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o pERA uírzl oís zELő np Ás
}íindcn ér, márcittsárrak ldusán egy nagy csalácl ül össze az Operaházban. hog1, testvóri szert,tet-

bcn iinnepelje F-óvéclnökét, I(crrmányzó tlrrrnkat. A c-serkésztársaclalom nagyotlbik fele - azon}ran csali
lólekben lehet itt a mai napon. Nekik meséljük most el, hogy., hol is törttinik az ünnepség, s most nrilycn
rlarabokat látnak az iinnepség résztr.evói.

& euda4eati Oaua
I}ttdupeslen az operúk első hailéka hosszú időn ál a

Nemzeti színhtiz ttnlt. A társulclat úgy szerlezlék, hogg mind
rl prózui, mind pedig a zenés műfait eggformón szolgúIhassdk.
A |őuúrus rohonns nöpekedése és a színhúzi műtlelődésünk

'ijruendelts íejlőtl(se ezutrjn ntindinkúbb érezlelni kezdte ennek
l kellős alkalntaztatásnak c hátrdnyait. Igg azutón mór 187()-
ben |eluelődölt a külön dalműszítthtiz lélesité.sének a gondolala.
Á A,ormting erre a cél-ra bízttttstigot szervezett, amely azulún

TM#

Ig11 tiibbtll; kirziilt Székel11 l}ertailan, Iseszt!) Árpúd, Lotz Kúrolg, llnstőglh íilliirgb, Stróbl Ala/o.s t'.s Koprics Mihrily.

ünnep.éIyrs tttc1l_tttlilúsa l884 szeptenther 27-én folgl Ie, ,| ntűsaron F)tktl b'ercnt,, tl tttig,gar iperuzene mégteremtője első ruq37-

Á színhúr azóía úllundó, szttl;adutlatt mtullcúban telieslti híuulústit. Az elmúlt ktjzel hutuan esztettdő ulall a küI|öItIi

altó korukban kell elkezdtttiöli ttz arra lcht:lstigeselcttek, t| baletl k,is ti- 1Ú'iuts ntiuendékei naptlnla ggakoroluak ós lejlesztik

ttttlgtrtgerli, hoo11 tt liis aprósúlltlktlttA, tt leinrru is /tr.c.slrrt ideilile is az islr,dai íorttr/dsstti se murudiunuA, eI .

A díszelőadás müsora és szereposetása
HlMNusz

A névtelen magyar cserkósz köszönti a Kormányzó Urat.

SZENT FÁKtYÁ
l.egcrrdn l l t-árrckópllett. l)ohnrittyi l,)rnó zenéjórt, (l-tlrr:rlia 1-1ttttgrr-
rica rrs szintfotlikus 1lercek1 írta tis liortxlgruíiáját k(,szítette l)ohttáttl,i

-(ialalrós l:ilzn. Vt:zlin1"li lictressr..\, Jcllő. IJelallltlltta llrade l\ezsfi,
}lcnllczIe llrikai Attrlrás.

ISTVÁN KIRÁIY
Szítrllatli_orntrir.irtrrr kd,t rtlszhctt (ls iit kóllben. Sza)vcgét 

'ftá 
\,itll.védi

Nólltcth lst\,íin, zettéidl szcrzcltc l(rikai-llezső, \'r.zón.yli tterg (ittr;.
llt,ttrlcz{t tts lt szítr;larthúplt terveztrl ifj. í)lrllr i;trsztái;.

l§tván ..... Závoilszk.} Zrlltrirr ltcltk .,..., I(tlnllirrtnr}, }rlil(iiZella .... l)rislr }lrirltr {',tltu .....,. Jántlror l,ászlri
l(opprill.v .. 1.orlor .Itiltlls'l)iltrrs...... l,ittus1, (ivi)rgy
f{egiis...... l.iltrrsl, (il-iirg1, Askerirll .,.. J*rnr,,trízst,í
l':rlltll}' .... Nrrg,l,ptil l.ászl11 {icllttrt ,,,,. Ilt,ttttittvi Srlnrltlr
ltttrl ...... líj.'Iilrrttt},i(l.t,ttIlt

Á Szettl Isluátt-éu atkaIntábót tt kttI!usltltittiszliriunt pályú:ttlo! ltir-
tll:ltl! e.lsű királyttttk enúékét .....egörökllő ()rul(,riurn cIkés:!lésirt, Á:
első díjat ltlkcly lletsőt!r., a Zencrtűttés:eli l.\liskoltt lttnára nyarlc,
,|: ,,tsluán kírúly" ennek u: oralóriuilttlttk szlrtlndi krretht,n uttló |el-
tlolguz(tsl._ A, |őszeuplők: Isltlátt, Iitlppány, íiizlt, Giztlltt, /lryr)s r's
'l'tillos. Iis rtrutóriunlról lí-ttélt sztJ, ntirtdulckt!őll 1tlttig tt: t'tltkkttt
kulnlt btttttt lngy Ieladatol.

.A pullittt11 tttttglletrtlk liapl,liltty re:in1lltlirel nu:g ul,urjúk ul;ut!ú-
l11<lttti, hqgx Gtí:ál y's Ii(lt. lstutlnt negkeres:!et!ík s.,i7,,l u ttlttgllttrság
iitlttéI tltirnlidk. .| totttlcskO:d§on elhillirl::rik, ltog11 dz ts?lffllumi
krresz!elűl mínienképpett nteghiusítidk, A, tertl uéllrchaj!úsűru Iiup.
pring néhúny lellhtwbb pnúeréoel c paloldbtt liir, mirIőlt u:artbutt bdr-
tnil is tehelne!ntk, IrIeguuerzik űkrt. Gtlzu l|s Is!pún nu:gkrrls:lelkcdik
és u l'áIltls álkot ttloru! Gé:ára ls az ultjdairu. ,I: tittft ttem loganl
me11. ísludttt megkoronú::ált § ai ()rsz.llbilIt u lempklnok surtt hinleti
Islen diasőségll. A kirdlg Iiúban, lnrlbett Iátjtl lcgbizttlsttbb :úkrudl
életmúne Iolutalástlnak. .:lmikor uzutótt lntre ntghu!, koulnújri! is
ars:ítgát a tlolrlogsállns S:t7z ollulmúba u jllnlia.

Zctú jell l}nhttángí Ernő kíl lellisme rtebb zenekari ntűuóból, u
,.llurolia I}utt11urica"-bóI és n ,,Szint|ónikus percek'_'-b6I itllítolta egyht,
,| nrcsljil l), (ialn|rés I!lzu irla. .4 |őszertplők : ()sötl, Ruzu., I.idérc-
kírúlgn(l és u |'tltlőstenl

Ósöiöl, tt liutal pdszlorIiúr, u legelő géntesA,íltjánól §;eteDlrpse
uária, A Iáp IkIírckirálytúje- cigúttgldny alakiú.batt körnllék?zi m(g
u lellényt l|s a hinúros, lálxts tó ntéIyére ukarja rsábítuni. A p(tsrlor
tlkciutli a laányl k baldogatt lulúIkozik tt s:épséllas l}uzáual A 1lász
lorok eslc tűz mellll íelepulttak, hogy a Iú1l oonolz szellcnlci| l{tvollarl,
stllt, lluza is lttlztt kisziiI tt lttlubu, dtl nnúkor láIja, hog11 a tig(tttg-
leúnll ülí.!!itlt melljelcnik, e.gyüll nulrurl a tű| nrl*lll,ít (")söddel. A lcátlg
e/a/s:llc .r tr lirllrcA,irrilpnő ryg óuatlatt pillanuíban elaltja a líi:el s a
lidércek u !úp tttélyért prlltslrljdl, (}södöt. Ilttztt kítsógbeesellen keresi
keiwstlt s u donlhon úlló utklős:ent-szobornúl kiingörlig segIlscgírl.
,| s:obor nrcgnu:ilul s u kez*lben furlolí |úkll1áI n!]uitj{l u leóngnaA',
!lttz tt tt |úklytt It|ltyt|ttt|l tt !tlltnt 1íp 3 Q |'!ítlős:rn! tii:htek uftIclntíbelt
tiis:abuIitjtt ('jsűtlijt t|s tt löbbí elliurctllt p(lszl<lrt. l|lfuru a |áklyáral
|elgyujlja u l(lpllt tís a hely(be uírág:ó róícl uardrs<ll. ]l|Iosl mdr tni sem'zai,titiu u: iIitt 1úr hn!duságúí s u tltisinllt elindttI a lunplom Iel,},

l}uza ...... {)ltrttlta1, }lcliltrl:r
(ligán.r leán1, )
l.itlórckiríll_r,- } Ilrlrtl,r' ltellIl
rró-._,.,.. l

(')siirl......, l(ószcgi lJr,rtlrrr
Yd,rlószerlt ,. l'itttér ,\largil
l, íérr,r,alrrk llaks{rrl,i Julirr

I I. ítlrrvlllak l(írltrr/rn },]telka
t, lirlól,c ., l,}artos lrlitr

ll. liddrc ., {iír:zv l1r,l

IIetvke.. \ ,:. llarlrrs lrélr
Szrri,ltne.s l § 2. llorvál,h Hrzsi
Sztlítl .., i!.i t;cez;* Í;r.a
l)a<,os,,, ! 5 ll:lmala lrt',lr

lii)rrnl,eltttíl | 1 Brada l)ezsó
l,]riiszakos. I i Csárryi Lászlrj
lliti ... . . ., r .? Sal|ay Zrll|,1in
tiélérrk . .. .l a 7,srdttlvi l(:l1,olr
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BÁCSKA FlA KOSZONT| A KORMÁNYZÓ URATI
Jó rnunkát köszöntök !

Díszes magyar szeren
kis cserkészdiákot meghallgatnak-e ma l
Díszes magyar szeren
bácskai regösnek szabad-e szólnia l

Kalásztermó magyar rónaságrót jöttem ;

Déli határvidék küldött ide engem,
Bácskai fiúknak vagyok a követe.
vitéz Horthy Miklós Kormányzó Urunkhoz,
Nagyurunk yezette minden magyarokhoz
bácskai íiúknak imhol üzenete:

Mikor az uristen a földet alkotta,
a bácskaí rónát háromszor áldotta:
Elóször áldotta buzavetésében
{íehér kenyerünknek, acélos brjzánknak
nincs a földön párja !) ;

másodszor áldotta emberveté§ében
(a Bácska magyaria acélos keményre
vagyon kalapálva !) ;

harmadszor áldotta lélekvetésében
(hivő magyar lelkünk nagy idők próbáit
töretlen megállia !) . . .
Negyedszer, negyedszer úira megáldotta :

honvédfergeteggel, Horthy zászlaiával,
hosszri rabigából felszabadulással.

S hazatért . -. hazatért a Bácska !

Mi [sten Urunknak legyen érte hála !

Bácska férfinépét lsten úgy nevelte:
§üvegét begyűrve, subáiát íordítva,
szeme közé nézzen minden íergetegnek !

Ember és a vihar egymást tépi, dúlia . . ,

Hindig a vihar az, ki elébb megunja :

s a br]zamezőkön kisüt a nap úira !
Bácska íia akkor subáját fordít|a,
ekéiét a íöldbe beleigazítia,
s lstent süvegelve, munkáiát íolytatja.

Kormányzó Urunknak ielenteni iöttem :

Vihartól cibálva, fergetegűzötten,
bácskai magyarok: magyari magyarok,
horvátul beszéló bunyevác magyarok,
németül beszélő szlvükben-magyarok.
s messze napkeletröl hazazarándokolt
bujdosó magyarok: bús székely ma6yarok
megvárták, megérték vihar elmrilását ;

az ekét a földbe úira belevágták,
s vereitékes arccal, izmaikíeszülten
szántiák már, sántiák a tavaszl barázdát :

kenyeret igérő áldott úi baázdát l . ..

Kormányzó Nagyúrra immár feltekintek.
Két szememmel egész Bácska néz fel rája,
hódoló, raiongó tisztelet_adásra.
Huszonhárom évig gak reá gondoltunk,
éjten-éijel mindig róla álmodoztunk,
minden áldott nappal érte imádkoztünk.
Kormányzó Urunkat, magyarok vezérér,
az lsten megáldja !

Elmegyek, elmegyek,,. Hazahlv a Bácska
acél brizatermő, acélíéíitermó
kincses rónaságá. , .

Elmegyek, elmegyek, . .

Elviszem a hírét ez ünnepi szernek,
Elmesélem százszor, elmondom ez€niz€r :

láttam Horthy Miklóst, magyarok vezérét l
Az ünnepi szerről elviszem a képét
a szívembe árva ;

én magyar szívemnek mindhalálig ez lesz
a le3szebb emléke, büszke boldogsá3a,
betel|esült álma. . .

Elmogyek, elmegyek... Hazahív a Bácska,
várnak már, várnak már a cserké§zpaitások.
Minden magyaroknak ió munkát kívánok !

A 1lI aggor Cse.r/cds:-§zöuels é{, 1 9 4 2. mdrcius
15-iki dtszelőadásdn elnondólla a néutelert
naggar cserkész.

$}o.cógrt.9,staán @í
Mótclux ldltóto

Iltlllga csuk, hallgu !
Néggsztiz esztendőn.ek beszédes emlékei között júrtam,

Elm<lndottúk ezek a fégi írúsok, hogy nekünk is szép szúmmal
aarulak rllgan ősi iskolriink, melaekbeíL az a.kkori koroknak
tudrlmdngos ismereleit hiúngtalanul taníttltták. De ezekben
a7, AIma Múterekben született meg a müggal itodalont is,
melg léIekbőI tónudt és lé.Iekhez szóIolt, .Az AInru X,láterek
beszédt|.t mindenek hallgattúk, lnindenek oluasták, mert ősi.
iskoldink igtlz szíuuel és űtt|!! hííséggel szólollak minden
maggarokhoz.

Legulóbb a né.gyszúz esztendős 1:úpai iskola mul|únak
atlar jdt iúrogattam., és megillelődéssel úIlottum meg a sok
ziualar között elsuhant sz(tzadok mélgségeiből |elbukkanó |ei-
Jdk előtt, melgeknek homlokdn anngí raggogó néu lúthaló.

Sokszor európai htrű. taruirok, európai hírít kmltutingtlk,
szunnaadnak a |ei|úk alatt,

Pedig-pedig rettentő töruények alatt éItek a te diákőseicl
Il.allga csak:, ltallgtt !
,,Minlhogg a kortin ualó |elltelés az életben sokképpen

hasznos és szükséges, tehúl Ngúron, úpril. 24-től |ogua Aug.
20-ig nég11 óra u,tútt 2 garas, T'éIett pedig okt. 20-t,ól fogua
tríárc. 31-íg öt óra ukitt 5 garas büntetés alatl senkinek, úgg-
ban lenni netn szabad.."

Te, a .20. szdzad ditik ja, uki az iskolu lősrontszédstigdban
tctkozol és ggakorta fulsz megkésue, alig tnegmo§akodva, a
8 órakor kezd,őd"ij taní.lásra, meil ,,íorró uolt a kúuéd" ; nézz
tisztelettel emez őseidre.

,,Míuel pedig az erköIcstik liszlasdgtl uz i|júsúg óllözeté-
ben és ruházatúbatt is cíll, serl/t,i se uiseljen deúkhoz nen illő
kabútot. . . se kesztyűt, melaek inkább kérkedésre, ntint cél-
szerűségre ualók, kiuéue a t.éIi hideg időIlen. Az ellettszegüIők
és a ruházatukban és hajuk uiseletében az iskola egasze?ű-
ségéhez alkalmazkodni nem akarók Q tanuló ifiúság kebeléből
kí.űzendők."

Te, i|it1 batdklm, aki sokszor többel ttrődöI a diuatlal.
mint a kötelességedd.el, és céIszerűség örue alatl magadra öIlöd
hol a uitágjárónak, hol meg a lauászlegéngnek a gúngúiát,
és a sapkúí a |üIedre akaszttld, ne mosolaogi ezeken az ósdi
löroúngeken,

,,Az ískolai köngöryésen reggel tl, este 6 órakor a tanulók
núnd ielen leggenek. . . Reggel |ogékotty ésszel u kirggukat
ismételjék."

Szoklól-e imúdkoztti ?
,,Sí autem |orte torlutttt aliquis ingrulus tompertus

ueril, lalis Q caeleris .síudiosfs ln.sct:u/u.r uirgis cutsus tlimií-
ltltut, aut lilteris tgnontinio.sis prosequalur. -Aztlz: Ha pedig
lörténelesen ualaki húIatlannak tapaszl-altatik, az ilgen u
tőbbi nöuendéktőI űzetoe, kiuesszőzué bocsóttassék eI éi nteg-
bélgegző írús küIdessék ulúna."

Ugg-e, hogg níncsen szükség ma iIgen szabúlgokra, mert
u mai kor mtluelt gaermeke a fuil<klatlansúgot nem l'smeli,
A régi idők |aragatlun embereihez illettek ezek a büntető pcnr
uraÍusok.. De hallgct csak, httllga !

lt



,4, rógi nrcg|akult, |oszladozó írúsak tou(lbb beszélnek.
,,Az iIjúsúg azt leruezi, hogg szemük |énye, Ggőr||!1

I")ndre uezelése alatt a púpai |őiskola i|iúsága mint külön
csa.pal |ag harcolni a iqia kárúra íegióert jogott nemzeti-
s(gek ellett,"
, 'l'atczay Laios rektor-proíesszor hidba csilília őket,
hi(tba ijesztgeli díúkiait :

- -- Fiaim, kedues ggeunekeim, ne menjetek ; Iesznek,
akík meguédík a hazát. A.z édesapútok, meg a bdlgáitok. A
rácok kiszúridk a szemeileket, élue |űrészelik le a kariaítokat.

--- Az édesapdnt helgett meggek, aki öreg ember *^ kiúlt
Szobi Jósku.

-,- Meggünk a rúcokra, akik őlik a maggart odalent *-.
harsog a lelkesüIt sereg.*- Apdm |ia uaggok, nellette a helgem ---- zeng Sziltlggi
Józse| mélgen dörgő hatlgiu.

A. mdiusi hainalban a púptti |öiskolauduardn|elcsendüI
az eskü, mint sok szdzaddal elóbb Rütli mezeién a suújcíak
hiluaIlúsa.

- - Meguétljük a hazdt, dicsőséggel koszott7zzuk a pdpai
|ői.skoltit -- |ogadi(lk szetú lelkesed.éssel mindngújan,

, --- Talpta, maggar ! IIi a haza ! -* kiúIt köruryes, út-
.szellemüIt arccal Győr||y Endre, az i|jtlsdg hdlváttyozot|
uezére.

