


TE§§EK
igénybe venni siol gálatainkat !

A Cserkészbolt Szövetkezet kedvezményes

§lAKcloT
hirdet.
Ar akclóval kapcsotatos részletes
tudnivalókat a Magyar Cserkész
október l§-iki számában közö|jük.

M|NDEN SPORT

A boríték hátlapián levő ,,Yelemiáró" hirdetésünkre
kü|ön is íelhlviuk a íi3yelmet l
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Á, csrirlriluírrsatr áősígs szubadsúghcu,cban teliesett mdgúra hagycltl, kimerült

/ronuCdcscqlclok üörgey A,rtúr |őuezér paruncsúra augusztus 13-útt, Yitdgostttll

Ieteltut c |eggueil, Netn a soltszclr legyőzötl, megaerl osrtrúk túbarnokok előtl, hanetn

ur clsztrúlctit segttségt!.re beözönlólt, solcszoros orosz túIerü előtt, A |egguerlelétel ut{ttt

rtregirulrrlí az irgalnlallan, ggúua bostlztlhculiúral a uódtelenüI kíszolgdltatotl ntagyar-

súg gllen, ,A nemzel -* rnínt történelmébett múr többször * megindull a kúludria

rilirin cs ennek a kt,ltluári(tnak lugmegdöbbentőbb tl.Ilomúsa a I3 harluezér kiuégzése

tloll Ara,don, tlgy uégerték ki őket, mlnt a leghitudnyabb rablóggilkosrlkat sztlkcts !

IIa megk|sérelnőh nemzelilnk történetét gra|tkonnal clbrúzolni, Ylldgos és Arad
ennek u gra|ikonnalt eggík legméIgebb pontja, A uértanuk úIdozata azonban csak

erőt adoll a nenwetn.ck a lele.melkedé§hel, u touúbblnduk,ishoE, 8l éIethez, Merl cgy

ncmzet sem hal meg adtlíg, amlg uértanuí ucnnctk, ulcik éIetükct úIclozzclk a nentzetérl.,

Áklr:or Íal csalt, rrreg egy nemzel, Iru nlúr nirtcs, a&Í meghalian t|rle l
Á.rad ttttlru ís |elttimadt tt nemzet, ahog11 előtte |eltdrnadt .IVl'ahí, fuIalulcs ls il/af-

t|tty tttútt is. hIert !ól legyczzük lneg, ltintrs al a ggúszos Nagypéntek, unelg uttilt

tttl ltiluelkeznék a diadahtlu§, railllogd lltrsuCJucsúrnap !
ltelős.y llrllu.
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,nMAsÍR.ozNAK A REGRUTÁK . . .,*
októberbsn rlton, rltfélcn katonrládás, bokrétás lc;ónyckbc ütkörik ru ombrr, Brvonulnrk

arok, rkikrt r loroló orvor rlkalmasnrk talált rrrr, ho3y ícayvrrrcl szolg{ljík a haz{r. Bc-
vonul körtük sok $orkérr ls: cscrkésrtisrt, ÍórÍicrtrkósz v.iy.r.n. l§ ir, ott ls ojy.o3y rri
válik lrzdátlrnná, .ty-otF csapatmr3birrtás mrrad bctöltrtlcn. A bcvonuló crlrkórz pcdl3
vidárn lclkcscdésscl kérrül fcl. rrrr, ho3y hívcn trllcsítsc kötclrrsó3ét ag Itt ls |ó munkát
vé3czrcn. Ládáiábrn kis moiyója, irmalbrn, szívóben ós lclkébcn pcdi5 mlndal az érték,
amít többóvcs cscrkórrkodérc rlrtt slkorült ő§rtatyülicnl., íolhalmornlr, Olyan ónókek
crok, amclyck ne;y harznira lcsrnok r kltonrólctbon, dr órtékrt |clcntrnrk mindanütt,
bárhová i|lítjr ir ót a Gondvlsrlór"

Harznára lrcz r csrrkérztörvany m|ndcn pont|r l önícayolmc, sc5ító készs{3c, nehéz-
ré3ok kört ir ,,mül+ödó" iókcdvc, iiliüllósálr ór tlborokbrn,. vorllnyckbon tl.rzGtt lolrményet-
léic. Ncm íot moro|ni, ha á3y hclyott crrk puhafaprdló vrjy édcs enyaföld jut orrtlly.
réizül, ncm rsik kétsólbc,'hr rri{t mqónlk kcll kunyhót, rbódrt rö3tönöznio. Ncm vaco3
mrid r íoga, hr ejy-r3y éisrrkrl ,,nyomkövctór" a ícladat és a térkóp ís krdvcs lrmcrócként
köszönti. A, kirándullsokon, tlborokben li!§tott irgrlmas, vad crtrkész|ótékok rcm voltak
hiábr, Nom lcrz bctcasö3 a3y-.ty bőrl3üzárból ós rr clrórcaélynyu|tis talán ólctct mrnthct l
ncmrct gzúmíra l Holrlú volna mindcnt íolrorolni l Vlrri m4úbin r brvonuló crorkérr
mindlzt, rmlt nrm' l.h.t rövld klképzés folyrmán r|rajátítan| l- rm|hcr psztcndók lrlkcg"
önt.tl.n csrrkészmunkl|a krllrtt l

|stcn veletek, crcrkérr-rclruták l Bürzkók vrjyunk ritok, íi3yclünk tltck.! ó3 clvárjuk
tölrtck, ho3y jó munkát v{3crrctlk l A ,,í.le8ylr Cl.rkalr..
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A rrrrrltba veeető rryorn.ok(Dn...
Kis lrrgélly lólotrrrt rrrrgy dolgokill, lud()li ütoú

lrárly a osiiszkrtnyhri! ** vrrz(ltryeltc tl rntlnrrytlörgós.
, í'rrtírl(lpí:;! - iigztökíllí aztárr berrrrünkct a rryári z,ápol.
Nrihálly porc trtrrlva ntár nyuliodtablrarr szuszogtrrnk a

iiirlril aluti. Cl§akhog}- rntlgírrkeztürtk! I)c nó rlcak! 'Ialpalnak
tinl t,lrt-. rrrágok ig. Villás, krrpás llóoxik" tlsutotür,izegon harap-
.iók a rlirlát, hogy txr lijtytjsjiin frrtás közlrelr. A rlórtik rneg
pligi rtitrroi lrrtjtlra, fohór abroszt. karryarintrrttak a fcjíikre. úgy
lilttl$tck íoltlttk,

liaerenc llácsi klur.,-hrijóra. ki lohgirre akasztani a táblát:
,,\t cgtclt".
Árrxlc cgak az ídii búriult. sirt crniatt, berr.l, *urrrál vitlá-

rtttrbll lrattírok hallatszoítak, §y. aa egö gyílmánt,<lt ór! Szitrtc
kukoricafosztási lraltgulat, tánradt. Éppelr milg tlrgak a rróta
lriárryztlt,t, ])o az Igtonkígórtós is ]entro óí§zougósberr, villám-
]rtskrlr!

Nirzlclrr nz rr,gőt. Egyszorro azoubarl órtlekcs szóra kaptarn
lcl a fojcrn. Egyik bácsi azt állitotta, hogy Kossulh Lajos járt
(iyörrrrőn, A. tizótláslKarlraj, lrázábalr szállí, rncg. .Dc a másik
llá,t},ura trlíE idegfeszitőbb atlattal kavarta föl rryugalrrramat.

.Iláktitlzi is járt a falurlkban. a nagiy Rákóczi Ferenc! Még
vulrrnti lrcszíldrl1, is rrtonrlotl, a Mánya-róton. l§y ber+zirlik rrz
iirr:gck,

}'tlpt,lte bácsi parrlltcrsott kettót
ttráskotlott:

--, Hisztltt is, rrcrn is! ., .

lirr cllrittirn,

a piltáján, aat6l igy ta-

Azrlt,a, ha a. \{árrya-rti1en gyiijtiittünk szilrrá1,, 1,it,r.lk}rttrr
lrrirrtliía kattlrrt. karabólyt kcrestcm. yagy legalób[r is cgy
kttrrrc-l<lva palkót ...

üíást tnlálíarrr
Kiirtyvtrkol htlzotl a 1lostás. A lalxrk liilvágása kijzbelr

lrlkirtlt-ltcirr vrigigbi)ngószte ** csak úgy nyarr{altábarr *.. a
ttyrrttrrlasclcjl.tlt. lühb<l cs<lryragolták a kii,ltlernilnyt. (1'akarékog-
ktlclnunk kcll!) I)e cgy§zolro kétkézbe vettern a papirost, Szi-
verlt zn.kal,rlltri ktlz<l tis ón rrzinttl belopirulva olvasom, hogy
}1tiszöl 5, (Itltlorlrr :,.A ll irrr nLrgz l{iiltlsoyjo ós Kiilcctly }:lirnrrrrsza"
tlirrrii trrttlrlrnárrl,áharl utal Il,. Rákóczi }'ororrc györrrriíi beszó-
r[tilr,. S/egtilry (lrt.ókes }ig tatlulnrány, do jó, hogy ilyen míll-
t,al'lnrr lrel.yrrl kcriill.ril ! ,*, ijrverrdeztorrt. ,Aztán a cntllk{lsz-
1lajl,ás<lkra grlrrdol1,atrt.'I'ttdont, m<rst scrn hányja sz(,tn€tí}le
settki stlttt, hrlg5,ntilrrlig csak azt lái,orn rrreg, alnit nern kcllcne.

,lltlrJiirrk .-: tntlrósze.k louul ?

11.1iilt,(irrkct a rrl,rt.iló r,asúl,a rlrlbtuk él a tuvaszi verófény-
llelt t,ttzr,l,ói ttlrtlabcszólirsrer iilt,iink össze az 0tthorr rrriigiitt. .fin.
kiizben rrrírr, ])alallc§rrOk()m szivtlssó§ilbíil, 1cntásolhaltanr'[lá-
kt'r<lzi gl,örrrrői lleszi,rlilt,, }íóg a tiir:tilnelrni tgeurt!uyktrrct,re is
fórryt tleritell az tr kiinyv. arncl}, §zerorrt,sí:re tippen rucgvtllt
.! ka§l,óly k(irryr,(árállarr,. -- Nópi (rrtókcirrk íijlileritóso il}cí| &
t,stlrkószrtaIl volt rtgyatrcgak aláhrizva T,aci bá jeE},zot,ftizet(l-
bcri, llej. htlgy iiriiltck az őr:svczctők, aurikor nlegitudták, hogy
közrr(lí{iirllr lör:l.órrolrni iroly!

-, Az lorttlll a lcgpolrrlrásalrb, lra egybefogtlátrk rrrirrd a
ltárrrtat: tlserkci;znap , - 11(rJri i.rt(rkek - ,,Besziltl"! -- jrrtol.t
oszúbc tt" paru,ttcsrrok út:nalr,

-* llaci llá. ktiltrrrr, !'rlr,kas I'isttirrak ege.szcrl jri ,,Ráhóczi-
a,rtla" r,&tt. (]sa.krrg},rrtl. Ó rrrtlntlja el a lreszódot!

*- Fogad,ja grg,y kiildiitl,silg a fojtltlgl,nrot, a régi győnrői
.rtrlrákbarr *- l,arrác;oltuk a lcrvekelt.

- líegettók azrrkat a rntllyok! -- r,t,ti tlllett tlgy borúlátrj,
])ttdig notrr! §ctrr is golrtlcrlrrá az ernlrcr, hogy rrrilyt,tt sztip

szíirök, grrtlák, lrtrrrdák, tlsinos rrői llrhák vanrtak a f&lrtrrkb{itl.
(]saklrtlg.v nttilycn a látlir. fclrckón, diófalttvclek kőzött.

l,cgrlehczcbb vo11 a kurtttlttllxlrzás, lószerztis rneg a rrtha-
l.vorrrtlzás. A lányok is szabtjdtak, rltl aztálr nrégis jiitl.ck;
falu nt!ptirrek.

A kis (itls(lrrrct rllkiilritcrn ogy lrelyrc *etyác§ká(r1,. D(l ö
szógyorrlőscll ,-- alsrinatlrásot kórt, (A lLag1,<lk is csak így
tcítok voIrra|),

,,lllrrl, oíiy óktls trlevell k6p
lloltril ol.ylu szóp

. }lug.yur nép !" (A ltákóczi-nótírból)

-- llova !ilrrgy ez a tiitntllrtelerr nép? - kór:rli trgy kiirrrryel-
rtlűeIt iiltözött nyaraló. * J]úcsri vagy vár*ár van valahtrl!

-- Dtrhogy, kórorn, ll}a va.n a t;srrrkószrrap! * Fgy szcrníiile§

alltritl ttrár rrr-rr.it..ia is It tttíis<rrl. (I{t:* tr jttgyct.) A lx)§li vOgtF
rrúz rr rtthtizrrlált. aztálr .. . trrógis vr:l-t, ;irlg§ei,!

Mit l.1r.tot.i a kiizötlsóg'}
J)ali ku,rttrxlk lovagrlltuk a pál,yár,rr. ,Ní:hárry ptlrc tultlva

rrrár tryiizsgiiít a tá}xlri r!Irl1., §átlak clrrrl](idl,tlk. l]()\,urk lI},ar-
galászíak. i}árrrógz falrrsi fiúr:skák ntlztók a csrxlát, (A kiiziin,
i'óg nr"s ők<l1, ttílzto rirgi rrrlrát:skájukburr) }1ujd Krucsrri ,Nlártoit
hatlbiztós rliktált cg1, jr:lenl,drst a rlcákrrt'k. [:]lrllt,rr t,rlt_,sitetto
Xa"ntvit,,,Islcrr stigit*ógóből. kegyeltlttls ilr:ttrtk (1 rragysága
tá,tlorálra rr §}-ihrrröi tlrtlziírtl sztrrortc§ú§ou hoórkczi clrr"'

,\|ajrt trrlsőlrtr tisztrrs kiild,öttsóg közelodik. óIilrr Kajali Arttl,
rás neincs úrral, A pergíi tlolxrk a fcjcrlelt,trr jiitt,ói is jolzik,
}ítlg is irrkczik ftlhílr lovrrrt egy rrrásik c§O[x)1,1, _kuru,ocal,''Kojuli 

Arrdrás előlíl1l az áhitatrrg aroít 8ttbás, szíiriis tttt,lt
kiiziil ós kiiszönti ar rragyságtls fcjedclrrrct. F]gy asgztlrl_v lttizn-

koszorút tesz a r(lpi ,ths,tl(ll:tl.'-- 
Aztán a táborozók jclrllrtóstl harrgzik. §ztlrnorú lrirek; stlktrrl

sziikrliisrrck a krrrrrtxlk köziil.
A fejtlde]erIr boszr]rric váiasz a ltrvelő lrirre. li,orr:olyrrrt

(lrtlcst,tt zirrgncrk t szrrvuk. i3zerrvtlilílly tiizcli, bú t.rsz r:á lrartg,

fosót.
..§í it akartok ! V ó rkirnól tllssel, lrtt rckc r:iililssol, tl rősstlgoh

rrl,htlgyár*ával, ogy szóvltl szalarlással óticg hazánkut &k&rjuk
rrrrlgiiyerrri?" IrIajtl, rrrilrt a tártltsai,il sir a tt,lkiirrk culrtik halla-

,\ r,t,ztir|ti ír,jt,tle|cnt.

tárlr: ,,Öri)nttlst rntrgyctk rrntn söl,(ll l.itnrlöctrtl, lrtlrttrtr,tl lstt,tttlek
oruirt É"r* kiszaba<ii].ott, íls az azL kiivct,ő gyó8z()§ l,tteatrutulrtr

vígan lópek. csak trrdjarn, hoEy nrirrtitlzokko] hazáru ó$ rlt|Iu,

zctctn boldoí{ságót olnyarlletoít.""" -ióeiŰ.Oi 
mlrrtlra a. Márvány tengtlr zúglra! - ri,vcdek rll,)

Ilgy gz,avalókar esznróItet, töl:

,,Ez u Iijl,tl" tncl,,ue n u.hJ..|li§lol

Áltljotl z*tlg!] ,ue,riutt sors li:.cltl,

lIL ól,ned, lull,notL keIL!"

az árbocra kúszik. Néhárry 1rillalrat ós rrrár a

.iírlius 3.) a jelerlbeu va§yurrk, sőt a jövőbe

Níár a .ióvő katoItái, a
ttrrttáznak a tilrerr.

c§erkóBzok vcrsetrytlzrtek, nóiázttak,

íln ,ptlrllg aprótljairn közt, rrragaprbart
trrrgy a rlrllrezón írlár ál,§ogitett.

hálílt adok ttz '0rtlak.

l

A zásuló
nruIt,bóI (1705.

rölryllriink.

Hazatelé töbtr báesi ijrvendozik: ,,Drr szép is volt az a tégi
világ. Egyes rrérrik segítorrek: ,,Aaok a szóp, rógi ruhák!"

I Zsu.asi nónióktek rrirrcs? * kérdozteur.
--- .faj, lolkcrn, rn€gctték a ruolyok!
(ltt már elkóstünk., )

H, tr'üstös lttaón
8i}6. gz, Könyves Kótmón a§c§. t. j.
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IRTA : vtzK§LETY t-ÁszlÖ
Ezévben van ötödik éve annak, hogy hazánk két ifiúsági mozgalma,

a cserkészet és a leventeintézmény.. egy harmadikkal szaporodott. Ez az
§gyeteml és Fóiskolai Hallgatók Önkéntes Netnzeti Munkaszolgálrta.
Bár ennek az utóbbinak tevékenysége kizárólag a nyári táborozásókban
merül ki, mégis az előbbiek közé sorolhatót mert nagy ieíentősséggel bír
.az értel miségi ifj úság foglal koztatása szem pontiából.

Ha cserkészszemmel nézzük ezt a mlnden vonatkozásban gyakor-
latinak mondható szervezetet, már az elnevezésnél rremünkbe ötlik
két szó: ,,Önkéntes munkaszolgálat",Ezazt,jelenti tehát, hogy a jelent-
kezés önkéntes és munka vár a íirlkra. ,,De hisz ez akkoí natyon hasonlít
a cserkészetre !" mondhatná valaki, Valóban így van. Az alapgondolat
maidnem ugyanaz: önkéntes munkával szolgálni a hazát l Ha pedig
az eszközöket nézzük és a kivitel móCozatalt íigyeliük meg, ísmét nagyon
ismerős vonásokra bukkanunk. A ,,baitársiasság" szót a 3. és 4. cserkész-
törvény szelleme hatia át i a kötelessé8teljesítés íogalma egy cserkész
előtt sem ismeretlen, a fegyelmet pedi8 az 5, és 7, törvény írja elő mín.
den cserkész számára.

És ha már az alapvető íogalmakban szembeötlő párhuzamot figyeí.
hettünk meg, tekintsünk egy kissé mélyebbre l nézzünk ezeknck a

Nehóz dolo$ a cslrk/rttyozás !

nyaranta rendezendő táborozásoknak az életébe, hátha ott is hásonló,
ságokat_ íedezünk íel, melyek szorosabbra fűzik a szálakat a munka,
szolgálat és q cserkészet között. 

*

Amint belépünk a táborkapunt a napo§ kixzönt, Egyenruhája nagyon
hasonlít a honvéd utászokéhoz. A zubbonya és nadrága íehér zsávoly,
ból készült. 'Feién magyaros íöveg, melyet elól a munkaszolgálat iel-
vénye, - u ásót karmai közt tartó és a hármashalom íelett repülő
turulmadár - díszít ; vállán körgallér, lábán kurta utászcsizma. Atábor
közepén lévő zászlórrld előtt megállunk. Fenn a magasban a munka.
szolgálat turulos zászlóját lengeti a szél. Tisztelgünk neki. Azután a
táborü8yelste§ vezeté§ével megnézzük a barakokat. - Azelőtt sátrakban
táboroztunk, de most szétszedhetó barakokrt rendszeresítettek *
,magyaÁzza. - A íiúk maguk építik íel és szedik széi azokat. - Belül eme-
,letes faágyak, bennük szalmazsák, raita pokróc, Egyszerü és lgénytelen,
.A konyhán a két szakács és a két tagból álló készültség dolgozik. Nálunk
cserk§szeknél röviden naposőrsnsk nevczik ezeket a szolgálattevó íi úkat.

És most nézzük meg, hogyan folyik az élet ety llyen munkatábor,
.ban l Talán éliünk véglg egy egész napot a íiúkkal együtt !

Reggel 5 órakor kürtrzóra ébred a tábor, Még a nap se buit elö,
de a íiúk már kint tornásznak a harmatos íüvön, A gyors mosdást és
öltözést /n6-kor a reggeli kövoti ; mindenki élvezettel issza a pár<llgó
kávét. Egy negyedóra mulva már íelszerclve áll íel a század a zászlóíelvo-
náshoz, Ezt követl a kivonulás a munkahelyre. %?-%l0,iz egy'olytá,
ban tart a szorgos munka. Legyen az útépítés, hegybontás vagy a folyóme-
der szabályozása, a munkaszolgálatosok vidám énekétól visszhan3zik a
környék. lgy sokkal könnyebb dolgozni * tudiák ók gzt, de mi is, cserké.

