á magyar líra
egyik Iegnag},obb képüselője. Szintén erdélyi
8zármazású, Érclmindszenten szüetelt. 34. Tolna
rnegyei község. 36. llyen tészta is van, 38, Áilati
lakás. 39. Fontos tápanl,ag. 40. Hires magyar
oDeraénekes. 41. Yíz és Dor. 42. Tiltószó. 43.
Ö: K.R. 44.Fesyver.4ó. Néforet személyes névmás.
46. Leányos házhoz jár. 48. Energia (ók, htány)"
49. Erdélyi szél. 51, A. halak szaporodása. 52.
A jelen cF},ik leghilálóbb erdélyt §zármazá§ú
ímnóje.

3. Keresztreityény
Bek,iildte: {io§ut*I& F§ran§.

llaí arilályl ír{

Megíejtésül elegendő a hat erdót1,l Iró nevét
b€kiildeni.

VlLLÁMPÁLYÁz/.T
3ótor hlivol§s mlnrlgnfrtt ó§ íom bot,erlós"

külöilö§otr podlg rrorn onblzto§lt§s 

'obbra 
ós balre.

Telekí PdI xl. ő-íkí. beszéilébőI"

Mlt k6ll íennom, hogy bos§iilottol mo0lluam
n helyemot oltr, ahová oz ólot {llíloct ?

Kötelességeroet a yégsőkig kell teljesitenem"
Legyen péIdánk a pompei kapuná} őrt áltó római
katona, aki teljesllette köt€}e§sé8ót még akko,
is, amikor már megmerevedett testét bebolltotta
a forró hamu. MegmeDtette a római katona
becsületót ! Nekünk ís meg kell mentenünk
hazánk becsoletét ott, ahova az élet állltott.
Ne becsüljük le embertársaink t,rlán kevésbbó
íonto§ munkáját. Mlnden munka cgyformán
értékes a nemzetéírítő alkotásban. Legyünk bát-
rak a §zenvedésck és megaláztatások elüselésé-
ben. Legyen kedvitnk a munkához. Ne hátrál-
jrrnk meg plllanatnyi akadályok §lőtt, hanem
erős akarattal ronrbo§uk le azokat. Te|jesíisük
kötelességúnkít Istennel szemben. Legyünk val-
lásosak. vallás és Istcn nélkül a scmmibe vész
munkánk. Hazánkkal szem}ren minden áldoza-
tot hozzunk me€í. §em mínrlig a vér a legnehe-
zebb áldozat. Vállaljuk a súlyosabbat is, a
hosszú szenvedést. A liberálís világ felfogásával
hogy mindetrben csak a magttnk Jólétérc tóre-
kedjünk 

- szálljurrk szetnbe. Törődiünk azon
embcrtársainkkal is, aklk talán még az emheri
pnínv<irralra sem ernelkedhetuek íel.

', JJ*lldsp László, V" gimn,, Ve*rprém,

Mlt ketl lonücm, booy b.c§üleííel mególlram
s helyomet nro|d oaí. ahovff az ólet állitetrl lo0 ?

Hazánknak művelt iíjakta van sziiksége.
Ezért szorgalmas munkával ér odnadással kell
dolgoznurrk és tat}trlnunk. Aszexint, hogy kinek
mi a kötele§§óge. Nem szcbad zrlgolódnunk, hrr
rossz a sorsqnk, de nem szab*d a jó sorban sem
elhlznl magunkat. Lebegíeu eiőttitnk azoknak
*z áilamíéríiaknak, vezető ernbereknek példáia"
*tk!k mind szsgány§ort}ól kilzdötték fel :na€irkat,

Tcljesíts§k k,iitclessógeink*t t}§ú§iiie*l§l é$ §z0r-
ga}o*rm*l" ós *kk*r llr,}§ trr{ij§k lenni. ez1, ***t
r- ól-t tiilr!r],, ).F*ki\,án

l*d;!*gli Pí;;tld"q. if §íí.!i§}{íí/r.

Fűg06logo! sorok ! 1. Lqukás, szóp tÁl. í.
Német szeméIyes névmás tárgyesete. 3. Mútató
§zó, 4. Vi§sza: nem áz. 5. TöTök név, 6. Ily€n
gyakorlat is van. 7. Tartozlk (ék. hlbával). 8.
Idegen nével6 tárgyesete. 9. Hamis. 10. Kjváló
erdélyi iró (Uz Bence). 12. Az erdélyi hegyok.
mezők költóje (Az aranymosó balladáJa). 14.
Társadalmi egyesüés, esetleg kormányzati szerr,.
16. Nem konzerYatlv. 18. Gabona. 19. Menő.
21. Halálküzdelem, 23. Zöldfózelók. 24. Kicsi-
nyítő képzó. 26. Ritkán van áz embeínek üyen
kedve. 28. Meghatározatlnn §zomély. 30. I]§t,
idegen nyelven. 32. Fedól. 35. Azonos betiik.
37. T. K. R.40. Ennivaló.42. Te§ti íogyatéko§,
{fólös ék.) 44. Ázsiai fenníöld. 46. Fő;Ólékíére,
47. Csapat-rész. 48. Ennl lge é§ytk alrrkja. 49.
Vlssza: nem lell örömét benne. 50. E. Y. 51. Ige,

4. Milyen madarak búslakodnak

§osyan.íogom ms§l§múrnt §ídólyt ?
A visszatért rószek kózött szebtrnél sze.bb

táJak, nevezetes városok, hlres vidókek válta*
koznak.

Ezeknek a szépsé8eknek a mefrsmerésére már
most szervezzúk me8 a nyári kerékpáro§ mozíó-
tábort. Legjobban így ismerhetji'rk mcg a vissia-
tért of§zágxé§zt,

Olvassuk 9l a }Iasyar Történelmi Társulat
}irdély cimíl"könyvét: -

,_Az_ujságok ls ren8eteg hasznos ós tanulságoscikkeket közölnek a fisszatért orszáerésziől^
}izenkíyúl kapc§olóüunk be a ,,'IÓstvérek

r-agyrInk" Ievelezésl mozgalomba s íg! ismerked-
Jüllk mc§ egy erdólyi cserkész_ vRFY üákíiúvel

"p.an&l J§a.rd*, Gt ól,

Á-ttandóan íó§on állnt bos§üloítol a hüzáór$.
§or}antóst, lsl§zóIííásí ücm ríró.öníeláldozóós tfllpraoosett öIrtovókonv§óo mónteits moü --

.ri*ómoíorszó0 e61,1k tratalmai tözcgtolapót a tfiz]
l,ó§ztől.

,\ngol reptilők a sötétség lepte alatt bebatol-tak nómet területre.
Az egyik hatalmas tőzectelen közeléIren hír-

zódó lalu tanítója reggel íeÜér Ó,uitólapot taláItaz iskola urlvirrán. Az isénvtélen íOrmáilt }is
ceUuloirllap, rnirrt ismeretós, -komolv feqvier az
angolok kezében. A nnpíény hatásárá a l:ió lringra
lobban ó§ a körrryélret tűzbc brlrltla. Áz éilel
nem yolt lésiriadó a falrtban, rle iz ellenséEes
repülők zúgása mógis hallatszott.

_.\ tanító felszólítást ós psrallc§or netn vársa,
a beérkező 

'iúkat 
vödröktól. edénvekket szereltóíel ós kivezényelte őket a tőzegte)ep területéro.

Csatárláncban' \,égigkutatták :i tóáeg*elepet és
tiibh§záz gyujtólapol gyújlöttek összb.

l]gy német tnnitó öntevékfnysége így mentett?
meg az órt{kes tőzegtelcPct a túzvéartól.

A vlllámpályáznt, móí íorí ! Mlndon oályózó

'uíalmat 
&ap, aklnek oond0laíátt lel}rosáálhnt-

|uk !

xöuyvlutalmat l§erúek: Frnnkl Islván. 6yör,
,Baross lrcca 21 - Iódy [Ilklós, |§r{r+írybózJ,
Ersekl Intornátus -* §zaliál lslr.ci, t:iurg"ol gtm-
nádum.
_i._ P-t nyert : íTollósy Lúszló. V+szptm,
Rálhorv ucea 14.

vILLÁln,ÁLYÁzA" Üz§§r.íI * Á* ok*óbol
véflÉ|l vng} nrrt.embcr elPjén Érkeze{t "!íl,.rz*rqk\i;, |! kp7,i suárnlli,,1, kcrilrl:k n;,r..r

R§]TVÉNYEK
A" megiejt6seket e köyetkező címre }rüldd;

&lagyar Cserkósz íeitvénye, Bu,dapest, Y"
§agy §ándor*utca 6.

.§lecfejtési halárid,ő: 1940. nr:vember 30.

Rejwényrnesíeitők iutalmaz*sa l
2 tlrb. .,rútürlt'í-poharat íyeít] Nyógór

Zoltán, üyőr" (Adta a Kábelcyáí rt. Buda-
pest).

A C§erké§zbolt dliát nyert§: Kar.mels Vi**
tor, Rákrrsligei ós Pleszkán §lihály, Bács-
.i!lmá§. i

1-*t könyvet nyert: Csá§zár Lajos, Kassa
é.s ifi, Bakos Károly, Szeged.

2 csomag ,prlncs ol wale§" két§zer§ültet
ilyert: §zepe§ialvy Richárd, Budapest. (Adta:
fflasner §do rt. Budapest, Y., Llpót- krt. ó.)

l drb. ker€tezett képet *yert: Ka§per EgOn,
§udapest. (Adla: ílotlma*n Ferenc képlreres-
lredés és képkeretgyára, Bűdape§l, Y., §gr.
!óczy-utca §.)

1 drb. lotópaxztetl íelvét§l (készíti: D|skay
íényképész,eil m{lt€rem, Budape*t, VlI."
Rákóczl-út r8.}, ]lyertel llódos Frisyes,
Budapest.

A jutalmakai a fel§oroltak rászór* pnstát
* lkil l dottu l(-

*{z !9,l{}- október l§-i szárnban meg"
jelent rejtvények magfejtás* l

l. l}íts,
2,a) ahal lyukas yolt, b) rnák, c} lra két,

fel$ va:n vásva, d} *z ördögre, ei az a}rlak-
han. i} a köze páig. mert o§na]n már kifeló
í :t,

3. §za;mtsújvár,
4. A tyiik ?.** ?, e ka§§a 4.- P, a liba

ptdic §"*- F-be ktrült darabcnként"
§, 19 15 285

676 ?6 26
287 389 676

.**_!9*_.*18. _ 1*
1ü01 448 988

ó. l089x9-98ul.
l. Ki tévedett?-ffiffi-"mm

, |1i_\Fö.r.,-{óEt El
l4^.i* - <- 15*r,^rl l l*.

'tt-f

J;r,,*;,* -i:,,"_,*,.
ii^ra,iá -R-\d.r"lt -d_-L* *;"^rg. _ , ,.,{ry?*

, ,t,h:-'
+ vl, tr,*l. * t}5 tt

Ki tévedett? A p$§ta, mert meg§ortózta a
lapot, vagy az, aki azt lrüldte? A levelez&
3arrot. ami,nt látjuk, a ",Magyar Cserkész'-
*gyik rejtvónymegfeilője adla íel Budapes_,
{*c}. 6 ,iilléres bé,lyegét ragasztott ,á é§ a
§ü§ta mégi§ 12 {illéres portóbély§cgq! látta
*]1. Kóldé*l miért?