*-- Itt az idő ! Ilítlsl uagg soha ! ^ - |elel rd a kicsi sercg,
-a púpai, |őiskola 30 legidősebb tlittkja.

T arczg Laj os reklor-pro| e.sszlr gaorsan meg I ord.ul, eltünik,
Odabent rdborul az aszlalra. Zokog. Igg zokog:

- Derék |itlk, ntehjetek. Vezúrel jen benneteket u ió
I sl.en !

De olttassuk csa],; tcludbb az elíqkult lrúst.
,,Midőn az indulós id,eje eléúezett, megemlékeztek hítes

törté,nettanárukróI, Bocsor IstttdnróI, elhalároztdk tehdt, hogg
htllúiuk és tisztelelük jeIéüI a kora hajnali órúkban Bocsor
Istuónhoz búcsúzni elmennek, zeneszóoal aonultak a keduell
lanúr ablakai elé."

Bocsor István kitúrla az ablak táblúit és nézi, könnges
szemmel nézi tanttud.ngait, akik jó kedwel, büszkén éneklÍk :
,,Söprik a pápai utcdt. . ."

A naggbőgő mélg hangon ktsérí a dallamot.
A |elkelő nap viégígcirógatla sugaraiual az éneklő csopor-

tot, rdoill1gtl Bocsor lsttld.n arcdra és oda|entrőI mintha gaönga-
oirrlgot szórnának le a pópai diúkokru.

Ilyen pillanatokban születik a lörténelem.
* Pro|esszot tlt, köszönjlik a tanítúsl, elmeggünk uizs-

gúrni, de vísszalérünk dicsőséggel, búrha béndn ís, bárha cson-
lün is -- bticstlzik ldrsai neuében Jankó KúImdn, akinek
ékes szautíl sok templomban haltgattdk mdr gyöngörüséggel
leofuióí alkalmdual.- 

- Önök a hazúért harcolni ntennek s lrc önó/c nem ezt
tennék, antít lesznek,_ mínt kárba ueszett munkdt, sütlépném
irataimat s <larabokra lörue. katedrtlmat, minl tandri műkö-
désem hiludng emlékét, írataimmql eggült elhamvasztan(tm.

A pontos |eljeggzések szcrínt szóról-szóra ezeket mon-

clotlu Bocsor Isluón harcba induló lunítu(lngainak, ő magu
neg uz orsrdggyűlésre sietett, hogg bölcs tanócstiual és az
igazsúg szattúual szolgúIia hazájút.

Csodúltllos idők uollak ezek, amikor atislommal és vessző-
uel íegulúza_t! tanílaó.ngokat és komorszaoú, de melegszívü
tandrokat ekkora szeretet és magaszlos eszmékérl lobogti IéIpk- kapcsolt össze. Hol szüIeltek, hol termetlek ezek a -díákok,
ezek a hősök, ckík zotdon ísi,olad |eggelemben, a rendszabá-
lgok bilincsbiben és solcszor suhogó bésszt alatt nőttck ?

Aztún a pdpai diákok elmenlek mínd. Még a beteg is,
még a gyenge is"

Ott harcoltak a szentlamdsi súncokan, olt Budaoóra rrissea-
ué.telénél l(mettg had.dban,

Még dllt a har9, még nem esett eI ,,Carlhúgó", amikoí
1849. június 11-én Pap Gúbor, a ,,pdpai didY',-mint a t23.
zúszlóalj parancsnoka, Pápún keresztlllment Kovdcs Anlal.
és Kooúcs Imre ,,didktórsaival" a csornai cnlúba. Büszkén,
diadallal zengetl úibóI: ,,Söprík a pdpat ulcdt . . ," Kingtllak
a pópai utctikott az ablakok, hogg míndenlcí ldsso a masirozó,
a rócokal meg|ékező pdpai ,,diók" századdt.

Az ellenség |ut előttttk, zászldikon dicsőség és dlaclal
röpköd.

Azl(n elröppent az úIom, elszdllt az igézel.
Szolnok, Yóe, Isaszeg, Nagasalló halóraira, Komáram

uárúra rdborult az éjiel. Lent, a segesuúti csalamezőn elhatt
az acélzörei, elnémult a trombita hangia és elcsendesedett az
úggtfulörei. A szabadsdg holtteslén |újó paripúk szúguldoltak
kereszlill.

Ilogg is volt ?
Igaz oolt ? Mese oolt ?
Csak mese oolt, híszen olt úan katedrdjdn a halalmas

elme. Nem Enging köuete beszél, hanem

,,Ki históridban kutat oildgeszmét,
T,udós Bocsor Istuón pro|esszor lar| leckél,"
É's

,,A pápai öreg kollégiom telme
Csupa uén díókkal zstfiolósig telue,"

Nem történt itt semmi. Minden a régi. A lunór is, a
didkok is. Cso/c éppenhogg:

,,Yan, kinek hiányzik |é.lkeze, íéllóbd',
Mert most
,,Ilgenek is júrnak Pápán iskol(lba."

És a pro|esszol maga mondia, hagg ama mdiusi reggel
óta, amikor ggöngguitdgot szórtak le a hajnali tündérek a
púpai dítikokra, nem törlénl semni m(ts, csak ,,Cadhdgó
elesett."

Nen lörtént semmi, csak a pápai diúkok alukia túlnőll
az időn, nevüket körül|onla a legenda és lettüket megörökltctle
a köItő ihlete. Nem történt seíuni) clak tudó Bocsot Isluán
tartatta a leckét, de zengi a leckél m4 i§, amit én srent (thl-
tattal hallgatok. Csanády §ándor

I( I 1,,A 13 T
Pajtás! Emlékszel? Valamikor régen, egy-két hónappal ez-

előtt volt ilyen címú rovat a M. Cs.-ben. Azo-[at a maryáf fiúkat
akarta munkára ösztökélni, akik még valóban fiílk é; valóbán
lnagyarok. Akiknek nem közömbös, f,ogyan alakul a magyarság
közeljövője. Akihben még lobog apáik--honszerzó bátorúga. Á
szerkesztóség azonban nem tud arról, mintha ezek az írások va-
lami különósebb vitszhangot keltettek volna, Ha a l00 pcngős
dijnokság gyönyörúségéról, vagy a díjtalan közigazgatási siakór-noki állás elókelö voltáról lrtunk volna; valószínüleg nagyobb
hatást értünk volna el. Jaj cnnek. a §zegény népnek, -ha k3zép-
osrtálybeli fiainak trllnyomó része ilyent- Tudod-e pajtás, holy

ma a millérlrodár haraárulárnak rzámít?!
H. Tichy-nek ,,Alaszta" címú könyvében olvastam valamit,

aminek láttára a magyar fiúk jutottak az eszembe. ,,Az elmult
ósszel - lgy beszéltet az itő egy koros aranyásót - el akartam
indulni Nomeból, hogy aranyat kutassak, Megvolt a kutyaszá-
nom, a pénzem és a felszerelésem. Csák társ kellett volna. Fiatal-
embert akartam magammal vinni, hiszcn Nomeban akkortájt lo-
kan voltak munka nélkül. Majdnem valamennyivel szóba éiesz-
kedtcm, de vállalkozó csak egy akadt köztük. Azonban l80 dol,
lár íix, javadalmazást kívánt. Kénytelen voltam öreg bajtárraim
közül kísérót választani... Nagyon gazőag leletre ,bukkantam.

a

vIJLÜtTIí?
Remekül kerestünk vállalkozásunkon, <le azóta megvan a vélemé-
nyem a mai fiatalságról!"

Nekem is! Bár hála a jó Istennek, vannak tisztelctreméltó ki-
vételek. A napo}ban irták az újságok a budapesti pontyutcai
kereskedelmi iskola két diákjáróI, hogy miután nyáron statisz-
táskodással 20 P ,,tőkét'' gyüjtöttek, aioonal szövókeretct és an-
górafonalat vásároltak. Nekiláttak sálakat szóni. Az elsö bó-
rrap eredménye: l70 darab sál, 2700 P értékben. Azután pullóvc-
reket is kégzítettek. Késöbb már három ,,segéddel" dolgoztak, Ter-
mészetesen csal szabad idejükben. És mégis: az utolsó hónap for-
galma már 3200 P volt.

- Ntl igen - mosolyogsz te eríe fölényesen, - azok mcg-
tehették, de én...? Igazad van! Azok fiúk és magyarok! Hogy
ellenben azok micsodák, aki} ma is kényelmcskednek és az apju}-
tól és a protektoraiktól várják, hogy kikaparják nekilr valami,,rlri
szinckúra" sültgesztenyéjét, azt ezeken a lapoLon bajos megmon-
dani. De négyszemközt megtudhatod,

Most hajrá-világ következikt Tanulásban, szakképeésben g,az-
dasági pályák meghódíásában, igények leszorltásábán,' gerinckc-
ményítéiben, nótáskeilvü nekigyürk6zésben.

Schonnai bitang ember. ki hosyha kell, ólui nem mer!
Korom Pál



KORMÁNYZÓ ÜRÜNK,
MozGALMuNK FővÉoxöxg csnnrÉszel rönÉarN

' ^z 
l92ó. {vi Nemzcti

" Nrjytábor vérmerci dísz-
rremléje után a moz3alom
vezet6ivet.

? Az l933-as gödölíői jambb-
-' ree mcanyitásán, Bi-Pi-vel.

2 Fóvédnökünk íehér. lován
'' ellovegol a csrpatok zászló-

t8rtól 3lóit.

Á A kormányzói pár met-
" örökíti nevét a Jrmboree

emlékkönyvében,

,... ii,,

E Fóvédnö-J' künk kfil-
íöldi crerkész-
vezetókkel be-

lzélget.

§. Moztaí- 
_munk 15

éves íennállásá-
nak ünnepén, a
budaörgl repíi-

tótéren.

,§ ,tlúa,gllu,o eauh,éarz éá érf'
(I1gy órsvezetói lanfolyarrr irásmrrnkáiból,)

iórr
. . , Legszebb az lenne, ha a |rontol-'t cserkészek lrnúnuk néhánli rikl,pr

az oro8z |öldön harcoló maggar
trnúnltk néhúng cikket
arcoló malruar katondk-

nyert neg|iggeléseiket o .{íCs.-öerr ű
többi csapat fészére isnvrtessélc.

. . . A. IUICs.-nelc soki,al uastagabbnak
kcllene lenníe. Iguz, htlg17 ez t moJ
húbtlrús időkben akadúI11oltba ütközik, de
reménylem, hogg a hdború utún a MCs.
kétszeranngi oldctlt |tlg szú.mlúltti.

Á IVíCs. nemesalt a |i(tk ked-
uence, lrunem a lelnőtlek is szerelik,
merl lúíont, hoag ntiluen íIuezettel trhlassa
olgkor édesap(tm é.s édesungam. ís,

. . . IIa eggszer-kétszct: késedelurcsttt
lrczzu a poslús, múr kélségbe uugguA,
cwe. Iilő|ordul az is, hog11 édeiunyúnt
eldugja u MCs.-t udtlig, amíg lanulok
ds csa&, akkor gdiu tldtt, ha iól lelrulnd-
ktm u leckón&.'

. . . Szerctnó.m, hu Iniudcn mag!]ar
|ilmtől lenn.e bír(tlttt. A cserkhz t.úita-

tékos és tu.dtt,i szeretné, mire adia ki
a, pénzét.

. . . Nenr lehclne-e csetkt|,szun,ektlótá-
kt.lt k özöltti ? Ivlinden csapalnak aan
néfuittg tré|ús lörlénele túbotokból, 1xlr-
ttldzúsokbóI. Ezekel lelrcIne beküIderii is
kiizölni.

. . , A rcgösrtluatban egaes n.épi szl,-
trísol., leírtísút, né puiselel.ek ismártelhét.
lehetne sorozatosan közölni féngkópekkel,

. . . Alig uúrom mtlr a hónap elseiil
és tizetu|jtödíkét, umikor megkapom a
M{}s.-t. AIig hogg az ískolábói hazu-
iöaök, rögtön a XlCs.-t nézem át, Először
aégiglapozom, nmid a K.arancsot ke:-
ilem oluasni. fuIiközben oluasok, htlgont
|cszülten lesí minden mozdulűtoinut,
maid antikor leteszem uz úiságot, mint
a vércse, csap Ie rú és ő kezdi oloasní.

róI és abok hőstettairől"
.. . A !91t csapal olyan testi-Ielki

eggség9t képez, mint egg csaltid. Ebbetta csaldd,ban még szotosabb kapcsolatot
leremt a Maggar Cserkész- Ilbbén ldtont.
én a Maggar Csetkész célitit,.

. . . Ne dobjuk eI a ntúr eluluasoll
!|_Cs.-t, hanem adiuk| otlu olgannuk,
aki nem tudja iúrutní: adiuk odu ctz
olaasnioúgyó ,,cioil.eknek" ii, htlgg lu-
pun};al ígg ők is megismeriélt,

- . . Arra gondoltam, hogg _Ieggen.eka .sierfteszíóségben olgan |iuk,-akik eI-
nllrnnek u egges csapatokhoz é* tlz olt

,ií
t..
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DRÁVA5ZoG
A VÍZl CSERKÉSZEK ELDORADOJA

Van sok ilyen halvesztö szerszám a kopácsi yizeken. Egyik ravaszabh

a másiknál.
Fondorlatos ,,szer" és nern kerül sokba a nádvesszőkből és mogyoró,

íapálcákból összeállitott vész vagy ve|sze- Ez egl:gy:nes vesszókerítésből
(lészából) és egy görbe lészából áll, amelyek a.halnak útiát állják és bete-
ielik a veisz-kÜrtőiébe. A kürtő ívesen begörbített vesszókerítes,
melyben bánnreked a hal és abból a ,,meredűvel", egy hálóból készült
merő szerszámmal szedik ki"

Az ereket, melyekben a hal felfelé vonul, elzár!ák nagy hrilókka1 és

csak három lyukat'hagynak a hálón, melyekbe hosszú, 9-12 karikás
varsákat helyeznek. Ezia szerszámot preszter-varsának nevezik,

Evezgeiés közben sok érdekes dolgot tudunk rr.reg a_halak é]etéről.
amit jól k-ell ismernie a halásznak, meft csak így tudia kiíogni a halakat"

Hindón időszakban másként viselkednek a halak. Legnehezebb megíogni
a tél kózeledtével, mert kűlönösen a ponty két ,,asszony,nap" (Nagy,
boldogasszony és Kisasszonynap) közt elül és ha az,árvíz nem,,hántor-
gatia'i tavaszig ki nem iön. llyenkor az, aki tudia a helyét, yigonnyal is

ireitoghatla, imi ugyan'tilos szerszám, de azért csak használják itt-ott,
e ió pónti, az anyaÍal l4*l5 kilós, a{eiével lefelé, farkával felfelé ül az

iszipÜan és ,,szopia a fűdet", mindig ,,pátyog", _csinál|a ryragának _a

,,tisita helet". ,,ÖOdrOt á.inak" maguknak. ltt aztán semmiféle húzó-'háló 
nem segít, csak a pöndőháló vagy szoknyaháló. Nagy, kerek hálók

ezek a kör szélén ólomgolyókkal. Rádobják a hálót arra a helyre, ahol
elült a hal. A háló szétierül a vizen, az ólomgolyók lehúzzák, a széle
beöblösödik s befog|a a halat, amit az evezóvel a gödörból kiűztek. De-' úgy is kiugrat!ák a halat, hogy a csiklit meg-

kópogtatiák s a hal kiugrik a gödörból. A hal
elúléset ravaszul használia ki az ember, Mes-
terséges búvóhelyről gondoskodnak, ahol biz-
tosan-megtalálhatiák kellő időben. !Kivágnak
ezy-egy bokrot és azt beere8etik a vízbe, kö,
vékkel leszorítiák s akkor az anyahal alá^

húzódik. Rendesen karácsony b<iitién (,,béved
estéién") mikor a reíormátusok is hallal böi"
tölnek, körülveszik a beengedett bokor helíét
hálóval s a bokrot kihúzák a partra, Ezzel a

halak íészkét felbolygatiák s a gödörból
belemennek a hálóba, Egy,egy bedűlt ía

11x7rytll akudl a morúzsáhu

vízicserkészek ! Ha ösi halászéletet akar-
tok látni és átélni, m€nietek le Baranya dél-
keletl szögletébe, ahol a Duna és Drávaössze-
szögellik s ezért a nép éztazárvizesterületet
Drávazúgnak nev§zi. Mi Drávaszögnek mondjuk
a térképé§zekkel szemben, akik Drávaköz
néven írják térképeikre.

Nemcsak az ősi magyar halászélet vonzó
ezen a területen, d€ az ósi víziélet változatos_
sága, élénksége pillanatról_pillanatra leköti
íigyelmünket. Az égen nagy halásxasok, parlagi
§asok le§lk a halakat, héiák, ölyvek keringenek,
sólymok c§apontanak, vércsék visítanak, a víz
íolett sirályok ezrei §írnak és kacagnak. A rét
vlzein a vízitök, taviróxa és sulyom levelei között kacsák, szárcsák,
vízi csibék, búvárok nyüzsögnek, bibicek iaigatnak. A csonka füzek
tövében gémek lépkednek, de még kócsagok is íészkeltek itt.

Menietek le haióval Apatinba s ott c§atlakozzatok csónakotokkal a

,,íisérekhez", akik kedden, csütörtökön és szombaton hainalban 3 óra
körül útnak indulnak a Dunán leíelé, a Hulló-éren át beeveznek, az el-
öntött réteken keresrtül nekivágva Kopácsnak, a drávaszógi halászat
szíYébe, ltt üthettek tanyát. A szíves kopácsi halásznép örömmel íogad
benneteket. van hal bóven, amiböl főzhettek kitünó halászlevet. 3üt-
hettek nyárson keszeget, csukát, coryrpót, Mindeníéle halétel készitésére
megtanítanak a halászok, elmondiák, hogyan készítsétek el a mandúros
csukát, töltött pontyot s a többi ió haleledelt. Csupa magyar sz€retet,
ióindulat a kopácsi nép. Hiresek vendégszeretetűkról, igazi, kedves ió
magyarok.