}ltutkárt itrrlrtl a szitzarl,

szek| .llQ felé beíut a szakács. Nagy kosárban hoiza a kéiz tlzórait.
Jó étvággyal iogyasztia el az éhes század. Azután egy óráig íolytatódit<
a munka. Lendül a csákány, dolgozik a lapát, töri a követ a sok-sok
kalapács. Mindenki örömmel dolgozik, ,mert tudia, hogy munká|ával
haaíja népét szolgálja, sa!át országát építi.

Déli egykor bevonul a munkaszázad, Gyorsan leszerelnek a rajok,
összeáll a kihallgatás. A szolgálattevők íelváltiák egymást és máris fei.
harsan a kürt: ebédhez sorakozó ! A bőséges ebéd gyorsan eltűnik a

munkaszolgálatosok gyomrában, hisz a munkában ígénybe yet! szervezet
hihetetlenül sokat kíván. Nem marad az ennivalóból soha egy íalat sem.
De azért persze mindenki ióllakik !

Ebéd után kötelező píhenér. Ezt követi a íürdéc, ha vnn íürdő-
lehetőség és az idóiárásiskedvező.Ötórakor ismét íelharsan a kúrt:
katonai kiképzéshez sorakozó ! A munka mellett ez is nagy |elentőséggel
bír. Mennyivel könnyebb lesz a katonaságnál annak a sora, aki átesett
ezen a munkaszolgálatos kiképzésen !

Hét órára ismét bevonulnak a rajok. - A század parancsklhirdetésher
és esti imához együttál| - jelenti a napo§tiszt a táborparancsnoknak.
lma után vacsorához sorakoznak a íiúk. Most is elíogy az a csajka tr!ros-
tészta vagy a kolbászos babíózelék.

Már csak a tábortűz van hátra. Addig vidám zenéléssel, olvasással
vagy más szórakoással foglal!ák el magukat a íiúk. Mikor besötétedik,
metint etyütt van mindenki. A tűz lobogó lángia mellett ősi magyai
dallam $ndül, komoly szavalatok hangzanak el és szívderító mókák,
humoros|lelenetek nevettetik meg a körülülóket, Ennek a símogató
íényű túznck az éltetó lángia önkéntelenül is eszembe iuttat|a a nti cser,
késztábortüzeinket, Hányszor ültük körüt és tekintettünk a tüzbe,
íáradtan a testi munkától, mely akkor még csak árokás&ban, hídverés-
ben és sok más apró tábori íöldmunkában merü|t ki. Ezzel szemben
a munkaszolgálat a megedzett és megizmosodott ma8yar egyetemisták-
tól már e8ész ere|ük latbavetését kívánia. Erért ielpnt a munkaszolgálat
természetes feilődést a íelnött cserkészek §Iámára, amellett, hogy most
már tetteikkel szolgálhatiák a köz érdekeit.

§zerszlltnlttosris a llalatort partjirn

IIO§TANÁDAN ncag d,i.uatba iött a Y jeluéngek uiselóse cserkészek kiizl is, Ánt, uiselje ntirulenlti, hu telszil, ttlki,
deneacserkészjeluénghelgett!Cserkészruhúbqnazonbannemuísclhetiinkczelőírlcserkészjeluónllekenkíuül.serrtní-
| é I c leluényt. be ne"|eled,d": mínden leluénynél iobhan elősegtth.ett:rl. a gllőzelmet azzal, ha híien tetÍesited kiitelessfueitltt !

.)



B. Talpas-gazda
Iigy meleg sze1l[emberi délután az erdőszélén hevertem, a tryáj llékósen legelésztltt, Karancs nellettetrr sétáll

és kergeiic rólam a légyet. Ha egyct elkaplratott, boldogan pisiogott- felém, látrrrlt-_e, _lrogy rn_ilycn ügycs. Vártg, hogy
m€gdíc§érjem. Az erd6-szélén reigetcg sz.cderbolirrr teniészelt, Áz ágai ttimve voltak kékesfckele terméssel. En rnár
felé]e se iézLem, úgy belaktam bcl-őle.-Hát ahogy szemlélődöm, nézem a felhőkct a hegy fölö[t, mcgzörren mellellctrr
a lr-okor és nagy csórgéssel kilép a tisztásra egy -hatallnas mtldve. Megijedek, hirtelcn felülöl<, néz,ek a vendégre, az
Incg rám. A méilve is-meghökkén, tanácstalanúi megvakarja a buksiját, nem tu<lja, mit csináljon._ Karancs rétnült mcg
legjobban hárnrunk közül. Még a lélegzete is clállott-, amikbr a mcdve kicsörtetett az erdőbŐI és hatalmas barna te§te
rnÓljelent előttünk. Ijedtébenhirtclen tcült és (rgy b'ámutt a különös szerzetre. Móg ilyct sohasom látott, nem_ tutlta,
hog! mit ketl csináinia. Talán ugatni kellenc-'vag.v clszaladní, vagy a nyájat szétriasz_tani,_ vagy Fülesscl kez<leni
vaitirnit.'f4náestalanul nézett rám,-én mcg vissza, Ö'medvc meg nririr]kt,t,LÓllkrc. A rtreclve bosszankodva hirnllálta
jobbra-balra nagy tömeg tcstét, majrl amikor láita, lrogy semmiféle ellenséges visellrerlóst nem mutatunk_ iránta,
irem tudta megáIant és* a legközelebbi szederbokro{, trriZ[a rqaga felé óriási mancsával ós leszedte a nyelvével a szed-
ret róla, A féls2emével pislogott rátrk, atnikor látta, hogy tőlünk ttgyan nincs rrrit tarl_a_nia,_hilgm. talán mi félünk
t6le, nagy nyugalomm?rl bécsemegéáett a szederből ?'s brururnngÚá visszasétált az erdőbe, §oltáig halltlttam, amint
törrlelte maga előtt a lrokrokat.

§tegilletődve bámultunk egymásra -* Karancs lneg én. Látn, tnilyen l;ölcs a szamár . , . Füles nem ijedt meg,
rryugodtan legelószett tovább, rá"ie hederitett a rncrlvórÓ, A birkák i§ teljesen nyugodtak mara<ltak, nem lutottak
széjjel" {<r, nóh.ezelr szedtem össze rnagamat az ijed|ségtől. t\{edvét eddig t:sal< a terrnészctrajz-könyvemben _láttam,azt ,tanultam róla, lrogy ,féIclmcs vadáIlat, most itreg ininden nrásképpcn történt, amint azt várlaul volna. Láttam,
hogy rrem igaz, amit a rrredvéről írnak, éppen olyarr szelid jószág, rninf a többi állat, bizonyosan örül, ha nem bántják.

A medvét,még sokszor láttartr.
Egyszer megleltem a forrás mellett, aurint korált reggct jóllakott vizzal, akkor összegiírntliityiidött és ]efelé

gurult a hegyről, mint valami lratalmas szörgulrant:. Az ar,ábaú úgy hcmpcrgett, rnint egy ro§sz gytrek_, csal< akkor
ijqdtem mes,-ami!íor .iátékos kedvéberr cgy ki§ tlscrfát úgy rántott -ki a földből gyökercstól, rnintlra valami, hgszotr-
talan gyomocska lett volna.

Egy nap Karancs nyugtalanul sz{ikölt. * Mi lehet az, mit érzel l{arancs ? -- mondom. Hogy tovább nyug-
talankodott, utána mentem, hát a világ legmulatságtl§abb cirku§zát látiam nreg.

Egy alacsony fa oclvában vadméhek laktak. Az odvas fa elótt Talpas gazda ólálkodik. Hol négykézláb, ho| meg
két hátsó lábára állva iparkodik elérni a méhek odvát, hogy elérhesse a nyíJást. A merlve lnegorrintotta a móz §zagátket nát§ó lábára áuva lparkodik elérni a méhek odvát, hogy elérhes§e a nyílást. A
és most nem is nyugszik addig. anríg hozzá nem jut a mézliez, Amint Talpas igazda megpillantott bcnnünket, elrcjtózött a bokr.rrban, úg_y tett, mintha eI- \§§
menl volna. A ravasz azt hi[te, hogy nrajd rni trem vc,sszük ószre a méheket, §
hggyhp n_em hívja_föl rá a figyelmúirket." I)c persze nagyon kíván<:si lcttem, ftmint fog ki majrl Talpas a mdheken. Tutltam, hogy neníkell félrrem tóle, így !nyugodtan ott maradtam. Az öregt'rr nem bírta Ri stlkáig a buiócsltát, EI6- |E
jött és nem törődve velünk, újra a fészeli ostrrrmához lá-|.ott. Barna buksija l
végre hjlátta, hogy a fészek oJyan magasan vatl, h<rgy azt ugyan cl nem érhoti. tDe van esze a mackónak.,. Nekilátt-rlt az oi[vas í]a-ivökcrérrek ós lta- il
talmas manc§ával tépdeste és ásni kezdtC t<tirtit<;tie a i,tiiuet]" Á mólrek észre_ il
vették. .a lagy ve_szedelnret, körülriipkötl ték az á<Iáz e ltt,nsttget. Sűrű kócos í§
bundáján keresztül nem férhettek a liőréhez, így a szcntét és"rrrrát fcrryegct- ffifi|ék folyton, hogy azt szurkálják össze. I)e Tálpas gazcla netn tr;rődöti a ,ffi
méhck ltaragjával, Néhányat az orrán agyorrcsapÖtt a inancsával, ktizbcn meg ffihengergőzöttaz.avarban,'azután újra a fá kiásásához lá|ott. Egész cstig a fá &kidöntéswel bajlódo_tt,. rlgy hagytám ott, mcrt a n1 áj után kÖttett néZncrn. tlMásnap reggel újra a vadméhekhez mentem 

-Káralrccsal eqvtitt. l íát §
mit láttam ? Talpas gazda rnár hajnal óta bajlótloil az orlvas íávál, látszott trajta, _hogy nem eng_etl, Már két rrap óta nenievet,t, csurgoll" a nyála a móz -ffi

$ilh,i'íil'J%i,i3ll;,t!Érf$í'?r,i3f;üyugszik, amíg a zsáT<rnányhöz nern jut, d
Dé| telé mcgúntam, hclgy a medvc hiábavaló erőfcszítósót, nézzcnt, htcg tr

is. sajn4Jtam. Egy fürt3szt hozlárn trlő a kunyhóból ós rrekiláll,itnr a fa lerliirrtó- 't l
sének. Talllas gazda c]frrtott a fától, atniktlr á fíiró§zeléshcz fogIallt, licv b(,kor -.:mögül lizsgált gyanalirrdva, hogy'mil leszek a fájával. 

^lÜikor 
a 'Íá vdgre §Trecsggni kczdett és törzse rnegin_gótt, a rnedve }ronrályos ktrponyájábarr valairri 'k

értelem deretrgett, hogy itt- alighancm valami külónös t,iirtóirlri,ltrtt a fár,al, §
mert o.darohant és o]van fenyegct(Íleg üselkcrlet!, hogy kérrytele rl vrrltam alrlra-
lrasy"} a. munkát, Elsietterir á íától. nehogy a rri"t"tvc inegtánla<ljolr félté- .'xent'se$ú'||s 

gazda átöIeltc a fa tiirzsét és alittl<lsan ,r,"o.ert,, Azotrttal i:tEÍ- #I 
(

tnegérezte, l98y "^fa. 
recsegve az eg-"-ik ot<lala l'eló'lra.ilik, I,1!Ósz ttsí.c súl.vá-,

val nehezcdett'a fatörzsre ts iszonlát<rs trrejévcl letiiiLcl aruii á ltc|,1-ttt, áhrli azl tllí|.\'t,,tt bt'l'iirriszclIcrlrt
Afa.nagy recsegésscl aföldön"htlvert es szalretit uirlt-"i 

-iri- 
a .áitr,iz. ,\ lttt.tlr,tl r.,gószcrr rtrr:gvarírrlI a ru(,z illutától.

Irtózatos körrneit belévágta a fészek rryilásába, Jehasogalt,a a pu<lvái fa tlltlalr1l. tis iÜ cgrisz rrti!tfttsztrk szubrrrltltt írlloll.
előttúttk. Láttam a hatalm,as }épeket. L'cpccséttilt, scjt,je'i iltrzzailásig telyc vrrltak nrézztrl,"A trlcdve rrtolrótt"kariyarítolt,
llele martcsával a fószck}it,, kieurelt belőlb cgy ,tratalrrias ldptrt ós "r'ig.v, altrrg1, vrrl[, rrrtihtlstől. rrrinrlt,rlcstől ,i lsz.ajóba
tÖmkÖdtc. A tttéz 1ecstrrgott a szájátt a lrurrd*ájrira. A tlrehcli lncgva,lÚ)Írrk a liirsrrrg*'t,llt nréz iillrtál<il, rigl l,órtlltairtali
a lncdvére_. hog. eg5' filiérrrvi hely rrern sr.rk, uirrryi setn ttraraclt "rajta, Itt:lclrldk a"lrrttrrlri.jirl t,gúszctt, §zriiirili rltt. itltrll

POcsétás lrelyen betefekii<lt a csertnc]v *igvi,Úu, tii'ii "vir,t,cii -a' 
rrrólrck elltocsátották álrlrlzaltrkat] .r irrt,rlviJ',,i.,,lkiiiir,-

1Ye!|t!tv^e f€trenget_t_ a pocsótábarl, majr,i-újla a l'risztkltcz (:ilírllllt)g()tt, Az első (.ltstr8e rrtár lccsillalrrttltrIt. ()tlaüli'u ki-
dÖntÖtt fatÖrzs nrellé és s|rázsálta lieménycIr. Artrikor llccstrllerlcti, ltííviis lett. a rriólrt,k rrcrn ttrcltirk vótlckczrri, Alilitrr
Ta|Pas gazda szélr t'sÖntlcsetr az eg.yik lOpi,t a ntásil< rtIlitt ctttelIc lii ós lcIlrlsz(,l,es(|n (.§z(l!{cl,Lc a lttúzcl,. itrrlíg csalr rtrrru-rlultli tudott,. Ak,kor lcfekürlt és nelrt ]látjLa azt scm, lttlg1, ért is rld;r rtrctl.|r,li tls l<út szóii srrttlitllyt, r,eHak'ki ir lí,sztk_



_ Igy o,sztoztunk, rneg ketten, 1'alpas gazclával a vadméhek mézén, Talpas gaz<la rnásrtap olyan tisztára puccrlta
ki a [a()dlrját,, hogy trem tnararlt abban egy t:söpp méz sem.

Amikor Gálror bá'újra fel.iiitt, a hegyre. .elmomdtam a medvéről sz(lló históriát. Gábor bá' bosszankod,va c§avar-gatta hosszú bajszát..
-* Nem §zcretcttl, hogy a rtrerlvéve| csak ilyen gondtalanul bátrsz. Jobb lett volna elkerülni messzire. Ha a fene-

vad, véletlenül nem talál clegcncló gyümölcsiit, rirézet az erdőben, rákap a birkahúsra és akkor rigy kikezdi a ny_ájat,
hogy ntltrr ttrtlunk tőltl trrenekülni. _-:j Gábor bá'sodorintott a bajszán, majd bticsúzóul még mondott valamit. -- Által-jában iól |.1nyil,t a szemedet és őrizd, minrlerrfajta fenevadtdll a nyáiat"-De legkivált a legravaszabb fenevadtól -*-a
gon()§z elrtlrertől " ' 4. Tnlúlkozíqom a íostőmiívésszel

_ Persze, tellett az itlőnrből bőven. Trüles, rneg Karancs olyan jól ellátták a nyáj őrzését, hogy nem nagyon kel-lett ezzel a munkával törődnöm. Unalmamban -előszedtem 
édesapám örökségét,-a'bűvös bicská[. Amint tálán már

mon<ltatn is egyszer ---. köziitr§(tges bugylibicska volt cstrlrán, amblyről az a
azokat. a szépséges figrrrákat, amelyekneii még lnesszifölclön is olyan'nagy híl
hogy kipróbálom. Itát laragok, faricsl<írlolt vele, ltát látom, hogy alighanetn igaza

r --- köziitrsttges bugylibicska volt cstrlrán, amelyről az apárn azt mondta, hogy magától faragia
figttrákat, amelyeknelt még rnesszifölclön is olyan nagy hírük volt. Mondom, elóvettem a bicskát,
it fara.gok, faricsl<írlolt vele, lrát látomn hogy alighanem igaza lesz édesapámnak, m€rt varázserő lako_

áll az ernber márkábán,';miiloi:ürü".Tij,'hdtÉö;-,nildia ;r" ;-ű;i'gila;i;iaÉor -i
de csak annak, aki sz.épet tud góndolni. AT<ibcn nincs*szép gondolát, annak legf
aki elAonrlolia. hopv milten szérr. teszem azt egv ücves sáimánvka. hát atrnak hr

hogy kipróbálom. ílát íaragok, faricskírlok vele, lrát látcrmn hop
zik a tli<lskában. }Ia lrcm is egé§zen úgy, hclgy ,nagától faragj
áll az ernber márkában, amikor farag vele, hűségeserr tníndig az
de csak annak, aki sz.épet turl gondolni. Akibcn nincs -szép

rtomn hogy alighanem igaza lesz édesapámnak, tnert varázserő lako-
ól faragja a szép holmikat, de valóságosan igaz, ltogy nagyszcrűen
indig az ernber gonrlolatához igazodík. S7éperr.farag hát a bicska,
incs szép gondolat, annak legfeljebb csupán fogpiszkálót farag, de

á]l az ernber márkában, amikor farag vele, hűségeserr rnindig az etnber gonrlolatához igazodík. S7épen.fara§ hát á bicsk
de csak annak, aki sz.épet tud góndolni. AT<ibcn nincs*szép gondolát, annak legfdljebb csupáir togpiszlálót farag, t
aki elgonrlolja, hogy milyen szép, teszem azt, cgy ügyes sármányka, hát arrnak hamarosan ügyes marlarat hasogát
egv_rla.rab hársfából. Azén fejernbcn pedig ugyan csak bozsgott a sokféle szebbnél-szebb figura, Faragta is apám büv,egy (laraD nár§taDól. Az en leJel
bicskája cgyiket a rnásik után.

n nincs szép gondolat, annak legfeljebb csupán fogpiszkálót farag, de
y ügl,es sármányka, hát atrnak hamarosan ügyes marlarat hasogat ki
csak bozsgott a sokféIe szebbnél-szebb figura, Faragta is apám büvös

l(ifaI:agtam a fülest, a birkrlkat. Karancsr(ll §zárrntalan figrrrát készítettenr. Alrogy ül és lesi a szalonnabürkót.
ahogy szalad, ahogy vonít, ahogy (isszegönrbrilyödve alszik a tábortítz mellott, Mincl olyan elevcn jószág volt, hogy
rnóg Karuttcs is rnagára isInert a faragolt képt,kben és barátságosan megttgatta. I(iíaragtam Talllas gazdát is, ahogy
ágaskorlik a mélrek, odva leló. }{ég nélrárry nlólrccskét is kifaragtarn az orrára. Ncvcl.ni lehetett rajta.

Egyszer Gábor bá' i.s rneglát,ta a sok liaragott lrolmit.
--- I,)irrye, Pali fiarnl ügyesebben faragsz tntrg bolclogult apádrrál is. Oszt szíveserr csinálod, te ezeket a nrókás figurákat?
--. Szivesen bizony, Gábor bát;,ám. ',lrlrlja, amikor a bicsltát el{íveszem és egy jóalakt1 fát tartok a kezemben,

akkor ítgy órzcm, minLlra valami ékcs rryell,etr ttrrlrrtlk beszélni és minrlent nreg tudnék mondani. amit elképzelek
nragaruban. }izért {,urlok liigurávrtl lcírllrázolni mirrdcnt, amit elgondolok,

Gábor trá' a ftrjét csóváIt,a.
-- No, tudod, én ilycrr cso(lát móg nern látt,am. Most az urasági kastól_v*ban vcrrdégünk van. Valami pesti festÖ-

míívósz időzik a kis lfuryával a gaztlánrrrál. lilviszek lrozzá tréhárry ilyen figurát, Mit szól majd hozzá.

azokat a

Níosolyogtam.
- Hát csak l,

a forrírsnál tellebillólt-enr. Karancs kutyámmal társalliotllanr. Egyszer c§ak a mély útban

cgy rnás liull,ár,al.