A körökbe helyezzünk el 1*14-ig s,*ámo-
kát §y, fi*§y az egy síkhan lévő négy kör-
bell lnglalt számck összeadva rnir:{ii$ 30-1t
adiaxxk kí, A ráratlan számrrk * kiilsii, a
§*r*s*lk lcdií * belslj k§tikb*n 1§gy*?*&.

,ín

@.!dj@4d
_d§e/hú"?i&

ezen az ágon ?

v./-,ír-.§"n;*e,

2. Varázscsillag



firsvetslöl lanácslrndia
Rovatvezető: Nyikos lstván

FELELETEK:
Választhatok, ho3y a tegény-

örsbcn dolgozram, vagy pedi3"a
jalöltőrc örsvezető|e legyck. Íu.
dom, ho3y tzép ér nagy dolo3 a
másokért való munka (örsvezc_
tés). de {rgy látom-, hogy a ma3am
cmberebb emberré és magya.
rabb ma3yarrá íaragárát ,a le.
3ényörsben iobban rrolgálhatom.
Fl;t válru§zak?

Rendelkezel-e annylval, hogy tudsz
adni l Ha igen, akkor a jelöltörs
.élén a helyed. De ha még sokat kell
változnod, hogy közelebb érezhesd
Hagad ae egész emberhez és ma-
gyarhoz és ha lok heltütt méE
lriányos a cserkésztudásod, akkor
válaszd a legényörsöt. _ Azonban az
örs vezetésében is nyílik alkalmad,
lrogy Magad emberebb emberré és
magyarabb magyarrá íaraghasd, hi_
szen ott mintaképnek kell lenned,
aki példát mutat. Ezen az r}ton ís
tökéletesedhet§z ! Mert világért ne
3ondold, hogy a cserkész addi8,
amíg,,közcserkész", csak töltekezik
é§ attól íogva, hogy örsvezető, csak
ad l §z. G" 22l. cs.-belí HöKK"

Ezt azért gondolod, mert a legény_
örsben legnagyobbrészt a magad
épltésével törődnél : sokat olvasnál
szakirodalmat a Téged íőképpen ér-
deklő dolgokról (lélektan, törté-
nelem, népra!z, katonai tudomány
§tb,) és szépirodalmat, sokat járnál_
kelnél a íatornyos hazádban és sokat
beszélnél okos és sokat látott embe_
rekkel, több időd jutna odahaza a
lakásotok és a cserkészotthonotok
3ondiára és napi tornára é§ í8},
tovább, mlnt, ha nyolc*tíz gyámol_
talan, fo3yatékosságokkal teli és
kevés tudású gyerek sok apró_
<seprő gondját {hogy Bandí csúnyán
me8lökte a lépcsőn Laicsit, meg hogy
Karcsi mindenét elveszti stb. stÜ.)
mind a nyakadba szeded és térképé_
§zatben nem a met§retszerkesztés
magasiskolá|át járod, hanem a terep_
tárgy és terepfödózet közti különb_
,!étré tanítod az apró népet,

Ez igaz is. _ De gondold meg azt is,
hogy ,,docendo discimus" (: a taní-
tással tanulunk) ! Tehát, hogy amíg
az emberkéid kis kérdéseit bogoz_
gatod, addig a Te emberismereied,
{letismeretéd, a lényeget kereső
gondolkodásod, áldozatosságod, föl-
lépésed, beszélnitudásod és ígencsak
mínden ió tulaldonságod ís foil6dik !

:_ 4mí8 azon gondolkozol, hogy ml ati környéketekre az általánosan
iellemz6, hogy azt mutasd me6 a
íiúknak, ne a néhány l.nevezetes-
séget", addig a Te |ényegláásod és
környékismoreted is íeilódik ; amlg

a .térképészetnél eljutsz addíg az
ötletig, hogy a fiúk számára a 

-hegy

csrlcsán, va8y a, toronyban veiá
össze a térképet a valósággal, sokat
íinomodik a találékonyságod; ami-
kor hosszú menetelés közben mind-
egyik cserkészedben tudod tartani
a lelket, íeilődik ám a Te akaraterőd
és körültekintésed is és attól kezdve,
hogy a íirlkat arra tanítod, hogy á
zsebelkben legyen rendszer, rená" é.
tisztasá8, a Tiedben még különbet
igyekszel teremteni, mint amilyen
addig volt ; §tb. stb, És íóképpen
milyen egyenesre húzza mindenLen
a derakadat az, hrrgy nyolc*tíz fír!
§zeme van mindíg raitad !

§zóval nem olyan bíztos az, hogy
mint örsvezetó a Magad íeilődés-t
nem tudod úgy szolgálni ! - Tehát
ha csak ez a gondolat és nem a
vézeté§re termett§éted hiánya tart
vis§za a ielöltör§ vállalásától, *kkor
nyugodtan vála§zthatod e7 órs"
vezetést.

Még az ideí örci beogz€cunk
ninca m€8. Paranccnok úr ránk-bízta ezt a munkát. Ho8yan
iobb: ha oty osztályba járók van-
nak e3y örsben, vagy pedig több
o3ztály ílai Ggyütt?
. Több eíőnyét íátom ar osttályon-
kinti elkülönülésnek.- Könnyebicn,
gyorsabban tudjuk egymást é1163í_
teni, ha valami örsi munkáról. meg_
beszélésról, sétáról, klrándulásról
van szó. Könnyebb az összetartozás
gondolatát, érzését elmélyíteni,
könnyebben megértik egymástt mert
egykorúak. Könnyebben lehet
u8yanarra a próbára készülniök
(míg, ha korbeli különbség van az
ör§ tatieí közt, akkor néhánynak
már megvan az a próbáia, amelyíkre
az örs nagyobbik része készül és
azok unatkoznak és lógnak). játékban
és_minden egyéb kedvtelésükben is,
szóval egész életükben közelebb
állnak eg,ymáshoz, iobban eggyé íorr-
nak, -S mindez nines meg, lega_
lábbis sokkal nehezebben válósttha-
!§ .9c, ha különböző o§ztályokból
(ll*V-ld tev6dik össze az örs !

. Páliitván |en6, §zekszárd.

Jobb, ha, égy o§ztály íiai vannak
e8yütt_ é8y örsben, mert már így is
együvé tartoznak. Mivel egy os.iály-
ba járnak, kónnyebben lehet őkitYerétni, mert nem oszlik me8
annyira a ezabadidejük, mlnt töb6
osztálybelieknél. .(ott az egyik fiú
kedden.ér rá jobban, a másl[-pénte-
\:l, ttb.l - Lehet óket esetleg
délutánonkint tanulásí órákra ii
összehozni, ahol nehéz számtan-
példákat e8yütt oldlnak meg ás az
idegen_ szavakból kikérdezi[ egy_
1ást ,fs a,magyar dolgozatot meg-
vitatják, stb. És e8y osztálybeliekn:l
nem íordulhat elő ilyen Éilelentés ;t9,19- értesz hozzá, mert még
al*óbb osztályos vagy !

Prause |rlno*, Pomáz

@ s,T.o T{* § § E.R
EL§ ő }.{ AG YA R HA NG§z§xGYÁlr

Budapest, ll, Lánchíd utca 5
Réz-, íafrívós és vonóshangszer€k l€golc§óbb beszerzési
íorrása. Magyarország egyedülí plecizlós gépekkel fel-

sze.elt han8szer8yára. Javítás - vétet - c§ere.

_ Hogyan lobb ? Ez a firtktól íügg.
Mert, ha * íirik vise|kedése kielégíió,
jobb, ha e8y o§ztálybe'iek vannak
e8yütt, mert már az osztálybÓ| össze_
§zokottságot. megértést é§ ö§sze-
qartozást hoznak magukkil. - De,
ha nem kielégítő a íiúk matatartlsa,
akkor nem aiánlom, mivel ar össze-
tartásukat ellened, ellenszegülésre
is használhatiák, Ebben ae esetben a
több osztálybelieket (minél keve.
sebb korkUlönbséggel} válaszd, S
akkor neked kell az összetartásukat
megalapoznod, természetesen a |a-
vadra", §z. G. 22l. cs.-bBlí HÖKK.

Hárompróbár crcrkérz va-
3yok. }.íost örsöt akarnak rám
bízni. U3y látom u3yan, hogy
amit háromévi cscrkérzmunká-
val kíhozhattam magamból, azt
kihoztam, dc annyira értéker
cgak nem ve3yok, hogy örsveze-
tégt vállalha*sak. A többiek
mé3ie nagyon unczolnak. Vál-
lalhatom.e?

Nemcsak azért ülnek minálunk
sok nagy polcon i3 értéktelen em_
berek, mert az üres emberek vezet6-
helyeket is kikónyökölnek maguk-
nak, hanem azért is, mert czt az
értékesek hagyják. Hert az értékes
emberek nagy része annyira kevésre
tartia matát, hogy szorényen hátra-
htlzódik, - Hiszer ahhoz, ho8y az
értéktelenek .z élre juthassanak,
kettő kell: Ók, akik törtetnek az
élre, és az értékesek, akik átengedik
nékik az élen lév6 helyeket.

Te, Testvér ne légy olyan vas-
betonhíd, amelyik nem mer a íolyó
íölött íeszúlni, mert fél, hogy a sr!ly
alatt összeroskad és átengedi a
helyét egy rozoga fahídnak ! Mert
így aztln mét több vonatunk zuhan
a mélybe ! * Vedd csak e nagy
batyut a válladra és annak e rúlyi
alatt i3 erdsödni íogsz, csak lia-
paszkodj az Uristenbe ! _ Azt
mondja Sik Sándor a Czinege Rudolf
c. versében ;

",Mindenná kell ma válnod, egyma*

Czinege Rudolí, utolsó *fir11.*'

Ha nincs rá nálad különb cserké*a csapatban, örsvezetővé is kcl}
válnod ! /\ rovttverető
. Az döntí el, hogy van-e elég elmé-letj és_ gyakorlati tudásod, ennyi
lelkesedésed és olyan lelki tulaidoá_
ságaíd, amelyek képessé tesznek
mások vezetésére. - És tudod, hot},
,,evés közben iön meg az étvágy;;.
tehát arra is számíthetsz, hogy idŐ-
vel mindíg iobban beletalálod Ma3ad
a.veretés munkájába. - De, ha Ú3y
áll, hoty rendelkezel a íöntiekkel
és mégis habozol, tkkor kilhitü
vagy. Pedig a kishit0ség eleve meg-
hiúsítia a téttélnkat. Ha úgy látoá,
hogy rlltalában ki§hitű vagy és
hamarosan nem lt tudod ilaged
raita 

_ trlltenni, akkor ne hallglss
a többíekre, mert akkor neked rriost
még könnycbb nyolc íiú helyett
dolgozni, mlnt nyólc ííúnak pai*n-
csolni. Sz. G" 22l- cs.-Ee|i HöKK

xÉnpÉstx:
Mindíg azt hallom, ho3y n e p-ról-napra ir különbbé kcllválnom mindennap. Hogyan tc.

hctcm ezt ?
A m{lhclyünkboli l többl lner

n]i,!dtg gúnyolódik kéttőnkk.|lakik csarkérzörrvezet6k v".
3yunk. Diákcccrkészek ir mond-
ták már, ho3y náluk ir újy van
az osztá|yban. - Hogy viJilt<ec.
iünk velük szémben ?