No de üljünk íel a halászok csikliiére s evezzünk be a rétbe, hogy
láthassuk miképpen íogiák azt a temérdek halat, amit halméréskor na3y
kosarakba rakva visznek Pécsre, Budapestré. Amint kiindulunk a falu
széléről, ahol kezdődik l yí,. csonka íüzek között íestöi tá|akon át
hrsítja r vizet a csikli. Két dali evez6vel hajtiák a ,,csiklit" s amint így
,,dalizunk", látiuk a fákra íelakasztva a hatalmas varsákat, melyeknek
hálóját kátránnyal itatták át, hogy tartósabb legyen. Ezeket öt íokoza-
tosan kisebbed8 mogyoró vagy ídzvesszó kariklÚót készítik s a csúcsos '
háló végét karóval beizúrják az iszapba. A varsa sárnya egy hosszú
hálóíal, ami betereli a halat a varsa torkába és e3édogó módjára nem
engedi visszatérni. Néha még vízi madarak, búvárok ls bennrekednek a
varsákban. A varsa hegyer végét szétnyit|a a halász s onnan §zedi ki a
zsákmányt.

4
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alatt ,,egész pincéjük" van a halaknak s ez ,,mét l0 évig is meg-
szógál", amint Süllós bácsi beszéli, llyen helyen használiák a szigon}rt,
A ladikot megkopogtatiák, mire ,,a hal íelad|a a pörzsöt", vagyis habos
légbuborékok szállnak fel, ami megmutatia a hal helyét. llyen helygkre
a pöndőhálót dobják á s néha 3 máz§át is kiíognak. Volt olyan terítés
€8yszer, hogy 50 darab kétkilós pontyot is kiíogtak a ,,pönd6vel".

Krdves halászat az élieli marázsázás ís. A maráxa egy nagy háló-
íüggöny, ami a vízbe beeresztve lebeg egy hosszú kcitélre, a.maráz§a
lnára vaskarikákkal íelfüggesztve. Régebben marázsakóróval függött,
amit a yad kutyatejíűból hailítgattak. Ez azonban feltűnó íehér s irr orv-
halász jól meglátva könnyen meglopia a hálót. Ezért jobb a íekete vas-
karíka. A nagyszemű marázsába a hal rlsás közben beleakad az úszóiánál
vagy a kopoltyriíedőjénél (szilványánál) íogva, elkezd rángatózni s eköz-
ben úgy belebonyolódik a hálóba, hogy onnan nem tud kiszabadulni.
A halász egész é|lel fel s alá ,,dallzik" a marázsa mentén és ha észrevcszi
a marázsába akadt halat, onnan kiszabadítja a maga javára.

Hogy el ne aludion a maázsázó halásznép, nagy mesélés, tere-íele
lan a.,kiemelkedő íöldhátakon, a dörö.hbökön, ahol megpihennek mará-

Rótcsei tóirészlet

zsázás közben. Nlncs a halásznépnek plllanatnyi nyugalma sem, Éberen
kell órkiidnie a haliárása és az idóváltozása felett. Néha blzony olyan
vlharok lcpik meg hirtelen, hogy csak a ió lsten óvja a végveszélytól.
Bcveri a yihar a ,,csik[it" a nádasbe, c§ap a:z esö, cikáznak a villámok
a siitét íelhókból. Egybeolvad az ég a vizzel, zúg a nádas, de a halász
dacol a viharral s ha elmúlik, tovább daliznak, mintha misem történt
volna. A ,,§zapaiial" liimerik a vizet a csiklib6l s vígan viszik haza
a haltartó bárkában a zsákmányt. Utána nagy áldomást isznak a
kocsmában.

lg7 él itt a magyarság ósíoglal,kozását űzve ezer év óta, elszlgetelten,
csoportokban Baranya sarkában. A magyar történel€m nagy viharaít
éppen úgy átvészelte, a vizek közé húzódva, mlnt az égi háborút, Sok csa-
pás közepette nagy életerejével íönnmaradt, 6si kultúráiát megtartotta.
Csak egy bai van, hogy számbelileg nem gyarapszik, kevés a gyermek-
áldás, Fáió §zívvel látiuk ezt, annyival inkább mert litiuk a sok értéket,
szépséget, ami az lttenl magyarságban van.

Menietek le, vízicserkészek, közéiük, Mindíg vissza íogtok vágyni
a magyar vizek birodalmába a Drávaszögbe. ha e3yszer nregismertétek
tzt az érdekes vízl életet. G6nyey §ándor dr.

Egv százcszlendős levél
rrta: I)onásry Ferene tlr.

Csalúdi iratairn között uan egg meguiselt, öreg leuél.
4z trds meg|akult raita elősen. Ré§'elporiadt áúr, Őki írta.
Eggik apaí ősöm írta testvéré,nek, Taldn títeket ís értlekelni
|og, |ítlk. Igg hangzik: Pest. Mart. 20kón. 1838.

Kedues Edes öcsém !
IlallomásbóI múr ugyis isnúred a ggászos ueszéIgt, melg

Peslet s Budának naggiészét majdnem -uégpusztulássŐI 
1enuŐ-

geté, de,én mint szemtant7 letrom néked ezeket okulúsul.
Mart. 13kdn csakugaan r(tnk uirraü d ueszél!] napia,

melgtőI Dunúnk temérd"ek jege s |olguást nöoekuő úrja niiátt,
eleae |éItiink. Délutúni 2 s 3 óra között nagg ropogússal útnak
indult a !ég, de este felé ismét megdllapodőtt. Harangok kon-
gdsa tarlú ébren az egész vdrost, a Duna mellett hosszdban
húzott védgdton fúklgúk sora lobogott, - de mínd hasztalan.
11 óra |elé az emberí erőn d,acoló utzdr, melg a2 ember-emléke-
zetre ,legnaggobb 1775ki óradds naggstigát is meghaladta, a
német színhdzn(tl elszakituún a uédgátat, adrosuitk, mond-
hatiuk, egészen elöntölte. Marl. 14kén a belső uaros naggrészét,
Terézia, Józse| és Ferencz küIudrosokat vtz borttú eI.- 15kén
délután a Pest s Buda közötti szigeteken íelülrőI megínduludn
a ház-|ödeleket, malmokal, hajókőt s egyétt |aműue|ket magá-
ual sodró iég, s Csepel szígetnéI úira összetorlóduán, borzasiló-
Iog kezdett nőni az ár.

Rdnk borult a máskoí éiles dlomra intő éi : mosl pedíq
sz|íutázó sikoltozós szaggatú. az é! csendjét, Ű összeőmloit
épü_letek d örgő zuhanása- közben-közb e.n, s ír i némascigot p crí an-
c;9lt a ,seged"elemért rimánkodó vzerencsétlének - ailiainak,
kik minden zuhandskor önmagukat aélék összezuzatni. Seholse
polt menedék, aIuI vlz, az eméleteken s padlásokon összeomlds
|enyegete mindenkít, s az égi sötétség még ínkdbb nöaelte a
ueszéIgt, Jóska bdtgclnk hdza, ami a belső udrosban aan és ahol
mínt tudod lakósom van, bár eíősen megrongdlódott, dllolla a
ueszélgt. A aárosbatt csak az új piacz, a Józsb|-piaci egg része,
a Kúrolg laktanga, a |rancískánusok tere é§ az úi épülel
maradt szó.razon. A Ferencz és Józse| külvúrosokban egész
utczdkat söpört eI az dr,

A udrosi és mesuei hatósúqok. mindent mi hatalmukban
úIlott, elköuettek a s|ŐrencséIlenők Őzabadításúra. Éiiet nappal
kompok s csolnakok etteztek oz ulczúkon, de ezeknek iidma'igcn
csekélg léuén, alig is tudta a húzakba rekedt szerencsétlenéket.
éIelemmel és utzzel ellútni uagg megmenteni. Mí is Jóska bdtadd-
dal segttettünk mdsnapon délelőtt, ahoggan lullunk, a munkd-
ban. Kiben csak egg kís sz'íkrája uoll az'emberi érzetnek,
sietett abban, ami tőle tell, segédkezet ngújlani szereneséllen
embertdrsainak. E magas érzelmü emberbardlok között |eltünt
Yesseléngí Miklós bdró is, kí szünet nélkül ott júrt és kelt,
ahol a ueszély a legnagyobb és leg|engegetőbb aolt. Mit tett ő,
lanusttia a sok sztiz embet,, ki éltét eggedül neki köszöní és
tlldiúk IslennóI az ő erős kezeit.

16kún reggel aztdn apadni kezdett az ár s 17ke iléIuldn
vísszalépett medúbe. A puszta uisszaemlékezés is k|nos e bor-
zasztó szerencsétlenségre. Milg sokaknak lettek koporsóiuá a hul-
Idmok! Mindenütt rom és puszlulás tárull a szemek eIé. A közel
mult kél éotized alatt szé1l airúgzásnak indult aórosunkat e
véIetlen csapds anngi, uagg tal(tn több éuekkel is hótrataszílá.
Az elseperl, összeomlotl s megrongdlt épülelek szúmdt közel
kétezerre tehetiúk ; a rontok alú temelell s vizbe |ult szerencsét-
Ienek száma is tetemes leend.

Mi magunk is bútorsd,gban még most se vélheliük magun-
kut, mert az épüIelünk még mindíg repedez.

B_izony nagaon megldttlgatta az Ur suitó keze oárosunkal.
Edes Angcinkat csókoliuk, ne aggódiék, ió egészségben

oag g u n k. ]|í i huma rabbi hft eket u úrolc I előletek.
()sókol szerető bátyátd: L,ószIó.
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szérc clóirt kövctclnrónyeknck megfelelóen. Itt csak annyit cmli-
tiink meg, hogy a jelöltnck szellemi és tcsti vizsgálaton kell át-
csnie és mirrdcnekelótt jó szemmel. általában jó érzóksz,:rvektel
i,s jri íclfogóképességgel kell rendelkcznic.

Ha a vizsgálaton átesett és jó minósítést kapott, akkor a vil-
lalat tisztjelólti (kadet) minóségben hajóra osztja az ifjírt és ott
kezrlódik a kótóves gyak,>rlati kiképzés. Ez alatt az idó alatt
íiatal barátunknak meg kell ismcrkednie a hajó minden potciká-
jával, a kormányzással. rakodással, árukczelóssel, a hajt'l tisztoga-
tásával, karbantartásával. tchát mázolással, festéssel. mosással ós
mindcn ilyen többó-kr:vósbbé órdckes teendóvel. Közben természe-
teserr világot is liit, de bizony ncm sok ideje akad arra. hogy az
egyes kikötókbt:n rlapokon át szcmlélódhessen. tigyanis ncnl §za-
bad azt gondolnunk, hogy a kikötóben a hajórr nincs semmi
teendő. Ellcukezólcg, A korlátolt számú szemólyzet szabályos ór.,
ségbeosztással vigyát a hajó biztonságára, dc ugyanakkor a sok
árut ki kell rakni. hclyette írj árut kell berakni és rakodás kóz-
Ícn vigyázni kell a rakodást vógzó i<lcgen murrkásokra, hogy'azok
a sietsélben valamit cl ne emclhessenek, vagy mtlndjuk, törókenv
áruval ielt ládát gondatlanul dobálhassanak, Azután minduntalan
ismétló<ló tennivaló a hajó tisztántartása. mosása, festóse, irgy-
hogy a fiatal kadct c teendói közepeite úgy íest, mint a legegy-
szerútrb hajósinas. Bizony az édesanyja sokszor kétségbcesne, ha
a fiát íest(,kesen, maszatosan lírtná mcg hajón. Dc ha végc a szol-
gálatrrak. akkor az ifjú nagy gyorsalr megfürtlik, átiiltözködik.
felhúzza a nekijáró szép egycnruhát és úgy feszit benne. mintha
már kapitány volna.

Mikor a fiú ser<lülrri kcz<l. már l2-1íi év nyornja a virllirt,,olvasmányai, hallomásai és esetlcg a moz,{ókúpszíuhábau látot-
tak nyomán olthatatlan vágy fogjá el a te-ngci iránt. Perszc. ha
mcgkérdezzük, hogy miért akar tengerész lenni, }evés csetben
kapuuk megnyugtató választ. Ugyanii úsv áll a dolox, hor{v az
ifjú legényt az áLmai hajtják. Fel akarii ventri a küidclmit az
élettel s rlgy gondolja, ho6y a harc akkoi ér valamit, ha viharrat,
tajtékzó hullámokkal. szörnyü tengerjárással kell megbirkóznia.

De miért ez a birkózás? csak úFy a sport kedvéért? csak
úgy az_ élményekért? Hát firtk, nem szíbad eifelejtenetek, hogy a
teng_erésznek 

_ 
mes_tersége van. nagyon komoly m-cstersége. "Ítol

életfontosságú, _s_okszor lagyon értekes árukkal megrakoti kercskc-
delmi ha,jót kell egyik kikötöból a másikba, a viiág egyik vógó-
ból a másilt végébe vezeínie, hol pedir mec kelt véáeliieznie ia-
ját földjét és sá.lát kereskedelmi llottáját,"ütongó csövü ágyúlr-
kal felszerelt hadihaióiával az ellcnséE fesvverei haióival .íiem-
ben. És közben e feÍadatokon kívül m"eg [ÓIl bi.kariia a tcngcr
veszélyeivel is.
_ Per_cze mindannyian azt szeretnétek tudni, lrogyarr lesz az em-
berból tengerésztiszt és végül hogyan kerül olyan állásba, ahol a
hajó vezetését és gépi územének ellenőrzésót gyakorolja.

Kczdjük talán ot! hogy a különbözó államokban különbözó
módon képezik ki az ifjú iéngerésztisztekct. Hogy el nc tévcsszük
a beszéd fonalát, most csak kereskedelmi tenséiésztisztekról fo-
gunk_rzólni. Nos, vannak országok. ahol el6szói ct kcll vésezni a
hcrcskedelmi .tengerészeti akadómiát, másutt elóször néháriy éven
heresztül. hajózni kell és azután keli hosszabb-róvidebb tanfolya-
mokra járni, majd a tanfolyam anyagából szigorri vizsgát teíni.

Náluuk Magyarországon. mí5 Fiume a miénk volt, a fiumei
9_r, .kir. áll Tengerészeti Akadémia nevelte a teDgerre készüló
ifja.kat, akiknek ai akadémia nó5y óve után érettségiick megfclelő
végbizonyítvánnyal ltadetkónt kéi évet kellett hajó"zniok ós''akkor
jelentkezhettek a tengetészhadnagyi vizsga letétcl-ére. Ha ez sikc-
rüIt, ttjabb kétévi hajózás következett és annak letcltével tcngc-
1észkapitányi vizsgát lehetett tenni.

Most a megváltozott viszonyokra való tekintettel átvettük a
nyu3ati államokban szokásos tiszl,nevelési módszert és czt nónri
módosltással a következóképpen alkalmazzuk:

" ..Az. érettségize.{t ifjú, jeléntkezik valamclyik magyar tcn3cr-
hajózási vállalatnál, ahol, amennyiben érlpen'helv Ün. elóic"qv-
zik, de ugyanakkor utasítják a reményieljcs fiúi, hogy jJlci,l_
kezzék. u V,,§il. Tengeréizeti Hivatalnál "is kóptssógrízrfálutro
bocsátás céljából A vizsgálatot ezidószerint a ir,. kir, lógierók
tépességvizsgálti intézcte végzi. A tcnqeri"szpályára kószii|ók ri,-

6

Kétévi hajózás után következík az egy iskolai éven át tartri
tanfolyam, melynek pontos nevc: M. Kir. Kereskedelmi Tengerész-
tisztképz6 Tanfolyam, Ez Budapesten van a Luüer-u, 3. 'szánr

alatt. De nem tartják meg mindcn óybcn, csak mikor szükség van
rá. Azon a tanfolyamon azután rengeteg dolgot kell megtanulni,
Itt íelemlítünk egynéhányat: parthajózástan, csillagászati hajózás-
tarr. rádióhajózástan, mágncsségtan, hajózási müszertan, ló6kör-
tan, tcngertan, hajófclszereléstan. hajóvezetéstan, jelzóstan. rako-
mánykczelés, kitérési szabályok, tcngerjog, hajóépítés és stabili-
tás, hajógéptarr" bajózási vegytan stb., stb., rlgybogy bizony.ala-
posan össze kell szednie mag,át az ifjírnak. hogy a tanfolyam végén
sikerrel vizsgát tchesseIr és elnycrhes§e az úgynevezett hajóhad-
nagyi oklevelet. Ekkor már kcreskedelmi tengerésztiszt és minl
ilyen, kap alkalmazást társaságának valamelyik hajóján. Kétévi
tiszti hajózás után, ha elég er6t érez magában, akkor jelentkezht-
tik a tengerószkapitányi vizsga letétclére. Itt persze még többct
ke|l tudnia. Jog szerint csak akkor kaphatja meg a tengerész-
kapitányi oklevelct, ha betöltiitie a huszonnegyedik életévét.
Ugyanis, ismét hangsri|yozzuk, a jogok szerirrt ezen oklevél birto-
kában már hajóparancsnok is lehetne valaki, de hogy valaki hajó-
parancsnok legyen, ahhtlz elózetescn legalább hároinévi elsótiszti
minóségben teljesitett szolgálattal kcll bírnia. Vagyis a legjobb
esetben és ha minden egyczik, általában 27_28 évés korábaii kc-
rülhet valaki le5korábban a parancsntlki állár felelóssé5teljes
helyórc.

Az clöbbickben a ícdélzcti tiszti szolgálatról számoltun} bc.
lgen ám, de a hajón gépek is vannak. E-gépek mellett a tenge-
résztisztek teljcsítcnck szolgálattlt és az ő kiképzésúk a jelenleg
érvényberr levó és a kózeljövóberr óletbelépó rendelkezések értcl-
md,ben a következőképpen történik:

Valamelyik magyar felsóipariskola gépészcti szakán érettsé-
gizett ifjú az előbbiekben tárgyalt módon jelentkezik a hajózási
társaságnál és ugyancsak azt a választ kapja. hogy jelenlcezzék
a M. Kir. Tengerészcti Hivatalnál képességvizsgálat megcjtése cól-
jábril. Ha a vizsgán ercdményesen átesik. akkor géptisztjelölti mi-
nóségben léphet szolgálatba a hajón ós kétóvi kemóny gópüzenri
gyakorlat után lctchcti az ú. n. ll. osztályrl tengerésztiszti vizsgát.
Az lgy nyert oklevól birtokában három évig kell géptiszti minó-
ségben hajóznia. hogy jelentkezhessék az I. osztályú tengerész-
géptiszti vizsga letótelórc. A rátermett cmber ezztl a bizonyít-
vánnyal a hajó gépüzemi.nek vezetóje lehct. Ilogy ezckerr a vizs-
gákorr mcnnyit kell tudnia. azt talári mondanunk- senr kell. A mír-
szaki alapismcretcken. elmi,leti trrdásotr kivül be kc|l bizonyítarrilr.
hogy teljesen önállóan képes olyan géphibák mcgjavitására, amc-
lyg\ o_ lyilt tengeren leállt hajílgópéknól bizony clóg gyakran
clóíordulbatuak. Ugyanis, nrondjuli. 

