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Vadrimankós, viharos-veszett szél sepert végig a Kis-Szamos ár,
területén. Egész hóíelhóket nyomott az esti szürkület utaira. Mondo-
gatta is miatll a Mindenszentek Liúniáiát a maga mód|a szerint, kit arra
vitt a nemiója Szilágyságból. Aggódva íigyelte a ködbevesző táiat, ki
a kocsi elött, ki a kocsi megett órizte a kocsi életét. S aki benne pihegett.
lsten,dnyjához könyörgött, emlékezrék elsó karácsonyéitszakáiára,
segítse tetó alá.- Nem hiába könyörögtek, nem hiába igyekeztek" Koromsótét éjiel
Kolozsvár íalai alatt torpantak meg a 5ózölgő lovak. Hég az ördög is

megszánta volna őket, hát még a kapus, amikor a vaida embereit i§merte
fel a kapudöngetó hó- és szóviharban. Bekapta tara|os indulatát és hipp,
hopp módra ria§zlotta a szakállszárító enbereit, hadd ereszkedjék
csikorgó-nyikorgó láncain a lomha palló a mély árok széleire.

Éppen ide|ében ! A Nagyasszony aiakán íelbúgott a Teremtés
orgonáia. Nem lehetett mes§ze menni. Ott volt Héhííy Jakab háza ;

leemelték a kocríról. Me|eg szoba, ió szó. puha ágy, lstenáldás őrködött
mollette" s hainali h{romkor belesirt á mat),ar éitszakába kolozsvár
halhatatlania, a legnagyobb rnagyar király, az lgazságos Mátyás,

Ho3yan íriak róla I Ahogyan elmesélték l A mesére emlékeztek,
Ahogyan tanították l A |eckét tudiátok. Ar életbe akarom beleültetni l

Az élet a: a cserkészetnek. ami a víz a halaknak, ami a levegő a madár-
nak. A cserkészot erős élet: az erós élet történelmet lehel.,{ történe.
lern a mélységb{l a végtelenbe n{ l példa rá Mátyis királyunk törté-
nelme. 

y

Valaki, mert apja fia. Apja a Keresztény Lovag. a Vitéz Magyar
Katona, Rettenetes Jankó, Krisztus Bainoka, lsten Adornánya ; szórényi
bán. délvidéki kapitány, erdélyi vaida, Magyarország korminyzóia,
Beszterce örököt grófja : 4.200,000 hold ura,

Valaki önnragában. Magyar Nagy §ándor, Modern Hannibál és Scipio.
Orosrlánsörényű Páncélos Caesar, Barbár Trajánusz, Attila, Büszke
Nagysas a Kárpátok alián. Matthias il Magniíico,

,Atyla élete d*lelóién túl iut szerephez, mint a matyar íaj legerede-
tibb, legegyénibb hadvezéri, politikai z§eniie.

Mátyást gyermekkorában löki a hullámok tet€iére a tönreg tör-
ténelemformáló ereje,

Atyla r hatalom fényében szernélyes rapasztalatok árán ismeri
meg a tudatlanság hátrányait, a nrűveltség roppant €re|ét 5 ezért öreg-
korában tanul meg írni-olvasni az élet-halálharcok hatványozottan
keresztény hóse.

Mátyást atyja rapasztalata személyes példá|ával tanltia. A kolozs-
vári domonkosok kezdik. nragyar-olasz-lQngyel humanisták íolytatiák,
Vitér János, Sanocky, Carvalal. Kapisztrán János; ar élet befeiezi, l\evelói
Aencas Sylvius, a későbbi ll^ Pius pápa elyeit tették magukévá, hogy a

müveletlen király olyan, mint a koronázott szamár, ezért ismernie kell
a népét, széleskörű és alapos müve|tségre kell szert tennie és a testét
nemcsak a lovagi to1nára, hanem a szép tartásra és a nemes mozgásra
ls nevelnie kell. * Holubár e§ete, tábori élete, tudós vitái. állandó
önművelése, érdeklódése, könyvtára, mely többszörösón felülmúlta
l Mediciekét Firenzében és vetekedett a íerraraival, csillagászati és íi|o,
róíiai tanu lmányai mqtatiák, hogy iótanítványnak bizonyult, lgazi ,,uomo
universale" : egy€temes tehetségü ember : népbarát ; hadsereget, tár,
sadalmat. országot szervező, világréseben gondolkozó á||amíéríi l itaz-
rá3os uralkodó : műbarát ; keleten-nyrrgaton döntósúlyú diplomata ;

.a törökókkel, csehekkel, lengyelekkel, osrtrákokkal szemben a nemzet
slabadsá8át győrtesen védó hadvezér; sok benne a rendkívüli, a
tullá§, ar ellenmcndás. Féktelen indulat észvesrtö türelemmel, igaz-
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mondás szinleléssel, gőg gyengédséggel, elbirakodottság nyáiarsággal,
óvatosság vakmeröséggel, önrés na3ylelkúséggcl.

Az élet nevelte be|óje ; az élet, mely mostoháia volt, Egy év alatt
látta halomra hullani atyiát, e8ykori ipát é§ egy§tlen testvérét döghalál.,
testvérkéz-, bakó pallosától. Lelkét a dicsóség, halál, bosszti ; iárvány,
gyilkosság, vérpad ieleneteí robamozzák meg. Közvetlen nézóie, részesc,
központia nekik, Egyik pillanatban testvérének nevezheti a királyt,
a következóben gyilkosának, Családi politika iátéka; kézizálog. Fel-
magasztaliák Temesvárott, a Duna iegén, lesu|tiák Budán, kigúnyoliák
8écsben. Mintha csak róla rnintázta volna Musrolini híres mondását :

élj veszedelmesen !

A veszedelem állandó leselkedése annak elviselésére, megvctésére,
érzelmei olnyomására, indulatai leíoitáslra, kitartásra szoktatták.
Kiíejlesztették benne a dacoló bátorcágot, e íc§zült íi6yelmet, a körül,
mények, emberek mérlegelését, az érdckek énékelését anélkül, hogy
erkólcseit mélyebben me8rontották volna, A legelókclóbb európli
hatalmasságok, a pápaság, csásrárság, királyok, íeiedelmek, népek sakk,
íigurák merész, kockázatos politikai iátékában, hol élct, vagyon, vér
a tét,

Ezért lett a reneszánsa embereszménye,
A reneszánsz a Nyu3atnak époly rzellemáramla!a, mint volt r

í§rrrría{aí /clp,)



l&cregnénrség, a, prot$tantirmus. liberálizmus, barokk, nEmzeii §zo* a környezetáhez.viszonyítva. Teh*tségével. terveivel fölötte vagy elóttociálizmus. AnnYit jelent- mint a művészetek humanizmusa. A humanir, iárt a korának. Átrnunát nélkül. egyÜérre, eröszakosan alkot#t, pteg-
mus Pcdig az emberi szellem önismeréte ; rádöbben_és arra. hogy ar bonto_tta a világrendet itthon er6sákot rl;;t'esaivaia tiili.liaon naaitar.i_antik kultlird tÖrténet{€lettÍ,. id.Őllen értéket képvisel"; sz6vat, hóiy * val. Ö maga nóm bukott el, de haíátáyaf megbufitak alt<otasai.
humanizmus az emberiség örökkétartó, lelki újjászületése, az antik- A töiénelem öt igazolta. A hanyatlás sámorú torszariuan tenn-vilát_renesánsza. tarcó, maid íöltáma§ztderő maradt, ma pedig az egész nemíet dic§ö_

.Tarulságosan széP Íormáia Mátyís király_ Meglepően antik : triümíál" sége és az *gérr nemzet ereiének t'o,rténiti iakép; Úrugat falé. l

me6lepöen modern: saitópropagandával dolgozik. Á nemességet huma- ' 
*nitásnak nevezi. Nem a leszármazásn nem a cgaládía, hanem áz emberi

erénynek magasabb foka lehet jogcíme nála a nemességnek. Nem 3 Meleg ma,gyar érzésse| símogatiqk hatalmas szobrát várqsunk
rrevelés, hanem az egyéni rátermettség. A miliő_elméletben az egyéni főterén, mert mindenkor mégyallotta szülóvárosát. Gyermekéveinek
erónek és.a tehetségngk.fog;1 pártját. Ez nyitja bolygórendszerének; emléke viharrik át" 1467 sreptember 28-án kelt oklevelén, melyben úgy
ez.magyallzza meg a kolc_zsvárí,bíró esetét. Épúgy'k]apál ezért" mint rendelkezik, hogy ,,azt a k§házat, mely a kolozsvári Óvárban az Üi
kubikolt Zrinyi, zsákolt ll. Rákóczi Ferenc és áótt Görgey. várossal szemben áll, melytól Keletre egy utca van, melyen ár a Boldog_

A munkát értékelte, miatta a munkást megbecsülte. Ó az utolsó, ságos Szűz óvári kolostorához járnak, minden tartozékával, szólőkke'i,
aki r_jobbágy szárnára kimondottan követeli a siabadember jo3állását; szántókkatfétekkel minden adóíizeté§től é§ közteherviseléstől,_mente_
tólo §zéchenyiig hosszú az út a magyar nemzet többsége urá*ir.. sítsék MéÉffy'Jakab hüséges szolgálatainak órök emlékére"" Ő adott

. Döntő bizonyíték ez arra is, hogy humanizmusa egybeolvad nacio- rzállrist anyiának születése éjtszakáján. Mjvel pedig Méhííy már nem élt,
nalizmusával, haiaszeretetév"t. Á fiig|". -;;; sz€ret€tét c§aládi azcrt leányait, Orsolyát ér Margitot és Orsolya'fériét, Kolb lstvánt érte

|ragyományként kapta, nemzeti királl/C válasz{ása csak megaró§lt€tt€ €z a_ kedvezménY.
benne. NÓmzeti kiiályságát a történeli íel,íogás tudatosságáial.ágyalca .. Do magát a_ városi is pártfogolta._450?4{l0 ma8yrr c§alád élhetett
bele az Árpádok nemzetikirálysárába; annaÜíolvtatását lália . Áánai_ akkortájban a városban ugyanannyi szász család mellett. Ennek érdeké-
ban. Az Árpádok és a törökver3 Únyadi egyenes'vonalában él törtéiet" {,ul eltiltotta a kolozsmonostori apátot attól, hogy megakadályozza a
szemlélete" §amikorebből aregészséges siámléletből kil€ndíti csáoári Kolozsvárra költözni szándékozó |obbágyait a táyozásban. Mindenkit
álma. akkor is magyar királyi ;lőd, Zsigmond példáia lebep elötte. A kötelezett arra, hogy a kolozsváriak megszökött iobbágyait adiák vissza.
magyar multból siedi motivumait, hoiy " hÜmanízmus izellemével Lerontatta a kolozsmonostori apátságnak a városhoz íenyegető közel-
megerősítve kiépítse imperializmusát. ségben épített eródiét. §lrendelte, hogy a városban földdel vagy házza|.

" §z, a mátyási imperializmus nem tekint §zent Lászlóra, mint Nagy birók fizessék me8 a váro§tól kiyélett adókat ; ez azt ielentette. h9q a
l_ajos, hanem Attilára, mint Kun László. És mint Kun László ideiébe-n városban lakó nemeseket nem védi tovább az adómentességük, továbbá,
Kézai, most Janus Pannonius, Thuróczy, Bonfini krónikája alapozza meg hogy a városi vásáron adós maradt nemes felett többé nem a várme6ye,
uralkodóia szándékait a mult emtékeivel, Teszi azért, hogy " m"gy"i hanem a város Ítélkezik. MegyfPle a polgárság kereskedési }o8át, meg_
nemzeti politikai erőket felszítsa humanizmusával gi az i;nlétr: ne rn-ieti engedte nekik a szabad sószállítást, Íelmentve a koloxváti sókamara-
államot iudatosítsa idegen uralmi törekvésekkel .""*b"n. - tisztek monopóliuma aiól. Kolos ntezóvárost éi Fejérd birtokot a város.

Nap.iainkban különösen értékelhető, hogy ennek az államiságnak nakadtaés a szászok hatalmát, korlátozta 1 városi magyarság felett-
széles néii 

"ra|ot ""i " 
,n.8yar paa§ztosztaty íelkaroliáil#;iffií;;_ |4_ogy 

mit tett a hivatalos hatalmával visszaélő kolozsvári bíróval, azt
kán 250, k "§;.;á'üai'so6 i;uúásyü^ée "* krj"L"iíuj;: 

-pfi_ úg.y is tudiátok. Az is sokat mond, hosy mindiárttrónraléptekor elengedte
tart|a bennük- torinal'lnrsaaarni *ia"t."iias"ii, ;''i.;"ri''ü1#[i_ a_ráros_adóiát"hat esztendőre_,. hogy az.50*50 magyar és srászból álló
gokát, mert 

" ;ouúatyr.árosségben ers i.ubiii"k'jr.lriii"i,r"^l,iiiá: képviselőtestület, az általa választctt bíró s hat e§küdt iránt íei- és

iak földesuraikáak, iionban szabadbérlóí lehettek *a.':oiá"."."iii"r. jószágvesztés alatt ,rend*lte el az angedelmességet,

1okkal kedvezőbb ieltételek mell€tt, úugu"h"tlt["..fi.iiiiii-r iii:ii .^_,,?".dor'városának 
maradandóbbat i§. A minoritáknakíe|§píttette a

adhatták sajátjukat; iiirr"lut. íöldiük oti ;.r. 
" 

tr."",""rJ]"";;#; Farkas-utcában álló, ma reformátu.s templomot, Gótikus emlék; zárt
melleti és'úr;;;;;lr"s érintkezés u"t"*"th"tti""i i.n"{',fi"ri 1ölbiével, nyugati homlokzatával és íalfelületével a magyaros gót

iogilag elválaiitotta a kis'nem€§től é§ a polgártót. Á'ie.ia?, "'""si;'- 
templclm :i?l:a; B."T: a ma8yar, virágos.reneszánsznak va!Óságos re,

iroioa? ;ouungy riila igy vezetett a városba e. r,i...riJ jiei 
" *-í{*i 1:!_u, "" 

l. Rákóczi GYör8Y.adománYozta, Kőfaragó Benedek remekelte
c§auJba;;e;i;"rgy"nÉiobbágylánytel"uii";;;;ö;;öil;;§ü ._i?:^rék. De a legszebb gótikus templomunknak, a kassainak stilus*
és viszont, Az rij-iemesités űtán'uúo*.ú"" ; ial"öfi;;;;ü;;i;;; I:!_","", 

a Szent Mihály-plébániatemplomnak is ő e mecenása" Róla
emelte föl. §zéri srerette meg raiongásig zrinyi Máiő 'Ú.il, -uJ; iYjl " harmadik, a régi domonkosok, ma íerencesek kezében lévő

}:ntr;'Xuruac;,*Íit*rt i:xi:jw:i:i;át-á# :iH§í'':;;::l,;t"'ffj;,xl,i,.,,::'f5, §:ix,f?,j:íi:1:,ffiH,;;í::::
nizmus Magyar Hőse egybe tudta olvasztani Európának újiászülető szel- ""'... , t. , .... t F
lemét a .-ágya. cenü'.i művelődési erejével. 'H.r'r,"t".üi-.ti*ji.ir i'lindezt ö adta Városának. ts mit adott neki szülővárosa l
érdeme, r,og'i " *.ár";ágot_ennek az új, európaí .."rr"J"r.,"r"t"ii* .*_._'8fi-Oun 

hívta fel a figyelmet a Történelmi Társulat Mátyás szülő-
nak részeséié tudta"'tenm: és szellemtörténeti 'méliö; ililffi, házára. l887-ben Ferenc Józseí királyunk.rosszalását íejezte ki, hogy a

n€mzete számára olyan szomszédos népekkel ,r";l;"":-;;Ü-""k;; város tulaidonába.át_ment ház (1746) teliesen elhanyagolt.állapotban
att<oi; vegeiati"-el"t"'e. a mai politikai e. r."rtu.iil-r-lie,ivJ''Ö.ii kaszlrnya; _kqyel,etlen<9gnek tartotta és _*gy emléktábla készítésére
késóbb mir ki nem tölthető szakaiék tii"ng. úáty;;;";Ui;;;;;_ I.1ii"ounrrárából 

{olyósíttatott íedezetet. l889,ben mintázta ,meg.Zala
mutatta, hogy az aaáig intáou .r"t p".ará.g"l;;'á;;i ;il;;"i-o.,"ó íI::.rr. Ez hirdeti: Ebben a házban született Mátyás, az igazságos;

ilí:irj:;"fii.*:$,3§,i:trnrxEil":**rl,*x:,]k; Hif,i!l#!:f:":if,%''i§.";T:l!:llm$öil§lli §:l:[i;
növilni is tudja, - ' -""-" "'-o9l'-l|l' lt-'1-1l' e ház kiváltságát_megerósítette.. l- Ferenc Józseí,apo§toli.királyunk

. '4nllr. 
a i'ornat Tagyar, imponáló csodagyereke, Janus pannoniu,. j3ii;í.i.|fi§:"',:?i T.ff:fifii:*fiir§a§i:ij:.ti:ri' i§fr*tjjo83al Írhatta a MátYás-korszakról: 

tisztelet hirdetőie ez az emléktábla, melyet legnagyobb fiának srüló_
Ha|dan olasz íöldről kapták csak a népek a könyvet, házáratétetettatulajdonos: Kolozsvársz. kir. városa. MDCCCLXXXV||I.
Mosc Magyarországból izáll világgá a iers. Tervezte Pákei Lajos, ZelaGy. ÖntötteTurbán Károlyíia.
Nagy diadal nekem ez, de nagyobb sokkal diadalmad, Az éledező tórténetszemlélet hatása alatt hozták rendbe magát az
Szellemem által hős, drága húám, neked. épület€!, Az egykori rész a kaputól balra van. A kapu,feletti szoba erede-

Amit a költő irodalmí és szellemj.téren megállapít,,azt"hangoztatia ;iff-g*:j:;'ff,?,"'Jhl§llJi'r1"',6tfj"1*,.T§rj§:'*"i"Í"§
atörtónelemegyébvonatkozás!ry!9.Mátyásuralkodásaalatthazánkelóit szárny. Az egymásbanyíló aitó kőrámáián l587. ván visve; akkÖ
rnyitva állott az út a szebb,iövő felé" mely az riikor nagy hatalmai közé alakítiatták áiiz erkélit szobává. Ar ettól iobbra esó szqba reneszánsz"
/vQ?€thette volna nemzetünket. A nemzeti abizolutizÉus, a iobbágy- §tilu, kőrámás ablakrivil későbbi korra mirtat. * A,'i.actyi Kárpát_
oVtá]Y lassú Íelemelkedése, 

_1 vál9s! polgárság kialakulása, a központl §gyelület kapta meg az erdélyi népraizi múzeum céljaira. Hunyadi
bürokrala kormányzat,, az állandó hadsereg: ezek tették hatalmassá Múzeum gondolata iskísért megszenielt'falai közötl
a n§qy §zom§zé{9|at ;.!e a szláv Jagellók szabadjára e!8edett rendisége A régi Nemzati színház heiyére építettek a románok egy hatalmas
Énn§k lll€nk€zőiét valósította_Teg,: rgnli kormányokat, árnyékkirály- épületet, mely jelenleg Mátyás Diákház néven hódol a n"gy-ki*íly 

"*_ságot, iobbágyelnyomást, az állandó hadsereg szétverését, i városok lékének.
l9to.tozáslt, lsy,ástl meg a" magyar ,nagysá8 sír|át és készítette elö a l899-ben nevezték el a város Főterét Mátyás király,térnek és ott
tÖrÖk rabságot és az osztrák szolgaságot. A szláv Jagellók alatt {raánk állították fel pompás lovxszobrát. Elótte hódol a város a mindenkori
:|Yá.ll 1.renesánsz es.az úikori.abszolutizmus rltián iáró Nyugattól és hősiességnek.'Elöite hódol a városban minden idegen a város szelle-
leíolé lépkedve iisszeállott a szláv államokkal. mének,
_.^_Hibi;a ez..a ta8ellóknak, de. hibáia a Jagellók korának is, mely az Előtte állunk meg mi is nap. mint nap. Szeretet, raiongás, hódolat
!1S.1 ,!' l, törvénycíkkében .kétségbeejtó áltaíánossággal kötelezi az száll íeléie a késő utókorból, mely mozg4sba iött, mert érziihoty lsten
rlj királyt arra,_hogy Mátyás kiníly összes úiításait megiemmisítse. Ez lelkének, mely a korokat átlengi, iotdi hitalom nem állhat ellen. -'
a qragikumn Mátyásnak is,.meg az országnak is. TúInagy volt Mátyás Dr. Craba Jcnö
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Ahogy elolvad a hó, a Hírmashatárhegy és az ország többi <,serkész,
repülő terepe ismót hangos lesz a repülőcserkészek vidám raiaitól, mert
tl.iból rnegkezdődik a kiképző munka. Kétféle csoportban dolgoznak.
Az egyik az rlgyneyezett Horthy. keret, ame|ybe azok kerülnek, akik
kötelezik magukat, hogy a katonai szolgálatot a repúlöknél teljesítik.
€zeket eredményes motornélkűli kiképzé§ után átt§§zik valamely
ífiotoro§ Honhy kereth€z, 4hol továbbképezik őket, Csak l927-ben.
e§etleg l 92ó-ban szü|etett keresztény származású, 4 középiskolát végzett
íiúk ielentkezhetnek, akik szülói beleegyezö nyilatkozatot tudnak íel-
rnutatni és akiket azután r€Pülóo.Vosi vizsgálaton alka,lmasaknak
találtak. Ezek a Horthy keret keedői, akiket tavasszal elóképzésben, a
nyár eleién pedig 3 hetes táborozással kapcsolatos siklókiképzésben
részesítünk és akik az ,,A" jellegű elsö íokú vizsgát teszik le,

Akiknek sándékrrk ar év íolyamán kemény igyekezettel az ,,A" és
a ,,B" vix8át is letenni, lehetnek l92ó-os és l925ós évíolyambeliek is,
mert ezzgl utólérik az évíolyamuk elöírt teliesitményét. Ezek is Horthy
keretbeliek, de egy évvel rövidebb ideig tartó motornélküli kiképzésben
rérzesülnek" Nyáron 2x3 hetes kiképző táborban kell résztvenniök,

Azok, akik kivételesen az év íolyamán különös képességük íolytán
i:f ,,A", a ,,B" és a ,,C" vlzsgát i§ létenni szándékoznak, és ennek meg-
íelelő idöt tudnak saínni a repúlésnek, l925ós és l924-es évfolyambeliek
lehbtnek. Ezek is Horthy keietbeliek, de két évvel rövldebb ideig tartó
motornélküli íepülőkiképzé§ben részesülnek. Nyáron 2x3 hetes ki-

f '&'.'"i,]r1_1;:;

képzó táborban vehetnek résrt, mert oda már ,,A" vizsgával kell, hogy
kerülienek.

Mind a kiképzés, rnind a táborok is teliesen díitllanok,
A másik c§oport a cscrkészsportrepülókből adódik. Ezek azok a

kivéteiesek, akik katonai kötelez6t nem tudnak íelmutatni, de szülöi
belee3yezérs*l jelentkernek és a repülóorvosi vizsgálaton beváltak.
Ezek í927-es, l92ó-os, l?25-ös és l924-es évfolyambeliek lehetnek.,
Kiképzésük ugyancsak dí|talan, de ilycneket csak korlátolt számban
yeszünk íel. Ezek kiképzése is tavasszal kerdódlk, nydron költségtérítós
ellenében kikópzó táborban is résztvehetnek.