Ugy látom, lehetetten kíván.
Jő3 az, ho3y cgyí'ormán rzereg-lcm mindegyik, örrömbeli íiút.
Némelyik na8yon rendcl, a má-
rikkal meg alig bírok. Hát czc.kct is egyformán ke]t ,zarét.
nem ?

A íitlk lcgnagyobb rérzc min.
dlg ítgy mondja, hogy: a íatcrom,a mutér ;_ va8y! az öra8Gm iva8y x.nék a papáia, a mam*ie,
rtb. * Hogyan figyelmeztGrt€m
6kct ar_ra, hogy cz nem helyc* ?

Köze}edik Mikutás ér Kará"
crony. §z§retném az örlömmcl
úgy megünnepelní. ho3y az neclak czép, hanem magyar á
cserkészítg is le3yen. _ H;i
tudtok }

Üzenet. Köszön!ük mindangiotok írását. -- I.eokőtelebb írjanak méotöbben ! Mondja eI mindeiii á moÁiintuató;iÍ:' ;ér sa.ka!. 4; iői$ai iőöiit, " mondaniualó, no'xi^nl,Űál,g;'o"riÍ":Í,Y
eI mindenki a kirdéseil : Iútnunk,ketl nogy ltat naáÁ n;iiii u'at,l' 

'iiii."
nehogu mi is dombakut !öllögessünk es gaaíŐ*:ii tirŐ:";"'i;i;i;;; Í-''" '

cserkész letkitíikör
összeállította; DR. §zÜc§ lMR§

(Folytatás")

X. A cserkósz te§tb€tr és lóIekbcn tlsáa.
Kezemet, körmeimet, ruhámat tisztán

tartottam-e ?
Reggel és este deróklg ntostlottam-e i
Napi tornát rendesón ds komn|y erő.

íeszitéssel végeztern-e ?
lrTem íertőztenl-e lneg képze|etelnet tisz-

tátalan gondolattal ?

.LegJy_őzte m-* magamat, mikor egy ke-
vóslró illő vicc tolu]t" ajkamra ? *'

_ Uralkrrdtanl-e nlagamo}r, mikor láthattam,
hal]h att-am, olvasfu 21 1 rrrr, heszé!het tr_,rn vc] nrr
virlain{ szelnól*letlen dtl!§ot ?

Megvetóssel kerültem-e á romlott emberek
társaságál.,, a kétúrtclmű vagy §zenn}.e§
beszédet, könyvet, elóadást" átÜtalan min-
dent, ami tisztátalanságra vihet ?

. Gyakoroltam-e a tiszta§ág eszközeit:
ételben-italban 1,aló mértékleiességet, ko-
moly munkát, neme§ §zórakozást. lérriás
önmegtagadá§t, imádsá§ot és szcntségcket ?

Ha segítségre, íelvilágosításra, tánácsra
volt szúksógem, parsnc.snokomhoz, ill. Ielk!
atyámhoz for<lr.iltam-e ahclyett, hngy
magamha zártam r-agy órellen gl.errkekhez.
kd|es éríikű },'in_r r-^khrlz fnr4plio* r-olna ?

{.
}iem imponált-e nlkern, aki illetien rlcl-

gl:lrkal hósködött ?

Isten képmását sértetlerriil órizttrn-e mtg
§zívemben ?, Erósebh volt-e hennem a §zellem uralmá í!
1est vásvainál ?

Átér;;tem-e azt az óriási felc|6sséget,
mellyel a tiszta élet tekintetében hazámíaii
és az emberiségnek tartozom ?

küzdöttem-e kitartóan, ernvedéíleniil.
cstiggedés nélkül a kísértések ellerr?
_ .Ha megbotlottam volna, íelugrol"tam-*
friss erór,el, ahelyett, hogy g,áián meg-
adtam magamat ?

A jellem élet-lralálharcában (a tisztaságórivaló küzdelemhcrr) hős voll árn-e nlás9t1
glinynIódásával. lesajnálásóvaI sz,,mhetl is I

Atdreztem-e a cserkészct sze!}t hivatá\ál.
hogy a Iiszta életre ronatko7ó_ p.g2l}r.rdsf
nem, tijrrő e]veivel át ke|1 a!*kit:r-:i.9 a rllai
lélra. oszmó^r,nélkiiri,,.iliqtll ?

í.l



l{lREK
Az Egzperanlo Osertósrkör kó,ri azokat,

akik az cszpeíarlto nyelv tanulása által aknr-
etak eszközt szerezni arra, hogy a népek ,kö-
zötti békés munka helyreállásakor külfijldi
barátokat szerezzengk, közöliék címükct (V.,
Nasy §ándor-u. ó.). Brrdapest Népnrílvelórlési
Bizottsá,ga cszpetantotartlolyamín (minden
keddcn este) kezdők és .haladók íé§ztvehet-
rrek. Vidékiek könyvből is tanulhatnak,

A üa8yar Turlsta Szövelség kezdeménye-
zésére mcgszervcztók a turista-rendórséget.
Egyelóre csrrk a ptrmázi iárás területén állít-ják íel a turistabizto§i §zeívet. Késöbb _ia beválik, -- az egész ország tertiletére ,ki-
terjesztik a tttrisiabizttlsi szolsálatot,

Az l9t§-6g Asztrlk apát cserkószcsaírat íé-
nyes egyházi ünnepél1, keretében sze{rteltette
fel a helybeli római kaiolilltu§ ,lemplomban.
clső, §zent György rajának díszes zászlóját,

A sárospatakl 76d, sz, Tlmotheu§ öreg-
csapat júlirrs hónapban vlz;itábort tlrtott a
'Iiszán. A táborozást a mi .,Zoltírn bá.csink"
lette lehetőr,é. Az út ]'écsőtől Szegedis lar-
iott. A csapat regősei a felszabadult Er-
dólybe mentek okt. 30-án, hogy visszaadja-
nak valamit a nópnek abból, amit . tóle kap-tak. R. §.

§zeretnénk megszereznl a Magyar Cserkész
következő száimait: XIl. la*l3, XIY. 6, 2?,
xvlll. 2, 3, I9"-2o, xlx. l, 2, 3, 7, 8, 11" 13.
l8, XX. 9, l5, 20, XXI. ?l. Ezekért a követ-
kezií szárnokat tudjuk ndni: |X, 23, ?4, X. |,
12, 13, xIlL 2,3,4,5,6,8,9, 10, l1, xv, 18,
XVIII. 1, 4, 5, 6, 7-8, 9, l0, 12, 14, 15, 17,
xlx. 14, 19_20, xx. 4, 5, 14, xxl. 1, 2, 5, 6,
7, B, 9, |l, 12, 1,4, l5, l6, 17, 19. Cím:
l82. ,,Ubu" cs, cs. Nagykálló" gimnízium.

A ,,Pagso Romano" energla lelhrsználása.
Az {li o|asz díszlépés, a ,,Passo Romano"
energia fogyasztásáról számol be olasz .forrás-
művek alapján a német Umschau. Ptlnttls szá-
mítások a|apján közii, hogy ennél a dlszlépés-
nél ,a szervczet kaloriaszükséglete kereken
ötszöröse a közöttséges merrelelésnek.

Csapatkönyvtárak ígyelmébet'fizenegy év-
íolyam Magyar Cserkész (V-XV., egyforma
§ötétzóld. kernónykötésbenl §gy-ogy példánv)
eladó. Cím: 7. cs. cs. tiikársÁg, Bp., I.
Aitila u. 1-3.

Útlalta hólyagbÚitő harcgát. A ,,Riadóban"
olvassuk, hogy a mrrstárgáz és lewisit mel-
tett mo§t olyan gázzal is számolni kell. hosy
a bőííe lutva ott lappangási idó nélkill, te-
hát azonnal gyulladást okoz. A bőr rögtön
piros iesz, ezért ezt ja itarc§ázt ,,piros ke-
íe§zte§" gáznak ,nevezik el.

§a|áú kulcsával menl bo dr. Papp Antal a
tolozsvárl ogyeteníe. Megható jelenet játszó-
dott le a kolozsvári egyetem tanácsterme
elótt. Dr. Papp Antal a Cserkészszövetség el-
nöke, aki a kolozsvári egyetem magánianára
volt a vilásháborít előtt, rnildmáig me8óíizte
régi munkahelyének kulcsít. Á napokban Ko-
lozsvárott járván. a következii szavak klsére-
tében adta át a kulcsot, ,,Ezt a krrlcsot 1913
ószén vettern át az akkori dékán kezeibőt.
Azóta hiven őriztem ezt a jószágot, azzal az
erős hittel, htlgy lesz még alkalmam hasz-
nálni. A Isten megsegített, megértem ezt."*
üzxN A MAGyAR c§ERKÉ§z
Cséplö Ferenc. Nyári pályázat eredményé-

ről értesítést kapsz, - C§. §, A munkatársi
viszony, a jól végzett munka derüjón kivül,
kíilön eIónyt nem jelent.

fllhrb ?4l n*&talh*l,
Okt. l?*l3. Az l. burlapesti kerület a rtép-

li8eti diákstadionbau 23 c§apat 30 veí§eily-
örsével, összesen 240 ersenyzővel testneve-
lési verscnyt rendezett a következó ver§ely-
pontokkal; távolugrás, súlylökés, ké,tisránlt-
dobás, m,agasugrás, síkfrrtás, 8xl0l]-as váltó-
lutá§. A kitünően §ikerailt versenyekei meg-
tekintette a lraderórrkívüli kiképzési osztály-
nak ,három ta8ja, v,alamint a Szövet§ég kéD-
viseletében kleineisel Miklós orsz. vezetíjtiszt
és Pirovszky Lajos ker. elnök vezetésével a
kerüIet tisztikara, - Az I. cserkószkerület
légolta|mi tábori tartott, amelycn 62 cserkész
vett ré§zt. - A rákosszelttmihályi titkársá8
c§eíké§znapján 420 cserkész vctt ré§zt. -Okt. 14. A §zövet§é§ országos vlzivezetése,
dr, Balásfalvi kiss Ferenc orsz. vízivezetütiszt
és Berek F. István ü. orsz. vtzivezelőtiszt
vezetése melleit, teával egybekötött, munka-
tár§i összejövete}t tartott. Beszá,rnoló hans-
zott el az országos vízivezetés eddigí ered-
mónyeiről, valarni,nt i§meítetó§re került t
vízicserkészet munkaterve, melyben sok ,rnás
terv mellett az |94l, é,vben rendezendó ju-
bileumi vízivezetői és rajtiszti tábor, orszá-
gosversenyek, vízikönl,v, vízifilmekösszeállí-
tása, stb. szerepelnek. -- Okt. 20. A ItL cs.-ke-
rület mintegy 2000 cserkósszel hadijátékoi ren-
dezett, - .Nyíregyházán a szabolcsmegyei
cserkészszerv tisztigyűlést, öregcserkész- és
örsvezetői napot tartott. - A ki§pesti cseí-
késztitkársás 480 cserkész részvételóvel cser-
késznapot rendezett, amelynek sorárr.akaclály-
verseny, játék, nótatanítá§. tiszti megbeszé-
lés szerepelt, - A södöllői cserkésztitkárság
öregcserkész-öttusaveísenyt rendezstt.
A píote§táns cserkésztisatgk országos kon-
ierenciárr vettek részt, amelynek közponijá-
ban a magyar falu cserkészete kérdése sze-
repelt. Az orsz. Protestáns Napokon az elÖ-
készítói és rendezői murrkában nagyszímír
cserkószcsoport veit Ié§zt dl. Mády Zoltán
orsz. társclnök irányllása alatt. - Okt. 3l.
A Sz§vetség Elrrökséce képviseletében Nemere
János ker. vezetőtiszt az I. cserkészkerület
díszszakaszával árvalányhajktlszorút helye-
zett a tlösök iemetíjjében a llösök e,mlék-
rnüv6re. * Usyancs,ak koszorút helyezett az
Elnökség a cserkészházban lévö cserkósz-
hősök emléktáblájára. küldöltség ko§zorúzta
meg a budapesti Kcrepesi-lemetrliben Vidov-
szky, kálmán volt országos elnök és a iarkas-
rúii tenetöben Ravasz Ár,pád tb. elnök sír-
l6t. * A,z V. cserkészkerület Szegeden hadi-
játékot renrtezett, amelyen mintegy 300 iŐ-
nyi cserkész vett íészt. - Dr. Váró Oyijrgy
székelyudvarhelyi cserk6sztisztet erdétyi kép-
viselőnek hívták be. -, Orszáfitls cserkész,
céllövóverseny. Az l94ü. évi országos cser-
kész-céllövóvel§enyt üovember hó 24-én ren-
dezzük meg Budapesten, a Horthy Miklós
lötéren. .*