-az 
óceltuohon 5-0OÓÓ mór-

fóldnyi távolságra a legkózclcbbi szárazfóldlól nem tclefonálha-
lurrk q legközelcbbi gópgyárnak. Vagy müszaki üzemne}, hogv
küldjék ki szcrelóiket, illetvc mórnökeiket. Ezekct a nrunkákal
mcgfelelíl segédszemd.lyzettel a géptiszteknck kell tudniok cl-
végezni.

Fetlélzetiek ós gépüzcmiek lgy cgészitik ki egvmást a tengc-
részszolgálattlan és a ha.itiparancsrrok bölcs. elórcl/rtó vezcti,st
mellett így szolgálhatják nehéz, felelósségtcljes munkájukkal a
ncmzcti lobogót, amillt czt oklcvr:lirk eInytri,stkor lctttt eskiijiik-
bcn is rnegl'rr5adtzik, Kádár Fcrtnc
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FINN-

MAGYAR

HÁBonús
=

tar,Ár,rcozó

vózletct megírni,..
S a napokban váratlan

pe§ten,

Minden délbcn eszünkbe idézr a magyar rá<lió szava: ,,Har.
col a magyar!" Töbt mint kót óve harcban állunk törtónelmi ha-
tárainkért. Sok szép cserkésztcrvünket meghiúsitotta a világhá-
borr1. Hogyan készü|tünk az l940-es finn olimpiászra... A kis
é§zaki te;lvérnemzct már másorlik háborúját vivla á hatalmas
vörös molochhal... De sokszbr gondolunk hú finn bajtársainkra.
Mi van velük? Fogunk-c móg egyiitt táborozni veliik fent északon
a visszaszerzett kies Karjala teriilctén, va€ry a rnelcg Balaton
partján. . . ?

Nóha egy-egy rövir| tábori
lyik firin cserkésztestvér iáért a

- Mit tesz a finn cserkószet a
tódik lel a kérdés.

világógésberr? - ve-

- Kérem. egy fin.n 6rnágy van itt - hangzik a nem min<lr.;n-
napi bejelenté§.

Néhány pillanat ós szembcn állunk Lauri Vurrlasvirta szcm-
üveges mosolygó alakjával.

- Jó munkát! - köszönt magyarul.
§zivünkrc óleljük a finn cserkészek fárarlhatatlan iigyve-

zetö elnökét. A viszontlátás örömteli első percei alatt mozgósííjuk
az 1957, óvi ,,Magyar Cserkész - finn expe rlició" Budapestcn lakó
tagjait. § már készen is áll a gyönyőrú programm kedves vendé-
günk néhány napi budapesti tartózkodásának emlékezetessé.
széppé s elsősorban felejthetetlen élménnyé tételérc. A Magyar
Cserkészszövetség országos elnökével, Papp Anti bácsival, a Sz.ó-
vetség külügyi vezetőjével, gróf Teleki Lászlóval történó meg-
beszélések. Budapest nevczetességeinek (királyi vár, parlamcnt.
Városliget, Fcszty-körkép, Koronázti templom. várbarlang, Ha-
lászbástya stb.) megtekintése s kedves mcghívások teszik majd
gazrlaggá azt a rövid nélrány napoi, amit "körünkbcn tölteni fog.

Hamarosan a cserkészet nagy kérdéseire terelódik a szó s
közvetlen baráti ószinteségge1 ór nyiltsággal rövidesen komoly
beszélgetés alakul ki.

levelczólap értesít, hogy valame-
meleg harcok kiizepette egy iid-

szenrélyes találkozri zajlott lc Bu<la-

::i],:.§iilr.É

- Teljesíti feladaiát - hangzik Lauri Vuolasvirta röviden
me6fogalmazott válasza. - Ha sokszor talán névtelenül is. de min_
dig mindenütt ott van. phol a nemzetnek szüksége van az ifjú-
ság önkéntes szolgálatvállalására. Amit a finn ifjúsági moa5al-
mak, mint értékeset felmutatnak. azt tulajdonképpen a cserké-
szet termelte ki. A cserkészet e nagy moz§almak- vezetésében és
irányításában is * ha talán névtelenül, _ de k&ségtelen, hogy
ezidószerint íontos szerepet tölt be.

- Nem bélyegezték-e a cserkószetet angol barátnakl -,hangzik a kiivétkezó kérrlés.

- Ncm, mert a cserkószet mindcrrkor erősen nemzeti alapo-
kon áliott. Ez még, a külsóségeklrcn is megmutatkozik. A finn
cstrkószek példrlrul tábori viselctükben (tábori .sapka, rryakkendő
szírre stb.) kihangsúlyozzák ezt, Term{,szetesen ez a következetes
ínagatartás a cscrkóizet rnegbccsülését eredményeztc,

A beszélgctés lassar. a részletkérdések mcsgyéjóre tór s a
íinn ügyvezető elnök lelkesen számol be arról a hatalmas munká-
ró1, mely ezidőszerint a fir.n cserkészfiírkra és a finn cserkészve,
zetókre hárul.

- A finnek - m<rndja Lauri - tulajdonképpen már évszá-
zarlok óta ismcrik az önk6ntes közösségi nrunkál. Ez a TALKOO.

- Bizonyosan lrasorrló a mi ltalákán,khoz , . .

- Igen, mindkét munka önkóntes, az egymáson való se6ítés
szelleméból fakadó,

A finn ifjírság, s a íinrr cserkészet 1941. évi TALK0O-mun-
kája a termí,s betakarításában való scgódkezés. nyersanyaggyüjtés
volt. A íinn ifjrls:ig rohamgírdákat alakitott. Suomen Nuorison
Iskujoukot-nak nevózzük ezeket az egyik napról a másikra eló-
varázsolt ifjúsági rohamcsapatokat. Ez az ifjrlsági hadoszlrrp mél-
tónak bizonyult a fronton ktizdó hós finrr apák légióiához.

A finn.cserkészvezetők ezenkívül nagy feladaiot teljesítettek
az clső íinn-orosz háborrl után Karjalából (Karéliából) menekiilő
fiatalok (Siirtopojat) muokatáborokba tórténó beszervezésénél.

A komoly beszélgetés más vágányra terelőclik.

- Mikor láthirtjuk vendégúl a másorlik magyaí cxpedici<it?

- teszi fel mosolyogva a kérrlést a finn ügyvezetó-elnölt.
Orömmel nyr*gtázzuk a meghivást. Remóljük hamarosan eljön

az idó...
,- Mi viszo.rrt szívesen látjuk a ,,Magyar Cserkész" első ex,

pe<liciója során mcgism9rt [inn cserkószvezető tes!véreket csalá-
<iostul egyirtt. Az egyik volt expediciós tag tüstént fel is ajánlott,r
a Balaton mellrtti villáját a vendéglátás színhelyéül.

Lassan eltelt az itlii, Búcsúzóul Lauri Vuolasvirta mosolyogva
nlégegyszer mrgcmlíti a firrnek szcretó meghívá,sát és büszkén
hozzát<szi:

_* M*g van ám már'a mi cserkószparkuuk is! A Nujak-
kalinna! §ellóborzqlta foly<'lcskák, opitlos, kók tavak kózött, eg;"
i<is sziget óIi:n. Kom.oly vén {:enyi'lóriások áilanalt órt a fából ópí-
tett cserkószlak körül. Valóságos pararlicsom, . . ! Karóliában val).
rrrcl,yet ismét visszafoglaltrrrrk.

Fiirk. amint a lehctősóg cnge<li, megszt,rvezzitk az experliciót!
Dr. Bereznai Auról

§
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hlost,tt |engő|dk ttttizsús hóteher alat.lőskori szörugek akk-
jút illötl.éIt, .Akatl közöttiili t?Ilathoz, loronglulz, s(tlorhoz htt-
.srlnlti is. l|ó|ehér költtös borítja |őldia u |urcsa kéqlződménge-
litl., ;| nu1l sugatainak hatósúta a könngű zuzlnürt gl]lrsall
ö.sszelrntll/c ** czek a szilárd képzőtim.ények ió soká birjúk,
kíaid a szél ueri lc a sok hauat *--, uagy ttéln egg-egg síző,
anúnt a |dnak megg ls ícle i.s les7 orra, ngaka, |üIe, hóval.

A |úkat elhagtrlua, kesltetq esatornúba érünk, Ngárort
'mélg uíanosús. 1|ítlst |clúr |alak |öIé széIes hóp(trkúng ngulik.
Olgun. mht egy nagy gleccserhasadék. Elmeggünk alatla
óuatosan.' és több kttttlltttotüi ulátt kiérünk az lván hauas
lapos fensíkjúra. Ngáron, itt piroslik minden a hauasi rózsd-
íól és re.ngcleg érett ri|tlttlltit szedhetünk. Most persze hólakaró
borít míndení, A. tlilsó olrlalróI két szép hegg i.nteget : a I|Iihtil11-
heg11 és a \/úrkíí. Alig ntús|(l éue nú.g ,;omún területen"
ualtak, M.a. gyíinyiirti, uiottt|lItüIt Ieitűileen is maggar síelők
ggakorrllllatnak. A, lni cóIuttk azonban. egllelőre az Iutítt.
Cstlcsai |i;bttünk torrylosttlnak. Csttk egy meredek leitő és
röuid gerínc uáIaszt el. A lej-
lőn tíI ólh riilöpit,ltís is l,ull.
Igg, ha a ggak:rlrí és ltipttlltl-
ruil órkező kúrpútí uendég . , a
köd. elltítogatna., ntégis fura.ta-
lúIunk, A meredeA, Ieitiítt pom-
ptis hó |ogad. 'l'öbh kangarral
haladunk Iel|elé. A |ordulList meg
keII szokni. A ggakorloll síző
faradság néIküI, pillanatok alatl.
|ordul., a kezdőnelc az íll1en helg-
ben|ord,ulás is nagg gottd. Ezért
már ióelőre siL:. terepett glottdostttl
ggakorolni keII a hell1es hcllletít.
zést. és lúbmozdulalol, Sz.erpen-
tinieink eggszer csak uéget érnek
és |enn uaggu.nk a szabad plerin-
cen. A uölggben kóuethetiük leg-
napi utllnkat, alutlunk uígun
|iistöI a ntenedékhúz kénténlle.
Rizottyúta készíil o ió ebéd !
A geri.ncen a htj mtir nent ol11nn.

ió. II ttlltirrulsra. kenlt|nqre |u i laa stél, de nti ilgen r:seA,/lystí_
gtkíííl nent iieditttl; rrtcg, \'yu-

godtatl lopúbb kapaszh,odunk, IIég neglledóra és cliríiik tt t:sti-
csot (1940,tn). Azaz csodálkoztissal látiuk,hog11 csak uz egyiA,
c.sr,fcsoí/ íIeggünk négg vagy öt kötülbelül egyenIő mágas
kiemelkedt|st mulat, n.em keuesebb mint hároű zuzmará'pul
bor ított kilótótoronng al. I gp1 meltrIúl tlgatj ttk sor r a ll a latnennu it,
Az összekötő Qcrinc nem nehéz, c,sak a nle§sze kintrlúló erké.ly-
szerti hóp(trkángtlkat <llúttltttos jóI elkcrülnünk. I}izong ne-nt
uolnc kellemes ilgen púrkúryyt lelörue a mélgséubr. sztinkúzní!
Néhún11 lauiruit is uínnénk maglunkkal a többszúz néter mélg
szilclús szukadékba. A kiltitós eggik csú6ról szebb, ninl a
tnúsikról. Netn gllőzzük csotlúIn.i. Az luán, hnuas Iekvtsemiall az északkeleli Krlrpútokban talún a legiobb kilt.ilópont.
l|4eg lelwt innett lanulttí az eglésr |öIdrajzol. Tekinlétünk
ttllttgttl |elé. kiiuel-i a I'isza uonqltil. Múrntaiosszigel.et alal.tunll.
ItitjuA,a méIységben t|s a huszli urir A,is kéklő 1nt-t! u lúlhullinnt.
A. 'íisztitű déIre az Auas, Kőhút, Ld1los lűagei sorokoznak
Az a kerek |ehérletejű domb a Roz§tily. tt iúrszeríi hegg u
Gutin a híres sziklataréijal, a Inagasun kietnelkedő meretlek

í
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A lruvnsi liat)siilí.slx,li
$7 hl8ct ls lrrvelrttj(ik,
A kóp(rr lr hIittórlx,tt
n llrtrlttui-linvltsrtk lrit -

szrrnnk.

btistytt u Cíbles hatalmas töme-
ge. l'őliink rlélre é"s déLkelelre
soralio:n.ak, hazún.k mostani leg-
ttttlgltlstlbb hegyei: a lladnai
ltlu,ttxllt. l.)9yik suroA,pí!.Iér a
II orllul-t:stics, nlrísik az l] nőkő.
Iiiiztük netn lteuesebb mint húsz
darab 2000 métert meghaladó
t:stics. M indenü|.l li i merithetetlen
síletepek, jobbak, tnint a srlkal
hirdel clt küU öIdí ütlülőltelgeken !
K.iirijtíünA, a nlúrntarosi, haua^
xi; uégttíll,üIi enlííi t.s t:.stit,.sai.
Észukk,elelre egg hatalmas fuj
|al: a Csurna. Ilora heggei, a
IIouerlúoal. T'őIitnk ponttlsan
északra a Sesul htlzórlík meg,.- az oldaldban |elcuő cserlcész-
mettedéllh_úz I)crszp nenl. ltilslil:
idtiiq. Eszakttt!ugutrn u löbhi
kúrpútaljai lteggek sorahoznaA,
egllmds miigíítt. A ltiutiban k:óklő
k ísebb-ttaggtlbb enrclk, ed(:se.kel k i
lttdnti |elsonl ni ! .4. raggol1óun
liszlu itltiben l00 l rl0 A,ilomí,-

tl
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tene ís ellúlunk ós míndenütt csak erdő meg hó! E_gg élet
keuós ennek a sok ggőnyörű oídéknek beidrdsúhttz. ás mo.sí
mindez isnút a míénk!

Kiuúnesistlgunkal uégre kíelégítettük d.s mosí előkerül. tt,

zórai, kipiheniük az amúgg sent hrlssztl múszós |úrudal-jó llzórai, ki az amúgg sen] hossztl mtlszós |t?rut
ttő készüI. Elvezzük a szé.Icsendetmait. A lécékbőI pihenő készúI. Ellezzük a sré,lcséndet, a.

perzselő napsugara.l. Rőuiilesen az íngek is lekerülnek. Min-
denki iggekszik lesüIni szerecsenbarnúra a hauosí napsülés-
ben.. Csak aFulún ne leauen nauu iaiaatds az éitszaka! A le-

nosí napsülés-
itszaka! h le-agulún ne leggen nagg iaigalds az éitszaka! t, le-

nngen leégés lehet,. Közben a ltomolg stzők a ttJl-süIésbőI ktinngen leégés lehet. Közben a ltamolg sízők a túl-
al^dali terepet szemlélik. A Petrova |elé uezető remek leilők nem --

engednek ngugodni. Röuídesen hatalmas íuekben száguklunk
al^dali terepet szemlélik.
engednek nyugodni. Röuídesen hatalmas íuekben
lelelé, Ilt nincs |a, bokor, csak
sima eggenleles heggoldal k remek

.. 
,,

néIküti .sikll?ssrrl lrjül, eI a .nagu leltől. Milgen lct.s.salt

iöllünk iU IeI|eIé. trlost ttéhúng jóI ltiszúmítoll iu C,s

múr suigttldunk tondbb a |ensíkon.1 Persre néhfulyan közben
a hóra is teülnek. Dehát az ílgc.snri eggütí jiir a sízd.s-

- illi.s ideje , áInúnÁ,bun t.opt.ibb rellül a
sI, porzik a hó ós szúnljuk o árr.s.slti,
burúzdúkat u nt(11 |eI|edL,rt,ílett le jlíí/r,

sel. Ggakorolní kelt a szabólgos felkelést is! Erre adnak
alkalmal az össze|ujt hóbuckdk. Lehet legalúbb kesztgűl szú-
rílani esle a hdzban, vagy esetleg nadrúgot uarrni a pelróleunt
lúmpa nem éppett oakttó |éngénéI, A. tilktis erdő mdt könnyű
lerep és pcrcek alatt elérjük a fuizat. Mosl azonban elragad
a léndülel heue és touóbb repülünk erdőn és tíszlúson át a leg-
napi t7ton le|elé, mlg a sűrü erdő meredek kangargós. tltja
és a iózan ész megáIljl nem paruncsol. Innen még ma oissza

is kell keemeregnünk a hdzig! Las-ís kell keemeregnünk a hazig! Las-
san csatoliuk ismét engedelmes |ó-
kúinkat ds mosí m.ál iaen meg-
gondolt Ié pésekkeI csoszogunk I eI| eIé.
A sok magassdgküIönbségel élénken
érezzük ltibunkban. A nap közben
ellűnik ós ma is raggogó uöIösre
|esli a magasabban |eftuő |dkal
és cstlcsokat. Lemegy egészen és ra-
gaogva |eltűnik naugaton az esl-
hajnal csillaga. A lécek |dradtan
mozognak. Szép nap uolí. Az ertlő-
bennlé§ úiabb meglepetés ér. Ilsetlen
nagg mncldr kerül elénk, totyog púr
Iéllést, majd nehézkesen arrébb re-
pül, A múrmarosí hauasok:ban még
bőven ttan ngir- és süket|aid is. M,ár-
ciusban, úprílisban könngen lúlhat-
juk, ttagg találkorunk ngamáual, .&z
Alpokban mdr kiueszőben l)an e, a
szép madút.