- Hát'-csak vigyen, kec,lves Gábor bácsi, néhálry faragott holmit. Van itt már egy egész tarisznyára való.
A számadó ltent ls ll}ondott l,iibbct sernrrril., hanelrr jó csornó figurát reitett az iszákjába ós levitte magával a ka§télybá.
Il/rrcrni nap lttttlva, egy csaindc§ őszi nap dólrrtírnián, amikor legszebb a l{arancshe§y, meg a fakulni keztlő erdÓ,llrircrni tta1l trtulva, ()gJi csain(lcs őszi nap rlélrrtrinján, amikor legszebb a Karancshcg},, meg a fakulni keztlő erdŐ.
isnál tellebillólt,enr. liarancs kutyámmal társalltorltanr. Egyszer c§ak a mély útban kot:sizörgést hallottam. Egy

hintó kapaszkotlott a hegy, tll<ta,lán fölTtdé és nrajrtntrm a forrá§'közelében áIlotf meg. Lukovich irraság szállott ki-á
hintóból. rrtátra esv nvoleeszt,endős kislánv uerdült le. maid ecv idős urat secítettek. aki csak nelrezen szállott le ahintóból, ttlálra (|g}, nyoleeszlendős kislány perdült le, majd egy idős urat segítettek, aki csak nelrezen szállott le a
kocsi lépcsőjén. Néztem, a vendógeket, alrog}, felém közelcdtek. A kislány gyönyörűsége§ teremté§ volt, olyan fínom,kocsi lépcsőjón. Néztem, a vendógeket, alrogy felém közeledtek. A kislány gyönyörűséges teremtés volt, olyan fínom,
rnint, vrilami, tavaszi áíonr. Mosolyogva vezótí,c kézen az idegen urat. No bz csakis a pesti művész lehet.'Hát az is
volt t:sakrrgyan. ()lyan krizépterrnttii=ítr, göntlör, felrér hajjal, áz orra kanrpós, a szája keskeny, de a szemében annyi
eleverrség, lrogy rrrajrl lángdt vctctt. R(|tlrla, vagv mi tnás lőhette a lábát. csak nelrezen vonta nraga után. Amikor
e§zébe jiltott;'cliirárrtott áz ol<lalriríll eg_v szíjon'lógó botíélét. kinvitotta, hát eg_v kis, háromlábrl szék lett belöle.
Arra nyotnban leült ós pihent.

F]lójiik mentcnt, levetlgrl a kalaporrrat ós köszöntiittem Lukovich urat, meg a vendégtlket. A pesti művész már
nlessziről nvuitotLa fclérn a kezót és vidoran kiabált rám.

l.:iltitttink, hogy mcgisllterielck tóge<l, ke<lves fiatn. Ttrdod-e, ho§1, (e milyt,n talentumos fiír vagy ? Valósá-
gos őstehetség. A nópmúvészót legkivá-lóbb művelője. A faragásaid annyi lángelrnét árulrrak el, hogy elég lenne tíz
más szobríszművóstnel<, akili d.rága pénzerr rrlárványba íaragotL lritványságokat arlnak cl a közönségnek.

Bátran a szenrólre néztem a rn{ivészntlk,,--. _i\em órzefu én magam [alentumnak, t,isztelt uranr I Az apám, az tutlott. Ő hagyta ránr a bicskáját, azzál,
hogy olyair bűvös erő van be-nne, hogy magát-ól farag. Igaz is. Nem telretck róla, nem maradhat nyugton a bicska a
,zse.bemlien, faragnom, dolgoznotn keii, tnert annyi sok mrikás figura bozsog a fejemben, hogy ki kell azokat onnan
piszkálnom a bicskrim hcgyével.

}{allorl, l-ttkrrvicIr barátom, ezt az őstehetséget l Ezt a szlrrtiszta népi lelket ! Ugy beszél, mint Michelangelo.
Ugy-e, firrm?* Netrr ismcrtlrtr azl az rrrat . .

,,- Nem ? Persze, hcrgy ncrn. Mity-en különöset gontltlltam, horlnan ismerhtrtnéd. Hát tutld meg, llogy ]l'Iichel-
angelo nagy szobrász voll., alii azt mondta. hrlgy egl,niárvánl,darabban bellne van lrrár a szobor. c§ak,,a fölösleges
rnáivílnyt -kell letiszLogatni róla. 'le is ilyesrnit rnorrdtáI. Benne van a figura a koponyárlban, c§ak ki kell szedegetni
belőle... Nagvszerű, fiam l Nagyszcrű.

A festri'megölólt, szeretctiei lrátbaveregetett, Karaltcsot i5 megsímogatta, anrikor látta, hogy féltékenyen keriil-
gctt(l. n(lm trrclván cltalírlni. hogy rnil; akar tőlenr,

,lól van, kut.vrrs. Rhclisnie--rek. A gazdá<l ugyan széperr kifaragott, tégecl is. Nern lehet összetéveszteni a kóperl

mert alázatosan
l(arands mtlgtlékó|t és a ragyogó sz.emű kislányra meresztette a szemét. Bizonyósan
,lázatosarr cstiválta a fnrkát és a cipcllötlskójét is ntegnyali,ntotta, hogy olyan jószagúyali,ntotta, hogy olyan jószagú

a lányát meg_ Lidikének.

nevez. Nem értettem még akkor
nekem. --- Az igaz, hogy most
nagy jelentést. Nem is tudtanr
amint azt mondta, hogy triszen

nagyon tetszhetett neki,
volt.

(Folyl,BtJuk,}

ő

tlázatosarr cstiválta a farkát és a cipellő<xkóiét is ntegnyali,ntotta,
A festő megntonrlt,a a nevét is. Gács Gózának hlvják. a lányát tA f estő me8nlonclt,a a trcvét is. (-iács Gózának hivJá|(. a lányat meg_ LldlkéneK.
Lrlkovieh tir- mosolyogva vezetgelte kiirül a száIlásórr a vendégeket. En Lidikének mutogattam a_legelót,_ a.bir-
rntrsóltem a liillrri szamárról_- a Itarancs kutváról. e|meséltern Talnas gazda esetét is a mélrekkel. A kislánvkákat, rncsóltem a lrülc,J §zarnárróli a l{arancs krrtyáról, elmeséltérn Talpas gaz<la esetét is-a mélrekke[. A kislány

borzadt,a lrallgat,ta a rnrrndókáimat.
lgazátt írgy volt. rnindaz, ahogy mesélerl ?
lgazán ú§y. Lidike *- bizonr1,16dtam. Aztán szörnyerr elpirosorltam, mert hogy merészkedem én ennek a

fínom kislátr;,nak csák írgy egyszerűen azt montlani, hogy Lidike.
A kislány ószrevette rr pirulírsomat és segítségremre sietett,
--- Nincs-tnás nevem, rnint Litiike. 1'e pedig anlúgy is művósz vagy. Szobrászművész. Apuskám mondta. aki a

legokosabb etrr}rcr a világtln és rr legnagvobb nrűvész. O csak ludia. Engem a művészek mind l.irltkének hívnak, nenr
is lehet máskóp.

No még jobban elpirosorltanr. l'Iog5, engem juhászlrojtár lótemre valaki nrűvésznek
a szó igazi ielettl"őségét. Valami nagy, igen nagy nréltóságot jelenteLt ez a szó akkor
is. de most tegalállb turlom, hogy rniért. -- Akkor csak Lirlike hangjából vettem ki a
aludni azol az ó,iszakl'ln. Nlintlig l,irlike aranl,csengósri ltangja csilingelt a fülemben,
miivész vaglok ós íg.r, l,irlikérrek sztilítlrattltn,.. l.irlikc... Milyen szép név ... |izze| alucttaln el"



HA] REGo, RAJTA!
frrb üdilui,,kad./íAatít

Regöseink iz elmult cserkészesztend6ben ugyancsak koptatták
a vándorbotot. Jóíormán még ki sem fúihatták magukat az egyik_ regös-
vándorlás után, máris megkezdődött a mfuik. Balassagyarmat, Oradna,
,Ötházhuta, Put4ok, Győr, Hódmezővásárheíy - hogy csak a nagyobb
megmozdulásokat említsük, - mind-mind egy-egy nevezetes központia
az elmult év regösvándorlásainak.

Hanem az már nem is vándorlás, hanem valóságos regös hadjárat
volt, amít a kolo:svári regős előadó irányítása mellett a regös hadak
véghezvittek a nyáron.

Mivel a résztvevők nagyobb része még úionc volt a regölésben,
s amellett a regösvándorlásnak különleges erdélyi íeladatai (sokszem-
Pontú adat8yüités, siórványgondozás, a lövészegyesületi munka nép-
szerűsítése) is voltak, tíz napos regös kiképzótábor vezette be, r Kolozs-
vár melletti Kisbácson az egy hónapig tartó
vándorlást, A regös hagyományt az ország
legiobb hadaiból kiválogatott tizenhárompró-
bás (sőt regös-próbás, mert az orsz. regös elő-
adó, ott a táborban, valamennyiüket méltónak
nyilvánította a regös előnév viselésére) re-
gösök igyekeztek toyábbadni az újdonsült
erdélyí regösöknek.

Már a tíz nap alatt is ki-kitört belőlünk a
regös kedv, s meg-meglátogattuk a kalotaszegi
falvakat ; vagy beruccantunk Kolozsvárra, s

alaposan megneyettettük, megríkattuk, meg-
nótáztartuk a kedves kolozsvári közönséget.
Azután ki gyalog, ki kerékpáron, ki autóval,
ki vonattal, szóval minden retöshad a ma8a
munkarendje szerint, megindult Erdély meghó-
dítására. A vándorlásban l l5 regöscserkész vett
részt, nyolc erdélyi és három csonkaországi
re8öshad képvlseletében. A résztvevők két
3yalogos, két tehergépkocsis és két ké-
rékpáros regöshad 2ó járőrében kereken
2l.üD km. utat iártak be.

800 községben gyüjtöttek adatokat, s
2ló községben regöltek ls, összelen kere-
ken §9.000 íőnyi hallgatóság előtt.

A r:egösvándorlás töméntelen élményéb§l
hadd meséliünk el egynéhányat ízelltóül. A
legmegragadóbbakat.

Odasereglett az egész íalu a templom köré. Komoly íeketében a
meslett embirek, rövid kihúzottderekú halványkék ingben, 8yön8)/,
boÜétás kalapban a legények, hímzett, gyönggyel cifrázott ruhacsodák,
ban a lányok, asszonyok. Ráncos csizma mindenkinek a lábán, a tehe_
tósebbnek az is himezve,

Már felbomlott a disze§ négyszög s ismerkedtünk, beszélgettiink.
Egyszerre elcsendesül a nagy tér. A féríiak leveszik_kalapiukat,,Áz

öregaiszonyok gyülekeznek a most leleplezett márványtábla előtt.
Kezikben virág és díszes keszkenó. Feketével hímzett feh§r ingválluk
vakít a jrlnlusi fényben. Egy kiválik közülük. Botra támaszkodva megy a

márvánitábláig, amin arany betűkkel csillognak a hősök nevei. Anyai
szereteitel simogatia a hideg követ, s rajta különösen e8y nevet : Sándor

János picula,' -BÓcézO 
szavakat gügyöc, ma|d énekelni kezd. Ütemesen, lüktetve

mondia a szavakat, mint valami csudálatos, me8 nem írt balladát. Teste
fáidaláasan ringatózik az ének dallamára. Az asszonyserég halk zokogása
festi alá az éló- balladát. Az öregasszony fel,felcsukló zokogás közben
énekel, s közben szórja a kóre a vlrágot, anyás gonddal igazgatia a koszo-
rr!k szalagjait :

_ Én szerelmetes íiam, drága szép tüzér katonám. . .

Gvere haza ebédre, mer már terítve yan. . .

HÍvlad a kollégáidat is, egyetlen szép íiam. ..
Jai már mivé lettetek, hol porladtok . . .

Ja|, idegen földbe pihentek. . ,

' jai, drága Jánosom, gy€re haza. . .

Ciináltatok szép rli ruhát neked...
lry beszélgetett a szótlan márványnevekkel. Elótzör halkszavú

szégy-enkezéssei, aztán felidézett Íáidalma hangjával betöltötte az _egész
teréi ' a nagY sírás "ll j.Tí;§Ji;]í"T'l"j!ii,,"Tá5;,|,Tí3j§lli

(Iidrúol lclo.)

között a többi öregasszonytól kí§érve elhagyta
a helyet,

Mi is megkönnyeztük Sándor |ános piculát.
Egy kicsit megszépültünk befelé tóle s egy
kicsit mi is megvigasztalódtunk.

, ,,Halliad, havas, halljad !"
Mezőfelén, mikor a bírót megkértük,

hogy doboltassa ki az esti tábortüzet, íty
szólt: Jó, ma|d kikiáltatom. Hát az meg mi l
- néztünk hangtalan csudálkozással. De nem
sokáig, mert rremsokára meg|elent a §zém-
közti meredek hegyoldalon a kisbíró s - mint
Nyiró József, írásaiban * elnyuitott ütemes
beszéddel mondta is már: ,,Közhirré tétetik,
hogy regös cserkészek érkeztek a faluba. Este
nyolckor elóadást rendeznek az iskolában. Be-
lépódíi ingyen."

Ezt még két helyen megismételte, A íalu
házai és a templom fala, mint fínom megaíon
adták vissza a hangot.

Regös diéta
Látogatásainknak csak a cslrkék nem örül-

tek. Volt olyan regös, akl csirkepaprikás mér-
gezést kapott. Vigyáztunk is,rá. AzontrJl
csak egy tál csirkepaprlkást, íél sült kacsát
és egy sült libacombot volt szabad egy ebédre

Táncverseny Mérán
Délután a tyepe§ domboldal természetes

. arénáiában gyűlt össze csodálatos kalotaszegi népviseletben a falu ap-
raja-nagy|a. Elóször kerékpáros és harcszerű gyakorlatokat mutattunk
bi, azÜián tűznélküli tábbrtűzhöz ültünk, mint egyjsalád. Megfesthe-
tetlen varázsú volt a hímzett ruháktól kivirágzott domboldal.

Maid a síma gyepszőnyegen tincversenyt rendeztünk, hogy meg-
tudjuk, él-e még valamilyen régi tánc a faluban.

Régi verbunkos dallamot húz a cigány. Egy iavakorabeli baiuszos
magyar fédi ugrik középre, utána ety íiatal legény: Járiák a mérai legé,
,nyest. Nem kéretik magukat, kétszer is eliáriák. Nem lehet leírni
azokat a boszorkány'os mozdulatokat, amellyel ez a két ember bemutatta
tábával, kezével, testév€l ezt a csodás mozdulatkölteményt.

Utána három falu legényei, lányai egymással versenyezve mutatták
be a párost. Ezt már meg is tanultuk. A győztes legénynek |ó acél
kaszát ajándékoztunk" Maga választhatta ki a helybeli szövetkezet
boltiában.

Aztán mi is megmutattuk, hogy mit tudunk. Eliártuk a dunántrlli
verbunkot, kanásztáncot, iuhásztáncot. Azt mondták, iártuk olyan ügye,
sen, mint ők.

Hősök siratára
Honvédnapot rendeztünk három kalotaszegi íalu népe számára.

.Diszes ünnepség keretében lepleztük le a hósök emléktábláiát. . .' . A szabadtéri istentiszteleten sárospataki regösünk prédikált. Ugy
megszerették a íiatal papot, hogy az elóliárók, ha lehetett volna, mind,
járt ott is tartiák.

megennie, s ha nagyon korgott a gyomra, engedélyeztünk neki
három-négy pár vargabélest, va8y ugyenannyi palacsintát. Szóval szigorú
diétát tartott.

Száz szónak is e8y a vége; látiátok-e, tltko§an, vagy nyíltan regös-
ködő cserkészek, hadak, hogy milyen élhetetlenek vagytok, mert el kelt
volna még egy pír regös had erre a nehéz és komoly munkára, aminek
volt számtalan ilyen örömteli oldala is.

Sokfelé iártunk, de még arra is iutott időnk, hogy a Bácskát is be-
iáriuk. Most meg,a sötét Bakonyt kutatiuk fel vagy tizenketten, s ha

nem hallotok hírt rólunk a következő számban, akkor biztosan beálltunk
betyárnak. Hai regö raita !

Regös....si...or

REGÖS NEK IELENTKEZTEKl
BudrP6tr6l : A 2. BKG. cs. cs,-ból: 3{0. Bulányi György rt.
Nylre3yházáról l A 88. cs. cs, re3öshadába:
3{l. Ambrózy László rv. - 342. Barcza Géza st. - 34l. Borsy Zoltán

rt. - 344. Csaba len6, - 3't5. Királyíalvi Elek rv. - 3,|ó. Kölcrel lstván.

- 347. Landa Laios. - 3rl8. Orbán László. - 34l. Reményi Mihály rv.

- 3§0. Szmolár Józseí rv. * 3§l. Tarpataky Zoltán st. _ 352. Toma.
sovszky Latos rv. - 33t. Varga Elemér. - 'ó4. 

Lova8Weiss Bertalan. *
3l§. Zsolnai Rezső óv,

Dobrecedból; A l7l. Erdóri lmre g. cs, re8öshadába: 356. Vítéz
Kun János t|,

Délr6l : A 396, Bocskai lstván cs. cs.-bó ll 357. Homonnay András. _
3§8. Horv{th Ferenc rv. * t§9. Lásrló Jánor óv. - 3ó0. Szabó Pá|,

§lőfizetésed beküldésekor vagy meigujításakor feltétlenül írd meg Gsapatod számát és lakcímedet !

A Magyar Cserkész bekötési tábla darabja P l.ó0. Yezetők_r-l9j1 Ue|ité§i tábla darabja P 1.5D.

Megrendelhető a .Magyar C§erkész kiadóhivatalában.



TÁB oRo zTuNK,,CSAKA z,ÉRTIs!"
Egy nóvtelen csapal nóvtolen króni-

kása szá,mol be az a]antiakban 194l, évi
táboruk csoménycitől:

csorkósztes{vórcim, akik e gorokat ol-
vasgát,ok, mintl-rrrirrd bizonyára igmeri
tek azl, a sok lelkeg erőfeszítést, naki-
gyűrkőzílst, nchí,zsógvállalást, ami eg},
eserkógz,tábor mogrendezós(lvel egyiitt
já,r. .. Most, 1911. óv nyarán. arnikcrr
anyag- ós felszerclótthiány, ó'lelrnezr]lsi ne,
hézségek, pótrzügyi, gondok, megol,dha-
tatlannak látszó szállitási-közlekedógi
nehózsógck torrryosultak ga,rmad.á.l,al a
cdl mcgvalósita*a eLé, ,,cgakazértis" 1á-
horozl,unk. Amiro egy hosszí ér,en át
kó,JzültiiDk. - valóra vált!

Tölrll ötlell.essriggo1, nagyobb igónyte ,

lerrsógEel, felíokozott clnzántgággal ós
lentliilcttel értünk, cl olyan eredrnílnyt.
ame'lyre mind.en tóborozónk móltán bol-
dog ón biiszke iiriimrnd, mogelégedílsscl
gondol visgza...

Valahol Nl{rg5,a,1ol*r,6*nrr. felhőkbo
nyírló bórcak aljárr, ahol tlí|y sokat szen-
verlett nóp yálta ír feltánradásl., vcrtiitrk
tírbo11,. Mrily szeret,cttcl, dc rragy kir,ílr-
etisággal. is r,árták nz arryaország firril,
rnit lrrrzrra.k rntgukkal; nilyen a lna-
g}-ar cserkószfiú'|.

l{eAismertek benniinkel r',s a városi
kőrcngeteg ifjúsúsa a faragrrtt galant}r
<l{rcos por:ták lakóival iiriik barírtsltgo1
kiitött.

§zek an előzrrrónyek. jirjjenek a 1írnyck.
Kétnapos, so'k akarai.orőt tis t,óscnle-

r,óst kír,riló ul,azti,s ví:gílll bold<rgan rak-
trrk lc szcrelvílnyoinket a rrótlrirrkbart
annyilzor megónokelt }largita lábírnál...
Rekkonő hősóEben izzadő, poros nrcok.
kói, ójszakai nelnrrlvárrtóJ r,í,rcres szoInek
kiirrrrycs,lltllrlogarr nézl.ek szcnrbc &

]aerrrlő tlttltonlta] . . . MóE cgy piIlantá,s
visszu. lc gr falil fe]ó, ahtlnnari jíjtt;iink . ..
1.)öbbcnetas egclltl, a r:ómiilo1 jogos kóz-
zel rnnrktllja !nolr a szil,ektlt .., í{íiríirr
gonr<llygó fr:ketc füstfcllr.g tcrjr,lng ít
fa,lrr fclett... lili' rr mcsszrdátó{.| ...

A kitíínő prizlnás,.binok|i" ]etiirpiti
a 6 knr-cs tár,olságoi. sziirnyíi. képct hoz
kiizc]obil. Pi'llonatok nrrl va már llatal-
rrta,s 1ór:gnyoh,trk csapnak fcl a lrrql,án
terjerr}ríj,f.iislfeltrííből.., .Ég a fa,lrr!..,
A tiir,iis kal<as fóker.esztett.ön tárrr_rol, tirh-
zótlik u zsintlltly- ós zsrrppfcdcleg házak
fiilött.". Srr,tl,y<i lcírórr_\,kótiíl a lcgitlő.
sebbokig l,ni]lden ópkózláb riolgozrj kint
varr a határbln a rrcz(íkiirr. nosl taka-
ritják bc az ólctol . ..

* riúk! *. hangzik a partrncsn,ok sza-
vB.. . -,* A cgellrógz. ahol trrrl, noglt!
Isten ncvóborr szclnbc a yósszel, mcnl,-
sük, ami menl,htltő! . ., Flríólépíts! . . 