Azok a vídékiek, akikhez c§erké§zrepülő alakulat nem erik közel,
vagy akik olyan helyen laknak, phol más motornélküli egyesület müködilr.
melynek Horthy kerete. is van, kivételesen annál jelentkgzhetnek. de
egyébként minden cserké§z terts1 §zem elótt, hogy a cserkész él§ö§o f-
ban is crerkésztól tanul repülni, már caak azért lq, hogy ezt az
eredm6n|es cserkészmunkát személyes közroműködé§évc| m.8a
is támogassa. Akik távol laknak ilyen egyesületektől, azok is ielent-
kezhetnek a Horthy keretek nyári Éboraiba, a 3 hetes kiképzésre,

Horthy keretekkel a következ6 cserkészrepülő .alakuhtok rendel-
keznek: Cserkészrepülók 8udipest, V., Nagy_S{ndor-utca 6. két hegy-
vídéki kercttel, §zentesi c§érké§zrepülők. §eentes, egy csörlökérettel,
Vasvárm*gyei cserkészrepülók, Szombathely, egy cs<jrlőkerettel,
Koloxvárl c§erké§zrepülók, Kolqzsvár, egy hegyvldéki kerettel,

§ponrepül6 ielentkezést eliogadnak : Cserkészrepülók, Budapest,
§zentesi cserké§zrepülók, §zentes, §opronvármegyei cserkészrepülök,
Sopron, Vasvármegyei cse_rkészrepülők, §zombat_hely, Kolozsvári cser-
készrepülők, Kolozsvár. Ozdi cserkészrepülók, Ózd, Nagy Lajos cser_
készrepülők, Diósgyór-Vasgyár. :

A cserkészek azonbnn nem csorkész barátaikat is glhozzák a tser-
készrepülőkhöz és igyekeznek közöttük is minél számosabb ielentkezőt
toborozni. A ielentkezók kb. 75-{0 §rázaléka középiskolás, kb. 20*25,
százaléka pedig { középiskolát véguett tanonc lchet.

A ielentkezéseket február 28-ig kell az égye§ülethez a szülöi hele-
egyező nyílatkozattal €gyütt leadni, hogy az orvo§i viz§gálat és besorozás
még márcíus közepéi3 elintézbttő legyen.

Fiúk ielentkezzetek és toborozzatok, hogy a cs*rkészet ezen á3a
ez évben is, az oddigíekhez mélló sikoreket órhessen el. §zül6i beleegyerő ',
nyilatkozatokat Megyar Cserkésrczövetség Budapest, V., Nagy-Sándor*u;
ó. alett lehet akár személyes€n, áká. írásban kérni,

De ielentkezzetek azért is. mert a m68na8)tobbodott hazát
nckt§k kell maid megvédonetek. ehhez pedlg sok-sok m?gyar repül6
kell ! 

U. H.

i:]''.lfiit1l]li.ll
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ll(,llllq u /ri§§r./l rst,ll lxj (, lullrllIl/.. ttlull. ttluuu tttt,11yiittl,.
dr ullró1 hehuuttttll h,is fuizul kiitijtl. (:sI,^. ennyi"ti :ttj,"inús-
különben úrlÁr;s cstiltl/t:,sség tttirnltnIelti, A uúrc§i entht:r' uiI|tt-
nu,§c§at,lo{lúshtlz és ,rtttkllüll;iilúshrz szoltull ltill|nek $zinte luli§aet a nllttllultttlt, }lti11 kurn lulittttl outt, dr u ki* húaú uttó
ctblukuín kiszi.írődő 1drólcumlúmpqén!] nuir tudal ju, liryy
btttl l|lel uutt, A íalu lélett is korútt ébrul, ,1 |érliuA-u iósaiű
l,örlil ututttuA, el|oglulua uz istúllóhutt,,t:,i*ri,,ttn,il;' prrli|g
|űlil; u ktltu:nctil, Iein.eh, stb.'. l'róbúIitro} c]sai, bengilni u: tgyiA. A.isÁrr;ltrtr. nizzük.
ho1111att is futtlih, tl tltlrIlh,t,'? .l 1liluuruilti rylitutt.'(l17g neDezili
ttz tlőszobtit j s tt A,emrnt,öbrtt lolt,gó lííz ntegriltigll ja u rlőllr
$pulllllkadó llavdu§snolllJ urrúl, "ttmjtl hri:iún'"a' kii ntiibttl
(tgy tteuczilt u kiscbhik sztlbtil):

,lttlis, hoz:utl hamar u l,.rwnnli!! Jtllis- tt lt,tl-
ttugtr1ollb, leútitllka azukitt sielw ltllzzu Ű koytr krumpiil. atfil
uz nnyja a pern1Jc liihtlzúsct ultín beönt u ketvru:ébi, ö: le,ss
p.7all1gcli, tlullg ah9g11 i// ros,sz mugyarsuggut ttíu!úk ,./rüsír)k"..{ ga:dos.r,:on!] lelltsri ttz clőlél (u liehtenrc'sztiitit elletlű.
lttltttszkutiwtló súrbóI Á,r'.srü// uitót ncuezik lt]!]), ku'tlitt u' zsó-
ídi.t f íéiőcdóIt,,lr) ís sittl ki az i]stúIltjhu. 'UlcgŰIink ni'is u!únu,
szóítttizllnk olt is,

,, " ,&'ar/a ,IaIún, na! , noszuguliu tltrd,bb az elaik piras-
l_arku_tehenel, maid gl1orrrull atúül"a Áis szii.re és ŐŰ bűruguu
lwbzil; u /riss íei a :.sítdrban. A quzdu ezakttl a lopuh- iözl
toglakltosktldik, uakurja, A,eléli őkei. A !nruszlcntber nauuon
szere!.i tt loucit llszkitt' tnrtuitl. N3m éA.sierek, karórq. gliiírű,
4q nlg nent, is u sz!1l núa u tőékessége, hanem a szniÍ"ts 1Óld. Ilrre u ltgbüszkébh,

A leiéssel el is i,iszü/í u gclzdusszlng és uiszi öe rr /r.jss
teieí, Á síró A,isgyetektteA, ntiutljúrl önl is bclőle, akt nuoillbun.
ubbuhaggja a sluiit és tnohón szürcsöli u leikil. -Azulún
Á,ísrerlí a kenu:ncé,llöI u lrruntplil. kikitilt az ólbá az urtinak. :

Itó, alliu.k, gycte eniü!
Á cs.r/díl klirül is |ogja az aszlult, lördelik és ltuhukolitil-

u, |urró k,rumplit és jó éluággyal hozzú|ognak u reggelihez.
A .krurllplih{ll jött arlútt, különösett lgy l.élet6 a di.szttóöIés
ttl(ttl.- tt leperlö, kolbt-isz, sail, hurka slb.

illirc vége uan u reggelinek és kilrtittlt, tttúr ki is uirrudt":l sztllrt.seCr/ ttfluarott mir italiúk u lehcnekel, flu nnst iön
ki e1111 ttuggszaru_l muggar tehéá. nrcOúlI az úlajlóbdn, nmgirru
lurtja a_teiál" otrlikui kílúglúnak t|-s tlgp sz.íuja lele túdőorl
a l.ri.ss leuegől, Azttlún o1latlegg u u(rllryihlz, dc tsul,. nyakr
galju tt uizel, nwjcl ki|elé búmul a ker|tls JeIé. l.ehet, httllu
u.ngári szabudélel iulolt az esz|Ile., amelget a gulgún. llillöll eL
b)z ncm letlciA, qi öttlg guulúna'A,, ukí uégifint|Íi az illtltisl,
otlnhiceg (nuír nehe*n blrju a lúhu), k{niilletesett rúhú: tl
görbe butlnl u te.lún larúru :

lgllúl, Ienr u' lülkötlel!
Á ntri.sílc Úduurott rukiúl; u !úllgti! tt s:úttl,únl, lintr"l.

U nilil.llíúlink i.t iÍl rrl ideie, Szúnktlrd stlk,kttl llőtttturbh lrl i:i
ltháttytti, l llnali is kittiu*hbrn ls 1111truthbun hú'zzúk,-tttitll
u szcl,'t:rel.

A köullkt:rő uelpurutilr: is ttgilutt u l;tt1_1uitt" !,tl. nug ltl|tli
r|ú,júk u: rnlirűl hull!l Itit.

,l

.| legA,öztlrllhi 1xtr!titt ll:tlIllr(lll ttettt l,ilttttA.ttlo:u,iltfu!ú*l.
li iutipcsiutt n|ziittl, br, t!t. tttlún kilulll a: (let? ,|z islúItóhu
bettgllou tt:ttttitt tttittdjúrl a: ellcttk,ezíiil|ről uuőződ.üttk rnal.Ill is strón11 ttlttttl;tt Ioltlil;. Kltstirlonis líi:.;riőswőhill, kltnkt
(ltiltliirlíi) !onús is ntús htiziipari dulglh.dt l;tl.szllenel,:, ]Íasz-
tios irlőtlillés t: u|,lior. hu ki ttli munlliju tt.irtcs u |alusi enhrr-
uek. Ehhez tt,tnt keti na{!§ lu.{!om(lug, ntinrlent:i trlcg,tiiiiit"lü
itl, ttpitllól.

,,1 közrt (tu11 hlujúl; u: ttlcti! 1 A,iipp1,. ltiliul,. lunu tnru-
t,úllor.ull u kii: képe, (:silingdő stúttktil; és ísi.tiú-fuil "iiiuti. tt:tilnelltíli tiruk,butt sinkúil | uúu*tttl t,st'tszllilústttt|. '11!p júA, )gyerrkeA, litlúnt zsiutjgti.sa /e.sli ilétt/r.l:{.r? tr!l:ü kitxjt-
. 

^.,|ultt 
kis htrtlr,i,r,,^, huranllja is megliutulttt. is hird_eíi,

lttlgy tlül uan.
A tlólttlún siinlrirt.irtsrrrtlókti1l1.1en telik *t. K.t't eirn kíirli!,

últ.ilt iltlahazu uttll.fttllt, hazzú|o11tttik' tt, iósl.tiy el.clúséhez é* őt óű
|rIé beitalnak, A hakirbu tiitenő szúnkók is lcssrrrt haeucsi-
littgelne.k és rúbornl uz alliony a |ulura. ,Iz upróablakú húrak-
l,,ó,I ,A,is:űrődik !iru u guér 1tlióleumtón.y, 

'keutődik úira u
hól,tis csötulessig,

,|z egyik húzhoz azonhun nu|g brniliittk, uggunis itl
ilisl,ttdlor uutt, liz perlig ünneJts:únth'il tll.,!ltl tt J,lttlsi'Őmbernll..ir cgísz líuett úl szorllalmus 1stlndosstigtltil ltlhturlt hlrót íau
lúk:n szúrjúk, lt, is cl adiu u lulttsi t|tithcr- rlui r.tír- ls nds'_
szliA,séglellnel, legtwllyohb részé!. llgen!;or, ntinl iinnepélues
nlltaktmra, nte.ghlttiúk u köt?Ii roA.iluiktll'tis lwzzúta.rtőúkut"
:| peu:sartinúl rlzktn qyiiíl t]il rt rlli"tlítsrig. "1 lrri,rirr,,-slony lw*rt



is tlttir rl tr.Igll kil. |ítwm rsiqult,t>tsl. l!t uz első |tll1tis. Ii/irfun

, ltt?l, stiltor, ió llizó lelt ehhül !
!.ttgse11lltll l;lIt ttc l5t211,31ig,,, - uúlltsai rú gaxluratn.

llu tt luitonllt,il|i zsírl ttettt kíttt, lludni, elóy is k,nnt slólx:cs-
kért tu:künk, I11y ttt:tlt ltltlttttt. tliry lrsr-*!

Iiúl , stigtr, l: tiirultt11, ttetn lthríi|tttli. tlltnr, hiúba.
er íJ111 uan.

I)r iött nttir u tnústttliA, Itlgtis is, u tiilliil1.1ttillt*zla. Ál u
hírcs puru*lrledrl, atttit t.111y lciszílrnt,A,, hully t:gt|sz A:tipos:lrt
harastlbu 7iis- Dau11 tirllultústiuaI lissullttlldall htist giinllyöl-
ttck is tlJly |íizil; nuu, b'ínont út,dtl. dl ttttti ttlúnu iiiü, (t? lllill
títtonnhh, lIozztt tt 11tltlhtsszttttg lt:psibt,tt_ a kemenctihett Irissttt
süll. hurktit is lllIbtisll, litIlrtncs iIlttlu brlíjlli u s:tthtit l'.s lttt'n-
drnki, dc kiiliittiisttt u gtttrrkelt nuly ltuluurl Itlutulk hazzú a
tt(ltol 1lírast,lr siil/ húiti hurkl IttluIlzeisűlut, ( l:Iu. t:lstllltl11 u
fíttottt parosiltilclrk Irlstlrllúsáuol wtlultittrlr ttll0l]olt Ielh,ellt:l-
tent_ winlt a: t]tutillt1til tis lt tttui:slr- rls htlslulun oilciglttltt nrnt
tutliu kieligílcn.i borstitlltltll ltfutk ! )

I,}tit:stlzlttttll el a disrnólttrfujl is i.s ntenilittli lauúllll, l)r
nini u* tlu1.1ili llapuhlttt stthús ull1uIiali llhlultttll; ll.eIeli,

YrYúY,rúúr-*YyrtYr!*tt aítlílr -trt l! tltitJttttí ííífitTltííVúvY,í.YY!twgyl. ..n..

,\ (:§liltKlisztttjllrl I|l]NKÁIlt,tl,,t,
Amit o c§€íhé§zbolíi

e gy en] uhau Ús Ótl Ős o h ló l
,rnindenhineh ladnía hell!

Bccsiiljiik rrrcg {,s íi:ltő szcrctettcl, óvjuk
cgyszerű, fiildszínír rtrurrkaruh;irikat. antely
összcrrótt vtlliink e lrcrrttc r,ógzr:tt iri mun-
kák sorárr! A (lstrki,szbolt §ziivctkeze,l.
igazgatílstiga azórt, hugy a rentlkívíili
arryagcl|írtrisi rrchózsógtk nlcllctt is bizttl-
sítsa a cstrki,szck cgyc:rrulr;ival valt'r cll;i
tírsát, azorrnali hatrillvel szabiilyozta a cscr-
kúszcgyenruha vlisiiliási rerxljit. (]scrkérz-
irrget (,s viharkallátot (ezcknck any,rgliból-a
lcgnchezelrb az utirnpótlirs) nróg v;isírrlirti
könl,v re sl,nl szrllg;iltaturrk ki, rsupitn ,i

cserkész vlrli'rr|írsi bcii.tlallra. l'cjerrkí.nt í.,
i,venki,rri 1_1 rlarltbol. A cst:rkísz v/tsiit-
lási bct(,ilap rria tch;il miir rrtmts.tk kr:rl-
vcznlúnyes v;'rslirl/rrra jrrgosít. htnettl saí.
bályozta az ig(.rryck kir.,li.qítisúi: lchrtilv(.
tcszi, hogy a t,scrki.srrttlt;t kiz.ir,'rt:t4 l, cr..r-
kószhcz jussort el i,s nrrgirka<lirl1,ozza, ltllgv
illctóktr:lcntk -- [rlisrrrr:rví:rr haszrrálhatí,-
ságát * nrr:67viislirolhassák (ls vist,lhcssik.

Cscrki,sz cgycrrrtrhl'rzirli cikkck 1>ilslri
megrcrrrleli,sc csctítt a vásiirlliri bctr':ll:rprrt
rnintlcrl csctbcn íclsz1llítás rrí,lkirl rrr,:Ilókc1-
.iiik rr:ncltlísiiukhiiz: sttk fclcslcgcs lcvt:le-
zéstiil kimi,ljiik nrcg cziiltal a brrltirodát
é:; iinmagunk;rt. Sok &öltsi,gct és a jelcntós
utiirrvétt:lrzi,si <lí.iat is nrcgtakaríthatjuk,
ha rcndr:li,st cscrkíszbrllti r;rr:kkb*fizr.tl.si
1aporr c:zkiizlíink.,Ne fclctlktilziink nltg a
csotrragtllási költs{.gról (3 l'_ig 2{) fill,, lú
l)-ig .'lt) íill,, :15 P_ig 7í} fill.. 4(l P_ig l P).
melyct u ví,tclírrlrl egyiitt fizcssiink bc!
Ha csak ncrn <lkvctl*tlül szirksógcri, új hol-
rnit rrr, váríroljurrk!

Az anyagcllirtás rcn<,lkiviili rrrhúesíg<.ir*
való tr,hintíjttc1 hasznírlt vagy kiniitt in-
gürrkct. viharkah;itunkltt Ilt, hasrttl'tljuk tl
rotrgyrrak. rrt, lrcvcrtcssiik szckri.nl,ck rrré-
lyón, hanerrr a r:raJriltín, vagy kcriileterr br:-
lűl atljrtk klvlihll az arra rászorulrikrrak,
Kószítsiirrk t:st:tlcg tiilrb rlarabbtil kcvcsclr-
bct, va§y a teljcrcn lraszrríllratatlatrtrll
loltozzuk 16r_,9 a klrvúshbó rosriz h,llnlit,
Ajúrrlatrrs ltIrttt, :t crirllirtlltil kilillcttck ru-
hiizati cikkeit il t§uI)r,t nrüködó tagjui rz;i-
mira clki,rni. t,scllcg ttlcgvt,rrrri. hogy e zzcI
is messzemr,rrjilcg szrr[g1'1[j1l|q dl, okszurü
arly:rgg,rzrlílktlrllir kóit,lrzii paraIrt:sai' |'

Csak a [clrtitk szigorti rnrgtarti:rsávirl.
hiztosítlr;ltjtrk, lttl{l rr ivlrt,ll 

-i, 
ltlill(l,.,lt

.,:t: t, ki,sz lnegÍelcló r,,gr,.,rrruh iihoz .i ttssorr,

|'ajion mi ltlteí alt..RLrúilcslan nti is beneggütlli pelid;
Ilttthl" az islúllóhu uezú, aful az isltilló klizepén éllő tüz kt;rltt
mtir né1111-iil búcsi ülrliigtil kís széI,en, piptlzittt. Meglepődllnl,,,
nlilldiúrl Q Nerkiszlúhorlűz, ttrcg a 1uiszlorl.üz jul eszünkbr,..
.l lűz, umely összetou bennüttkel, amelllnelr Q szokúsúl az ő§i
lttrúni pttszlrikról hozluA, ,n(lgunkkal s amcll! mig ma, 1000
lrn ltil is össze|og hettnünkcl.. Osseeggülnek u szomszédlk
tlly kis ht:szélgelésre, IJeuisznel: egg kis szalntút § dl)rd csóaún-
kinl liizelík. Az üllyes lílzmesler úgg rakja a szulmdt, hot1ll
tlti.ttd_ig lúnggal iglietL s urún!!lag keutis |üst képződjék.

ltt azul_titt nteg1llt:szíli.lr a l7cl!rí e"seménlJelcet, a polílikát
slh. ;|A,ad ol11an. liataklnlber is, uki résztuetl u klglL|a.hb h(lbo-
rúbal. (i azlúll elnrcstli, hclgg milyen harcot uíplaká bolseuístúk.
kul tt l)ttlle1rpl szi!]elén, Ákíll a l1-es uíItlgháljorút dtküzdöt-
lil:, iéoedrzpí t,isszugl)Itdolnak u nrultra... az ő küzdelmes
itllillh,rr.' 

I:)s tt tílz P§riil ltlssan l.elnek üE ólanllúboft iúró tüItdű
1ltrrt:i, L!Ibtit,stizúnk lassrrrt rní is a ió |alusíttlclól, a pelíóleu,il-
lrinrym[éullíi l,,is u'blakoklól, ttz apró házíkóktól, ur éilszakaí,
rqullalomrQ kirl maggur Ialutól,

Kovárls Károly

.\ klr1,1til} \,(,l§0ll,} " Slli lthririI
tr,szlli t lclreleílt,n sllx.siillt.I

':.:' ],.':a

.\ ll;1fi;rLll:rlrlt liorrlszllilr

,,TlzÉNHARMADlK,. o
'|'avalv clmalarlt ir sívcl,rcny. mcrt rrcm

volt bri, Ugyarris ar i<lón §set! lc a tavalyi
irt|ag it, §ohrr ttttn llitott h;rt;rlririrs htinrcny_
nyisi,g lcdi a hc6yukct, A §virbhcgy lcjtói
rryiizsi'lgnt:k a vcrscrryzóktiil rrIeg a,,civi-
lcktól''. Ziiltl karszallgor. iiiskrbajszri, ko-
nlor vcrscllyrcrrrlczóvcl tlrlírlkrleunk, l-aci
bii<:si ii" a fiiindítti. Nck i kiiszönhtltqnr.
llrlgy ,r ,.K;rrrtlalr;rr" - lc jtörr rragv,rk;rt ..pc-
tccclvc" i,s ..prlntokat rakva" hlicInbcrkórrt
d:rkcztcm m,:§ a Ill. korrrsztálv lcsikIir
sturtjírhoz, ,,Nógy, három. kcttil, ü8}, -
La jt l" * hallo,nr az inrlítú szavát. § m/rr
r<lhattr.ak is l pöttömrryi gvcrcktk. alig lái-
szanak ki a fiildből.,"l'cnrl>ó. Halisnya|"
,,Nc hagyd nlaga<l Lojás!" s hasonló buz-
dító szavak riipkörlntk a levcg6bcn, l\{in-
tlt:nki turlága leg javát arl ja. Dc dícsúre t
hclyctt adiuk át a hclyct a ridcg szlrnrok-
lrak. arnclyck míigiitt aeonbart feng.jtcg
ttrunka, fáradtsíg. rragyotakarás. gróícszí-
ti,s rcjlik,

Magyar Ccetkórzczövctrég 1942. évi ícbruár
8-án megtartoü XIll. Ofrzágor §lverscny

cícdménycl:
l, korosriály 

'ulóyí.tu.lly. 
Prilynhos*zl tb. C hrn.

lnilull 2i rttrrrnyt6. ülrántrl?brscny §-ag lár6röl
§tírnrárü. l.. 1|/2. (i:rnz c*. cs. (Ilrrdapest) 1 r'lrrr, 4it
ll(,|(: lll nlii iisszitlíivtl; 2. 9lí). 'fhü,köly l, r,g, cs,
(linFvlir) 1 tirs ,l7 llcrc l{} ll1p íl*sziílóvr:l; 3. llrl,
(i;tlrz cs. cs, R, jrit (Burlaptst) 1 óra ír7 pcrr: i}?

nl|} ii§§7idó}{.l.

})lyónl vcf§pnylren. l, I)obos lrarcnc l42, ll.
l{iiktit:zi Ferenc 1s. es, (Kusstt) i}2 pel,c.{,1 rnt};
2. \t, Kovírs Jcnó 1|)2, üali, cs. cs. ('l]udápest'
llil 1ltrrc 1l1 ltll}; ir. S()Ili,s, (ilibor {t(t(}. Tlrirliilr
|i. r,s. (tlngvór) lJ,l |)eI(|.l7 mp.

|. lrllro*rlíly slltom. lnduil t? rerscnyró. C$!.
ptrt§s.§|iny 8{tl lórílrflk crúnirlrs. 1. ,1. lllK cr, cr.
!l,}tirlopr;rl) )' |tlrl il!,',}1 tllti ii§§zi(líiYGl; !, l.i,
lIollrlr,tt {iírllrrr rs. l.s, íllutlrln,s!| ! pcIc :l1.1ít l}ltl

flűl.|§ikl(iv(,r*ll.r,,.,l.'ií},r:lrl rrt.{ rr

RSZÁCOS SlVERSENY
ósszitlrivtll; i|. ;r2ll, Nitur.x| f§. clt, (ltu(láDe§lt :t
p*f r ll,i.l lnp,

Blgyén1 rerrenyb?n.1, Srásl lrlttnlt ll3. Jókai
cs, cs, (Kotnárrrrn) 32.i] mlr; 2. Molrtál lajos ,l.