§irtute qe,?Ár
TlTKos HtRszoLGÁLATA JÉLENT|
hOgy r oz§vetsés }épvl§§tetébon négy eser.
té§rtl§zt egylreles propaganda.körut.t tctt
§rdélybcn. 6§00 nú elött tarlottal lábortüzet.

... hogy tapunk ílnnortzá§l mtlnketáí§a' l§
ré§ztYctt a noYemb€l l0.én tartolt hármas.
határ$ogyl repülóünnepsó*cn. §zonbslon ke|-
lctt volna ulaznla, do ópp ezért hala§ztotta €t
h6tförc, Flnn l|ságottban lelles beszámolókat
log írnl a ie|lett nrrgyal motornólküll repü-
l€srlll.

... hosy ílo§t lát§zlk, mllyen órdekes vl-
dékei lártak be a szegedl LerékDáro§ c§eí-
kószok. Magyatáratül §uotgál ebben e §zámban
lolytalólagosan közölt,beszámolólrrk.

... fto8y a §a|tólöbluoit§ág ne8hívlr tsg-
|al tözé lnunkalár§alrtk közüt dr. mind§zentl
§zvoboda Bélát, dr. Beteznal Aníélt é§ dr.
Győrlly Boldizsárt.

P. Szórádt Tlbor, az esztergomi lerencrendi
gimnázium tj30. cs. cs, parancsnoka, cserkésr.-
tórzslis2t nove,mber lo-én. hivatása teljo§i-
tóse közben, a szószéken hirtelen rosszul lett
és rövid szenvcdés után meghalt. A cliapat
fiatal, tetterö§ parancsnokít veszítette el
benne. Munlrássága pótolhatatlaa l emléke
felejtheietlen.

Dr. Plntór Jenö, ny. tanker. fóigazgntíl no,
vember hó 8-án, hosszas szenvedés után meB-
halt. A magyar szellem és a Magyar N!,elv-
védő Mozgalom íáradhatatlan harcosa volt,
Magyar Nyelvvédő Könyve n magyirr nyclv
megtisztltására törekvó mozgalom úttöííJ al-
kotása.

Koszorúból bölcsö. Esy megható gorrdolat-
ról számol be a ,,Magyar Cserkész", Egyik
munkatársunk, kislánya halála alkalmából,
,,Vándtlrkosár" alapítványt tett. A kosztlr6-
megváltás címén beérkezö Dénzösszegekből
csecsemőkelengyéket állítottak össze. Az irla-
pítólevél szerint a cseusemij-vándorktrsarst
olyan szeEény ,asszonyok kapíák kölcsön egy
évre, akiknek a cseosemőkelengye beszerzése
súlyos nehézséget ielentene. *- A cscrkész-
§egítés gondolatának tetté való válása. *- el
hervadó virág helyctt nrítradilidú *lnber-
segítÉ§.

__{)llFF

A ,,Ouiquld lalgl" 0renetei
l. Burkol{ §závak pontve.§enye. -* Httb, de

izga,lntas I Az élcsoport ogymáshoz sztrrtllvit
tórtet az 50,felé. Csukay 47, Nagy Ernö és
Szimán46. Ez a szám eldönti a második hely
sorsát, - lllolnár ltllkl. Az {ti adatok iók.
Hosy jöttél rá a hibákra? -* Ilt. D. Dez§ö.
Títlságosan szemíiiles voltál. A regényírón}k
a regény keretein kívül nincsen hatalma, szá-
mára mindaz ide§en orszá"g, amelyre pályá-
zati,kérdések nem vonatkoz.hatnak. - Oszkár.
Sz_egény soíitir arról ,nem tehet, ha az ő ide-
jébcrr Etelevára parlamentjének egyik kapu-ját dunai kapunak hívták. tla negnézed az
egykorú rrtikalauzokat, rájössz majd, hogl,
nem tévedés ez, hanem inkább bámrrlatosan
pontos íagaszkr:dás az akkori nevekhcz. kala-
pot a soflőr előtt! A l0 pengőért c8ysi eí
besétrilhatnál hozzám, Ráday-utca 43l 45, ig,a. -
sató. - Keltész. Az adatairl mind !írk, csak
a legutolsó téved egy napot, Kár, hogy [{-
sön jelentkeztél veliik.

2, Deleklív-verseny. ilát ez nehéz fe|adat
volt, kilnsott rajtüt0k. Látszik, hogy n de-
tektlvregényekel n§m és§zel olvassátok, csak
íal.játok az érdekes me§e niatt, A soffiir be-
állitott történetének, és alrogy ezt i nyo-
mozó detektívek eliogadták, t.rrlajdonképpen
két komoly kérdlőjele volt: egyik a kétióle
goly,(l ós kétiéle revolver kérriése, másik
(erre már nem a sofiőrnek, hanen nektek
,kellett volna gondolnotok) a detektivek s a
batóság hiszékenysége. Az első problémát
csak Balrrgh Bandi és Szi,mírn Oszkár lírtta
me8, de mcgoldást egyik scm ad. A rnáso-
dikat egyediil Szirnán Oszkár érezte, dc
ahelyett, bogy rájött volna, hogy itt a nycl
mozás sok értheietlert tóny fölött sZen§t
húnyt pl. ;nappali betörés, revolvgrharc.golyók véletlen egyezésc, a7. ismeretleri
betörő szemé,lyi adatai, stb,) és közelebhríj]
vizsgálat alli vette volna Senrrrronilts szemd-
lyét, akinek ked,r,éért a hatóság ma§a segí-
teit eltussoIni a kellemetlen esetet, ó inkibb
a szegény soiiórnak megy ncki és a napló,
batl próbál hibákat íeliedezni. Y,z,zc| 0sett iI
a díit<il, amelyet legjobban ő közetrlte tt meg
az ös§zes pályázók közül. Érdekes volt mér.
Volner, Csukay Díiyázala.

3, Egyéb kérdósek. Most akkor még két
kérdés áll nyitr.a: Lóri édesapjának talál-
lnánya (erról rnraid legközelcbb hallotok) és
a soílór nemzelisége. i]z utílbhi kórdós a
ínai f ölytatís utált tnódosttl: mosi ntár nem
csak a birodalmat kell kitalálnoiok, atnelye1
szolgál. hanem szűkebb hazájá{ is. a nagy
hegyeket ós a nirgy tavet,

Ne törd a teied, mert írgysem ialálsz
szebb ajándékot, mint egy ezüst, Iillomos
8yüdl. Ara csak 3,- pengő. Késziti Pel.
nlser Károly ötvö§me§teí, öregcserkész,
Budapest, V., Vilmos cs.-út ?2. Készít mé,g
ezüst, liliomos kézclögombot (,l pen,aő).
örsi állatjelvényt (40 iillértiil), ernlókjel-
vényeket. egyik pornpásabb, imint a má_
sik. Te is sicss kipróbálni!

1"2



,, jlri.i.";;:§:{.+.§É..
l .,,,..,. .l-, 

] !1, ], - 
::.]':1...:1: 

j,

c§nnnÉ§ZTAtÁtttOz0

, 
A LolrrzsÉri Cscr'ószpark kápii?riitr.u.l

A Körös kanyargós vö|gyében robog vona-
tunk, Rév állomás után hatalmas sziklák kö-
zöti fúrj,a magát előre a mozdony. A táJbó.|
nli,c látni valamit. ködfüscöny lós a hecyek
elótt,

Belutunk Kolozsvárra. Nagynehezen sike-
rül íelkapaszkodnunk az autobuszla. (villa-
rnos nincs kolozsváron,) A román élet utol§ó
nyomai ,kísértenek, Lei-ben számr.ll a kalauz,
s a kocsi jobb oldralán van az ütó, (Romániá-
ban iobbra úrajts van,)

Végigutazunk a várocon, kí a tlorihy Mik-
lós cserkészparkba, Nemrég még károly-
parknak ,hívták, s a román iíjúság otthona
voli. Mo§t majd a magyar cserkészet úelteg-
vára lesz, A parknak még nem ez a hivata-
los neve, csak a tábor ideje alatt kapta, De
mír mindenki így nevezi.

Itt tartotta nagy találkozóját az erdélyi és
a;nyaországi cserkószet. §záznefiyven erdélyi
pserkészvezetó, ti§ztok, örsvezetők s a tlökk
közporrti §záaadának sáztlz ítinyi logény-
sége közös küépzö-tábort íendez€tt október
3$. és november 2. közöit.

.A tábor célia kettős volt. A ílökk, mint
ki,képzó keret gyakorlati cserkészismcreteket
adott az erdélyi vezetőknek, ók viszont nép-
rajui ,kiképzést adtak a flökk-nek. Mindezek-
hez jött az erdélyi és a központi vezetók
tőbb elóadása.

li

}Iatalma§ tornatsreínben vagyunk, a park
rnelletti elektromos müvek épü|etében. Itt tart-
ják az elöadásokat, Bpp Puskás Lajos, az er-
délyi cserkósakerület elnöke beszét a llz íöí-
vényről.

A híttér,ben Mártonka c,eruzá,ia nozog szé!
sebesen, az előadót rajz,olja.yége az elóadásnak. Az öt percnyi szüne-
tet íe[használom. körülnézek a hatalmas te-
remben, ltt i§, ott is száradó viharkabáttlk,
insek, harisnyák, bakancsok. Furcsa!'l'án a
nagytnosást,cyakorolták?