^

lrány a faltl!
12 porc, tizcrrkíll,szer 60 v(lgcl érni nent

aka,r(l rnírsrltl pert rntl l ya lihogve, c§al)zol-
tan. hu§zotlhól íiú 'hősics |0nl}iilgt|,q| vOt,i
magái az oltás enrberfelrrl,ti rnunkírjílba.

Prini rilrniile1 l,tlsz erő1 rr lakosság<ltr.
Az rrrcokra varr ilver a nób.ány ór, el(itti
lrorzalrtral< crnlókt, amikól 96 portát 1rr,

lo11 lc. 9ti cst'|árlol tet1 ha,jlóktaJiurrrá a
tiizcsc1.

,A tntlírroil,crríls rilnros zsiblr:rrltságát. a
fiairrk rxlltlrija lerilr,za... Kenólry rla-
t:arrcssz<i. cllctttlnrrntlírst ncm tiirően har-
sal) ... - Yiztls 1lonyvókat elii, vedrol.
csírkárrl,t, lót,rílt, a kezekbe! ,.. Blőgzör
.crnlrori íll,rll,cl.. azrrt.án az ing<iságtlkat.
áilert<ikat rnortl.crti !

fiszcvoszett kiiztlclenr ke zilődi,k a tíiz
ós az tltrtbcr kiiziil1.., A mclrelőzií inlóz-

kotlíls id,ojóbltJ), iiir1{',lIt, a viz,tlspotrl,vtik
kal bclalra11 1tlt(íkiirr tront fog trz ttlrttttt,
uros szíkra.

Ahol az nrógis fr"sz}et vert. ott T,tn-

nrrk a filik,, csákánrrl,al, baltár,at tlobál.-
ják lc, §zíic§atják, tópik az inzó tt:t,őL

}legór:kezlk a kiirn."-cző talvak tíizoltó-
sága. rr fecslrendíik bcúllil,ásrr piilaníi-
tok alatt rrregl.iir:tónik. ()ntjuk & Tizet a
lángtengcrre . . .

kiszárarltl gcrpndák. szanrfák lccscsvc-
ropór§fi ornlattak lc, 1l,zó szikraftlIeg
r<llrlr:rlt a hesztrka.(lt totők nyonírból , . .

Őrjiirrgvtl, vad vi.jjogással já.rja ha'lál-
t,án<lát a Tncgboír}lol,l rijrö.q kakas,.. Dc
nc,m lrátrál a cserr:kós,ztiti ..,

.Ahol a lcgrragyob}l ir reszély, nin,
dtlrriití jelcrr van. A tiirnltík ilányítá-sa.
vizhordóláne. meíaszerl,ezósc. kírtrneróg,
$zerepc§erc a tíizollílkknl. egészctr ter^
trtószoltlst,n. pillanat.tlk trlali ki)r,atkrrzik

be. Amelyiken tüzbt fogott a rrtha, vagy
a klbírhatat'lan hőg(.g miatt á.iulás kiir
rryékezi, cgak egy intós, ós már ix viz-
§ugáJral segítonok raJta.

}Iártltn órai idcgtépő kiizdelom rrtórr
győr, az cmber. ". ligyilttos erővsl sike-
rült megfókezni a {ornbtrló tüzet. . . A
kormtrs, Eőnijlső zsnrótnok óg iiszkiis gtl,
rondahalmaz ola1,1, három cgalód. otl .

hona r,áIt §emmivé... Mirrdenhatónk
végtelen irgalma vtrliik és veliink volt.
hogy nagyobb vósz ós kár nem történt,,
komol1,abb sebosiilós ú,em fordult elő.

Cstromviaeg, fíist,től_kororntól ma§za-
1,os cserkészc§epetot állitott s,tédába a
vezónyléstííl rckcr]t, hörgő pararrcsezt),
A fiisl,marta szcmokbő], a jó mrrnka-
vógzól iiriinre loboí{ott rliat]almacarr . . .

H.rilarrdással járrrll,rtlik a Jó Isten haj"
lókába rncgkiisziinrti. hogy irgalmávtl
veliirrk volt. v(:í4tls etíjnket fc]fokozta
ós igl, cmllertársairlk rnegscgitósírt bc
erriiletesctr clvógezhet,1 iik,

.. . llírborrrnkal lámpafónyní,,l l,erl,iik
f cl zírzrrl.t, ógógokkcl teli kezekkel rls
móg esa.k §zi§szcnó§ §ém hallatszott..,

. " . Ogaba,, kir:á,l,yfj írí,öfin, raíxyoí{rj nril-
lió tlsillaglilrl aziis1,1tarmat iiriimktinnyt
hrrllt az alvd crrcrkí,.srtáborra.. - .fivnzá.
zados fen},íjílriások á1_1tnk őrt a tá,}ror,
fclctl ,. ,

},l nhkar,í,gz(lsiirrkct i91: isrncrte r_"l a
kiizsrig x]ijljlirilságl ;

Bizon.!lsti.tJlet:él
A ltöz*rrig, riliiljrir<isága tig}, n nruga rte.

vílbcrt, ,nlinl a ki,izsrig ijs§zos la|rossáírá"
nak kife;iezcit íihrrja, alapján atljn trrti -

1ára, mindcnkinck. akit illet,, ós t,ii!,\,í,n},,
a,clta jogóná] fogvrr hitelcscn bizonyít.ia.
hogí a cserkószcsapat a ktizségben ]9.1l
jíllittg hó 21-r!n d<ilrrtátr kclctkezet.t tíiz,
vósz alka'lrnívtrl, rnoly alka]ommal
:l haz, 3 gazrlasági ilrriilet és taibb
mcllókópiilat }et,t a tűz rnartaléka,, -.,
tig1, ,,, ingóslágok mcntósc, mint a tiiz
ololíása, kiiriil ** neln kinrólvc ruhózrr.
to1 óg lerrti épsógct, a, logcTcdményo§cb-
bcrr, legr-elnrezetterr és bátran közrcníi-
körliil:l, és en ogóEz közsilg ]akosgígán,ak
hálá.iát ós e]ismorósót érdomeltc ki.

Alkalmunk volt kógőbb a cnorkirgz.
c§ep&tot tóborirolyón ig felkeresni, ahrrl
a legszebb póldáx rendet, a tökólel,erien
kiépített ,bajtársi (,s embertárs irárrli
gztr,retetet, tapasztall,uk.

l{iről kiatltttk jeIen blzonyságlevolün,
ket, h<tgy a jó cíJciekedetot megdicsór-
jük tis a meg'lirrő íls eljövendő mfigyar
ifjírságnrrk póltlakólrpen olóbo állil,sttk.

t{ özsállö íöjeganő
Községi blró

l,'ent,i oknárry az otthonunk falán el"
helyezve, biztatágt §ugároz folónk ós
hirdeli rr csorkószt,örvónyt, omolyol;
ólelí,í. tel,i,ii,nk: ,,,A cgorkósz ahol tud.
segít!" . . .

Rebizonyosoilott tóny, óg eléggó nenr
h,angurilyozható ftlntossága van a fal.ttsi
cserlrószot megszervozósénok. A mozga"
lonr}a, mint oly&nl:a, a,mely egyéni no,
velést'ny(lj1, fell,ót,]enii1 §zük§óge veu a
talrrnak i,s. Közel egy í,vc, mióte te§t.
sór:ckkti frlí{adtr,rk n helyholi ifjúságtlt
ós ezt o §ontlolatol; mlndon egnközzel Iá,
mogat,trrk, rrár számog jelót tapalztal-
ttrk a cscrké§zc§zlne térlrótlttásának. Tá-
holtrrrkban a l.efolyt kót hót alatt fel-
r'áltvn, rtividolll1-lrrrsgza}rb ltlóre tl) fal usi
fiirt, lcgórryt láttnrrk v$ndógiil. .tkik te},
jesert otthonosan óreztók magrrkat. liii

}{it kaszó1l sztí}iell,kaltrt részlt,l

ry,

.\ l|,iztctőt tt,ljcsctr cI;ltrsztittll tit lt t{iz.
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riirrklt,rr. Alktrltttazkrltllak rt rtupirc,nrlhez
tix volürtk trgyiil,t rill,tlrk rt, trlbrtr: fltl{t óIe-
tót. {}tlolcikt,l,. ítir:áx-laragásl készsi,.sii.
kei, a sr,a,brrtlban valri ólóx rutíatrl,e§ ór-
lrik.eg meFfi8},Qló{,ét paz{,,r kóz?$l aJórl-
rlókrrzlák nekiink. B]bhől a klnoghalntaz-
llóI (|§otcnkón1, közrrradttrtk B.,,Mtl§lírlr,
(]*orkílxz" hur+íbjailr, hogy mind&ílyi-
tokrrak óri,ók<',vó l,tlg"viik rrzokat... Mnn},-
rryi íiszli)rrörr arlol,tsírp, bómrrlai,os rlíszi-
1tis,i kószsirg. iináll,óoág. iinnrórgóklótl óg
r.rii larr rrzakbOn ar, ttgylzoríi fltlk.hnn..,
l)e aztirl ttrc§flltrtollsáFrrk d,s lál,szólagtlrt
rrl,ttgallttuk. úlIrrnrlr} triscn}irvtirit l,tka,r.

Nnp,ttu1l rrtírn jiitlek rr jtrlenlkczíík...
í.jlr.,*esck, *ziileikkel, rrtrisok csak úsy
lna§á,ntt*att...,,&r,r$fc'|i,} 1óvtlrlt,c".,.
,,Nenr vlrtni,lr"tl fcl rlrntt logilrrykr!l, rnaglk
k,iizó1" . . . .,I)c trizorly ft lvossziik tni
iiriirttrttrrl l'- " . . Táhorrlzórrttlrk v(lge fcltll.
szóktrl},.lálrrlrlílziinktttll,*, rnóAfol0líi ki.
ktiparis rrlátr ,-- tizerrrtg.y* szókaly l,estvóri
avnttuttk a lílionr lovn,§jÉvú.

".,'ll,rrgyrrn válik trrr[stik rntrrrkáJónak
tntrgbetlsíiltistr i,tttla.l,<>xr+ó hcnrriirrk? , . .
Hgyxzttríi a vál8sz. kí-"rJiitrk rtiszt mttlt.
kavóí{zr!§iikh(íI. hccsiil,iiik lll0,a tovó-
ktlrr1,*rrgiiket...,

il\rdtrrk azt. hrlgy u, fulrrb<il krrtrrnai
xztrlFáltllru szónlostltl bcvonrrllak. l)gylk
htizllrll u r:srrlórlfő. nrriiutt t ltrgórryflri
tlrllgos ktii, k,ar,ia hlányzotl, rr bet,akarí-
trixnril. Meg*zorvoztiik tehót tt nrllnk&-
xzolgálat<rt, -- plty(tkakrrpálás (taillóft),
sz,ónacsinálós (hrrgzól,ós a)§ {orgatás),
nlrrtáxrrírl llt*r<lkr*,larló* ós kilvortrkág.
stlr,. rr1,1r. kírpnztók u t,óbori n&pi rnlrnka"
vógztirriinket. Mitrrlorr klnálkozó alhal-
,,ru1 lnlrgttg&tltulrk. hogy hrrgznclssá ttr-
Fyii,k .nlfi.gunkat ". . fit{yik, rrrost avatotl,
rrzrlkoly <lgerktiszi.ctttvóriirrk iizvetry drden-
unyJárrr1l ta,v&gz ót& r,Ér tz i*i.áll<i peilo-
lá*ra, }lnn§ya-{írsünk rrritatlzó urelltrti,,
rl§y r.lóltrt,án vliger,to el ctt a fcltdatot
l t:lJes szukszeríilóggrtl"

Thbrrruzóxunk t&rl.&rna. rrl at t 2ii4 rnrrnka-
rirát tel.itlttítotlünk rtrrrtrkaszolgálatban.

]\1httloze.k rrtárr óletiinkkc] irs tlstlllt-
kllrlct pxrpnsalrtlá.trkkal ilri het(i r,ó tett iik
11 1ltt1.!1kir§2lrt sziiksógtrgsóg(rt íalrrhclyt,rr
is. 1'ervilzeríiert. íok<lzatotttrr r'rpítet.l,iik
ki anrrak íontos volt,át, atnely. mint rt
stJnóla,i<lx l,íizr,ógz trntrto is bizonyitja,
níllk iilijzlrctetlerrnil vált. (Örömmel jegy.
zeln tneg, propag*nrlánk oroctmónyeként
a holyi csallat irónyitárát rra5l,szoríi
erri vel,te a 'kezóLleJ

. " . A, hórtlrtósú ararryliliont bontoi*ol},-
go{;I u, klrr falrr hózaitrak atlk-g<lk nprft-
gzctrríi rrblakán, bobocgótáHt kért, & fe-
ra8ott nrivc§ kaprrkon. Jöttórc mOgl,(}1ü-
dtilt eok e8y§!ot{i firllólek ós gzívta rnrr-
hón, vá8yakoxv& m&góbn a li|iont t,ani-
tágát;.

. , . l)c nomestk t ogorkészol, tríltrrr*zrr.rű-
gítósc volt itt a foladaturlk. hettem rüó§.
folttoe tonnivaió is... Ilorrvódelrrrt szol-
Báletra o8y o§Orkó§ztábor,,külljn(igott,
ha az a hatÁrrnenlón }rolyo,1, kedik trl,
tontog lehető§ógoket talál ... A na to-
kozott köt,olo*gó§to$o§it(}§0 ilelilr§t,iitlk"
k*l szembon élot,órdekiilrk. Hrrzánk blz-
lortsógát sz,olgáló intózkellógek 0g,y§ó!.o-
stltt sorotnpólra állítot;tá,k rrz egyótrt,. Nc^
klink, eser}ó§zeknok koll kii,lönöeen r(l,
§etl ler)nünk, fol koll vorrniink a kü2da1-
rnct a götótenlátás, a kighitíigót* crJ
rTyotrztő nriazmáltrírk torjoildlgílvol. Kii|,
tlet,(lgünk c§Akig ekkor )trrrz mirltó <lsor-
kósamivoltunkhcrz, ha mlndeniit,t, shol
nlogfofdtllunk, kio8yoncúlyrlzott nornzcti
$uell€m hordoz(ll vagyur}k és mrtgtlblaó
1olkiilotiirrk büvköróbe votrjtrk t vrrliirrk
kaposolatban iovőkot. A lógolt,uhtti ;zo[-
sálat mór k€in6ny kivánalnralrtl, lá-
rn9,§rtott a- rnaEyaI claerkó§§z€l $zontlrell.
M.rrrőbeln fij, rlo nr(rFis vótftclelt íonttlu-
sá§rlrrítk trrr:toíluk a rattrlszoreg oJtííor"

rryr'is t'igp+lő rrzolgálatrrt, ,me§§?,elátovü,l.
tlallt,áví rrival ég tlorzez.iltlzlílkkrll ft,lrrT,r,,
rclte. Jelzégeíkel, a 67l m. xzlnlntrrl},.
Xéghetr Ier'ó táb<rrőrtlég ycrt,tc íc!.

A lriiliirrpr:óbák a<ll,n l,rrdás gyrt,kor!ut,
lran vtllt nag}, §egil,§(igiinkrc.

§zá.nr|.alan lótogal,áat vóí{e2ítink. ttnte
lyck (lrcrlrnónytl tltttltlálatog t/r.vla,loktlt.
§e§ttó$re nyiió alkalmat tárt ,fol trll5l,

tiik.
Yolt,rrnk olyan havasi ktrrryhóbarr, alrrll

háront g},ermek köziil kettót (esylk hó
lomóvct, má§ik ],1 hórrapoa) ülóg rlolt}
l,ar1,ottnk k,rlrosziviz a,ló. Intlrlkolág: o[,
frrglrrll,ság. a nagy távolság és ktlnra, (ke,
roszl,aDl) hiány. Másik helyerr ptttaszl
ha,llrrnk: ,,A tehónkfi, gzontne| vcrl,e lneg
vn.lrrki, vírres 1ejcL htl, azt is kovóslkót,."
Mo8g.yöztiik & gazdaír§§ztrnyt, rtom a
§zoJnlno]rroró§bcrr van itl: a hibt. htnont
tt tahón tógyo kiropedcztrtt, sebos, neitn

mo§í$& le Eondosan, langyos vizze). frrJór+

olői,t. Kcvés sóIncrrleg zcí rrel rla.íí}' vej,
ja.l keztllvc, kollő tiszlántar:táe nolletl
nóhány na1l mrtlva már bíivebban ttlía,
& mih{lctrnapi tejoi a csal.átl kitlrlgo, tl

.,,l}alrin".
A hal.yrls stlbkczelés fonlosr§gára lzárn,

ialatt oscl,lren lrívt,lrk fel rr figyelrne,t ós
g.}'a,kor]8,tileg bemrrl,attrrk. hrlg.van kall
sór:iilt vagy salrcs testrószt . ollátni.

l'áborozásurrk végtr íolé ltr'ljoxerr ki-
iiriilt jril falszerclt nrentőlád,Énk.

Í}§yes-bajog dolgaikkal, hivatalog írn-
t,ok, levtrlek felolvastatásával, k(,rvóny,
llendvány szorkeszt,éstr mial;t, rlcnl cgy
1zhon kcrcstók íeI iáborrrnkat,

llyorrkor, olbegzélgetils közberr rryill,ak
ki előt,t,ünk .teljegen ezek a derók errrbe-
rek óg lóitrrnk rr rnóIyére égstő probl('},
nrákrrak. amelyck nintl orvoslá§órt §lir-
go,1,rrck.

O.vakorlot.t /§zínkácguilk §egil§é§ór0
volt az a§§zonyokna,k a fözós gards§á,
goírabh. tÁplalóbb elvógzéso kiiriil.

§okszrrr 0§ó$z o§írlá,dokat láttunk v*ln,
ltógiil cbódre vagy vacsorára. rr,nrikol
rr fogyasztott óteiek elkószitósóí, összc-
ál ltl.ánát tiivirót-hegyir* elma.g},&Táztuk,
betrt il l,rrlt tr k.

Anrig azonbarr etltiig jrrtottlrnk, bi-
,l()lly sok,-sok húzótlozást, l,ar:tóz,kodágt
kclleit 'lolryőzrriirrk. De, hála Istennok,
sikr.r,iilt jó mrrnkát vógozni.,.Csakaz(,rt-
is" táll<lrurrkat sohasem fos;iuk clfclej-
i.rltti !

§".J.
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Biiszhe vagyo h éde,sapámru !
Nem gazrlug embet. Autőju. tt.itu:s.
sem banhbeúétje, birtoh.a,
Ruhája ftlltos, ciPője foltos,
RtlPott aeráb a sziirhe Potbut. , , .

Egyetlen ki,ncse: Écis csalúd ja.
hét udauri sötét szobábatl
h,ét egészséges gycnneke:
három hislánya, négy fia!
Az én aPám a tertlmtő Erő,
§ anyám az Isten szim.tóföldje:
Bcló ulti uz tnlbermagokat .,.
Brlíjliih zsuudiil a.z új nlugyar ilrt,
br:lőliih inclul a jöv(i!

Biiszke uctgyok édcsaPámra!
Ncm .,méltősrigos", nem. n.agy úr.
Ujsűg nem írt móg róla cihkct:
nen sza,lutál a sarlli rend,őr.
hl uill.atnsotl illru uisz tititl , . ,

ÉDE§ApÁM
De két hezében ég a tntlnka!
De míilrclyóben zeng a da.I:

,,KiPi-hrlpi" a rnunbadnl .,
Millióh között. sz,ürk,e-egy,
Dc: m,unhájukból a a,nem,zel!
ók hrlrdozzák a történelmet:
a.tlám, s a többi roblt-em,ber"
nóatelen,m.aglar dolgozók!

Biiszhe aagyola édesaPám,ra!
Nem srirkányt aerő rne§elouug,
nam hadllezér, ne?n rsotlahős,
Da ha íeltör a aérziuatu,r,
az ellenség iön a határon,
l.ctcszi csendbcn a. hala|lú<:sot.. .

megcsóholja étlesanyúmut
s Ielszáll a pán,céIkocsira.

ó harctll. s:entlatl. hönn.ybtn,, várllen,

családér t, asszonyért, gyermekért.
,m,agyar hazáór t, ?t ernzeíér!,
ezeréuas becsületért,
tij-ezeróvbs áletért:
tu án aPúm az álmoh hősc,
n,hllclen ?nagyur halonu!

Büszhe aagyoll éclesaPúmra!
Nincs rajta sernmi. nagyszerti . . .

Csah egy u mi.Ilió magyarból,
csak olyan ő is, nti,nt a többi , , .

