


A MAGYAR csERKÉ§ZszöVETsÉG, rőYÉDNÖKE, A
KoRMÁNyzó un őrőNÉlrósÁce rtszte trtÉnr,
MINT MINDEN ÉvgEtt, ucy nz toÉN ls MEGREN_
DEzl DlszEs t<ürősÉqer rözörr n NEMzETl
üNNEpEN, uÁnctus ls_ÉN A szorÁsos

oPERAI DI§ZEIŐADÁ§T
A MuLT ÉvgeNl oLy NAGv Enrölcst És rözöNsÉc-
slKERE voLT AZ előepÁsNnr, uocy NÁR MosT
rÉnlür A csApAToKAT- FoGLALKozZANAK A MEG-
xtvnNoór 1csrnrÉszer szüt-Et, A csApAT Jónrnnót
És sRRÁrat; NÉvsonÁvAL § n rtrüloötr NecHtvó-
tcÉttvt-Ésr utruÉl roRÁggnN rülo;Ér vlsszA,
HoGy A MEGHtvórnr NÁRctus első
NAplAlBAN rtrü LD H Essü r. szlNRE xgnüt :

KóKAY REz§ő ,,szENT ISTVÁN"
ctllű oRnróntuNn gENurRtó ELőnoÁsgnN És

DoHNÁI\m ERNŐ ,,szENT FÁI([YA"
ctttű BALETTJE u] BETANutÁ§BAN
4ÁNuros A JEGvEKET Ntt{Ét HlMlRnsg BlzToslTANl!

É6Y.sük túlc.ót:
.8.önk Éáltéklelc.en,

l|E [k ü 6a.néto.
lflítlPP MALATAX^VÉT!

NYáKIG BEGoMBotKozvA,
&ónrelmetlen ruhó&ban íífudőttek az ea,berek, cr hölgye& arcgossnrkú
cípőtóea dívatortcrk. áltotónos roli a hit, hogy a riiis taveőan váá
tarlóz&odós, a ngpíéayben és es6bea vo.[ő iárós őrt gz egéizségrse&.
Sziate termésretellenesen élte& crr elrberet.Ilyen volt a íalligás, crmi&or
F"ipp éli és crnikor beaaiin&et - közel léIévsi&zcddal ezőlőtt - meg-
lólogatott.

Azótc hólistennek so& mindeu megrvóltozott. VÉroscrink egymósscl
?_el§enyezr6 létesítenet intézmóaye&et cl népegészsésnigy icvíió§c ér-
de&ébea és íórodb<rtatl<rn ígye&ezettsl törekszí& oz egész§éges életmód
tonítósóra a vele íogrJal&ozó tudomóny in Ezt ir eétt szolgőlic cr ter-
nnészelszer& t&pl&lkoxós toaa, nrelyae& telvfuőgaztat<ísóbqu q lrogy
egészségcpostol, kneípp olycn &ímagosló és hervadholoílcra érdemeiet
§z6rlett. EJ6Edóscivcl, Írósaíyal Ós nenr ulotsó sorbcrn lrnolppnraláta}ávü
1iával, Ez u egó*ggó§res ít<rl színte atől<enyét, vcrlósóggci-tolyékoni
&eayér c &óyóscsészóben. Ezé:'Í szaraii&. ezért ísszó& mcr ls anayicrn cr

I{neípp mfllátekfitt,
qzt q nncrlótakóvát, melyet mcg<r Kneipp crdott nekünk.
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Magyar otszág korrnán yuő-
helyettese cserkésztiszt

A február l9-i választás beláthatatlirrl frlrrt<rsságú csc-
rtrétrye a magyar történelemnek, de nekünk, cscrkészeknek
kiilön is érdekes esemi,ny. Olyan férfi került az clrszág máso-
dik tisztsógébe, akinek cscrkészmozgalmunkkal szoros kap-
csolatai vannak,

l919 végén a budai ll-es Bocskai-csapitt t,agjává lcsz;
a c§apat clső csónakjának ó a vezetóie. Résztvcsz a csapai
Dúna-Sió-Balabon vizi*mozg(ltábrrrozásán.

193l végén a l3-as §zermester csapat cserk&szrepiilói-
nek elnöki tisztségét vállalva lendületet ad a vitorlázórcpülö-
kiképzésnek. Lehetóvé teszi a csapat táborozasait es gyakrarr
táborozik együtt a fiúkkal., 1932-ben leteszi a cserkésztiszti vizsgát és maga is bcált
a gödöllői cserkesztáborozás hatalmas előkészítő rnurrkáiába.
Paiancsnoka a gödöllői cserkési-repülőtábornak, Azóia is
állandó figyelmmel kíséri a cserkeszrepülök müködését.

l940-ben a Mag,var Cserkésaször,etség országos kózgyir-
lése tiszteletbeli társeinökké r,álasztja. Résztvesz rninden forr,
tosabb országos cserkészmegmozduláson.

Edze tt. bátor. l,ál]aikozószellemű, akadályt, rrchézsége t
legl,úró fér[i. sportember, repüiótiszt, kiizvetlen rn<rdorú errr-
ber. Fiúktrában }etette a cserkészfogadalmat, férfikorábarr
megismételte azt: hogy teljesíti kötelessegeit, hogy rniisókon
segít, hogy ismeri és megiartja a cserkésztörvényt. A íiú
fogadalma tiszteletreméltó, a fórfi szava szent! Mi, cserké-
szek. nrély tisztelettel köszőntjük maga§ tisztségébcn: hffsé-
günkben, áldozatkészségünkben, kitartásunkban netlr fo8
csalódni !

Fóméltóságú Korrnányzóhelyettes tJr - jó rnurrkát!

g{iő,,útltih&, hóui,úq !
Köszötttünk, parányi airrasztó, az a.luó bükk-óriások nohleptc lábánál!

Köszöntünk, élet, a halálba dermed,t terrnészet sírján.

Köszöntünk, hősies akurás, a szeszélyes korataaaszruak lrcl naPsugara,l ha-

eagó, hal meg fagyot lehelő naPjaiban. ';'_

Köszöntünk, fehérség, unnyi,ta különböző a hó hi.deg fehérségétől-

Köszöntünh, hí,rnöhe a zuril idők elntilfuú,nEh és záloga a szebh jtiuőueh,

Kös zöntünh ! N y omo clb a s ze gő dünk! T anuluitfii tőle d !

Megtanulunh béhét csilingelni, amihor hörüIöttünh bőszülterl tontbol a
böjti szél.

Me gtanulunh r enlényt, í eltámadást, éle tet hír de tni,
iinnePel a halál.

Megtanulunh zohszó nélhül oda állni, ahová az Ur
ülni zegernye hóförgetegben ós íöldalatti gyöhéráletet
Pazar naPfény ont színt és meleget.

É,s megtanulunk fehéren kiemelkedni a fekete televényből i5lfghértrclt
maradni félarasznyira a sár fölött.

II óuir á g, c s e r ké s zvir úg; kö szöntünk !

arnikor gyözelmi torl

.Purancsol: menyeglőt
élni, ami,kor odafent

l
L



fu
A Gyilkos-tó télen ermedt vízesés a Békás_

szoros szikláián

-Lr,T§II I(EP§I( SZEKEIYF otDRot
Havasi kunyhó
az erdélyi
hegyek közt

,i

Jégviragok
a Békás-
patakban

Hat ökörtól vont hóeke tisz-
títja a gyer8yószentmiklosi

havasok szerpentinritiait

]u& -

.:;.,_!r-..::;*-:i9*; . ] ,l ,. . ,. .l§::,,,,

.], ,Fj:: ' ,- _': .. .:r, ^.r. ,.
sl ,{g&:c&iá, =á+,.

Vasárnapi szórakozá§ a gyer-
gyószentmíklósi iégpályán

:a:::, ;|. ;ri]j].:,.1,1l:ii
1l ]i :]:§:!i::.]!i:].] ;: i:lj:,

.ü(I§Dt2^E§ c§EPI(É szT f.sTI)ÉR r.Ilvrt
Jóleső soruitoli, rnelyekel g. ,,Müguar Cserkész" tljéui szúmában közóIl l(tbarí leuelczőlaponta

post(tual, most iutottak el hozzúm. Köszönóm eserlúszszíuem'minden. rnelegóüel, hogy gandoltalok -rúnk,

§or.§unk és kötelességteliesítésünk Inessze hazúnktóI őrkillósra szólítoít.

küldtatek a li'lbúI"i
al:íkel bök kaklnu-

Kedues cserlcósztestüéíeim, elsősorban meg kell dicsénum ióleső figyelmességteltet és megfiggelőképességteket is, hogg
a mínket lestuóri §zeretctben összekapcsoló ,,Maggar Cserkész"-üttkből ki tudtátok böttgészni^ címemet. Ezért mindanngiólokktli
szeretnók cleíkésrnlódott és |ér|iasan kezetszorttani a szíuünkhiiz közelebb eső ballúzzel és csillogó szemetelc kőzé nézue elbeszel-
getnilt,eletelc! LIiueI űzonban csak lélekben lehetek ueletek, ezért írdsbantudak hozzótok szóIní, de hiszenz, hogg u.tesluérszít,
melega)d fulített soraittl tftég a lrcsszt1 tlt és a dermesztő ltidel dacáru sem íorna]c kiiüin.i. míg eqészen hozzdttllc iutnak.melegéuel telített soraittl tftég a lrcsszt1 tlt és a dermesztő ltide11 dacáru sem íognak kihüIni, mígdacáru sem íognak kihüIni, míg egészen hozzdtok iutnak.a címeftte küldőtt rózsaszínű táborilapjaitokat és leueleileket.
ké rlek, Iei i ;i;Í' ii" " *ű' oaj átoi
h{íséu, Ez íelülmt1l mindeftl. {rs

Mosl, hogg lt(llúsan megköszönöm mindeggikőtőknel( a címeftte küldőtt rózsaszínű táborilapjaitokat és leueleileket.
7getek és rnaradiatok hluek a mi tízlöruénllünkhliz. Maradiatolt hívek hozzú, merí a uiltigon a legnagyabb érték tl

h{íség, Ez |elülmúI mindeftl. t|s ggőzedetmeskedik ott ii, ahol isz, erő és |egguerelc sem g!]őzlvínek.
Meleg testoéri szereteltel üdaözöl mirulanngi-ótokat cserkészhuluó.daiür neüében is a tncssze tduolból

Itrnő }átyátok {.F'arkos Ern,ő főhadnagls}
Cserkésztiszt barátaimnak, továbbá Tar l3alrizs cserkészjelöltrrek íbr,ányba, W'eigcrt Á<lrlrn cserlr(sznek Mezóberónyhc és Vctró Jílnillák a

szegedi kinyákra külörr yálasz rüegy, de tiirelnret kérek, nrtrt a tátlori postárrlrtí;l tiil)b §záa kru-rc kerilltenr és :r közltllredés nehóz"
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és készen állion azt fegyúerrel is'megvédeni..4! 196, Y€l a §l lJ lrl§EYEgtlllt 1., .

Akkor.a Cillei-féle pártokat kellett íéken tartani, lj|_o,rthy Miklé*
a t e l sii'.e n a et,; ;ü íiá *;r^#L;;il ffi ; ü;i #;ü'iíJ#il.
Mindkettő a tettek embere volt. a íélelmet nem ismerö katona ószin-

Ötszáz esztendő után megismétlődnek a történelem Horthy Miklós, Magyarország megváíasztott kormányzója,
rz élő lstenre, hogy Magyarországhoz hű leszek, tör,lényeit,Akkor ls nagy veszélyben volt a magyar hazat Az o

oü állott az ozmán birodalom hatalmas hadereje, beíül
az élő lstenre, hogy Magyarországhoz hű leszek,

pedig pártviszályok sorvasztották a magyarságot. Az on
Hunyadi Jánoson fügött. És Hunyadi összetoborozta az ó

és helybenhagyott szokásait megta*om es másokkal is megtar-
függetlenségét és területét megvédem, kormányzóí ti§ztamet

aI
nsé8ét és területét megvédem, kormányzóí ti§ztemet
értelmében a nemzetgyűléssel egyetértésben a íelelós

hadereiét, mely sziklafalként állott útjába a magyarságot
kászülő töröknek. Otszáz év mulva pedig Horthy Miklós dicsőségére megtehetek. lsten engem úgy segéljen!"

m által gyakorlom és mindent me8teszek, amit az ország

meg a Neítrzeti Hads€re8et, hogy rendet t€r€mtsen sz€

í(í
ű

Á]ftÜ,:Szibinyáni Jankból Hunyadi János, a ti§zaparti kis kuria íiából
Horthy Mlklós, Magyarország kormányzóia lett.

ó is odaállott Buda ormára és ott áll huszonkét esztendőn keresz-
tül, mint_a,gráirltból íaragott szobor. Nem kereste ezt a helyet, de a
nemzet akaiata, amely nála is nagyobb úr volt e hazában, parancsolt
és neki engedelmeskednie kellett. Fel kellett lépnie a szirtteióre, ahol
a törökveró állott eg/kor őrt. Örszem lett a Vár íokán, aki tengerész-
szemmel vig!ázta az idók messzeségét és egyik keze mindig a [ardján
pihent-

. _ ,t .. . §lrüsztim, hogy az ország íüggetlenségét és területét meg-
védem_..._&_,inindent megteszek, amit az ország javára és dicsőségéie
me3tehetek!"

, .A legszebb hiv,atást vállalta, amit egy férfi vállalhatott. És Horthy
Miklos keményen állott az őrhelyén és megtartotta eskü|ét. Mindeni
megtett az 0rsá8 iavára és dicsőségére. Q67át8yarapító Horthy Miklós
huszonkét esztendeje alatt lehullottak az orság bilincsei, visllatértek.
Szent lstván koronáiának legszebb gyöntyei és a magyar katona ismét
a,Kárpátok ormán áll őrt. A történelem viharában ismét a keresztény-
ség, a Nyugat védelmében harcol a ma8yar, . . mint akkor Hunyadi
János vezetésével.

,,lsten engem úgy segélien!" * Megtartotta, amit ígért és lsten
megsegíteme,

Jó munkát végzett! Áldla meg az lsten érte!

volt, a íélelmet nem ismeró katona ó§zln-
tesé_gével, 

. 
becsü letességével és kötel ességtu dásával. M i nd k€tJ.Snek €}.

vezérló csillaga volt: a fanatikus hazaszeietet.

A nemzet odaszórta halrfu szivvll szívének őszi virágait iUe,yoa{lO
vezér íehér lovának táncoló lábai elé. Aztán fordult az idő frercke;..
,Bököszöntött rnárcius, s tayasz hónapja és a megriihodott neÜFt:'rFe-'
retetének virágait, a szerény kís ibolyát ismét odahintette,|;lbrthy
Miklós lábai elé, aki Hunyadi János, §zilágyi tlihály és Kossuth Laios
örökébe lépett.

1920 március l-én Budapest zászlódíszbe öltözött. Az utcákon
,sísakos katonák, rend6rök, csetkészíiúk, kiváncsi tömegek.

Az Országházban is nagy volt az élénkség. Aztán íél l l óra tájban
,megtörtént a döntés. A leadott l4l szavazatból l3l Horthy Míklósra,
,hét pedig Apponyi Albertre esett. Horthy Miklós Magyarország meg-
választott kormányzóia lett. A nemzet képviselőinek égyüttes akarata
.em€lte a nemzet élére, mint elődjét ötszáz évvel ezelótt.

,.. Küldöttség ment Prohászka Ottokár püspök vezetésével a Gellért-
szállóba a megválasztott kormányzóért" Áz'ülésterembe lépó Horthy
fiiklóst lelkes élienzés fogadta. Éi a Vezér, kissé meghatódott hangián
letqszi az esküt:

I..,'írz,Ivául
*lirMv,;n,*1.1

Dr. Donászy Ferenc

Stá}{páío& ftffi,arsűi ftö,zMr

A pestkörngéki hegyekben ellűnilc lassan. az utolsó ltó|oll
és a laaasz hírnökei jelentkeznek etd.őn, mezőn. A Mdtra.
Bükk és a csonkaorsz(tg ualaniltor -- szomorú időkben --legmagasabb heggei is leuetik a hótakarót. A sítalpck nem-
régen ityenkor nyugalomba kerültek. Most uis:,ont a Kúrpú-
tokban megkezdődík az igazi síélet. Fenn a haüasokon. januúr-
ban és |ebrutlrban még dühöng a szél, csikorgó hídegben és
lei|ehér ködben sűrűn hauazík nap-nap utútt. Az ilgen idő
elueszi a Légedzettebbek keduét ís a hosszabb kirdndulásoktól.
}Idrcius, sőt dprilis a keduező túraidő. A nap magasa.bban
júr, a nappalok hoss:abbak. A köd uggan óIlandó lakos a
Kúrp(llokban., de nnst ritk{tbban mutatkazik, A rengeteg
hó betöltötte a. lalai eggenetlenségeit. Több méteres réteg íed
szíklúkat, |atörzset. bokrot, apú |engől. Amerte csak a szem
ell&t, i1+"tóí,cszméngi slterep. Ha a téIi stttlrdnkat igazán
éluezni'akarjuk, ilgenkor meggünk q múfmaíosi, aagg radnai
hauasokba, a Kelemen va.gg a ggerggói heggekbe . . .

Yanatunk erő*en szuszogua kapasrkodik a Tisza uölggé-
ben. Az AIíökIön még a taDasz szelél éreztük, Huszt óta fehéren
csillogó heggek inlegetnek messziről felénk. Oda|enn még
bőaen oan hó ! A kishítüek is felhaggnak aggodalmaikkal.
ííégsem lesz ibolgaszedés a síelésből!