Egy erdélyi vczetó íelvilásosításából mes-
tttdont, fiogy mindez a iábor keménységének,
kitartásának a bizony,ltéka. ugyanis elózőleg
volt a honvéd§éc bemufatóla. §zakadó esó-

. ben nézték végig és tnnul,mányozták a gya-- logság és tüzérséc íegyvereit, a hiradó esz-
közüket. Egyetlcn zokszó uélkíil. Bórig áz-
iak, de kitartottak katonnbaitársalk ínellett,
Aa eső tesívéíi §zeletetben ö§§zc.Iíapc§olta a
katonát és a oserkészt,

Még egy másiür élmóíy is hozzá!á.rult
ehhea. flalottak rrapjának elóestéjén a tlősök
teruetójóbe vonult ki ,a honvódség, a front-
h*reosok c§apfitir -s a cserkészveaetői táb<rr"
* Jelcn, Mult és Jóvő, ,hogy kegyelettel em-
lékezzenek meg a l1ázáért eleseit hősökröl.

,l'

}latalmas, íaragott kapun át mggyünk bc a
cserkószparkba" ltt gyülekezünk a kalota-
szegi kirándulásra. A kapu rnslletti modern,
§irnavon,alú házban van a íóhadiszállás és a
szellemi kiállítás, - A parkban nagyszerű
tr§zoda, §poíitelep, játszótér van 9 egy fa-
tamyo§ kánolna" A tclep melleti lolyik el a
§zamos.

ilárom, hatal,mas ieherautfi áll rendelkezé-
síinkre a ,honvédség jóvoltából. 0yorsan e|-
helyezkedünk, s már indulnak is a kocsik,

Gyalun és Szász{enesen átrobogunk. Nagy-
kapus az első állomísunk. 0vatosan megy
át a kocsink a fából épíiett szüksóghddon. A
betonhidat a románok felrobbarrtották. .A

, templ<lm eIőtt már íetsorakoztak a nagyka!-ptl§i le§ények. Pörge k3lap, rövid kabát

lt0[0z§TÁn{)TT
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Puskúr Lajos, az ctdólyl cscrLészkerülot clnöko
(bujkának hlvják, alatta valr a ,,me.ijrevaló"),
székely harisryaszerű nadrág (sötét. nem fe-
hérszínű) s rövid csiz,rna az öltözetük. ---
lláromszoros §zebb jövót kiáltanak a mi
csatakiáltásunkra.

Mesnézzük a román stílü templonrot, a.L
órdekes kalotasze8i házakat, s ,mondanonr senr
kell, a szötteseket, kézimunkákat. De sürget
az idő, tovább kell mennünk,

Észre sem vesszük, s autónk tele van ttugy-
kapusi íiatalokkal, Ök is velúnk akarnak
jönni körösfóre. szívesen elvisszük óket. A
motor köhöc ugyail 98y kicsit, de nehéz ka-
pn§zk(}dók és meredek, kany,argós lejtők után,
bal uélkül elérjilk körösfőt.

ÉpD a templomba vonul a nép. oyonyörű,
színpomilás ruhákat látrrnk az assz<lnyokon.
lányokon, Magassarkú csiznráíuk furcsán hat,
de illik rultájukhoz, Istentisztelet utárr el-
besrólgetüilk velük. pirnaszkoúlak a rornán
uralo,urra. Elmesólik, h<lgy ay, ö§sze§ fara§Ott
és sz,ínesre lestett kapukat be kellett meszel-li, mert a piros, íehér, zöld sztnek bántot-
ták a szemüket, ,Az egyik lkapun a ünagyar
oímer volt kiínra§va, Lcxyalrrltatták, de
egyíttial blrósás elé is állították a tulajdo-
no§t, . ,

körögfótöl csak egy ugrás Báníriylrunyad..
[tt rne§néz?iik a templomot s a kalotaszegi
rnítzeumct. A t9mplom i€§tett roett[yczetg fl,a-

gyon szép. §ajnÉljuk, hogy níncs sztnes íóny*képezógépünk. l

AztAn vissza. §zéd,üleies iramban monneh
a kocsik. Vad éncklóslro kezd a tárcasás, Éti,,nótákat is tanulunk a kapusi legényektöl...
Nagykapus hatÉrában azonban autónk megáll,.
nem blrunk vele. oyalog megyünk to,vább.
§zerencsúttkre kisüt a nap, Messao távolbana yisvázó c§ú§§a integet, mgllottütlk podí§
furcsa alakú, suvadá§os, kopasz hogyek sze-.
sélyezik az utat.

Beérünk Na§ykapusra, a má§ik két kocsi
már rég megérkezett. Egyik híz udvarán
gyűlt összp a fiatalság. Ivli adjuk a íótát, a
legények, lányok meg táncolnsk. §őt a mipink
közül is kedvet kap némelyik.

szép, szálas emberek czek a kalotaszegiek.
I'igyelem az arcukat, Mintha Ázsia, a mongol
puszták üzennének. Kerek, tatárképü, ín4n-
dulaszemü lányok, legérryek illnak,rnclleítem.plő példái messzi keleti származásunknak.
Oyors búcsuzktldás. Monnürtk kell, mert el-.
késsük a szemlét, , , Més sokáig látjuk az
út közepén intesetö kedves nasykapusiakaL
E*y kanyarnál aztán vógkóp eltűunek,..

I
A szemle a parkban volt, Egyszeíű, de an-

uál bensöségesebb ünnepély. tlivatalosan most
adtá.k át a kelati §záz,ad sokáig pesten Ör*,lött z,ilsalajál, h aásu!ó elótt kemény, feszes
dlszmenettel tisztelsetJ a kétszáátven iőnyi
tábor.

'lEste iábortűz, Á .katonai parangsnokság
le§magasabb vezeíöj ls jolen vannak, Na8y
ligyelemrnel hallgatiuk Bocányi iábornok úr
előedását a cserkészei n9mzeti íeladatairól.
utána kán,onoktól lesz bangos a tererrr" ki-
Jogyhatatlanul 'folynak egymásba a nóták"
Majd magyar táncokat, népballadákat, nép-
ruesdt ad olő a tíökk. Igaai magyar tibortű?.

Tábortüz rvégén Bóla bátyínk búcsírzilk az
erdélyi vezetőktől. Mcgíogjuk egy,más kezót,s íelhangzik t tábortűzzáró 9nek:,,Elme-
gyek, clmegyek, hosszít ritra megyek. . 

"'|í. ,

A parkban syúlek§zünk, a zászlórúdrríl. Az
.árbóc előtt tüzek égnok, lmáh<lz szól a kürt
s a zászló la§§an lec§ú§zik az átbóc csúcsá_
ról, §ötót ,va§, c§ak messze villo§nak s ví-
ros lámpái, s mellQttük 0 §zamo§ zú§. vég9
a ííborrrak,

*
. , , Újra itt,hon yacr;tlnk. I)e a Kotozsvárott

kapott élmértyck még sokáis élni fognak [el-
kürrkbcrr, Hálás kö§zünetünket küldíük puskás
eltrijk úrrrak az erdélyi csorkószkertilot fórad-
halatlan vezetóiérrek; kösaonet és b&la n tá-
bor Mercdck Pmberónek (azt hisze m, ráis-
mertek erröl a ielzóröl) § mitlden erdúlyi cser,,késztestv4rfinknek, lstpn áldása legyen trr-
vábbi mttnkájukon. §órógyó.
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8orzólgotór a kapuban
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A lV, B-ben elég kornor képpel kczdtck gyülekezni reggel a

gycrekek, rnert mindjárt az elsó óra az algebra volt. Az algebra
önmagában sem kismiska, hát mé5 ha a szigorú Karsai ianár úr
készül annak tudományát belecsepegtetni az ifjú kobakokba,

_ Háromncgyed nyolc volt és i megérkezettek meglepeive lát-
ták, bogy az cgyik ablaknál egy idegen fiú áll.

Tormás Pista odalépett a sápadt, cingáralakír fiúhoz és
rászólt:

- Hát te mit kere*l itt? §z a tV. B, osztálv " . .

- Tudom - válaszrrlt szetény hangun a j'övevény. - ÉI^
rs ide fogok jarni.

- Szóval új fiú vagyi

- Igen.
Kulacs Miska az utolsó padban elrikkantotta rriagat,* Kukurikú, jóreggelt! hlaj, egy sráccal többen- ieszúlrk.
Az új firrt nem válaszolt, csak kinézett megint az ablakon,

Miska nézegetni kezdte a gyerek kopaszranyirt fejét, azián oda-
kiáltotta:

- Szép kórtefejed van, hékás.

- Hehe - kuncogott a ábla mellől a kövér Kovács -az mar lgaz.
* Majd renek lesz papír5olyóval eltalálni a kobakodat

innen hátulról _ nevetett kulacs Miska.* Ugyan hagyjátok szegényt békében _ szólalt §}e8 egy
lrrásik gyerek.

- Én hagyom - mondotta Kulacs _ legíóljcbb ö btlsszaut
rnioket azzal, hogy barátságos szavainkra még csaL uenl is
vLlaszo|.

Az Új gyerek az osztá|y felé Íordult, de zztitl megint csak
kinézett az udvarra_

Misinek még jobbau megjött a hangja:

-_ Na látjátokl Még csak nem is váIaszol ez a pupák. .

rz a Bórembukk!
Páran clnevették magukat,

- Jó, mi! - aratta le a siLert, Kulacs MisLa * §órem-
bulkl lgy fogunk nevezni, hallod-e, Bórembukk!

Kőzben megszólalt a csengó, de ez cseppet senr zayaíta mc6
Kovácsot abban, ho6y kövér képe elé tölcsért csináljon piros
mancsaival és, mint egy hürtbe dudálta bele:

* Bórembukk| Burntarara, bumiarara, Bórernbukkl
Kulacs Miska úszott a gyöuyörben.
-* Na látod, öcsém. Zenekarkíséreitel keresztellek el Bó-

rerirbukknak, Hiába is hallgatsz, meg lapítasz, a Bórembukk ne-
tet díjmentesen neked adományo...
. Ebben a pillanatban Karsai iaaár úr alakja jelent meg az

ajtóban, Riadt csóndbe dermedt a?. osztá|y. Á laaát úr
fölhaladt az emelvényre, de közben mintha egy ielrintetet veiett
volna Kulacsra. Már éppen kinyitotta a kónyvet a tarrár rlr, ami_
kor észrevette, hogy at új firt még az ablaknál áll.

Rászóltl

- Áhá, te vagy, íiam, Sós Ferenc, az rlj tanuló" Na, ülj
tsak be oda a harmadik padba, Pókai mellé, Persze még nem
ké§zültél a mai órára?

- Nem, taoár úr kérem - válaszolta az rijdonsült aegye-

úikes. * Tegnap érkcznúst tsak ide és szileim késó este *sr;-
Inagoiták ki a tanlónyveimet, Egyébkérri sem volt alkalmaí! írreg-
tudni, hogy mi a lecke.

Karsái tanár úr inteti, htlgy rendben van. Azután igy szóli:
_. Mielótt továbbiraladuánk az új tanévbtn, néhány alapvetó

tlolgot át fogunk ismételni. A törtek szorzását iudjátok-e?
Vagy egy tucat kar emelkedett a leveg$be. A tanár úr a

telem végébc mutatott:* Kulacs Mihály, te mondd meg, hogyan kell törtet törtl.l!
meAszoroznunk.- Kulacs felállt, olyan képet vágott, rrrintha játszidari köny-
nyúséggel felelbetne ilyen agyl,ncsépeit kérdésre, azlán neki,
látott:

- Törtet törttel, izé, úgy szorzunk, bogy vesszük az egyik
rörtet, izó, és megszorczzuk a nrásikkal,

* §bben igazad van * bólintott a tanár úr * csak keve-
scbb izével többet mondj arról, hogy, "* mikónt történik tz a
törtszorzás?