[]lli <:s. cs. (Bu<lapext) 34,8 rnp; 3. llajdu Istvlrrr
1.-l. lJ|lhlen cs. cs, (Budapest) Íl8,2 m|r,

ll. kotogalóly teslklóvcrceny, Prllyabo;rr lb. "
lm. lndult st vá.§onyr{r" c},opnlv€f§nny 

'.ts 
lJ't

óröh *rÁmÉla. l, l|r. }:}fthlolt Grlbrrr cs. t*, {11,

rlatxrst) tg |!(rl, !1 mp ósszidűvrl; 2. 4. ltlx r"
r:s, (t}urlapcst) 'JJ pí]rc l8 mp lrsszirlóvel1 3. l1.
Bocskai cs. cs. (llu<laplst) Y2 pert. 25 mí, ös§r"
idrJvrrl.

Eíyónl vGrrenyben, t. l'uskós l.]rrrlre i.i. 8tthltrr
(itllrot" tls. cs, (lltrrlalles[) 4 ,r(rc 2'l nttl; 2. tsorlor
Ján<ls ?lli. lI. Hárróczi t'ercnc cs. cs. (Munkócs)
íi pcrl) .{,1 mp; :J. I)ömök l§tvín 15. Bttthlen Gtllxlr
cs. cs. (l}uriap,§t) 7 perc ll mp,

lll. korogrlály lorilklóvörncnr. pálylhotrr lb.
l.ö km, ürrupntvlrrcny 8.ttl |írór8t irómóm.
lndüll E9 verlioülraI. 1. 1.'}. llcthlon G4bot rs. es.
(l}udupest) 12 p0rc .l8 nlp ös,szl&JYcli 2, lst. Ánráil
í]s. cs, (l}ud,lrpest) t2 pcrc í§ ml} ö§§rldóvel. it,
1:), |}eihlcn Gábor cs, cs, ts. j{róre 14 perc i|8,ir
mp iisszitlóvel.

llgyénl ytrüGny. 1, Klöckner Gyula §. KIi(j (§,
cs. (lhtdapest) 4 uerc 04 mlr;2. Kovácsl Ztlltrirr
1:). Bclhlen cs. cs. (Budapelrt) 4 perc {X} nlpl iJ
Sznbó í.ajos líti. .{rnód cs. cs. (tirtdnpe3t) { l).1r.l
l}{ llll),

estllrtrt,ljl l rllrl tlóll
(liíntor í+llótt,It,l r

;}

\ !|f§fll!7l1k aÉ\



1.1gész nrr1l rltr641, ;relyhcliben hutlott a lrri, l.'chér világ
borult türe, tára. A lróllihék nrin{,fehér virágok szállingóztai
a menetelő hotr-vírrltlk ruhájára. A sok ezér láb baÜancsa
rúgta a havat, _mirrt a prrrl, fáradhatatlanrrl. Ilgyik nrásik_
görnyedt testtcl v<rnszolta lábait, rnintha, rreln is'élő lrúst,
harrenr rnázsás ól<trnclarabokat kellene emelge,lni. A hótól
siippedó rit is venrlégmarasztaló kedvve| ingeicltc pilrtlrrésre
,a fáradt katonatcsteket. A lák csüggedt megádássa[lógat[ílk
ágkarjaikat a §úlyos, fehér teher alatt. Olyarr cseüdben,
puhán ós áltnosítóan libegtek a pihék. htlgy már a látásrrk is
dunnás ágl,at. juttatott a katonák eszébe.

, ,- ])c jó volna nagyot szundítani. valahtrl , fordrrlt. a
ntellctte léllkcdő társához Kuti l;ercsi.

IIát bizonl, --, vorrt r,állat :r má,sik, *, de .ne is
lreszól.iíink róla...-- -.--],-i|'áfadi 

l,ag},ot - szólalt meg ki§ irlíí rnulva újra
lrert:s i.

A szonrszéd csak legyint, rrrint amirőt kár bészélni,
tuajd.íeljebb_dobj.a.a.hátát h{tzó sítl1,os bor.itit s megy szó-
nólkiil továb}l a töblri nyomában.

--- Nem bírom nrár pajtás , . .*- Segttsek ?
I.'ercsi úgy tesz, mintlra nctn hallotta volna a íelktnált

§egítséget, mentegetódzve nragyarázkotlik, --* Négy nap
óta folyton-fol,vvást harcolni, menctelni.hol előre, IroI_ hátrá,
de inkább csah hátra. . . l{arcolni, llcm alrrdni , . . Viz-
aknától állandóan. . . Nem láttarn rneleg ételt öt<itlik,
napja. . . azí ettem, ami a ktlnyérzsáliban lierrrén5,,rci
fagyott . . . Nern lrírom trrvább l Nenr bírorn !

A násik nent felelt rrrinrljárt,. csak rántlzctt f/rradt
]§zemekkel. I(ésőbb mintlra lrern. is liercsincJi lreszrilne,
ennyit rnrrndott : -- Itthagynád a zász.|ól , . . ós tlerrt
apánkat ?

Alig íejezte be mondanivalójál.. vágtatri lrlvasok tíin-
tek elő a lróesés fát1,olán keresztül.

--- Itt jön Bent l Od,anérz, ];'ercsi ! t{úztl ki rrragad !

A honvédek elfelejtik a fárarltságot, a lrátrrk nriigiilt
ólálk<rdó veszélyt,. Nenl órzik a lrirleget és a Iábaih-lrarr
ólrnosodó rireIretet. Kilrúzzák kerrrénl,etr görn_vcrtt testiiket
és rag3.ogó szemekkel tekirlterrek lel az ő-szsnak.állti, jóságos
arcri katonára, akitrek szemeiből bátoritlrs (ls clszánt akaríts
csillog, amint végignéz vonuló seregért.

Ii'ercsi rneglöki könyökével a társál : Láttllrl azt a
fial-al őtrragyot rrellette ? Petőfi Sárrdor volt,

*. Aki a rremzeti clalt írta ?,--Az.
Illhallgattak, c§ak a hó rrllltlg a lábuk alat-L,
Visszafeld vágtat a vezér és a kíséret,e. Petófi ótnag5,

lrarsány hangon biztatja a fáradt katoná.kat; - l'iskirról
pilrenünk, fiitk l A<ldig kilartás, lra lrtlleszakadunk is t

Mint sötéten tekergő kígyó vonul á sereg a fenyő-
fákkal övezett úton, ligy szó nenr ha]tik; a hó puha sző-
nyeget terít eléjük. Az ágvúkat vonszolri lovak is lógri
fejjel húzzák a nelhéz terhet. A hrrszárok paripái i,,s ellelej-
iették néhány rrap óta a ficánkolást. Legteljebb néha-nélra
íÍtjrrak egy nag;iot, párásat, ''-- <le ezl, is lctornpitja a 1luha
)róesés. Lassan, lopakodva a §eregre ereszkctlik a sziirkiill:l.

Nincs nregállás.
\'égre csillogó fények tíínnek tcl a tilvolban.
,-, Az ott Piski. Látod,-e. lJercsi ?
--- Láttrm, }rál' Tsterrtteli !
-..- I\íost rnegl,ünk át a Sztrig1, lrírtján,
í..ábult alatt tompriIr diing a bí<l fapallóia. A Sztrig.v

,íol1,ti szilajul zajlik. A jégtáblák roppanvá-reccsenve tola-
kodnak cgynrás hátára, rnint nyári zivatar szágultlri fclhöi.
A behavazott. falu ablakai meleg fónnyel integetnek tr fáradt
,ser:eg feló. Az rrdvar<rkon és a falu szélén tállortiizek.
lobogrrak. Bel<e őrnagy cltiórsci pilrennek ós rnelegerlnek.
Kití'rő örönrtrtel íogadják llctn sercgél.

Nlegszaporodrrak egy-liettőrtl a tüzek. Parant;sszavak
pattognak. N{eleg étel párolog az ed(lnyekbcn. Szalma
kerül a föIdre s meg ván vetve az ágy. Kclt etrrról nagyolr}r
kényelem ? l,,obogó tűz, száraz szalma, mcleg, tríisdtges
étel és jótékorry. pihentető álorn s máris nrin.rlen traj. rrtil-
kiiliizés, szerrvedés feledve van . . ,

A táborra ráborul a rnagas ógn nritrt az Isten bajttil
óvri, jíltékon,v palástja, i

." Miórt nent alszol, l:'ercsi ?
- - Nem tudok, pajtás.

6

ItA NINC§ ltÍD" Nrtű§ tl .tufr,I
íllTA l tiil V Á n t: r$ ítlrN{j

I)c hiszr,,n az útorl tnajcl kidőltól,
_ tíja, az akktlr vrrlt ! 'l'utlod-e, cirtttrorám, lro§_y

}3etn apó scrrr alszik ! .. m<lnrlja elgondolkozva, nrikiizbÖir
rréhány fenyőgaltyat lesz lassari a. tűzre. A zöld ágak ser_
ctl61vc, patl.ogva kurrktlrodnltk iissze és g.yarrtás fcnltillattal
töltik rucg :r levegőt s hataltrtas lángolássál tiirrrek a-tállortűz
kr)rül ttlrlleszkorlő fák csúcsai feló.

- Lál,tacl-c, hogy fel van kiitve a k:rrja ?
I{inek te ?
I]Iát ltcm apánknalr ! A vér átszivárgott a fehér

kötésen, Tegnap lŐtte meg az osztrák. Szászvárbsnál kapta.
lig.vik ttjjgl lrlszakílolt,lt a go|_1,1i. .. J\{aga kczclte az ágyú-ját ós loffi;{glórlstorával verlc cl a rátárnadó ellcrrségct. liz
tlszl fórfi a talpán ! ttát mi sem f:izLunk akklrr, tIg.v-t,.
konté ?

Atrnál inkábIt alhatnál lrrosl. !

. Nt,ln l-rrtltlk. pajl.ás, }lrrssz hír:ehet kapturrk trrirtden-
felíí l _

-* Nc kuvikolj, nrint a lralálrrradírr !

Irele se tréfa ! Hallod-e ? Iinr.'edct fclgvu.itoltírk a
rnuzsirrai pópa oláh martalócai. A várost a cslisz.ári sercfie k-
kel együtt kifosztották . , . a gJi srnlekeket, assztlnyokat, r,d,rrt -
ket lra]omra öltók. . . A nreglnaradt rrrag.yarok az crtl6k}rt:
ntenektiltck s ott éltck nalrrlkig., . a fák fag;,tls riigr.eirl
tengődtek. . ,

- -, Inkább aluclttál . . .
, - Jára, Szelrt l..ászló. l{isllárrr-a nrag_r,ar.iail felkorr-

coltá k .,-Aludj.,.
--_ A Vizaknárrál Puclrnelr a.ltábornag.1, a sóbiitr\,a

aknájátra <loblrltatta bclc lralottainlral. rntg rrz rilő scbestiil_
jeinkcl. is . . . ]}0t} rrtétcr: rné|1, voll az az aklta l ltt el_
hallgttt. §erceg a parázs, lobognak a lángok. nrínthtt á, illcg-
irtózett bonvédek lelkei éIesztttlék a ttizet. l91, rrrúlik r:l
ntiltátl1, 1lerc.

üotttlrrlj csak arra, lrtrg.vatt sziszcgl-ól, :rtttikrrr ii
bic:sako<lrJal tttegviigl.ati }Ia1,osszí,kcn az trjjarl. Nt,rrr ak*rl
clirllni, a vórzi,s. Sót tcltiirlk rti... }Irls1 grirrtlrrl.i az akttára,
pajtás l lttlst l

-,. ,Jtrtlll vrrltra. hit altrdrránk . . 
"



Keler íelóI ha|na-
lodott és a napnyilak

verdesni kezdték a táié-
kot beterítö, hamuszlnü, va*-

tag ködtakarót. A mozdulatIan
szürkesé3 lrssan gornolyogni ker-

dett, ptrává fostlott szét a felette elterüló
leveg6tengerben és alak forrlrálódott ki a

puha semmiból. Elóbb csak et, kerecse n!ollas
süveg. ma|d a }tozzátartozó kemóny íóríiarc tűnt aló ar

g|őra íeszített kopia megcsillanó acélvége rnellett, íztán de-
rékig enrelódött ki az elfolyó ködból él egyszerre hirtelÉn ott

illt a dgmboeskán a lnaga való!ában a lovas órszem. Tenyerét a
szeme elé eríyóIv€ belekémlelt a szitálócló ködíátyolba r mikor íel-
veródött hozrá az óbrtd6 tibor raja, kényelnresebb tartásba zókkenve,
húrozta íel úira a ncdvességtől rttegeresrkedetr ijrit. A köves do,mbol-
d;rlon íelhangzó lókoeogásrr hátraíordttlt és bels6 melegség fónyazte át
szikkadt rrcát" Helyet teremtv€ a szük dombtet6n nénlán odább szo-
rította paripí|át § l€ ncm vette vo|na szernét n nrellette rnegálló íiata|
'legényról. aki prrha bórzekóiében lova nyakára hajolva szomiasan íiir-
késrte a messzeségct, De a litóhatárt eltnkarta lnég a pára, esak helyen-
ként verödött át tétovín rlita valanri eztistös csiilogás. A fiatal lovar
sóhajszerűen íellélegrett :

* Etele Apánk íolyó|a ! Látia-ó" kend, Ögyed bátyám l l
Á vén harcos sziikszavúan íeleit :
* Látorrr, klsul,am, hogyne látnám ! De, valóban az-e l . , . * s

kétkedóen legyintett. * Nerrr besrÉl er a bocskoros nép ós az sem itaz,
lmi olykor kiíordul a szá|ukon ! * célrott arra a szláv idiómáiú han3_
zilvarra, aml kiiört nlattuk a táborban. * Maid ha a magam vén sleme
m€gtnláliil n bizony§Agot, akkor elhisiern !

Azonban Árpíd, n íeiedelemíi c;ak tovább feszegette n köd titkát.
mintha a lelke ereiével válaszra kényszeríthetné a hallgató ldöt, mígnem
B táborbnn íelbúgó kúrt*zó visllafordíttatta vele vaederesét" A morva
*rtiszláv köv€tei ött t§longtük mindannyian a vezéri sátor elótt ós
egymást túlhnngoskodyl ösztökélték a tolmácsot valamire. A bolgár
rabsrolga, ikinek |obb sora vrrlt, nmióta a Maeotis nagy tavának part!án
! .nagyarok kerébe esett" mlnt rzabad legény korában bármikor, ki,
hárnozta a morvák nlondanlválóiának velejét. tiszté§té8ludó mordu-
lattal íordult a vásári tsibilit görb€ kard|ára timaszkodva, kissé me3-
t?€tő.n figy€lé, nf$nyo§ pikkelypáncélt vise!ő íeiedglmi féríihez :

9 * Hozzid í<llyamodnak, Alnros vezér, Na3yuram ! Azt mondják,
hogy a két íolyó közötti rentetetekb€ft nrindenléle kóbor, buldokló
nép él és §lynnok mint t íarklsok, Losből nlegtámtsdiák, kardélre
hányiák az id€8§nt, bármekkora §eret8€l jön is. ölaalról, hátulról
mardosnak be!6je, alután sltűnn€k i§fiét. Jó lesr hát, hs felkészúlsr
l kürdelemre vitér harcoltiddal,

-á űlilIrlilű r.§ű

Álmol clak íe;,
bólíntáreal váleszolt

és ar aláratosen hailongó
morvák íölött elnézve, ó ir a

láthltárt kémlelte. amely már
allnyo§ napsiitésben íürdött és túl

t íolyó sréles ívén, végtettnnek tetlzö
erdök röld íalát sregte a tovább törekvök elé

7 és csupán akkor íordult el, mikor íia leugrott- elótte menlerOt. Látta Árpád arcán az izró leliese"
dését és tudta. hogy feléledtek benne a kobzosok regéi,

arnelyek a tibortíz piros lángián szállnak fel a csillagok íelé.
lsten kardjáról, Etele királyról, magyar lestvéreiré hagyott örök.

ségéról. széthu|lott nagy birodalmíról. Hiszen nré3,ar este is ielzen,
dült az ének és beleszórta az éjsz*kába lrnák királyíi hö§i történetét,
aki maroknyi hlvéval keresztültört ezer ellenség gyürűién, hogy al-
yigye a vészhírt a keleti harában maradt testvérekn*k él ínost ott
lovatol harcö§aiva} l hadak csillaggal himporos útián.

Maidnem rrgyanazzal a..szóval felelt íia kézmozdulatára, amellyel ó
a íolyóra mutatoti, akár Ogyed, e vén harcos:

-* 0e valóban §tcle kir{|y íoldjt-é | . , .

Hert tatiszláv követei erre a kérdósre nem válaslolnak, f'likor
az órillók * határról bekisértÉk a kóvetsé3et az €tllkör,i hazába és ezek
a lenha|ri. ítnporl beszédű emberek segítségét kérték t m:isik rnorva
király, Privina ellen, a íaggatásra, ök bitorolják-e Étele. nagy,íeiede|tm
örökót. összenéztek és nem tudomul §réttárták ke*üket. Erek csck
gazdag z:ákrnányt igértek, ararty,eziitt marhát. íegyverek*t él hall,
grttak r íöldról.- Es anrióta i 5e,,e8 átkelt a nagy }tegycken" mindig a nyomokat
kutatia § bár egyre inkább {r6y tűnik fel, mintha a koboztrs énekEk *lc,
venednének meg, olyan a úiék, olyan ez a szőkc. sebes íolyó, bizros
nyonr rnég nem akadt, A: a sok ragyva nép, aki eddi3 {ttiukbr,k€íüli
ei az elrö-kardvillanásra meghaitotta a d*rekát. még saiát apái é|ctéröi

l,
t

:
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-.....Ug}, hírlik. ]_rogy , az or()szt lrír,jIr scgítsrigíil 1.|écs.
!.gyed_ül_netn tud elbánni veliirrk ! llírirrrh-r:-r.lrrui g5.űlii-
lettel ?_ Enrryi ellenséggel ? Lá|,otl, trrílg aztlft is rÖánfr" iöl.nek, akiknek kenyeret, otthont é§ baiáti iobbot nvuittrt-tunk évszázadokon keresztül, arnikor az" ültlözéstik'elől
hozzállk menekültek. . .

A tűzbe merednek. A körülöttük alvók egyik-nrásikafelúti álomittas fejét és haragosan kérdezik: lritiót il;r.éiar;;íe F'ercsi ? l

, Lépések ropo€!á§a hallatszilr a hólran. Arra nézne l<
vaIanlennvicrr.

Karcsri alak tűnik elő" Akik rrem alszanak, vigyázzbavágiák tnagukat.
*'' Miért nem piltentek, fiúk ? Nen altlrltrrtok retrdesert

napok ó_ta ,- néz rájuk szigorrian a jövevény.
-. Ornagy úrnak alázatosan jelenlcllt . tiem ttrdultli.* - I€9n rossz híreket hallottrrrlk. Arról bcszéIgettiink.

_ IJercsi meglöki kön1,,ökével a szornszédját-: -- Petőfi
orrlág§,-.- sugJa.

.A fi_ltal ő|]rug}, leül a szalrrrára és súl_vosarl ntered alűzllc.
__ Hát tiljetóii rnár le l szrll nt,eisen az állrlogálókrárl. ,Mit hallottál ? Ftcszólj l

_." - Hát, instálom, Rehe örrrag5l ]-rr Iegónyei azt, is motrcl-
ták ma este, hogv Dóválr Sololnon lribun r;trrfíirrlőt rend(r-
zett a magyarok között .,. Az ebanyját !

-- Hát tnóg nrit lleszóltek ?
_ {il,ulaíchérvárott, periig -- írjságol ja a má§ik ,-

az e|őreki'i]rlöl1, sebesiilteket az osztrákok elfogt.ák s eql,
szálig felkoncolták, iltit vétr:ttek ezek a l.elretetleri'embereliil
-"- csikorgatta a fogá,t. --- Közttik vcrlt ]mrtrs bátyánr is...
szegény . . . n_vugocljók békéb'en . . . Az.Lán nrcg úgy hírlik,
hogy az Oltnál tnár tnuszkákkal is talátl<ttzt,ali * 

'Krlssutlr*

huszrirok , . .

Az őrIragy hirtelen feltiti a fciét. - ()s:rk ncnr í(lllek ? !

- - n(z rájuk rnegütliözve.
-- I"él a haláll Mi az.tárr ncrrr ! trgrik ít,l a legónr,,
Fercsi sem állhatja szó nélkiil : -'Szerettldrrk 'nlítr

otlasózni nekik, t|tgy Isten igazában ! I)t min<lig csak trát_-
rálunk. Nyorrrrrnkllan az ellenség, tnirlt. a rnél,ges kuvaszok,
helénk szeretnének rnarni. Csak győzzíik eli,ieszterri őkel,

Ne búsul.jattlk, fírik ! 'I'urlja t3enr apánk, hogl trlit
csinál. Az ellcnfél tr'tlerőben varr Netlr vehctjük íel a kíiz-
<lelmtrt. De itt Piskinél nern eresz[jtik át a hiclorr őkcl..
Erősítést kallunk ós alaposan visszaarljrrl< a kiilcsönt, Ne
íéljeick. mí€| Bem parancsol ! Á harartgok is ezl zrigiák
llap-nap trtán: lJenr... Benr ", .,fiern.,, (iyőzni fogunk,
mert lJenr a szabad§ág régi bajnoka - beszólt folhevtilve
a költő őrrag},. -,-, Bern tizennyolcóvtrs korátratr ulár az
orosz cl1_9n harcolt Napoleon §eregébcn a lerrgt,el függetlcn_
§égért. (5 volt a clarrzigi hős. 183i-berr nópi,iíi;k sza)iáasne_
harca alatt ő vívta ki az iganyei győzelrrret... ós rrclki vtrlí
kösziinhető. hogy Osztrolenkánál neln }rullott végleg porba
a felkelós Lépett zászlaja . . . Vódelrnczi Varstit a császrlri
lradak ellen l Negyveírnyolc októberébctr 'Rót:sbctr kiiztl l
serkenti a lakosságot a kitart,ásra, nríg a nragyal felszalladllri
seregek meg nem jelennek, De a bécsi bürgcrek jolrban sztl-
rették a kényelmel és hamar megunták a harcot.... S
rno§t minket vezet magyarokat l Fel a fejjel. fiítk, ha rrent
akarjátok, hogy faképnél hagyjon nlinket.

-*" Azt már c§ak nem te§zi --* bökken kiizbe Mózsi bá.
Petőfi már áll s az arca szinte lángol, úgy folytatja:

Amikor l(ossuthnak felajánlotla szolgálatait, ezt tnorrdotta :

.,Magyart szlvesen vezet,ek, de len§yelt soha, l lllég volt
a széthtlzásbót t A pártoskodásllól l" lizL a monrlását el
ne feledjétek, honvédek. Ez élni fog akkor is, anlikor mi
nrár netn leszünk l Most jön az igazi liemény klizdeleln
csillapodik a segédtiszt hangia, "- - Pihenjotek, alu<tjatrrk,
I3em apánk új tervet csinál . . . petlig alaptlsan gyiitri a
sebláz. A Sztrigy hídján nenl fog átjiinni az ellenség t

Valalnennyien a tüzeL nózik újra. Arcrtkal, 1lirtrsrit
fcstik a lángok. Olya4ok valamenrlyien. tnittt bronzl)a önl"ötl
hutulmas szobrok. Arnyékuk rrregnvriltan, Ílriásira növe-

kcrlve l,ilrrírl lt ltay<ltt. \'irrasztaltak. virrasztanak élltrrt rtós kenrény elszárrtsággal a rnagyar éjtszaftában.

*'',

Nehezcn kiiszörrtötl a fárarltarr alvó §er{lgr(l a lrairr*l
1ll49 február |i-óll. Az ég sziirke, a ltriesós etatÍi,, n sziiiqv
|olyóban harsogva za.ilik-a jóe. Á ltlvak türelrrrellenül nái;ÍÍ_ják a havat

A ttllsó partról hirtelen vad lárrna hsllatszik.
-,- 'Iánracl az osztrák t .- - szágrrlrl a hír.