A uölgg sz(tkebb lesz, sziklúk alalt tör előre a oanat" A
Tisza most egészen alacsong. Partjúrt halulnws jégtömbök
enúékeztetnek az utolsó áradásra. Hirtelen otuadáskor bizong
letarcInak mindent, ani eléiük kerüI: |ót hidal,, húzat és
nem ismernek tréiút. fuIdrmarossziget utdn néháng ggön§örű
szakasz köuetkezik, maid célhor érünk : Terebcs|eiérpalak.
KiszúIlús! Persze a eél itt a kezdetet ielenti. EbbőI a kis ruszin
|alucskúbóI múszunk |eI az 1500 méter magasan |ekuő Iurin
hauasi rnenedékházba. DéIután két órakor |ut be a uonal és,": uggancsak iggekeznünk kell,'ha estig fel akarunk érní. Igg
hót nincs időnk az érdekes fatemplom m,egtekinlésére. Markus
rusziíL teherhofiók aállára'kerüI o. $ok húti.zsúk és cókmólt

3



Á |alucska lúzait tlhaggua, az első nuolc kilométer /csstí
eltelkedéssel llQlgvbgn uezcl: u Fejérpalalc uöIggébet Sebes
arltént_ zúg lefelé_ a kis palal;. I.'eslői uízes(sekel-áIkol, |űrész-
telepeket hail., Most tarka le.Iógó jégcsapolt teszik érd.cilesebbé
tl s_z.i!lú,k közl t'uló uizet, A pisztrángok' jóI elbtlihatnak ebben
a hideg_ben. A palak gőzöIgése eldrulja, hogg a |iőmerő uggan-
csak alacsongan dllhul ebben a mélg uöIggben. Különben az
úl _nem.nehéz, hó eggelőr9 alig uan. Vag11 múst'éI óra mulua
uö,lggel(tgazús. Egy hatalmas szikla atatl álló' padndl meg-
pih9r]lni1_ Innen ualatniuel erősebb emelkedéssel meggüik
touóbb. Hatalmas kiabdlássa! |át csúsztatnalc a köiílben.
Széles <leszkaudlyúban menngdörgésszerű robaiial érkeznek le
a szdl|dk és óridsi lendületlel repüInek út a uöIgg túlsó olda-
lúra. Innen nwjd ügges kezek rendezik és lóaal'uontatjdk lea tüzseket a |űrésztelepre. Jó lesz tligg(tzni, núg átérünk!
Nrlrqgu egg _hatminc méter körüli elszabadult száI|á uéIetlenüI
oldalba taláIjon.

R.eggel. KúIghúnk |ól ő.rúual lelekués ttlárt mdr ut|gleg
kihüU, a sztlbúban f arkusorüló_ hideg. Valakinek |e.I kel"ieie
kelnie, hogy tQzet rakjon. Eddig rendhen is vaR,' csakful.t111
ki leggen az. Yógre mégis akad nteftsz uúllalkozó, a]t:i kibúiílÍ,
sietoe tüzet rak és még gyarsabban uisszabújik a fuilóistik
pihéi közé. ,4. ktilghában pattogttí lcezd a Iriss |erylő|u, ls /os.srrrl
némi meleg íeried szót _a szobdban. -arre múr löbbett nwzgolótltti
kezdenek. Á mosdóvtz persze.kőketnéngre Iaggtllt, az aitóI
eggelőre nem tudiuk kittyittti és az ahlalcol is uastag iégréteg
borítja, Milyen idő lehet od,akinn? Vajjon napsüté.st, oagg
ködöt és havat uúrhatunk a mai napra'l \régre kís darabart
st/.,elül a jeget az ablakról elkaparni, mire hatalmas csala-
ordítrisba tör ki a buzgó |elderilő! Raggogó kék ég és a na1,
mdr rózstlszlnüre |esti a Setbőn és a Barnabús csúcsdl. Egg-
szerre ngPzsög, mozog minden a lcis hózbatt. A leglustóbbak
is kiugrdink ar úggbóI, prüszkölue mosdanak a kútghún |el-
oluasztolt jeges vízben, |őzík a reggelit, |űzik a bakancsclt,A uölgg mind keskengebb lesz,

meglepeléssel lótjuk, hagg iókoratorlasz úllia uíunkut, Embercínk
megmaggarúzzók a reitélgt, A mult
,éui hittelen oluaddskor keletkezett
óruiz eluitte a felső hidat, tde hozla
a szorosba és elíorlaszolta uele a:
egész utat. Kéngtelenek uaggunk a
meredek heggoldalban Ielmúszoa,
erdőn, bozóton út megkerüIni az
,akadáIgt. fuIost már mind több és
több le:sz a hó, Az úton még csak
,el tudunk menni ggalog, mert iól
kitapostdk, de mellette térdig süIg-
lgednénk. Eggszerre csak hatalmas
ngomolc tünnek |el előttünk, Jókora
talpak, öt-öt körömmel. Ugg ldtszik,
Tdngértalpú koma indull el szokú-
sos sétúidta, hogg megnézze, mi uan
a tapasszal. Leiött az erdőbőI, egy
clarabon köuette az utat a mi ir{i-
ngunkban - azutdn megunta és
megínt dtcsapott a sürű erdő |eIé,.
Nem tetszett néki a uölgg! Yalahol
bizongára toutibb alussza téli úlmút,
hogg iobb időkben ísmét szerencsét
próbúIjon!

Lassacskún, íme; eI is érjük
a koesiút oégét. A vöIgg folgtattisagost már meredek. lIí a baloldali
ösuéngen indulunk |elieIé. Kanllar
kangar után következik, maid röuid
laposabb szakasz. Keskeng gerincre
étünk. Ennek élén haladunk toaább
meredek szerpentínekben. É,les tű-
kangarok eg§ik a mdsik utún, me-
rcdeken ide-oda. azuldn szünet éside-oda, azuldn szünet és

néIkül meaínt ide-odu.

ggöngörködnek az erdő széggönaórködnek az erdő szépségében, Mert csoddlatosan
szép ős|engvesbe értiink. Sudúreggencs törzsű 30--3ő nléter

a patak kanuarodik és viaszoliúk a léceket.

A hóval ós
zílzmarával
borított fák

szórnyetegek-
}t.ez hasolrlí-

t atlak. ":

,§Iély viz-
nrosásban

vezet áz út.

Alapos rcggeli el|oggaszlúsit
ulún csalol az expedíció. FóIrdIc,
heuederek kerüInek a lécre, Ilurcsa
alkalmatossúg az íIgesmi. Előre
könngen jdr, de a uisszacsú.szúst.
megakaddlgozza, Mór amikor ncm
jön Ie a sírőI! Mert bizong az is
elő|ordul néha a leitős kellős köze-péL Pihenőre könrylű iogclm;
,,Megígazítom a íókámal". Jobb
azanban indulás előtt gondosan
f elcsatolní, merl hosszabb emelkedht
nétk ülözhetetle n eszköz !

Mire a nup a ntenedékházal
éri, |enn uannak a lécek és indul
q, sereg. Az é,ijel |ríss hó esetl.
Az első töri a ngomtlt. Időnként
ol.dalt Iép és a köuetkezőnek adja
át a, uezetést, maga pedig beúll
utolsónak. Igg míndenki kiueszi a
részél a legnehezebbiéöől is. ftiíkris
|engő|úk között halad"unk |el|eIé.
Ezek ngomdba semérnek az őserdő
óríúsaínak. Szegéngeket íde|önn
alaposan megcíbúlja a_széI, úgaikal
letördeli a zuznlara, ök az utolsó
harcosok, Feliebb mdr az apró cser-
iék és a hauasi legelő birodalma
köaetkezik. (Folytatjuk.),
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magos jegenge|engők merednek az ég |eIé körött.ünk, Az
óridsok között törpének, tehetellennek érezzük magunkat,
De az óridsok is meghalhatnak. A ledőIt, uilwrsujlotta csott-
kok még |élelmesebbek, amint kereszlüI-kasul |eküsznek az
líton és az út mellett. Ujabb mús|éI óra íelik eI és enghébb lesz
az emelkedő. Magas |engő|áktól öuezett tisztások köuet.keznek.
4_íúk úgait rengeteg hó húzza le|elé, A nap utolsó sugarai
biboruörösre festik a hauat. Felejthetetlen lóiuúng. Templomi
hapgulat, A'nap eltűnik a heggbk mögött, a hói a |ák'ismét
|ehérek lesznek. Magasan felettük ízzóan |é.nglik mé.g a Ser-
,bán csúcsa, Már nincs sok h.áírg. A hó 2--3 méter mély lehet
alattunk. A szetpentin |első uégétől mdr léccel iöuüttk. Rutga-
ugatdst hallunk felüIről. Tiszlúsak, erd,őtészek ucillakoziak
és_eggszerre |eltűnik a menedékhtiz |üstölgő kéménge. Nem-
s9\árg meleg szobóban |elediük az ötórai keméng mdsz,ós
|óradalmait,
. Jó úm az ilgen kís kúrpúti menedékhúz annak, aki nem

iö! nqgg igéngelckel! A |alak résein behúz uggan cl szél, a
kis kúIghdnak csú|olt 66fl6gdobozok csak addig Úinak meleget,
mtg !ömjük beléiük a |dt, néha egg kis hó is beiut a tetőn ót *-
mégis iól érezzük magunkat odabenn a limankós id.őben,
léIen-ngáron. EIőkerüI a csomagokbóI minden jó, háIózsdklóla fínom konzervekig és berendezkedünk |őúri ,,paloldttkban".

De nem soka lart a naga rendezkedés. A hosszt7 út, meleg
szoba és uacsora hatúsu röuidesen mutatkozik. Eggmdsut(in bi-
bujunk a iól bélell hálózsdkokba és alusszilk az igá-zak áImát , . .
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A ReIZ§ZÖG
|RTA: MlKE§ l§TYÁN

Az egyik vitléki kisváros kórházábarl betcgct láto-
gattanr,

Amint a látogatás végeztével kiléptem a csendes,
kőkockás kórházi folyosóra, a folyosó végén lévő üvegajtón
hangos cipőkopogással lópett be kót fiú.

Az egyik -- ijedt, sápadtarcú - zsebkendőjóvcl a
szemeiről törölgett.e könnyeit, a másik izgatottan aggódva
kisérte. Oszlálytársa.lehetett és kócos fejét ide-odá kap-
kodva íigyelte az ajtókon lévő felírásokat. Vógül az egyik
ajtó előtt, melyre az volt kiírva : ,,Sebószet", leültek a
várakozópadra.

Érdekelt a két tiú
§orsa : Vajjon rni történhe-
teít azzal a könnyező g5,e-
rckke] ?

mert elsősorban az édesanyádfiok:' Tl'*r' ti'*ili5'i;
kótszeresen fontos ma a te életed, a te testi épséged ós egész-
§ec_eq._ Ma életekkel_kell fizetni a fiatai eiete"t< ;<;vól?ért.Nektek nincs jogotok ahhoz. }togl, kornolvtalantri és ineg-
gondolatlanul Já[szhassatok a teiii ópségttekltel. . , Ho8-1-
g_sqli {sv ,.játékbór' rajzszöget nyel;Öteli ? l , . , Ugy árfr':
Ertitek-e, gyerckek ?. ..

__I{ogy mi lett ezután a két fiúval, nem tudom; sajnos.
továbtr'iiem nraracllrattam, mert a riasútállornásrá t<ÖUett
mennenl.

!ajlzú., -* Lás<l, rni is itt vagvunk, pedig eg_v kicsit korno-
lyabb bajba kevcrc<ltünk, de megú§ztu[,

- Ucy ám l - nrondta az ápoló a gyerekek feló. . -

El.\ + kékcsíkos köpenybe bujtátott efrberek itt rnajd-
min<l katonák, úrgy nézzéLek. Az orosz fronton sebesül-
tek meg.

A sírtlogáló íiút ekkor hirtelcn mozdulattal levette sze-
méről zsebkendőjét és látható érclcklőctéssel fordrrlt a lregyes-
bajszú felé:

** A bácsi is katona ? Hol sebesült meg ?

- Itt, a balkaromon !

De már nagyszerűen ja-
vulok.

- - Én mcg a tábamba
kaptam egy golyól, oszt
lásrl, mégsem sír egyi.
künk se. A fiú végignézett a
keménl,kötésii arcokon ós

Megintlultam tehát fe_
léjük, dc,ugyanakkor már
4tások is,felfigyeltek rájuk
Apolók, betegek jöttek-
mentek, tcrmészetes, hogy :

nekik is feltűnt a két meg-
rettent fiú.

Amikor Irozzájrrk ér-
tern, már kis embergyűrű
vette körül őkct^

- Hát. nekcd mi bajoct
van, öcskös? -* kérdcztc
az cgyik ápoló, ;

A szepegő fiír helyctt
a társa íelelt.

szöget.
-_ Rajzszöget ? ..-cso-

<lálkozott a,z ápoló mellett i
álló "hegyesbaj§zú, magya-
ros képű férfi. 

,-- Aztán lrogyan csi_ ,'..'.,'.

náltátok ? - toldotta meg :i
a kérdést egy másik,lugyan- .:.,,,csak kékcsíkos kórházi

tovább kérdezett :

- És a többi bácsik
is sebesültek ?

*-, Azok is,
A fiú ekkor felállt.
--* Nahát, akkor igazárt

nem olyan nagy dolog eg1"
raizszög. Igazán nem fo-
gok sírni miatta l

Aztált még bozr,átette,.

- Nem is várok to-

ruhába öltözött, jóképú :
fiatalember.

vább i \legl,ek haza krump-
lit etrni.

Az embergl,űrűböl egy-
ketten iőízűer. íelnevettek,
de az idősebb lregyesbajszír
honvód megállította a gyc_
rcket :

-- Nem ocla Buda,
fiam l - mondta. --- Te
csak vártl meg ttireletnmel
a doktor urat és c§ak akkor
menj, amikor ő mondja.

A fitl visszalépett he-
lyére, an öreg folytatta:

Aztán, fiam, ne
mondd azl, hogy azabizo-
nycrs rajzszög ,,nem olyarr
nagy dolog . . ." De igen,
nagy dolog az, fiam t Es
ígérd itt meg neketn, hog1,
máskor ügyazni fogsz te is
és ti, fiúk. minclannyiarr.

tént 
- folvtatta elbeszé-

jába l néhány rajzszögel",

tűzte rvolna. Aztán hármal
bcleszúrt már, de a negyedi-
ket véletlenüÍ, nevetéT köz-

Xís előaddst rendeztünk eguszer,

- A belépődtj csak ííz |illér uolt. --Hál eljötl arrc soÁ,-sok kis ember.

Q.serkésztestuérem az aitónáI úlft,
{) szedte össze a |illéreket.
I'olongott a sok ggermek, s kiabttlt.

.- Az iskolálran tör- , ,i ,': 1í.l "'1
,li (
l-;. ,"1-1
il '{,
r..
lj 'r

'l, i' ,rj
:1lil:

lrenlenyelte.A,zért jötttink,lrogy most mi lesz, ,.yalaki felnevetctt iValaki felnevetett :

;- N", czt jól megcsináltad, öcskös !
Anr az ápoló vigasztalLa:* Nem lesz scmmi baiod. ne féli !
Ánr a/

* Katonadolog ez, pajtás l **

Ánr az ápoló vi§asztalta:.* Nem lesz scmmi bajod, ne féli ! Majd meglátod.
hogy a doktor úr is ezt fogja irrondani.

- Egyél krum
valaki a háttértről.

Egyél krumplit, aménnyit bírsz l * mondta ismétr háttértről.
_ A hegyesbajszú magyar is megszólalt a, síró firlra

mutatva:

- Aztán ezért sír ennvire ez a cverek ?
--- Sír, mert fé'l, hrlgy Űi lesz . . , 1"- felelto ismét csak

a kísérő fiú.
"f)o''tnegnyugodva távoztam.
Meít a két fiú tágranyílt b,

hogy megértik, miről ván sió. }Ii

"f}e''tnegn
tágranyílt becsl'iletes szeméből láttanr,

megértili, miről ván sió. Hiszerr az öreg, lregyesbajszii
a, hegyes- honvéd nrinden rnagyar emtler nevében bÓ§zélÜ.

Ronggos ruhúban udgyón nézdegéIt
Dgg sápadt, szőke |iú melletlem,
Mert nem ualt pénze. Sajndltam szegénu!,

Elgondolkoztam: tdn néhdng napja,
Hogg nem ttalt a uézna kisggereknek
Kis csésze teje, pdr jó |atatla.
Megdobbant sziuem. . . de múr elkéslem.
]|Iert a uézna, sápadí kisgllermeket
A terembe vezetle tesll,érem,

A kisggermekkel örüIl szívenl,
}1ikor meg|oglam lestuércm johbiúl,
Es méIgen-ntilyen szemébe néztem,

Az Isten csókia égett homlok(tn,
Szeme biborban égett, raggogotl,
Mert att, akkor lett cseíkész igazútt.

Lemle Géza
282. sz, csapat segédőrsoe:elője
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Iloio a,uolr a §zírrúvorrala,kl
§ok szegérry prótrází:nak szcreztek már

keserű órákai ezck a furcsancvű górbe vo_
nalak! A tórképet nézegetve. még egészen
szerényen és barátságosan kanyarognak
szertesz;l,t és iisszevissza (hol közelebb, hcrl
távolabb egymástól), mihelyt azonban ar-
rril van szó. lrogy ..használatlra vegyűk"
őkct. rcndszerint kideriil. hogy nerrr cgé-
szen értjük. mit is jclentenck tulajdon-
ki,lrpcn . . .

Próbáljunk most bátran szembenézni yc-
liik: rajiunk holmi girbe-görbe vonalak
nem fognak ki! Legjobb lesz, ha félretóve
lrrinr]cn tudolnínyos fejtegetést. csupa hót-
kiiznapi eszközzcl, egyszerű hasonlaital se-
gitjük eló az elkópze!ésüket. Kezdjük mind_
járt cgy megható kis mesivell

a csúcsa látszott ki. (Éppcnúgy, mint ahogy
a szIgctecske teteje állt ki a tó vizi.böl.)
Amikor a víz mcgnyugodott. bicska htgvé-
vel szépcn megjclölték a gipszhcgyen azt
a vonalat, ahol azt a viz érinti, Ezután ki-
mertek annyi vizet, hog'v a víz szintje

éppen egy centimi:tcrrel alacsonvabb lett.
(.\ vonaIzón jri|. láttákl) Ismét ei6 a bics-
kát. körülrajzolni a gipszhegy-en a víz szó-
lét_ Igy játszottah addig. amíg csak víz
volt a mosdótálban, A kis glpszhegycn
szépen Játszottak a kü]6nbözó iízszintek
szélét jelzü karcolások, épprnúgv, mint va-
lamikor a kis szigeten.' imiÉol pedig a
mosdótál föló hajoíva, felülról "óritk á'kis
gipszhegyet, éppen úgy látták a 6lörbe vo-
nalakat, mint a szigetról készűIr Iégifény-
kópen.

,í:.::.=,,/""

kat taposrrak ki, amikor nincs kedvük a
dombtls ol<lalon fel-, lemászkálrri, hane m
inkább ki-, bekanyat,r,gva, tlc vízszintbcrr
ballagrtak tov;ibb.

"i
"{:

l. V<llt egyszer egy szép csendes tó, Kö-
zepérr apró kis sziget emelkedeit ki belőle,
Odaevelzett Jóska és Pista s míg "}óska a
csórrakra vigyázott, Pista kiszáltt ós egy
hegyes karóval köröskórül jó1 bevéste a
földbe azt a vonalat, ahol a viz a kis szi-
getet érintctte. A tó apadni kezdett, a kis
szigethől mindig több láiszott ki a vízbőI.
A fiúk naponta köriilrajzolták a víz szélél
a sziget földjón. Minól alacsonyabbra
apadt a víz, annáI hosszabb volt az önma-
gába visszatéró vtlnal, arnit a firik rajzo|-
tak. r\z clőző napi bevósúsck szópcn lát-
szottak a szigctecskc felülcti.Ir. Szép viz-
szintcsen következtek cgymásután, mcrt hi-
szen a tó vize miodig vízszintesen vcttc kö_
riil a szigetecskilt. lig.v szép napon a tavotr
állonrásozlr hidropián vczelóje 

"meghívta 
a

két liút cgr,.|,is sótarcpülúsrc. Pista a fénl.-
képczőgépit is magáial vitrc és amikor
ponto.san kedvcnc kis szigetük fii}ött repül-
tek el. felvételt késziteit róla, Elóhivá-"

3. A kót buzgri iljút Pista éde,anvja az-
zal lepte ,neg, J-,ogy az uzsonnára léi-ágott
kcnyérvéget egyenlő vastag szeletekre
vá.gva. úgy tette a fiúk elé. hógr. azok egy
pillanatnyi megdöbbenés után iélkes éljerr-
zéssel méltányolták Pista-mama térképé-
szeti szakórtelmét és leleménsessését. Món-
danom sem kell, hogy a kenr]érsziítvonalak
egy-két percen belül már nem voltak mcg-
teki nthctíik

6,_ A. rlap azonban tartogatott még egy
meglepetóst! Pista kishúga.' Klári. látiá.
hogy az egósz család miben mesterkedik
már órák,óta, előszedte különbözó nagv-
ságú játékkarikáit és zsincggel szép sorban
öss:ekötöz"te azokat, (Ugy,'áhogy a rajzon
íáthatjátok!) Amikor pétiig a iiinegei cl-
errgedve, az egész karikacsbmót a sik asz-
talra helyezte, tulajdonképpen megint csak
szirrtvonaiak jcIcntek rneg

-utírr nagy örömrncl tátták, lrogv a rlapon-
kírrt bevúsctt giirbe vonalak pdápásan'lát-
szrlttak a szirrct k{.;rún, A feivétilen a vo-
rralak laposari. cri. síkban látszottak: a
íiúk múgis tudták.' ho3y egy kicmclkedő
kis dombot ábrázolnak.- hisz,Ón a nagyob-
bodó görbc vbnalak nrindegyike a, iÍőző-
höz kópcst mólyebb és móii:cbb helyzctet
mutat!

2. Jílska és Pista aztán odabaza a vá-
rosban is, szerette vr:lna bemutatni azt.
amit nváron ir kis szigeten csinált. De ho-
gyan? Anyai engedéHyel előszedtck egy
hatalmas mosclótálat, a ki'izepébe gipszból
kis hegyct kósziteítek" beállították eg},
centimétcrbeosztás<ls vonalzót ós amikix
nlindcz meg 1,olt. arrnyi vizct öntöttck a
tálba. hogy a kis gipszhegyból csak í.ppen

()

4, Pista valami miatt kiszaladt a kony-
bába, hát mit lát? Sohase találnátok ki! Á
.Julcsa szolgáló. akit úgy látszik, szintén
utólórt a térképész-láz."a vacsorára való
tőköt éppcn ú8v szcleteltc fel. ahogy a
gipszhegynéI látta odabent ós most nágy-
ban szemlélte felúlrőt a szelcteiés által kc-
letkezctt görbe vonalakat.

5. Amikor pedig Pista részletcseblrcn ér-
dcklődiitt a do!og iránt, .lulcsa lcányzri
megjegyczte, hogy náluk odahaza, a kőz-
sógi legclón a marbák is ilyesféle vrrnala_

7. Pista ódesapja pélrztáros egy nag),
vállalatnál, Este jött hazá ós amikor mcg-
hallotta, mivel kísérletezett ma szeretetl
csemetéje, előszedett egy rnarék ércpénzt és
szópen sorban (a kisebbedés sorrcndjében)
cgymásra rakta őket. Legal,ul egy 5 P-ós
volt, erre került, a 2 P_ós, 1 P-ós, úajd az
50, 20, l0, 2, l filléres darabok következ-
tek. Oldalról nézve úgy festett a dolog.
mint e2Jy lópcsőzetes kis hcgy, felülról
nózvc pedig a folyton kisebbedő körök en-
nek a kis csonkakrlp alakír hegyccskének a
szintvonalai voltak...

Vége a mesének. Szintvonalakról még
úgy senr hallottatok mesét. Arra azonban
talán mégis jó volt, hogy halványan de-
rengeni kezd nagybecsű agyatokban: tu-
|ajdonképpen mi is az a szintvonal? És ha
most a térkóprc nóztek. mégis valamelyest
közclebbi ismerősökként görbülnek frlétek
ezek a keclves. sokatmorrdó, barna szint-
vonalak !

Bcfejezésül még valamit: írjátok meg.
rnilyen pr(lbapontoknál vannak még nc-
ltézségeitek? Ha tudunk, szívesen segítúnk
nektek! _-,.



}línden óvbon e!íiinnek könyörtglenül
az őszí fagyo* éjjclek. Az évolö niivi-
nyck. melyek a nyár folyamán szin,cu
pornpával árasz,tották el a mezők*t, a
föld, alatt hrrj:rak *l. .& oserjék és fák
is nyugalomra térnek. A srrk ezer le-
vólke egósz n,yári szcrr€ialrnas murrka
után búcsút ve§z u2 ótettői. Dolgoztak
,szakadailanul. Min,rtesyik egy-egy kis
í{yáriizorn. Iigg8al, amiut felkelt a n*p,
e}kezdőilött a mrrnka. Az óltotő nap-
Blt§ár íiitötte a gópeket. A zivatarrrk-
tran, meleg esőcseppekben lehrrlló vizet
a na.§ fatörzsok a §ryökér§zőröcgkóken
ksresatúl felszivták 9, n,edve§ talajréteg-
bőtr, hogy el,szallitsák & gépek iigtjeib*,
a levelek sejtjeibe. A levegóben 1évő ese-
k§ly szónilioxidot a levelek apró nyílá,
sain kerosztiil szívtá.k magukba ,a kis
gyárak. Műkiidött a kazán, mogsziilo-
toti a gyárüzem csodás eredmónye, a cn-
kor, elrból podig1 az a, sok, sok terrnék,
arnelyre a világ összes §yára sem kó-
pes. Megállás csak akkor rrclt, ha a nap
újtról lonyugodtltt. A kis grárak mun-
ka"ia ismótlődött mínilennap. Nem vo}t
mosállá§. Á fák gyarapodtak, új haj-
tá,sok nőttek, a tiirzsek va.síagodtak.
Közben ezer ós ozor virfuí l,epte el a fá,
kat. ülmúlt a .t&va§zo a srrk viráÉí he-
lyón megszületett az újxzülött, al e%et
meg ezer apró rnag. A §yárak azonban
xem állta,k neg. Dol,goztak mindaildig,
rníg be nem állt az ősz. Jött*k a bides,
fagyos éjjelek. A törzs, melynek minden
ievéi szolgáJa volt, megköszönte munká-
jrikat ó* elboesátotta őket. A kis rab-
szolgák nyug:odtarr tűrték rniudezL. Zöld,
kazáujrrk pirossá válto,zott, hogy a piros
festók megvéilje aa éjjeli hidegtől_ öket"
Közben ürült a gyár. Az elkószítolí
anyagok mirrd bevándoroltak a törzsbe.
a §agly rakíárhelyekre. És amikor min,
den bont volt, beesrrkták előttük a ka-
put, I{rrllottak a levólkék. Most íoksze-
nek egymáson nómán, e],barnulva. Ide
jrrtottak. Duzzadó, fénylő, élónkzöld
színük eötét és fakó lett. I[elyükön azrrn-
ban új élet 'lndult. ott iil mindegyik
holyén egy-égy rügyeeske., Vaetag Mr-
ruha., pikkelyek feilik. És,'hogy a hosz-
grr1, hideg telbon mog no í*g§janak,
vódő gyantaruhával ís, ellátta őket a
bölcs alkotó, lsy aludták álrnukat
egész lélen, n törzzsel és ágakkal cgye-

tomtlen. Móly álttruk szornorír, szürko vrrll.,
A nap asak ritkán brrit ol,ö, akkor is
félén}on. A szígulilíl hópely}rok og1-
aránt t}eí,akaríák a kis h,*lotlakat ó§ á
fagyeltt földei. Nem liiktetett itlct, nerrr
áramlott viz a törzsektlen. A talaj rnin-
den vize jéggé faBryoti. A 1örzsek is tlrc,g-
fagl,nr{"nak a sok viztől. Ezér:t kelletl; 'lrír-
csút mondaniok a sok kis ól.ettől. t}lya-
nok, mintha megkopasztották volna.. R,ő,
tek, szürkék. Nines is miért ilíszelegniök"
Nem várnak méheket, yastag parekófog
bclrítja testüket. Ez sz&taz, a sok ezer
elhalt kis sojtüreg levegője pedie kitűnő
szig:etelő. A sötétszürke és rőt szin elnyoli
a melegsrrgarakat, akár sötét tél,ikatlá-
tunk. Mogorvák. rőtek a rügyeeskék is.
bundájrrk tökéletes. Igy aludták álmu-
kal an öreg gazdák, télí étéskarrrrával.
syiijtött kinosekkdl.

öres diófa ötlik szerniinkbe. Nálunk
csak vendóg. I{azaja délo;r van" Lent
a Ba}kán-félszigeten, Kis-Ázsi&ban, a
Himalája dóli lejtőin. rtt Yem hittegok
a telok, hamarábtl jő a tavasz. Kónyes
is erősop. A csikorgó telek után tavasz-
szal kevés rüe§ kel uj életre, igen sok
halottként szürkül a fakadó élet között.

A bükkösöknek itt van az igzzi bazét-
juk. A hosszú, ee§enes törzsek külöaö-
sek, sötetek. Rót vesszóik olyanok a
napsütésben. mintha valami megpör-
költe voina őket. Még. hangtalan a7.

erdő. Csak a szerény cinegék csipognak,
keresvérr az apró pajzstetvek sor,áng
zsákmányát.

Lz eg§ik sötéten merodező tölgyfán
tompán kopog ogy harkály. Kalapálá.,sa
€iyB§ge vigasz a taYaszi madárda-l he-
lyeit. Az alvó bábokat, h$rnyóka,t szodi
ki sz,orgalmagan a felnyi.tott járatokbó'l
hosszú nyel,vóvel. A tölgyla koronáján
hatalmas fakingörntlök alusgzák mós ál-
mukat. 1ltost nem bántják a gazdát. §á-
órnek később, ha, újból pez§eg aa ólet,
ha ők is új lombot hajtanak. Mély á}mát
&lrrssza az ádő. Csend van. A lebullott
his hullák alatt alszik a sokríillió rovar,
á}latka. De nem sokaig, Még, egrr-két
hét és aranysuganával eljó a melen-
gető taTa§z. Új csoda születik. Feléb-
rednek a figyek, kiesiráznak e meg:va.k.
Szin. illat tölti be a mlily á]onr l,anyáját.

Á {ülgyía tíli alakja is jellegzeles. :\ nagy r:str-
mók óliístli nilTónyek: fakingömbök

i,

lL
I

I
F

i!

}

I
t

7

l\ ír,rtt,ií ponrpiis lrrit;rkarri alntt éli világ:il

\ lliriía trirjir ii litl,ösz {ll)r.,(lii§.!l

'1_10n 
a l}iiklíía lólrr! A bükkerdti kiíltlen tólÉt1



AMlG EGY HlR ELJUT oDAlG l l l

:..Bít

]:}*'t*

;*';.!._ji

A sebesség korít
éliük. A világpolitiká,
ban óráról-órára áll-
nak be nemvárt íor-
dulatok. Az esemé-
nyek egymást kerge-
tik. Az úiságok dézsá-
val öntik a legkülön-
íélébb hírek özönét a
,,niájas olvasó" fejére.

, / lem, most már elveted
,/ a iólénesült lapról' / szóló elméletedet s

ffitaii*li l"i,#l;Jfií;,^;:
sze minden lapban
ugyanaz. Feltehető,
hogy minden lap nem
fog ugyanarra a hely-
re,,seiát különtudosí.A lap tömve -van a legúiabb értesülésqkkel. Nyugodt lelkiismerqttel

lehet elmondani, hogy ma a legfrissebb hírek is órák alatt avulna{ el.
_ _ . Ha végiglapozol egy úiságot - -kedves Olvasóm - maid az egész
földkerekség ott lüktet a hasábokon. Mint valami boszorkánykonyhá-
ban, úgy íorranak elótted a betűtömegek, Budapestról Berlinbi, Tokió-
ból Londonba, onnan Bukarestbe, maid tovább,Washingtonba, Rómába
és Singapore-ba röpítenek el a betűk. Máskor reggeli téád mellett bor-
zon8asz végig egy stukakörítéses moszkvai é|szakát, Szinte ballod a
búió motort, a gránátok robbanását. Aztán felüvölt a stuka, megszólal-
nak.a.légvédelmi géppuskák... hatalmas robbanás, utána még egy,
maid tíz, sz& és végül valami pokoli hangzavarba olvad össze mindón.
lgnet á!l a haiad, pedig csak hadijelentéit olvasol. Vichyből, Madrid-
ból, Szóíiából, Oslóóól és Lisszabonból száimazó híreket látsz íelvlllanni
szemed előtt.

. ,Ez aztán igen _ mondod és ti§ztelett€l emeled meg minden fegyelmi
szabály ellenére íélő-büszkén hordott kalapodat kedvénc uiságod-előtt,
A világ minden táiáról származó híreket hoz, mennyi pénzbe kerülhet,
mennyi időt, íáradságot kíván az olvasók érdekében semmi áldozattól
vissz1 nem riadó úiság kíküldött riportereitől, akik az elóírásos, hai-
meresztóen -borzal mas nehézségeket nagyszerűen lekÜzdve, Önrnaguk-
lkal n'em töródve sugározzák zsebrádiójuikal az éter hullámain hazifelé
a tudósítást. A szerkesztóségben aztán ,,kiszedik" belőle az e§etleg€§
hibákat, megindulnak a gépek és máris üvöltik a rikkancsok az utcá_-n:
,,Szenzációóóós kiadááás ! A legúiabb hírek a írontról, Berlinb6l, Rórná-
ból, Londonból, Washingtonból és Tokióból ! stb.; stb., stb,

Gyönyörű ez az elképzelés, csak ely a ba|. Tudniillik nem egészen
l1y áll a dolog, azaz:,,Allításod _ kedves Olvasóm - nem méltóztatik
a legtökéletesebb mértékben fedni a pontos valóságot !" Nem, ne tilta.
kozz, szürcsöld csak tovább is mennyei nyugalommal a teád. Kiíejtem
.érveimet s Te egészen biztosan meg íogsz hajolni eíőttünk. Azt állitod,
iholy a Te lapod az igazi, hogy a Te lapod a feies ! Legfrissebb hírei
vannak a világ minden táiáról, a frontokról éppenrigy, mint az Ázsiában
vagy a Balkánon minden fővárosban egyaránt megialhető .,rendszerint
iólértcsült körökből", va|amint az összes ,,illetékes helyrőt''. Ezt mind
.elismerem, mert ez mind igaz. De végy ,meg egy§zeí egy másik uiságot
,{értelmés_ ember sohasem,,meríti ériisüléJeiií egyeti;n lapból,' mirt
,ez egyoldalúságra vezét) s látni fogod, hogy legalább olyan iok helyröl
.hözza a híreket, mint a Tied. §őt, ha egy kicsit is jó megíigyelő vagy,
.észre,íogod.venni, hogy híranyagának íegnagyobb része eg/ezik a ie
lapodéval. Ha még most i§ fenntartod állításaidat s azt mondod, hogy
az egye1!1 véletlen, ám vedd meg - ha pénztárcíd bíria * az ugyanÚ-
.napi többi uiságot is. látni fogod, hogy a törzshíranyag minden-iapban
,ugyanaz, A hírforrások egyeznek, csak az arányszám különböző. Remé-

§

tót" küldeni csak azért, hogy híreket telefonálion liii"lil'Tllilil§i
na8y tőkeb€íekteté§t itényel.

Mielótt felfedném a való helyzetet, íelhívom n. b. íigyelmedet
egy különiis tényre. Ha utánanézel, látni fogod, hogy a hírek elótt és
uti 1 va_d_os_sl9vissaasá8jan kú lön bözó betű hal mazok láthatók. l lyen ek :

MTl, NST, DNB, OFl, TASS, lNB, NTl, MOT. Különböző titkosértelmű
szavakat is láthatunk ugyanazokon a helyeken: Domei, Steíani, Reuter,
Orient .Radio. Van olyan, is, amit sehová nem lehet beskatulyázni. §e
nem szó, se nern-betű. ,,Bud. Tud." Se több, se kevesebb.

Mi a poklot ielenthet az a zagyvalék * kérded dühösen. És ami
íő - mékán.

Nem akarom türelmedet a végletekig csigázni, inkább vá|aszolok
kimondottan baráti hrlrokat pengető kérdésedre. Elárulom, hogy az
elóbb felín ió csomó abrakadabra mindegyike rövidítés. Ha rlgy téiszik_ monogramm. Még pedig rigynevezett ,,távirati irodák" vagy ,,saitó-
tudósítók" rövidítése. Ez hasznos dolog - főleg a mai papírkorlátozás
világban _ mivel - mint azt ma.id látni íogod - némelyiknek szép,
hosszú, ciíra neve vah. Röviden elmondom, hogy mi is a tula.jdonképpeni
lényeg.

Hinden ujság minden városban nem tarhat külön tudósítót. Ezzet
körütbelül be is fellegzett volna a napilapoknak, hiszen ha nincs hír,
nem veszi a kutya sem a lapot, Ezen a baion segítenek a §aitótudó§ítók
vagy más néven távirati irodák. A sokíajta tudósító köztht mogkülön-
böztetünk hivatalos és magánirodákx. Némely magántudósító * ílyen
például az OFl - hivatalos iellegű. Magyar hivatalos a MTl _ Magyar
Távirati lroda, olasz az Agenzia Stefani, iapán a Domei, szovjetorosz a
TASS és mint már előbb említettem, az angol Reuter és a írancia OFl.
Német magánirodák a TO - Trans Ozean és az EP - Europa Pess.
Magyar kőnyomatosok a Bud. Tud. - Budapesti Tudósitó (délkelet-
európai értesülesek), az NST lNB - Nemzetközi Tudósító (lnternatio-
nales Nachrichten Büro.)

A ,,hivatalos" ,,adja kí" a kormány közleményelt és a belíöldi
(pl. sport- és egyéb) híreket, valamint a ,,íőbeniáró.. külíöldi híreket.
lnnen veszik tehát a pe§ti lapok híranya6uk legnagyobb - hivatalos
részét. A magyar hírek ielzése l a hír előtt MTl. Külíöldi hlvatalos iel*
zése : hír előtt a külíöldi, hír után a magyar hírforrás megielölése, Pél*
dául : DNB-MTI, Radio Orient, MTl, Domei, MTl. Az N§T-nek minden
íontosabb európai nagyvárosban vannak tudósítói. Ezek a jelentések
nem az MTl*n keresztül, hanem közvetlenül kerülnek a magyar lapokba.
A legtöbb, úgynevezett nagylapnak - ilyen a Pester Lloyd, Magyarság,
Uj Magyarság, Pest - van ,,saiát, külön" hírszolgálata is. Például Ernst
Lemmer, Otto von Heydebreck, Bágyoni Váró Andor Berlinben. Aradi
Zsolt Rómában, Nagy szenzációk ritkán pattannak ki ilyen módon,



de ha pattalnak, akkor aztán yilágra§zóló a botrány. llyen volt például
a ,,Ma!yarság" leleplezése az ,,lllustration" hírhedt térképéről .v-agy
Roosevilt aúerikai-elnök iugoszláviai üzelmeiről pár nappal a balkání
hadjárat megindulá§a elótt. Ez utóbbi például fenekestől íelkavarta az
egész európai sa|tót.- Eza hírszolgálati rend§zer lényege, mondhatnám csontváza. Hogyan
működik €z a §zelvézet ? Mi történik addig, amíg a szenzáció vasmg.
fekete betűkkel pöffeszkedik az első lapon vagy' a lapzárta oldalán I
Ezek lehetnének elsó kérdéseid.

Olvasóm ! Eme kérdéseid jogosak s én ki is íogom elégíteni szív,
béli kíváncsiságodat.

Elvezetlek-az egyik hírmúhelybe, ahol egy.barátságos Főíőatya-
mester kalauzolásával minden elképzelhető dologba bele íogiuk ütnl
az orrunkat.

Majd elíelejtettem. Mialatt íelbaktattam a lépcsőn, egy bórruhába
buitatott terrorfiri maidnem fellökött a kanyarban. Vésztiósló te_kln-
tettel, hatalmas csizmában hármasával vette a lépcs6ket s én alig tudtam
elkerülni a végzetet egy ügyes testcsellel, aminek az lett a vége, hogy a
terrodiri majdnem kitörte a nyakát. Egyéb ielenteni valóm nincs.

Rögtön kérdést intézek kísérőmhöz, Ez megnyugtat, hogy szoviet
ejtőernyősök budapesti leszállásáról szó sincs, nem terrorlegénnyel
akadtam össze, hanem az iroda egyik kerékpárósával, aki éppen a cen,
zurára ságuldott.

- Hát itt is cenzuráznak ? - kérdezem meglepetve.

- Természetesen. Elóször a belsó centura rostália meg a híreket.
Az átvixgált anya8ot viszik aztán az igazi cenzurára, Az uiságnak aztán
iismét cenzuráztatnia kell az anyagot. lgy tehát, amíg egy hír eljut az
olvasóhoz, legalább háromszoros cenzurán ,megy át.

- És hányszor kell naponta elmenni a cenzutára l
- körülbelül huszonöt-harmincszor,* És ml minden történik addig, amíg egy hír eliut odáig, azaz a

nyájas olvasó reggelizóasztaláig ?

- Gyere velem. Majd szép soriában megmütatom, hogyan születik
meg a hír.

Hosszú íolyosón megyünk végig. lrógépkattotá§, monoton beszéd
hallatszik az egye§ aitók mögül. A folyosó végén az egyik bejárás fölött
vörös lámpa ég. lnnen hallatszik még aránylag a leghangosabb üvöltés.

- Most nem lehet bemennl, vétel van.

- Az meg ml a szösz ?

- Az iroda valamelyik külföldi állom&sal beszél, Ugy látszik,
rossz a vonal, azért ilyen nagy a kiabálás. HoPP, most kialudt a vörÖs
lámpa, bemehetünk.

Kls szobába toppanék. Meg akarcam szólítani az ott trónoló báios
líiú hölgyeményt, mikor fülsiketítő berregéssel megszólalt a teleíon.
Lemondóan legyintett és megragadta a kagylót. El6ször egészen normá-
,lis hangnemben értekezett a telefonoskisasszonnyal. Btlgás hallatszott.
A hölgy,koponyájára illeszt€tte a íeihallgatót. Megnyomta a piros ielzö
lámpa gombját, tűhegyesre faragott ceruzáját íínom kacsóiába vétte.
Várakozás és kifeiezésteliesen bámult a semmibe.

- Gyüiti az erőt - srlgta kísér6m, - Figyelj csak, ciíra dolgoknak
leozesz tanuia

Valóban ! A kagylóban valami szörtyögés hallatszott. A hölgy *
mintha mennykó vágott volna belé _ felugrott és be|eüvöltötte a

telefonba: ,

- Haangosabban, kéérem, haangosabban !

_ Micsoda hang - súgtam, ,

- Ez így megy végig - !ött a válasz.

- Csoda torok.
Alig tudiuk elíojtani a mosolyt, a hölgy pedig rendületlenül üvöltö,

zik tovább. Amint hallom, a vonal túlsó végén ülő valaki is.

- Miért kell így ordítani !
Kísér6m nevet:

- Talán a távolság mlatt ?

- Az is megeshetik.
Közben sebesen szalad a ceruza a papíron, egyik sor a másik után

telik meg titokzatos szarkalábakkal.
Vége a vételnek. A hölgy leteszi íejéról a telefonkagylót, elképesztó

iramban kezdi diktálni a szöveget a gépírónak. (Oh, hölgyek sebesen
pergő nyelve !) Az eszeveszetten kalapália a hatlövetű írógépet. Mikor
kész van, a hölgy kiránt|a belőle a papírt s kiiavítja az esetleges gépelési
és egyéb hibákat, ma|d elkurjantia magát (a hölgy !), hogy ,,húzás !"
Feltépik az aitót, berobban az altlszt, szórös kezébe veszi a papírt s
rohamlépésben vágtat át a íószerkesztói szobába. A ,,f6szerk" átnézi
a:r an)ragot és ,,minek fárasztani a szegény cenzort" íelkiáltással a remény,
telen anyagot törlí. Beengedi az altisztet, Az birtokába veszi a papín és
kirobban az elószobába, ahol már vár!ák a lehúzók. Belehelyezik a lapot
a gépbe, egypár mozdulat, aztán hairá - a gép kidob magából két sok-
szorosított példányt. Ez megy a cenzurára,

- Mí is megyünk vele - mondia kísérőm.
Megyünk.
Lerobogunk a lépcsőn - mint az elóbb említett terroíiú, kerékre

kapunk és vid csengetéssel száguldunk végíg az a§zfalton. Mint a botyá,
rok. . . Kanyar. Farol a gép, kopik a gumi (ebben a nehéz közgazdasági
helyzetben). A rend tekintélyes 6re bizony csóvália íeiét és a mai íiatal-
ságról íormált íenkölt véleményét nem átallia - a legbarátságosabb
formában - velünk közölni, de mire tettre sánhatná el magát, mi már
árkon-bokron túl és a parlament előtt vagyunk.

Berhegyünk. Hosszú íolyosó táton8 előttünk. Közel s távolban
senki. Összevillan a szemünk és aztán... |. nekiíutás, 2. pompás csú,
szás (igazán nom gondoltam, hogy az ország házában ilyet is lehet, 3.
gyors Íékezés egy ilyen felírásrl aitó elótt: ,,§a|tóellenőr,zó Bizottság".
Aki nem tudná, ez a cenzurahivaial magyari neve.

, Valakl belülről kinyitia, Mi be. Ó ki. (F6 az udvaríasság !) Letesszük
az asztalra a papírlapot, maid azlránt érdekl6dünk, hogy az el6ző ,,kiadás"
anyaga merreíelé található. Az riiságíró-dzsungelben lassankint meg is
tatál;uk. A kerékpáros - akl ténylegesen fuvarozta a drága lapot -
lecsap a telefonra és feltárcsáza a szerkesztőséget.

- Hallo, cenzura. . . Tizenhat, tiz€nhét, tizenkilenc síma. Tizen,
nyolc: törlés harminckettedik hír harmadik sorától végig.- 

- Te, fordulok kísérőmhöz - mi az. hogy sima.

- A slma azt jelenti, hogy a cenzor átengedte az egész hirt.

- És mi az, hogy harminckettedik hir harmadik sortól végig !

- Amint ezen a lapon is láthatod, minden hirt megsámozunk.
lgy csak a §rámot kell bemondani s bent már tudják is, bo8y melyik
hirból mit töröltek.

- És mi lesz a törölt hírekkel ?

- Azt irgalmatlanul kivagdaliák a nagyollóval es egy ,,törlés" íel,
iratti dossziéban teszik el - emlékképen.

- És nem b€szélik ki ezek€t a dolgokat ?

- Dehogy. Csak a szerkeszt6ság tagiai férhetnek hozá" azok pedig
tudatában vannak annak, hogy egyetlen ilyen hir kifecsegésével, is
mennyit árthatnának hazánk érdekeinek.

Mire,,hazatértünk" a szerkesztósé8be, §zor8o§ kezek már kivágták
a törölt részeket a sokszorosító gép is megtette a,magáét ér gyorslábú
kerékpárosok száguldanak a szerkesztóségekbe.

, 
- És az a sierkesztóség, ahol rövid ldó mulva van már lapzárta

íslussz) már lekésik ezekről a hirekr6l ?

''' j,Kotánt§em. Ezeket az rliságokat az lroda teleíonon hívia íel s
úgy ,,kíh_ália" az anyagot.-' 

- És mi aztán a hír további sorsa ?

- Azt is elmondom még búcsrizóul.
Ha egyenesen gépbe diktáliuk a hirt, mikor végeztünk, .a. v,onal

másik véfrn kuksoió'ií|ú hölgy-levágia a kagylót és harsány,,k!zira1]'
kiáltást h;lht. A kéziratot levlszik a nyomdába és kiszedik. Visszahozák.
A korrektor átriézi és kijavítia. Visszaviszik a nyomdába. Ott kiiavít|ák s
vlszik cenzurázni. Aztán beillisztik a tükör szerint az oldalba - hpgy ne
mondiam, kolumnába. (Hogy az oldalt miért nevezik o,1lopnak._vagy
hasábnak, a:zt nem leheisen iudni. De ez így van, nyugodi bele.) ,(Te is,
kedves Olvasóm. íüstös s. k.) Amint egy oldal kész van, azaz ,,be van

tördelve",,,lehúzzík" s a,,ievonattar' _ íö a következetesség! -
száguldanak a cenzurára. Ha visszaérkezik.az anyag, a töröltet má§sal

póiol|ák s ezt megint elviszik a cenzurára, És így_tovább . . .' Úegindulnak-a gépek. A kiadó még az éiiel postára, adia-a külfcildi
és a viddki példányoÉai. Hajnalban ielenikeznek a kihordók és Te teáddal
együtt §zürc§ölheted a legfrissebb híreket.

Ezt sikerült ellesnem a hírműhelyben. . . íüstiis,
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Az örökzö}d fen5ők köziitt halk kopparrás haltszik.
Amint lassan órako.Jruk elóre itt is, ott is zörrcn az ág.
moecarr valanri, hog.v a következő Dillanatbau isrnót clesitul-jon minden. }fi tolt az? IJáL nrár nem a]szik a természct!
Ne'm! A fenyő is ,,ébren" r-an, mintha kivéte-ltls lényével meg-
erősiteni atarná a nör,ények téli álrnát. A zú, & mozgás
pedig élő állatok ólethalálhurcár,ól, l,anrrskodik. &rt valahol
már meg is kezdődött a t&\,asz óbrcdósc.

Fig:yeljünk csak. . ,

Amirrt kiérünk a r,ár:osból, a jó| isrnert barázdabillegető"
höz (Mottcilla alba) hasolrló, de kar:csúbb rntrdárkával tatál-
kozhatun]r. Farka is hogszabbnuk l;írnik fel, háta sziirke, .hasa,
alja zöldessárga. Nálurik * hogyvirlók orilősógeiből télcrl a
r,ölgyek erdejébe hrizórlik. Ez a he8yíltitlege,tli (Motacilla. boa
ruea).

Talán móg fag:yos a föld, ós nrégis taláikozulk kcrlvcg
nyári ismerősünkkel, a búbos paesirtával (Oaierida cristata)
is. Bizony most rrem tialol. I}rr.rnasziirkt: tollruhája nem védi
most a, rá vadásó karvaly (Accipiter nisus) elől, §zt a m:r-
darat repülés közben zömök volía, rör,id szárrrya, hosszri
farka miatt a stukákkal hasonlí{lratjrrk össze" I{a,saa]ja r,i-
lógos, farka }rarántcsíkolt. \rerehí:szkarvaly a ltevg.

Tólcn birbospac§irtát ós citrornsárnrán.,*t (Enrberiza ciri-
nella) falatoznak. Yajjon lelisurertótek-e a citromsárnránIt,
mikor kint jártatok? Eason]it a verébhez és első pillanatban
bizonyára miat serebet, meg sem nóztótek. Peüg gorrdosabb
megfigyelés után jól látható a különbsés. FIáia hasonló, de
begyo, hasaalja citromsárga, csőre rösidebb. erősebb.

Kint vagyunk az erdőn. I[a megszoktuk a csendot, ha
minden mozdulatun,kra vigyózu.k, csakhamar rnegelevenc-,tlik a halottnak vólt ertlő. Kopáesolást hallunk innen is.
óhnan is. A harkályok, an etrlő szorgalmas munkágaí dolgoz-
nak ott. I[a szcrencsénk van, a csaknem varjú nagyságír
fekete,harkallyal (I)ryoeopus ínaítiu§) is találkoztratrrnk" A
nagy fakopánccsal vagy tarka harkírllyal (Dryrlbates rnaior)
azonban feltótlenül találkozunk, ha cscndben járurrk, Azaz,
}& zajosak T,agl;unk, akkor ig találkozunk vcle, tla nem tu-
dunk róla, mert a la ellentétes oldalára, merrekiil. Iia ntlnr
mozg:unk, megnyugszik és sokáig fis},clhetjiik a fa oldolán
fel-aló ktlszó . harkaly munkájót. A nagy fakopáncs rigó-
ne§ysá§ú, a kia firkopánes (Dr1,obates minor) esak verilb-
na§,Bású, inkább a tölgyordőket szereti. szinébcn o- kettő
hasonlít egymóshoz: hátuk fÖhér-feketotarka, e§őrük árszcríi
hegye§, lejükörr piros folt van, mirrt a feketetrarkál_vrrak is

óg rnert nár"{tiu§ hónap.iáhan vagyunk. a zöldhar:kírl_v (Pitlus
yiridi} is láílra-tó rrrár.

De nirri, ott az a rn&dár kisebb árz ealrii§ láttrtt harkól,yok-
nál, a jellcmá piros fejftll,tot scm látjuk, csőre sert t'syoiles,
tollazata }rarna.. . Vígan szalad. a fu rrld:rlán, rrrajtl nregáll.
farkára tárriaszkodik ós a fában, talált olesílgói rll,fogyasz;tja.
Ez is hglkáIy! lIát tollazda iIrkábh a l,er(lbtt., ptrszát:ira
amlékezí§t. Ez a lakűszó (Certhia brac,hy rlact,yla) Ö is itt
teielt nálunk. I[a azonban a Iegügyescbb kórcgnrászílbarl aka-
rurrk §yiinyörködni, akkor azt a szüt,kohál.ri ziinriik, vcró}l-
nag:.ságú madarat kísórjük figyelemnr,ol, A,rrrinl rnegforrlr,rl.
ider.illarr rozsd.avtirös hagaalja." Dtl ni csak. 1\íjní a vlllánr,
szalad a. törzsörr 1eíoló. 'Lofelé, fejje}. ,előro. I]]zt 'LlizorLy cg_v

, nadár sem tudja utána e§inálni. A csúszka, (Si,t,l.ír, etrtlptltli
az egTetlen, ,,akí'o erre kópes.

Ámint az erdő gzél(rrő} a §zántóföldek felíl rréziirik, rri,t,
látjrrk a }evegőberr ogyhely}rcn ,,áJlva" a viirös vórrrxrit, (í'rrlco
tinnrrnculus). Fb]isrnorhető félkőrben, vóí{ztidő .Jarkáról és
gyors szárnymozdrrlatailól; a ,,szitáLás"-rót. Igy szitálva ltlsi
az egeret, Amikor ellíint. a nemrég tisszaílrkczct,| rtrczei
pec§irta (Atlancta arvensis) dalára lesziirrk ligyelmesek.

Ford,uljun} a li€íctek, gyümölcsösök irártyállarr haza.fc}ó,
Amirrt erre haladunk, e einegék közül a kókcilrkílvtll, tt szílrt-
cink(lveI (Parrrs major óg P. caerrrleus), őszapóT-al (Aegiihal<ls
caudatus) stb. találkozleatunk. Itt, vagy p6u a nagyer<liin .rá-
bukkanhatunk az; iikiirszorrrre (Troglodytes troglodyte*). },Ie-
g_ye§ ceőre, piei testo, zörniiksége, rövid farka jú ismerl,(ltíj-
jeloi. §zirrte eöm.bölyii ez a maclárka.

A ligetben banrlrrkol,va, mós két pom.pós tóli nladárkátt-
kat trüáLiratjlrk meg. Az egyik a süvöltő (Pyrrhula pyrr}rula).
nrelynek hímje pornpás vörös beeíével már messziríí], oláru]ja
jclenlélilL a rtá.§ik a tenge]ice, vagy stiglic (()artirrc]is carrlue-
lis). A tcrrgelice piros-tekettl feje, fekete-sárga szátnya. fekete-
fchór fcrr]<a, háta oidala barna, }rasa fehér. §zírlponrpás ru-
hája a leg-szebb ko]ibrin is iíritesz. Itt taláijuk a feketerigói
(1lrrrtlr_ls merula) is. eg!-re töhben rnararlnak itt íélirc is
kiizi!liik.

A városban vagx-rrn_k, tehát sétarrk véget órt. A té1 r:ga}i
á}om vo}t, ie az álonban is folyt a lótért va],ó kiizdelern,
csak sokkal kisebb mértékben, mint a rnelogolrll óvsztkrrktlan.
A melegvérü állatok, a zöldolő fenyő élnek ós zá]ogai nz újra
zsong:ó iavasri ébredósnek.

WI:BEB Jóasul,

öki!rszenr Őszalró
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TUDTOK BIGÉZNI?
Valczínűleg ném, fhert ezt a pompás, izgalmas iátékot akkor szorí-

tota ki a labdarúgás, amíkor ti még nem is éltetek. Apátok, nagyapátok
.ellenben bizonyára szíyesen emlékszik vissza a hajdaní nagy bigézésekre !
Ez a !áték megérdemli, hogy ísmét divatba hozzuk. Figyel|etek tehát a
leírásra és legközelebb próbál!átok meg !

A iátékosok száma tetszésszerlnti. Két egyenlő csapat alakul, egy-egy
csapatkapitánnyal az élen (Pl. egy-egy 6rs vagy akár egy-egy íélőrs.)

A !áték helye lehet6leg sík, tágas térség, ahol nincs hosszti fű és sok
bokor, Lehet iskolaudvar is, de ezeútben ki&it vigyázni kell az abiakokra!

Kellékek : a ralz szerint kifaragox bigeía és a végén kissé laposra
faragott ütő, a ,,bot".

A iáték menete: Az egyik csapatabígelyuk körül helyezkedik el,
a másik csapat távolabb, a lyuk hossztengelye ir.ínyában szétszóródva.
Az elhelyezést legiobb kisorsolni. A lyukhoz került csapat tagiai a bttal
tétszés szerintí sorrendben dobiák (,,pöckölik") a bigét a lyukból a másik
csapat felé. Dobás után a botot azonnal a lyukra kell Íektetni.

Az eldobás után három eset lehetséges.
a) Az elleníél egyike a levegóben elkapia a bigét és visszadobia.

|E?zel eíy' dobás elveszett. (Következik a második, esetle8 a harmadik
dobás.)

Ae éEggs §aeEE egmeE§
' Esy közeli rokonornnfik, nilvszorirrl rrón nénémnek volt

ogy DagTon okos kuüyája, ,,ekit" minderrfóle mutatványokra
tretauítottak. Tiibbek közú, arra is, ho§y a bocsrrkott ejtót kót-
lábra állva kirryissa; Így, ha parancsolták noki, hogy: ,,Puci,'
hozd be a" kéz,itáskát", kiment ós a kirrt tár§syal riivid idólt
boliil vigszatétt, azaz cs*k visszatért volna. Mgrt lrén nóni,
kózbeu bcesukta az ajlőt. De a kutyát ez sem akadályozta,
Felállt kétlátlra ós lenyomva a kilincset, behatolt a, ezobába"
Ezen mutatványokórt aztán mog is kapta Jrrtalmát, amit
rendszerint kedvonc osemegekón,t, sósperec aiakjáb* szokott
elfogya"sztani. Egyszer ant6n az l,örtónt, lrogy egy Ebrnalacot
hoztak a, b:ázt.op és'szállása nem lévén, a nagy kutyaólbi
tettók. Puci csakhamar rrregbarátkozott a kig malaceal rls
szlvesen mogosztotta ve}e szállásái, siít ólolmét irr.

Egy naporr az,orrbanr hiába vártak a kirc kedvoncek. Irérr
néni rrregbetegedett és a kis jószágrrkkal *cnki som l,iirődiit{,.
Nappa1,,mé§,csak elvoltak, de amint fogyott a nap, úgy fo-
gyott Puoiék türelme ig. Csakharnar beesteletleti, tto az állatok-
nak csak nem,arltak enni. A lrázbarr már mindenki n.vtrgo-
vóra tért. Ekkor az rrdvaron, megmozdult valami. Talán csak
a. szól volt,, De nem. A hold mogt kibúji a felhők mögül, bo-
ezüstözve a tajat ós moávilágítva a lopakoilók alakját.
Ámrrló szemeink clőtt, kiboutakozik prrci ós n kis üralac

.b), Az_.ellenfél egyike a földről íelvett bi3ét gy dÖbia vissza, hogy
azzal eltalália (megüti) a lyukon átíektetett boiot. Ei is 

"gy 
doUá, elreÖ-

té§ét ieléntl. (Következik tehát a második, e§etleg a hiimadik dobás.)
c) Ha sem az a), sem a b) eset nem következett be, akkor a dobó

eg;másután háromszor ütheti el a bígét, úgy, hogy a bige leesési helyén
a bot élével ráüt a földön fekv6 bigá egyiT< végdie, miie az a levegábe
Pattan.

Ekkor kétféleképpen járhat el a dobó:

_ l..A felpattanó bigét a bottal mindjárt elüti, mlnél nagyobb távol-
ságra. (Haelsó ütésre nem talália el botiival a bigét, még kéóier próbál-
kozhatik. Minden sikertelen ütéssel eliitszottaigy ütéii iogát a'három
közül.)

. 2.. A íelpattanó bigét elütés elótt a bottal néhányszor íelüti (lábdáz.
tatia) és csak ezután üti el messzire.

___..Az ütés_mindíg onnét történik, ahol a bige az előző ütés után a
íöldreesett. Amikor a bige a harmadik ütés után-földet ér, a dobó szem-
mérté.kke.l megbecsüli a távolságot (hány ,,bothosszúság'' a távol§ág a
lyuktól aharmadik leesés halyéira} éi az ellenféttól ann}i ,,botot kéi''.
(Pl. 30 méter esetén 60 botot kéi.)

-
Luk /'
|-' !

fulú2ÁaLf--*+
Ha a kérés láthatóan nem túlzott, az ellenfél megadja a7t, Há azonban a
kérés_ túlzott, ,,szerénytelen", (pl. 30 m e§etén 80'botot kérne . , .) az
elleníél kívánságára a távÖlságot a bottal kimérik. (Vigyáz, mert Éa a
mérés az ellenfél igaát bizonyítia, a dobó elveszti a iá§zmát g

Ezután következhet a második játékos dobása ismét a lyuk fölé
helyezett bigével.

Annak,'hogy a
A játékosok megszenzett,,botsámait'' papírosra iegyzlk,
Annak,'hosy a dobó a. biqét elütés előtt néhánvszor labda. bigét elütés előtt néhányszor labdáztatia,

nagy előnye van: ahányszor sikerült ugyani§ a bige feldobása, anny!val
szorozható az elütéssel esyébként nyert botszám. íHa ol. a dobó 30szorozható az elütéssel egyébként nyert botszám. (Ha
bótot szezett, de elózóleg elütés elótt slkerült a bi

A iáték éty menete addig tart, amíg a kezdó csapat minden tagia
dobott és háromszor ütött. Ekkor helycsere következik. A nagyobb
botszámot §zérz€tt csapat a gyózte§.

Ha egy-két iátékot eliátszotok, már bele is jöttók a iátékba és
élveznl fogjátok.lJó bigézést! _y

)ként nyert botszám. (Ha pl. a dobó 30
elütés elótt §lkerült a bigét négyszer a
rkkor 4x30+l20 botot írnak a iavára.)levegóbe íelütnie a bottal, akkor 4x30pl20 botot a javára.)

alakja, amint szóp c§endestrn. az éjjel iu nyitva l,óvó konyha-
ajtó lelé osonnak. Á krrtya felállt, kinyitotta az ajtót ós el-
túntek rr sötét konyhában. Az ebédlőbe, amely a hálóva} volt
gzomszódog, hágon,ló módorr jutottak be.

A malac, ,,akit" köztren Cigánynak neveztek el, éhsógében
borzalma.qant lölid'östp a bútorokat.

Erre a zajra nég to,lán a holtak is telébredtek volna.
hasonlóképpen cselekedtek a házbeliek, is. Nem tudták el-
képzelni, hog§ mi lebet az a borzalmas zörgés.,Ijedten kér-
dezgették eg},místól, hog5 ki lehet a szobában? Eosszú ideig
m€ea sem mettek moccanni. A zörgós pedig ahelyett,, hog}.
esökkent rolrra, még fokoztidott. Ekkor Margit, Irón nórri
testvére elhatározta magát, hogy ntánanóz a dolgoknak.
Mag:árakapva ruháját, átogont az ebódlőbe ós ott hirtelon fpl-
8iyujtotta a villanyt. Hosszú. percekig állt ott és valósággat
kővémeredt a szokatlan láiványtól, oni oléje tárult. Yalri-
bao ngrn .üinrlcnnapi látványt rlyujtott a feldúlt szrrba, rr
szekrény sarkót rágcsáló malac és a kutya, ,,aki" éppen azon
fáradozott lrog,y a pohárszék alá menekütő macskát előhrizza
rejtekóből. Közben a hálóezobában lóvők is besiettok az ebórl-
Iőbe és oinilnyájan elnevetíék mag:rrket az akkor már oly
tlűnbánó*n laprrló haezontalauok láttán.

Mondanom §em kell, hogy az ,,éhes szellemek" jóllakottan
távoztak a tett€k szinhelyéről a kutyaházba- Puci pedig, ,,aki"
a legjobb*n mog rlolt el,ógedve a dolgok folyásával, troldogarr
hajtotta álomra fejét, masa mösött haei:rván mindeu földi
gondot, te§osen társa nózetét osztván, hog::r jotrb Jóllakottan
al,rrdní, mint ébren éhozni.

Ezael már tre is fejezem e kis törtenetkét, asak móg azl
omlitom meg, hogy Cigányi, ,,akí' időközben nagy hízovó
serdült, leölték, rle Puói mós halála után sem vot€tte meg
őt. ó kapta a
fogyasztott.

Isten tartsa

de Puói mós halála után sem votette meg
hizó legtlnornabb csontjait, amit vigan el is

Eoradtk Miltálg
II. pols, tanrr}ó,

.. ..tt l 
(ul t *r2(l Ll(,o,14"

-*úÍt,, 
<-

..r| Íífitc(("l' "

rncg jó étvágyát.
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HIREK
Dr. l{tóa Bonezos ]lfiklós állaníitkdr

külföldi ntagyarokat lrazatelcpítő kor-
mányhiztos 1942. január 20-án 2j!l942.
sz. alatt az alábbi levelel irltéztc a szö-
vct§óg elnök§ógóhez l o,1941, évi deceni-
lrer 30-án kelt 93711941. sz. b. levelére
hivatkozással a Bácskába hazatelepitett
bukovinai székely gyermekek részére adott
nagyértékú szeretetteljes karácsonyi ajálr-
dókáért és rremes támogatási készségeért
íogadja őszinte és há]ás köszönctern nyilvá-
nítását, A cserkészek szereteltcljes ajálrdéka
bizonyára kitörö]hctetlett n5 ontokat hagy a
Brrkovi nába n ily aj árrdókozáslioz nern szokott
§zékely gyerrneliek {ogékolly lelkében."

Vltóz §lmon lilemór dr., a i,Iagyat, Viiriis-
kereszt elnöke, január 19-én a következó
sorokat intózte a Magyar Cserkészszövetség
clnökségóhez: ,,Mult hó 30-án kelt tl. át-
iratának mellékletében köszönettel kézhcz
vettük a tek" lJlnökség jelentósét a hotivéd
aiándékrlsotnagok tárgyában, atnelvból ki-
túnik. hog_v a gy,üjtés lcbon3 olitásábau
résztvett 27 fővárosi cst,rkészclapat 1620
cserkésztaggal kb. .30 tlázsa kü]öttíéle
ányagot gl'üjtött össze 23-17 különbözó
súll,ú= es tártalmu csomagban. .{ íelvidéki és
erdéli,i g}-üjtések után immár ez a harmadik
alkalom, hog1, szerencsétrk volt a Magyar
Cserkészszövetséggel ilyen téren €gyütt-
működni és igen üdvösnek vélném, lra ez a
szerencsés kapcsolatunk a jövőlren -- ha
lehet - 

még az eddiginél is szor<lsabhá
válnék, mihez szives jóinrlulatri tálnoga[ását
kérem.' Messzemenő baráti támogatásáért a
tek, I{lnijksdgnek ezírton isnrételten köszö-
nete! rrrotrdok."

Bábszínrlarab pályázat eredmónye. Kar:i-
csonvi számlrnkbart ,,A bábjátókos őrs"
c. ci[künk végén bábszílrdarabra hirdcttirnk
pálrázatot. diszesen csak három páIyázat
iutótt be (pedig sokat vártulrk), Kettő
közüIük idegórrbő} vett ötlctet próbrál fcldol-
qozni, a harmadik * Bodor Károly (í{ima-
§zonrbat) irre<lenta tár*yú darabbal klsérle-
Lezí k. RÚz<llLás ul k irr ta 1 Ú n k Bo d o r K áro l y n ak
€gl,harlnadik dljat (kót nyers fej hoz.závaló,
vál), amit azóta postán lnegkapott. A másik
kéL nálvázórrak ler,ólbcn írturtk bór,ebben.

A P!7. sz. Tisza eserkészck,
§et1-6tctl pályózat a Kegye§tanítóllerrdbc.

A magyar Kegl,estanítórendbc (pialista rend)
olyan YIII. oszt. róm. kat, jeles vag.r, jó
elómenetelű tanulók va91, már érettségizett
ifjak fol_vamodhatnak, akik a szerzetes papi é s
talrári pályára komoly hivatást éreznek.
Á pályázók a magyar Kegyestanítórend
íónökéhez (Budapest, IY., \'áci-utca 33.)
intizctt folyarnodvánl,ukat igazgatóságuk
útján (az érettségizettek közvetlerrül) ápr.
1-éig küldjék l}e. A k.írvén1, ntcllókletei:
1. kercszt-, trérmalevél és szüIctési anya-
könyvi kivonat; 2. a saülők keresztlevelei és
egyirdzí házasságlcvelc, s az csetlcg elhalt
szüló halotti lcve]e; ll. ar. tlőz,ő évi bizonyít-
vány és a jeien íólévi értesitó vagy czek
hiteles másolatai, 4. hittanári erkölcsi bizo-
nyítvány; 5, iskolaon,osi bizonyítvány.
A pályázók késóbb megállápítandó idóben
személyesen is megjelennek a iendi felvevó
bizottság elótt.

Pályázrrtlrirrletés. A pannolrhalmi Szerrt
Bcncdok Rcnd fclhívja a gimnáziumok azort
1'IIl, oszlál.vos jeles vagy jti elílmenctelü ds

jeles magaviselctü tarlulóit, akik a szcrzetes-
tanári pályára hivatást éreztrek és a Pannolt-
halmi'§zent Renedek-retrdbe óhajtanak
Iépni, hogy felvdteli kérr,ényüket az clsó
féltrvi iskolai Ertesítóvel vagy cnnek hiteles
másolatával, orvosi bizonyltványukkal és
keresztlevelúkkel fe]szerelve, Iehetőleg igaz-
gatóságuk ritján í. óvi április hó l-ig küIdjék
tre a íómonostori nerieli hivatalnak pannon-
halmára (Gyór m.). Kiirvórryüktlen okvetlenül
je|ezzék azt is, hogy l4 éves koruk óta ltul töl-
ttitter tegaláln 6 i"ónapeit egyfotytát an,

Lz 555-öket ,ragy öröm érte. Á
cserkészkerület kiküldiittje február 15-én
adta át Bessenl,ci Antal cserkésztisztttek az
életmentó kitüntetést. A csapa! ez alkalotn*
rnal kedves kis ünnelrséget rerrdezett.

;\z Orsz. Szoeiálpolltikai Intézet 33-as
gr. Széchenl,i I. ö, cserkészc§apat&yícbr, 7-én
szombaton este az Intózcl ö§szes termeibcli
tánccal egl,bekötött Cserkész-estet ren <1ezett.

,i kolozsvíri róul. kat. Szcnt Mlhály ogy-
házliözseg iparos ós kereskedó {iairrak 130. sz.
Szent lstlüii cserkdszcsaDa[a t,942. fehr.
i\-áll nlüsOius Cserkész-dójutiinL rendezelt.
a koiozsvári Kolpirrg l,egényegylet rlíszter-
mében. A csapat clőa<ltc Raáb Alajos : ,,Az
élet hősei",, 5 felvottásos cserkészszlnmffvet.

:1 somorjai 719. sz. Szent István cserké§z,
csapat parancsnoksága, szokásos táncmula[-
sá,gá lrelyett" a rnai sorsdörrtő időknek meS*
íelelóen jelképes-báIt rendezett, nrelynek
jóve<lelmét a lrősi halált hal| honvédek árvái-
nak segélyezésdre íordltotta.

A Cisztcrci Ilend felvótell pólyázaíot hlr-
del. l;e|vétclre jelentkezhetnek a gitnnáziunr
VIlI. osztályáI-vó1ző olyan rónrai katolikus
tanu|ók, akik tanulmányaikat jeles vagy
legalább jó trcdménnye] végezlék, erkölcsi
viseletük példás, a szerzetestanári páll,ára
hivatást ércznek rna§ukban s a páIyához
megklvánt er6s, esészsé§es Lesti szervezet-
tcl birnak. A pályázók felvételi folyamod-
válryukat az Alláti HivaLaI (Zirc, Veszprém-
meg},e) cílnérc- -- ]ehetőle§ az igazgatőság
útján *- fol.vó (,vi április hó í-ig terjesszék
be-, A íolyarnodvárryhoz nrelléklendők;
l. a kereszllevél; 2. bérmátási bizonyltvány;
3. a tanulmátryi érlesító vngy hitelcs tnáso-
|ata; 4. orvosi hizonyitvány a pál.v-ázú e§ész-
sógi' állapotáról; li. szűleLósi. anyakönyvi
kivotra[.

A 2Xjr" P. l,. §z. es. es. 1912. febrnár hó
8-án, vasárnap délutárr az evangélikus
leánl,gimnázium díszterrnében jói sikerült
_\pró<l-únn epél},t rendezett.-Cserkész humoristák íigyelem ! Szüksé-
günk vall jóizű cserkész anekdotákra. Min-
den csapat életébe fordulnak elő humorosn
kaca§tat,i esetek, táborban főlcg, de évköz-
ben is, - \-e csak a csapatnapltik és órsi
rraplók órizzdk meg ezcket a vidám törté-
neÍeket, hanem tegyük közkincesó, hadd
nevethessiink rajta in!nrtn5,ájan. A cscrkósz
vidátn l

A tt§tl fogynté.kosok lronvédolmi klkópzó:e
(L, Hiruiuő jclenli.)

A ,,Harangí Lász.ló" cserkészcsapai - -
ame|_v* test i -Íogyatékos, bélia, n1,omorék
fiúkból áll - megrázó küIsőségck között
kérte a leventeinti,iménybc vaió llekapcsolá-
sát, A testi íogyatékos cserkószek meghivták
a ieverrteinté/rnérry vezetóit és }remrrtatták
heti összejövetcleikcn elsajátított ügyességü-
ket. \1,omorék ujjukkal' is villámgyorsarr
kütöttek cserkészCsrltnókat, katonadalnik
h arsáli5,en zú g1 ak, nem zetl,éd elm i i smereteik
pé}dásan mély hazaszeretetről tanuskodott,- A testi fogyatékos c:serkószek nevdben
leliratrrt arltak át s cbhen kérté}r, hogy ma,
a háború idején, amidótr mitrdannyiarr a
,,Szetrb iövó'Lórt küzrliirrk, nc eltgerljék
clsikkarlni az ember, lrarcos, éptestű katona
,,pótanvagát:" a tcsti íogyatéko§t sem
Ha az ő iá,nta, béna, t:sonkl. 50.000 főnyi
seregÜk az élet harcterón helytáll, akkor a
honvédclem szolgálatállan is haszttosak Ic,
hetnck. Bcnnü]< i! dg a magl,ar |talona erós
lcIkc ! Mint hírszerzók, kélne}hárítók, r,ádió-
sok, távirósok, távfigyelók, h{rvivők, iissze*
kölók, segédrendórö-li, tílzrrItók, vjllamos*
vezetók, jegy kezelők, segéd rnurrkásrrk, pénz-
heszertők'sib,, stll. helycttesítcrri akarják a
íronton küzdóket.

A,,Hartngi Lásaló" clerkészcsapat nóhány

iagja egyébként -.* milit érüesülünlr *-- a
napokban meglátogatta a mostani háború
hadirokkant vitézeit. Erós lélekkel öntöttek
hitet a béna, csonka trósökbe, hog_v bénálr
is ]ehct clolgozni és becsülcttcl élni.

A testi fog,r-atékos r:scrkészek önként fel-
ajánlott áldozatát a társadalomnak el kell
fogadnia, mert megfelelő kikópzés esetór
a honvédelerrr szempontjlr}ról is hasznosakká
válhatnak. Illetékeseli önkdntes jelentkezé-
sükről nein íeledkeznek meg.*

üzrN Az M. c5.
I. §ábor, Iváil. Á szorgalmas rejtvény-

megfejtósekért dícséretet érdemelsz! Mi-
elóbbi gyógyulást kivárrunk!

7$rr. ,,Ilűzműay Péter" es. Kassa : Á kül-
dött lcvól általánosan ismert dolgok száraz
leirása. Szüleinek nem 

'gy 
lr a honvéd,

Sajnos, nem közölheljük. _- Rata. A leve-
iezólapot elküldtük.

""i*

KöNYvl§MERTETÉs
Á Műcgyctorni hallgatók baJXársi egy§ü-

leto a Hungária bolgárnyelvú lapot adott
ki, a Bolgár-Magyar barátság kiméIyitésére.
A Hungária Mágyar'fechnikusok Egyesüie_
tében működő küIügyi bizottsá$nak e64yik
cólkitűzóse az., hogy á Műc§"vetemen 1anuló
külföldi baj|ársakkal a baráti és bajtársi
viszonyt kifejlessze. A külíöldi hajl"ársak
oklevelúk me§szerzóse után hazatérve, ha-
zánkra, lóvárosunkra é§ egyetemünkre ne
c§ak ílg! em|ékezzenek, hogy itt tatlulták,
esetleg kin'!ódták át ifjtl évciket, hanent
lnzánk istrreretével, fnjtánk szeretelével
gazdagabbalr térjcnek haza. Kiilönöscn ál]
cz a baráti bolgár nemzet íiaira. Mil,el
Rulgáriában műegyitem nincs, a bolglli
hatlgptók nagyrésze a budapcsti Műegy€te-
men ta,nul. A magyar dipiornát szerző mér-
nökök odahaza igen rövid időn belül vezető
állásoktra kerülnek, s ha mint nemzetünk
igaz barátai térnek vissza hazájukba, köl-
r:sönös kapcso]ataink elméI.víiiséhez na91,-
mértékben hozzájárulhattlak..Ez a gondolat
v€zette a külügy,i bizott§ágot, amikor a bol-
gár bailársakkal közös kívánságra fclvetl,c
á l<allciolatot és a bolgár hallgatóktról verr-
dégcioportot a]akitott a Hungária kereté*
ben. t-g},ancsak ezt a gondolatot tánrasz-
totta aiá a Hungária }íagyar 'fechnikusok
Lapja szerkesztősóge, mikor bolgárnyelvú
ciríii betúkkel nyomott. rnellékletet adott kí
a Hungária laphoz. Az anyagot Gencseff
Valcso fordította bolgárra, A lapot Schu-
bauer Kálmán szerkesatette. F,lzel a lappal,
mely a magvarnyclvü l{unBáriával egyiitt
mo§t már minden vczeló trolgár féríiír aszta-
lán ott fekszik; saját nyelvükön hirdet-
hetjük azt, hogy ólünk és etrben a íOrrortgó
háborús Európában is igyekezünk azt a
hivatá§t betöIfeni, amelyet politikai és föld-
rajzi helyzetiink megkövetei l

Farkas iZaltánl, Mngyar lesl6k. (A kir.
masy"E§yoteminyomda kiadásal Bgnd-
kíviil kedvos, világosan áitokinthetií, rö-
vid é§ móglig alapos ismertotés ez 8, :I2
oldalas könyveeske a 19-20, §rezed, leg-
nevescbb megyffr festÖiről a.z§k §zámáIa,
*kiknek idejük vagy mórljuk rrinc§ ah-
hoz, hogy &lapo§ebba.n belemólyetljenek
o tárgykör tanulmányozásáIra, de mé§is
tájókozottak §ze}etnónek lenni o téren.
Az ismeríetett fgstriket hat kis fejozot-
ben csoportosítva tárgya§a és ismerteti,
Á könyveoske vógón kópes táblák att-
nak izelí,tőt festöfejedelmeink munkái-
tól. illő, hogy a cserkósz müvészeti
kórdóggkben se logyen tájékozatlan!
Ajánljuk ezt a könyvecskét,B. Czeke Vilma : A bánya npródjai.
(Iigyesült Női Tábor kiadása.) Ez a könyv
a kallnrlqs tern)ószctü gyermekembereknek
kószü)[. Árvn I'alkó csapatáról szól, amel1,
f)ónci ellcn inrlul. A könyv közepetáján
kibékülnek Döncivel és együtt §egltenek a
százesztentlós Ránya .dpónak megkere§hi
a bánr-aréln kincscit. Végü} megtaláIják egy
kvarckristályos barlangban. Kütönösen szép
a ,,bányn únnepe',' círnú ícjezet. Tanulságos,
lnert megismerteti vclürrk a bányászok
küz<lelmes óletót. Ajántom a könyvet a
cserkószapríldoknak ! **y -"*ló
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Ylhetem-o 6r§ömet zenei cl6.
adárra, operába?

Ezt magadnak kell eldöntened,
ihiszen te ismered őket. Hogy mégir
könnyebb le8yen az elhatárorás,
,ime néhány szempont, melyek szerint
érdemes mérlegelni a dolgokat:

l. Anyagi visronyok (iegy ára,
,ruhatár, közlekedés).

2., A ííltk igényei. Valószínűleg
van olyan, aki Beethovenért raiönt,
a másik meg nem tudja elképzelni az
él§tét a plrospünkösdnapi me5halás
nélkül. ölyan műsott ú8y cem találsz,
amolyik mindegyiket kielógíti.

3. Megvan-e a kellö íegyelem ?
lMgrt lehet, hogy a íitlk remekül
.mulatnak - iz előttük ülő hölgy
íeiíedölén va3y bármi máson. Amíg
ézt nóm ekariák környezetüknek
állandó vihogással, beszélgetéssel
tudtára adni, addi8 nincs bai, de
amlnt iókedvűk, Igy nyilatkozik
1me8, mári§ többet ártottatok 1
,cserkészotnek, mint am€nnyit €8y,
.hamar használni tudtok.

Fia ezek uán úgy gondolod, hogy
m.hétlek, akkor menietek, mert ety
|ó hangverseny it€n maradandó
emlékeket hagy a fiúkban.

§zebcny Antal, ló0.

Lchot o az 6rrben olyan tltok,
tartárt fo8adni, amcly mé8 a

raiparancinok ol6tt ie titok ?

Lohot, de nem mindit. Ha nem elég
íegyelmezett az 6rs, kockázatos.
Ha elég íegyelmezett, kétségkívül
döveíi, erósíti az 6rsi összetartilst.
A tó órsvezet6 ismeri 6rsének tet_
lilt .nnyire, ho8y meg tudja állapí,
tanl azok lelkl ezínvonalát s az igy
helyesen .alkalmezott titok össze,
kováclol|a a fiúkat. Ha azonban
*rozzáiuk nem llló vagy nem méltó
titkat akarunk velük ícladtatni,
,könny§n íellülhetünk va8y neyet-
.sógesek lehetünk.- L.tkóczy Lálzló, rv.5.

Rálnún Kúrolu 2ő-ös cserkész
oázolás elől való menlésért éIel-- mentő kítüntetést kapott.

Kérdés l milyen titokról van szó 1

Ha például valami 6rsi jótett vag7
meglepetés: lohet titkot tartani.
De ez csak szigorúan eare az esetre
vonatkorlk ! Ha valami csibészsé3et
kövotett el az órs vagy valami rossz-
rr, csínyre készül : a titoktartá§
nemcsak hogy nem állhat íenn, ha-
nem az őrsvezotőnek egyeneren kö-
telessége ielenteni a raiparancs-
nokának. Általában jobb, ha a rai-
parancsnok az órs miryden tényke-
déséről tud. Antók ödön, rv, §.

A tltok nagyon örsrekovácrolja az
- 6r§öt, az blztos. Mint raiparancsnok-

nak azonban az a véleményem, hoty
a t|tok akkor sem veszít értékéb6l,
he arról a raiparancsnok tud, Mond-
iuk el tehát minden ,,6rsí titkot"
a raiparancsnokunknak, tlgy, lhojy
az őrs 'minden más cselekedetéról
beszámolunk. Azt talán íelesle3es
hangsrllyozni, ho6y e titokt rtás
a raiparancsnokra még iobban vo,
natkózik. Ö azt ,,hét pecsét alatt"
íog|a 6rlzni és még az őr§ tadai
sem íogják t6l6 me8tudni, hogy tud
a titkukról. Vi8yázrunk azonban,
mire íogadunk titoktartá§t ! A rai.
parancsnok ltt ir a 3c8ít6 szeropét

6. Megfelel6 korban áttérni a vízi,
kerékpáros, stb. 6unkára. Ezek íel-
tétlenül összekovácsolják az örcöt.
Égy nap €y őrsi haióban vagy egy
két napos kerékpáros út többet é.
sokszor az egész év össres ös*ze-
iövetelénél !

7. Kéri tanácsot az adott helyze-
tgkb€n a rajparancsnokodtól vagy
órsveretőtársaidtól. Terntészotegon
mi is szívesen rendelkezésedre
illunk !

Ho3yan béklteek kl két verze-
kcd6r 6rll tl3ot?

Mindenekelótt vétessOk észre ve-
lük azt, ho8y l másiknak nemcsek
hibái, haném erény€i i3 v.nnak.
össze kell 6ket többször hozni.
(Pl, kiránduláson etyiit. mennek
vízért vagy íelderíteni, táborban
őrsé8en... stb.) Egymásrr ke|l
utalni 6ket, hogy csak együtt tud*
ianak boldo8ulni. Természetesen

ke|lő óvatossá3 kell, mert mé8 lob-
ban eíromolhat a helyzet, Me6
íogod látni, hogy egy-egy közös tá-
bor, órség, megáás, élmény köny-
nyen öcszehozza óket.

Antók Ödön, rv,

A íentiok mellett móg nalyon
íontor, hogy külön-külón beszél-
gesr velük" Kitudnl az ögszeíérhe-
tetlenség okát, blzonyóre cslk 3yc-
rekes csacsísá3ról vuy öníei6sé3"
16l van szó- Mikor crt már tudod,
akkor a nipeancsnokkal mcabe-
szélni ez adott helyzetet és íárado.
ásodet r3ész biztosen siker íotia
kísérni.

Ha sorozetos kísérlctezés csetleg
eredmény nélkül maradna, :kkor
bízd a rajperancsnokra a vé;leges
elintézést, aki azután, ha másholy
nem, rígy rli beosrtássrl 3étíteni
Íog. A roYatv6rGtÖ

iát§zhatia !
'A rovatvezet6

Mit calnáUak a fiúkkal, ho3y
ö*lzGtartiam 6krtl Az gly|,k
táncol, e m4rlk többat |ár mo-
ziba, mint örazeiövctelokro. Min,
dent me8próbáltem, de erod,

mónyt.l.nül
Blztor, hoty míndent megpróMl,

tál ! Kétlem. Ker.sted ma3adban
ís a hibát l Ha valami hibe yen a
íiúkkel, a ió vezetó elsósorban a
maga házaéián néz körül. Tégy
így Te is, meglátod, lesz eredmény !
Pár róvid 3ondolat, amível a íiúkkal
való e8yalttmüködést maredandóvá
lchet tenni, össz€ lehet 6ket hozni:

l. Színes összeiövetelek. Neó i

,,klietecegedétt tár8ysor"-ral t Le,
tyén 

- minden 3yOléicn valaml {ri

élmény. láték, nóte, sok mozgál,
érdekes íelolvasás,

2. Nem íeltétlenOl szüksé3es lro,
bában tartani az ös§zeiöyetélt. A
hely is legyen változ!&os ! Tavasz,
tól kezdve menietek #lt a szabad-
ba, sétáljatok, rendeizetek rlsró,
délutónt,, r3szóversenyt stb.

3. Filtkat érdokl6 beszélgetélek.
Közös mozi, srínhár, tánclskola láto,
gatár. A mozi, cr|nh{r... §tb, láto-
iatás után a látottak megbeszéllse,
kí emlékezik több részlátre ? Őrsi
teadélutánok rendgzáse az Qtthon.
ban l

{. lgyekozz a íiald barátia lenni,
bizalmukba íérkőzni !

5. Foglalkortxd a ílríkat. Meg-
bíznl az elmaradót a gyülés va8y é8y
gyülásrész levezetésévcl, próba-
pontra való klképrésre, melyhez
személyss ielenléte szüksé8es.

,/

o,TT.H o N, K l RÁ tv p U LÁsoN,
rÁgoRBAN A csERKÉsz

,,BÉBÉ"
mert l0 perc alatt
megfőzi, §emmi
nem kell hozzá,
c§ak víz. LegelsŐ-
rendű matyar
nyer§anyagokból

készült mind a9-fále

,,BÉBÉ" levoe.

L ÉvEsT Fo6YA§zT,

Fiúk, kérzüljetek és jel*ntkelz€t§k az ör§vezetői táborra ! 1,3



Á v§RÉB
tltlrrftllr: lov*rokirl, u}el},ck{)t ntr§.v brrzFti-
sírggal r':s fiirgunéggoL szednr,k iissz..e ti
gyiinrölcsláklirl. }Trl e!ar- iit-t rt rrlig lát-
hatri kis roya.ri elcjt, lcrt tost, hog},
utána riipperrjerr, fclkapj;r a íiildről és
§rörnmo1 vig.vc a csipasz;rkrtirk"

Hírllyszor láítanr. evós közbtlrt í{},orck
va95, tr:llliitt r,lttlrrlr kcz.óbdjl ki}trr]lani kr:.
nyér yi!g:r, más ritt-ridarabot, rttllyet aztán
tlttlrrrgytrrrk :r főld,ijrr hcverve. Arrn.yi fá-
radságr;t sern vt,szrrek ltlalirrkrrak, lroí|.v
ftllvc§ték s ra}anrilyen á}]atnark jul;tas-
sílk. Petlig1 ez c§i}k lusta.ság. },fid,ci nyá-
ron jó időbert nróg onbcrre is tlrrltlás .ió
uagar-ise}ettlt látttrn a kis vtlrobckl,ől,,
tlctu ieledkezteít me$ ró}.uk irkkot, scrn,
trmikor rrrínrrsz 20--2il ftlkrrl rtItttarttrit az
ablakra sze i,t:lt h.íínórő. ()ssz.t,szctlterrr a

}Iáznál mirrden iltolhulladékot. brrrgonytr.
sárgarépa. zöltlsóg és káprrszta d,artir.
kákat. Ezekgt apríl rlarabkírkla vágttrrr,
nregfőztcm és jól kisajtollanr a lcvtlt trtt"
lőle. Ya,nnak Inirxlig ebeíetlert, kerryér-
Itéjak (megógott, vag_v kcnterrctitiil kor-
mo§ak), ezcket már j<i riőre összegyiij-
tiittcrrr, mog§árítottan § mol7,§á,rl}lk
tijrvc trlraktarn. Dbből a ]rroTz§úb(il. rá-
§zí)l'lam egy kevosot az előbbi főtt cle-
s(lgro. A kósz ke,verókbő] naporrttr íiibb-
sziir szórt,arrr ki rrz utcai ab]akoru e]őtti
kenróIryre taposot,t, havas járdára. Kiiz-
bcn mirrdig cgyíorlna. fiil,ti,tl hivogat-
taur őkct. }íásrratrl nrár fel,kclilsunkol
ott ü]t, a, verébsereía zr liáz c]őlti :rkác"
fárr. l}o1rlogalr fészkrlőrltek ils csiripel-
tek, rnikor rrrogj(tlcrltolrr !r2 ablrrkh&it.
tirönrnrel folytatl,tnn az l:tetósl,, tcr:rníl-
§zot,osell mintlig közclcbb szórtrur az

(llr:lrrrt{, trz irlrl;rktlrlrlrozr. },lirrrlig liit,lyr:i
hívtant, verrrlógr"rinrtlt. .l{lcilrtr: tlsitk t!íy-
ktttő, későbtl lnirrtl tiibberl tis tiillbtn. je-
lerrtkcziek a hirírsr:., ].}ólrrl,ál,r ruir.r ft}-
fig1,1r|{gtr a tz.orrtrzód gaerlálkor{ri gye rc -

kei is az a,kírcíárr gyúi§keuő veróli.
§ercgt:e. Iigyiktől"rnásil<i,íll, k:rptrrrrl cgy^
egy marók kukrtrit:;rtlarál, nttllyr_rl rrrtrsI
már az ailltrkonr párkrirrr.yára, szórtaut" És
ímc mé§ két nappal t;ztlőtt n hirlegi;íil
nrogdcrrrledt s felborzolt tollú rrradarak
bclvctt sirnatollú, fíirgén rrgrfilrltrzó, r:si,
ripeiő verí;bsero§ jclentk,ezett fiitlyijg }rí -
vásontr:a. ]llointe íólttrk a párkárryra, re-
1riillri, rriivel a gaobá,ban olé§ kiizcl úlila
az ablakboz" fi.§yeltem öket. 'l]e a bátor
itt is gyózött! l]lőszijr c§ek a földcritők
jiitlck, nlikor a üibbi fán !esök 'láttak,
hogy a lrelyztt vesz(>lyte]en, ligy meg^
r<lhamozták az ab}akpárkrám_vt, }rtlgy :r
túlsó olda]on figyelő gJ,crm€k§sr€g íDtr§
& d.orrne§ztií hid,egbelr is nagytrt kaoagva
ítjabb ós újabb eleséget hordott a7, bíe-
íóshez, §i ísy a. körrryókrrek [éhány n&p
előtt ülég gu,mic§uzlival és osirpdával
fe]szcrclt. rrradarat irtó gycrekei cgl,,
§zerle bcálltek az ernberierr gontlrllkozók
tíbrlrába,

Hgyesok trrvábbra is ví,glan'liortl,ták n,z
elrlsóget ltozzá"tn, a vál lalkozóbb szel] enríi
gyerekek 1leilig most rhár mind töblrrlrr
ós többen nraguk láttak hozzá a. mÉ!d&-
rak etcti,séhez.

-- Kedl,es Pajiásaim! Próbáljalok rneg
ti is jöviire ezen ir tóren jó rnunkát r,ó-
gezlri.

Királl,Zlsltáll

}lilstralr rrrLir ii.lkeli,sttrrii<rr ott iilt ir r-t"rd,bsereg
u }ráz elr'it{i aliácfárr.

Szeretr:k a,z ál,iatokkal óc ilzok ó].atrlvel
foglalkozui. Kiilijiliisen tólen, órtlekos lr
vt:lük vaió fog}al,kozá* ós ismor"kerlés,
mcrt iiyeukor ők is körrn5,rlbborr kötrrek
vcliink barátságoi. Áz idórr ismét átvo-
nult hazárrkoll ír kornón}:, szibóriai lri,-
deg. Yidóken laliotrr és itt bizonl, minrl
li határbtrn, mintl a lalubarr va^stag hó
borií mindont.

Mrrst irzóndéko§an nem a hasznrrgrrak
ismert í:s tlcruex rnad,ara.król írc,k, cin.
kék, feketerigók, tengelicók ós rróha
ilyerrkor is alvonuló csizikókről ós a
többi énekl,iiktijl, ha,rrem a mindenki ál-
ta'l, kitaszítrllt. ós kárlékririyrrak béiyeg-
zet! nr<rsto}ra sorsban ólő sziirke kis rtr-
rtlbtől. ?rrtlonr. 1rog5, ezek a kis verr-trek
rréha vaióbatr Lárosak. Fú- ós sa]áta-
\etó§DLil, ha nó<iját ejliretik. i]sszeszedik
a mago!. (Úsl, látszik, Szeretik a rendet
ósl a tisztasásot.) És ternrószetesen a
gJ*en,§e zöltlbtlrsírt is előszeretetiel fo-
í{ya§ztjá}. },[ogy fokozzrrk a bű,nükot és
vallju,k tle, az rit:eltt gyüniilosöt is kikez-
dik és rnegdózsrrrrrJják, (De ozt, u vita-
miudús táplirlókot rróruely szúporr ón,eklő
ós lr:rsznos nratlartrrrk is örörrrrnol fo-
g,yasztja.) Tlyelrkor a gazrla mcgirarag-
szik rájrrk, s llizoriy nióg e szigtlrír téli
napokon seln ctttat,tl haragjíibril. s aliíz,i
házatájáró} zr szcgón5, kis verelreket.

Én azonbatr látl,am e sziirke kis na,p-
szánrosokat hasznosan is kiizrcmúkiidui
kertiink gyiitniilesóseben, }íikor nlár a
fű illl a saláta megnií" a borsó meEr,érrül,
az tllró veróbl,ojá,gból még Inindig búj-
u:rk a tsipusz.ok (kis verebek), melyek
lnint ruirrden kis rnarlár. folytorr ólresek.
írs így íaiánk uohósággal fogyaszl,ják a
l.crí,lr}xrpák és mamák álta1 }r<rrdott, urin-

Cstrkészck_flgY$e.m 1 Lij, diadallnas lnunkalrgunk, a regiiscscrkószct ir tt_yilviirtclsság elé lép. líeircius 2{}-án, póntek csto /2B órakor,a llaít,ur -ltűveliítlés IIáz* szílrparlrin .rrag},,

R§(}ö§C§§RICÉ§2í-§§T
cscrkészet éicttlrcjéIrek, Inagyárságállak s.mai fcladatok elvégz.ésdrc v:r]ó alkalrrrasságánák }rizon.vs;igá" á regóscscrliés?-rnuiitta. A rfirtlius
20-i regöscserkctsz-cst _crre óhajtja feltrivrri a társarlaltlnr fig,velriiét. A t.i közremúköttéstÖkre is szárníiurlk. L"e::iiek ott ei t iuialox ár.soiiufi.,

. } Pesti, r-Ís rídéki ..regö.shadak".legjo}rb szele_pllii működnck közre a rcg()s-est műrsorában. lr]őÜcrü klasszikus"magyar-vtrJek,
tábortÜz.. néPrJalliórus_ok, megelevenedttt _mssc,, népballada, szavalti kórus, kattlrratáncok, _pász-tortáncok, trófás tárrcok. fiipizeriekar.

.;_\.jegl,ck :QU, ,6,.-- P-s árbarrválíhatúk a Magyar Cser}iész.szövtltséAbcll. r,serkt(szcsapatohnál. :l NépművÖiési l_rizoiiiág 
-hivat,r_

l\ csaprrtok a cserkószktlrülct helyiségében vohetnek át bizorrrárryba jeg.yelret.

}ltJr,],l:amoZták az illrlakp.'rrlrálty l.

14 Fiúk, készülietek és ielentkezzetek az őr§yézetői táborra !



BOVATYEZETÓ: FODOR ÁnPÁO

a,z dWahréneAern ö,ípmpmíiai
kimutattuk már, hogy az állatvédelem alapja aa állatok

j,ránti szeretet ós az ebbőI folyó részvót. §z az állatvódeleut
erkölcsi forrása, molynok minden jóérzes{i ombor szlvében
buzognia kell.

De vauuak olyan kórgesszivü emlrorok, akik rrern óroznok
rószvétet embertr{.rgaikkal szemben sem. Ezokre más órwol
kcll hatni: a haszonelvúséggel. És valóban §arL &% állatvócle-
lomnek gazilasá§i oldala is. ,Ea jól bánsz áUatoaldal, úgtr ve-
,szqd haszuát. Van embe& aki mintlenbgü c§ak azt keresi, mi
bagzna van belőle. Ennek is megfelolhotünk. fia jól táplálod
,állatodat, erősebb, nebezebb, tehát értókosebb lesz. Ea lelkí-
ismeroiéBen gondozod és uem terholetl túl, mogÉartja" sőt nö-
veli orőbelí atlapotát, egész§ógót, ópségót. Ha szolíden bónsz
velo ée szeretettel neveled, kezes allatoil lesz, kedvesebb és
könnyebben kezelhető, engedelmgs, hű. szolgád lesz. Móg a
rovarpusztító madaraknak és az errlei és nezei vadaknak is
,csa,k úg::r veszed haszuát, ha tólon taplálod őket. Ez mind
,értóket jelent, vagTis a gazdasági szampontot szolgálja. Dehát
.* leedobb állatvétlelem aa okszgrú állattartáe.

Yan azután a jó bánágmódn,ak egy másik következmónye
is. A gondo§an ápolt háziállat szebb, tlsztóbb, rendesebb los_z.

Ez m'át a széptani szompont. Yan-g szebb vala,mi a vilá.*pn,
nint egy féuyesre kefélt, szópon felkantározött 1ó, bodíó§ított
sörényével, hosszúra éíosztett farkával. Eát a tiszíán tartott,
jóI nevelt kuf,yat Nem g:yönyörködiink-e a baromliudvarban a
kedves, bájos jércékben, a komolyabb tyúkok kiilönléle fajtái-
ban és a kakas uratkodói méltósagában! Az állatoknak ezer-
fó1o szepsóg:iik van: szineik, vonalaik, mozgásu} kecses§ég",
hangjuk bája stb. És mintlen fajnak, fajtának, eót eg:yedlek
más és m6s tulajdon§ása köti le figyelmünket. van, aki üsz-
nek taltja ál}atait. Más pedig a ía.jtenyégzíés kealvéért. Ez
i§mét kótirányú. lehet gazilasági- és sporttenyósztós.

Már ebből is látható, hogy az állatvótlolom nemcsa.k a
zsebre" hanom a lélokre i,s h*t. szt a uomesitő hatásü íelhasz-

Elveszell íogak
elveszell Íialalság.

A foghíjas §záj öreges és visszataszító.
Magas öregkoráig egészségben tarthatja
fogait rendszere§ §blorodont ápolással. A
Chlorodont fogpaszta erö§ tisztító hatása
megszabadítja fogait a €sÚDya lerakódás-
tól, ételmaradékoktól és gondoskodik ar,ról,
hosy fogai ne c§ak egész§ége§ek, de
ragyogó fehérek is .maradjanak. Tehát:

nálja a nevelégtnn ós a népmüvelés is. Egy nemzet müvelt-
sógére határozottan lehet arróI következtetni, hogyan bánik
az állatokkal. Dz a, kórdés öoszefügg a nemzet lrecsületével,
hírnovóvol. Azért már a giyermgkek lelkébe bele kcll c§opeg-
tetli au állatvócleleul: eezméjét és érze]meit és már a fiatal-
ságot be kell vgzetni az okszerú állatvéilelem, te}rát a }rolyes
állattartás ismoreteibe.

val ie. Mi volna a haza óllatvil&g és növényzet uólküi! A mi éitos
hazánkat ilyon széppé nemosak a hegyek-völgyek, síkságok,
folyók ós tava.k teszik, hanom a g:yönyörü állatállomány,
madárvilág, virágos rétok, erdők és kertek is, állataink viilám
tanyáú.

És ki adta mindczt nekünkl Ki teremtette ezt a szépséges
világot a mi számunkra? Á jó Isten. Öt magát itt e földön szinröl
színre nem láthatjuk, csak müveiben. Aki az ő műr,eit hálásarr
szemléli és gondosan ápotja: az imádkozik

Vadvéilelem. A fölilmüvelé§ü9yi minisz-
ter 11,112/1942. sz. rendeletével közhirré
tctte, hogy mindazok ellen, akik a téIi
nagy hideg és hó miatt inségben sínylódő
€IgyengüIt vadakat bármi módon pusztít-
ják, elfogják és eltulajdonitják, vadászati
kihágás, illetóle§ lopás miatt a törvénl,es
e§árást soronkivül nreg kell indítani és a
legszigorúbban végrehajtani. A törvényható-
ságok ki is hirdették ezt a rendkivül szüksé_
ges intézkedést. Szombathely mellctt például
egy kís darab földön 53 hurkot találtak.;l póesl líecsek Egyesület madárvédő
osztálya a vadászbérlókket karöltve élénk
mozgalmat indított a madarak és más á]la-
tok védelme érdekében, Áz énekló madarak
számára tizenegy ua§y etetóházikót áIüt-
tatotL, az erós fagy és hó elól a városba is

-behúzódó ózek számára pedig szakszerúen
készttett gyékénykunyhókat létesített a
a város mecseki parkja terüIetérr. A pécsi
rendőrkapitányság szigorú állatvédelmi pa-
rancsottettközzé alovaktúlterhelése és kín-
zása ellen. A város erdóhivatala is megteszi a
magádt hatáskörében: ólelemmel látja el az
,etetóházikókat és gyékénykunyhókat.

Feszíy Masa szózata. Feszty l\lasa festó-
művésznő és írónő, az Orszá§os Állatvédő
Liga igazgalóia szívrehatti felhívást tett
köré a Nenrzeti Ujsá§ íebruár 8_i számá-
ban főleÉ a szívtelénül kitett kutvák érde-

, kében. Éetytelen azt monrlani -: írja, -hopJy lna, a háborr1 tombolásálrak középctte
nenr szabad ínegá]laní az állati szenvedés
mellett, mert €z trllzás, érzel§ósség. Aki
igazán jószívű, az nemcsak ember-, de
állatbarát is. A lelkes szózaLot több rijság
átvette és méItatta. kóri a nemessiivú
m_üvéqznő a §azdákat, bogy ne űzzék elhű állatukat, a jószívü embereket pedig

arra kéri, hogy qdjanak az ilyen szegény
inséÉes kutyának'hajlékot és ellátást. A
MaEvar CseikészszövetséB állatvódő bizott-
ságá i§ tett közé a lapokban ilyen tárgyír
felhlvást,

Iliúságt pályázat. Az Országos §Iagyar
Alkóholellene§ 

- Egyesület az iíjúság szá-
mára uálvázatot hirdet e tételre: ,,§íit
tehetürik -az alkoholizmus ellen?" A 20
pen§ós ,,dr Szócs Elek emlékdíjat" csak
buaái kijzép- és középíokr1 ískolai tanuló
nverheti móg; I. kerülétiek el6nvben része-
súlirek. A 1b' pengós és 5 pengós díjakra
minden tanuló bálÍázhat. Ezenkívül könyv-
iutalmak is leszének. A pályaműveket ez évi
hrájus hó 1-ií FodorÁrpád egyesületi elnökhöz
Klótildligetie (Pest-m.) kell küldeni aláírás-
sal, az iikola és az osztá.ly jelzésével.

A íöldművclécüsyi Dlrli§zÉi ründeletet
adott ki az állati betegségets kórokozól_
nak pugztitó§a érdekóben A fertözött
legelőket, úsztatókat és pocsolyákat
meg kel] ezüntetni.

lavaslcb az ötöriárom hasznárlatának
eltiltásárí A Macryar Földbórlök Orsá-gio§ §zöveteége beadvrá.nyt intézott &
lölclművelésügyi miniszterhgz, hogy az

Yieuózo} I

állatok kimélése érclekébeú, szüntgssók
meg: az ökörjárom használatát. A járom
használata áUatktnzás ós osak évs?,áz:a-
do§ rossz szoká§. A járom súlya 30-40
kilóval terheli az állatot és e haszonta-
lan súly alatt ugyaaannyi sűyvesztesé-
8€t szenvednek. Ez Beüg évenkőltt 27
mi[ió kiloeTamm súlyveszteséget jeleut
az országnak.

A Dcbreceni Uisas figTelmezteti &
piaci vásáriókat és eladókat, hogy a ba-
romfiakat ne hordják lábrrkrrál fogva,
fejükkel lefeló fordítva, A bókéscgabai
Körőstiiléh pedig arra kóri a köztinsé-
get, hogv eteseék a zord télben a mada-
rakat. Az Ui Nemzed,ék vódelmóbe ve-
szi a kutyaeüongsek táborával szomben
a,,posti sórpamatokat".

Elmaradtak a yeszcttkutya_marárok.
Csanád*Arad*Toronhil ideiglenesen
ogyoeltett hármas csonka vármogye
tiszti íőorvosa is azt bizonyltja, bogla megelőző oltások óta megszúntok az
ebmarások. 1935-ben móg 22,1936-ban 25.
193?-be4 50 voszottgyanús ebmará§ tör,
tént a megye területón, 1940-ben már
csak két eset |ordult elő, 1941-ben prxlig
egyetlen egy §em.

Százéves a uómct úllatvódelem. 1841-42-
ben alakultak az elsó rrénret állatvddó
egyesüIetek Dresdában, Berlinben, Ham-
burgban és Münchenben, de más riton is
jelentkezett már az állatvédó felfogás. A
weimári nagyherceg elrendelte az iiko}ák-
ban az állatvédelmi nev€lőoktatá§t. Lipcsé-
ben pedi$ az egyetem jogi kara kimondta,
hogy az állatkínzó megérdemli, hogy a káI
megtérltésén kívül börtönbüntetéssól sujt-
sák, mert ha alkalma ny,ílik, embert - 

is
hajlandó kínozni.

felkolés utrin és lefekvés előtt
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Grirrár La.icsi nróg kiizt,lt,tlb lírlttrl t kcnytrrt,s. stit, szt,kttlrrlá§
I)ejtli§ához:

-.- Ejha! }Iiszerr ez' retrrek tal.írllrálry!
Pupák csak legyintett:

- De még milyen...
^", tTát akkor haild hal}om az őtloloket.* JóI fígyolj ide. Hlmarad, a sz.ekrrntla, ha rr folsr,ólitrlti,

úri egyórr bizonyos szellcmi gyorssegélyt kap. §urrek a rnritl-jait szüksé§ §zabja, mog. §gyik f<rntostalkate}rlnt e l;okintet,.
ben a súgás. §át mi súglri fogrurk, sőt mirldeli tagi.árs súgátia
köteteihatő.*,Ez egry -* bólintott Gúnór.

- Továbbá -- ívelt a kezér,el széleset Pupák l}tr.ci, -- a?,
se utolsó, ba kölcsönös€il ó§ kell,ö §2ámú ,,pu§kákkal" tátjuk
el alig tieátelt ügyfeloinket.

- Ilz kettö.* Látom, tudsz kcttriig olvasni .'- rrevetett Prrpák.
Gúnát a,zonbalr olkomolyodotí:
- No, csak üe lr&syorr viccolj, }íit c*!n.áisz, péItlá.rrl akkrlr,

lrelyesebben, mirr{ stlr:ónyktldrrek a §zckundairtó Miivek, ha
valakií a táblához szólil. ki a lanár úr?

.* Azt, hiszetl -* szó]t l}rrpák, -*- }rogy elrr: ncln gorrdt.ll
tam9 'fóverlsz. .Elftdtljtettcnl mondatti, hogy a társatrcógbe be.
vesszük atl el,ső padban. iilő l(ropacscket itr. Mint jó} tudort.
Kropacsoknck rragy, ftrd_ros szája van. l}errne e§y rnestcrsúgri
szun.tyad,, 0i.v*au poíítt turl vírgui, urintha csuk<ltt cz.ajjal

lltt utlltlkít a táblólLoz szóIit ki u tandr ür. " .

tigyelno, de móg így is lodrosra tudja csücsöritcni & §ziJír
§a,rkát ó§ halkan, do biáosan tud súg:ni a bajba.iutott tagrrak.

- liemek - lelkendezgtt Gúnár írajos, * romok! §zóp
bevételünk losz, amcllett nekünk s€ kell majd tartanunk a
szekuntláktól, sőt azok c§&ttenó, }túá és csípő követkozmó-
rryeikíl.

Pupák mollónye gotnbjai közé lűzte ujjaitl* Eja, ezt ón talaltam ki. És látod, tógod ulilyon n§In$§-
lelkúen boemoltolok a vólla|atba.* §zep kíleil - pirult el lajos.

-* }.lo, azért ne blzd el magadat. A oó§rok §zük§ó§o ,vrrrr

rád. §gy hajnövesztő gyáros is minól bozontosabb alkalmazot-
takat tart ós a to kót szokundátl is tanusitja,, hogy logz mlt
nokürrk elhárítani.

Gúrrír,r mogt már kgvósbbó örült a kitüntotésnok, mi[d-
amellett még mindig tetszett noki a §ondolat. Úgy is nytlat-
kozott, hogy örömest benne va.rr a vállalat alapításábarr.

Mintegy összefoglaláekópporr Pupák rljólag elmondta talól-
mánya lényegéL Az egyos pontokat ujjain mutogatta;* Tehát elkorüli az ember a §zokund6i, ha súg & gzoítl-
szórl, ha fortlításkor, vaglr d,olgpzatíráLskor ,,puskája" van íls
ha a táblánal a távsúgó siet a segitoógéro.. .* §őt, a.z §g ro8§z, ha otthon, mogtenulj& a leckéjót --

nrontlta og}, ha.rma.dlk hanlg.
prrpák és Oúnár riadtun íordultak tne§. A harnradik lrrul§

Moosári tan6r úró volt.
A két vállalati igazgató a dermedt pillanatban irrkábll

elmebeietü voina a §óbálvány Múvok-hoz.
Anná} is inkább, mert e kozdődő órán miud a kttten ki-

íogtak egy szekundát. ElhÁríthatatlanul. 
,NI)I ltrínt

hh
l,t

§S"§ée

apk*.,*W4í
Pupák Berci az iskola folyosójárr ál]t rls ki1l/tntrrlt. a,z, a,b-

lakorr. Tízperc volt ugyartis.
Egyszerre egak kóz nc}rczetlott a r-á]lára ós isrnerós lrang

szólította n-re§:

- No, Rerci, rnitr tiirőrl a f ejedt,t1
A hang ó_s tr kr,,z is Ciúnár Lajosti volt. Pupák iirijrrtnrol

lortlult fe}éje:

- Jó, hog_s jössz, kérlek. Éppen rád goldoiiam, amikor
elhatártiztqm, hogy va}akit beavatok a terveimbe.. .

Gúnár is odaált az ablak melló ós vidáman m<rndl.a:

- H* csak ki vele, Pupkó! Mit akarsz?

- Megmondom. Úgyebár noked kót dacid volt a féI(lvi
bizorryitványodban!

- llehe, eitaláltad. De lia az omlókezetem nen} ogal, trl
is fogía] akkorát latinból, rnint egy ház!

._ De jól ernlékszeI az ilyosmire . ..
- Nom jobban, mint te az orryómrtl. }íanonr rnó§ nrindig

lrorrr tudom, hogy mit akarnz közölni volern9
* Yárj no. A szekuntla móg az álmoskönyv szerint st,

iirórn, még kgvósbbó a valóságban az. Bészemről egy óriási
atyai nyakleves méltányolta a latin nógyest,

Gúnár Lajcsi v-itatható kórkodógsel dülleszteíte ki a
mellét:

- Nálam kót ilaratl nyakleves, ery fül}rúáe és hároül
clarab lóniasirhintás volt a bovétel ...

- Na látod. Eltökéltem tehát, hogy ez cllen terrni ke}l
valanrjt. Elhatároztam, hogy mcgalakítorn a Szekundaeihá-
ritó Múvek-et.

.- Nag},szerű. És hog_r-an?

- Ez az, kériek -- ütött keblére önelégülten Pupá} Berci.
- Mindeneketőtt ki keliett fürké§zrrem, hogy milyen módokorr
kerülhetők el a bedaciaísok. végrehajtottÁm koponyámbarr
ezt a csodálatos tanulmárryt és amidőn megalapitom veled, a
Szokrrndaglhárító-, vagy, ha úgy tetszik, §zekuntlairtó Mú-
vek-et, a szabadalom áldágos hatósaiban esak úgy régzoltot-
jük az osztály. egyes érdekelt, rosszul á[lír, szép számban roez-
szul ólló tagjait, tra mondjuk, ötvon fillér díjat rónak lo ne-
künk havonta.

li

a
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A szekunda még az d[moskiittyu szerittt saln öröm
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RE]TVÉNYEK
A m€gíejtéseket. a kóvotk€zó clmre &üldd: ,,Má--

!|yar C§erkész *rejtvélve, Budape§t, V,. Nacvl§án-
d{}r-utca 6." Takarékossági okokból a mtiafeité-
seket leTelezólapon küldjük bei

Be}üldéei halóridó: 104! máíclu§ l{.
Az l94l. február l5.i számban közölt reit

vények helyes megoldása :
1. Bórönd,
2. Türelem rózsát lerem,
3. Isten reled hazám, bátrak hazája,

l^st€n Yeled, te Yölg],, ti zöld he$,ekl
u},efmek remén}-im s bánaüm tanyája
Isten yeled. én rrpssze elmeg5-ek. 

- -

4, 2,4ö0, 1.2]{t, 41() -= 1.100 pengó,
lr. A szegén1. ember vízzr.l fóz.
6. A fog;
?. t928, 19ffi. l§n, 19u. 19i)l'- §ü. 1?31, 1927,

1929, t928.
8. Gyurinak volt igaza: az átlagsebcss{g ,l0 km.
9, Baltimore, Llganda, Equsdor, Nántes, Olúó,

Santos, Alpok, Ibéria, Rangoon, Elba; Salvador
- Bucnos Airtn,

Küdietet be közlésre cserké§uYorplLozós{r kt-
te8rtreJlYényetet, A reitvóny ralzát úgy Ló§zlt-
séleL el. ho3y az e lapben hózlétre nlkalnlle Ic-
8yen, tehál luseal húzzátol kl, A h€lye§ mc8hJ-
tést pedl§ 

' 
póldányban m€llétglióteh. Terrnészc-

tesen keresztrcjtvónyen kívül egyél, rejlYénycket is
szlvmen fogaduttk.

vlz§zinle§ §orok:

l. Nemcsak oktat, de ncvel is, 6. }ia{ay töri)I
álatnferíi volt. 11. Most folvik a na$y , , , . .

csata. t7, Baiaion . . . . (sokszor tá,horoztunk itt}.
l8. Kell€me.s lérfihang,19. Az l. vizsz. idegclt
szóval (kiP.jtés§el). ?). Diván, s€zlong más szóvtl.
?Z. Kornélia, becézve. 23. Timo-bán, latinul. 24,
.{puska. 25. Yeszedelmes IaIkas.faita, 27. IJudl
halála szeráje, 29. Minden heveder közcpén lá1-
hatod. l}0. Szinpari, megvilágitott dobogó. 3l. Ahol
zug van. ott legtóbbszór . . , is van. 33. Zent-
darab.3.1. Ortai Thórök Elemér. it5. I)ollárrész.
3i. Ez*| kezdódik a rianás. 3lt. Némelykor |}ápa.
szom is kell 1lozzá, 39. Mindcn nélkúlózónél meg-
látod. 40. . . wer (angol kikótó). 11, AZ üfat{l
szerszánta, {2. . gér. {3. Surkokat összekötó e{}e-
nesck. 45. Éke7ettcl étcllzesitó. 4li. Kót szó: J.utya-
villa és libahan8. 48. Minden utód az ósók . , , . ,

§1. Enyém. gyerek n}rclven. 53. ,,R" növek§zik. íí.
. . rabonciás. 55. A 6, vlzszinles 2. betúie. 5li, In-
diában ilyen királ1, van. ifl. I)zzcl §eszi kezdetét
az erryészet. 58. Egér. $0. Itt 1,án a sarkad. 6l.
Kis Dénes. 66. ,,O" van a ,,Z"-a. 67. Bodri. {iE.
Lajosmizsei IskolakerúlóL köre. 69. Kérdósr"óqeka.
70. Dlszes, más szóval (ékezethibás),71, Nénr
igóje. ?2. Szattriit, beszérl. 73. . . asvéius. 75. Épi-
tészeli stilus. 76. Kgrmcl hegyéról elnev(lzctt
szerzetesr€nd. 79. M-mel lvlik|óska. 81. van anlra-
cén is. E2. Ösnragyar vtzér volt, 8.1. Vakuum . . .

Companie. 8li. Fclktló. 88. Nern §zúk. 89. KL f,
45&-lran *z athrlniet itt §cmtnislt€tték n}eg & gpár,
trrirrkat. 91, Yissza: mutátószócska. 92, Rövidcn;
kicsoda ó1 94, I{azájáért a katona sokszor . . ,

96, I. D, 97, Nom alatt. !00. Pénzegység idegen
llyel,ven. 1$}, Itt járt Starrley (jelenleg angol
gyarmtrt) 105. E tél igy kezdódött. 106. srck . . . .

(hlíes német koloratur énckesnó), 108. Nárnct-
orszáÉi mel€P. 110. Fül, angolrrl. 11l, Apostol volt.
112. Merész, ragadozó madár,113. Az úres ház
leEtóbbszór..,.,

Füíaóle!es sorofl
1. (\erkésaáborbm ez jelzi a nap beíejezését.

2. }íindm nagy közórdckű ripítkezés ezze| kezdó-
dik. :]. ÁZ ókorban olpusztult hlres Yáro§. 4. Ezl
|lllzza u ökór. 5. llír,r:s vizibarla,nÉjáról is isme-
reíes zalai hely§éÉ. 6. Iliányos kanna- 7. ..,,.
9látt íószkel a fecste.8. Vissza,: lom ikerszava.
9. Remélem, te nem aklrsz . , , . . anlber lenni?!
10. l{atalmss íolyó F'ranciaolszá8llal. 12. Romá-
trok ilyen hatalmat gyakoroltak .t magyaro,k íölötl.
13. Vissza: ékezettel évszak. '1,1. orosz kofmánl-
zóság Trtnszlraukáziában. 15. Ezzel brlcsr!ztatja
az ének}ar az €lbúnvtat. 

'6. 
Jó, há ebben is jár-

tas yagy. 2l. Re{és, tlurrr. '}]. §ém€t sziget ().i
ejtéssel). s. Ez rolrbantoitil ki e német-leng_vtl
háborút, 2E. Emcllett eMtlclsz.. 32. Nem hamisi-
totl. 3b. F'ordítra; slrjrros. nz idén sokat kcllett ls-
páloIni.38. \.'issar: ie is ellben laksz. {l. Áz l.
\izsdnt§ \idéken leEtóbll\?.ól, ?Zl a nunkakört
is vé§zi.1]. Erós crirna, l]. l"inoln lextilanyag,
49,.\z alvás }ezdr5tlik jgy. fi). lr]z íncg vi§zonl
éppclr a lét kózÁTén van, 52. Az olajoz:rtlan ajló
igéje. 58, 10í|{] íz. 59. Kúrlsróra a cserkész azon-
llirl -,..-.61. Csak amatórnek szltlleli maíál.
62. ljkal Egon,63. Babonás íelteyés. 65. Remélen.
órí|mmel iársz ide. 72. Ir igc rnult idólrn. 7l,
Ez vigaszta! és ez élttt. 77. .\lanókiá-bm van. 78.
Cselekedet. 80. IfBiöbbször az utolsó szok§ltlenni,
8l. .{z össajóTetelekról alávolnraraüsáral..,.,
&j. Óramárka.85, ltt do]F,ozü a tiszt\iseló.87
Német néyeiö. $. \í . . . gsszhár. .93. §issza: szr,,

mélyes nétTnás. 9á. . . .-York. 97. Nem le, ha.ntm:
98. Beisó szerv. 99. Három ide§en nyelyen. 1l}1,
. ., et labora, 1ü2. Remélhetóleg t€ is ilyen om,
ber akarsz lennil 1(}3. llyen barokk is van. li},l.
Aranyosvárában yan. 1ír. Alur mássalhangzói.
109. Sok a.

Et§OREilDÜ rÉRrInüHÁl{
íit1-, forma- és sportnrtrák nagt, yálasztékbnn
az országoshírű §errúRlrü f,l. cégnél, m. kir,
urlv. kain, száll, Budlnrsl lv,, llútrum-lolút l. rr,
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Fitlórekórtjóízíi húsétel a NÖ YÉNY II Ú §.bót
Magas tápértékíi, t ö k él e te s h ús p ó tt ó.

i0 dkg, 4 9zeméIy részére, }ia- Kapbríó: Fratclll, nüE.l űzlctolíé§ lűszor_csgmeqt keresk.gyobb féndelésnél árengedmény. Budapest, II. ker,, Fó-utca 79. Telefon:'167--769

Á Magyar cserkészszóvot§é8 hlYatalos lapJa. Kiadja a Magyar Cserkészszövetség. A §zerkesztésért és a kiadásórt Kcrsch Bóla dr felel
ÉlÖflretégl ára Ó peng6. Crerkéczeknek, leventéknek, tanulókn.k ety évre 3 pen8ő (egy összegben küldend6 be t). Vátlatatok.

nakl iogl §rémélyoknek e87 évre 25 peng6. Egyec szám-{ia 30 íiilér.
A postatakarékp" csekkszámla száma : 31.428, Szerkesztőség és kia<lóhivatal : 

,Brrrlapest, V, Nagy-Sándor_u. 6. cserké§z}táz ; teleforr : 1ll-_.234 és 1 1 §-_ 726.
NYomatott ,,Forfái" Nyomdai M6lntézet és Kiadóvátlalat R.-T métynyomó körforgógépeln, Budapest, Vll, Dohány-utca 12.
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Kexdődnek a §ffibadtéri játék*k €s gyak*rlatok i

§fiúeági és verce*y ftrotball-tabdák, sózólabdá*,
lt$zil*bdák, kos$rlabda.í*lszerelések, íiak,
rry§lrk, nyflv*csz6k és ezernyi ,tnás, pnáp*i
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