Egészcn besötétedik, mire. tt húzhttz
érünk,. Az cbédből csttkuglJall rracslrrd
lett, de anntil iobban ízlik. A ktilg-
hóban oígan duruzsol a tííz, barúlsti-
gos meleg terieng szét a szabúhan.
A sízők hada javílja Ielszerelését,
szöui terlteil a köuetkező raggrlgó na-
pokra. I|Iikor pedig elirkezili az ol-

hó.
, A déIi aldalon tauaszi |írn,az dsza/tí aldalakon még porhó"

Mindkettő a siző úIma. A meredek
oldalakon ajánlalos dz ópatorsúg.
Korábbi hónapokban könngen Ie-
zúdul a lauina, most azonban tglie-
sen megbízhaló a hóréleg. Eszre
sem uesszülr, mdr méIgen a uöIgg
|enekén, a pízmositsn(tl iórunk, Ez
uggan hatalmas íram uoll! AIíg
néhúng percc még az elérhetetlen
magasbóI reúnk tekintő kilútó mel-
Iett urilunk, mosl pedig 1200 métert
mulal a magassúgmérőJ Éppen elég
munka lesz, antÍg innen uíssza-
múszunk a. hútramarad| lttsttilko,
dókhoz.

Fe|Icsatoliuk a |óltúhat és meg-
gondolt lépésekkel csúsztatiuk I el|clé
a léceket. Rizong uggtlnesak későre
idr az idő, mire uisszaérünk a ki-
l(ltóhoz. A szép siklriso a iő nap-
süíés a heggoldalban crzonban igalún
megérte, hogg az ebédbőI ma mdr
cscíe uccsordru ehelünk. Oda|enn.
nemsokat píhenhetünk mdr. Yégig-
simítjuk a lécek uíaszolúsát és nt(tr
megindul a rohands le|elé. A szél-
|uila gerínc alatt néhúng mélerrel
iobh a hó. Hosszll, megsz.akítús

T-

]

i\

Ropiilürrk .t völg1, ítltt tiiretlen hautlttttt!

H§I n§G§,n§ITAI
ruqü #firdba a lllaúí,llazn

l94l, deccmbel 7ő*|942. január {.

Pápa,'Uipestésaszlavóníai Rétfalu regöshadaiból összegyülekez.tt re8ösóket.

- Legiobb a regösrrek gyalog ilrni - mondia az e8yik sök utat be|árt _regös
koma.'S ligylátizik, i8eza ven, mert nem sokkal Apahida után megreked.a
másodiknak indult auió s utasai végül is gyalogszerrel vágnak neki a Káián
felé vezető müírtnak, Az országút átmegy a ,.bécsi" határon, mi pedi; most
már egy valódi mezőségi ,,tlt"-on közeledünk Vaidaklmarás íelé. Már a falu
alatt |lrunk, rnikor megtaláliuk máslk autóirkat, iobboldali kerekeivel egy
ravasiul hó alá r€itőzötaárokban. A tábor tfiabbik része tovább indul a falu
íelé, a markosabbak pedig íolytatják a küzdelmet az autó klszabadltásáért. s

oz iélóra mulva sikeriil ls, mégpedi8 rlgy, ho8y valamennylen az aútónak az
út kötepe íelé eső oldalára kapaszkodunk § ez íty egyensrllyba hozott kócsit
a mótor kirántja az rítra.

Az ,,előhei" akkorra már iórészt berendezte a vaidakamarási iskola
termeit. Dani bá', a község bíráta, akinek selyemmel gazdagon hímzett
lyönyörű fehér bórbundáiát alig 8y6zzük csodálni, szíves házigazdaként
iátézi<edik s í3y hálótermünk padlóiáre vastag szalmaréteg kerül, a íalak
mellé; ebédl6 és nappali (helyesebben inkább estell, mert többnyire csak
akkor vagyunk odahaza) szobánkban pedig padok négyszöge veszi körül
az esti tánctanulások gyakorló terepét,

t
kolozsvártól ke.

letre, egy napi iáró.
íöldre, a Szamos és a
Maros között terlil €l
a Mezóség hullámos
tÁja. Mintha a vldék
egykori tenger voltára
emlékeznék, úg}, utá-
nazzák z dombok és
a völgyek e hullám-
hegyek ritmusát, Egy-
egy meredeken ágas-
kodó agyag-szirt úgy
tornyosodik a völgyek
íölé, mint egy vi3sze-
zuhanni készüló tara-
ios hullám, s birony,
u3yanrlgy le is zuhan
néha, különösen tartós
tava§zi €sózések után,

í5é16 növényzett€l é8rütt"
llyenkor, iél á|ban, csak czek a messzir6l felkomor|ó atya3 ruvadácok

bcszélnek 1 mezó!é8i tái mo§toha§á8áról. Jótékony hólepel kend6zi simára
a vldék arcánrk rcdóit, g amint léceink símán suhannak ar enyhe leitókön,
valószín0tlennek tetszik mindaz, amlt a Mezősé8 lsmerói rfqndanak az ltteni
élet keservel voltáról. §zinte el sem hisszük, hogy minden tavasszal rl|ból
elborítia l Hezőséget a t€n8er, lgen - a §ártenger, s az emberek csak cslz-
májuk eráríhoz kötött rövid íalábon tudnak közlekedni, mint a 8ólyalábon
:lépdel6 gyerekek.

Mondom, most míndez csak valószínütlen érdekessé8, de azért r mezó§égi
közlekedér nehézségeivel mágis hamarosan megismerkedünk.

A íarkasutcai öreg kollégium vendéglátó épületének kapuia előtt két
*rtonai teherautó vária a Budape§t, Hatvan, Haidunánás, Kolozsvár, Munkács,
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az id€i v€ndéttáboro-
rásra. Me3ismlrtük a
magyarság itleni élet-
kérdóseit.samódo-^,
l"i,- .rnJrry"r- }relyr"_ fui""''t, {o,i.A, ujr,J{o
tén kónnyíteni lohetne.

zásalnk vo|tak magános családokkal és íaluk közössé8€ivél. Az egyik íaluúii

Lg . r . rrll a lrómnr otong púl'íú -A lovam bdtom lú .bó .Tdl

&i_:;:[.,r.t, |rnlr"i1,, tqdu, kc,*riron,

lalursokorban, amelyet regös !élitábörunk színteréül választottunk. Szék,
a mezőségl ,,tltyi§zonyok" következtében messze esik innén, a kelet íelé esó
íalvekba vezetó utat pedig az rli határ vágia e|.

Két pompás cserépkályhánkban (karhossznyi fadarabokat lehet beléiük
rakni} éi|e|-nappal ropo3 a tür. A hálom tábori regöshad (Bocskai íeiedelem,
Kőrösi Csoma Sándor és Orbán Balázs néyét viselik) pedig a parancsnokság
haditerye szerint re3óli végig a vidéket.

Reggelenkint íriss torna az iskola el6tt s már rohanunk is a leit6s udvar
aliában folyó patak ietén tört ,,mosdótálak" íelé, Elmélyedő reggelí áhitat
keretében szól hozzánk az lge úzenete, s márkezdódik is a változato§ re8ö§
tevékenység.

Els6 nap még nem mozdulunk ki a faluból, Udvarunk leitóién i§m§r-
kednek a íalu legónykéi síléceinkkel § ezek velünk is, Egyik hadunk azt a
íeladatot kapia, hogy a gyermekeknek tartson játék- és mesedélutánt a másik
iskolában, A másik had rendezésében a leventék iátéka és tyakor|ata íolyik
az udvaron. Utána közös beszélgetés, dalolás bent a ,,nappali"-ban. Regós
műsorsiámok következnek s etyszer csak már íolyik is a legények tánc-
bemutatóia. A szakértó regös szemek kerekre ú8ulnak. Mikor íogunk í3y
táncolni l Ézt nem lehet megtanulni, csak örökölni. A mozgás könnyedsége.
a testtartás Íérfiassága. a kezek, lábak össziátéka c§odálatos,

Erte nagy regös tábort0z. Peregnek a számok s egyszerre érezzük, hogy
a matyar népműveltség közös ósi kincseiból íelszabaduló lélek s az ety rit-
rnusra dobbanó §zív i§mét végbevltte a aeiö§ varárrlárt! a íalu és város
között táton8ó szakadék - SzEnt László csodáiának visszáiaként - össze-
csukódott, testvérek vagyunk,

Vasárnap, a paraszti bá|Jal berenderett ósi ki§ templomban, mint íiain,
l,e3elteti rajtunk szemét a falu. Ar utcán barátságosen mosolro8nak a szemek.
§zíves szóval\köszöntenek; érdeklődnek a dolgaink íelól; ismerkedő és rai-
zolgató regöseinket szeretettel íogadiák házaikban,

Másnap megindul a többi íalu íelkeresése, tanulmányozása. AdatgyüjrÓ,
családlátogató feladatokat kapnak a hadak. Szaporodnak a tapxztalatok,
tökéletesedik a gyakorlat, Néha me3lepó feladatokat kell megoldanl. Nép-
szerü bábszfnészeink, Ubul és Elek, az oldalzsákban lapulva nem is §eitették,
hogy az egyik faluban románul kell iátrzanluk. De hát, ha olt a tyerekek
csak tlgy értenok , , . Nekivágtak a íeladatnak s íty is sikert arattak.

Örömmel tapasztattuk,'hogy a mez6ségi mzgyarság öntudata és hite,
különösen a népességben yezotó három íaluban, t8retlen. A vezetók családi
élete_példaadó. A nép és vezetői kózött a vlszonr olyan, amilyennek lennie
kell. §zeretettel gondolunk vi§sra arra a fiatal papra, iki, hogy a jövedelméző
méhtartást elteriessze íaluiában, egy ra| méhet a|ándékoiótt a me8áéból
mlndazoknak, akik az általa aiánlott korszerü méhkaptárt €lké§zíttették.
, Ottani regös munkánk egyik legszebb eredménye, hogy ae egyik íelu
legényei, példánktól indíttatva, elhatározták a szomszódos k8isé5ekbin szét-
szórt magyarság gondozását.

Vonzó volt e munka, amit végeztünk, ha néha íárasztó volt is. Tündökló
holdíén7 világította az utunkat etyszer, amint a regölés után íóhadislállá-
sunk íelé tartottunk, máskor a íelhók íüggönye sötétítettg el éiszakai utunkat.
Tizenkét íaluban regöltünk a táborozár alatt, e lrgtöbb helyen nemir crak egyszcr. (A íelkeresctt íaluk nevei a térképen alá vannak hrlzva.)
Közvetlen közelról tapasztalhattuk meg, hogy a ,,vé3vári" íirlk vendógtábo-
roztatása, amit az elmúlt nyáron megkezdtiink, s amit ebben ez évben nagyobb
arányokban §zefetnénk íolytatni, milyen íontos. Több íitlt meg ls hívtunk
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Va|dakamarás a

íóhadiszállásunk. A ma-
gyarság számaránya és
lélekrzáma tekinteté-
ben, s központi fekvése
miatt is, ez a legielen-
tósebb kézség abban a

örömmel ismertük met á ma8yar nép nagy ismer6ie. néhai Gyödíy lrtván pro"
fesszor hugát. A megcsodált táncok s a kózösen énekelt dalok mlndi3 kedves
emlékelnk maradnak, Az egyik Magyarpalatkán tanult dalt be ir mutatiuk :

Csak egy marrdt raita,
Az is kotyog raita.

Kovácslegény, féti ió peitá§om,
Szorl* egyet raita.

Ésténként, ha idónk engedte, 3yarapítottuk, €sisroltuk regös tudomá-
nyunkat, Különösen az ó-év utolsó €stéién adódott erre alkalom, Ezt magunk
körött töltöttük, (Ekkor §zülettek meg a tábori élet ,,históriás lnekii".)
Az új esztendót egy hegy teteién tyuitott máglya mellett kö3zöntöttük.
íalusi legénypa|tásainkkal e8yütt.

ltt megkapó élményben volt részünk. Az ó-év riibaíordulása ideién -a|attunk holdíényben ra8yogott a íalu _ a toronyban íelctendűltek a Himnusz
és a ,,Te benned bíztunk" hangial. Aztán a torony négy ablakából szállt a kiál.
lítás a lalu felé : Boldog úiévet ! A faluból legénycsoportok han3|a kiáltotta
yi§sza a torony íelé ; Vlrzont kívánjuk ! Mi is boldog rljévet kiáltottunk a
torony felé s akkor onnan szállt íelénk a ,,Viszont kíYániukl!" kiáltá§,

Elveztúk a szép népszokást, s íelemel6 volt éreznünk, hogy a boldogabb
ma3yar tiiévhez regös táborunk munkáiával mi is hozzáiárultunk.

Hai, regö rajta ! R. l.
REGÖ§NEK IELENTKEZETT

Budapertr6l: az l, sz, B. K. l. E. cs, cs. re8ö§hadábái 403, Baranyay
jános segédtiszt, 404. Csécr Aladár órrvezetó, 405, Karácsony lmre 6rsve_
zető. .106. Karácsony László segédtiszt, 407. Kuszák Kaszás Kálmán, ,lO8,
Naty Józseí órsvezetó, 409. Szücs Sándor őrsvezetó.

Heidúnánáeróll l29. sz. Soós Gábor c§. ca. retöshadába: ,tl0. Alberth
Béla segédőrsvezetó, {ll. Daróczy Miklós, {12, l3mándy Zoltán órsvezrt6,
4l3. Molnár Laior őrsyezető, ,il{. Nánási §zabó lmre, 4l5. §zentmíhályi
Szabó lmre.

Hódmez6*irárhGlyr6ll lll, su. Erő cs, cs, regóshadiba: ,í|ó^ rár-
kány Szücs Ernő öregcserkósz.

Pécrr6l: ó73. sz. Piur cs. cr. regöshadába: {l7" Crimber László,.íl8.
Dombi Ferenc,4l9. Kíss Gyull Béla,420. Kisr Gyula Ottó,.l2l" Klss Józseí,.í22. Krach Mlhály. {2íl. Lakatos László, {2,{, Linka Zoltán, 425. Maitény Mik-
lós, ,í2ó. Nádor Gy6zó, 427, Németh József, 428. Orsovszky László, ,t29.
Schmidt Antal,,í30. Símon Antal,43l. §imon Tibor,432. Sirfrsa László,.{33,
§zázui lstván.

|l!§

$h d
lttJGÖ§{1 §11)l3 I{fis T,W§T
t!, |t{:IIi§ t0-]l|li. PÍivrDK lr§,fll ,l?B litt,\K{)It A [t,,tíil,i\ll MŰvrJLfiDíi§ aÁzÁIlÁN
.t" ln{isorbun tt budttpt.sri, hrrjduttúnísl firidutttzíívírsrirtrelyl, klstárilnl, kolozsvárl, rnlskrrk,l.
pápal. rlikospulllíttl. sírtrrpalltkl, stlprolti, írJpr.stl ,,r e g ö s-h n il a k'' leglobll szereplííl
'l';ihort{iz. Ndlrrllrlkrirrrsok --_\l_t,gcle_vtttedttt tltesc Ntplrallarlu- - §zal,alókórus i\rllli
.irilí,li .Iele trcl '|'lrttr:tsi ;\bel,,ióbíi1 (lit,crllzcttekrlt Csiirrtiingiitli Verhrlttkos, slb,, stil,
.ltg1,1h a §épnlíi[rrlísl ltlzírltiálrlllil (ll'.. §zóp-u. 5.} í_s n üagyur ltűltllidss ltitzrr póllzírir{tntil
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üznn Az M. c§.
.ll. Z., Ktenkeméí. T réíát rnindig igyek_

szünk hozlti rajzban és szövegben. A poli-
tikai összefoglalás helyszűke nriatt tlem
valósítható meg. IJzt a rádióra és a napi_
lapokra hagyjuk t

lt. Józ§ol,2t|, Solymár. l, A ()5glk{52526y91-
ség kötelékében trtdtunkkaI nincs eszperantó
í,arrírllyrttn. 2. Iládiós ügybeu fordulj Kalotay
Pál szds., ráűós szakvezetótiszt rlrlrrlz (Ru-
.dapest. V., Nagy-Sándor-u. 6.).

Nagy PáI, Marosvásírholy. Az üsyes rajz-
zal djszltetI kedves üdvözlclet köszönjük és
szeretettel lcívánunk t,ovábbí jó munkát l

,,llolygó esorkész.'§ A beküldött nóg.l,
vers egyikc sent olyan, hog.y közölhctnók.
Yiszont kiséróleveled stílusa annyira e]even
,és szelIenrcs, ho$i, a prózában bizonyára
volna sikercd. Ragaszkodsz ahhoz, ho§5, ver"
set írj l? Ncm klsérletezuól prózával ?

l "{G.-

KÖNYV|SMERTETÉS
Túrlsín zsebkörryv I9zrP. (Szerke§ztette:

Polgárd.v Géza.) Nagyszcrű kis zsebkönyv
örvendezteltc mcg a természetjárók nag.}
tábofát, -.,-. A kis zsebkönyv magában íog-
la{a a naJltári részcn felül a l\lagyar Trlrista
,Szövctség taí{ogyesületcinek jegyzékét, a
trlrista irodalonr jegyzékét és sok más hasz-
nos tudnivalót, Eg}-napos vasárnapi trlrák,
túrista szakácskönyv, színes fénykCpezés
az érdekesebb fejezetek, Külörr órdeme a
kis könyvnck, hogy a jókedv sem hián5,zik
belóIe, Sok apró rajz és humor<ls cikk teszi
érdekessé és ért,ékessé a szép kiállítású
zsebkönyvet. -- Ára Z.-. perr§ó.

Kulln (;yörgy : A távc§ő világa. A magyar
lryelvű nélrszerű csillagászati ilo<lalom egy
olyan művel gazdagodott, amelyet a szánros
eredeti ós idegenből fordított csillagászati
körryvck mellett is régóta nélkülöz a tudo-.
mány irá}t érdeklód6k tábora, A csillagos
égbolt puszta §zemléIete is sok haszuos
isrneret forrása. A fötdi világunktól oly
anlryíra eltéró külsó világot, a Mindensóg
roppant arányait, méreteit csak úgy tudjuk
értelmile§ megközeIíteni, ha megtanulunk
a Mindenség viszony|.ataiban gondolkozni.
A megíig}"elési módok isrnertetése abban a
keretben mozog, amely nem kíván magasabb
elméleti alapismereteket, vagy olyan e§zközt,
,amely ne volna elóállítható. Megjelent a Ter-
mészettudományi Társulat kiadásában, a
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda elóállttá-
sában. A két kötet ára kötve 20._- pengő.