_ _ Ugy is van._Mint a sáskák törirek a jobbparti hítlfíi
őrsógérc az clltrnfél lovasaj. }Iegdtir<lülnek az irrncnső lllrla-
lon f}enr ágyíti. A l.'őr,tlzór lnagá c(llrrz; Gábor Áron lt{r.úri_
val. A ltrvasok visszn is húzílduak cg.yszeriben, ]\tess;,.blat-
nak odaát is a6ágytlk s tlrtlgkt.zdííclík a l,iiz-tírstrqi tlárllai.Lovas httffi.r,ok sz:iguldánítk a |)araIresokkiiÍ.
. .. '|',i_z óra_iájbhn_ az oiztrál< úlra rirtianioa-fiiii; a .1liski
híd ellen, Mindhiába : sorl.űz a lelelet.

A honvédck kiil,iiíl. szlijról-száira jár Heni l,áltortrrlk
íizenete: ,,t{a a lrícl elvósz, lirdély is' clvész t''
'' Borzalmas for<lltlat áll be. I<iizél tórkőztek az ellcrtség

iilc,6ci és. kartács[űzzel árasztják cl a hirlat. 1'tcát vágrlrrii
az éló'k között .. . Iliiriigrtck'a sebesültek. . . sokasrliírraka ho]tak. A Sztrigy vize rrrcglrirrlsodik a hidrtil lccsrlrgr'r
vórt11l . . , űőziilög a lrírl és r6z.saszíníivó válnali az ris)ti
j.ógttimbök. Magl"arok és oszlráko,k t<llorrganak a lrítlolr.
Hecsegnck a ]iarfák... egyhelyt bc is t('r]k..,.,\ hítl is
neg_megroppan a rajta dú]ó kiiz<tclc,m súlyátri|. Kót titán
fesziilt egymásnak.,,
. lillclnrolran: jö1 l A hrlrrv(lrlek szrtronnval rryorrrjáh.

vissza a hidra tört e|-lenségtlt..Ia.i annakl aki rrónt ttttl lnejte-
kiilni í Vagy rrlcghal, vag.v a z:rjlri jógláblrik lir)zó zultalr,
l{alá lhörgós., varl hajrá ós 1litsl<rrropogás t er§enyez egy_
trrással zítgó viltarkórrl . - ,

Mcgjtllcnik I}em. a vczór, :\ liiserc$gcl átlitrI a }rírlllrt,
\'t.rik az osztrákot.. ahrrl r:sak órik !

Az tlllcnség is eríísílést ka1l. ligy,_k<lt g.yengéllb legí,rlr
arttilitrr nteglát.ia a ilóllás [clr|ili <lorrrLrrrkról lcr'iziinl{i dIleri_
stiget, forrltrl, lrog5, íttssolt. l}enr rájrrlr lriáll: ,,Ntl ítrss,
nlag}:ar, ltt, luss j lla ttitrcs ,lríd. nintls haza ! [Il.ánarrr !"
A fiivezór ilz élt,c á1.1 s nritsetrr l,iirődve á veszóllyel, (,tt vag-
no'*'l1l*.rl,:í';'Í''nru.ro 

!. }lag.yarrlrszág ! lnint az oiik:i11
tliibőriig elő a trlrkoltllól a ltiriltás s tttitrl, a nrtrgszrllltlIi,ak.
tttetr_nek a rajongva sztrrtltt,l l, yrrztit, rrtán. ljcrgcieg szrigtrlrl
az ellensógre, rtcln ctnllerlratl ! SztlrIrükherl a halírl árrriélia
siitéter!ik i Siázsz<lrosatt j:r,i ltrlrak, aki iclcjóbcrt ttettt lieres
frrtris|ratt ttrerretlí,kct . , , l]tlltltliir.diilnck a hi(ll,itől az írg}.úk
is (ls lclrartyrrtlol,Lali az rlllcttség lrarr:i lobogíri " . .

i{ire észrtlv(,tlcrriil leszállt az estt, rrragj,ar kiirtiisi!k
|'úrjtrilt a gyíízcllrrcs harcllirn kiíárnclt sert,gneii a 1aliarorlrit_
a piski hírJná|. 

,

Alszrrl-c, ljert:si ?
tla hagysz, ahkor igtln.
Ntizz fel az ógre" l,átorl-e azl a szilrtlrkázíl csillagrlt '?

Mclyikttt, pajl,ás ?- AzL a legfénytlseblrtlt.
, - l,.átonl,-- 'l'urlorl-c a ncvét ?

Ma,id rrteglnoIldod,,lra akaro<l,
- ,. A,z l}etn csillaga ! Pelt{ífi őrnagy ttronrlla.()szt.rolenkánál clhalványtrlt a fénye, rlt rióst írjra leljes

széllségóbcrr ragyog.
. -,Altttlittnl<, pajtás"
" No, alurljtrnk . . .

I'ihctr a tálror. Csa k az órszelntrk ttlllognak § lllclegítik,lclrcllet íil<ltcl g(,nrtlcrctl e t,t rrjjaikat. A i'aiúllarr is lruiirat
a siitótsóg. (]sak IJcm _(á}l<lrnrlk szobájánal< ablakából szítró-dik ki torlrpa férry. libren yan a vczór. Virraszt a2 ályó
§cr(lg s { |neggyiitíjrl, vóráztall.a errlél.vi l'itld fclctt.

$nfr:rngftopuzaen anu.ag.aft.ft,al!



is *lig tud valamit, ámi pédi8 óuön túl van, az *lőttíik félelrnetes sótétsóg,
Etele király íöldie ! ".. De ió lenne a bizonyosság tud{sávtl tudni,

hogy .az"é ez a íöld l * és rigy menni rá *t elíenségre. nrínt a logor
.örököt háborgató rlblóra. aztin hazavinni a hírt, hogy az örökség nem
yeszeit el.

Töprengéséból a hadnagyok kuriongatásal riasrtották {el, Bomla_
dozóban volt a tábor, a vitézck c§apntokrl szedelözködtek, pihent pari-
pák örvanderó nylhogása. a készülódór moraia tóltöt.e meg a ltvegőt
{s a derél{had vezére, O6mánd is Íelcsapta ósz varkocsaira tigri§préme§
kucsmáiát, készen az indulásra,

Álmos elértette a fia szoméból kicsapó néma kérést,
* Nyargelj elöre a kénrlelőkkel * vetette a szót Árpádhoz s k,öz-

ben íelsrökkent ágrskodó. sréníekete lovár:r, hogy a hadnagyokhoz
vá8tis§on. íneg §6ín várvl, mig Arpád ellndul portyízóival, aklk zor-
donan íogták körre az utat ínutatÓ, iiédt morva íöernbert,

Mire a nap a íák csúcrilg kapaszkodott, már úton volt a sereg,
átúsztrtv* a lígyhabú íolyón és a kémlelök alakili belevcsztek az erdó
rengetegóbe. A tölgyek között imiít-amott íaragott köveket léptek
át a lovak, a haral:t alatt épített ösvóny bukkant fel néhol, de ember
nem mutatko?ótt é§ nr elpusztu|t életet hirdető rornok körött egyedül
3 megriásztott vad robogott hangos csörietésrel, lrz árnyak mít,is,mét
hosszabbodni kczdtek, mikorra megritkultak a fák és az erdó hslyett,,
oagonyokkal tarkltott §elym§§ füvű sikság nyllt meg a §§reg elött. A
portyázók c§oportia nyombnn szétszóledt ér mint caontíé!ű ! sűrű
iraibán, szántott keresztül minden talpalatnyi helyet. Ögyed a balszár-
nyon nyargalt kopi;isaiva! és örökké nyughatatlan. kutató tekintete a
íiatalokénál előbb íedeete íel a nyirfaligetben lappangó lovasok árnyékát,

Kurjantva szólította maga mellé legényeit és a kis csapat holdszarv
formájára sréthúzódva, próbálta közrefogni a rejtőzkód6ket, Az idegen
lovasok maidn*m nyíllövósnyire bevórták a szélvészszerü vágtábán
köze|edóket és c*upán akkor hagyták el reitekhelyüket, mikor bekerí-
tően hailott a holdstarv két vége a nyires ntögó, Apró. mokány lovaik
nyákára slmulva, ugrattak ki a íák mögiil, te3tük §zinte egyb€nőtt pari-
páikóval, ógyed, aki netn látott tendesen lovagló embort a ma3uk
magylriain kíviil, amióta elkeriiltek a hét törzs íötdiéről, a várható
tusa izgalnrában döcögősan íelnevetett és olda|t tekintett, számbavéve
legényótt a viadalhor. fkkor ótlótt rá, hogy Árpá{ is ott nyargal mel-
lette :

* Micsoda népség ez, kisuram l * süvölt§tt át a feiedelemfiher.
* Hiszen euek harc§s nródra értik a lóval bánásr ? ! - s hosszú. éles
füttyel utasítotra az üldözés hevétól egyre jobban nekimelegedő por-
tyázóit, |őiienek ki egyet-kettót a nrenekijlők köziil, mert a távolság
ahelyett, hogy kézltusárryira íogyott volna, nöni kezdett, pedig lent
az éghajlrtban úiabb erdó lotótlett s ha az idegenek elérik oltalmató
sürűiét, akkor lert v€thetnek, csúnya kavarodássá változtatva a könnyű-
nek ígérkezó csetepatót. De nrielőtt azonban megf§§zítétték volna az
íjhúrt, olyasmi történt, anri felkavarta a v6n harcos nyugaltnát. A nrene.
kedők vágta közben anélkül, hogy lehelletnyire is csökkentették volna
{z iramot, hátra fordultak lovtrk lrátán és nrír hullott is üldörőikre az
é3i iídá: a siivöitő rryllverrzók fergetegóbtn. Ögyer! zeké|ét i§ ú8y c§apta
át egy a karián, hogy nagával tépte a szívós dámvadbőrből vnrrot. uijat,
felében-harmadálra1. a' üldórés eddig nénla iltalma a nemvárt *se_
mén7re szinte lángot y§tett. Ogyed a csuklójáról lelógó vékony szij_
korbáccsal odacsípett lova vékonyáb,a s miközben torlán kiszakadt a

ostorozáshoz nem *zokott hítarok Íelnyihogva, íujtitó tüdövcl. vihór-
szerű.lramba csaptak át s egymásba rohant a két csoport.

Ogyed és Arpád közé egy tagbaszakadt, íde3en harcos került, Fét-
kezében kardot srorongatótt, i másikbln h*rci csákányt, epró, fekete
szeme hideg nyugalomnral villant kl a írank lerrezsislk védóie mö6ül
és térdmozdulrttal kormányozva parlpáiát, kápriztató ügyességle| hárí-
tottr el á kettó§ támadi§t. Felágaskodtat* hóke lovát, csákánya hajszál.
nyira Árpád válla mellett csa|ott el, azral máris ÖgyednJt ro'hant,
hogy ledöntse. Ugy vicsorított lelógó, vékony bajusza a,latt, mlnt az ,
otthoni sátortlibgrokat órzö, hatalmns, hóíehér kuvaszok. Árpád Ögyed_ 

-

del rzonos mozdulattal k3ptá hátrn i 
'€iét, 

m§rt lde8§n§§en, furcsa
kieitéssel ugya§, de eltéveszthetetlenúl testvórnyelven mordítotia rájuk
az acélföve3e§ harcos a szidalmat:

* Hogy a sülly essen belétek |.,,
A íeiede|emíi és a vén portyító hdnagy kitngedte markából a

kardot és mlntir ugyrnaz a gondolátszikrn gruitott volna világosságot
bennük. egys4{re dobták rá magukat kétfelöl a magyar nehéz átkot
íuió idegenre, Ogyed paripí|a fáltörő kosként dőlt neki a hókának,
egy lendület l a közreíogott harcos tompa zökkenésssl csrpódott a

íűre. §ajít csákánya ütötte íóbe, Mire felesrmé|t, vóge volt á tu§ának.
Legényei kdrzül ki ledöntve feküdt a §y€p€ní ki hátrakötözöit kéuzél
ciikorgatta íogát a kerecsenytollas süvegű, idegen portyázók közöt1,
aklk tigy támadtak rájuk, tigy emelték a kaldot, hogy ismerős völt min-
'den mozdulatuk - 9lyan i§m§rő3, mlntha a maguk viaskodásának tükör-
képét látták volna. Es ezeknek az idegen portyázóknak döbbenet marta
képét, amint lesték, hogy ocsudik íel kábulatából.

* Ki vagy té ?. , . * hörrent rá a íehérbaiustú ör§g vitéz § meg-
rázta a vállánál íogva, hogy gyorsítra a fele|etet.

A frank sisakos harcos íelvágta fejét és dölyíös-hetykén szűrte a
íoga között a szót, azt a §zót, nmit már előre tudtak:

* Etele király maradéka volnék | , , .

Nagy-nagy csend hullott köré|ük, a legények kéléből visszazökkent
a gyepre a párharcban legyűrtek zsákmányolt íegyvere § az €gyik pör-
tyázóból kibuggyant a döbbenet:

_ Testvért vágtunk.., a keservét ! * és esetlen 8yen8ód§é83el
látott hozzá nyomban, hogy talpraállítsa me3szabdalt elleníelét, míg_
Arpádék és a hun hadnr3y c§oportia csak állt és nézte egymást a szá-
rrdok ótr sóvár3ott találkozás áhítarával, aztán a k6t csaprt egybe,
keveredve megindult az erdőből kibontakozó magyar íősereg felé.

Mikor od:rértek, kisvántatvr úgy megbolydult a sereg, akír E tó
tükre, ha hirtelen vihar csap rá, Szállt.gzállt az uiiongó kiáltozás, ma|d
rnegint rendbe szedclőzködtek és kocogni kezdtek a lovak. Alkonyatra
elérték a Dunát; Almos vezór a íekete hun hadnaggyal oldalán nézte, mint
úsztat át sorbr-sorba ezernyi loya§ vitéze ás nem mozdult, míg fel nem
hangzott a vezéri kürt hívogatása, Tekintcte rl}ból meg úiból vógigciró-
gatott a hunok kiclíny e§oportián, mintha nem tudna eiszakadni tólük,
Megfogta az előretámar:kocló testvérharcos karjár :

_ Nem jó ez a búcsú ! Jertek velünk ! Benniinket most harcra
hívnak, hát nem mlratlhatunk l Maid visszat6rünk együtt. . . És ott 

"íolyók közti slkon viir bennűnket a hét törzs, vária, hogy hirt vi§yünk
Etele király örökéról. Hazamegyünk és elindulunk lde ! Nem vagytok
többé egyedül !...

A lekcteképű hadnagy tagadóln intett:
* Nem mehetünk, Nagyuram ! ltt a helyünk I Apáink hitet tettek,

hogy karddal a kezükbcn vódik a két Íolyó körét minden idegen íaizat.
tóI, amíg valaki el nem jön keletről az iirökségért. Bizony, nagyon meg-
íogytunk ! Sok milrasrna gyiilevész nép kerengett erre és ugyancsak
keve*et pihentethettük a harci csákányt, amióta a Nagyfeisdelem le-
húnyta szemét. Pedig de sokszor megúiult azóta a hold az égen ! Alig
néhány sátoralia hunivadék órzi már, 8yepüt" de őrzi ! Hát tsak men.
jetek most és lta visszaiöttök, rni megint <rtt yárunk a folyóprrtcn ér
akkor majd vidánt lort ülhetünk, elsőt a nrgy,ém.té§ óta. Kibőjtöljük
rnég ezt a kir időt, tnnyi számlálatlan év után ! . , . Legyen vatetek a
győzelem I

Es a dombocskáról íigyelte nrozdulatlanul. mint valami nehéz kö-
bátvány, rz rrtolsóu| átrtsztató lovasokat, Ögyedet, Álmost, Árpádot, a
hár<rm magyart. aki elsóül lépett testvérként százévek után Etele íöld-
jére. Mikor pedig a sereg már eltünt a túloldall sziklás hegy mögött,
ó is megfordította lova íeiét és vítézeivel, lasrú koeo3ással elporosr_
káltak a túlsó határ íelé. Mert sok volt az órhely. sok ernbercsikasz buj-
kált a nádasoktran és ,kevés volt d várta. Oly kevós, hogy mire Éty em-
beröltö múltán úira ma8y6r lovúok itattak a Tiszában és hívták hosstú
kiáltással a hún testv3reket a nagy áldomásrai már nem íelelt senki a
hívásra s a paripák néhol íuitatva léptetteí< át a benőtt ö§vényéken
eE!-e1y még alig korhadó csontváz íelett.-' Áipád, lni,,t-h" maga mellett érezné Álmos vezért, aki mellöl ető-
ször tekintett végig ezen a sóvárgott vidéken, nehéz sóhaitá§sal íor-
dult a körülötte csoportosuló hallgatag knpitányokhoz:

-- Megkéstünk !.. .

Este volt ós amlnt a §er€g a Tiszába ereszkedett, tigy tecz€tt,
mintha a csillagos égboltról a folyó tükrére y§t6dő Hadak Utjáról
vonulna le, hogy birtokba vegy€ az örökséget, hogy átvegye a kardot
azok keléból, aklk a benőtt hadiósvényeken, §te|e földiónek védel-
mében. a testvérnópet várva, helytálltak ar utol§ó 
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Puskás Tivad áf , a tele{onhírmondó feltalálója
Kevesen tudiák,

hogy a rádió őse, a te.
leíonhírmondó, amely
lényegében szórakoz-
tató műsornak egy
központból való adása
előfizetők számára -magyar ember talál-
mánya, ,névszerint
Puskás Tivadaré.

puskas Tivadar
élete annyira érde-
kes és tanulságos.
hogy nem árt, ha mi
cserkészek megismer-
iúk ennek a lángeszű
magyarnak "pállafutá-sát. Hiszen,az isme-
retlenség homályából
küzdötte íel magát
annylra, hogy Edison,
a nagy feltaláló barát-
iának nevezhette ma,
gát és az angol király
volt a tanú esküvóje
alkalmával.

puskás Tivadar
előkelő erdélyi csa-
ládból s:ármazott, de

Budapesten született l845-ben. Atyia Puskás Ferenc vállalkozó volt,
aki korán árvaságra hagyta három gyermekét. Tivadar éppen akkor vé_

terte el a bécsi Theréziánumot, amikor atyja me3halt és így kenyér_
kereset után kellett néznie.

Már egészen íiatal korában nagyratöró tervei voltak, azonban úgy
érezre, hogy ezeket az akkori Magyarországon nem tud|a valóra váltani.
El akart menni tehát szerencsét próbální Angliába, amely ország akkori-
ban a vállalkozások és ipari munkák nagy lehetóségét nyúitotta.-lgen ám,
csak ennek volt egy nagy akadálya, és pedig az, hogy nem tudott egy szót
sem angolul. Ez azonban nem riasztotta el tervétől, Hogy akaratát az
angol nyelv tanulására összpontosítsa eredeti ötlethez íolyamodott :

íél íeiér6l leborotváltatta a ha|átés ezáltal kényszerítette magát. ho8y -emberek közé ilyen állapotba nem mehetve - minden ide!ét az angol
nyelv megtanulására íordítsa. Ez annyíra slkerült is neki hat hónap alait,
hogy még a született angol is alig vehette észre az idegenszerűséget
beszédében.

Ezután már nem volt akadálya annak, hogy Angliába utazzék. Ott
ügyessége révén rövidesen állást |s kapott egy nagy angol cégnél, amely
yasútépítéssel foglalkozott. A londoni Brothers Woaring cég volt ez,
amely vállalat építette többek között Magyarország északkeleti részében
is a vasúti hálózatot. Felettesei hamarosan annyira megkedvelték, ho3y
egy-két év mulva a mult század hetvenes éveiben teljhatalmú me3bízott-
ként őt küldték Magyarorságra a va§útépíté§i munkálatok vezetésére.

A rábízottt fe|adatot megoldotta és a vasr]thálózat megépítése után
riira Londonba került vissza. Nem maradt azonban a vasúttársaságnál,
mert aiánlatot kapott Coloádóban egy úionnan Íeltárt ezüstbánya me8-
vételére, Kitűnő érzékével íelismerte, hogy a iövő az arany. és ezüst-
lbányászaté és ös§ze8yüitött pénzén meg is vette a íelaiánlott bányát,
Azonnal leutazott Coloradóba, amely utazás természetesen abban az
időben nem ment oly símán, mint napiainkban, mert a vasúthálózat
,Amerikában még nem volt eléggé kiépítve, Hónapokig eltartott, amíg
rázós és döcögó postakocsin New-Yorkból elérkezett működési helyére.

A bányavállalat nagyon jóí iövedelmezett és szép iövó előtt állott.
Kis híia, azonban, hogy Puskás Tivadar a világ legnagyobb és leggaz-
dagabb bányatulajdonosa lett.

Ugy történt ez a dolog, hogy egyik ügyes bányásza szabadságot kért,
'hogy az egyik közelí völgyben arany után kutasson. Puskás megadta neki
az engedélyt és a bányász nehány nap mulva vissza is tért egy csomó
,kóvel, amelyek állítólag aranyat tartalmaznak. Puskás magával vitte
ezeket a köveket és Chicagóban megvizsgáltatta egy vegyésszel. A ve_
gyés. negállapította, hogy a kövek rendkívül gazdagok aranyban. A vizs"
gálat után Puskás nem tért yis§za azonnal Co|oradóba, hanem Filadel-
fiába ment, hogy egy hirhedt csalót, aki technikai ,,találmániával" súlyos
milliókat szedett össze hiszékeny emberektól - leleplezzen,

Ez a Keley nevű csaló azt hiresztelte, hogy olyan gépet szerkesztett.
arnely egy úi, ismeretlen eró révén nagy tel|esítményre képes, anólkül,
hogy bármilyen üzemanyagra lenne,szüksége. Puskás belátta, hogy ez
képtelenség és igyekezett meggyőzni azokat, akik a,,feltaláló"-t anyati-
lag úmogatták, hogy megtéveszté§ áldozatai. Azok azonban kinevették
és nem hittek nekí, Miután a,,feltaláló" titokzatos gépéhez nem engedett
senkit, eredeti ötletéh€z folyamodqtt: megvette a szomszédos telket
és lakóházat, lnnen földalatti aknát készíttetett Keley műhelyéhez és azcn
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kpresztül egy éjtszaka átment terepszemlére. Megállapította ekkor azt,
hogy Keley által hangoztatott titokzatos erő tulaidorikópen sűrített
levegö, amelyet nagy gőzgépekkel sűrítettek tartályokba és onnan
csapok megnyitásávrl engedték be a gépbe. A sűrített levegót abban az
időben pedig már ismerték.

A íeltaláló megiiedt, amikor észrevette, hogy Puskás íelíedezte
titkát és hárommíllió dollárt igért neki, ha nem leplezí le, azonban
Puskás igazságszeretete nem ismert megalkuvást és a ,,Newyork Herald"-
ban közzétette, hogy milyen csalónak últek fel a hiszékeny tőkepénzesek.

Ez a leleplezés azonban négy hónapiát vette igénybe. síetett is vis§za
iól végzett nrunkája után a Colorádó melletti völgybe, hogy aranybányát
nyisson. azonbá9 pagy volt a meglepetése, hogy a távozásakor mé8 telíe-
sen elhagyott ÍiEatlan völgyben virágzó várost talált és minden talpalatnyi
íöldet megvettek az aranykutatók^ Tehát a csaló leleplezése arany-
bányáiába is került. Ez elvette kedvét a bányászattól, eladta ezüst-
bányá|át is és vi§szatért Európába, hogy úi munkaterúleteket keressen.

Ebben az időben a teleíon még ismeretlen volt, csak a távirarozás
volt feltalálva. Puskás arra gondolt, hogy egyes városokban nagyobb
,cégck között létesít egy közpónti távíróhiiózaiot, amelynek segítsJgével
az e8},es á|lomások távíróielek útián érintkezhetnek egymással, Fzt a
kóuponti távíróhálózatot Brüsszelben akarta íelállitani, és éppen tár-
gyalni kezdett a városi tanáccsal, arnikor hirét hallotta. hogy Amerikában
Graham Bell íeltalálta a telefont és Edison tökéletesítette azt.