Cyarmekszetnehhel felnézek reá,
számomru ő az ideál!
Ha este itnára httlcsolom hezem.,
ntinden,nnP arra kérem lstene,m:
ha íelnöuöh m.aicl íéríivá,
olyun leh.esseh én. is, mint aPám:
gu.idagnál. úrnál, hősnél igazubb:

c m ber eb b emb er, magy ar abb m,a gy ar !
Ko§ztsr Atya

.§

Ugyik szókcly pajtásuuk t
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llrrtlnperí*'§ztn l,cttdrt l !|4l
§zcpttrm'ho:" {i-ón tlólrrtírn a. tlóp,rui§ct:i ()gcr*tigz Yilitolopclt

rtagy vol1, a, siil:gil*-fotgá*. Nyrllc csaprrí 12 vlrrrctryór,sa úrke,
za1,1, i,rle iirgi rrsrirrakjrtival. hrrgy rrz V. (}rszágos Vizitlg*rkógz-
vcr§(lltyctl t,{t*il,tvogyort" §Iirr.denki izga.trlttan, várta a raj{' pil-
l*nntá{,, A 'Vcriitlrr,yl,álx)r p&trlil(]Élltrku rntgrtyi.totttr a rlOt$cnyt.
Az iirgiih l{tlr,uolá,§ út.jún t<apták nrcg ra,jl,szálrraikat. .Ii]zt a
lttrEyt ll&r8lta*sár:gu alu,pszirtű, fckclt,sznrrx;s lajtszírrnot vixttli
tzorrlúl rtz cg(lsz ,\,ott§clty alRl,t, rrlirttlerr vorsortyző irsorkúsz. Már
irtdtllnrr,k ig x }xrr:tyárágrrr. llEyrrtág rrt,án kapj.ák rneg a. por-
i,yÁzltsi llurítll(l§(tt. tlrezcsen ti§z1{}1()Enek tr tt.ytllc cgor:kr:lszből
lillrj vrrrgertyőt,gijk ris ktrrrrtirty evozíirrxa,prisokkai indulrrzlk, ]istc
lttár tl rizlrttcntl roi ]lnp*zigot,tel szcutkiizt. tt p.trtolt fogltak
t li}to lorl t i.

I']H,§§ftll llcsiitt!ür_,tlik, Nyolc rirárrt rrtár rnogúrkezik az cgyik
íirn u l,irbtlrhtllyrrr. §Ál,r:at vcrntk. (]grrkhatrrur'píros t,iiz gyfll ki
íl; be.ltlvilír§it llz ójszakába, llizerregy úrára rttár lrritrtitrn őrs
íolí.rkczik, V6ttsrtrtt, klbogólátr§ír 1áboriiiz érl iassan, oklltjá.k
a {iizot. A vcrgorty(irsök tábora e]tiírrik az ójsza.kában.

ll'crntílsztlttsrlrt rr rrlrrtlozők a l,cr:senyőr§iik rtrintlen rnozrtu-
Ittiírt, szonttrrcl trrrt,jírk. ök rniuclcrrt i:szrel,enznek. Táborvcr,ós,
rlíll, alvcs,zt,otl. kttltlcsrtk senr ktrriilik e] a lliiniíílrirák figyolnrót.

I}izttlsalr rltlnt trral,:rdt túlgok ittejúk a pihcrrósrc. Dehrit ido
rttln is pihcnni, httttlnt vizicserkósz tutlást, kittrrtásl, crőt
ijltgzt:rnitlrti jiittek. Vasárrtnlr rtrggel %7 ilrtkor rrrár nrrrg kell
írt,kozrtiök ir saontoltdroi MIl§z--KlSOK--]\,íagyar Csorkrisz-
gziivtrt*rirg vlz:it,o]opílrc, Vrrl.óbarr, '/zi-kor egym;is ulán órnek rrz
órsiik parltrt. Mintlenki, t'riss. gyorsatl lllozo§, lelli, az iírsvcztll,ő
ptrtrlttlsát" Vnla,n:i rragy ftrsziiltstita íiilí oI ntintlert vcrsertyző
tlsel,kriszl,. lgott. rnert gytizrri kr.ll. }Tirrrletr ctőve'i, tl itlgjobbat
ktli rrrlrri.. A oxórrak kiszcrcl(lse ós a parlra{ótcl, lrtálr írott
.itllcrrtógsrr! jtllerrtkczik rnirrdcri (jrs a rlörrtőbír:ónál.

Norrrgokúra rnór zászlírftrlvtttti'lsr& gyiiiekczik a tábor. A ktl-
nrtiny tl*crkó§z$,jk&kotr elhaltgzó Hiszekegy fogadglonr az új
util§yril jiir,íi szárnál:a.. lslorrtisz1,oletek rrtá.n f<rlytatórlik a ler-
sOrty, (J5.61,1{11sági verserrl,tlk kiivctktlzrrt,k. Öt egyclilő szijvet-
sri§i őrsi cg<ina.kban inrllrlltak az őr,sót. i{essziről iehet h*llani
* bizírrlásokat. t[irrtlerr cserkt!sz hírz. rlvcz, nrert trtt]ja. győzrritl
kell. '!]lrrrrrk a vorscn,yszárrrnak itr hunla,l rilgc van.

Ázt lrirrnó az, enlber, hogy rxl, nt<rsl. ;rztárr vógr-e pilronrri is
Iogltak a f iítk. Ncrri. }lost, azonrtal kezrlíitlik a következő
t,§rsrlt}y§zárrt: az úszás. .Az úszás clgő része liX50 rrirl,eres
r,írltr'líiszris, A cólnál ott áIlnak a tliint,őbírírk ór:ával a ktrzük-
bctt, Áz c§y§§ ól§ök p9tlig a v(|Lst,nJ, izgalnrálrarr llrrztlítják
ttgyrnáxt. l{inrlcrrki izí{afott. 1,'igyclik uz crednrórr;,ekct, Alnár
irgzol,t órsök clszorrrlt torokkal lrilzik: úszik-e valarnelyik őrsjobll ir.ltít,, rrrirrt ílk.

libórl után :icladásbarr mérik össze a fiatai ői:gök az ero-jiiket,, O, ;;16gtrk potlig térkópészetbő], versenyr:zlck. Négy
ál[orttágrlrt át kcl1 egy iil.venszovas órtelmog §?iivcg€t tovább-
atlniok. Az idő ós rr htlyos tor,,ábbii.á,s küliirriiserr forrtrl*. A rajt
tttán trzortrl&l gyors szornaítlra<lást láthatunk, Nagyszrrrűetr
rltcgy. A lá"r,o]xág uEyar1 ,llasy. át a l)rrrrán, dc a gytkorlol,t
vizr.sr,ktttrk (}z llrttlI tlkoz nchtizsógtrt,

]raggatr llcborrr1 az itlő" Cgiirrdcserr csoperttg ig. A vlzi-
cscrkrlsz tzonllarr rrcm ijorl rlleg & víztől. sgyenként hivják
* rt*xltlzók rrz őrsiiket a rajl,iroz. Az úszás inágoilik rószót
brrrtytllít.jírk lt_i. Á teljes rliszben jelerrtkezií íiriX p*rarrtlsrlt
kallnak: a kijeliilt tílvot álúszrrj, a cserkószr:rrha azorr}ran rrra-
rulljon szá.raz. íiy<lls vctkiízés. összocsorrrrrgolják a ruhákat.lii a, kt:a(llrtrrr lür,tvrr írszik, ki pcdig a íejórc erősíti az ,,ódes
l,rlrhet", üirrró1 a vcr.sellyszátnrtál rl(jli el talárr leg:iobbarr: ki
rtz ií{rrzán l,apasztalt vót ,,viztls", A leEtiibben nt,rt vettúk
r'.,szlc, lto$y a ra.ithcl,vl,(il a. céjhrrz hilzott legriividellb irá,rry-
bari a J)urrában lintány van. l{iába indrt]nak tchát lefclé, ami,
lrtlr a víz tt,t folfclú árrrrrrlik. Vacy lcea]ább is áll. Tíz móter-
rcl kij,icblr már ttrljes *o5o631igtivol ío]yik lefaló a Dunrr. 0sak
ilrrgyo}l ktlvegou vtltt(tk ószre az öreg Durrárrak ozt a ,.cselót".
['et[ig ez a kis lurlgfigyclós biztosithatta volna & győzolmeí;"

Ilizrlrty xrrk tjxcrktisz}:lr}ra lett alen az ostón vizrrn, }'orró
t,r',ár'rrl vigarrzíalhultá,k rnagrtkat az amítg1, íg hidog vízberr
ílsuii filik,

}lót,főn reggcl a nap átíörle ai szür:ko fcllrőket, §zeles,lihlrrtls itlíít kullt nrrk. Ébrcsztő ulárt, rippcn rtttisaktldtuk a
fiúk, rutriktrr nrár,ir'l nrihány ki}onrótercs írt, rtl.árr egy ór,sivel
a, rtnrltrzijk érkr:ztck vissza. Az rrkadáiyversonyt kószittltték
clő, Mí.s rriii.ír1.1relr. %.{-kor irrdrrltak. ]iz*lk a csöhdes, harrgya-
rnirrlra tkrlgttzó fiúk is igazán ,,jti mrlnkát" v(rgeztek. Fol,tíirrós
nólkiil. ogyszt ríitllt ón gyorsan intéztek ós irárrfítot,t:rk mirrtlent.

zászlóltllyorrás irs istérrtisztejct utárr. mcEindirl a viziver-
siltt} tlíryj,k ]trgér<lrrkr_r*trbll szátrra- nz akadál.yverscrry. Az őrsök
idtr is ttgytrnkjnt irrtiultak, Hvozőglrrliábtr,n. Akad'rÁnyvoi$eny-
1laratttlsol klrlttlrk. A pal.rrncghoz mellékelt térkóp nrrrtatta, }ro'l
lnt,r,r,c kcll trrettlliiik, Egyrnás után kiivclkeztek az akadál.yok,
A viz szítríltt ti,lzó gcr.orttla fclett ritsiklarri az őrgi.i,e],. §arkantyú
rrxrllett olhaladrti. §ziik tlellyen, kói, egyrnás mellé közgl kikötdtt
lrrdik ktjz(i1:l titsurranni. Vóntalni, }itlJ,*"". .J§ak & vizben ful-
tloklti kiált, segilstigórt. 'l]oljes erővel eveznek a tiúk, Kimenl.ik.A 1rarlla 1r,sz.ik. (Cs&k úEy zárójclberr mcrntltrm a ,,frrlti,oklók"-tritk. ltr,l hisz,otn. gtlrtdrrl.iá,lok. nont r.tr]t a l0ekcilcmescbb a
ltirJr,g szril tis,irz. atltri!a.r, is ltirllg I)ttrta,) ltáxrttt perlig egylltrlik szrrll;tdtrl al i,s larizdát.lrrnrll úszili lefelil, ]j]gli lliilarl:ri,

lerakodó ételmaradék
nemc§ak kellemetlen §záj§zasot okou,
hanem erjed is és a keletkezö tejsav meg-
támadja a pótolhatatlan fogeománcot.
Nagyon fontos az, ho§y a foghéza§oRban
lerakódott éte}nlaradékot a ChlorodCInt fog-
pa§zta rend§zeres és alapos használatával
e}távolitsuk. A Chlorodont pompás bor§*
menta ize használat után még sokáig tisz-
tán és üdén tartja §záját: Minüg qrre

gondo|jon:

felkelés után és lefel<vós el6tt

aiatt a pnt,tra ttgt,ik qrgy gstlr.ktisz. Az e}ókószitctt rlobókörté-
vtl kihirzzg, a latlikol. l]lt,iirt a v<,rsonyző csórrakok kormá-
lrya, $ nrost rnát: trstlk az őt,gvozető irá,rryítá,sával kerülik meg
a pirrrs zírgzlókkal ftllszcrcl1. brijákai. Kiiz}ren azortban a szél
is erősclrlr lcsz. 13trlekap ,i lltt|i}y ijrsikbe ós kiirrnyebben, tolo_gatja azllka,l, az iirog l)ltrtlt zilva.ros 1,1zórr. lJrős csatrásokka],
térnok vissza a,z iírgiik.5{} nótet:lryire a ctlltól az" evezők ig el-
törnek. §I<rsi n,z|írn rrz őrsi szorolékeivrit kell tvozrriiik. Így
órkozrtok llo a círlbrl. ]\í<lst, patl,ig g}rör§an nrjnrlenki ogy tűt
ós cór,rrát kap e kozp}rt,: be kelll nindorrkinek fííznic, g á,kkor
itival.aloggn is ,,nregér,kezetí," az őrs.

Ebód utálr lrl:óí: az egyérri vorsenyokel borryolították le.
Az őrg mirtdetn egyes tagjrr más és más vízicserkész ügyességi
pontbril, r'or§enyc?. S<n:}rúzás áita,l dijntiittí:k e1,. ki me}yik pont-
hoz kerül. Nóhány pclccol a rajt rrtárr rrrár ott ízza&nak vize-
seink a kiilainbiiző dörttőlrír,ól<nál. Kormárryevezós, cgák].yázás,
r..izbőimerltós. qlsőscgóly §tb.

Az agyóni vtrseliyck vógezlóvel rnóg trz evezős versonye-
ket bonyolit.ot,tá le ír lorrrlczősóg, Kiizberr pcdig a rendorés pa-
ranogrroksá,gán ta'ljos cról,el riolgozl,ak az eredmórryek megá[la-pitásán. Egl,más ril,án érkeztok be a döntőbirák pontozólapjai,
Lázas gyorsaság§ai rrzámították ki az eredmónyt. Az ogósz
vízicserkilsz-v§r§eltycll tegtijbb Dontszárnot tlléró vetsenyósa-
pal, a 1{, sz. ,,§,o11ó" csclrkószcsapat n,}rerte a Főcgelkógz ÍJr
vándordiját ós a ,,leíljobb öreg vlzicserkószcsapat" cimot.

Á ].5. sz. ,,I}othl.en Gábrlr" cscrkószcsa.pat, mínt a liatalok
összetett verserryónek gyiiztosc nyerte az ,,Országon Vízicger-
hész Vezetőtiszt" vá,rrrlorclíjá.t óg a,,legjobb r,ízicgerkószcsapat"
,címct.

A gok ván,rlorrlij ég emiókóram kiogztása előtt Országo,q
Elltöliink q, 31.4, sz. ,,()ztrczor Gergely" cserkószclapatnak, a
IV, Olsz. Vizicserkógz Vcrsenyck győzl-esének" az -irlei .rler-
sonyck reridoző.iórrek. a rendozósért eg} sorl.e§et nyujtott át.
_ E9te fól nyo'lckor pedig 1á0 vízi,cserkész ajkán hangzott

el a lljszekeíay. Ilz a Hiszekegy iez,ária a }fagyar Yizicserkó-gzet kiizrlelnreg öí ór,i,t. I)e rrtlrncstk zá,rókőve volt az elmult
r"ízicserkógz munkába,rr tij]tijtt évekn.ek, }ranem tz új, még orÓ-
sobb q! kornérr.r,ehb vízic*erkiisz rnunka igér,otekónt harigzott
el a, l50 a.!nkrr'l}. Hol ray Enrltc
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Aklt<lrilyvlrxen1,. Tcljes r4őzzel a gerenrlára. { rt. ilolttik}



BÁC S I-[AD IVÁGY F ö L D ]É N
A csetnikek míatt szuronyos-puskás őrség vigyázza éijelente az

,,élet"-e_t. Egy honvéd, két. székely, két cserfészl' ez az '3rsé! lét-
száma. Szétszórva állunk a kazlak között. Mindenki a maga ki§*terü-
letét.fürkészi, Öt _szempár: vizsgál|a kutatón az éllzaka Ötétlét, tiz
dobhártya továbbítja a halk neszezést az agyvelőbe, barná kezek
szorítják a íurkósbotot. Minden nyugodt és csOiies. Ugy állunk, mint
valami néma szobor. A végzet némi szobral. lgen. a -végzet 

szobrai,
,mert ha a bunkók €gyszer ütésre emelkednek, akkor-nincs többé
kegyelem, aminthogy nincs kegyelem sehol, ahol a honvéd magyar
r.*9.t i. magyar vérért: a matyar kenyérért és a iövendó nefiie-
dékért harcol. +

Most ért véget a nagy meccs, Bátó mellett iátszottám összekötőt
§ _mo§t égyütt _sétálunk, hogy kifújiuk magunkat. Beszélgetünk. Róla.
1ó|lm, 1inlelféléről. Ap|a gazdag emberlki nem gazdig Bácsban ?),
6.középiparískolába jár. ldén jön negyedikbe (nyolcaűik gimnáziumnak
felel meg). Csodálkozott, hogy gimniziumUa iiút. (Ezen* minden kül.
íöIdi csodálkozik.) Tizenkilenc éves l két éve |átszik az rlividéki Voi-
vodinában középcsatárc. (A csapat negyedik helyen végzeti a jugciszláv
bajnokságban.) Előtte majd minden Po§ztot Yéti8iát§zott: sokit volt
kapus. Látszik, hogy ismeli a kapustrükköket: kapu elótt egy esetben

l(észül a r{zlcvczető árok,

,sem hibázott. Utoljára a iugoszláv B, válogatottban volt középcsatár.
Kapuseszménye Glaser, míg centerposzton Sárosi Gyurka a példaképe.
Hasonlít is hozzá: tökélete§ labdakezelés, rettentő gyorsaság és az,
'hogy ,,még" a zöld gyepen is tökélete§ ririember. Minket, magyarokat be-
csül : a honvédséget a világ egyik legiobb hadseregének taftia. A magyar-
ság ióttrla|donsigai közül a lovagiasságot emeli ki. A belgrádi pucc§ot
ostobaságnak tartia, amelyet a lepénzelt Szimovics ,,szállított" megbí.
zóinak: Sztalinnak és az dngoloknak. A csetnikek csak a magyar és szerb
nóp közötti jóviszonyt mérgesítik el. A sokat emlegetett dobrovolyácok-
ról sincs valami nagy véleménpyel : ,,Oszerbiából idetelepített vere-
kedő, kötekedő, tolvaj és gyilkos népség voltak. Mindenki útálta óket
és félt tőlük, mert szerbet, magyart és németet egyaánt gyllkoltak és
rraboltak". ,(

Lassan besötétedik s meggyuitiuk a tábortüzet. Bátó és édesap|a.
az öré8 szerb ott ülnek kózöttünk. NÓtázunk, Víg táncnóták, menete_
'lők után hallgatókra kerül a sor, Elénekeliük Vidróczki balladáiát, a
§zékely ke§eryést. Két szerb nóta következik, délután tanultuk Bátótól,

Tamo daleiko. ,.
Vo du vadi . ..

ÉPelbe traltit az idő, Az égen lassan legelószó íelhőnyáiak baktatnak.
Á hold is kidugia íeiét takarói mögül, de csak rövid idóre, tekintve,

.t0

hogy elsötétítéE van. A íelhők
íelett magános géprnadár búg,
egy pillanatra mintha seit€ní
lehetne egy elsuhanó gép hal-
vány körvonalát. Elhaí a zúgás,
csak a tűz pattog. Felállunk.
Kezet fogunk. Felsír az ének:
,,Hazádnak rendületlenül..."
Nyolc magyar énekli, két szerb
hallgatia a dalt - kéza kézben.
Utána még sokáig néztiik a tü,
zet, csendben. Elgondolkozva . . ,

*

Ugy volt, hogy egész éjszaka
órködünk: é|félig lovon, utána
gyalog. Egész nap térkép€t rai-
zoltunk, meglehetós álmosak
voltunk. Zsi8a bement a pati-
kába s Aktedront kért, amitől
az ember nem alszik el. Ez nem

'vott raktáron, de ,,egy tel.jesen
azonos hatású" port kaptunk és
vettünk be. A lovaglás szerenc§ére elmaradt (csak hajnalban értünk
volna vissza) s így csak kisebb bai történt. Zsiga a portól (a patikus szerb
volt), amit bevett, őrségen elaludt s az ellenőrző szakaszvezető keltette
fel. (Nem közlök részÍeteket, mert §em ez, sem Zsigának később a pa-
tikussal folytatott eszmecseréie nem való a nyilvánosság elé.)