,,Aaóltoll." A szegedi m. kir. áll. felsó-
ipariskola ifjtisága kiadásában kéthavon_
ként rnegjelenó 40 oldalas folyóirat. Azok-
nak a nagyottb fiúknak az érdeklódésóre
tarthat számot, akik komolyan §zeretnek
technikai kérdésekkel íoÉlalkoztli, Ilzcknek
aztán sok értékes, érdekes cikket nyujt.
Izelítóül közöljük néhány cikk címét: Erdély
zöld aratt_ya, Bárri Eötvös Lóránd, A tor-
pedó, Magyar hajóval az óceánokon, A
szójabab, I;ényképezés télen, 80 csztendós
Bosch, A repülómodell benziltmotor slb.
Előfizetés egy ér,re 2.5O pen§{. Szerkesztó-
ség és kiadtihivatal: M. kir, All. Felsőipar-
iskola, Szeged, I(álvária-tér 5/b. Mutatvátty-
számot szivesen küld a szerkesztősé§.

,,Mosolygó napsugár". HároIn vidám cser-
készjelenet. Irta di. Panto] tríárton, rjléggé,§zegény színdarabkészletünk nagy nyere-
sé§e ez a kedves kis könyv, amel},nek írója,a 199. ,,Madách" cserkészcsapat parancs-
noka. }:íárom pagyotr vidám táborl jelenetet
tart.allnaz: !.' A cserkészember tragédiája,
2, Ó, az a naplóirás, 3, A veiencei-noszór-
kánykonyha. Nem szükséges §zínpad, nenl
kel]enek díszletek, jeltnezek; á íiúk önmagu-kat adják l Táborban, otthon, teremben
es.r'aránt elóadhatók, a c§epát a saj/rt i.ábo-
rának nevét helyettesítheti be a sziivtght,.A Cserkószbolt útján kapható.

,,tsapuskások'1 }3ácskai dletkép, Irta:
Baranyai Béla. Töíténik 1941 ápiilisábatt,

Fill6rekórtióízlí húsétel a NÖ vÉNTrrÚ §.ból
l0 dk8. l .ru-nr" részóre. Na.:
gyobb rendclósnél Árengedmény.

Magas táp6rtókfin t ö k él cta s h ír s p íltt ó"
Koptraró : Fretclll, .F'lumsi üzlllpt ós í(qzer_csamefic kcrísk.
Budapest. II. ker., F'<í-ul-ca 79. Teleíon:-l67 769

E CCE .AI{CIILA. D o^\b{l . F IAT. /vll
HI.sECVNIDV/V!.VERB\rA.TVVm
a volt trianoni határ közclóben. lzfialltlas
színdarab, sok szere;llővel, köztilk női szereTr-
lőkkel is. 1rőhőse virágos Nlátvás levente. aki
l ársaivalsegítségóre van a bcnyomuló honvéd-
ségnek és a hősi ltarcok közbin maEía is hósi
lralált hal. Virágos MátvÁs példaképi a lelkcs.
i)níeIáldozó, tettrekész; báíor magiar firlnak.
A három kbpbőt álló izíndarabtgészetl kis
változtatással, vépfgugyaltabban a szobában
játszódik le, t ehát a dlsz]etezés nenl okoz ne-
hézsóget. 4 Cscrkészbolt úrtján kapható.

Kercszlóny klsogzlsáenelák bes-zólnek rr

9augyáról. A Hangvaújság 18 riportja.
Erdekes kis füzet. Az rljsá8 kikülflöttjc
l}udapesten és vldékerr l8-kiiiparost kcrós
fel és leírja a Hang5,áról, a-Ször.ctkczet
részéről nekik tyujtott segltségről íotytatott
bc§zélgctést. A kisipar, és kiikereskedelem
iránt érdeklődók sok, biztatásl, buzdítást

tneríthetnek a beszélgetósekből. Kiilönösen
most idószerú ez a kis füzet, amikor a ke-
resztétr1, fiatalságnak kell fokozatosan át-
vennie nz idesenek szerepét. ÁlIion itt a
íüzet egyik nlondáta: ,,Tirdom, liogy nenr
elég kereszltirtynek lenni, meg- keli -azl" 

is
mutatnunk, hogy atnit termelünk, azzal
álljuk a vclscnl,t". Tehát: Jó munkát!

,,MÁB[ tudóslió"' címen e§észségvédelmi
i§meretterjesztő íolyóiratot ad ki a Magán-
a]kalnrazottak T]iztoslt.ó ]ntózete. A ha.ion-
kitrt harminckét oldalon megjelenó §zép
kiállításrl lapoL tlíjtalanul bociátja az inlé-
zet a biztosí[ottak rendelkezdsére. Minclcnki
könnyen mcgqzerezheti, csak kérnie kell. A
lolyóirat kiaclrihivataIától (Budapest, \'II..
Péterííy Sánclor-utca 12.) egyszerű levelezó-
lapon lehet kérni a íolyóirat lne§küldésót.
A társadalolnbiztosíí.ásban -*- hazai és kül-
íöIdi vonatkozásban egyaránt -., páratlanrrl
á llri, korszt:ríi kczdeményczés a trépegész-
ségüg.v fejlesztését, az e€íészsé§ü§yi ismert*
tcknek szóles kiirbcn terjesztéséi ,r,;an lrivatr,:l
cIósegíteni, Az első szánt élvezetcscl} mcgírl
tartdllnát a közórdckil tárgykörre tekinicl
tel nindcn rrrilvelődrri vágyó ['lAl]l_hiztrl,
sí[rrlllrHk tirdclttes rncgismtt,tlit,.

12 Figyelem ! 2l. országor örtyezétői tábor m*rciul 2$.tól áprllir tr-ig l |elentkeztél már!



TEtEPITÉSI MUNKÁ
Nemsokára itt a tavasz s megindul a munka

a íöldeken is. Nemsokáta nekünk is mca kell
kezdeni telepünkön az elsó ház építégét.

Mult számunkban néhány kiragadott mutatót
közöltünk a hozzánk intézett levelekb6l,.. pár
sort cslk, amely azonban mégis rokat, l3cn rokat
ós nagyon szépet mondott. Most engediétek me3,
hogy kissé él§zomorítóbb dol3okról is cmlítért
tegyünk. Az egyik, hogy még mindig vannak
.magyar cserkészcepatok, amclyeket nqm érdekel
a matyaÉá8 §orsa, amelyek nem vállalják a mun-
kát, küzdelmet, áldozrtot faitáiukért. A másik
p€dig, hoty még cserkéczeknél sem tudtuk
{e3yürni ma3unkban a,,szalmalángot".' Vannek
utyartis c§ap.tok, melyek munkánk meglndulá-
sakor azonnal bekapcsolódtak ebba, pénzt is
küldtek, rendesen, pontosan, .zóta .zonbln mét
a íUlük botiát gem mor8atiák. Már, hossrú hónapok
óta. . -

Hogy lehet ez! Hát a cserkészliliom nem min-
denhol s nem mindi8 egyíormán regyog és me-
le3ítl *

Le3utolsó klmuatásunk (íebruár 3) óta e mei
,na9i3 (február 22) a következő csagetok teí|e-
sítcttek beíizetést:

3, 5, l l, 12, 16, 18, 25, 33, 3.t. 38, 42, 16, 47,
51,88,9.1, 96, l07, l17, l20, 126, l3|. l,ío, l42,
l4, l57, ló0, l70, l85, l90, 196, l97,208, 22l,
xI3,239, 263,271,296,3u,32/í, 36l, 398, 39r,.íl5, .t59, 5l2, 538, (háromszor), 5ó8, 570, 585,
635, 6$7,683, 7l.t, 7§, u7, &56, 896, 9.€, 95l,
9iI2, lop.z.

Köszöni0k mindenkinek a íilléreket s köszön_

'ük 
.zt a munkát, srorgalmet ér pontosútot,

amlvcl rzokat ö§§ze8yt!|töttétek!

TELEPlTÉst Hl REK
SZABÓ JÁNOS kisi lvaí (Beszterce -i.,taszód vm, }

ma3yer testvérünknek kis könyvaiándékot k0l-
dött Szövetségünk. (A íebruár l-í sámben olvas-
hattátok.) Az a megyar íiú ma3yar bürzkerélében
ném .klrte czt az alándékot minden vlszont_
3zoítálet nélkül clfo3adnl. Ezért tchát l bctlche_
lm.s iátókukon ker€§ett 9.8ó P-iét k0ldtc rl tcle-
ipítő munkánk céltaira. A génzt m{r Gl lr köny-
yelt0k. Néhúny té3llval már többrc tclik v4yo-
nunkból

lme e me3yar íir3! Ne íeled|étek el a nevét!
A Grorkrírzbolt llkalmrrott l íersm3i dól-

utánt rcnd€ztck s 1 téléplt6 íilléreket ott is
{rr§.€tyüitötték. Be is k0ldték.

Ujyancsak hasonlóen tól slker0lt ílrsengl dól.
utánt rcndeztek e .í7-cs cscrká§zek, . ]26_os
cserkészck pcdlt. c§lp.tünnepélyt. A telepítési
pcrscly mindkét ünnepélyen körbejárt s az ilcoze-
8yült pcn86ket mlr mGt ir keptuk,

A cuor3llmesoknek, rcndrzeretókbek § mln_
,dcnekelőtt megyar szív0cknek er úton is hálá§
kötzönctot mondunk.

Februlr ]5'-l rámunkbe §aitóhíba crúszott be.
Azt írtuk, ho3y a 9l7. §z, G§ep.t gróí Tcleki Pál
ifctösh.dr rendezett €8y rettisutet. Most e köz.
,mányt ekkónt l8azítiuk ki, hqy nem e 9l7. sz.,
,henam 1 9l9. sz. Arany János cserkérzcsaprt
rfrtörhld. tyüitötto a december-január havi
;rcjöléroln e 49.38 pengót

t
Kórl0k mlndezoket e cslpltokat, melyek rnár

tóbb mlnt két hónapja nem télie§íÉtt€k beíizg-
ért, ho3y 1z ö3szct Olt íilléreket heladóktelenul
íizessók bcl L&ruk,,hol vannak szorgllmu c*er-
kérzek,' klk . l.pot i§ flgyelmesen olvess{k, KOlön
íclhívárt e crapltokhoz - már csak kiv{ncrir{-
óól rcm küldünk.

Csekkszámlánk száme: 3't755, §z. Magyar
Cserkészszövetsé8,,,Telepító munke, Budapest".

Fiúk! Lehet az cscrkész, eki a megyar cscrké-
szelben csak szórakozást keresl És az, ekl semmi
munkára nem hailandó feitáláért|

Ne íelediük cl, ho8y 1 t.lepít6 íil|éreket min-
den öslzeiövetelünkön össtc kell gyüJteni. Min-
den íillérre| fajunkat er6sítsük!

FÉNYKÉPÉszETl KFT.

Bll[[PE§T, Yl, ffi 0Rú§§Y-Úl $
Telcíon: 12.79.78 } őrkcrcsztény cég

FOTÓSZAKOSZTÁLY
AMATŐ ROSZTÁLY
FoTómÚHELY
}tŰTEREM

cserkészcsapat Parancstroksága, Soprorr.
Gy. S. li. V, Igazgatóság.

A 942. sz. Görgey eserkészcsuput joleu|,I:
A harctérelt küzdó viléz honvédeitrk részérc
Máriaremetén és Pesthide§kúton,,!'üsttelen
napOt" rendeztünk. A, ,,1+üsttelen napon"
a következó adományokat §yüjtöttük össze :

16,875 darab cigaretta,72 dlb, szivar.5
doboz gyufa, 450 gramnr cigarettadohán},
11 csomag cigarettapapír, 6 csomag pipa-
dohány, 2 pár érmele§ltó, több száz darab
könyv. 34 P készpénzt küldöttünk §Zeletet-
csolnagokra. A köuyveket a Jurányi-utcai
hottvédk<irház sebesült honvédeirrek adtuk,
továbbá az ottfekvó katonák között fejen-
kint 20 drb. ci§arettát osztottunk szét.
A többi össze§yüjtött adonrányt a Magyar
Vöröskeresztnek adtuk át, hogy azt a har(,-
téren küzdó honvédeinkrrek továbbltsa.A íiúk a gyüjtést igen nagy lelkesedésscl
vé§ezték ruég a legnagyobb hóviharban is,

A Cserkészrepülő eúhslyne} repülógóp
épító asztalos és lakatos segédekre lenne szük-
sége. akik kedvet éreznek repüIógép épltés-
hez és javításhoz, jelentkeizenek szóban,
vagy írá§ban lJudapest, Il., Canz-u. l2, IL 6,

örlvczct6k t

Az 6rsvczet6k tanác|kozóiábrn leltett kórdé.
rekre esetlc5cr yálaszaltoklt e lep me3jelcnérr
után l0 napon bclül kl|ldiétek be, holy a kérdés
közlése után l hóneppel közö|hgssllk e váluzt!
(K&6bb b€küldött váltrok G§.tl6t cs.k másíól
hónlp mulve. va3y cayáltelán nem kgrülhetnok
közlrlcrc,)

A Ma3yat Ban} ér f,crcr}cdclmi Bt.
figyelemreméltó jelentésben számol bc
multévi müködéséröl. A zárszámadás ada-
tai a vállalat további erőr íejlódéséról ta-
nusltodnak. Február 2l-én ta}totta a vál-
lalat igazgatósága mérlegmegállapító ülé-
sét dr. schober Béla titkos tanácsos elnök-
lete alatt. A mérleg a multévi rtyerc§égát-
hozat betudásával 1.789,521.56 pengó nye-
reségegyerleggel zárult, az elóz6 évi
1.661,584.10 pengövel §zemben. A vállalat
a tavalyi egy pcngóvel §zemben Észvé-
nyenkint 1.50 pengó osztalékot fizet. A ren-
des tartalék növelésére 150,000 peDgót, a
régi nyugdíjasok nyug- és kegydíjaiapjá-
nak dotálására 500,000 pengöt fordítanak,
az alapszabályszerű igazgatósági jutalék le_
vonása után lennmaradó 633,}15.52 pen.
g6t az 1942, üzleti év számlájáta viszik át.
A vállalat betétállománya és folyószámla-
betéteinek összege jelentékenyen emelke,;
dett.

HlREK
A -t07. §rámú Jelky András cserkósz-

f§apata március l-étr tartotta tavaszi csa-
patszemléjét és apród-igérettételeit,. Kuthy
Elcmér parancshok megszemléIte a §zéb
számbaD íelsorakozott órsöket. utána á
ferencvárosi kulturház dísáermében dI.
Ferenczy Géza plébános szervezótestüeti
elnök és nag}számú szüIó jelenlétében tar-
tották az ünnepélyes igérettételeket. A
parancsnok és a szervezótestületi elnök
beszéde után a firlk gazdag müsorral szóra-
koztatták a me6[ielent szóp§zámú és a cser-
készet iránt érdeklódó haü§at<isá§ot.

A budapestl 41. Botond eserkószcsaDat
nagysikerű cserkészünttepélyt rendezett. -Az
elóadott számok közül küön kiemetiük a
két népi játékot (Mátyás király aradyszőrű
báránya és Egyszer egy királyíi...), s a
szépetr táncolt rnaíay,ar toborzót.

Hlárryos,,üagyar Cser}ósz"-elttk r6gebbl
út{olyunral klegóráíósclGppeu szer+tn6n-k az
tlóbbt ,,M. C§."-t nrog§zoroznl: 1926. év:
16, 77,24. §zámai. 1930. év: 12, 13, 15, 16,
17,20, 22. szárnai. 1933. év: 4. szánl. 1932,
év: 10, 15, 16, 19. sámai. 1934. év: 1, 6,
7, 8, 9, 10, 1l, 13, ,4, 15, 16, 79, 20, 2l,
22,23,24. számai, 1935. év: 6, 7, 8, §zálnai,
1937. év. 10. 13, 14, 15, szántai. 1938. év:
8, 11, §zátnai. 1939. év: l., 2,3, 4-- 5, 6,
20. számai. Cím: 366/ö, sz. ,,Végvárl' öreg-

KALODONT FOGÁPOLÁS !

kó ellen

FúnykÉrcnen a]lyilUOkkal!



IáíAőruű ftanóa,zlat!
Elev,en, mozgalmas régi játék; a bigézés után ezt is rlivatba

hozhatjuk! A játékosok száma tctszészerinti; cgy'örs már játsz-
}ratja. Egy kemény kis labda kell hozzá, valamint nrindcn játékos
kczébe egy jókora bot (§étabotnól valamivel hosszabb), A jírtéko-
sok egymástól bizonyos távolságra körbeállnak és mindegyikük kis
lyukat csinál maga elé a föIdbc. A kör közép1lontjábarl nagy<lbb
lyukat vájnak. Esyik játékos, a kanász, a kórön kívül helyezkcdik
el, Botjával igyekszik a labdát kívúlról a kör közepén levó }yukba
terelni, Ezt azonban a többiek botjaikkal igyekeznck mcgakadá-
lyozni úgy, hogy a íeléjük terelt labdát elhajtják. Közbcn azonban
vigyáznak arra, hogy a kaoász a,botját ne tégye a valamelyikük
clótt levó lyukba, mert akkor a vigyáaallan játékosnak, a kanász-
szal helyct kell cserélnie, A körön állók nenr hagyhatják el 3

§ToWAs§ER
EL§Ő MAGYAR HANG§ZERGYÁR

Budapcst, ll, Línchíd utca 5

Réz.; faílivós és vonóshan3sz€r€k l68olc§óbb beszerzésl
íorrása. Magyarország cgyedüli preclzlós gépckkel ícl-

szerelt hangszergyára. Javítás - vét€l - G§ére.

hclyükct és az elóttük levö lyukat csah aztal védhetik meg. hrrg1,

botjuk végét bclcteszik, A játék akkor fejezódik be, ha a kanász-
nali sikerúl a labdát a körön keresztül a középs6 lyukba tetelni.

Ezt a játékot a Jútékoskönyv l.-ból írtuk ki, ahol még sok
jó játókot találhattok!

Erdélyl rlíszJelvónyl kapnak urirrrhzok. rtklk tr
mclszállás idejo alatt llrdélybcn cscrkószrlllurkút

vóg€rtek.

Az rítelrórtól S01. sz. llóvész lrrrrc cs. es.
,,Szamos" raja íebruár l i'>-Ctr jólsikcrült,
rajdélutánt rerrdt:zet,t. A nrüsor vidánt jrrlg_
neteit a kiizönség lrregtapsolta.