Kulacs elöször esdve nézett Nazdarcsikra, majd miután az
rre la mert súgrri, tekinietét felvetette a mennyezetre.

* Nos? - kérdezte a tanár úr. * Tehát hogyan?
* l,zé.., * nyögte Kulacs, de etiól kezdve aztán egy szó

rreur jött ki iöbbé a torkárr.
Karsai tanár úr körüljártatta tekintetét aa osztá}yon, majd

irémi szünet után nagy meglepetésíe így szólt:
- M.g tudsz felelni a kérdésre talán te, Bórernbukk? -mutatott Sós Ferencre.
Áz új gyerek pillanatig meghökkeni, de aztán felemelkedeit

és valósá5gal íűjta a pontos feleletet,
* Helyesen van - bólintott a tanár rlr, Aztán emeit han-

5orr íolytatta: - Hallottam, hogy Kulacs Bórenrbukftpak keresz-
ielt el, ezórt szólítottalak igy fel, tréfásan. Ha trófás neveket
adtok egymásnak, fiúk, azt nem bánorn, A gúnynélküli tréfát
ma§irm is szeretem és ha neked íiam, azt mondják, hogy Bó-
rembukk, hát csak nevess rajta, mert ez tréfa. Viszont, Kulacs
Mihály, te, a feleleteddel, a felelet helyett adott makogásoddal
egy más oévre szolgáitál rá. A szamár nóvre. Ami viszont nem
tréía, aminek a fele se iréfa. Hogy mennyire nem, azt ezennel
meg is mutatom. ,.

E szavaLkal Karsai tanár úr clővette zsi'|,lcönyvét és cgy
hatalnas né5yest jegyaett Kulacs neve mellé, Izé. . . biztny!

tlnrli Imrt

map hfrl,rla47,, , ,
Eggszer e§g naglon öreg asszongndl megjclenl a HaIáI; el akaila

oir,ni, Az asszonll slrt, köngörgött és kérle a Kaszásl, hogg hagyja
még élni, A Halálnak végül megeselt a sztve az öregasszangon és meg-
tgérte, hogg egg napig még megkegyelmez. JóI uan * |elelte {E a§szong,

- de hogg eI ne |eleibd, lrd |eI a kapu|éI|fua, hogg ,,Holnap".
Igy ls lett. Másnap, amikor jöltw Haldl, az öregasszong csak a

kapu|éI|ú.ra mulatott: - Nézd, csak meg Haldl, mít írláI oda!
,,HoInap".A HaláI megDakarla a |üIelöoét ls elment. Igg lörténik ez azóla
rninden nap, Incsak el nem kopolt közben az írás. , .

Gondolkozz csak Tesluér, ncm Dagg Te is a Holnap loaagja ?

]4

Nem szoklad-e azzal oígaszíalni magailat: ,rMa még nem k*tdem el
a tanulúst, de majd. Holnap . -.

Nem mondod-e sokszor mesterednek, ,,Igaz, ma nem csináltam
meg ftlindazt. amit kellelt aolna, de majd. }Iobup . , ."

És a Holnap holnap marad.. , .
Talán az összes ngdtspolgúri |el|ogú.sok közölt u tegueszélgesebb

ez a ,,Eolnap-ailúgszemléleí", Ilt ugganis mínd.ig algan jól megngugszik
az ember : ,,Igen, ma még utolsó |tdter uaggok, de bezzeg majd Holnap,.."
Es ngugodt léIekkel tétlenkedik. Azulán eltnulik a Éolnap és l másík
Holnap és a lizedik Holnap és még mindig az, aki azelőlt tlolt. Nem
halaü semmitsem előre: sem a munkúban, sem a iellem kiépítésében.

Eggszer és mindenkorra szúmoli Ie tehdt Testuér ezzel a íérliatlan
és_ cterkészhez nem illő jelszóual: ,,Holnap" és ledd magadéoá srcnt
Agoston mondásál: Nunc coepi. . . . Most kezdem ! Bnb6



Á mígkolci örsvezetöí
tanfolyam naplójából. . *

úyiinyörú iisztáson állunk, §liniha ü*}r
*resebeli túrrdér krisiálytiszta örömkötnye
tsóppent volna ide, a sűrú erdőség keilős
közepéb,e, ". flirtelen nregelevenedik az erdő!
.. , §zelló iévedt a sárEuló lombok köeé és
suhogva, só,hajtva keresi útját a kék bolto-
zat íelé,, " Madárdal csattan trillázva a pA*
rás levegiiben és a gyermekesen iutkároaó,
bolylros ielhők boidogan néznek le a iöldre.""
.Az erdő évszázados csendjét ielveri sgy

kürt szava. Most érkezik a miskolci örs-
veze{ói tanioly,am első őrse a portyázásról!
A siírú erdőből kipirult arcü iiúk törtetnek
elÖ, megállnak a napo§tiszt elótt s öísvezc-
tőiük jelenti a Iét,szá,mot. Rrmek társaság ez
az ör§! Minfha nem is on:rberek, hanern gó-
pek lennének, olyan egy§zeíío mozo§nak
örsvezetőjü} minden mozdulatára, szavára.

Akadályversenylél az első állomás a sá-
torverés, pillanatok alatt emelkedik ki a üris
tisziáson, a patak mellett egy minta örsi tá*
bor. MindEn vérpezsdítő gyorsasággal tör-
iénik, de töké,letesen és pontosan" Utana EíLz-
maszkba btljik ,a nyolc kobak és ,,gázfertő-
zött" területen, megy keresztül az örs. Ez
rt,agyon íogas kérdós, mert amelyik c§opolt
az árokban balad előre, az! Iepontazzák.
mert hiszen a gáz étlpen ott helyezkedne el!*- 'I'rará, szól a kürt s váltás következik.
f)e mit csinálnak itt ezek a íiúk?! kezükbenpapir és ceruza, hasraiekszenek és íigye-
lik a tulsó hegyoldalt. .. ahál ott §gy morzg*
zászlót lerrget a hűvös, orktóberi §zél. Mi i§
olvassukabetúket:C É L U N KNElil ZETVÉDrLEM!
ilát ez valóban a oserkészet egyik nagygn
szép célja!

Most újra kemény, kato,rrás ielsntések és
a fiúknak az elsősegélynyujtá§ terón kelt be-
mutatni tudi.tmányukat. T:örésekuél sínezést
alkalmaznak, ütőeres vérzé§eket állítanak el
sikeresen,

§8yszerre haffias hajrá1 kiáltásr;e }eszi]nk
f,i§yelmesek ós keressük a lhanglioz iartozó
iorkokat és eserkószeket: Az egyik ör§ éppen
na§y erővel támad e8y géppuskalészltet,
amely csak ,úgy szórja íetéjük a,,halálos" tüzet.
** Esrü,nkbe jutnak a vilásháború hősei, akik
valóban a hatál árnyékában lrarcoltak a
Magyar Nópért, a Magyar Hazáért! . . "Trará"., trararará!,". filjják a riadót,
Minden munkát azttunal abbahagynak az ör-
sök és sietnek szabaszbeosztásaikba. * ve-
zényszavak c§attafflak és a miskolci örsveze*
tők százada vidám dallal megindll a sötét,
októberi késö délutánban hazaftelú. ,.

A kis fatuban megkondul a tempiom ha-

Tisztelgünk előtted ma8J'ar 
íi}iÍ}, rcrr,,

rangja, s g íekete e§t §zétteríti §ötét szár-
nyait a táj iölött....

A miskolci országzásaló előtt felharsan a
kürt, s a század kem6ny díszmenetbe,n halad
el a magyarsác örök jelképe előit... Azutáil
következi,k a taníolyam ünnepélyes bezá-
rása. A parancsnok úr buzdító és további .jó
munkára serú<entő szavai után ,még sgy
utolsó kézfosás, yzze| az utolsó kéaftlgással,
ez,ze| az erövel és jóakarattal ke1l a iövendő
órsvezetöknek vezetni egységeiket!

A,ro,hanó iellegek közül apró csillagocskák
mosolyoknak a világra, s boldoc,an fosják

mald eiujságaini a jó lsteli*ek i§iiin§sló hán-
gocskájukon, ba§y a miskolci örsvezetói ta:l-
folyam ismét jó munkát végz§tt, . ,

llayn l(tlrrré}

A hódmezővá§árhelyl 1tt. §z.,,Efő'. cser-
készcsapat ünnepi estet rendezett. Ezen ünne- .
pelték Eraiély egy részének visszatérését ása cserkészcsapat iennállásának húsz éves
éviordulóját.
L ?. sz. ,,Werbőczy István'. c§. c§a§at.

november 10,én délután iaítotia §z.oká§Os évi
csapatünnepélyét, Nacy s,ikerrel szerepeltek a
c§apat zene- és előadó-múvészei, valamint a
csapat énekkara. Az ünne,pélyen a Szövet-
ség és az I. cs.' keriilet is képviseltetie masát,,

BI(És a -ÉszÉnőr,
Dékány Á ndrás

,

Lord Bailen-Porvell óletónek r€gónyo

A világ főcserkészéról, Máfeking dia-
dalmas védőjéról, többmillió c§erkész
legfőbb paranü§nokáról, a legendás i
óletű ,,Bipi"*ről írta Dékán.v András
új művét. Lord Baden-Powell gazdag
és kalandos életének hű képét nyu-
godtan nevezhetjük regénynek. A
könyv nrinden §CIrából a c§erké§z -Dókány András idestova maga is
negyedszárada az - §zeretete árad.
A könyvet Baden*Powell eredeti raj*
zai, érdekes íényképfelvótelek díszítik.

Áne {.§0 p§Ncö, vÁszoNKörÉsB§N 6.§{l p§Neö
M§ §T§KINTHnTö urnDaN KöNYv§§§oLTItlt I§

. §INGaa És WoLFNna InODALMI INTÉZ§T KIAüÁ§A

A c§orkészíroda,lom €§€móny€!
Büy ilIAGTAn c§3]
A TII,ÁG nőc§nnIí

A n,rUIí IíIBAI,YA

1ő



Mllyen la|tá|ú le0yen a cserhészltuíya?
No gondoljátok azt, hogy erre a célra, csak egy kiilön

fajta alkalmas. Jó erre még a korcskutya is, csak ne legyen
maga§ termetű. Ne ragaszkodjatok a íarkaslrutyához (német
juhászkutya), mert annak legnagyobb része gyáva, meg-
bjzhatatlan és szenvedélyes vadűző. Legjobb a puli, pumi
(magyar juhászkutyák), a foxi és ezek korcsai, továbbá a
legújabban kitenyésztett mrrdi.

Ha valamelyiktek tanácsra szorul, szívescn leszek seglt-
ségére.