A Feketehegyen rendezett tábortű: hőse Feri volt. MaJd meg-
szakadt raita a közönség, Remek mókál és nagyszerű színészi alakítása
méltán vívta ki az elismerést - kicsikét-nagyokét egyaránt, Nem tudom,
milyen arcot vágtak volna a ió feketehegyiek, ha tudiák róla, hogy *
bencés. A tábortúz §ikerér€ jellemző, hogy minden felszólítás nélkül a

helybeli fiúíiatalság tömegesen ielentkezett a cserkészetbe való íöl-
vételre. *

Éfel után ért véget a tábortűz § utána Laicsi meg én hosszasan elbe-
szélgettünk Békássy tisztelete§ úrral. lgen érdekes témáról íolyt a szó:
hogyan íelejti el a magyarság a régi ma8yar helyneveket s ho6yan veszi
át helyette a szerb vagy a német elnevézést, ltt van például maga a

,,Bácska" szó. Senki sem gondolná róla, hogy szerb. Pedig az. A szerb
az orsá8ot a ,,ka" képzóvel képzl. Pl.: hivat - Hrvatska. - Horvátország.
A magyar Bács megyéből így lett Bácrország * Bácska (Backa). Nevet-
séges dolog, hogy azt a íöldet, amelyról azt állítiuk, hogy magyar, ml is
szerb nevén nevezzük. A szerb Bácska helyett használjuk inkább a Bács
megye, Bácsvidék vagy egyszerűen a Bács elnevezé§t. A Bánát vagy Bán-
ság szónak sincs semmi tór!éneti alapia. A szó maga kormányzóságot
ielent. A Temes íolyó vidéke nem önálló területegy§ég: a Bánát nevet a
Világos után az országot feldaraboló Habsburg-rendszer adta ennek a
területnek. A Bánát szóval tehát olyan különálló§ágot' hangsúlyoztunk
eddig - ami egyáltalán nem volt s reméliük a jövőben sem lesz, tehát
mi se szolgáliuk az ezirányr1 hírverést azz^l, hog,/ továbbra is használiuk
a Bánát vagy a Bánság elnevézést. lgy áll a lielyzet még Palics és Pacsér
községnevekkel. Az elöbbi magyár neve Pálegyháza, s a Palics riév a szerb
Palitybó| származik, Pacsér igazi neve Bácsér, ezt a szót a németség
torzította el, *

Uividéken a magyar, német és szerb lakosság meglehetósen elküló-
nülve lakik, a zsidóság mlndenfelé szétszórva. Csak a magyar és német

'li sl vflek_



részben iártam, A sztrb negyedbe ís €l akartam nézni, de
erröl Galambos Feri bá' hatalmi szóval ,,lebeszélt" s így
erról nem sámolhatok be a M. Cs.-nek. A város a ,,V"
iegyében áll, gomblyukban, autón, klra!:atban, utcán mln-
denfelé a Vtktória virít. A magyar szó mellett gyakran
hallanl a szerbet és a németet § az utca vad íorgatagában
gyakran tünlk Íel ely"egy er6s paíómöt használó, kiíes,
t€tt délszláv nő vagy €8y arany§rőke germán Brunhilde.
Érezni, hogy Délen vagyunk: a délben ma|d teliesen ki,
halt utcák (a nap lgen erősen tűz) estefelé élénkü|nek
meg s akk9r aztán valóban ,,áll a bál és zrlg a torna": a
h&régtól kábult város föléled*és me8k€zd| óiszakai életét.

A tanoncotthonban laktunk. Utközben láttunk §gyet
§ má§t a iugoszláv építészet remekelb6l, de a tanoncött-
hon egyszerűen mlndenj képzeletet íelülmult. Hatalmas,
modérn stílű, háromemeletes palota, óriási ablakokkal.
Ugyanotyan anyagból készült, mint a - báni palota. 8elül,
ról ts ép oly modetn, mint amilyennek kívülről látszik,
Hitalmas tcrmek, tágas szobák, széles, világos folyosók
{két végükön van az egész oldalt elfoglaló ablak) fehér,
ágyas siobák, elsdrendű íehérneművel és központi íű-
téssel, Tündöklö csompés mosdótálakkal, tükrökkel, láb-
mo§ókkal, zuhanyozókkal íelszerelt fürdő-,,szoba". Az ab-
lakból pompás kilátás nyílik a báni palotára és a mö,
gótte elterülő modern negyedre.

Az uividéki leventenap pompásan sikerült. Nem-
csak az líiúság, hanem a város közönsége is hatalmasan
lelkesedik a leventékért. Ha a leventék a város utcáin
rn€n€teínek, minden alkalommal hömpölygó tömeg kíséri
dket az utca két oldalán. példátlan sikerük volt a levente,
lányoknak, (Most volt Uividéken a kísérleti tábor.) Fele-
résiben magyar, íelerészben levente (leventeing, hyak-
kendő, rövid kék szoknya) ruhában vonultakíel a lakosság
meg-megrJIuló tetszésnyilvánításai között, Katonás, szép fel,
lépésükkel (mellyel bizony még egypár íiúszakaszon is trll,
t€ttek) alapo§an rászolgáltak a közönség sz€retetéle és a
szakértőkmegbecsülésére. *

ellen
az ríividéki katonai parancsnokság számára - a 73 éves Horthy Miklóst
ábrázolja" A Főméltóságt1 Urat nem negyvenévesnek mlntfutam, ha-
nem olyannak, amilyen a valóságban. Először két retusálatlan képéről
tanulmányoztam, majd a budai várban hozzáfogtam á megíormálásá-
hoz, Nemcsak a legmarkánsabb vonásokat, hanem az ldő beleszán-
totta legki§ebb barázdát ís megmintáztam."

*

,,Rohan a vonat"| Szabadka. . . Kelebia. " . Kiskunhalas, .. Kiskő*
rös.,. Kunszentmiklós ... Budapest. , , döcög a BSzKRT.,, álmos
házmestér,,, morog.., zú8 a liít.., e6ypár csók... |ó meleg víz.. .
,,vacsora" ... z7tán: nekiesem az írógépnek és vadul yeremá billqltyű-
ket, mert a lapzárta íenyegetően közel van. Trugly ödön

2x no ponto

f o9kó
A tanoncotthon egylk szobálában kapott helyet két §zerb mű,

Vész; Mihailovics és Beksics kiállítása. Képek, stobrok, mÜvészeti
íolyóiratok képezik az anya8ot" Engem két műalkotás raga{9tt meg
küiönösen: az" egyik szobor, a másik kép. Mihailovics ,,Uivldéki,árviz

- l9.í0" című képe ragadótt meg. Milyin benyomást tett rám l Elég
rtolaannyit, hogy szlnte hallottam a hullámokzúgását, a íélrevert haran,

3okat és'az emberek halálsikoltását. Beksics Horthy,szobra egylke a leg-

iobbaknak, melyeket valaha is láttam. §zellemileg ölesre tátott §áiial
bámulok - mlnt az a blzonyos jámbor kérődző az ú|kapura. A művész
* i8en kedves ember, tökéletesen beszél magyarul * mosolyog és
megúagyarázza a szobor ,,titkát". ,,A szobor_ kezdi a művész, - m€,
lyei egYelkent Novákovits altábornagy úr 5000 peflgőért vásárolt meg

TÉVnn§§DIrí elkerülóse uéglett|iggelfileztetün,Icmíndenoluasó_í,.hogg tt_ttctp,t íótq!t még1 nemmentkia.diurtlból!
ilIa é-ppen tillt köte.Iező miruteti'cse:rlcé]szre nézoe, mint tíz uagg húsz éopel crelőtt. A l|Iagyu,r Cser]uisz elvútia m,in.den
olvasóiótil, ÉŐgu ebben is etőI!ár és jó péId(lt műtat túrsainak, Ita pedig ualami naglJon izép iótettet uégez u;alalti, íria
meg --- eselleg "néu néIküI -"-" hagg kaialhessük !

Te tisztelegj előre !

?e,tisztelegj előre cserkészte§tvérem másik cserkészbajtársadnak, vagy leventerulrás tcstvél,edrte]<.l Iiu az eggetlert

módja a lriba megákadályozásánalr : sétál a c§erké§z, találkozik c§erké§z- vagy l,ovcntebajtársával i.s nem t,iszteleg neki l- Pedig köIisönösen l<ell üdvözölnötök egymá§t, neked éppen úgy, mint trajtársadnak, Ne is rnentege§sed maga-
dat, hogy rielci kellett vtrlna kozdenie a tlsztelsést, §rert a ,,ktilcsiinös" sző rá. is ópperr úgy vonatlrozik l Félre az r?l*

jótriszemÚséggel, ne magyarázga§s l Llibásak vagytok mind a ketten i ez az igazsúg !
}logy lelret ezt a hibát kiküsziiböltti ? o

uey, lrtrgy nem tartod rnagaclat ,,előkelőbtrnek", mint a másik, esetleg §zerényebben öltözötL bajtársacl, banenr
le tisztele-gsz ieui ebre / Szégyerrítstl meg aTt az, udváriatlsn, bajtársiatlan ellrbert l Tisztelegj csak ne,ki: meglátod,
milgen gy'arsan emeti tisztel§ésre kezét) § lra jóéraésű magyaT, hiztosan cl is pirtrl l ütert elpirrrthat, az a cserlrész,
vagy levénte, aki rrem tiszteli a másik eggenruháltit, vagy jelvóttyét !

Azt is m,eg kelt gondolnorl, hogy az ilyen hanyag magatartás mekkora visszntetszést sztil a kívülálló szenrlélÖ
§zénrében l Mit gondol majtl rólael az az örc! cserkész, vagy uolí leueníe, lcalona, aki azí. látja, hogy ez a két magyar
ifj{r *_"" cserkész va§y ]cventerulrában -.* úgy ment el egyrrrás rnellett, mint 'az a bizrrnytls nill.abeli .,két isnrcretlett lo' . . ,

e,i a iae;utnen bÜÓnyára nctn így volt |--* gclndoljái< sajnálkozva, de iogrl.s ítóletlcl,
1légy magartban erós fogaclást, határozd el cserkószhez illő kamoilysággal, lrogy a rnai tlal)lró] kczdve a:rua\ íogsz

kitűnni, hogy már jó messziről, előre tisztelegsz cserkész- vagy leventebajtársadnak ! Nern várod mtrg, míg Ő keztii az
üdvözlést, hanem túlteszed rnaga.elat. esetleg még azon is, hogy egy-kót évvel talán időscbb is vagy és te lísztelegse
előre ! l,égy ebben is követkozetes é§ bizonyo§ vagyok benne, hogy harnarosan ti§zte§ségre neveled *- anélkülo hogy egy
bántó szót is mondtál rrolna * azL a ,,kőIc§önösen nem'íisztelgő" másikat !

't'iszteletadásoddal becsülört meg eggenruhúdat és mag,gu cserkész nevedgt , , . , 1l]. l,.

Előfizetésed beküldésekor Yagy méguiítá§ákor feltétlenÜl Írd meg c§apatod számát és lakcímedet !

1í
A Magyar Cserkész bekötési tábta darabja P l.űl. V9lető!_Lapja bekötési tábta darahla P 1.50.

-r Megrendelhető a Magyar Cserkész kiadóhivatálában. ,



Jó MuNKÁr
végze\, lra otthotr, ismerő-
scirlnól, lrarritaidnál iissztr-
syiljtöd a rógi, hasznólt

tls törött

ft,angaemezeft.et.
Ezek erltlig semrrrit senr ér-
tek, most a hulladékot nrég
használható lrülföl<li nyers-
anyagrrk míatt kilónkónt

Lha pengőért
vesszük át (papír v. papir-
bélésű lemezck kivételé-
vel). Yidékről az atryag
postán külclendő bel
10 kg-on felüli t(lttrlckttél
a portóköltséget is meg-
térítjük és az ellenértéket
postautalványon meg-
küldjük. Magyarországon
évente 3-400.000 lrang-
lemezt adnak el a keres-

keclők, tehát :

TöBB MIttIÓ
használt és törött lemez
hever és megy nemzetgaz-
dasági szempontlríll ve-
szentlőbc. Mt,nt,siik nreg l

Gyü jtsük összel
J tj Ní tI N K Á Tl

gtdan ?írerc 9ál
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:]':..j

'*r;tfiit'*-,':

-,,..j)::§.,;:.

l l,:rit,j'..

' ,i- ]lii]li'-::

ítúfufuao gárnuótiíl,.,

vrd.trr- [d|, Folnlu.,tan l li. rr

n, ILnt
lldry Júnoe. A. nragyrrr nópzetle irs a

kóppó. varíz*olt mosernrlrttlá-s rcnek-
nrúvo ez a filrn. Vírgre újra egy igazi
m&FyrlT filnr. Talón a nrásorlik i§azi a
,,It'iildintlrrlórr" óta.. Mirrtho nri is ott iil-
nírnk az iireg Tláry mellett a kocsma-
&í.ztalrrál g hallgrrtnók a egodílatog me-
srit. A va.lritrág ós a mese világa olvrrd
itt a§ylla. Éltczziik a magi,er hrtszár,yil[r2girgírt, közvotlcnsógót, talpracxett-
sól;ét, 

'nrollyal minrlen helyzetberr fel-
találja nragát, akár Fgrenc császár po-
dcí{ráJáról, akór NaDoleon elfogatí,sáról
van szó. § vógre malryar néprlalt is
hallunk a vászonról, igazi magyar nóp-
da)t. Az erltligi ílgynovczett magyar íil-
mek,,múmagyargóFa" (cisány, ]obogó
ingek," gotyáir, poliárföldhOzvágórr gtb.)
holyett isaii magyar gondolkodást. ógz-
jóróst kapunk, Mert az a kiizvctlcn egy-
§zerűsé§, -ahog1, póIrlárrl Háry kozct íog
a esászárral s kiigzöuti, hogy ,,Atljon
Igton. I'elgóges üram", a megyar pa-

j,{t§rl lr(|ruO§ tula,jdonsáEa. A fíiszcreplii
Pírger pompásan a,l,akil,ja Háry Jánost,
Dc az ogóez szerreplőgárda fclatlata rna-
Eas|rltólr áll. §lz,rip film, rnagyrrr filnr.
l(rldviinkro való.

Lützorr nnsok. A uélnet lócierd hihelctlcrl
ererlrrrén.v-eíról szárnol he álilrrtlóalr a napi
sajtri. Szirrte tnrf megszol<oltá válik, Ilyetr
ót,zttsscl lrlogy az cmber a tnoziba is. Láto}
nlajd eg_v csoJn(l stukát, amint víjognak
lefcld s lraláIos pont,ossággal célba találrrak.
íIáL ez a filln llcm ill,en, sőt alig szercpe)
benrre légilráború. Dllenben ragyogó péltláit
láthatjuk az összet,artásnak, a találékr-rn1,-
ságttak, a bátorságlrak. Ez a filln ráébreszl
aria, lrogy idejét mult tlolog azon l,itatkozni,
hog;* melyik íegyvernem az elsó, l}íert itl
láthatjuk, hoq},a repiiló is kénytelen ár-
krlsz, ulász, g],alogos, híradós letrni, ha sziik-
ség úgy kíváIrja, sót m€ a vasrlti haj-
tányhoz is keIl drtsen. Talpraesettségiik-
rrek ntinrlig mcgvatl a ntegérdemeli jtt-
taltna, Icgl,trn az menekülés a lnocsárbírl, ki-
tüntetés, vng), az ellerrsógtól,,zsákrnányolt"
babIevcs.

HOfiYAN TÁ I{ ARÉI()§I[()DJUNI(?
II{}GYAN cYtÍT§t'}NK PÉNZT?

Az rtj világháború harmadik évébe lép-
tünk, A minden oldalról körülzárt Európa
saját magára van utalva, Mindcnnel taka_
rékoskodnunk kell, mert Európa más föld-
rószról kevés nyer§anyagot kap s a hadi-
anyaggyártás miatt más cikkek elóállítása
lassrlbb ütemü.

Küldjétek be villámgyorsan azaz
postafordultával - ötleteiteket, Hogyan
takarékoskodhatunk a mai háborris világ-
ban nyersanyaggal (pl. fa, cipótalp, vil-
lany, ruha, stb.) idóvel, pénzzel, szellemi
ós testi eróvel, Mert az is takarékosság, ba

- okos módszerrel - fele annyi idö alatt
tanulod meg a latin szavakat, vagy ügyes
fogást alkalmazva kevesebb fáradsággal
csinálod meg a mühclyben a kijelölt asz-
talos vagy egyéb munkát.

A pénz ónállóvá, fiiggetlenné tesz. On-
érzetes cscrkész nem kívánhatja. hogy a
,,papája" zsebpérrzzel 1ássa el, Lássuk a
íalrengető ötleteket, ho6y mi is gazdagod-
iunk általa.

Gyakorlati példákat kórünk és nem li-
rai ömlengóseket a takarékosság ,,nemzct_
mcntó" szükségességéról, vagy arról, hogy
mit csinálné,k. ha sok pénzem lenne. És
gyorsaságot,,mert az október 1,5-i számba
akarjuk hozni nagyszeríren bevált ötleteite-
kr,t. Csülökre, magyar!

12
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sTotüAs§ER
ELSŐ HAGYAR HANGSZERGYÁR

Budapest, ll, Lánchld utca §

Réz-, íafiivós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzésl
forrása. Magyarország egyedüll preclziós gépekkel íel-

szerelt hangszergyára. Javítás - vétel - c§el€.

Múr húsz*l;ynó-
lróny cnz;tendoJc énc-
keljUk a jelcttlcgi
t:s<lrkészirxltrlrit és
rndg tnirrrlig vatrtrak,
nkik u sziivcgó,l hi-
llásutl ttrdjúk. Hilly-
ttlett: ... tttttorre fú.
rüni,, tr]0!{tcrctt1..,
}[tilycs: ... a|üerre
nézil tt.k, n)úgtereln ...
'|'rttruljuk tneg és ta-
.trítrtlttk tneg lnásl>

Nem jön le
gzOínOnG...

vl
mindenl

kal. is a helycs szövcl;rtrl

üzeN A MAGvAR csERKÉ§z
llilyt,u vlir i' A illagl,ar Cscrkész szopt,el!l-

ller 1"it.i szántátruk cítn_lalrjtt Cscsznek várdl
álrrázolja. ljölrlcúk t\rpárl fclvétptc.
ltrrutz]rnlz. A JrlllIt szíttnuttkbuu köziill
parasztraJz tórgya: \'tszil< rt ttlenyasszottyi
rig;"ul. -- §&itkuk&c. Igrtza<l varl. i\z clttlék-
t1tbl/rk íellrÁsálxln líét st}jtóhibrr is tlóírrrrlu]t.
r\z lrnfi !,ttlszobrot Hurlavór lelszrtbndltósátrak
2il0. rtvíordulóján erntrlt<!k, A spunyrrlok
visztlltl. 300-uIr voltrtk lIudrtvrlr ostrontántll.
-- .,Csorkóriz1loóírr P;l." r\ bcktlldött versek
ktllső forttrtijtr szóp és biztrrt ó, Tárgl,uh
azrrnlran neln t:scrkrisz.lullba vnIó, A r:ser-
ktlszcszmétty a kcltléuy, hurctrs, crós és jó-
kcrlvű éltr[, ttcttt ptrtlig lr íórndt r,Átrszorgtis
íl tenlOtő íelé. Mris t,rirrl_vti is lttás szelletttíi
vctsokct, vtlrutrk. *- Zs. llrnö. Ceglítl. Jobli
és szcb}r képckcL kóri)rtk. \'igyázz ktllönösett
a ké11 kivágAsórn ! . .- I). T., Kunszorrtmlklilx.
Az ösz c,-versetl ltlkt,eló, clevcn, rle nlég,
Ilonl eqószen rnegíclclr5, I(eztló sorai vesze-
tlelnleseu etnlókttztctrrek l)cl.öíire. ut()l§(',
versszn*átrak lart.allna kisst1 er,ólt,cictt. (11n
az ószre vórok 0siittdes rlyrlri haJnnlon,) Irj,
nrert vltll ttrlrt,tstlgc<l !

A kolozsvárí tg(). sz.Sztllt Isivin t,sallat kiskallusi [áborábril 1Iiolrlzsvár közolólletr). ll,rl-
tll<lali kóp rl tállor. jrrlrboldall kóp a tálrtrl, veutlógtli. tisztil !

tll|m
§zt4lonrbor 8, N cttl ,uctil,loh: rld,t

t:Lsös ptlulh, ttki ii g y etle niil rn,tit*tk tll,
tl.z i,tlt:ltctt, rulgy i*hulú'btlll éx ctltil
a uu.!! :u o'bbr1,le h,.ill tl,tl tt|,tltlh, M o r o g g eI
.l: cl l l a,rt c l.ő t z íir a, g i tt tltiz iun b an, min l

tlttt§txlilüls. li!,éset:N mu,s érzé* ttuí*otliko*nalc lenni, Azétt itl
ll&!t!}olL iil,iil,ijl|., ltol!] mdr ,m<isotlíkag aagyohl, m,(rt most nryir
én is <:stlrhósa lehctek. 'I'tu:ul.11 sokszot, i.r,íg,l1ell,em, 4 cyarkéEplt-
l;tt, anlikar kirdulul,,ni me,nlgk, tltcg ürlnc7úlyt tlwloelek a
tligz!trcuúx,n, de l.tgiobbutt. ttkkor, anliklr légohttl,ni slóllJú-
Ial.<ltt t:oltuk éx u. (tslrlré.gztltthonbu útl,!tlh,,a.t állitotlak, ór a
Halászb,tl,ttgtitt, éj*aoku, őrt állttl'k, A saitnirlfillett, ol!!g,tt,'ltelg<,tt,
nyu,ra.llu-nh, n,lttú a 'lcijzul,ban a*wltésze.lk hiborupluh.:. §o/t:,laor
lti,mantc,ttt nt_lllnéztti őhet. Nttt\,lon szé,pclt roltu,lt a, xd,l.rtlh ác l.
ltosttzti ztitzlórútl, tltl le1rzelttt,l:olt tl l.dborlűz, Mtltll m.eír én i*
,,xerkéez IcltaLt:k.