Az 6. KEG. 6s u 160. MK. csupnt lebruár
22_én músoros elóadást rcndczctt. A rtrúsor-
ban kizárólag magyár §zálnok szelcpeltck:
népi játékok, táncok, dalrlk, hábjál"ók,
szlndarab; magyar kőltók vcrsei, lna§yar
uene§7,eíző lnúve stb. Á. meghívó szi)vcgéből
is számüztünk rnirrden idcgen szót. A gínt-
názium diszterme e8é§zen megtelt lelkes,
iókcdvú veudógekkel. A kls gyerekek részére
az elsó szók§or elótt tornapadok volt,ak el-
helyezve, Az édesanyák gondoskodtak rólá,
hogy a íalatozó igazi bék€bell hangulato!
teremt§elr.

A |ászkarrjonőt §ziuya eserk6szek fcb-
ruár hó 22-én Bi-l'i születése na;rja emlékére
tóI sikelült teaestélyt rentlezctt.

J\ legrtjfl bb kibrresritrisíl rcpiilötxrl},cgeli cgl'ikt

MDGnrvó
*, Cserkészbolt Szöuetkeztt 1942, évi március
hrl 26-án d. u. 7 órakor a Szövetkezet
irodájának belyiségében (l}udapest, \'I.,
I-Iajós-u. 14., I. em. 1.) tartan<ló

Xl'. óvl rendes közgy{ilésére.
Tátggsorozat :

1. Az igazgatriság ós a íelügyelóbizott.ság
jclcntóse az'L94l. ór,i üzleteredrnén},ről.

2. F'euti jelentések alallján az igazEat,')ság
ós felüdr-elóbizrlttság iészére a felment yéu},
nregurlása.

;t. A t,iszta jör,eclelem feloszlása,
l. A2, igazgatóság ós a fcliigycl6bizotiság

tagjaiItak ntegválasztása.
5. lrrdít.várrvrrk,

t,(l41 . ó\,i tlt,celtrbcr lrri 3t-érr u tagok szárnlr
tj08. az ivlctrészek szánla pcdig 68.{ti0 volt.
Az t9{0. évi clcccttllrcr 3l-i állapottal szem-
ben vált<lzás a kör,clkuzó: 8 régl tag 35.-t71
lizletrészt, l2{i írj l,ag 1ledig í1354 üzlctrószt
jcgyzett. Kilépés nenl tiirtélú. linnélfogva
á -i.agok szánia 4E2.röl 608-ra, az üzlet-
részek szárna podig 29,635-ró1 68,460-ra
emelkedett. Irc]mondás 1941. december
31-én nem volt folyarnatban.. tsudapest, 1942. évi március 6.

Kun Attlla s. k,
eltrök.

Mérle$rórnla -lt{t. d.cember 
'lVntron. Bercnd ezés 21,211.El. l'ónztár ll9,íl}8. {;'.

tsenkuk ti?,5&5.75. Áru}észlet 578,í98.9{. Rizomárlri
átukészlet ?ü.56$.4r. Adósok lolyószámlá|a
18{i.ír32.3tl. Értéirnapír 3tü).*, Atmeneli szÁmla
E50.-- 0sszeselr: 962,9,19.t5.
Tchrr, Üzletrószet 13ö,92).- ]'utaléktóke

l0.590.10. tsIfocadvány 2Á,6{9.r7. IIilelezók tolyó,
szánlla,448.867.6{. Értékküölrbózeti tartáléL,
140,699.0tt. Ijizományi bitelczók 7E,560.44. Nyeres(s-
áthozat 19d0. éJIúl 1757,00. Fel ngm Tett osrtal{lí
3t3.E|. .{lkalmilzottlk scgélyalrrpja 1 1,6{3.69. Folyó
évi nyercsóÉ 99,889.23. Osszesen: 962,$9.15,

Vc§rto§éí-nye!§§óí sráúrla 104l. de€embcr Bl
Veszlesój. ÁltalÁlros },óltséx t03,390.?. Fi{kok

kóttsé$ei 155,sx.2t. KóácrheL {08l}.9{. BcJuMzási
hozájárulás l06$.60, Kámat ós lraszonrészesi,dés
t3,5m.27. Lelrást* 57tl3.?7. Folyrl óvi nyeresúg
09.889.23. (Jsszesen: a4 :DA,u.
itiiiáer. ÁiusZmlriui rtyeresé{ :l8{,22{.'.}l. üsz-

szesen 38,1.?24.?,l,' 
lcAzGATÓS-{G

Megvizs6álla és rendben találta
l.,Et.tl GYELöBIZoTTsÁG

MEGHlTÓ
a ilIagyar ()serkészek Gazdasdgí és Kiud Ó

Szöoetkezele l"942. óvi március hó 26-án d. u.
j/28 órakor a Cserkészbolt Szövetkezet iroda,
heJyiségdbcn (I3udapest, YI., Hajós-u. td..,
l. ent. 1.) tartandó

Vr. évl rendes közgyillósénr.
Tárgysorozat :

l. -{z igazgatóság és íclügyelóbizottság je_
lentése az 1941. évi üzletcredmdnyról ós
mérlegról.

2. F'enti jelerrtések alapjárr az lgazgatóság
és a felügyelóbizottság részére íeltnentvén!
me8adása.

3. A tiszta jövedelenl felosztása.
4. Határozat a §zövetkezet felszárnolása

kérdésében.
5. ípdltr,ányok.

1941. évi decetntrer hó 3l-én a tagok száma
10, üzletrészeik száma 49 volt. A mult óvi
állapottal §zemberr változstlan.

I}udapest, 1942. évi március hó 7.
Dr. üa|or Dezső s. k.

eltrök,
llérle3rz{mla l0{l. deccmber !l

Va8yon. Késztlénz 30.60. Kiadványté§zlel 91'6.0:}.
Irodabcrcndaés 85.56. Adósot 12sr.{4. Ö§szesen;
2ü7,6:t.

Tchcr. tlztetr{sz-tó}c .980. Nyereségátbozato.t
2.13.03. Hiielezó& 769,31. Értdrlrülónbözeii tartalék
284.58. Egyen{eB mint nyeresóg 70.71.. 0sszesen:.2i}l7.63.

Y€§Zleség_nyeíe3éí r!ámla li{l. de.embet ll
}.§rlc§éí. Irodolenntartás, t€leíon, íűtés. Yilá-

gllás 128.10. Portó, ádminiszlráció 2i.40. Közlekt_
dési köItség 15.^".. Adó 31.{0. í,eirás 6.94. Iigyen-
leg mint nyercség 70,71. öszesen: N78.5ó.

i{yercoéí, Áru elaüsból 278.í5 pengó. összesen,
n8.í5.

t&AzGATÓsÁG
Megvizsgálta ós reádben találtd

FELüGYIrLöBtzomsÁG

Betcgch
többnylrc rrókrrkcdócbln lr
ttokt k üonvcdnl. Vigyázzuttt
llyrnkol . l.nd.t cmórrtórri.
B.t $agb.n
38ük$e.. .

rí§ÓnnnDü rínrlnunÁfi
filt-. íornra- é§ §DortruhúkDagy vólusztékbnn
az Órszáco$hírű ileuolnrrn ll. cógnéI. n. &ir.
uav. kam. szrill. Buthlill. ll,, lútrum-to]0l l, sl.

A rohamcsónak magyar találmány. n
Brlvár epvik szánra lria. A rohamcsílnak,
melvró] fiilrdenki soka[ hallott, <le általá_
ban- kevesct tud, olyarr átkelési cszköz,
anre|lycl ellensr|ges tűzben ls Éyorsan lehct
csapaiokat a ío-lyók vagy csatoruák egyik
partjáról a másikra átszál|ltani. A rtrhaln-
i:Són-rrk különlegc§ tcrvek §z€fint épült.
Nekülrk maqvaioknak azért is ismernünk
kell. mert kéTmagyar gépészmérnök volt nz
elsö rohamcsónali tervcz6je: Fényes Kor-
rrél ós lvárr. A rohamcsónak tnai ulakja
altg különbözík az elsó tervcktól.

FtGYELEM !

2l. országo§ őr§y€zgtői tábor
má'rcius -2&tól április 2,i3 !

|elentkeztél már l

,I"4

lizirdctitli tt t.lvil§z ,- tltl ctitkll rnttgrr idfJób(:h !

T
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szép íog lgazgyongy!a

, Bábolngl_ ka§tó|y a birtx ltrvurzenrknrruIÍ.íll',.,A^.E , , , !,

nr,nr A BÁBOLNAI MEI§ESNÉI'
A városban még másik oldalukra forduluak, amikor a ménes

élete már megkezdódik. Korahajnal van. A világszerte ismert
,,kishuszárok" már reggeli csuklót végcznek és utána megindul a
rendes napi foglalkozás. A fiatal fiúk jórószt hadiárvák. Belólük
nevclódik az egész világon kiválónak ismert magyar kocsis és
]ovász, De nemcsak erröl híresek. A legnagyobb iész| a hirnév
megszerzésében az egész Európában esyldülálló lovaszenekarnak
van. Amclynek csak egy a hibája. Ritkán szerepel és akkor sem
lehet tökéletesen hallani, mert- clnyomja a kbzönség tapsa a
kürtjük hangját.

Folyik a készülődés a közelgó Mezógazdasági Kiállításra.
Elsó az'etetés, az itatás és a tisztúatás. Ra-syog a*szebbnél-szebb
lovak selymes szöre. Amire elkészü"lnek, máÍ'a"beosztott csikósok
is kieresztik .a kiíutókban éjjelezö csikókat. Már világosodik. A
kereken 7000 holdas állami inénesbirtokon sok a lesclő. Ezck felé
indulnak a kor szerint különválogatott ménesck, Á legeló alján
már rózsaszínű az ég. A csikók egyre üte-
tnesebben és egyre gyorsabbarr haladnak a

a, termé§zet bökezü ajándéka. Őúzzé meg
ezL sz. éítékes adományt goDdos ápolással;
legjobban Chlorodont fogpasztával, emely
& cél§zerti fogápolás fogalmának meg-
testesítöje. Chlorodont egé§z§égben és
ragyogó fetréren tartja fogait, megóvje
öket a c§únya és ártalmas lerakódástól.

EzérL ue feledje el:

felkelés utón és lefekvés elött

arabtelivérnél magasabb íalía. A lipicaiak rendszerint szürke
színüek, ,,molctt"-te§tú kocsilóvak. Termószetesen a lovakat nagy-

l

szakértelemmel választják ki. Ez a munka már csikókorban kez-
dódik. Amelyik nem Úti meg a mértéket, azt elárverezik, 

_ 
vag.v

eladják. Mivel a honvédsóg éideke elsósorban a jó Ió, a ménese-
ket [atonák vezetik. A melgypiroshajtókás méneskari tisztek.

A délelött és délután ísmét a belovaglással, tan{tással. vcrse-
nyekre való kószülódóssel telik el. Igy március ltörül rendszcrint
nagy eseményekkel egybekötve. tlgyanis ilyenkor születik a le5-
töl5b kisc§ikó, a Teremtö bölcsessóge révén. Mert amire már nirr-
csenek ráutatv a az anf atcJr;;,**#liülign 

"T 

"íi:li?;,-i] 

li;:
zoghat, legelhet, minden vcszély nélkül. Mig,
ha nyát végén sziiletnc, a lcgelónélküli.őlzfriss legelóre. Kint azután lassul az ütem.

A büszkehordásrl nyakak egyszerre lehaj-
lanak és csak a fü ropog.

A ménes belsó területén már ekkor fog-
ják a hintóslovakat, nyergelik a hátasokat.
A clikókorból kikerült 9_4 éves lovakat
tanitani kezdik. szerszámhoz szoktatással.
Járni tanítással. Azután hajlamaiknak mcg-
felelóen hátas, vagy kocsilóvá képezik ki a
remek arabtclivér. arabfélvér és lipicai faj-
tájú lovakat. Mert cbberr a ménc.bón
€zekct a fajtákat tcnyésztik. hz arab-
íélvét az arabtelivér és angoltelivér ke-
resztezódéséból származő szóptestú ós az

ó§ téi jóri,azét elvinné. Ami mcgmaradna.
az is értéktelcn lcrrnc,

A mérres élete egy szóval kifejezvc, a
mozgás. Hajnaltól cstig dolgozik, süriig-
forog. vágtáz. üget, mozog itt nrirlrlt,nki,
Tisztck. legónysóg 'és a lovak,

Mind azért, hogy a magyaí gazdának ó,
honvódségnek jobb, okosabb. szebb lovakat
adjon. Mert páncólkocsi iclc, rcpülögi,p oda,
móg a magyar páncrilos szívóhez is lcgkö-
zelebb a ma6yar cmber legrógibb bajtársa
áll, a ló!

Nagy Xázmér

cserkészek a Honvédekéit !
Hófehér lepel borítja a földet újév rcg-

,gelén, mintha jelképesen arra akarrra fi-
gyelmeztetni, bogy a mult hibáira óp(rgy
fátyolt kell borítani, rnint ahogy a hólepel
beboritja a földet. Hull a hó. újóvkor
;kellcmes érzések töltik el az embert, de
van egy másik ncmes érzés, ami fütötte a
gyömrői cserkészfiúkat.

Még novcmbetbcn honvédestct ren<lez-
tek. enoek jöverlelmét elküldték a Vörös-
ltercszt egyletbe, egy kis részt azonban
hagytak maguknak az úgynevczett honvéd^
alap javára. Hosszú évek óta elöször for-
dult eló, bogy cserkészfiúk vonultak bc
Gyömró kózségb6l katonáuak. Most aztán
megrirutattált az otthonmaradottak, hogy
milyen is a cserlószsze retet. Már jóelóre
megbeszéltúk, ho5y a karácsonyi szünet-
ben, mikor a bonvédcserkésztcstvéreink is
otthon .lesznek. uzsonnát rendezünk ré-
,szükre és megvendégeljük őket rtgy jó ma-
gyarosan. Eljött az újév napja. A keresz-
tyén ifjúsági egycsülettel karöltve és az
cgyház támogatásával valósult mcg tervünk.

Délután van, Nagy a sürgés a gyüleke-
zeti házban. Az asztalok roskadásig meg-
tclvc minden jó cserkósz- és honvódgyÓ-
mornak valóval, Együtt vagyunk. ltt van-
nak a frontot járt gyömr6i rnagyat ifjak
is. Komoly kezdct után kezdódött az, cvés.
Eddig azt hittük, hogy a cscrkészek, nrár-
mint mi, tu<lunk legtöbbet errni, de nrost a
honvédteslvércirrk móg minket is lepipál-
tak, Néhány katonanóta után a írontot-
jártak számoltak be. Hallgassuk csak az
egyiket . . .

,,Megfigyeló voltam a Dorrec-kanyarban,
az oroszok heves ágyrltüzet zúdítottak ál-
lásainkra, nekem az ágyútúzben is továb-
bítani kellett a uregfigyeléseket. Egyszer
csak nem válaszolnak az ágyűt kczclők. El-
szakadt a vczcték. Kikúsztam a figyeló-
állásból ós amig fejem fölött röpködtck a
szovjct ólommadarai. ósszekötöttem a ve-
zetékct. Ezzel mintcgy 20 ember óletét men_
tcttem meg közvetleuül. Parancsnokont a
brolrz vitózségi éremrc terjesztett fel. Meg
is kaptam."

így morrdta el egyszcrúcn, pedig az éle-

tét kockáztatta értűnk, cscrkósztestvórck.
itthorrmaradtakért. Nagyou sok élmóny, ki
tudrrá azt nrind clrnorrdani. Ott él lclkiink-
ben. Az itthoniak a laktanyaólet scjttlmes
vonásait ec§ctelték elóttiink. Jól csett hal-
lani egyik scgódtisztúnk (jelenleg harl-
apród6rmcstcr) szavai{, czekből az \gazi
cserkósz képe'borltakozott ki, Alárenrlelt-
jcitól tudjuk, jó katorra - jil cscrkész is,
Víg nótáás, Óajrl ismót faiatozás. Ekkor
meiélte el egyik- frontotjárt honvéd, hog1
neki a legizgalmasabb kalandja ncm az
orosz katonákkal voJt, hanem egy orosz
bikával.

Este lett, az asztalok is tassan megkörry-
nyebbüitck édes tcrhüktől. Elszállingóz-
tunk. ki erre, ki arra, ki a magyar éjbr.

Hazafelé nrenct jót kacagtunk a hallotta-
kon és há,lát a<ltunk az Istcnnek, hog1,
együtt lehettürrk azokkal, akik életüket is
kószek voltak fcláldozrri értürrk, ínagyA-
rokért, a vallásért, szabadsígí,rt ós a jobb
magyaí jövőórt.

Ho,nvédtestvérek! Köszönjúk Néktek!
Mi is megyünk, ha hiv a Ha,la! 

F., t. arfi.

Jllls2ó nr(inc§esik(')k n l§golón
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Hej, az öreg Kati nóni nagy izgaltrmbarl
van. Jörr a húsvót, nem akarnak a ,,tikok"
clegct tojni. pedig hírsvótra íclti,tlcniil kclt
hímezni tojást. A tckirrtetes asszuny víl-
tig nronclja, lrogy kr:ll a tojás siitcmónybc.
meg .c,gyébbc. De az örcg Kati addig sonr-
fordál, rníg kierószako1 úrnójótól J2 to-
jást.

- Már bizrrny ncm lrúsvét a húsvót hi-
mestojás nélkül galambom tekintetes asz-
szony. ltazajörr uz il'iúr Pcstről. hát arrnak
is hírnözök.

Hát nlcg is jiitt a fiatalúr. óppcrl lragy-
|,órrtckcn reggcl cgy pcsti barátjával s tlt1
krrtuycleskediek dólcliitt a korryhán. anriIlt
Kati lróui előhozta a hímezni valti tojáso-
kat.

Aztán hol yesz hozzáva|ó kelléker.
nérrc?*kérdiavcndóg.

- van viasz a nri móhcinktól, de ha
uem is volna, hát kapnánk a boltban úgyis.
meg itt van a gica, í8y hát csak bórzsönyt
kellctt vennünk - fcleli szakórtelemmel
Kata nérri.

- Aztán nrondja csak. mi az a gica?
* Hát móg azt scm tudja az iíiút? l)z-

zcl lrímzcm a mintákat a tojásra. llzt a
cipózsirrílr vógón val<'l kcnénysógból k[,szí-
tcnr. Nózzcn csak'idc! Behasitom czt a kicsi
fadarabot, belccsiptctern a 6icát, de oda is
kötözörrr jó crósen kender cérnával. hogv
trc mozogjorr, Igy ni.

- Hát abbarr a kis clobozkában lncg ttti
forr? * kíváncsiskodik a pcsti ifiúr.

- FIát cz. a viasz - feleli Kati. ldc
riézzen kórcm. Betcszcm czt a nyers viaszt
egy kis edónykébe, lehet az ci;rókrémcs
doboz tt{cje is és cnyhc tűzön, igeln lassan
nregcrlvasztom. ügyclni kcll, hogy a viasz
olvadás kiizber: nrcg nc ógjeni mert akkor
idő clótt lepcreg a tojiisokrill- Fontos móg,
hogy mindig több viaszt oldjurlk fcl, mint
antcnnyire tulajdonképpcn sziiksi,günk
ienne, mcrt ha kcvéssel dolgozunk. úgy na-
trly<rn hamar mcgmercvedik, kihiit ós kezd-
hctjük az olvasztást előlról.

Most nagy szakórte lcnrmel be mártja
Kati a gicát a viaszba, dc csak a vógét, ne-
hogy kelletónél több fol|yon a tojásra és
rnintlcn rajz rri:lkiil pinglilja a szcbbnól-

3

hér lesz a tajz.. a tojások ,.íala'' (vagvi.
alapja) pedig piros.

- Iis nrond ja csak Kati néni. mindcrr
házban készítcnek ilycIr szi,p himcstojá-
sokat?

- Hogync, nálunk itt falun cz nem m.l-
radhai el, mert minden kercsztgyereknck
jár hínrestojás. A ,.gycrök" (vagyis a íiú)
dobkiitclr:st. a leány meg virágosat kap.
Az is szokás nálunk itt l)unántúI - foly-
tatja Kati, -_ hrrgyha valakinek a gyerekót
különiisképpeIr megszerettük. adunk ncki
l-rínrestojást, ettól fogva,.keresztanyának".
mi pedig ,,keresztf iamnak", vagy kereszt-
leálryomnak szólítjuk. Meg aztán tudja-c
az ifiúr, lni az a ,,mátkáló vasárnap"?
Nem? Hát az a húsvót utáni legközelebbi
vasárnap. Eltesznek egy-kót hímestojást.
már szaga is van akkor, de nem baj, úgy-
sem eszik meg, hanem, a legények zsebük-
ben, a leányok meg a kis kézbeli keszkenó-
jükben visznek a templomba belólük. Mi-
kor aztátr kijőnnek, a legény odalép a neki
tetsző. választott Ieányhoz és megkérdi:
..löszöl-c a mátkám?" A jány egy kicsi'
húzolkodik, csak rlgy teszi magát, de ha
elfo6adja a legény által nyujtott himes-
ttljást ós ö is acl egy€t a magáéból, ettóI
fogva édes mátkámnak szólítják egymást
és rendesen a jövő farsangra egy pár lesz
beIóliik.

- Hátha nem logadja el a leány a hi-
lnestojást? - kívárrcsiskoclik barátunk.

- Az nagy szógyen lenne - feleli Kati
ni,rri. - <le nem is szokott megtörténni.

lHi' kell n},tlgodt ktízzel, rle gyl,§;ll} :r giciivill it
tl)já§okra a nrirrtát táhínrtzrti

szebb nópi figurákat a tr.ljásokra, rnóg a
l'iatalLlrak nevónek kczdóbctújét is rágiczizta
a tojás<rkra.

- l)c rr,yanya, hisz ezek nem piros ttrjír-
sok, hanenr fehérek és rajta a rajzok bar,-
nák*mondjaavendég.

- Hát persze, ho§y mosi nem pirtll;rk,
rlr: hírsvót rcggclre azok lcsznck - magya-
rázza Kali nóni. - Fcloldok ki,t zacsk,]
börzsiirryt egy fazékban, szür(íkanállal bclc-
teszcm lassan és óvatosatr a meghimzett ttl-
jásokat és holuap cstig bcnne hagyon1. Ak-
kt,r abban a börzsönyös li,ben megíózörrl
s lra langyosra kihült, ronggyal jí>l lcdiir-
zsölgt,tcnr t óltrk a viaszhímzést. szó1l fc-

,\ villsszitl lnOghinrzctt loJlisOkltt óvatosarl. lnhe,
tőleg szíiriikanálban lrelyezzíik a börzsönyös lrill(

mert az a legény már tudja, lrogy melyik
az a |eány, aki várja ós cl is fogadja a
himestojását.

*

A pcsti vendég alig várta a húsvi,t reg,
geli.t, hogy lássa Kati néni munkáját. Hírt
bizony árnult-bámult, amikor a gyönyiirű
pircrs híme stojásokat meglátta, Morrd<l-
gatta is:

.- Ha nrásért nem is, dc ezért élden-rcr
voit itle, zalába lerándulni,

Béldy Dénes

\
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REJWÉilYEK .tlkN lIrlál-tr l ellrn1 iirozta, llut§, nr(.B-
szánrtllJa. ltriny szenrb<ljtivó krxsi
htrkrtl. cl t mí§ik §ín])áron, lríl
grrrtdol1ok, lróny szenrbejiir.Íi klr-
e§il §zlinrlá}hatolt me§ ,Ianl? $t3. §zólás-mondás

lARrDror ÍE

A me6íejlí.sekct lovelezii|apor l
kór-elkezíl címíc kii1.ijétek:,,llla-
gt,ilr (:§erkó§z rejlr,énye. }lu.lálte§l
Y, }ilrg}-Sátldor_utcn 6."

B"küldósl hilíár{d.i : 1 íl42 március
:Jr.
Az 19€. márciu§ lJ ,rtrlegyar
€lcrkérz.'ócn közólt kettrzt.
ruitvény hclyes mcafeitére :
la!lTg ,arfiÁL íi]rETi
4L_Io4 8ARl10!l L!icBÁÁxÁpl !ltslLl rutrxú
Ill oRD^s AR^$í T'DllYA!Dl z3c sz!BiTA
9TE c8l{T R 3u Bx liÚ!09 É^sz^ i ÁT!oí 509!q+, lváDáÁA 3Ni!aE8§o dA E ^L §llr!
!v!! l iíÁfirL & DI§tzbil0 EB !Ií, ltA EíB3eLiRt L Ii rE ulnoxi
! 9 (AR}i!ElITa R u:1l T!'NiA ETELd otL!!NlJL0 Tí0 íi){^G.d,.§ lN KIö 0§T tD o
i4;ET'r,K RL Il§'Iots-Dl.
iTl !§NA 3 t^Ru rin; Pi?iR Sá9 íI{Do t

A rcitvényeket helyclen íci.
tatték mG8:

|'idékett: Mátyáí l'lbor. ()akll
§émeth Lajos, Szegedi I'tll §ándor.
Cslkszereda, .}akkcl lrrrre, .lrisz-
apáti; Krótz Kírrol.v. §znlrrosttJvír;
Háromi .lcnő. Körnlen(l: ,\trlltl
}lihóly, Kispcst; (irrrzslk .{rprirl.
Diósg.r,őr; Kocsls l;erenc, lieszt-
hely; Miz§ey István, .Iíl§zterónyi
Heszheimer .Iolán, rllag1,ilróvár;'
szenczi László. liomóront; flrrkrrrs
Góza, Xolozsvrtrl ]jogárrly t,ászló,
Es?,tergonr; Csabal,Iózscí, öcsény:
Fülírp .lltklós, Zalnrgerszeg, Nagy-
tóthy Tórb tsenjámln. (iödöllai;
Pinezich Akos, soprolri Tnmús
Iléla, Kassa; Kondor ltnre, Kccsktt-
mét. Szabí) fJéln, F]nrlrótl; I)rrukíl
Ottó, .lászla<lány; Sztrclnre1, Zol-
tán. Győrl Póterlrencz<. Lászlít,
Szekszárd; Droxler Gyózii. Aszód;
Galumb törz§, Koírrár{rnri .Tárossy
István, l{,olozsrdri llnro§ }3éltt.
Jószberónyi ,,Mókus lórzs", l(o-
mÁront. SÁpszky Yilnros és lll,
Szekszórd, tíJ. Klss Lószló, -\lgy-
kűrös, iíJ. Z§lllnszk!, (il,ózir, Ills-
kolci ,,Psc§lrtfi ö}§", Konráront,
]ltáttrry jlnt$l, Cscpeli Ilolrolr Lglszlrl.
Pócs; Cslznrntllrr lKároly, l)unnszot,-
dahelyi I3ogrirtly l.ászló, l.]selor-
Foln, rri.vónl,1 lvún. (]tglérl; ZslNrr
.{ndrtls. Székcsíelrérr,ór; Schncl<lor
.lónos, Ptics; Márku§ llélü, Dobre-
cen, I-riszlrl .Iónos, Székelyszcnl-
klrálr-, llrltrczluger l.:ndr§, r.*rlg§-
károl}, Kovásznili, l|prellc. r{(tyrlcs
.János. UJvttlókl 1'óllt llílu, Szttl-
nrlirnémtll; Irrrrc -\rpád, Sznlrlttlkn.

Ilelyszűke nrla1,1 tt llrttlrrpcsli
rcjtl,énymcgí(dlók ntrvsorítl trtlk
n kiil,etkezó §zánrunkbán kliziilhcl-
jük-

l. LóugÉlor rettyóny

2. HÉV.vrt a izrbedbr !

_\ városi rr kiizeli kirritttluili }rely-
l1,cl kúl §ínplir köl-i ii§sze. §z eBylk
az otlamcnó, u ntóslk petlig tr vissz:t"
jör,ó krlcslk rrlszóre szolgól. ,\ hclyl-
érdekü r,lrlrntok n|lllllkét iránybun
állandrian percenként közlekerlnek
é! lblrto§lln ]-)(} pcrc alrttl, ttlszlk
meg írz utal u két r.égállomás kii-
zi}tt. l)ügíj .larri e6yik klrándttlá§il,

,t. Feltaláló r§itvén,
ItlN{i, §I, l!,Ál.D, 1,li, A. 1,1§,

P!,!iTT. ltt. ljll, l)]t, Gí:l.:N, El§.
Hll, ti(l, {l§, Bl.:ll, D}:. l,.\,._H}:.
1,, 3rlit\. |.'ltr. ait:. rirr. liö§T.
nl:. l.], lr. §Dlr, §oN.

'l,)zekból í( §z(ilHríOklról az Hlurrl,i
nloglltltirozttrtllr lrltrlljtitt iisszedllll-
hul11 ll íelltlláló ttcvtlntk kezrlri-
l]clűi cg_!, tizerrkcltetllk lrot"ól ll(l-
jíik.

í. 1 letrrttttszlltcilltts tr.llede-
z/ilc (l{t81).
2. -\z snrnrólrlók-srltrtr<ltlr ír,l-

lulrilójlr (19{)8).
l}. ,t diftcrill§z tzérrrmónttk ícl-

íedezője (18írít.),
4. ]\ hHn{Innl( ? fetttlrilójtr {1877 t
ir. .\ mazl íeltukllrijlinrtk nett

( t 8$i}.
l\.,\ 6ltziltzt\í(ny ítltIrlrihijtr

( 1ttítr-l).
7. A |evt8ő cstpplrrlyrlsilrirrinnk

leI ferlez(iJrr (l ll(t.-l ).
lt. ,,\ r<rlorhnJó ícllrrlrilójrr (l!)!lt.
9, J\z ibol},íitttírll sttgór íelíerle

z(ije {l(l('.-tt.
l(l. ,\ rellltlvitús cInrólet(.nck íel-

fedezlije (t(l()5),
!l, A fón!,|iópczőgéJr ftllaló|rijtr

(t8:t8}.

5. Lépcrór talány
[-lclytzzétek cI u bcl{lket úFy.

hoBy lt sorok íliH*óle8esett í,s viz-
szitttcsur l kövr.lkcz(i érlclnr{i
sztvnknl *tljítkl

ó. Hírgr épületck
llek{llrtte: ll. l,hlrisz ll.

llrll vgtr a 'l'()\\:I.]ll?
lIol l,rrtr n {il,,tS§l'llL,\S?
l lrrl rntt rrz I,)SCt;lt l.\l.?
],lol vnrr a VÁVl.)1-li.\S'l'l!l,Y ?
I{ol lan tl l'z\I;\ZZ() Vl.]Nll)-
Zr^?
llol §alr il'I'l!:r,l P,.{l.()'l'^?
llol vrrtr a (j()L()§§I.:t:}l'i
fltll rttn. az Al{lt()ll{)1,1S?
flol van t l,ütlvl{li?
}lo| vtttr s l{Itl.:$l.i'
lJol varr HÁ,l'\,Á§ KllrÁl.},
szttI.Ől{Áz,\?

7. Bet§re|tvény

l,, c
?i i,
iL;

Ds
8, Hajók, ha ta|álkoznak
l{ót htljó halnrl Ir tcng0rerl (.gy-

tnósl }tjitttóerr. Az clsri nrrir 2 r'lrája
rltbilll \1rrr, nmikor a tttltsil< trgyan-
azon irárrylrutt clltrtlttl, Áz <.lslí
órukónl li> ktll ull!t te§z rllcÉ, n
nrásotllk pedig 2,-}ait. l{értltls: lÉrrr1
órr nrulva órl ltlól { urirodlk hnJó
rrz altól?

4 nopsrokon ól rcrrjo

flissen és forrón vogy
hidegen ol ilqll o

48 órós

BRl01{
l(ophotó :

;t :lil,"j,,ij;,,_ 

}l Ü p H L H E K

l0. Kcrcrztrcitvény
,,Itógi tdíjk. r&§i cmlrerfk"

llt,kitllllc Kol.tlrr Iíszló, §trDrtrn

l. A vlndorlegény alkulmál/rl :r_kalru§í]|k 2-,-2 petrgri

... 
j:l$.,,,_",!:}1$in{í]ll._,._],,i_Ld.i!i;*1 ,1iil";*,rT.i, ifrtil: *'*,'l,,,t",li",'T;i'

i'"#", 
-,il,iliff 

T}JH']T',I:,,T^ff,1,1!1 íillérlc' *oru, 
_,

,.lr;tttrc]' ,.trnui,t 
-pi,rz,i tiirirt t," _.M,enrlyi l)énze l-olt rr várrdrlrlr,-

inilritr:riiirt lltcghólÜclí:zt(ik a porr_ Éó$}'llck. ntlkor n városk*llla éyke-
ztil. _\ l,iitttlrtr u llottretlcl ós lrijiil.r,l, 'etl.

Ylr.{rlnlí.§ sonllr : l.
;\ttllrr leNhírelelrll i,il-
kiizele voll ltt. ía.
Algrlrra tlcJe. {l. Hí.t
őstnrtg.tttr l,czóf. l l.
i\l()rze htlIlg. lir. ,\lsli-
t[uc§lrl f O§Ot tnrnltr'rllk
(lgy(sülcl <., 1 6.'|'rrjrts -
nénrl.lti'll. l7. VisszH:
§oknl k+}l tanttlttltr.
m|í{ öklil, Iesz bclőlt,
l1l. 'lh§ ós 'l'iiliiilönl
lársn volt. lll. P. 0v|-
tllus.....?2, tsnrerl
ttfirr*í lir. 22. I(lruti
rlllrrtníérfl, l) §zlrt)-rtll-
§zen-f{,lt, íllrrarltlrnrt
1,q7(lr3. 2il, I|of(lil §il
nrísrrl. 27. ,,\ntiktrr c
sorrrkrrl, trlvtrsrrrl. 2tJ.
ltóvlden; rttlr:sltdt íl'l
lt{l. i\ftgirrrscltr-lrrtn
tnn. j:lt. llógrllrlrtn rtlk
r,órtrst |lllsztllol.t el
(ll(tvelii\,el). :}.l, lZi
nlügílnhnngz(il, :l:r. "\
lxrrsl'l két szí:|rin l:itlrtttotl. ii0. §ziilr'r,

}lilfíőlo$es sorök ! l. Ijtr§ttr......
2. lJverlrooli 'l'lrnu'ts. ll. lgy koz_
rlórlil< rt las$ú kairlrrrgylrr. 4, ,\llrá_
l)an §ztil(,lctl, i, l.]bbtt a nvtrlr_
csIlltltllrlr t.l1,102unk nri ís. 6. llyen
íz ls vtrrt, 7, l(r. c. tr 2. óvezre<llrcrt
lttrlo-grrttttitt liirzsr,k Irrkjrik. lrrajtl
í(r. ll. l{l!l)-ig llelsrj ltrtrt.ok ltrll,e.
li:r7-Löl lrtrgol ltrlll{)ttl ll){tti g_vilr-
nlátt, Ina t)c(lig ,rillxin Yllsökl? dain-
gcll k*prtll. li}. il(,xtítvu: l t{lrrrrl

kltrtylttin is ltnszttliljtlk, t t. -\
vÁrhk l)e\,ótclótlól fontrls eszközök
volt&k. 12. Nemtógilren vonulísh
irle lre a .,É},óztes" altgol sgregek,
lll, Vlssz:r: Drllrti voll lll a iár-
ka;litrlrr1, (ékezct nólkiil). t8. Éke
zeltel tcjlerlnék, 2l}, Ncm §zegó-
llycs. 21. 'föbb nrlnt lt)O évig urill-
kodott bazánkban. 27. Tölgytn-
terrnés. 2{l, Inokai Díivid. ;i2.
Nctrr ótl írok, hnIlt,lrt..-,:}3.
ltetűínjta.

.{ -vaElJ-.rr Cserkó§zszóvct§ég }ri§atálo§ lapja, l(ladjl t §{s8},ar Cstlrk+rszszövetsa|g. A §zerk(,szlósi.rt {s a klatlrisért Kosch llóla rlr felcl.
Ct6ílzetérl ára 6 pengő. €lerkésreknck, leventéknek, tanulóknak e8y {vre 3 pengő (qy örsze3ben küldendő be t}. Vállalatok-

nak! iott 3z€mélr€knek egy éyr€ 2§ pengő. Egyes szám ára 30 fíltér.

Nyomatott ,,?arrl3l' Nyomdel l.!fiintéret dr Kiadóvállalat R.-T. ry{lynyomó köíorgó3épein, Budapert, Vll, Dohány.utc. tr.
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V., Nagy"Sándor-u.
Telefc,n l lló*72§

q7 l§,

BUDAPE§T
6. VIII., Rák őczi-út 67.

Tetefon : 143-88ó

ha szabadon válogathatsz
a pompásnál pompásabb
tavaszi felszerelési és sport-

cikkek között

MAsY^§,R IFIÚsÁc BotTJÁnAN:
MINDEN SPORT