Tanításhoz nincs másra szükség, mint egy kis türe-
lemro ós egy kevés fáradságra. Szeressük a kutyát, legyünk
vele szemben elnézőek. Lehetőleg magyar nevekkel keresz-
teljük el. Mint: Álom, Árva, Ángyom, I3aka, Bitang,
Bicskás, Buksi, Betyár, Bikfic, Bomba, Bodri, Bundás,
Cinka, Csitri, Cókmók, Csatár, Csibész, Duhaj, Dudás,
Dongó, Dárda, Dörgö, Erzsók, Ejhaj, Gubó, Fladnagy,
}ííres, Hangos, Hapták, Hattyu, Ispán, Ihaj, Jogászn
Koma, Káplár, Lurkó, Lüttyő, Lompos, Léha, Matyi, l\{uki,
Mamlasz, Néni, Nagyur, Náci, Nincstöbb, Ordas, Obsitos,
Ólmos, Öreg, Örzse, Pupák, Pisztoly, Pletyka, Potya,
Rücsök, Rangos, Ritka, Sunyi, Sárkány, Sarzsin Svihák,
§zurony, Szikra, Szakasz, Szakács, Tarack, Tündór, Tolvaj,
Urfi, Ürge, Zsand{r, Zsivárry, Zsuzsi, stb.

Jól figyeljetek ide l Ne akarjatok tanítók és tanárok
lenni, ha a kutyával foglalkozni óhajtotok, A kutyát nem
lehet tanltani, merl a beszédet nem érti, nem is úgy gondol_
kozik, mint az ember. Máslrént ke]l vele bánni.

Bánásmód a]att nemcsak azt értjük, hogy jól, vagy
rosszul bánunk-e a kutyával, hanem ebben a fogalomban
van az is, miként szoktatjuk, miként értetjük meg magunkat
vele.

Mikor valaki a kutyával meg akarja magát értetni, akkor
,szokta a legnagyobb hibát elkövetni. Mert azt képzeli, hogy
a kutya m€gérti, amit mond. Mikor látja, hogy a kutya nem
úgy cselekszik, mint ahogyan azt e|képzelte, akkor ráfogja,
hogy makacs, fejesn csökönyös. Végül üti, veri, rúgja.

Akkor esünk a legnagyobb hibába, mikor a kutyáról
feltételezzük, hogy a szavakat érti. A kutya csak jeleket ért.
Ezek a jelek lehetnek hang, kéz-, sípjelek, arckífejezések,
,egyéb testmozdulatokn helyzetalakulatok, stb.

Itt van Hajdú Gábornak a kis Hapták kutyája. Azt
mondja róla, hogy teljesen nyer§, a világon semmit §em tud,

:

még a nevót is alig érti. A kiskrrtya nrost nyugod,tan fekseik.
Parancsolrl meg neki Gábor, hogy ottmaradjon ós te monj td.

Miért, kiabálsz rá, hogy ott maradjon ? Azt hiszod,
hogy érti ? Mit mondasz ? * Már hogyne órtetté, csakhogy
makacs ? - Ejnye, ejnyc Gábor l Akkor te még többet
követelsz ettől a kutyától, ruint az embertől. Hát hiszerr
még beszélni se tanítottad rneg, azután azt kíváuod, hogy
megért§en ? Nézzetek ide l Itt van a Pupák. Ez betanított
cinr]rora, }la rlicsekedném vele, azt haaudhatnám, lrogy vagy
harminc szónak tudja az értelmét. A való pedig az, hogy
egyiknek sem ismeri. Figyeljetek ide l Rákiáltok - drop l
*- Lehasal. §íit gondoltok, azér| hasalt le, mert érti ennek a
szónak az értelmét ? - Mindjárt meglátjuk. I\{ost ezt
kiáltom : * Csoko]ádó l -* Ime, erro is lehasalt. * Ucy
van, eltaláltátok. Azért hasalt len mert a jobb tenyerem a
íejem íöló emeltem. Ez ennek a cselekvésnek a kézjele. De
vigyázzatok irle l Az egyik kezemmel §z&marnt mutatak
neki és le fog hasalrri. (Sípomat szájamba ve§zem és rövidet
sípolok.) A kutya lehasalt. * Derék. Látom, lrogy lrle-
tigyeltetek ós rájöttetek, hogy most a sípjelre hasalt.

Tehát ez a kutya arra v&n szoktatva, * lra e közül a
három jel közül valarnelyiket hallja, illetve látja, akkor
lelrasal. Mert ezek a jelek, az ő étzeteiben összeforrtak e
cselekvésse].

Nézzetek ide t Mutató ujjamat az arcom elé eme}enr.
Pupák leült. Most pedig hangjelre ültetem le : -; üll le t *
Mít gondoltok, azérL ült lc, mert megért§tte ? Nem. Ő errnek
a szónak hangrezgéseit a szoktatás során annyiszor hallotta,
hogy elképzelésében ismerős jellé alakult, atnely ismerös
jelre, mindég ugyanezt kellett cselekcdnie.

IJgye az elébb Hajdú Gábor nregneheztelt a kts Hap-
tákrao hogy nem akalja megérteni, nein Inar&d a lrelyén, ha
ő parancsolja. Nézztik csak meg Pupákot, ott nararl-e ? -Pupák, feküdj, ott maradj t - Most kimegyek a íolyosóra,
elszívok egy cigarettát ós Pupák d helyén íog maradní. . .

Azt kérditek, hogyan tanítottan meg Pupákot ezekre a
dolgokra ? _* Bevallotrr őszintén, lrogy én bizony nem taní-
tottam, Hanem igyekeztenr az érzete7re hatni, lrogy ó
valamiképet| érezze, -- jobb lra megteszi, ltleft kellemos
következili utátra. lVlivel a kutyát nrindenro a tapasztalat
tanítja, igyekeztem olyan tapasztalatokat nyujtarri, melyek
megtanították arra, anrit tóle kívánok. Telrát nern én taní,
tottarn, hanem a tapasztalatok, nrelyeket szerzett. Én csak
hozzászoktattam a tapasztalat,okhoz, és tlgy nyujtottanr
azokat, hogy az ón lrasznomat szolgálják,

Telrát ne feledjük el, * a kutya csak jeleket ismer,
melyek leh*tnek * lrangjelek, kézjelek, sí,pjelek, arckifeje-
zések, mozdulatok stb.

Látom, hogy türt-rnetlenek vagytok, ós már szeretnétek
a Hapták, a Káplár, meg a Pletyka kiképzéséhez látnl,
Legyetek türelenrmel, sor kerül rá.

Fólix §ndle.

ille8van már az állatvédclml töívénylaYa§-
tat. Örömmel közöliük kedves állalvédó test-
véreinkkel rógi óhajunk ietjesültét: a föld-
núvelós(8yi minisziérium kidlolgozta az tll
állatvédelmi törvényjavaslatát és a t9rve?e-
íet le küldte a Ma,gyar Cser,készszövetsé{
állatvódö bizott§ágához véleményezésre. A
javaslat nagyjában megfelel kívánal,maink-
nak. Az Országos Állatvédelmi Ta,nács és a
köaséxi ós megyei állatvédő bizottsások meg-

alak,ításával tz állatvérlelnret hatósási.iel-
adattá ernelik.

A §zogod óg yldéks Állatvédö Egy§§ület
szcptember 22_én taította 38. óvi lözsyilté-
sét. Barabás Jenő titkár jelentése hálás szív-
vel üdvözli a keleti és erdélyi országrészt,
azután egy ió állntvódelmi töívény létrehozá-
sát kívánja, Kiemeli Lantos l}éla elnök a ha-
tósások ós mások érdemeit és vázolja az
esye§ület mii,ködését az iljúság ós a közön,

sé* köróbe,rl. Áuatvétl6 táblákon ligyelmez.
tgti az e§ye§ület n közönséget, hagy sz&r-
nyasokat lejjel leieló lógatva vhl,rri és egyób
állatkínzrlst elkövetni rendörileg tilos. ícazol-
vá.nyokat ailott taslainak oz állatkínzásot
,tnegakadályozásához. különösen gyakorlati-
las vódi a madar,akat télen nz eeyesület és

fiókegyesületek, mes állatmenedókház létesí-
tósét tervezi. Az egyesület ,hivatalos üelyi-
sége §zeged, Vitéz"utca, 16.

l, MgByáf_Clofkészszóvctség hivatalos lapla. Klaüa a Mffíyar Cserkészlzövetcóí. A sz€rkesztó§órt ó§ a ktadarórt Ko*ch Brrla dr felel, Elótlzgtóel tlra
6 pengö. Csorkószehnek, lcventóknek, tairütóknak-oev óvröT núraü tucv-assiÁaEcn küla§udd brt í). Yól}ulaklkllafu. Jrr$ szottrClyoknsk e$y óvro t5 pou§6.

§serkészl!áz; telcíooszáma: 11B--726, - tiórzilll, o kiiuyvnyoilrluíúx íolt,llól*xóutk §00. s|zt6[ds|6bö[.Brkó8zltázl teleíotrszáma:116-*726. §órz.itlr a ltluyvnyoDrlBiú* íoltlllülá*&nltk §Oú. s|zt6!do|6bo§.
Nyom.tott Totnai Nyomdai Müintézqt {s Khdóv{llrlet R..T. mélynyomó ltödorgó5éiai*, Bud*pcrt, Vll, Dohány qtcr 12
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xöNyvl§ttHRTErÉs
Erdély" A Mag},ar Tórténeti Társulat &i-

adápa.,,Éurópa igaasá§os íijírendeeéséfiek
elóestéjén elérkezett ar idö, *ogy elöv*gyük
az i8acság íe§yvoreit s a {na§yaí nÉp vórrel
és tudással §aetzett igsait é§ §tult!ába,! iga-
zolt nemzxti törÉkyé§eit a termész€ti é§ iört
i*§eti igaz§ágok nlvilt ge§vallásával llmasr-
szuir alá." Ergel a mondgttal kezdótlik a
k&nyv. § ebtren van a célja is.

,&tragyar €serkészvezetókl ,Ezt a könyvet
nem lehet elésgá isrnerni. ,lllinden sor& min-
,den betüje örök mn§yaf érté&. Nw €lé§ egy-
szer elolvasni. Beie tell mélycfoi az ogye§
fejezetekbe, {radó tliniön el belőliink a kis-
hitü§ég, &add órezzü& még iobban, &osy
i,§enis, Erdélyhez iogunk van. Eddig is &an-
.sortatt§k tzt, De szilárd mcgsyőzödésl, areg-
dixrlbeteilen érveket tbböl t könrlból kapwk

§sy hóaap alait készíilt el ez a könyv. De

'artalma, 
külseje elártlia, hogy évek óta

,*rége$ voltak" az lrói és várták a d$ntö
pit}anatot. - §serkész*k, ez is tanulsá8
szÁmunkra!

Dót{ny Andrli| ,A ltúk llrityr". Brden
Powellról, a cserkészmozgalom megaladtóiá-
,ról szól ez a köayv. Katotae,nrber agyábat,
&áborlíi rgiábaa sz{lletctt tti€g az e§áne..

Nébáíy §oí a cserkészet születéséról:
* . .. A íiú;k ,úsyse csi*álnak ogyebet, mint
Mborúsdit jálszannk é§ sz öíeg§k közt íábai-
la§boaklakt" - írla az iiiúsásról.