Azonnal átlátta, hogy ez a találmány sokkal inkább alkalmas egyes
előíizetók egymással való érintkezésének biztosítására központon
keresztül, mint a táviratozás, Félbeszakítja tehát tárg7alásait a brüsszeli
városi tanáccsal, azonnal Amerikába utazik és mint ismeretlen beállít
Edisonhoz, hogy a találmány értékesítési iogát adia el neki Európára.

Á ,,Menlo-park varázslóia" - ahogy abban az ldőben Edisont
hívták, - nem akarta elhinni, hogy a telefonnak gyakorlati értelme lenne,
inkább holmi iátékszernek tartotta, de Puskás feltárta elótte a központi
telefon egész tervét. Edison nagy lelkesedéssel hallgatta és a végén
belátta, hogy Puskás találmánya tényleg korszakalkotó. El is adta neki a
t€lefotr értékesítésének iogát egész Európára, Anglia kivételével, *.
kettőszázötvenezer koronáért,

Ezt a iogot Puskás késóbb eladta az egyes országoknak, Francia-
ország és Magyarország kivételével. A magyarországi iogot bátyiának,
Ferencnek a|ándékozta, míg Párizsban ő létesítette a világ első teleíon-
központiát. A párizsi teleíonközpont az ó tulaidona volt és nagyon iól
iövedelmezett. Erdemes megemlíteni, hogy ő tervezte a teleíon kapcsoló-
táblát és azt is ő találta íel, hogy távoli vídékekre lehessen telefonálni.
Sőt érdekes, hogy tóle származik a ,,halló" szócska, amellyel a tglefon.
előfizetók egymásnak ielentkeznek, Ez az egyszerű magyar eredetű
szócska hangzik a világ valamennyi teleíonjában minden nap és bizonyítia
a magyar 8éniusr diadalát.

H iután Párízsban soklt betegeskedett, mellesleg íeltalálta a vl llamos-
autót, hogy annak segltségével közlekedhessék. Közben irodát ir állltott
íel, arra a.célra, hogy találmányokat vásárolion és azokat tökéletesitse.
illetőleg beállítsa a gyakorleti életbe. Különö§en €8y francia mérnök



találmánya tet§zett neki, .8y kis kormányozható |éghaió" Ebbe a talál-
mányba ren8eteg pénzt beleólt, míg végre megszületett az első modell,
amelyen föl is lehetett szállni, kormányozni is lehetett, de csak szélcsen-
des időben. Frre a találmányra ráment a párizsi tele{onközponr is,
amelyet hárommillió frankért adott el.

A kormányozható léghaió kísérleti példányánál ráiött azután arra,
.hogy tovább kellene tökéletesíteni és a hajtógépezetet is könnyít€ni
,kellene. Erre a célra az aluminiumot találta legalkalmasabbnak. A további
;kísérletezésre azonban már nem volt pénze, úgy hogy abba is hagyta és a
ikornrányozható léghaió feltalálásának gyakorlati kivitelét |óval később
,csak a német Zeppelin gróínak sikerült megoldania,

Még amerikai tartózkodása alatt ismerkedett meg Puskás Tivadar
Vetter von der Lille Zsóíia grófnővel, akit, amikor Európába költözött,
Londonban íeleségül is vett. Az esküvőn az egyik tanú tiszt§égét Vll.
.Edvárd angol király - akkor még walesi herceg - töltötte be. Ez r
körülmény is bizonyítja, hogy mindenütt, ahol megfordult elismerést és
megbecsülést vívott ki magának, még a zárkózott természetű angolok
között is,

Párizsban érte a hír, hogy bátyja rneghalt, Ekkor honvágyat érzett és
hazaiött, hogy a budapesti telefonközpontot megszeryezze. Bátyia
ugyanis nem tudta megindítani ezt a munkát, mert nem talált,tőke-
pénzeseket. Puskás Tivadarnak nagyobb szervezői készség?,,lvolt ésl,
amint kezébe vette a budape§ti telefonkózpont létesítését, azt rövid€sen
tető alá is hozta és jövedelnrező vállalkozássá tette.

Amint ezt létrehozta, nyugtalan természete újabb utakra viszi.
Régi működési terét az aranybányászatot akarta hazánkban is meg-
szervezni. Nagy költséggel feItáratott egy aranybányát, de ez nem

iövedelmezert. Próbálkozott azzal is, hogy ásványi alkatrészekből gyárt-
son szapPant. de ez sem sikerült, Mégsem csüggedt, Szeretett volna
amerikai méretű petróleumkutakat létesíteni és ezért Szilágy megyében
Zsibó mellett egész nagy települést hozott létre. sót oda Edison egyik
xszisztensével a villanyt is bevezettette, mert akkor az még ritkasá3
volt, A világítás és a gépek nagyszerűek voltak, de petróleum nem volt.
Érre a vállalkozására is kétmilliót fizetett rá.

Ezután riira visszatért régi kedvenc elgondolásához, a beszélő
teleíon-rtlsághoz. Arra gondolt, hogy milyen iótétemény lenne, ha főleg a

betegek és öregek a kórházakban és lakásukon hallhatnik a legúiabb
híreket, amelyeket a központban olvasnának föl és vezeték útián iuttat-
nának el vatamennyi előfizetőhöz. Először azt hitte, hogy legfeliebb 30--40
helyre leher a hangot elvezetni, hogy hallható legyen, azonban maga
lepődött meg legjobban, amikor találmánya a hang-rnultiplikátor segít,
ségével elérte, hogy az egyetl€n egy helyen beolvasott szöveget ezren és
ezren élvezhették, anélkül, hogy az érthetőség rovására ment yolna,

Ez a találmány nagy lehetőséget nyuitott a telefonúiság számára.
Puskás tudta, hogy Budapesten nem fog evvel nagy sikert és anyagi
eredményt elérni, de azt akarca, hogy mienk magyaroké íegyen az elsőség,
hogy nálunk Budapesten szólal meg először a beszélő ú|ság, a telefon-
hirmondó, külföld számára csak a szabadalmat biztosltotta.

l893 íebruár l5-én szólalt meg először a telefonhirmondó. Köz-
pontia a Magyar-utca 6, számú házban volt, de akkor még nem volt saiát
hálózata, hanem a postá!ól kellett kérni a hirmondó kapcsolását, Amikor

A íogak között
lerakodó ételmaradélr

nemcsak kellenretlcn szájszagot okoz,
hanem erjed is és a .l<eletkezö tejsav meg-
támadja a pótol}ratatlan fogzornárrctlt.
Nagyon fontos az, ttogy a foghézag-Okban
Ierakódott ételmaraclékot a Chlorodont fos-
paszta r€ndszere§ éS alap()§ használatával
eltávolitsttk. A C}tlorodont pompás bors-
menta i7§,használat után móg. sokáig tisz-
tán és Űden tartja száját l N,tinctig' crre

gondolj§n:

felkelés utíin és lefel<vós előtt

a kezdeti eredmények egész Btrdapestet lázba hozták, Puskás azonnal
hozzáfogott a hirrnondó külön hálózata megépítéséhez, Egy hónap alatt
70 kilométer vona|at épített ki és több száz előfizetőt kapcsoltatott be.

A sot megerőltető munka azonban ágynak döntötte és a vonalépítés
munkálatait már betegágyából irányította. De még betegen is {ölkelt
ágyából és l893 március l5-én felhívta telefonoR a telefonhirm<rn<ló
szerkesztőségét, hogy örömét fejezze ki az egy hónap.alatt elért szép
eredményért.

Másnap reggel halva találták ágyában.
Sa|át találmánya a telefonhirmondó vitte szét a hirt először l893

március l6-án :

,,Puskás Tivadar, a telefonhirmondó megteremtőie ma reggel fél
kllenc órakor, életének negyvennyolcadik esztendeiében meghaIt .a
Hungária Szállóbeli lakásán."

A telefonhirmondó azóta is íennáll és - bár a rádió felfedezése és
elteriedése óta jelentósége csökkent, - Budapesten számos helyen van
felszerelve, különösen kórházakban, ahova a beteg embereknek viszi az
enyhűlést és szórakoztatást ez a nagyszerű magyar találmány. . .

§zabó Bende3uz
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TEIEPITÉst MUNKÁ
t"lAGYAR SZIVVEL...... A fiúk leveleiból

idézzük az alábbi sorokat:
A 88. ozabolcsl regösök lrják ,,...iskolánk

diákkaptár vásárán szerepló Bábrzínházunk
hozzálárulárát küldiük a telepítő munkának,
Ugy gondoljuk, hogy elsó bábszínházi szerep-
lésünk is kell, hogy a telepítést szolgália, mert
ezt kívánia tőlünk a Magyar Haza ! Haj regö,
raita !"

A nagyváradi lO5. sz. cs. c§. íria: ,,...öröm_
rnel telik meg szívünk, hogy mi is beállhattunk
a ,,Telepítő munka" rittörői közé. Csapatunk
csekély létszáma ellenére a legnagyobb kész-
séggel és örömmel íolytatjuk továbbra is szegény
magyar testvéreink megsegítését. És ahol tudunk,
se8ítün,k !...t'

r{ komáromszéntpétéri 72l. sz, G§. Gq,!
,,...8yüi!ésünk eddigi eredményét szívesen és
nagy lelkesedéssel adták cserkészeink. Egyben
ielentiük, hogy most már a mi csapatunk is rend-
sierésen bekapcsolódik e szép és nemes cserkésl-
munkába. , . "

A rozsnyói 93§. sz. ceerkészek ezt íriák:
,.,..a munka a csapatban folyik, ám oly nagy a
sze8énység, hogy bizony csak íillérek folynak
be, így lassan me8y a gyüités. Ezt mindenesetre
{o|ytatiuk, mert a firlk igazán lelkesedéssel adják
össze csekély összegeiket, mert érzik, hogy nekik
is kötelességük a segítés..."

A móri 498. sz, cs. clerkéozeiról íria valak
a következóke&:,,.. "cserkésztatdíi szegénysét
íni3tt... a mai napig §incs boveretve, aronban

csodák csodája, a telePítési akció 8yüitése na8y
buzgalommal folyik. Ha gazdag volnék, fényké-
pezőgépemmel leyenném azt a festői jelenetet,
mikor §zegény, szakadozo!t foltosruhájú cser,
készek tatán temetési mini§trációból kapott,
fillérjeikból a telepítési akció romantikus per-
selyébe boldog arccal adakoznak, örömmel gon-
dolnak arra, hogy maidan egy még szegényebb
sokgyermekes család iut ezáltal a sokat óhaitott
hón szeretet otthonáhóz. . , "

lme az igazi magyar cserkész.,, lstennek hála,
már több mint 500 csapat cserkészei gondolkoz-
nak és dolgoznak így,!

,,Magyarország nern volt, hanem lesz !"

Legutolsó kimutatá§uírk (ianuár 7.} óta a
mai napig (február 3.) a következó csapatok telie-
sítettek beíizetést: 2, 3, 13, 2l, 28, 16, 47, 64,
78, 79, 82, 85, 88, 92, 94, 95, l0l, l04, 126,
l3l, l37, l42, l44, l53, l55, 166, 176, l7a. l79,
l80, l90, 213, 2l8, 7z1,223,224,24o, 244, 253,
263, 3l4, 3l9, 3t\323, 332, 365. 369, 37l. 373,
378. 383, 387. 391, 396,405,,n9, 4l9, 42!, 426
432., 433,435, 467,49l, 498,519, 525, 535,536
538, 553, 556, 558, 560, 574, 596, 653, 673, 675.
70z, 7o4, 72l , 721, 743, 7s0, 7s4, 776, 780,
792, 795, 81 1, 822, s34, 839, 843, 85l, 855. 856,
872, s74,875, 877,903, 905, 910, 9l l, 9l3, 9l9,
935, 937, 939, 945, 952,957, 965, 97o, 984, 992,
l90l, l904, l9l7.

Köszöniúk á küldött össze8et s köszönjük
különösen azoknak a csapatoknak - mint az
535, 536, 405, 750 és 85l, - kiknek tagiai na8y
szegénységük mell€tt is sosem íeledkeznek meg
ö§szeiöveteleiken a honíoglaló íillérek össze-
tyüitéséről. És köszönjük a 433. csapat kicsiny

íar:kaskólykeinek íillérieit, kiket kicsinysé3ük
sem tart vissza az áldozatos munkától,

Ezúton köszóniük meg Valenta László, Demeter
lstván és Soltész György uraknak is áldozatkész
hozzájárulásrrkat munkánkhoz.

HIREK
A 9l7. sz. cs. cs, 8róf Teleki Pál regöshada

a december havi regös útiain is ponto§an 8yüi-
tötte j honío8laló íilléreket, Ezen útiaikról ósz-
szesen 49.38 pengőt íizettek be csekkszámlánkra.

/\ 3l9. sz. cs. cs. és a l97, sz cs^ cs, családi
estet rendeztek s az ott ö§szegyiiitött íilléreker
pontosan már be is Íizettók.

üzENETEK
Reményi Férenc öy., Baia. Küldött íillérei-

teket megkaptuk, köszöniük munkátokat s kárünk,
tolmácsold köszönetünke{ az őrsnek is További
ió munkát!

Az 1937, sz. c9. c§apatnak üz€niük: íillé-
reiteket pontosan megkaptuk. (9.10 P |- 3 P+ ó P)
hálásan köszöniük. Eddigi nyugtázása valami sai-
tóhiba íolytán maradhatott ki a lapból.

Fenti üz€netünk szól lóó. gz. cs. csapatnak
is. Az ó befizetésüket is (8+5+6 pengó) pontosan
megkaptuk és könyveltük"

Magyar Cserkész! Ne feledd, hogy a mi cser-
készkedésünk nem iáték, nem szórakozás, hanem
nemzetszolgálat, küzdelem és harc ne.nzetünl{
összességéért!

Lehet magyar cserkész az, aki fél e küzdelem-
től?

Csekkszámlánk számal 34.755, Magyar Cser-
készszövetség. .,Telepít6 munka", Budapest.

tt



vlPERA VAGY 0PERA ?
ÉvsziirzarJtth (lla :i:ltal .,hrlzzírk" arokel,

akik brsirórliikbe stlk itlcgtrr szót htvtrn,:k
{:r rcllrJslcrint ht:l,gle l.t:n,iil, htrgy iisszc-
lévclztik n vipcr,il az trp<,rával, Hlir bi-
zolt1- vcrrctlt,|1ng. jillog az irlt3to szr'lk
haszrr;il;r!a. tlrel,t ttóha cs.rl cgy-kÉt hctír
különllsi,t{ rtr;it vllattti ítljlxttt rlr.ris ftlgll-
lníll, *ün(lo1&tllt jclcrrt, alni áztál| ?trrí,ill
***|il!!rn a beszólórr ,[* nagy rín la,trrilt a
lrtrzz;'tórtő hall5atótág sziirrrii.ra. i\íinrlcntó[
:lt<,kilrtvr: it2otllralt .zchl> a tiszta. irlcgcrr
kcvtri,ktíll ntctttcs. zírlil;tt(}\ maByar bcrzi,<l!

'l'irztr:ll,t a kivitcltkn.lk. dc tragvott,,rlt
cnrbct azi,rt haszrlíil 6lr|c ielrgcrr kií'cjczúst
l btszí:rlóbcn. hogv uzzcl hi;lnyos múvclt-
si:gét palirstlrlia és nirlánál rnóg kcvósbbi
nríivtlt hrllg;rtrirú§it .,lkliprliztltsra!

ízilitóiil kiizlünk (lH}, esok,rt,r,, vllí,
helltttl.<,ti,ül órtclrrczctl ór haszniili i<legtrr
kifcjcz(,st irrtó 1li:lrlJrrl az tlr,tlekt,ltcl sr;i-
rrtára| (MirrrIcrrcst,trc iillirpits;itrlk }n(,j.í

nrirrdcgyiknúl, hol csírszott b'llc a tlibtl?!)
Lattrlriutr llclncs gombal'a,i;
íorrctikus rir.ion5ti, vakbuzgri:
vcterállu9 ", növórryevó. aki lrirst nenr tszik:
tr:íluosz *, apíí) ;rfrikai harrgyafajl
aquáriurn *, róBi kiinyvck kerrsk*r1{:sr:;
Palestrina ,.' zsid1l taltotrrii,ny a l"öl<tlrii;.i-

tengcr 1raltján;
rnandolin . kirlai nrúltrisli8. Irarrncslroz ha-

rronIir gyiirrról.cs;
patrótrus ., tiiliúny;
ievcrctrda .-,, torúác-§uoba, ferlett erkély:
tapír --- fizctett, ,§nsotista a táncrrlrl;
kontlolcáliis .,. a lrnj giirrrlör,iti,s,,,:
hiszti,rikus tilrtóuellni, tiirtinrti;
;rna|ómir .,,, önktlrnlányzat;
korrlirrrrá! .' tájí:kuztat, pl. rosszul v*tr

konfif rrr;iiva;
cxhumiil ,. 631{,.,i;t ti , 

nrag;it;
gravirrrr .' v;rlahov:'l ig,vt:kszik. pl, l,itii,krc

grav!fo2:
,{rrdatltr, oiasz kiiltil it l3, sz;]rzatllrlrrr:

l!ogrOln, tttúsol. mrttrkartnrll
konzrrlti't1' háIlt;rlnr;rz vlilakit"

EgycIiile rnnyi is clúg! Á fclsorolt píi-
tl;iklríll is l;iiható, rnilycn veseer.lt,lmcs tlrr-
ltrg az itlcgcn §ilayak ha§nn''-!lnta. óvakod-
junk lólűk, kerütjiik ókeí, mtgélünk ntí-
k§lük ixt

§í§N Az M. c§.
l ti-tstk. *ipest, .li'clrrrrár lir-i ltzú ,

tnttrrklrart rtírr n.r:rlt lrrla}ttr,ttlnk }rirl; krr-
r;iesorryi iinnt:prll§riii. Á hclrrg }}$r&lt(r§
*rrk írrrtak igg7 r:*t,rktlszsztrtltrlttr:i kiv;i"
,rrlrrik mielíilrbi gyógyrrl.írst! .A csapn,l.ttak
;rr:rlig ll .}raratlt.Jl}{)h rir íírr,tllltilrl irle.,iórr:
ir, jri lnrrnkiit kir,álrtttlk!

M" V., Órd, l}t,kiilri,iií,t lorserl ;rlrt,p-
gr,lttl1ol:rln i_,* lcltipitisi: egtlstt tt jil. rt.

lttrírtlr azr:ttlta,lt rní!ía gck i:siszrrlír*ri! §?(}-
rlll. ,\z iitolri ós tr, rittrck rni.i{ gJ-lrkltt,1

"átrlikrtIrrltk.,.lil)rlráriit}|l" irrri pcrlir
,ltóg v(,y§brrr strrt szrrtlatt... I

58?-csck, üividék. § crrtt.p*tkarirt,xorty-
*ól *zólti lrir lnri,r trrrnr idö*z*ríi. Ltn,
lncr.{krirt rrrirr hr'tsvúl, fo]ri közeli:rliink, A
{l§.tt)ályí}l xzlilt]i idrixz,eríi lti.rl írx kí:prrl
{p cslr rrlrtrrt t}rrrn, irrrlt,kttssi:§ci. ii nttepól y,
}$rl,yízir§ xt}r.i gzi ye stirt ttrrzrrtlk,

er. |" dr., Koloztvár. Á cikk*{ ai§ l{-tv{t-
lrll lrrillrsnrr kiigz,iinilrrr, ilriitiink a fittrn,
kílllrrrr lt r,íj i rít sr:rLtt tt k, }l írntlo rf p lrri rvá rl,
jrilirrtlrrr kilrjiik, az t'ltforrlrrlritlr! §ok iirl-
viiz'lti !

B. K". §ima*zombai. llllrcs',ólörlrlirl sikr,-
riiltrrk. ..Ztrli. tt lliivrisz" áprilisltarl jöl,
"1, 

r,r_lrxlk lliz,otry ltliig gytngt!**ki,k, lrr-
krillll ir.i iig},tr kir tlllrrtsz,ítirirtlktrl.!

t. }l. 98.. §z*|rcsfcbÉrvir. llár { .,I'rrtt-
tliklt"-irtrltllr)ll l!í,iis|ll lill,szik ir tttitttt,l

",§lririkll" }t:ltlirtt i.r llrr}lattt* §(tnl llitl.
g},fl!1,\, ltlrit4i*. tt,i r.,l tIrlt)l},ttt, k;llt)tlll ll
sl.r,rrlri.il,, s7ivt,r1,1| titt:;rrltiik. ílllixlrlr.l

t,,

lrrrtafllrlh&tod. IlrkÁblt czl. ínirtt il túl,
ságo*un eltr:rjellt, kiilf;ildi lllrlrrknt!

Á. Gv.. §omoria. lr*:tgl,trtt kiisaiiljiik,
}trlg.y ll, {,óvllxprt kii}tllitt H, {ls"-1rtil,tlírrr1,o,
kai irlya,n lr.'lkiisln*rtltr.g{,ll ílí ii§yl!}t.|rl
rlliga,zitrrl1,*d! llttkiillli)ti vtltsotl lllsii
r,i.gzrl r:.l,ó§ jtil _qikt,t,iilt. k.iizilijiik ig. ,\
ntásrrtlik ró§r §trtl f.}tnlal. rtr:il. l.trttllottr
§71]Jrl}x}üt,jából. rtt,ltt !lríxtrul,rtrittri aa *lst'i
rr;sszll !

Ilr,r*szlótt}l. .lrilrjril lratrtl;,t lclrr,t az, \'.
osztál_v" §zcr<lletlcl iite]trrr ítlrrt. lrrisrtrlllltr
t,Éészsé§eg htttnOr l:ttl: jtiízíli:ktt {t}$§rrl!,{}í.{.
[:tttt trlvuslislt kiizhen. 1,Irl§y rrlcigstlnr kiizíil-
ltrll tttt lc, nllüi]k ok$ trg}, }lla|Ji*azsl:r§: l.tz
lrritrltk rtc csrrk jó lttlttlnrl és jr'r ctrtl,rcrlillt,á-
zrllriht!sz*éÉc lt.g_vcrt, ltítttcttI jri lzlrisr, ós jri
slílusir is. li ktlt rrlritlllibrrn itt-rrtl, tnt!g lrilrri
v!ttt, l){, üí{}, ki§ r'rl.ídsiili,sst;l jtiirfr lliírh-
tttrt,t,||lt lettttr. llt,lr!lc. lÉlrz, ltrlql itrhillll a
.,Zriszltirrk"-Ll illcrrrlk, li!{.l,( :lz :t rlilik,lL
llr;rjir. Szívosr.lr \lítl(llll loválrlli írúslriilnl,,

,.:lrurll rtgíí." ,\ <liriíir rrr!lIll ;riit,iirkiitíó
sz(rlll§z(illlrl( lrl:rliJ:t il(,tll ill1ÍszPr{i. }írrsl
ntln<len lllr,tg},arn,rk oH^yci kcll ,tkrlrli1l ;

ilytrtr szltlrlrrrahok is ktrIltltrdtrtk ! Kísrirr:lt|
tttt,g | §z. tl., li},iir. lti?.t}!l\ ;r llrkiiIrliilt
llúf{,ll} \,..fs l1ltig ll;}11\,{llt l.:},|,li{.i(,. Srlk;rl
lir.]l l;rttttlrri ris jri t,r,r*ek,,I rrlrltstti l ll. \.
riy,. Ilogl,írtu. lir.híilrliil l 1,1,r§t.ill kai/.iil
*rjntrs egyrt scnl liiiieöllttllilrrk, llóg strk a
lrill* varsltlérlil(b(|lt. ríllttlhh{rt (|gyilrlilll,
llr:l3,szíikr: tttilttl tttrnt t{t(ltltlk let,cl ltdni
vt.rstlriittlt í{v:lk{}rl/t\1'lh{}7 ] lil,rt, rrl1,1rrrtt kt}l
l}:lllÍrl 52l,í.Zlli I

Élrrmr NTÉs
A tőcserkósz Ur őméltósága l942. |anuár

?l.ón * kővetkezőket jutalmaeta a ,,ió mun-
k;iórt" életrnentő kitüntetó§§el :

ifj. Bányay János l24 ö. sz, csepatbell
szegedi féríicserkészt úszva végzett menté§órt,

Beslenyei Antal 5§5. §z, c§lpatbeli §zegedi
cserkésrra|tis:t§t t]§zva végt§tt nienté§ért,

Bognár Derrö §5. §r. trapntbeli §zóke§-
íehérvórl c§§rké§zt tlszva végzett génté§*rt,

Földváry Kálmán §87. §z. $apatbeli
rljvidéki cserkészraitisrtet ú§zv* végzett men-
té§ért.

(álmán t(ároly 25. sz" clapatbell budapesti
cserkészi gázolás elól való mentésórt

A Főcserkész Ur ömÉltósága életmentéssel
krpcsolatos kimagasló teyékeny§égóru l942,
január 2l.én dicsórő elilmerésben részesítatte
Tóth Tibor 775. sz. caapatb€lí nyékládházli
őrsvezetöt.

Pompál

[fiy §uÜ§T Ll[lüttl{}§ üYÜfiü!
Ána^ 4 pENGó.

lir-tszi t,íijr rllil lil li l,; lt H Á |r{tl,Y {ilval§lll$§ttr.
óír,l11crerk$sz, lhríiíp.§í. l', Villrlrrq l.sír*?ítr.úl 7l'
Kiiszií n;tg iii9ti§ í:yüíút ú! iilvis ril"]§29lr,ket i {Jní}ji
íaviiIi,!l. Ki]!aítl;]r lserki.sl ts *lli{h.!eIvénvrr\et.
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HlREK
Jcltn rzámunk címllpja lirt}rrzxviirl. llr

ll,i} t, fií r,rirqlsá l. ll ril 1,irx ki llil y szii liiv jt,r,o-

ltit rihrírzrrl.irr. Iíiiziillcrr }túl )"ti§ kirlil},
sztlllrtl (l'itrlrrtsa,lánrls trlkolrtsir), nlrrl'lirttt, lr;rIrir }lrit1.1il sziilíilrázn,,|tlIr}trt :t
§z.cttl }tilrrily l(,r||l}l{)Ill, irluI ir Ilrlrlhy,
1rltrk latrlrrtl,rls kripolrrrijrt ós tt t,ógi vtirtls
lrtl rr ltr,1 lrlr,rr-llá,sl},úval.

A rzárzréEeni sr,. !l ttjtrit h (irlszl áv r'ls
(]rtnitlttlzi Ná.rr<lor cscrkí,szt,srllxrttlk lí|.12

.inttrrtir, }'t"ón, \,,lHtit,rlü.p tltiloliítt. tlir:sli-
rtllrt-tttriltti tis jir ntrtrrkril r'Úgez,,t.ck. A
rrrrgt, hi<lr,§llcrr vrigigjírrti.k rl vriltxt ós
fl sz(!líl|l}yOk J,a]§ZÍ,le tiizifril. §yiijt.iii.l,ck
szti1l cretlttltitrrtyt,).

[,apunk dcc. l5-i szárrrában kiiziilt,iiltk
cg], nlírH§al, lolttlgtisbatl kÓxziilt ho1,1l,-
hrntcl,. §rr.irrálntos vtilttlleltr frllyl,ált rttllrt
{iilrtetliik ftll tt nríivr!sz ttrlr,ril.. Kírszsóg-
Eel txit.oljrrk tt tntt}tsztúst: & bctleh(nti
t,rrrvezlíje ós nttlrószo llrlgvriry §ánrlor.

A budapesti Horthy Miklós Kollégium
{t7lU férficseíké§zc§apata §lrstirll&l) d(il,
rrtrirr lá1,<rgalásl t(,t1 lt \íagyrtr Yiiliis
kttttrgzt llrylet Jlllit,r},i-rt[í,ai hatiik,
házúban, A klillrriz prtrattt,xtxtka l

ongtxlolntór,t,l l,ógigrrózhcltrik rr.

st|hcsiilttlk k<irt.crnrcit. A gclrcsiiIt lrorr-
\,ódckrt{.k tli§rrrtlt trr- ós cukorkarrjúnrlók"
kal korlveskedt,ok. trrli clősegitt^ttrl, ho§:y
}tttssz,asalt lrcszól gtri.htlttek sebosii l1,jeittk-
kol, }Ionr,órleirtk csillrrgri szcltrlntr} lrc-
szólttlk trarctól,i ólnrólryeikr(il órq lá,lhatt]-
.lag jó1 tlsctt rrlclk(,szcirrk i,rrlcklijrlílsc.
A liúk lclujárrlottír,k rzrl'lgál*l.aikal a
}rotrvótlek iigycs-bajos tloltraik tllintilzí,-
§ót,t ós a c§&prr,1 rttát is kiizvctiti az
.cgyik gtlbosült, lrtrnvritl óil csrrlátl ja kii,
ziilt a lerlelcztisl.

ill(1lrtltlk {rkczrri, Ntttll r(rg1llt]( ittrnclról.vt
rcttdtztti. cslk ie|al<juli r c§()lllil*(]kilt.
tlztttírn ntivtclcrliil tur,<izrrrrl.. l liggl'ttli. hog1'
n klrácsort.vi rrrrgl,al szr!lll lt, lrrrzzá.iulr, hl,tíl),

szcrcIctcl.' lrtlkói's itrtitllí]t sugilrozz(,l1,1li!|-
tltttítlló . . .

l)t, ntiir trtcgtirkt,zliirrk. l)iilcdtrző hliz. . .

rtilirirr ti*t, tittt lrt,liitttitszlvit, l(ttlltlgttttk.
tiéld,-rrk .'..szal,ilrl" it t,iilltsz, í,tcli,llíirrlt.,\
sZegén},sÍ,í.luOk, il ll},(}l!l()1,itilk ttlt,grliilrlrt,rrIíi
krj,tle tárttl cltrrrli.

ilit|cq, kiivtls lirltttlllt. ltlllltk:t ;rit;tit,trss;tl
kitiilllvc. Sz(lgdrl\,(,§ llli[()l,ztll. ()r,ska }1ridrr!-
crlértt'elt . .. szctttritllril lriktrt,rrrl liiriilt 1lrrt,_
r.t,llrlirtr'ilrrk.,\ kottr}riilrril szttlrir rrl,ílili. l;iil,
t|cs, alrlaklróll(tili l§u|i, lthtll lt rlcszlii,tlr'lciitt
1.1111ilyrrk kö,tt {i liisg}crtlttllt tiítít,rtrg. liricrr-
rirk. 

- 
llisz,kosrrk, l,)gl'iklrck r:i1l{ijtrtJlittt,s. it

rtrrlsilijritk lritrisrlllija hililr.rzih. rt lt:tt,ttrarlik
rollg},okkal ferli ttlstrit ... \lcSilleIlidve rill
a ti iiú az irjttl}rirtt.

52glgp1,5t!ltk vatl.:\ szülíík és ir llilg},(}hh
9\,c1,1}lek(,I(,tliltr:scttt,h rrttlttrtt, lg.l, cljátsz-
iiatirrk r kar'ál,s(lll!'i Itng]*ill szert,lttil. \lig tr

íirili ttolBozrrrtl<, clrctrtlczik ltz ajátttitil<rrkal.
fiÉ\ ehllI il nlílszílí't)s , csölrllsóg|li ltrt,iil.
lilósztir lrlcAijt,(hlIk (is i| sllrokl)il lrírzó<lrrlrli.
\1aitl nrirrdinliálrIl }'lállrtk lcsz.nt,k. Szttllük,
llt,ti ir fe(lcltnct rrz öriilnki)Itttl..ttli t:sillrlgiisit
r,:iltja fel. SzirtIt: lt,rrl1,1tszt,ja at,r,ukrt'il ir

fsodálkozlist, l lril, iH,r is ltlltct ? l lriI r,tttttrrtli
nróg cmlrcrck. akík gottrlrrllriik rrirrk, ltiród-
lrek vclilnk ?

Á {irili nrril, vógcillok. ltl<lullratrtttk, lrcl-
harsatt a ,,Jri rlrtnkát l" I,irrt brllrlog fiít
lrlrgt há(rrt tí rrróg llrrltlogtllrll g.vc1,Irlokcl.

Az a.ittjbt'rl visszaItézck.,. A t,sö1l;lst!-
Acket rirÉg fosYa tal,t.i.t a llirtclcrI rójuk
izakarlt ürótn varázsa. }lozrluItri scnt l,ttd_
nak. (lsati nózik ttz ajálrdékokkal trlei{lnkotl
asztalt. Ilcndt,zctl, sorbatt állrrak rlt1 .l
karát,sottl,firiig5!rrl ícklíszítt,tt csolltaBl)l. \(i\
ttiltcs rajLuk, Csak az cgvikclr c;illrl!.l eg.r
ot tfclejtetL cscrkttszjelvtín.v . .,

Ha[' lllag\,;lr íir'r kil ör,őllt, ll kiillll\ ct t,H},

§zególly (lsalird §rcrnéból !

}lrrt rnag_vrrr fili cí|y t(íghit ittltlt l it lrragy.tI
jiivó készüló épü|etóhez l

ltorvútlr (iyrtla, tirsv.

Be tegah

.l l9{i. sz. §zrlnl, lltrrt, 1,3ilt,kíszt:saJ,ral t,gl,ik
ltlgúrttíl;tscllll tagjrr, rlr. l lorr,;ilh .lrizsr,í
ft!rficrcrlitlsz. \'t,szltrt{t'tt tártis aljtlílvziíjc
1{},]l. rlt,cttttllt,r, 2{)-án hivat:isa tt,ljcsíltisc
liiizllcrr dlel,ót \,()§ztc[[(). \lirrl lr t,cszlrt,t!ttti
liiizelIr1 t risi lri vrrt itl vt,zt,t ii.irl nil gvohb lrIctlt)\,i -

stigii tllcl lt tiszcrszri l l i l ttllt trtt."- it l i gl, tl kt,zc t { }rit.
zirfrlló, ltlhtlrgrilrkolsijtl}t aztlttlritt1 it lrtivihitr_
lrttti tItttlt vrltti, észl]t, t,g"r, vtlszbrlt,lItl(,§ liil,
nl,rtrllittl il tttt:lt<.ttt,ttrl}ttlz kúlrcsl kr!sórr .iiir,íi
Y()lIa|[()t-, il \,(}ttat t:lcí ktlriilL tts l Irlr!ilt lt ,liizscl
ktil t,r'tlstilrll t,írriitt a szt,l,ctrcsóllctlstig :ilrlrl
zrtt rt lct t. '|'clrlt,tttsc (l(,(,(.lll})(,l, 22-t!n vrlll
ll:ltl} l,(i§z\,(it ttrcllet {. hiszt,tt lt t,iirtrs lt;rritjit-
tIill{},jil ltlill(lcltl,t. lii,sz, iillZ(.(l(,ll, lclkiistllerc
l cs t!s igtltt ,Il{,i]ll\ cl/i ,tl()(ll)fti ctl}l)erIlok
istttt rtt tis lirsarlrrlnti kiiliittllstig rltllkíil
rltitldcnlii lt r:tjrlng;isig sz{,rolt(..

A ümgszombali ele?hészeh,
minl j é gp úly alul ajdono§oh

Ilirtrttszrtrr t lta l vír.trrs 'krlrt:srll ya llá],ytijrt
lliz<llt._v tlfltrl v;rl.rrttti *íiríirr'lál.rr$llrlll
lrely volt rrz l9"trU--{l. rivlrcrr. 'l.alárr rr
rlrrisrr idtitryjcg.,vrlk uria1,1. , . , v*rg1, lrlit
lutltrrtr rlrt. !'(i rtr;; httgy lrl!rlííjo lrrrrrtlrr
dott. róla. u}rlltltt rtz, ilvllott ttzltitt ir iirttil
szotnllal i 2.1i. sn. }-crtlttcz.v Istr.iitt rlrcr-
ktirrzcsa;lrtt vottll a krl71,Ii,51, Ir'lit. r\tttitll
trttrg}tall<r1,1,attr trz tij lrirl, riigtiirr kitltctr,
lcIll tlgyik hurót,r>ttltrlal a jó§prilyrir.rr
tlttlgttr.rzlti, l}(x{y vuj.iorr, tnil tlsitriilttak
trl.t trzrrk a tlst.rkti*ztrk! Drl bizorrv el-
átttrtltttttk, tltiktlr ltrtlglát,l,rrk. hogf pa.
rtrttt:strtlkttkkirl cgyiitt rr pál.yit sttprik íls
kallrrrják. llzztll is jolkírpt,lzvtt. lrog1, rt
ntutlkat ncttt szógytltl.

A cscrkógzck nztárt a trrl,trlyi árrrkkal
sztllttbetl sokknl rllt,srilllltrrt arllírk h,l
itlr',rryjcgycl<cl. Így 1121*i,, iiziirr'liitt a pÁ
1yártt Ilirrrtrszrlttthal krlt,rlstrlyázrli r,úgyrr
kiizijnsirt,irl.

}li rrr"y it|rliF iligykrltlvt. rlrizt,iik t,zl rt
nrttttkii1, rltl itzttlútt llolírt.!,rrk, ltog.v tl tlstr
kt]szlk <lxak iig},trscllllrlk ltál rrrrk. l\l i bi-
Z(rlly ttttnl ttrtltttttk vrllnrr ti§y ltrrrtrlt(|tlz
ketllri. Itcrt rI}ilyctl is vrlli, rr pálya,'!

A prilyu nrtrlltltt {}tay rrrrgy pavillrrtt
áll, anraly húrom hclyisrigrtt rlszlik. Az
rrlsó rtisz trz clijrlstrrrtok vng_v konglta,
Kort.yhának trzórt lnondtlrrr, rlre rt itt, ííí-
zik rl ostrkí,szszakírrrsrrk a l,eát (tlgy csó-
sz,tl 2(} fillrir, siit,otrttinnyrrl.t0 filld:r) ós rr
virglit rrz t'llttls ktlrtlsrll},ítzdrk xzírttrára,

}JbbtiI ttyílik rr liíhtllyisrig, tttntll;v ntetlc-
gtxlö írs riltclrtrrt is ,,e§r-szr:rtlíll.yltorr". F]z
tol,tl vtrl asztulokktrl í:s szóktkkol. A hl:-
!yistlg rlgyik oldaljrn ()F_l, ho§íizú üv(rg.
rrblak lrrirótlik vógig, honttan szép kilá,-
táx rryílik e korc§olyrrpólyár,a. A nrolo-
gtldőt, rrzaz i;lttarme1 rl{rgyon rlt,,l,Ironiasr+á
ior*zi rr ródiít óg a sttk szí:porr ferrt.ott kélr
a falon" No rncg au & n&gy fiRyolnresgilg
ós gztrttll,rrt,, mellyol a cstrlkógzck köriil-
vtxzik az alnherl_

Az ó1lorolrr,bő| lryílik lr? ailíiiuő va!r},
rltlrtrl,ár. l,]bhon ninrs $erntili kiiliirli,i§obb,
krgfcljelrlr sz & kót cl.lcl,kí)Hz, aki ftltrtos,
ságn turlatábrut l,tll.ies kornolysággrrl őrzi
a rá.ia bizot,l krrbritrrkat .. .

IIopp!,A lc§foltlrlrrtllllat nrtrjrlnont cl-
foltrjtlllt,tlrrt. A rrrhal,ár rt.ita.ia rtrrlllr.ti
vutt lltlrcntlt,zvtr e§.y kis rrrrklrrsbt'ltl(l. Kr!t,
cgcrkós,z lltlt,ttt(l a bolrlrrg kiszolsáló.
(Arnint lót,hal..iátok. Ittltttrlstrk lr zrlirlrj órl,
a.z iizlcth.trz!) lill tt,tttg az,,tón a trttllc§rldii
rrrkrilytitt a cstlrkt'lxzztltt§kü,r \,tr§airllrl.porl,
klrnt pat iogíl irrrlrrlrikkrrl szxirakozt,6t.ia a
korr:srtlyázrikiiziitrsr',§rlt" I}oilot Kdtol.u

többnyiro rzókrrkedósbon lr
sroktak .z3nvcdnl. Vi9yázzunk
ltyenkor a rcndos omé§zlé§rr.

Betegságbcn
,zÜkrég.r .

i
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.t stü. llon üosrro (,sl,rkótzc§llplll nltiltú
keretek közt tilte nrcg fctlnáll/lsának ll' t(\,es
jublleunrát, c,gyhell pártfoí{(i r'szrtttinl,étrek,
Dott Ilosco íelszcnlcltísd,ttek l(|t) csztertdós
évíor<lulírját. I)rlrr lJostxinnk ós a cserkészet,-
nek ncvelóerejót dr. l(oszt,er§zitz Jó?§cf, a
Sz1, Itrtre kollógirrrrt igazgntílJa lnóltatla a
cserkésztiílIlepilvclr, A,,cslllagszotttű fiítk"
diadaltrlas golldoliltlit 1letlig lr csalltlt vrtl(
Darant,snoka, dr. l(:rl,irr JÓzstrf S. S. fcjtettc
ki, A csapat kiállítást is l,etttlczt,tt tr sujíl.
rnaga kóizltet,t(| (,§crkdszlllurrkákb<il.

A szorrllrrr]lrolyl aiO. sz. lIunyudi t.sltpttt
iFerrsko őrcónek kurútson5,1 r,állalkozrisúrril.

Jelenlcnr, hoÉy í)rsöIn i tagiltYal l1|{l,
decenrber 24-én tlg1, tizg}ertucktrs szegtiry
c§aládot. látogat!unk n)eín ós líitttlk cl kltrii-
,c§onyi §zcrctetcsrrrnagokkal.

Dólclótt 10 órakor 6 lnag} ar fiír inrlult
cl vezetójévcl, hog}' t,gy sz(:BéIl.\, r,sitliitl szc-
nlóböl kttöröljc tl könlt),(,t, hog1, a karácsorr"r,t
valóbarl a szcreltt tltrnepcvé lt,É}c. Szril
larrul battdttkol a 6 íiti az utclitt, l(l,zlikhr,rl
óriási csontagok. Szetrrtlkberr f<llviIlatt rrz
ajándékoaás örörntl, izgalm*, \'át,rltlnnul

Lz
,,óRsvEzEr ő K TANÁc§KoZó;Á,r,
llutr rnrlgjclont, kór<lór+ro rztrrctnók ftllelrri
ebhtrn a 1rtir sorbatt.

,.t{ogyair gyarapit,sarn &L őrgi vB-
gyortt!"''-Az iirr,r igcu gokfólo ruíxlon ktrrelshct
prirlzt. Vurrrrrrk rllyart órsiik, ahrll tagdijnt
lizeirrtk. Iizt azrlriburr r:sak akkrrr helycs-
letn. ha a fiírk maguk [tlremtik ,t,lő a
tlórrit ris nr,rlr ;ztiIeiktől,,prrlrrptllják"-'Az íilg szorrrzhe{ prinzt: nyakkt,nrlő-
Ayíirii f<ltrásxrrl ill. íara4rrnsal, kiinyv-
kótóssol, krillkorclkószitr!r*grrl, lt|tterjcsz-
l.tlssel, játókilk óri íigytrgr*lgck kénzitósó-
l,cl. r.:rtIot, árrrsiíássrrl, kiiz.iis nrtrnkrrvirl-
la.lú.ssal. flirrrknou'On'*ágsrrl. sokszolrr.si-
lris.sa}, rnjzok va.gy krrr,ikrrtírrák bttkiil
dírsrivtll. slb.

Tcrrntiszcl,tttit.tt rtlníxrlle g f iigF rrz őrs-
vr.zclii lclctttílnyos,iéiilt(il is ris rl fil'rk
kliursBírgilt,íil is,

.líl nlrlnkirt| !,inil HugtJ 9ll. tls. rls. ii. v-

ilÁRclu§
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KfrSJK A Vü/VAT -.."
j\ tíí{/í)§ l,tjsírllóí }"tt1llttttl, tt iII|tjl. l )rllIl]l,i ltl.r:l!.:!í iiil!),

i'!!!j.} í!iiilt írt:lttííiil: l,tittilt; llttlús,il, (.:ual;tlltt ltttIlttrt!,,it,tltlsittl/
l,,1ll j;titll;ltt!ti,sit!,,ttt l;ii:lr/.,r,r/r'st ts:l.'ij:t,lnl., iqt1 rlsíisorhull
,i i}ii§iit' i,jsrjsl ;;llrrl1, f,t11l1iitll; !gil:sriqt*tll;.| {)tlttdLtljtinl,
i{:jtnA,i,r {lt,itj !l: (nibcrí(íttli A,ii:ilt,lettirt. t,tltil (l 5i)]i,tlt!,!lt3a]-
i.,ia,,l l)il§l1/o.\ !,íl, il: (lctlltkl;rl, ltouu it lt;rqttItttttl irltl;!ur!ítus-
sl?l;. .,1ttti11 l.}1 rI!1,1(t! (llth(,lltttr.kllutt, turl}í i{irildúllltttiltl;ttl
JJir'rsl]jiilí. utltiit1 tt,}-;.:.l1,.//)§ kt:rl; tllrltttt.tsl I)(illD!l- tltíltdcn! tl,
i;iiuclttt:l;. !yla1l1 tt: i<tíjitirtis l:tirtlx blltaltir,.r' 

';;1,,ii5liilliilil|;, 
tlt

it,t;t:iLillb tt it,lttlííst|tliq r:srjíÁ,rlrtl.sr;Á, \'t Irli.tliíili 1l1lt!titll, !ultlt1
|!iil!!t:atJ Ii:l,itltúrtlnlr:tl" l,,ilrlttttllrres l'llslill1liil;:(Il1,1il Iql!!l;
j:.!!lia| !I tti,i:il,rtt !lt'lll l(lI,(1ríllltlliúl; tl tt !1111l11!' t l'iIliit,ii,'1,1,,
l.;tli,, íiti,tl |:l : r{,lli!s:t:l'i ltI tlltlttttll!; };tlt,t,lt,!'l: tlt!llIJ!ttlI1lIrf:, !.ll,,iI,
l:ll:ti tt ;<l.ilil lti:ttl; ,,lt|itIi tlt;htittt1 lltt',llrts itinltirj! is t:t||a rll;í.lll.,

,,JAJ, ,VíAít MEGII\IT

iitlt!:,tt lJíl!t!l |,!]!;rilt.íllttt ttrttt ítt};tt*
ri.i!tti;, iilt,lt,t, ltt!;tlríílrtljt'll,, rl tt !tttt,ttl. ;
5itrrttttit,! i,,lIl ilI is lttrltttti, ,l /J"fl,{;§}ilj
l'itlIj{,,r i;tttitlitt::::,tliry i'slr/, rt l,,j:t!|itIti::
i,'i!til iiitttlt;rtliti,llt!tttis:tt,. iiiíii,ttllJttu--
i:iillflris iiiitli:t,lti. !:(!ll,]l(!i \:l,t!]!)í)!|,
!,t!,,l,ijí i,ltllt,., IllJ!l|||(tl, l;s tt tltltt:rll"íj."i tstll,
i, :i;,,:, lj,,tti /li"ll,s;lu iiit'ii lli, l ttt i ttl,, t tltirt l.',,
:, ll l ] t l, i t t \J)1 ./\ /,1l.,.tí,iJ ls t: l t, l t l l t t t t l;,, 1'7 1 1. ! tl l1s t i
li .}]§§:,ir::l,/,t,l! lii!:t;t:,,l, l;iÍttlltlilt,l,t,:* i:il-
sl:J/lr!l,i:rilrlli /s rt,,,.;,li}}tti,r,s:tit1 itt,l:tlt,!;tl
,;.r l,r;r,iilli;r/,/,':l,,li i;y!! it Jtlrtlttltittt| }tí;t,.
Ilt):Ji!ll!lll, .1 1,1,1l:i;l,itij :|1)t::l!í)llíj, Ii!,!lJ!.
,l:ytlit)ili i,..; !tlli,t !,l;t,::!i:l:,tl,, t,:til,, _it,l, 1,

i,1 i., !,, l,, t t .l :, t : t l i,| !,,,1 ! !:, i j.,i i t |,,,t I t ! i t1 t, i -x:l :, l'
i',l|,liltt ittíitrri i,,ii,sr..,i }! l(1tl Il: ,l

;,.,'l,.:,]: 1,1,,1,1t_ 1;1 t._ i,.| ,, -, l ', ,, i; lt.
lttii,,l t!t,i tt !i:)t l !, ltt! lii i7ill, rjll,,i i:s,jr t,, t i i tl!, tt-
t iIi'l;;tittt ltlt,<:tlt'tltlltl;. l,ttlt!! ,tltt, It},,!, jl:l
l'it:,':s lttittl! i;,155;1i1,1i;-t,iitrit!t,1,1l i,iiitt, t,i
J,lll,j,jlll., ::li!,|íl. iIir,!i,i rl l,,,;r,/i,il'rjli !,!;;
i 
"!I,1;,\ ! ] i | í l í l ll l, t; l,. ; l l l, i ! t y i t,, 1 t l t ij ltt,i t 1t, i.,,'li, l ;

i!i!'ii,'!:;I,1 i1I ji i)lil.
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.'\: ilt l;ij:i;l! l,,tllt,k:,tl ttLi:t,t. itll1ttlttttlI
tt!l,:tllhtlltlttl; lt lttit1,1,,ad|llryul;nil. l.úlltttt-
itij; ,t.:i is" itt,tlt1 íl!t!il,j}f (l rllíjs:(!l(i s.,tl|1(i.
,,s:l,,i:i,l, t,lu)l.,,llrt,l;. lt,jt-l,,|l,,l llltlr Ill
tt;,,t t,! i,i|: ll s:l )lll|il l tl lll, t Ll.,l;,tt tt }ttjttttt ttl,,, i
llri, r:ri:rtl. stll,s::rll, tt l;itle:ritttlrll L,tlltlttQ-
-,;lr{/l|{rl !,!!!ii'!ít ]lii:ttil: ly tt.i l,tltllt,rfrlt!!t
ttl:llrttilt7tll,,tll. lltttlt1 !i,,}tlt.t,tillíllttlsstil, !1

|;l1,tst1l;11i1!. S:,li,itt!; }'|i(ll lrhúl^ lt,xlli
:itit,i;ilt i,it,,jlltttl,, l)tllutllr!" tli:stJ,ilittl,:
rlil,{l tt:,ii,,,ll,,tlí, |.rttü:l!!(l, t, lJi,]lllí,!,\:i:
ilt,Itl:tít,l t}(l{lIJ (s(Ii7(:rLí}t l!űit].i,:lél; l,tis"
ttii1, tj,s t't,líl,,t,!iíil,, !:|Ilb(rt!\t,sllirtl;tll..t|, z;

i;ii:.iti! t,iiist,tlilti li|tlI1}iri.iúl., ltl:ll|)q!| ri!l
ís tl ii,liilt!t.: tilltúrnbtrrl; lltiltltiiLit liii-
t)t!t||,l!,lttittlt tlttl!!l:illiisl;ilr"lrlsfi'rtt-
l,,,| ::iíi, ltilt;i,iiriitlL:t,i|l ll:ttt!iitil; hi.
_,!lrll/,:lilil)l I

llr l|rir.s1,1ri lslritrr
1l l2',l.

,1 { ,
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lllL]w§zIit!Ll]
Honvéclr:k. clóre| .\u. ill1, gy-rtkl,irrt lítii;li

iií,íltltt ils t,lli_.z ltltt,tlllir] l'ilrrrr,ii, ]l!it!}
rilii;rrrnr,1 iiriviiz.i!l,iii} a,/, r:lslt kl>tiril}1
li il!l!!Ql, lr:.rrr.li,I,i iilrr;r.il \](:gtc ltíllttl.-
itlrrli is r;rl:il;,il iItrttr,i,t]rlittk ilíi-si Piio
tl1,1rirrliliii. itrl-riliij tltldig l:sak, ali,rrslrtrij.
i:g httlt0llnilll" A ii}rn lirlt liili,lziliil ái},
]\" l:;al,íl( llít,r,siiir. vissziltrlgiltliisit. ll]rii.
iri} kiili;l}l)i;2ik :rz ..í.]sz:rk li:]tl" ós,,Kt,lt:,l_
íi.jr1" l]llIit,kliil, ,íi(]rl iit trctt tlilltlal
iii1l;,t" lrt,r,ttttttilisrikai lilltrrrk. }rltttlrtl va-
illsít-tl* ltittt,rll. iil]}í,]},l}(,It ti.irI,1rrsii,g;l
ljiiiil.i llliiill itlgr,t,tirlkt,st,ltl; ;tu. r,jlík,rrl},ii-
si]k szi,l,i,llli.st,, ,\ lrrlisik li.sz. ltlltt
vi.tll:ittktttllt ;t ilrrlrirlvi;l,tlitls rllltltti }ritrrlál
{íitll,ttl_iil hl," l!l. i,1;1,rriszi i,rtltltlti rltili{],irl
tr;it,l.t1.1,t |'r.lr,,tr.lr.lit.| !;ttrttr}t, ltriisrl.szl
.lrr:gz íiilriiilr zst'tktltiirl_vtlli rll,rlsz {liililg
;li,rr1l:rgltrtll:tj,.]!tgíi} lilrrttkt,1. itrttt,l1.tlk ;l
ilu}si.r,iz,rrltr. iirirltlrltr,:rjttli'tsírl rls tll1-r.rjt.

!4
j§

rltlst!l rtrtriitl,jrtk llt,. ('st.lkr:tsztil,k lll,tIl
r:sirli iIliIi. it:tttt.ttt sziltir, k1;11,|1lg3ligc lttr'{-
rli,zIli t,zi, ;r íiItrltl. r,stllt,g iit,si ;ll;rlrllrrI

KÖNYYlSMERTETÉS
lVlaí{yat iúristalcxikon, §zr:tkt,szltrLl,t,

Puig/rrtIy iil':zrr. lií,lrtkkrll, lóti_vkr',1it,li
kcl lirlkilrll.í, ttiilj'iilrli viszortyl;rllrtrrl is
rjlliirlí rnrrltk;l (|z a 2ll2 rrltl:rlirs. taltal
Ilta§ kiirr.r,v, illIl(,].\, :llr(-3(llrerililrt,rt (,i
lrli.r'llzt,t1 (]i|.ti§Zirvitk klrr,l.tilrtrr :r,rj lcl
viliigrlsitásl, í]tir}(lírrl-i\. ilIíli ír t{,líltl|§z(lt
.jiirli rl111|;1,11 (l.r.l}riit a rlstlt,kósr,1 is) tll
llt:kli. ]lirr:s, 1ririst,lik l|](jIia.iz:r, I](t\,(lz()
it,s viriúklk. §iifr'{}r|}t|li. nlcnot]ilkhtrzlrk.
ltiris1,1ttlg,vt,siilll.clk ixlll1ili.'r,'"r,,.11lrlrsi,
trirlirillt'lgztlt,i ltr]rrlósck. fiiIt]rtjzi. Hr.:rllti,
*i;ri. lrlrttrtiszclt,rijzi ltIrltrivirlr]k slll. sllr"
tu!.irik r,g.viitt{,sí,rl :t V:!lól}trr] igr:ti gltz-
rlttg l;rt,l,irjt;ra.l. Kiilíiir nrtll!.(,k]ctrl trit

zíllth ht,gl,r,irlr'l[1,1rr, * ?i,lllt,7i)l(,s 1,',1|ilillr,.
A 1trlj|i1;11 tirn 12, i). iLtrti 1itt,l,irlrttiiltrrz.
ktilltlsi, lir.ttt srlii, it t,stlt.kí,szzs1,1i sziittrii,tit
iIIt;!ais li{]tl1,7.(.ll lr()sZ{)rilllliIlii. li:r.jtlk, rls;r
l):tt|)k it,r()lll)rirl igtrrr jr,ll tt,szik, hrt trtilg
szilr;.ik kiirrl-r,títrrrk szá}}lí!r;i^

§gy kis diák estéi, (§,l,iit.s llrrrr,,) {Sztltrt
lsi vrrrl 'l'írlr.rrIat, kiarlírslr.) llg1, kis rliírk.
íl;i,li, it Jl1r§} [níi,tilílja rílin(l(rlt s2()lnbi!{ (|stl,
t}ll:ró} ;,!z rllulti]1 ltr!L lt:l.istrrlt.lc}ill *zlltt1,-
jlinrrii i,ltrt,riról. l\ ttrr;rtúl. srtt.t,r,lttl.iíIbttt
isrncl,kt,lliirrk íll(l§ ;t szt,ttl.tlk tilrlltlvtll,
csrldáikka}, rlsl,1ckr.rlr.,tt,ikkr,l. A kiilryr,
kiizllotllr ji(rzztl ()i{ylllá§h()i|. il szr,tti,r,"t. és
i]. ki!1.rllilius (.s{,íkti§zt, kittr.k szá-ntrirtr :t
kiin3*v krisziill,,,}lirrrlt:rt li:rllllikrrs fiú
ír!{}gt<r.|áI.iir lltrttttt: lt llltl§a 1lillrlakt'rltóí,
§ szíl1-1 l,iirl,rinr:trlk mit){lo1ryikc tanilás
í,s ül,rrt r r l,irl írs a c,§c rl(i)sz;hez i g;_lzilr l rlríll tt'l
riIetre l{írll.r}n !l1(,sl,{\r }lrjzeti (|slrk f()koz-
zílk ir, lsllrkti§z,iríj tiikó}{|1,(ls ttrtrtrkírjünirh

ffi#

ir lrl li*|l i . liíj,r,. l}.)
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fi.q, an" a,xaíru1 1hatnpu,arlwn
Mlrl jri nultktlr rn*gigórtcrn, hogy az ón ketlvr:s Kranpu:;z"

ncvű pulikutr,,ámról fogok irni. Akkllr utig úgy mondtam, hogy
kcdves Krrrnlpuseont, most rnár. amirrt a cirubiil l1rtszik, szcgény
Kranpurz. §zegény. meyt a fölrl alatt van. Rlt emlókezni íái, d.
nrr:górclcrnli.

Hártrnr i,s lül évvcl *zelilttt kaplarn Csc,ngrád megyólról,, a
szcgvári r!evcztles, nernzctes Krantpusz-családból. Akko.ra,iol1,,.
hogy cgy nélay .négyz.ct<lecimóter:nyi alapú skatu|y;ibalr. postán
kül<lhették el. Móg s{tálhatott is bciIne. Kis fckete g<rmlróc volt.
,lvlineljárt t*jíjt kapott ós ttrkczclte fellr:dezó útját a lrikit$ban. Egí:-
szen friss volt, {iil se yt|te a nagy utazást. Diván alatt. j.rgy alatl
szaladgá|t, Ncm vt,lt az a kis lyuk. amibc bele ot fért volna. Igy
jutott bl:lc a r:serépkáli,hlrrrk alján lcv/i jó mtleg kamrácskába,
melyel azután rui.n<laddig lakóhel,yénck tartott, aniíg csak belc'tu-
dott bújrri. !)gy csempe hiányzolt a kálylra alján, ott vrrlt az ó
ajiaja. Ábiakia ncnr is vtlll szüksógc, nrcri nagyobbrészt atudni
vonult o<la. csendes tnagárryába. Éjjelrc aztlrrbar, volt rreki rendes
kis vacka, melyet egy kis eicával osztí}tt me§. §z vol,i az ő ked-
vrs játszótársa, anrig nclrl trőtl tírl rajta és rlcm rryúzta agyon.
Olyan órült hancurozárt. vitt véghez a syel}§t kis cicával, ho6y az
nem bírla ki, !]lcse:ntvészedr:tt és ocla krllcit adr:i valakintk.

És anrilyen j1l barátságban éldcgélt clsii ifjírságában aezal a
kis cicáva], olyan clltnsége l*tt a tiitrbi cicának. Nem is velrettr'rnk
az.utárr tÖbb macskál a házba, mtít 1}a8y vadászszerrvedéltyel ül-
dórte el, hogy cgyedül ura}kodjék a köruyéken és nraga legverr a
ház ketlvcrrcc.

Ha a slrobában szunnyadozott, yasy aa előrzobábao és a ház
elótf elnrent valaki, oJyan ugatást vitt végbe" hogv ki keileit
ereszteni, Akkor aztlrn hajtá! §vó volt a vil.ág. §okat ugatott és

nágyon haugosarr. [snrcrtt a haugját tgész. Klotildliget. Az,t
mlln<ltákl ,,Jó kutyal': Pedig csak ugatott. Nen, bántcltt senkit, csak
egy§l|cf k;l$ott bete a pékinas nadrágjába, mcrt fetryegette, Aki
e!ysz", futott clii}.. félt tőle, vagy Íenyegctl.e, azt aztán minclig
elkeseredtitrn ülrlözt,c.

Különósen ugatta a mozgó alkirlniatosságokat. messzire utá-
nuk is futott. Ez is lett a veszte. Ha rnagr_rnkhoz hívtuk, vissza*
jiitt; gyiiny,iirködtcm bent:e, amirrt vadul száguldott és bozrrntos
Íarkái-zásilókónt lo,bogtalta. ürültem, htrgy élvezi a szaba<lságrrt
és nern akartam korlátozni kedvébcn,

De azórt hal|girtott a szóra. Otl;rsimllt lrczzánl és én nr:m ker-
gettern cl nragamtól, lrancm maganrhoz szorítottam, jáiszottiim,
foslalkoztam vclr.'' A képen látható, hogv iiarrr isktrláziatja, tnlisik liam tirnc-
mestere vólt, d. ón rrenr átltan fól neki sohase ltckét, csak ,iát-
§zottam r.clt. I{a c§üntol vitt somforrlálva, h<rgy tlássa. tuelta,
bogy nenr szabad, de ncm adta oda, hanern incs,:lkcr]cr.t i,elenr,
Kéiáezteur, ,,t\li var: nr:ki? §dja i<le a kis kutyám!" Fogílcskát
játszott velern, rnajti bujócskát, dr nem hagyta kivenni a szájá-
l"ról a holntit.

Kiskorában nrindent kihordott a kertbe. cipót, harisrryát, pok_

A Magvar cscrkószszövetség Állatvódö
Bizotisági kiirlcvó}brin kórtc erz állai
vódő pártotó tegokal., hoe.v ní,Hy pt,ngő
óvi 1,assági díjukat, mciybon a trItl,glar
(serkész előíizetóse is berlrre vün, az
1§42. óvro 31.428. gzámú cstrkhiaporr br:-
küldeni szi vegkr",djertek.

A budap+gti polgármcilter rendeletóvel
kapcsolatbarr, mel,y a kutyák összcirúeál,
köúeteli, 1!z Állatvóttő Bizottsíg fel ,

hivást iett közzó a lapokBan, hogy az
,cbíulajdirrrosok ne togyék ki vagy űz,zek
el hutyáikat az &dófir,eiós rniatt. Á kü,-
tyák hús(lgeíi §zolgál&t,ái m$gérik á íá-
Juk forditott kiadasokat.

Áz Állatvódó t}izottság adorrtánrrl,al
seglí;lyezle a vrpr:oni, r,árosszlpiíő egye-
*ület termószet- é§ állatvédö szakogztá-
lyán*k állatvódelmi lapját.

A buóapesti fótapitánysrig az ídci zord
tó1 .'b*ál{l,ával is utasitotta a rendőr-

rricot, ajtó etiitti 5ártis7títtit ós iisszr: rs rli{csilt f§yui-m;ist. l)(
cltlg jókor mrgjiitt az c§z(, 'l'alált nlagárrak jritszótírriaka'.. kurya-
pajtásokat. Hogy azokkal rnilven cirkuszi rnirlatságrrkat rcndr:zert,
nrilyen lrancúrozást, tem lehet lcírrri, tis mi,g -,lst is, miutáu tl-
nrúlt 3 évrs. megtartolta játszókedvi.t. Bizalmas volt az isnreretlcrr
kutyákhoz is, azok p,;dig sokszor ucnr .tartották méltóságukhoz
mil!ó|lk .a kis puii ki]ze]r:dését. Megtrirtórrt, hogy megi:ázták"
tibátták. §zután nár jj is rnegtetle. hrrgy a kislbb áliatokat rneg-
regulirzta.

Krampuszonr ;r pulik szabályszerű nagyságát €rte el, 55 cnr
volt nyakmagasságúnál. Btrztlntos szór,e gyapjúsztrű volt, nehcztn
lehetctt kifí.siilni, kcíÉlni. Néha összctal>adtak, csomósodtak,,,trc-
meeese dtek" szórpamaiai. De ha le rryírtuk. szóp síma szórzctct
kapott.. liredrtilg,.g. fckete. volt, csak clól a nyakán és állán vulr
cgynóhány száL" fehér szörc,

Hátulsó W]ábút sokszor íeikapkodta futás közlien, nem vrrlt
sériilt, valószinűlcg rossz *zokása volt. De ez is hazzájárult ked,
vcsségéhcz, Van itt strk pul.ikutya, de olyan kedvcs egy sirrcs,
mint Krampuszkánk volt. Ezt rnások is clismelií.k.

Ha föl akarta vcnni vcliiIlk az i.rintkczést. lábunk eló lapulr
ós orríval cipőrlk ulá túrt. Orrát a keribcn cgószc,n tigy használta.
mint a diszníl, Osi iirökség volt rrlrla az ágyazás. Níielőtt lefeküdi.
á'rni kutyárrk is ide-oda kurrkorodott igypárszor. l.ilítólag a
puszlirkú,rr le krllctt tryonrriok rnaguk kiiriil a magas fiivet.81zt
tcszik rrtost is.

i\ íarka a mi kutyánknak is fóltctt kincst volt. Ha lrozzú-

t

szenrólyze{:*í, hogy szigoríran cllcnőriz.
zilk a, l.i:her}rüz/r állal,trkkal v*ló bárráx"
nróllot-, akadályozzák mog é§ jclen{sók
fel az állal,kírrzó kocsixlkat óri a kocsi-
kat trlltorhelö gazdákat. Azt is oilert-
őriz,,l,&k, fol vannak-e szerglve a lovak
óles sarkrrs palkókkal. Á rerrdkívüli lra.
yazás ós nagy lritlty5 bgálltávai sok pa-
nasz jolent rrte§ í} l*pokbarr az el,őfor-
dult esetekröl. Kétjiik álIatvódő tag,
jainkat, kiiid.ionek be a tapasztalt állat-
kínzásokról jolentósekot állatvódó bi-
zottuígunkhtz §agy az illetókos rtlnrlőr-
kapitánysághoz a, kellő adatokkrrl. A
Képes Kró*ilta jgnrrár 15-i szálnában
öriirumtll olvastrrk" hogy egy kis óvotlás
leá:rryka figyclmeztetett egy koo*ist p
kirnéletes ós iürelmes bánánmódra. .-A.

kis leányt, óvónöje, Margit néni bu,zdi-
totta ilyorr órtatlarr bátorságra és jó,
teítre, A kocsie nrtgkösuörite az óvórró-
tek a léckót.

órtünk, ,villlrrngyorsaIr íelugrtltt. "l'udta .rrrár, hogy játókból fcsz-
szük {s azérl röctön visszalapult fektébt. hogv rijra m,egérirrlsiik
fark i rrcáját.

A tt:rclés ncm volt ósi öröksóge. Ugatta kitattirarr iia állaio-
kai, de minden reudszcr nólkiil. .\ csirkéket néh:r kcrgttte összt-
visszá, dc arla Dem lehctett használni. hogv bchajsa óket. Egysrcr
egy nyúl fülelt két láborr a kcrtiink közcpén, ó isak rntgnéztc és
rnólvsóges rne5vetésscl elftrrdult. Á macskákat azonban fólker-
gette a íákra.

§okat tudnék még a:l én kerlves Kratnpuszomról beszélni" rle
száz szónak is cgy a vé5e: gyásztlsan clpusztult. Egy gózmozdony
gázolta el. mt,tl, ugatva futott mel|ettc, majd elébe kcrült és végc
volt. Ne errgedjÉtck. ho6y kutyát<lk m62g$ kocsik után furson,
nrcrl akármilyen ügyesnek látszik is, §lóbb;utóbb hasonló vége
lesz. Itt Kloiildligeten már sok kutya lett áldoza!ávii a gépkocsik-
nak és vollatoknitk,

Az Országos Áltatvédö Liga január §-ón
lartotta kilzíayiilésót. Iilrriikké ismót gr.
Alnássy Inrót választották meg. Al-
rdniihök \üulf Ol.aíuó, leveltli Kozrna
Miklósné és gr. Zic|ry §rlóné, fötitkár
dr. Zakár L4ios, főállatorvog dr. Rentzc
'fibor, igazgatrik, !'eszti Masa, Datky
l,ajos és §ugár rstvárr l,ettek. .A Lisa
.Budaposton, Múzorrm-kör:út 21. sz. alatl
rrrúködik kutyaelholyoző irqrlájával" Ál_
latmenhelyiik nrcnl, egy fabódóbarr van,
írert a háziúr felmoldott nekik. Á Liga
a tuüyato}vajokat ülrlözi.

Állatok karácsonya. A holland Kloaren-
br;r:kben nagy karáesonyíát állitanak az
állaiok számára. Á legszebb allatokat
otla vezetik ós jól t,arl,ják a karáesonyfaulatt. Azul,án ntinden állattulajtlorrrrs
hazal,isz cgy k*vés takar:rnányt ós meg-
őrzi a kóvelkező katácson.yig, §z .bizto-sitja az áltatok egószségót és szaporrr-
tlását.

§ovATYEzETŐ: Fö§§R ÁnpÁo
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l )iirtllikl, }lrlrnlrrkírra iitiitt:,llll1l1r| \íi lcrrrtl,, hrr l{,lkt|rc§rlúttl
hiill(ii lrag;-j;ritrkal $f, ()lytnllrtstllt {is
trtogkt'.rtlt,r.ttt;ttt iikr,1 tr cscrktiszrrk ftrliil.
lliszlrr íik nr. {)l1,rrr1llrri lt,tcjririil jrrl lat
l]t}k rttillkcl !, Kíizíilnók vclcrtl lltln}tlltlít
striklr.l : lttlgy tis rrtikónt vólrlketlntlk ríl-
lttttk, ttlikr',rtl lir.l rrlk llonniiltkol. trrlrtull
ü,liilt,iil| }1ir:srltla sztrttztitlitis l,iptlrt lr,sz.
{7 il,|I(,ltllilr í'srl,i,lsa sz,áutártl! 1}ólrt
ilti' tt rtl-trkaltrh:r frrÉ lxlt,ttltri iiri)rtttilltrrr
lix tt;,tltttllittt kiltrlvt,z tt llítt111|tt7 {lslr,Á,lsa
|'r t ri 1 xl rl c tt,l r ck !

§ nrivrl l)iirrrikl,a ttllt tltttlttlrt, r,tlií.
fiiltl,t,rrtrltl {,§i,cl ítH aZ ()tt Lerrnt,tl lt,,
gazrlx }rtit,ár:r t)trttrlrl§&, ttz ()l1,1tlptls ll1r,,
.irirtl,r,liglairll t,

(}tlitritt,t, llaj rtr',lkiil. lx. is jül(,ll. it kiil
i,iik ttalrtlájrilla. A ltlrsalgóbatr ziilt| ar.z
tirlrik ltttlllrltl iillok a,z ir.{trrcrórr alakoh.
l}alrtxna. I}álirrt Tilrtitlival sttkkozott,
litrsz1olúrryi ltrlsszti <:sibttkkal a szájótrarrr
[at,rtkktrzrrtt Arany Járrosr*rrl, Btt,zstlrtyi
nrcg (lsrlktlrttrivrtI rneriilt ttt*ry kiiltiíi r,Í-
tribn. Diint:ikr. ()tt, lálla §(}r.iál,alt trriI)d
rr halhrrtatltrrrtlkat, akikkol arrn},i lrrr.ia
vrlll. ir rnagyar tit,ákort.

}lrlgillrltiitlv* rrr'rzrll,t kiiriil 4 1111.111, pilla
íiist,bt,rr. .{ztárr I]óla lrá'rrr (ls a trrl§}, ri,
pofl;lti §otl{l{llra, nttlt,Ósz lírlrlekkcl ir ttl-
reln kiizcptit,,, 1lilrol i ris hangtlsntl kiál.
l oti tt:

-- Hazálrk tis rr tliáksóg §zcrcllltl (i§
r}i,cgii kiiltíiil }]ngodjótck n|cg. ho§§ vi].
i*rtórtycleket és btrrr*otttásuiitlkul kórjcnr n oserkószok}ij|l A ..\lag],trr (]scr.
krirlz" cílnii rnil l it'ls lallilu 1l lttttttk;tl ri rgir
r,,agyclk, Az o]r,asílk szá,zt,zrei r,árják ki-
vónc§i,arr. hog:i rrrikd,nl lrittok ti lttlttttíitt
kt"l. irrncn ftltiilr,öll

Az iil,cg Pázrttárty mt:gsirrrogatltt fehrir
szaktillát i:s otla-qzól1,'Iirrórlinak :

-- N<r, iic*ónr. tctayük trlcg tt tlsct,kr'.szllk
.kerlvt!(lrtI Kaz,tld el, to, tlsz{.írrt lnajd nri
tolyt rrtj rrk.

l'inridi lilakrr§2,1:o11.t hril árti'l krrllztit ris
cl kpztltl. :

1. (,sElt K F:sZ-I, I,1, EZl É.\- I; K
fté.tlóta peüg(l (rtl. l(nllrtl lttltli népnck,
.\t tltIotltlott a,jlt<lt,tttltl tlz szé 1l ltu<Jiétttlk.
.§a<:íröll)t tt Corrinn,ul, iilijlt s osaz<lnunéDck
.4rttl.nuk a.Ialtlu. s <lz llí.deglől kéA,th.

.\'tiltu Á,iirl*ztj harsllnl. Ittglt,zlett Iii-
l,rnu,l,

l!it:sztlkup1.1lttl t.,üstétlt réltí jó kttltrcnet,
Apró kis lcgéttulk ttézlék kőképl,mtl,
Kih uz uskolribttn. IaltillüIt nl,t,(:-tn|t,

Ae trrtllt clólzdrnak §rrtrt tlrrll il,!!t* htt,tlu.
Ha oll ltllk:k rlllnu.. tten rtnék ?l Bild{l,
Jó 1'arck BáIi,ll §em nturQdu Íoltsúgbtt,
Xittltttltltlék rol nu ai llrelt ru.btá,gba.

l)*őllclt ús ltljba.n őlt. biz mcletelttk,
Sztl§(tt§ckntk télt:n ruhtilttlt guüjtöttek.
l,anlo,nítl pe,l g a 1.1 em, őlr ntc g tnt nettllt clt,
Fiítlc. Ial. a Ir jjl:l, -- 1:ilJdrl énckeltek,

I}iintriktl ntogilIrrl.örlvc jcEyezlr & §()rí}-
kat. azrrl,átt gtrrjúlran rrrl:rlótrtrtt ktrtlvtlnc
kiiltői íts irói cló *" mort hisztx, hogy
a2 ö§tszc§ oit lr!r,íí halhatat,la.nokrrt tn{,E-
kr_lrdr,zzc, err(r t|etIl volt irl,rrje .-- és gorra
ltjrgyr:ztc érzokrr}rk vcrsllort arlott vóla,
*zírl :

2. R.4LAssÁ B.lLII,,r
(-',slrAdszr,,li. lti'kllttl
li *aiílls íijld íek:ll
Szt.:lils tl ttuiiri ldlnruúl.|
l! oL tuir A,ilrl.,it,lftor
F}blr§z!ö ltttng ja szt.)I
.1 txtrgúlli xtilorlxjl:
Ktnryha jú i|,|a,lú,
|'tt*,,rsh tir pl,tl1-1tllttttuut
lId. ni }ir:rlrt,l tllrldprlrtél

,ítl ,,Ixii ltirrt,,
í'rr:l,/tls;r,ltlrr,t .r;,i i,r,
Qllll;tlrl tt ll l. Irllnll,tl ul :

§tj/ a,lrlrl,,it,lil js.
.1 il 11tt t,:lttttttt1l,itiltúl ig
l'ill'z prólxirl iniuI:
() yom ut sr,ür,s,,r/iA,
ilirilrrrs ijntrlilt,
S búsan. sé|únt iytlttl ...

3. P."1Z!l ."l,\,|, 1,1i,1,1:lt
('stulálkololt l)it,rl:l or tlr, (l2 í,§/,l lr(i-§;í,rí-

nrl; tst,It,l;l:tlt,li,l, ll0!|ll ől; tt: lttnúlásrtt
lllll aa§ll 11ottdol t,i*t,lttll; is ti,t1 |irtul,
hqlu.llntt.ttl ,l,runk,tilltttt|tlltli ttt titlll,nrl;
szt,rzitt!llt:tt, ltugg lttll,rl! íilttkor t|j,it!- lttlt
pttI lunóllult, .|litttltt:tlntillul tt: ltii;tilt
rlsÁrl/rtj Ianilók.nult l; nltll!!,irttttl.dtIlnl,
stilltiból tilnlh ót,tttl,itttt. tti'rrintitítii ttt:

!!!a* r,nkulusltkul lutru titlt,l rén, ul..tlúik
Ilijr nlurhúlxjl tttltil. tiltlti.solthttl iílt: till
A,rlltlra stil,rirr ltrglt,rhtIlclut,h,.,|,tinl
,tlrylldkr u péltltt.bl,sztld:,\'ltn csultttl ltt-
trilni |i,:lI. lulttt,tn,jttlllltltlti.n ludni.

,, ?.RINYI ,[tlKl,Ó§
('strkétz! Tt, ki trcru rotlttttló z,öltl iltxi-

lóbóI
l'isrlltlrl sapkátlot, .j§ l.r,t}, llíítltt..tttt.{tból,
íénllrs h,ajnah>kott l,óuaa lu s?ép §út>r,ból
S lLi,uc$cerl tészotlel uz kozytttis ltlirébót,

Ádj penuitnntlh crőt. írJtlr,ssorlt tettelh,t,
kLssrl egész orszall d,eréh: jó tttl,ou|t:l,
Isltlnnlk, lttlBd,nah sainlud. életedpl,
:i ttytt jtotl 8e |ílsé ll í 1] rhi ndt rrllol kvzetlt l.

5. .4NYo§ PÁL
ligy bolrlogtalan tábrrrőr 1rurtaszrri

a hall,ány holdnál
II tt l,Iad, h o ult xólul,j t ok ut t: ól ll h.ottl.úl llti,-

banl,
Ilortylg u bqnitonl czu,klll <ilttNibun,
Nitlt:g uzekbtln érzé.s tn1,|eI sá1,ornltlru n,
,4tttiu á,n. .ttlt:tlgtlk kitiil a túborbun.
Jiijj, It lloll|og óttt,, tltttcLp i,nséltuxtllöl
El |tl!}sz sztilituni ltosszti gllijl rclntenliil,
I]ttjhtl1.ok sztlbnúbo ltigl,e jóltldlclnbijl,
Mitl It:l tten hiirl,ölttt,h, *zt,nrlerlisrnből.

d, C§OKO^."{l l, I,rf,n ylH,,tl,|,
A rakott krrrtltlrlilrrrz

Szi1l xzint:kbtn jdlszti
l'iiltli. liinenény,

,I li krtt,m,pliruth, hil.saal,
(:§ultu tyltll. L:t' nténg!

§zttlc.tír,srrli} t:si ttti.l l l,
.1 boldtlglukttt.

S l;ttl,;ltíi,l, nkoljtt
I'tltls-uylítllltt,

ltltttlútluL tnil kl<,st,11l t:l sa|
,Vért sullklngs,a l'rlém!

, rai7
._ j-u(

t-l;*.§-,.s */ fi-

\

.lll el rti1111ttl ,,l(;t l ts,,lrl,rlí.,ls:
,llt|g tlttxl i: ltt,lt:ll)

/{r,lil,;r-: tl l;ulgr!nttli!
lli;un l 1t,,11t,snlúl!

tI i l t t, lt s;rilr "-;irtlrlllr,/il)t 
^,1,1íillis 

t;ilhil!

;.lt*:IlZ§t:\,r, I I).I.\, llit.
l )sz 1 ti l.v t,tiszt, t r r

'l'álxlrllt l:lillltt u. ll,íl'xat,tlt trrrii, isrlArrrlr.
'|'ttsltit qnt'ltl|rgi,l ttl|r,.,sI l| l;i.tiíltum.
§ír/. ,rl,J/jrl§ l;iizl, tl slr/t r,;r,t rl,sz/l.ylx,4

. l::stttlu ltt,<,tittl,

||1,itt rlrí!| l.,i''ií,|ll., lilttiih, s;ttltnltjlrrÁ,rll,
|'rl rl,r,: nt su,l l, nl siirú |t,n,u.t.t,srnJőn.
í)lr /r, Á,l".' lliilor. lr ítlgulttl iilutl,,,

&'itr:tl,ditilttll,
r. .íll,í.Y }',/.],ví)s

,-1 sll l:i_t
( l};rllarilr)

."l xzilt1,1 i cxtr|tószltiburbu tt

.4lt:tt l.ttLlilllilt tte úijlli iirl.
Hos.lill ltt:tl tlt,s bol iI jli l;rztil*lt
l rrtl, |)iznftljsli.t1 l.ti rsi cliil l, ;
.IIom ru.gudItl- nutlttil:ttl íil .

§1,111 l:il/ljl,: stlltlt:ti ij| tI l Iiúk,
XiIttlzluh, t,st,ltrllrr,rr l:lr.ry liit dolxlal ,

I'oIl ln,nnt jóltjlt, Icl,;rtl, /ir,tríjr.s.
-ltt.|tn lnutul t,u!ik.: lIsglli rnorl!
S ntttt,tull ttldnuli ít,ltclu íul|.

lltlg1,1rt, utldtl,tú.tlor|ól.-stilotra
D,iiltöl!lt:t, ltL|.!!lll:ll tt, btis Iiú,
h'rhal.r kéIlu:l hí tju 1.1?rrlr?,
Kit l.tltluslt1.lt tlt:jl u s<ltttltt lJ!!ililu,
I)c rlirt<,l. r,lrrk lt:u ctt gtís ̂ , s a z Ő lttilté l lxl r ú.

9. ÁDY IlNI)R.u
§rt,ds c sái.or|a ulu,l.1
( (} !l0lttq l, tu l. l <ís ul til }

,|í rsszirőI nti2t:ttt llijt,bt §zt,tltntrl,
|'utI, lttst, rllii, tl iiltiing(l ntlal,nttl
(,lt Jo.j,
7't, hil ttitl.t7, ll hil,uíug. l( hil ttitt!|!

It,m úh.itolt ig11 sttltlt st,nl;.i,
.YcÁ,r,rll pt,tlig nrtl §zlrbutl (ilni.
l)Il .jo.i,

,\tu tzttlltttl tnni, ncnt:szalxul rnni!

ár ,:bl*lbtjt étt it: ltuplttt,llih,,
(i§llk ?{lll Ir,is lr,t:r,.t1 ltu lhrlnrh,
l}h juj.
Iltt l:ulumil th,,lltéh, l,üI.r lnil ch1,1 nélt,

{i3lomnlnt l;orog. sa|.,,rt(rt, ltll1ttl11. Ll
turlal;.

l'iloltbun ntizlrlt., l,rsblt, inuull.u.k,
t.)tt ja,i,
{ixrtlc lttieJrrA, rsttk ttézlrl;, l.,auk nézIrh!

Á liibllit,k il521;1rl5, zabdlrtuk,
§ érl rgu(tliil, búsan, il,űlölt tt |únillt,
0h jaj,
I}űlijlt u lúnuk, tl,íiliik u ldlulk!

ltl. K {)sZTOl, Á N Y l IrE,/,§{}
I.)iinriltól u, lxitlttl rl jt,ullt,zl r

l)ijw:ikt!l. t.t btitut.l t:l,jcllyr;ll,
,§ lrlll§/ t,sttlt iiL, ltiinnlezt:t,, xzillttlltl1 ,iil,
K ij,tl!!lri. h:iizt lslj nll,txt mrrül.,() u nlih,t it<i!]. Sölét botús o Itlk.t,,
l}ijw i ktil. a.t.ry.hl rl,í (n?krll,|,

,tz ttszlttll rncllt:ll r.srrÁ, r?/ szt,l1étt.y,
I}tistl.n hajol. u, l,ulin íiil.é,
S lllil llljtittil kalnlt , ttz q,a ijró.

§lr;tltrll,titt. ldl,,it.t,, hotttt tlz ttblu,li u,lall
K ini,ndtt,lni ?ntlnl tl t.:st,tltixzt,stt pul .

Sllitntirtt lttix tt ttttlt, llús tt lr,lk,l.
Hc1111 ttliőrt ? .

l)iiucil;il u la.núr út mt,ginltl!r,
tliittrriht, lrrltilvlr tlrpzle tttttgítt, sir,I t,r,

lltal§kii§ziirll() lt t,ilrtlrt,tll - l.zt.lit} írllr!llrr.rll.
l)t, tttitsttttlr ltrrigis lrr,11rrzln rt szr,rkosz-

tri*írglll,, irtttil tiltltrtllcrli.. llrilrr lrát,si ttr.rtllrilrttll ltgl-alt tr ttyirkúlltt, rltr llrrrltrrttlíi
1rr;lrltt kt,rlltitit,I ilttr. it,l kiizli a .,rirrgy}ilx)rí(rl", l)r, íhnárz!! l'crelt

í
I

l{;



3. Lóugrárcs reitv€ny

-*l< 1s íhE( VE vÉ ml

ffiffi fFrl tr,,p RÉ
]Iíri
]i]i]ll LE,

J^ jA LEl,

yEN hA

|YlA z4 tr bÁ

hÉ mffi 3hl t i|.1 ti ffiil zda

hA tA ,ői| bÁt MA --J

:!' .|-

R EJTvÉ ]tYE K
.\ msg{t,jté\pkcl ltrolezölapnr írr :r

:l kiivetkezó (inlíf hiil(l(l : ,,llnllytr
l|sor}ósz mJtt{rr§e. l3!t(lapc§|" \',.
;\aP§,-sándor-tí icfl {i,í'

Rchfllilésl *ntárldő l :ltl{2. lthrrrár
2a,

^\ rrr:irelus 1-i kövctktzii szá^
nllttrklran igcn rok olrlrsónh kir,írn.
sBátu esy (lriÁsi ncg! lrdre§ztf.,ll-
r!in!-l fogulrk l{lizüllIi. 1]elrt(lljük,
ltop1, ozel fi r(tjh,óltl,í.,\,fll hlr;ilni"
r!!k igáz órölrrcl. §z€rzilnk.

Xűldllltk bo közl&irc t§€rkórz-
voüslkízó§li kí,rö$2íI0lívény§}el. ü
rrnrz.rtt ttr§§Hl, rl hclyt| mr|{tfelíé§t
DPdl$ {n kt'e§zlí.lll,éD!, tlnkl{ruok
rnogfllclő nn|l1rrilhulll k.il pól|lólt! -
bsrr ké9ziísótek Pl.

Az lr/t2. február l-i ,,Magyar
Cserkész"-ben közólt reitvé-

nyek helyes megoldára ;

1. 120. - Dettgíilí.l.
2. ,,}fás kárrrn tüIllll az ókírl"'
i, §errr fiillsntet | . ntcr{ lr:,t rlil j:r,

I'éter Rúnrában lakott,
"l. .lapán.
5. Egynrással sztmbaln ítllr a tttizleli

kelet. tll. nl,ugtrl f?ló.
{i, lfiskrrlc.
7. .\{annerhcinr.
§. tilttl.
í1.I,IAcI]{rt,\I.i

Li §S 1,1:) {),rIiLl.]tiIrÁt.
ltEÁ l. B]t}tl,oKüssívli EtJ lf NIlI11Is lt()]lL:C I(orjBA s
S Z li I, b: 7,\7.

l. Képreitvény

2, Ró:satalány

lrt<lu|t'rs a tslllaggal jelr5lt szritlrg-
ttil Jlhlgrás §Zerlnt. {lh, l'.]ötYö\
,Ióz§rf isnriri rló5tájlilrril r(iszlcl.,

{- §zárntani r€ltyény
.\ ltárr,ttl íili-alróka'ts clrill felrrll,us-

lák tt vri3rl,nrl(,lcttt. rllcIt," .§z(,rlul
1l0(, pengíis tr:rgl,ntók rigt, oii.tnirilri
fel. lrogy ;r rrrrl*rlrlik flrl az elsó ílri
óriikrószónek íelri|. a hnrrlurtlik íit-r
pedi8 a rntis<rrlik ílíl iiíirkí|§z(inok
cgl,htrrmarllit lirr 1rjir,

}ít khrrtr (i§§zot, ltllotl íg!_f9t
liritk0srf ?

5. Villánrrejtvény
{l.,ig1, ptrcctr l}elíil rn€gíejle!}(l,'; :]

7. Cserkésztörténelem
.illnpírsítok mc*. hoHl, ltlel].

irlólleri zajloltrrk le l,r tlIiii},i cst.i-
li(,szcstllnétt 1,t,k.

lliihanl,i l<rrnzell<iizi r,ízittilror"

l.]l*/í ttenrzcli nai4},tálnr.
\legnr ílik ir C.strk(.szlrriz.
( j§f rk(.§zllnRep§ég Baden-|]olrrlll tisz-

teletóre irz l.lfl]_l}ályán.
I(o1lenhágai jatnl)ofc'e,

A . lrársheí{r,i (iscrkószlrlrrk nlc!;-
nl,itjlr kapuj.it.
Öregcserkészek kntrrlerrtegi tallil-

kozílja.
}íegnyllik il C§e.kószbolt.
.,\z .\rrowe_parki (IlI._} junrhorce.
Bi,l)l meglátogetja a Cserkészpnrkot,

ó, Verses reityény
ll.]vtízetlr:krrn {it gl!Z{lailil szolgri}t;,r . . .

1titrl, cgr* hílstlgils elr: rigr :zolglil! tz ttállr.
.1 legjobl) íalirtot Aiz(liijliltitk ilrlllt
I.)s lritgliltltk csitk it lrtitr:trll],klrl lrt8l,ta.
}Iunkábrrrt l,rrll nrilttli{. Irt,ttt rolI l,itrticltltlljit.
so§eü r,oll örötlre. t()s(.}ll rrlll lltitlaljlr.,.
])e rnit is bcszé|ck'j Srrlirzor sajgrlit. \,a,rz(,ll
S lllikor g;tzrlíljrr i§ \.tle (jl,},itll órzptt.
llégi,s, ttriltor tisziiil nregtetrrri n<.ltt lrttlla;
Gtzrlájn a szt:gélryl lliitlcniil kit]rlhlrt.
ltliií,tclcll ltitlr:g r-irsltl \ztlIl ft.l|(.|, |(,.llir(,,
I,:s cl it fllerlte űl ltliir It}li\lIill) l,sl(iI|,,

9. Földraizi r€itvény
l)()li, l, ttl.], í,()li, l),\. lt.\N.

,\. s-.lí,, }l(), (), s.\N, l}li, tJt,, {).
í 
,. 

}. l.. l i,\]., 1l l , .\ l,. ,\, ( i ( ).

í){)lt, 1,()s, \.\§. l.:, '|,lis. ltl,
{)\.,1,1t l]lr. (;,\N. \,-\,

lizek}riil lt sztilrtgrrhlrtil rtz 1 1l
lil.*llitli'lf,lz:i,lk :tlll;rJ;itt ii\\l(,
lillitIrrrlír szavtk kerrlii}x,tíii t,*r
<l*iltntr.ri ka i n:r$}, \-iirl,s lX,\,(i l l}{lJi'tk

l. ll,iz;rk:rnterik:ri liiLillril;lrl,..
!, Iiirzí,lrlrIrikrti lrril gl.'trrtttltt.
1i, l)tilrttttcrilili r'rllrrtrr.
{.'iiki'}ta' li 1.1rirr: ttrrlitl}tltlilljrl
i, l', S.,\. rilllrttt t,s f,lIr,,i,
ti. I {irr,i kl'r\r!pinc,
7, lirlrrillrri lrcgl,r-rrltul:rl.
s. l.]zcn a fí,lszlgetcn §tn Slltltlr,l

t)rs7ag,
l|. lItliltlíl lli\,Írrosa.

I l|. \i,It)t,tllr\zá:li ttlrgl, írllr"r,.
t |. IiiiZ,,l};ltllfriklti l<iizlIirlirrli;;

ISjlll. .)

$t

4 nopsrotton ót to*jo

frissen és forrón vagy
hidegen or itolt o

48 ólós

BRl0}l
Xophotó:

;:::::jr,* l,,_,ll 
Ü p H L H I K

E

t

8. lgazat mondott-€ rani l
. ..- (',stltla 1l,,trrJxis tnolorkcrrih,

1lr'irjlr YirIr r hát1,1ilrrnak - rrtr.rtlllt,
l}ugl;.riltli. ttenIrégibt:n tlYill
tr]ilgiiIi!l. §altrll b{ic§il, rllfltlillrli
lrrfgliitoíiltni. ,\ 3{} lir|r-es rlllll
lirlttrkt!lt l i [rtrmií]ckilottró lcrcs selrts-
.rlggr,I tcllrrk tttl,{. \'isszltíclr; itl,,tt-
ltátl áz út lríir l.jl.tll s íía}, 60 kul-e\
órlllrki,n li gr lrsllsii ggltl jaitt iink.'l'e-
Irál íélórlr trl;ttl nriir ollltort t-<lllrtttk.
.\7 iillllgstlrtsttlgiittk
í§!,(jijvetmcnel i l1-, kill
\,í)l t.

_. 'fó\,edsz vli-
{ott köZbc (it,uri
Jobltan rnonrlr a nttgirlt
íüllerltt§z, i)lt,tL ilz iit-
la*gt,orslt§ágtok n(,m
l5. hlllrcttt -[(t kllr rrrll.

,tllBDíl§átok ül(!l.
mrll_rlklck l,urr lgnztr i'

BABlsTA
i-.ÉNyKEpE§zETl KFT,
l

! nunnrrsl,Ul, lllunnssl-út 0
Telefon I l2:l9:l8 } Őrkcresrtény cég

FOTÓSZAKOSZTALY
Al.rATóRoszTÁLY
FOTÓXŰHELY
MŰTEREM

A Magyar Cserkészxzövetség hivatrrh§ lapja, Kiadja :r i,í.lgyar e§crké§z§ziilíOt§llg. 
^ 

§zcrkeszltisért ós a kildósórt liosr:h l!élrt rlr íelcl.
Él6íizatérl ára ó peng6. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknat( egy évre 3 pengő (€g7 örszegben küldendő be t}. Yállalatok.

nak, jo3l 3zemélleknek egy évre 25 pengő. Egyer szám ára 30 íillér.

N7omátott ..Forrá3" Nycmdal l*lűint3ret és Kiadóvállalat R.-T rnélynyomó köríorgógépein, Budapest, Vll, Dohány.utc. 12.

tsillórekért!óízíi hfisótel a NÖ IrÚ§T II Ú §.ból
Magas táp6rtékűo t ök óle 1,e s h ú s p ó t l ó.

1O dk§. { szelrrril5' ri*zó.re. }in- l(aphaíú! }ralGlll, Plumrl üzl.tot6r t{iszer-osctnclle klrork.
g;yobb ren<lrrlósnól árengctlmún§. 8rrdapest. lI. ker,, I.&utc]r 79. Telcítrrr: l67- -769
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aJo *§ry*ffi§háxati, felsx*r*lési
és sp*rt*ikk*ket !

B§DÁP§§T,
V., I§agy-§iándor-u- §" Vl§., Rákó*zi-út

fif\lru§§N §PüRY

Te|don: lló*-7ló Teieíon : 1,13*886
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