§zcptellrlrr.r l$. 1Iu. nag31 to'lottllt_is 1;:p|.l: tt l.íaóraí l.ízu,rt,-
lnn u egi,rkégzak hirllelől,tibltíj<t, cLőtl" NuíIy hiultllé* ,wll ki-

tzligazue, c.tttít eg;y h<,tedikes íesl.ett, tlkí őrgt,ezalő u r§lpalbun.
Ilrllt czálr.d,g ht,pun kerar;tíil. ton,ult,alt c rsr,rhrllreltk ztíszLót,ttl,
és l.rombitti,ual. Neka,nt, na,g\Joll ttltgzik a t,uja é* étl ís m.egyró,
lxi|,om rnuirtr lerajzalni. Á 'ltirllltl,égp,n, nz dll.t, ltogy rn<lsl tolt<l-
tozwtk derék tlitkrtt u, <lxapalbtl és kér,iiik neg a xlülcitúlcl ,

hOgll lltt,!]ed,!élt, tttc!,t. á* rr 0*lll,}rrísztllt,hon,lnn, liibb nu,7xttt tlt
t<tní,ld* atdn l,c|ull, jelgnthe*tI l1,It:étll,rc. T'aníltíg u,lún ,*littd,

,ildrt hagati,etltm éx mo!!h:értern Qnlluhál és ttrnih:ol, órk:xttlttt,
h,aaljött tl ll,í cal.a.lllól, 1i1 ig 1v,glrt|t,íllttt Cs ő ix mellcngultt:

' aaixrt,len. tl,e tlg,t tttottd,la, hogy <:*ak lkh,.oy, ha larrlbtlta is jtil
íogok. tanulni, I|torl. ii ol,tltt,sl.tl ,ua,Iultot. n <,tltlrItészl,ijt,t:éttgl és
otl. aa <lll, h,ogy a ctcrké*z híltcn tcl,je*iti a kijlele**étt1.1it, Htít;
én i* il,11l'n ííu uka,rolt 'lcnni,

§rrlptomllcr .U|. Natt,Jt ilgttlartl ,lJd,n 0E orzldl!]bttn. Nd.r
wltau, tnonelldlt, 'hatlu Jtll,enlhazwi íoltttlls. KéI: IiúwÁ mtir
t:ttll,hésa*allhtílu ilt ,ttutl olthan, Pu,nt,n, u,at ,mond,,illk, h,rl§lt tt

<,*arkéwul lrulasti7 ét llclttl ltomal,g tnnberw.,k ra,l,<1 ás nr 'l,éy-

liitlh be, de etahrt n,pnt, Ilt1,llgtttunk, ceah begúllenlls, lut tt,kat-
,nalcl Hétíőn mtggeh u, (.|tlerké*zatthatlbu, jlltrctttleezni, ííélJ ül
|iti jijn a|;hor u:Ien,

§zoptembcr 9E. I}It,!]l.ijrlént a lttt.gy ostlt, jd.ettt.Ix:l,tiiltlt;
ceerhérlnck, Nttg,gott, ió lvllt núltdan. ('}riingetéx ulún. l.evlha,n-
l.unlt ap (l1,1.1wnba, ht,úr oll, ,tlolt <lz tlg3lik ctarkétaliszt., akit a
íitilt Lne,i bú'-tulk tzahllllt. *gólikuzi, Itcaot lortol,t: t:ttl,ű11|1, 1yrli.n
múr llpllete,má |tall,gaki é* mégiat hIc17|tértleal.<:, hclíl1t j<ll ntlg^
ilonclolltth-tl t.t tlctlgttl étl, llog31 rtl*h 1tctnlnt:xttll-tt'hle ia§lt ltlll-
§uuhtól iöt|ünhl ,4zttitt leikértlaztll. tnint],tltt,íéIlil. ég krliiltül,.
tí],k a lrrerlí/*ltii.nal,apol,, ltogj1 ttti.ttdetnl lud,jon rril.ttttk tt, 1xl,^
t,atrcsrtok ur. N+gyon ttzélt tlz ol:tlton, xult lcé1t ,tlu,tt tt |<tl.cth.ott
é* |én;vhép, Ág,t nondlu Laaí bú'. hotlu méa *o/t /irit :.tiruuh
é* októbt:t 5"étt, lltttú,rnttp tlélelőlt.'k,xr lt iinn.cpdlllet laíIlét.
l0.1ta| Do&laEa,h l?ltlilnh all!

Szept. 2l-ón nagyszabású Szóchenl,i-entlólt-
ünnep volt Burlapt,slcrr..{z ifjtiság kélr-

viselői a Széclretrvi-szrlbtrr t,lőt t,

l.,l



RoVATVEZETó: FSDQR ÁnpÁp

A szedresi tanítónő levele
szolrásonrhoz hívon megkliltlönr az idén is a ruadarak és fák

rrapjáról szóló évi jelenttlst. Ncnr világra szóló eseményeket lrtaml!
meg benne, csak cgy nincs|eleníöldhözragadt zselléríalu aranyszív§'
gycrmekeinelr íáradhataLlan munkáját.

Hálásalr köszönönt a ,,Magyar Cserkész"-ben megjelent közle-
tnényét iskolánkról. Nagy örömel, szerzaít 72 kerekfejü kis magyar-
nak. Hogy mit jelent €gy-egy elipmeró szr1 r,agy irás számukra,
azt c§ak én tuilom, aki nevelem ókot és állandóan velük vagyok.,
llíennyi szépre és jóra serkenti őktrt l

Anrikor hossztl évekkel ezclőtí szetlresre kerültern, szonlorrl
,sziwel ,tapasztaltatn, Irogy namcsak népe, de gyermekei is nagy
nincstelerrsúglikben míndcnt,ől nregíeledkeziek és nem látják meg azt
a világot, amelybőI enyhiilóst, szópsóget, jóságot tnéríthetnérrek.
A közöntbösségnél fájóbb l,<rlt az a bizonyos kegyetleltség is,ami a íöId-
hözragadtakat jellcntzi, Ha étr szettvedek, tniért ne szenvedjen más is !

l\{adarak vétlclme ? I(örr5,öriiletesség állatok iránt ? Fttk ülte-
tése, gottdozása ? Ismeretleu l.olt előtlirk. Lassanként azonban
megv_áltozott minden.

Evekkel ezelótt alig volt nradár a határunkban, most évról-
évrc hattgrrsabbak az ertlők, kert,ek ós udvarok dalolásuktól. Ma
tlmondlratom, hogy téIen egy-egy lráznál anrryi a cinke, vörö§L}egy
és bítbospacsit,ta me§ feketerigó, akár fán a lcvóI, \ian olyarr ház,.

álrol az elkósott kis íecsliéket, arnelyok a csapattal rreít1 lígltek útía,
féltve őrzü ós goudozzák. llárrl gyerrnek rriond le szalt;nrraadagjír-
ról. rrélránv szerrt diójáról, hog5i a kls <lidergő szárnyas nrunkások-
nak adhasia. És az rr"mcgiratíi"hos,y nemcsaii az udiurtlkbarr folyik
a szorga-ltnas muttka, de felkcl,ekctlrrek az ón kis rong.vosaitn ós neki-
vá gnak az út ltak, hogv a község takat iarrabb hclycirr lrörültrézzenek Ts
sep:ítsóact rrvuitsarrdk a sok írlzó lnrldárkárruk. más á|latrrnk is." Éüek rlia'ecv lnesémcl, tnotttlotn el nckik ,,trIaclarak és íák
napján". Észre.,dtiem, nagy hatá§sal valr ráJuk, }[a egyszc.r idűnr
lesz, Ieirtlm Szerkesztő tlrtlak,- A szeüesi róm, kat. iskola ifj. Vörii,skereszt csoportja nájqs
I6-án szülók tís rnás érrleklődők jeléniétébon tartotta meg a ntada,
rak és íák naoi;'rt.

Előadás,'éirekek, szavrlat()k harrgzottalr cl, }ilőadásonrbarl
ismertettem' a hasatros madarali tcrrnészetét, jelentósógüket, l
nrarlarak vÉdelnrét és szaporíl,ásukrrak szüksdgessdgét. Iibben a
nagy munkában tertnészete§en jelentős szefepe jut a íáknak és cser-
iéknek. mintegy kiegészítóje egyik a ntásiktrak, Lehát, a íásílás
iorrtosiágát is táig.yaltam. E2 azóhban nlirtd csak felelevcnítése az
dvkiizben tanulLaknak,

60 rrövendék madáretetót; és
72 növendék €tetto a nradarakat.
Á temetó gondozása is hosszú évek óta csrr-

,portom kezében yail. Az elhagyatrrtt sirohal
iendbentartí ák. virá{ot, }6krot ülte1 uek, f ej-
íákat íaragn:ak, megiyesik itt a fákat, és a te-
metóhöz éi sirokhtrz vezetó utakat rendben
tartják, állandóan javitják.

i szábadban való tanltás i§ közelebb hozza
a svermeket a na{y'fermészeLhez, nemcsah
az"úrl nepétyek. Migf igyeltem szá mtalqn eset -
ben, milyen nagy-érdeklódéssel van atlnak éló-
lénvei irálrt. Anrlnt észrcvette c§odálalos
meinyilvánuláiail, nemcsak pillanatnyl az
érdéklődés. hanem ialálgat, lrövetkeztet és.
örömmel aüa tudtfua úrlainak, vezetójének,o
ha egy-egy'tljabb élmétryben van része.

Miúél többet legyürrk a ránkbízott gyorme-
kekkel kint a szabadban, ncmcsak ürágnyi-
láskor és kalászéréskor,,de vezessük el óket az
aranysárga levelekkeI takarózó erdóbe, a íehér
lrógúnyába bujtatott ntezőkre, hogy megls-
merjélr közelebbról azt a csodálátos, szlnes vi-
lágot, amelynek éneklő madarait, zümmögő,
fényeshátír bogarait, szílrpompás lepkélt, bó-
logatófáit,zöldpáz§ttjait az ők hasznára és
gyönyörködtetésére teremtette a Mittdenható.- Gauss Garády )}íagdrr

A salíó k6pltsctől meglátogatták a Magyal
Cserkészszövetség állatr,édelmi büottságát
és ennek kapcsán sok lap köziilte Nagel Edgar
dr főtitkár nyilatkozatát. Eszerint a magjar
állatvédelmi törvény tervezete már készen
várja a föl<ImilvelésÜgyt mini§ztérium Állat-
egészségügyi osztályán, hogy a képvise}óház
elé terjesszék. Erlnek a tervezetnek leglreve-
zetesebb in|ézkedése |esz qz OrszáeosAllat-
védelmi Tattácsnak és a köpségi álta]tvédelrni
bizottságoknak létesitése. A törvóny végre-
hajtását társadalmi írton is előkószítik, A
íöldmúvelésügyi lnitrisztérium útltlutatá§ai
§zerínt áUatvédelmi filmeket készítenek, me-
lyeknek elóadása kötelezó lesz, A törvény-
tervezetet már részletesen ismertettük.(XXlr. éví. 7. sz.)

Kuíyailolgok. Jtllius 19-én a székesfóváros
rendődőkapitánysága szigorrlan elrendelte,
hogy Budapest egé§z területén, parkrrkban és
kirándulóhelyeken i§ pórázon vezetsék a
kutyákat, még az ölebeket is. -. A belügy-
milli§zteí jóváhagyta, hogy rrémet jrrháiz-
kutyákat, azaz farkaskulyákat és ezeknek ke-
reszteződéseíből származó ebekct a tnezöórök,
erdőórök, hegyórök és pásztorok hivatásuk
5;yakorlása közben ne vlhessenek magukka|.
il házőrző íarkaskut.vák adóját í peugó 5(,
íillérben, a többi íarkaskutyáét 7,-, a:lal
hót pengóberr állapitották nreg.
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,l nllir r(,gótrr rlirrrírrx .\lryúk lrapjtr ittltl l.
:1orrClolatoI a blldlt|)csl,j csórkttszlitiriilctrrck,
ltllg1- cgyszer .-\1rrik rrullj/r1, rr:ttdczzctt. Nc
hilrvjók ltz ó<lesallák, lrttgy rájrrlr tteltt gtlttrlol
scrtki l Szeptcrnht'r 2t-éu ir Cscr|i(,szparklran
g}űlt össze a budallcsti cst.rkészek apáillak
e!i' csot)oItjl. I,)lőatlírsrll<, lll(,Abcszttlósek,
kis körs(,[a a parkbirrr v<rltnk n}ű§{)r(,n. {]avliz-
lésül egy t:serkészfiú l(clsztcr atya crrrl az
alkalonlra irt költenténvét §zavaltlt el,
Oly,an szép a vers, }togy a'8. oldalon közöl-
iük ! O|r,ássrtrto|,r nrirrdnyájan. t}nnepél_verr
is lclretlre §zírvallli t

,]![indonkl tua{ar lrogy a ()scrkészház a
Nagy-Sárrrlor utcrihut vittt, dc rtag5,<rn soktn
ncrn l"udják. l<iről rrevezték cl íg1, erz utcáll
Netn lrlagy sáttdrlr lrajdrrtti tttakedon liirály-
t,<ll, a htres iladvezérről (K.r. e. 336----323.)
hatretn a szlvünkhöz soliszort:r közeltlll}r
jrlló Nagl,sán<lor Józ.;trf hortr,érll,riborrrokról,
az aradi tizcttltllronl cgyikéróI. (l8,.l9 okt. íi.,1

ÉrnrMn NTÉ§
A l.őcserkész úr őnróIttisága élett,nentésórt

1941 szcpternbct, 1(]-órr a kiivctliezőkr:t jtrtrtl-
mazta a-,,jó nrunkírórt" ó)ctnrerrtó kitütltr:-
téssel :

Gacsal LászIá, 1,}0, sl., c§apatbeli rá](os-
c§lbai c§erké§zt közlckcrdési balesct nregaka-
dályozásáért,

Jaszenouics Tibor, 567, sz. csapatbeli
bajai cserkészt tiszva végzot,[ tneutésért,

vursónai Ferenc, 2{6. sz, i,sapatbcli
knposvári" cserkószósallatl,iszteI csólraklirrl
végzett nrentésért.

0któber! Jósztlttríi,,terepjd,rók" észxlt,clrl,téh ai, erdőh
naglJiizenlének ltircl.előtúblúidn a 1,ozstltl,barnu bctűkkel írt
hözlését: ,,t|ze,m.anl|ug hűttlltl miat,í, tt:ljestln leú|,!unk!" - Ne
lessék m.clijtltltt,i,! .Ncm szubottizs t:z. Nert, i,g ,ptittikkeltés. Hi,-
szel. ezt u.a a,nulaThititlyl. nrlrn lehllt iissBeíiig!]é|be hoe,ní a
hábortiL,al, ,Ncm b l:ud rajlc, tegíteni wtntni|óle, an,lJagguztkil,
kodtisi bizattsúg .,.,

Nt.,m törtónih eguéb, m,írlt hoglr az a,dők ueg:ué§éctí és
'e rőműti, nagyüzeménck 332ő bill,i.ó kőb,néríőlr]nui töm,cgű
nag,gszerű energíuforrdtcíból, a Na,pbóI 1r0,!re keaBebb íéal
és h,ő jut a Fötdrc. A tw.ppalok röúdülnck, d2 éisEalxdk ho82,
szabbah, tehlít k,ellesebb a ,,ki,rakúsí. lehe.tőség". Azonhí,lliil, az
eguébként. m,awd,percenként 227 bil,trió lóerőt hé,paiselő hő,
eiu:,rgidból i,s allész utközbe,n egr] jó udag, m,ert a íén,gsugarak
íetdébben, esneh bc, üagulis & ,,szdI,\ítás utaonala" is hossztlbb.

tlíáypetlig u ttö,t,éttyi seÍtek csodd,l,tltos aegltm,íikel,uei ét tl
guöker eh r ejtel.mes aaiuut tulirvííl:ei bi,zoh,lo§ mennuísé gű í én!l,
il,Ietce hő nélltül, ncm tud,nak annyi.L tcrmclni, um,ennai l lah
életéneh f tnntartúsdkoz slükséges. teh.át a hatal.m,as ,íLu,nhdaírl
horúbbatl ellraktdrozott űzemant;tlagot kell,ane önlennturtúsü
célok,ra pocséhol,ni. Ilytlsrnit uzonban u. Tereullő öröh bölr:sbs,
sége ne,m ismer. Inkdbb ledI,Iitja az egész tldglriize,rnet ,rflind-

nrlttig, u,íg tI. §ziiksélt(|s Iétta- és ltőt,ntr{riu ít jtlól nem, kclplwtó.
,|It:tlúll a. uöt:étt,y nadt;lt,<,ri.n.gége. tr}nnek folgl<itt, nenl jttt tőbb
szer.ulelcl, lú|ptt.,tt,!lu.tt tt luuelek lornbi,kjtiba. Á l,eréLaöltl rrcg-
btlnlik. Á l,etél nlegsúrguL, ttl,cglli,rosotlih. Á lcrélsár ulstj
t,é{lét. kis pa.rafuréteg szi.gt,ttli el, az úgtóI s az őszi cső, tlél,
t:ttgy széI. kötlryyetl le uúl,a.szl jtt, Á leg"ltűuöst:bb, józ<ln energitt-
gaztl.tilkotlús cz, ukármit is irlalt u l,oltlbhullúsos h,anguluttóI
lxinu,tosan. nluzsiká.l,ó la,ntosok.

- Mi.csocla? -: k.itill f tll uz erdő,mérnöb rukthol l}uslya-
húztitt' tt, Janoxt:c uöl.g;yében ta{]! ak<ir u, Hurgittt tötén. -trLcgtí|,l a nr:daheringés? Hiszcn alilwr sziirt.tl Szdruz |út ,"-<i,-

guth.utok! * Fel,ka,pju. l.t:hút a cxiznui,jtit ét jtllzőIt,altslát.,súl
és 0,a erdésaéuel, kirnegu,,ltprla kijelőlic azoltal a íúk<1,1, umcl,!}tl^
kct ezen o télen. hi, a.ltn,r tlti,íJul:ni,, Ne,m ol,11tl,,n. k.önnyíi tlolog
cz a kijetölés! Mert u hitlönl,ijl,t, f dból nemtsuh tűziítt ,,hésaüI",
hanem m.űftl. is, sőt el,sősorban, nuűfa, tnert clzt jobburb nleg-
íi,zetik. Áz erüjmérnőhnch telldt eggúsaről i.smernie kcltr az
ő üzem.é,re eső t,íizifake:t,eslcl tltlgysd.gtít, ,tttúst,észrőL §zenx.ntel
me11 kcll. becsiiltli,e, szüksélr esctén. próbal,dlltíssal hi ltel,I szú-
nlíl.ani,u, hogy a hi,utigandó fúknak míiftíhoz nem, a,lltalnws
részci, m,ennyi tűzi,íd.t aclnah, lti, m,égpedíg tm,nak hül,öníéle
tlszttil.gait: kasúbí<ít, gallyfál: és luskófót , ..

A. lúbon úIló ía. ltí,udg.tistilloz aal,atnehnuirc min<lem crcr-
kész,nelr, konllittlttia IuiI. Az a xtts,g3lar, rusein, tugy rorndtt
?rd,őmunkaí, a,zon-
bpn, a,ki íauúg{is-
sa,I lcere si ,neg a
kanaerét, hitűnően
Lsmeri cnneh a ne-
héz és él,etoesaé-
I,!Jes' mesterségnek
m,i,nilcn fogqsút:
hilta*zwitri<t, <l ítl,
dlldsdt, ll vél erc-
iét, a szornsaédos
Idk ilől,ési erejét
§' tr.

A ilöntést kö,ueti
a d,ur,uaidomítds,
tlugyis az dgak le.
tiszt,ítása és a
törzgnek céIszerű
feldarabokísa, Ilt
mlir u tnunkuaeze-
tőnek íiguel.rtie hell
a 'keresbedel,mí

spempontohru": úalJ

Favágók.
( Kántoí lelü.)

minden iíalt
hidegen vagy me-
legen a 48 őrás
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kel,I, eld,arabolnia a töraset é* u tt,tttl:tttlblt tigult.ut,, ltaug rlz igg
ka,pott utlytlg ttzérettti és belsij !,ulajtltlnsdgtt.i tlz l,lt.lJ(,s, iDilt,.
dgak igényeinek leginluibb megfcllllj(ilek, llist;'t:tl i.1111 kttpni
érte a legtöbb pétlzt!

Áz igy clőkészitett ítit,u ttttlsl már a ,,közt:L,ílé,*" rúr. ragpis
u le g ltö a e l e bbi, s a tíltrí tó v o nulll o z u <t Ló k i h o z n l aI, Q, n,, e l..ll t u, h. ;eri ttt crs
ntóditit a'l,hul,nlaaatík tl turo,:.ltliszotl,,tltlkh,ex liépr:.sl. Helgu.ge-
tés, gurút,ús, cs{tsztut,ris, l;tlttl.ttltis, erelctés: utittt/ kiilött
,,tudomdn,!úg", űllal a kijltséOltítttél,tl.snch $ í.g:u rr jti1,lücl<rtt
foltoztisúna,h ezer rnód.itt tlllíIih. Á <,irris,rlrróti,g t:úljttiru péklcltt.l
solj§zor lttlsszti ftt,"*úLguhtLt é,pittltltllt, ttttu,|.gthctt, tt,|tt. tttjúl
sul,t]tttuil Íog,utt r:stiszik. Mtískor lug;lttltfutlllk L*jtőil, slkéllt
úrhoka,t, erdex utah,{rt htt.szttáltutk e?,r,t Q <:ébll. Á .turldrltis
csökkcntéséra a lehelőség yzl|,l:rnl, ullultok l.:iaél ttlzt,lih u
c§ü§zlatókba, sőt téIe,n ,neg is locsoljdh, hog31 uz it].u képződiJ
,ttékon,a jégréte!] is megk.önny,itst_,é* tttt;§!J:t|(ir,$.il§(. u ía |ohu,
fulísút, Minden előt:iggó-aat nrctrlel.t is uegl:iit,l<!nik, holt! tt
sz<íguldó, több mdBsós furönk kisiltlik u <:stiszlul.óbóL lIgenl,;,or
ja,j a hözelben till.ó etührlunkúsnak és u,l tl.pró luluiziltóhban
§ok kis t,uszín, gye,rek sircthatja a ltenqJérke rcxőjél,

Á megíelelően ,,hözelíl.ctt" és Q yttkld(ln [ujtdnhön!. otzl<i-
l11tlzua hiszúrított ta tol:ábbszáll.í.ltistt c,rdli l:Qrtilllkon, §zlk(,
rekcn, néI.a usztatdssal tö,rtén.i,Ii. Át ,ítszlatd-: ,* lttililllen e!l;v-
§zeriinelí éa oltsónak tr,itszilt -- ol.y<ltl keecletl<l{ttls ús /cr.r,utissi
gcl,zd,a§úgOs sBríllít<ísi ttlótJ, lőkónl u, tíiziíúnúl.. K,rxktln!J utt:^

dernél, könn,gen rnegíorl,óclik a, ítt, tzék,stlél srtfu ei-trisa. (i11<,itgtl

esés mc|,|ett a ía,uizeí. szít rrutgálxt ét tlltiitlttctt, /lossB a /ril-
nug11 esés is, m,ert sok fa szét,|orgd,csolótlik, ,pa.rl.,ru.lt,títttlótlik.
Álacsony tí,ztí|,ltís melletl |ennukutl. Q |(, ,nut!Jtt,* t:lzbőI btlj<x
aa ul,ú,meriil.t durabok.ttt kiltra.kísztt.i, Áz lisztataLt. |ú.uil. llzlk
szelint 70-70 sz<ízalékos reszteségra hell száttlítuni. ultlcllelt,
ltotl,ll tt d,uzzasztók., zsili,pek, gercbck stb, l,iíl,s,ítéséttck é* |enn-
l artdsúruak. köI tsé g eit is . szdttít <ísbu k ell rc n ni,

Tut ajoztti, Iegink*ibb cs ah í e n1J ős ztil J <i.lt ltt tztlk lttk, ttté I 31 t: bb
uízehen, sNiraz lonl,bftit is, Töl!y[tíl csrlÁ, |ct4l$sz<i,lah, közó
bekötae, nterl: a nuers !-öIg,tlIa fujsit,lltu tt,t,tgyotlll, minl u. lyílé,
t,eh.út,magúban elsiil l,! erl.

A tu,tajok a íaIuók f clső|o!gt,íslitt.úI í0.--,t2 sadl,|líbt|l kl'tspiil.
nek. Lcjjebb nuir töI;b ,íl,gtl,n ,,tu.l,1xtt" eg11llt: í}tidtolnuk. s(jl
tni,nt ,,f el,terltet" egyéll f tttln.yet11<ll is Icl,ru.h:.noh rtij,ttlt,

Á tii,zi|tít ál,tal<ibun tg.tltttólt:t,t.s darubokttt l'íiróllzt.,lilt,
,niútúh. m,e gfelelő tatttt,l1sdgra d,hltsítollúlt, ,4 /lrlsílris f o.jszé.tltll
és ékckkel történik.. l)ttlőnu,nÁ,lisolt szeriu,l. a'f#lrrh j<tblxnt
lltls,itl.t.ttttk, mi.rl.t & t:u,aból L,észiiI.trk, j lttttltíllIlit a2 rrrlőbtt*
éa tt. rakodón öLekbc raltjók, Eg11 cnlt,i ,,ijl" 1' -!5 sz<iut.IókÍul
,na,guxttbb k,ét tlléternél, tn<,rt úgllttt,t,yxrl l ,,ttxztistil alcí" ír
|aklt-tk llozzú, o szúruddsi t,<,szí,1:sé11 ltirgyt,nliléaéyc. "1z rttlötla t{izilút iirköbtnéter szerjnl mét,ih,, tXI nú|rr h<,ltnérrl.ű h:crel
(E, ulll(,I:u(t teleraknql; ltustilnkL,ttl. )líliI ,,iitt,tttst,bllt,tt" nth,-
jríl,', auntíl lőllb tt lli,:tttl. lt lt,rt(!ll, !l|tlll!ttl !'lt,ttlu|lt li!ll llll!l

*1i;:iír,:::ó1:!

'l'rrl it.itlstrli.

Iizeltú. Á t's,tt.!t,öql,l- liirtl.h',lllI ilrlúlttttLllt:r bitl;ltl'tt xlttytt lttlrúl"
b<lliil ijl. rrléI(r,rrí1,8u. Á lüziícil íla*rjtrog úIlttptll-btttt satílliljtíi:
& tu.llulrtritb(|dii |t'l,t:!tltr.:|,!lére (Ilutlupe*ten (, ,/ó.r,.9c/l,dlofi
ailt}tlilt! t:uxltl 1,0tL .l, LagLöbb ilgcn fatelep), ottl:illun gcftil:tl
hu,i!ol,t kiirlíirósacu ttilt,idlt ttó$ll ,tltt|t,!! öt r],arubbu, is ttllllttlt"
r.siA, t:iJlrrrtlot; ,,lxll.Lúrtttr", ttzuz Iii!l!él!|r,lert;fcl ót Itl utlzlló
dlt,s dkÁ:tll ettn,i!.!tilt It,I tt ltt,gIaLclij tl<tsttlgstigúnt, Á k<lnlluíru
,téh,tltlytt,ltb, lt t<ls!t)11n.élkiili rsrré1lktitryltttlltt uttlttJlullb tlurtt,
I x,!; l,,,l l t, nt,k {h'a.ul<t.1.1t|lltt).

Vizt,s t,stisz
l,ulri rl ttta
gitslru tr,
(l.i,hórlla!al,
völgl't. lirir
1lritttl.itl)

litlsziilrleli ir

l ul ajrrli,
7 litittltt Illtl,1

, . . -.':;'.,:rj]j_

frrlr:A,r:s, dl: tigy,t<ln, }tog11 <l ttltt" <lIgttlt
duílta, tari,ttt./t:txt1,, t:scÁ, t:tltlgtiseő ré§2I:, ttt.ti"

rx|*hén,t u,Iig ütt, ta íi.llér iul tw rrtllillirloi,tl^s-
,mlr. I!zl, rt <,sr,/ill.usdí/rlí rlö,t,csll,ili n,.1,0,1ll,u i
lt,irxi.rtrj.y, liőza I il t}s, s zcítli,l tit, |x: - t|* fu,irq.|1,fi1l, 11 11 

-

rítda ltijlI*éaei, t<ltltlbbú 1l llug!l- C.r ir:ío}rl,r,rl*-
ltltlö lutsztltl. 7Itl,t uel. 111.l /c|rljlttilt,, hogg llttlt.t-
hti.nllsz<lr rlllu,ri lréz éhinli a ldt, lltlluluitl,,tltleor
liözt,I.<,bb jut tlz dru tt fott.vuwtóhot, fiirldí,ll
al.kal,ummal nutttkctllér fllttll luDltfhöltgétl tilI
ríő,,.1 líiziíu (,trlí|k lrijT(l.|rczt,éblttt 11crlu:öak
wtt.ltú.txttt i,C1,1, l.t,ltitll<ill.t,ts naulrel.gtlzc[.1lsúgi
li rl é lt, l ut tttlttt iílrrlt soÁ: nt u. ltlt.li,*l'st1,|t,ítl rn.e gé llt t,.-

lésélt:li Iotrú*tt. bIítttll.,nes<'lra bánjwt|,:,otllt
lttk.uréltostttt, lttlszn.dl.jltlt k:i. tt{ulto*etn Q ||l, é§ d
k,til y l t u í t|i. l ll h, ó p t.,s # u é t., *i z h ct ztt | í.tts Álr}í rlllatdíl.
ttt.t,rl loltIl|tt<l,tliinh, u,rtin,11l(.í/ lifj()C"§ /ltlrr.ilí ,tl,tlsa"

sett ri;: ttltlli, .iól,riser' is "* li.azl.t'I.1 t,lőtlt',i,nk tubló-
11ttztlti.Ilt.otltítrt IoI!lin, "- r,sllr, él,ck lnúlllín, ht-
r ii llt t, l l,, i lt tt sz tt ti.l cis ttt. NLlh,lnt

:: _:.;:,:,],i;§

I l)| ,\|!tt'ith |th,.)

lt LtrG, l:§SZ§illtLilllr§$llll elltber|aillt u i|tinil(. llllliló! Iiri,rmir(il
kerüI szó, ő nindenre nézue hul.úntzoll k ]tittvrllő |lltlil<iut*llúsl lttll 1|í/.l1, Ncl}l lr'íl
,lil.etLtnruitlúst, riúg leeuúsllti cú!o!u!tlt. () uz. ul;i jrlen uoll l,:l.ilIii|,1i úlltttttlí,rlittli lutuirs-
ltoetisún. ponlosan ludiu, ntirőI l,irtt!]ull tuíttis;It:reltúfiitll,, ,\'r'tltr:/rlrsztillbtttt, u h(ld,
peztreklhl'napontu érlisül u leuIrissebh ltrlyzclrőL (s u_ lt:11l.ilL,os,:]th Irrncltrijl. ístttlri
t:lesct.t. kaklniiink hatalmas szúnu.il, sallibbi, sulijblli , , , /i's /e. A,r,tlptls til,tlsj, tltitt,
tkn.t clltiszel fteki, sőt |optibb is adod híttllus (rtesíil(*efulll"? I(.(rkli,Ittl lerltl ! Ittktibh
ktrrtlez<l rneg tőIe legközelebb: hOnluil, h,ilt\I, rnil;or, luil irllsillt t,tirNta_rr,j.l, an|l
ltle§éI? Meángire hileles helgről szúrnutznul;,a hírui'!._!|,It.glt|tstl, .rdu.Qrbh Io11 jíitttli !
'1'a: pedi!1 ne 7vuetlesd ki magad bírúlulníIl;iili hiszíl',tlttyst'gtllliltll !
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REJTVÉNYEK
A nregfejióseket a kiivetkezó cimre

kiildd: .,Magyar Cserkósn rejtr,éttye, Ru,
rlapest, \',,\ag5,-Bánrlor-utca 6."

Bekütdési, h.akfui,üi: I94l, aktóber 14,

Az l94l §zept. lS-i számban _közöIt
rejtvények helyes megoldó§a :

t2.Minek a pontos rövittitése U§At

W'a§nor ' : ,"
l3. Mi a §ing-§ingt i -, .!-- . ..
14. A ,,Traviata" eí,mű' opefáí

irtrr9
15.Minok a veByjclo ez: H!0!
16. lfi lrak fővárosa?
17. }tol van a ,,Fehór }Iáz"'l
l8. Hogy hívják }tugsolini, vejótt
l9..Vit neveziink ,,sle1.olkop"-nakl | -

20. Athén várát hogy hivják? 
.

§. Dol3oznak a kémek t
A háborús vinzonyoknt. a ua.§&ros

ltelyzetekct szcrct,ik felharrználni a ké-
mek, gyakran semmitmondó levelező-
lapokon, egyszerű, jámbor szórogű tár,-
irntokkal ,kiizlik rnegbizójukkal a. kiván1jclentóst vagy értesülésiikct. A ható-
ságok igyekeznek is óket ebberr & nem-
zcte]leneg egeleketletiiktlen megakadá-
lytlztrl, tle hogy trrerlmérryes lehessen ez
a tisztogntó munkójnk, e mi §egit§é-
giinkre is sziikségiik vau.

Vajjon mennyire vagy Te nzemfüles,
ía'l.álsz-e titkog'kiialést bzon a l.etelező-
lu,llotl?

l, }lár,mtaros.
2. A végcretlrnény;

í1,351.
3. .{ kasza, a slórtls

aldalóra, a lepke,
ba me,af agy. tgl,ct
se, ílert üÉrik, ll
csirke, a hurkapál-
cika, u csiga, tnert
hátá.} Yi§zi alrárát.

6, ,,A ntagynr neme§'
c. vcrs kcldósorai.

7. Petinek 15. (iausi-
nak 21 rlióia lo|t,

l{.

lrjatlrk n kópen lá,thel.ó köröktle l.-től
6-ig szárnokat ú8J-, hogy n kiiriikbert
leró szómokat összearlva, sor<lnkóttt.
,;izsziltteserl, íiig§őlcgoeen ílg átIósart
r:rrirlmónyii1 21-et krlíl,iunk.

4. Ki tudja a választ l
t.}li nz afrikai rróger íll*lrrr yrcvc!
2. Ki lalíltn, ícl a diftí.r,ia elletri ol-

iá§t l :-,.1,_ a_.-*,"' 
.i.' t t,,l 

-t-,a'l t nri.q{ K,tsstr l lr l,ajos ? .í# l,.'jr. ll()l llaI t llltlHl .N(rNn(l t{t l/öJlr§ , ; { a} i
.t. MiIyen xzóles n calaiot-i c,sa}<1rrla!
il..§l,i a. venduttrl| ::'":, .." ,i,i { _,.,.,
6.A gazdasáFi tllt,thcrt rnirrck a riivi-

tlitrise oz: I}. K. ? l'r : _

7. Mi ,Egyipt<rm fiívárosa? ,i"; <. ., -
E. Mt.}r,ik lr'ratttliatlrszág itlÉhosrrzallb

folyója! . ,,-l' 
i, íÜ' ir:ta a ,.Gullirer"'.t,| ' 'l 

' 
,

l0, MeIyik államloz l,artoznak a Hawai
srigetek? ir -, .-'

1l. l[cl_r,ik rnag},aí fc§tőmíívó§z volt
aszi.a,losinas? .;: .

J'lzsrlnlts sorol,1

-í, n ...\1llÉ\,ilr. (:*f-
}ész" r:lr:iútt Iát,

.Jutort,
-4í §óve lír,
_Y, . . \^ rigat| á

ma*yar,
.€ }lr§íigrcl.
)t.fiettris lnássirIhanÉ-

"r\.t'r',saU a? ny(|I .

mer.
l l , Sok §},úmirlcsöt lát-

llatunk T{itl (oer-

.^ jpc. _Illill mirrdig).
_}fÁ xol(,ro lgeJe.
- tár'lr i*e félmultbarr.
Xfi:.radalmak {.lén ált,.'//.jllnos i!íiklós.
_Lrí ltt ,frrll,t" le nz' tlsrl lst.rkisz m<lz-

-,*blábo|,l}í Szónlti'rrtii cnrlcr,
-lzr,rsz.iilna.

)f,1 YeÉ . mdg r jóíI

Elöíizetérl ára ó'pengő. €serkérzeknek, lcventéknek, tanulókna}.8y évr_c 3 pengő (e3y ös;za8ben küldendő bel). Yállalatok-
nak, iogi §tenélyekn€k e8y éyr€ 25 pen3ő. Egycr srám ára 30 fillór.

Nyomatott .,Forrás,, Nyomdaí Műlntózct és Kladóvállalat R.-T, mélynyomó köÉor3ógépein, 8udapest, Vll, Dohány utca lt,

ó. Keresztreigrény
l.Í't;eUor ,irorl ógyúin ,HlF]zt mondluk, ha a, yglt lálhiltó. r ti^bor kÉszcq van,

.J+. ,"\ NirÉarr rízcsés ur-_ y"xot;s.

.r.{urrti,szóe*t a, ltí Kanizsai lillrkcs
"]}.4ia-liii*lii,ö' rri_ llársulilt.'' cttússel), je( r. R.

'éUn,"" iialila iolt/ **t...Hr§szán).
-o€6'. á. glrnosz cmber.
Je-A folró veszélíes

jítéka.
31, Az étkeztlsl ezzel

kez<letl.

}ilr;rilrti<iiri :íltirtr(ó frlkete lrajótlak a
fektlta brijáhrlz, zr fehérrrek pedig ü fehér
ltíljához keile!t átl,itorlázltia. IIrduláskrrr
tnrlg e?,t íLn utlt§itást kapták, h,rgy
e világítótorrlyot (tgy§zor meg keli ke-
rtilnitik, dc menotjkiizhelr eF}-nrás irt-
vonelát nem kere§]Ztezhelik.

Hogyan oldották nreg a fe}adatot?
í.{. kórdól_ fóleg azokhoz szől. akik a
nehóz rc,it}ónyeket szert,tik.)

2. A róka és a vándor
A mesebe]i rók& nemc§ak ravasz. ha-

Lcm més ügyes szúrnoló is \,olt. }Icc-
ti-ir1,ir,' agy alkalrlrrrrrral. hogl. róka
korna az eldorá<lrii hirtfőné1 iigszetalál-
kozott egy szegtltry vándrrrlegórtnyel. A
róka igy §zí)lol't lrozzá :-- l:alahánygzor pron a hítlon átm(lgy,
a z§ebedben levő irónzetlet meg fogolrt
kótszerezlti. tlc <.sirk ú§t,, lra tc ubbill
nokem hidvárn ícjti}lert rttinden a,lk&lonl-
:nal 2{ fiilórt fllgsz fizetni.

.lt r,ádorle sí:rry eleintc Eotrrlolkrrzott,
:najtl iEl, lelrrlt:

-- .}ril rntr. rill rrr rrlku.
_{ rosgzltl szánl(tl{i y{n{61}ggrily igyt_1-

i.z-ett nrirttll tiibbsziir átntetrni n, hírlon.
,tog1, prittaril, ozílltul m{!gsz.alr<rril,sa. ínt-
l. lrlikor n htrt,tltlrtlsztlri álrncttelelní,l
ki?iz,t,ltc a 2.í fillírr rrílíl()t. rlcrrl lilílradí
*ttlItti 1ltittze. llriku krtrrttt 1lt,rlig .irit trtl-
1l.tclt tl rrrarklrlla i,g it.1, szrilt az íi§y{r{.-
]i.tl iiektiltoz:

l,:itorl. trtitttllrr diírk írrl- júl,, rr.ki ki-
xr.l-iili trz iskrrlílt § tl, §zlil11lillríarrtrlítsl,
-l,tIl9!iil)l, \'(lsri l

Kp;l/r;.s" HriIrl' fillrir,.ic vrrlt lr l,ítttrl<lr,
.-g.;nl,trck az, trlktr rrr<rgkiilrisckorí

FPúl,ri hr,ssznrérlélr,
3tir-lJ*zó. lc.,rell'i.

Bi1{.lt.l(r,P illitolt úr.
sq.rt t,\z oltus tilá§sil lll illl g-

' nik-

,_J'ütíillc{ee sorok:

htltárr is.
l.'ólé ellerltéte.
.iz r[és7 l(|§t€(leí
lrrllrilózza,

c névm;is.
nv()§nrn rÓl.

flatlá r,.
hrutlírrlilt n

Jz(:nc.
,§; lr|ll i§, rl,, lr f,,Alrt,'- is,+izi,
*:{Jssztl, Ililllil(,l},(rI
-*lltLt,tll lulrl{

._{ §i$.rilllrrt{.
llFír!llrrtr i{! lll(lll(l,

J' iliL ,l ,,klll,'.t.

l. Tengeri reitvény

Tlgztslt uf.tll
8ór'lda6olr Klváló Árul!! Óík€zngk. Bút!Ólcra,

b,o8y Éurt noa§irrr t.tszórét. Az árak vál-
itozaÍEnok, D. a kórt Dula].uetníuaoi tné6_Ji§yo-

],ór.*ll9o tuáín rzátllffit. Az él8ááüo!á8B{l

§rsllon réran 5szánl{t ázolnel kt6$y€nlli6n1.
Etyóbkén r/éIdr8áíulrÓlt f o8ot( El nde! t 

" _§!" p _

helyrs saÁllltaal. Az Áru asct!e6es ron84lodá-
ráóri, !&iat a nurtlan,*ffii nost sé& felslgk.
T6rnégzaiBgla A osoDa8olágnál r6nitklíul e16-
ít8yázato6ak ÍGzUat,,,Dg ron6álás q2_Átnko_
dásnál köílnyan glófoldulbat.

uJebb Be8rrnó€lécót sürgó8€n kér?o§
klYáló ti9ztelgtt8l
BA'lvANl Béts

fán,irü-ii!t're re srea ó
1941.3zgpt.14.
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§GyMA§ K§xÉnmL ff{§M KffiLt- KIv§Nrult
Még ma rendeld meg és a tied
az1? 41-42,évi számüalan hasr:
nog íanáccsal, isrnereltel bővült,
közel t§0 oldal teriedelmü

A korlátorott példányszám miatt aján.
biztogítani !. latos a könyvet már most

BUpAPE§T, v, NAGY_sÁnnoR UTCA ó.
BLI'pAP§§T, v!ll, nÁKÓczl ÚT &7.
Közpónti iroda; BUDAPE§T, vl, HA;Ó§ UTCA l{, l. EM.

MINDEN §PORT

§^