§ lÉalekitg o§tíorna idején, cgyik este me§áü
el6tte §obby üoodyEar, egy liatal Ryeret, s
&ntudaio§an, akadouá* oélkü! mo*djal -. tla
nri eesítiink a lószerhordásnál.{s az ételmi-
saerszáltrításnál, továbbá a küldönc§rolgálai-
nál és a sebesültek ápoláeünál, akkor azzal
na8y§n so& ember, felnótt .harcos szabadul_
bat fel. '-- llelyes - bótint komolyan az ez-
redes (Bípi), uúniha íelnótt katonával állna
saemben * szetvezzétck rnes a fiúkat.

lsy szitlgtett .meg a cserkészrnozgalom.

Dékány Andrits kiváló .kötyvérc *nég visz-
§rÁtéritítk.

F*blán Oynla: Szllrgy Bállnt. Az i§m€rt
aevü c.ser&éseírórrak poanpás, új regényót adtg
ki a könyvbarátok kis könyvei §orozat" A lö_
rök ,hódoltság nehéz esztendeiben játszódik le
*z a történet, Iíiú b6se akár a maí világbaa
is .követendö példa lehet a minderr nehézsé-
§en keresatülvclekedö, idegen u,ralom al{tt í§
haaáiát őrző, lóldjét megtartó magyar*ak.
kiüón érdekessége a Felvidékkel csak ncm
récen visszakerült Loscílc városában eltőltött
{iá&évek leírása;

§lt §ilndor: Zrllyl itlttós. Nincs aktuáli-
spbb hóse történelmúni{nek Zrinyi Miklósnál.
Orifuivá nótt fel ,kora iólé, egyeűl virrasz-
totta a leménytelerr lná§yaf éiszakái; sze-
mélyes bátorcágával, $advezéri,senialitásá-
val §s a költó tcremtó, erejóvel egyJarmán
küzdött érie, hosy leltázza, nefi"etét, talpra-
állítsa és i}amtga megvédéséte képessé ie-
gye. De üosy mogtu&hk, &ogy ki volt ez *
Zrinyi, ahhoz §ik §átdot könyv*nél nincs al-
kalmasabb mü, rMinden íelsóbb os*tályos diálr
keaébe ,kellcne aú.ni crt á könyvet, hosy aki-
bsn csak mozog valami a hösii& 

'megértésé-

ból és tiszielctéb6l, az &inyissa szcmét és
megismerie az iskolai kötelezó olvasmányo&
száraz betanulásán túl ezt a tekünk, mai mr-
gyaíokíak való életideált, Természetesen azcn-
b*n még inkább való a könyv a fetnött*k, v*-
zct6k, Dedagógusok, az intelligencia kez.ébe.
csak sik §ándor térnájáboz rnéltó alkotó
ereie adhatgtt a tudornányos kutatás alapos-
sá§ának íengeteg adat&iimaee lölé ily*n
nagyszab4sú. érdekt*szítőerr me8írt kor- és
*letképet. ita,gyar írók kónyvsorreat kiadás,
Frantiirr Társulat.

ffi
faüst:

ü

WffiBffiffiffiffiffiffi:Ébcfrelí

és mirulazekat, kitaek ilrellét ,t aűkttii{rteté§ek '
díszíiik * akár katrrnai, akár polgár! ruhá-
bat vannak: - kö§zöttt§d mindig tisztelettel.

S. Ismeré mer 4s sz*regd aztrtreat. akik maa zászl6i, őrzik és a rnagyar fegyvéreket vi-
selik * a .}onvédekct. §e íelejtsd e!, *rogyte is r &onvódsér risz!ói alatt fosoá meÁ-
talulni r íegyyeííorgatásl És ha kcli, a .brru-
védsé8 záselói J,rtt í§grz harcrrlni ÍlatÁdérl,

, Kt$etra! rarrdfekaxraok
_ _A katouí:iír,irál ,- éppen írgy, mint a cset-
kása*tbel és a ieverttcintézmérynól - lrelötjírók bizrnr5,os iendíokozatot Visel§Oir.A rendlokozatokat az egyenruha hájrókáján
{p9rolin) és a tábori sapkán eíhell.ezeitjtivények mutaLiák. Eecket rninricn eseikész-
nek'é_s leve.ntének isigernie kc!l. rvrivei egy-
kar őÍ; is ,h*nvédelc iesrnek! il. ra ábrnrJtl}

MEGJELENT A c§EnKlszpnóeÁr KEINvvE
R*§zL§T§r, Az §§ö Kö"ETBóL

HonpolgÉel-honv€dalrrrl lrmgrglek
Fl§*ök kaltg*ul" 1. hrdlrokk*ntek *l*xt*lc*a
Á magyar oqrrzet bazáiát fegyverr*l sze-

rezic mes és fegyverrel tartotta nr€8 nap-
jai-n&is. Ezer esztend&l keresztül nem pihen-
tek meg a i€gyverek €§ u§yrnennyi ideig
iolyt a m.gyar katona yére. llazÁnk a tör-
ténelem orszásútjáíak ltözepében lekszik, a
Kelet ** a Nyugat ítközőpontján. §zi8et e
szláv, latin é* gcrmán ,rd.ptengerek keüós k&
zepén.

A magyar katrxra kardja és szlyánek ereie
akldlilyozta m.e§, üogy a népek te&8€re
nyomtalanul el ne nyelien benniinket. A jö-
vóben is clsösorban a hatona kardja fogia
ezt a veszedelmet elhárítani. A ma§yarság
§of§* a harc, * fia§yer ember ho*véd"

§r&út, syökerünk a mfi§yar íöldben, a
magy:rr népbel és a vóres, d* dicsó*éges ilra.
gyar n*llban van. Isteuen kívül clsóeorban
csak saiát cr&nkre támasz&odhatunk.

Eröt, &itart4st és bátorsá*§t azotnak a
példáiból merftsünk. akik. vérük huilásávnl"
életük íeláldozásával szentelték meg & ma-
g]rer ,fóldet lzek ,a mi Hó*eink,A hösi haloitak a legnagyobb iiszteletet
órdemlek - 6k a &s,gyar sors v€rtanúi.

Emlé,kezcünkt Á vilás,hábor ban Egása-
.lliagyarorszígból 660.000 magyar katoua hrlt
tósi halált; 7.13.000 sebesült íüog é§ 734.000
szenvedelt haöfogságban.

íStrtüré5rlrrk rrrrryal }6..rnk ir*ilt
l. I.smerd nreg és szeresd a magyar törié-

nelem nagy, hösi alakjait. Örizd kegyelettel
emléküket szívedben.

2. Válassz közülítk pP.daképet, ismerd meg
életét, vitéai tettgit é§ iparkodiál bozá ha-
sonlóvá válrri.

3. Szíveűe& lelkedben és egész magatar-
tásoddal add meg számukra azi a ti§zieletcti
ntel9ti mesérdemelnek.

tlősi emlékmúvck. iósi sírok el6tr rninden-
kor teljesíts ti§zteletadlfut. polgÁri ruhában
Ic_veit. kalappat, állóbelyben ezcnkívitl
,,Visyázzl"_állással is, egyenruhában peÜs
az elöljáróknak és a zászlónak kijáró tisztel-
séssel.

4" Ismemeé hell a váresodbarr lév6 bósi
ryrjékműveket és hód tcmetóket.

§. A cserk{salogadalom otóestéjén, kés&b
pedig óvor*ént §§y§zer a ítósök Napjái {mi-
iü§ §tol§ó , vasárnapia) .rneceló?6 nüpoí za-
rándokol| o| valamelyik .hósi *mlékm§höa
va,gy sírhoz. Tisztelegj elötte é§ alapos lelki-
i§fieíetviz§aálá3 után, télekbeu tégy ieleúté§t
armak a hösnek, kit pélrlaképül vála§ztottál.

6, Lésv apostola és ,hirdeiöje a ürósöket
tiszteló magyar cger&észsaellemnek.

7. Ti§zteld az étó }ósöket is. A §adirokkan-
tatat, ar ssykori t{izbarcosokat. viiézeket

A honuétllegÉngség rend|okomti jelzései (rend-
|oku,üt nélküli legéngség, liszlesek és altisztek)'' a haitókdn:

á honpédtiszíek rcnd|okazüi iea/'sú
{a hailókátt):

A repűiő teggw.tnem rencllakorali itlzései
{a §á|.|pántaft} :

5zin.
nagyat&ó,

lreny:

a#g '#n afsgí&
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1f; .", o!.txet".gezorvanyoilru [npott Dünüzlnfi v&ól-
E tírl utalvúnnyülbü} november hó il}-tg lohet kedvez-

- 
mónycen vásórolnl. Ezóm már moat v{sárolrl mog

cgyenruhúrllí l

Oi,l?j"Jffi lp,ffi ffi*i|ixl*fi *ffi#

Caerkószsapka, khakt szöoetbőt ...... P 2.00
Ggerkószrepüősapka, htmzett jelaénngel ..... P &50
Vlzícsorké§Bapko, klrclti posztóbóI, Iegéngségl P 8.80
Karakán csortiésztngvL v. Iv. IIL II. L

Mollnó eserk6oztngvI. v. Iv, III. IL Lm.
EungárlaJelvóny. .,.., P-.lu
üüomos derókrd|, Korakán .tt......,... P {..-
üüomos doró}sdl, Vílágtóúo} ...... P 8.5{l
tr(arakán nadrÁovL v: N. III. IL I.

Tm*ry *nirl'* ,u. IIL II. LF-Tm-íi6-
Onzág|áró Blpö ...:.... ..... _ S!:!_0 4I-1s.

P 98.80 9g60
VllógtáÉ otp6 86_10 41_48

P 80._ 8l._
Vtharüabáí, GrúnttvL v.
? w._ ző._ t6._ E7.- 28.- s.
Norvfo háúrtúk, Nomádból1§xő0 őOxőő őő,x60 an mérdben

Iv, IIL II. L

P "tg.- 16§0 16.60
Karakún hÉdb6ründ, NomúdMl30x10 3őx4ő 10x60 cm rn/il:eÍh.d/l

LgventehÉtlzg 6k, nad,úsanászoltMl4őx60 őOxőő 6őx80 60x60 cm mhetbcn

Nagytúgmagyor{zat
lla cmfuImagasságtg Y I. 181 emtcstmagassógtglll.
I48emtestnagassdgíg Y, I7?cmteslmagasságíg IL
Iő6 cmtestmqgasségtg IY. 180 cmteshnagassúgtg I.

Tóttrpon-, künyv. ós tótókúrtegyz6künk L blt g{t-r
Bürüt |elo,nlk meg, i[lnden cerk6azcsrpatnak osak sgy
p6tilónyt büdünk, azonbnn aH hód, alnat lngyou

küón li meü*ülr[ük

amclynek testd a legtöbb üzletrészt tegyea6k. Mfo
mn iotontkozz6l 1nranesnokodnűI vagy a Csgrk6szbolt.
ban, hogy,esaptod le ne maradton. Wy tg is bolt,
tulaidonos t lilcrt minrlnyáiunk bolt|a n

§UfrApx§T, v, HA§Y"§ÁNDoR UTGA *"
postnmrnRÉK§zÁHlA.szÁH : 3{.!83

§U§Ap§§T, vlll, nAKÓea UT ó7. §x.

üzt§rr:


