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§ BERv§vöts:: önsvgzntől TÁBoRBA§
§gert§l ö knr-re. a szép }}erravótg1, kcz-

detétlél, nag_v erdő szél€rr vln az egriek
Cserkdszpnrkja. Emeletes épülete nlár nte§izi-
161 barálságosan h{r,ogat zóld atllakrivai.
Közelétren apró házikó, ol}-an, ntint a rne§c-
beli rnéeeskalácrkunyhó: ee volt ralanlikrtr
a p*rk első építmén3,-c. Pompás kr:rekes kút
szolgriltaija a yizel. A lépcsőu rl*se*, cirkrrsz-
szer&e lr m*g{grített tllbodúzhelve n |igrr
íninde& csrrkdgze elfór. A közelti*n v*ilr*gd-
nyes sziklabariang, vízn3"elír : harlijiittikok
kedl-elt 'btivóhelye. Áz dpület *lőtti nrztal*n
lróvirágcsrrkrokkal rliszitett hctalnras ftn"yő,
koszrrrú : cet hell.tlzi !1 tálror gstl a fe|nótnlti
hósiik ernléitdre. A kon_vhlihittt tt,trtsl;ia|-is,
lörülgetés. tiszlas:ig" rend_ A f:r!aklrt' ntit_
gy'ur-cserdptányérok díszitik. §z éleikarnr*
,lz aggt*leki trelrpkdbarlangot juitalja
eszünhtre: c§sppkiir;t|k hel,vetl :.{zt]rrt}an
gyiitt,viirű klrlb:isznk ló4nak *l;i . . . -{ hilil-
tertnekbelr emg|ctgs ágyak, nrirrtasz.erű reIrd,
barátságos nlele§. i'A kál.vhírk r:a!artrikor
tqri irkolaternrekct fűtirttek.i Áz rigyak
nevezetessige, hog.r, egri ís körrryriktreli
clerkdsztiszttk megrrjlinliisaitrrlli kdszültek.
Az crne}eti p*r*ntr nok i szltbá lril n trivbe,+zélr_í"
állomás: a konyh/rba ós a g"vülekeefitórre
lelrct beszélni {a cscrkószszlrkiit,sok ieg_
na§yobb dilsósr.ge , hrr41, mintlil pontosillt
késziilnek t,l tr lik sürgetik a tíl,rrrt ];
Az épúlet terraserirl!l szriJr ki!átlis rrr íl!k
ligcr városárl. }.Íost í,pptllr szeilenri telj+-
sít,nónvprribrr f0tyik: 1íí) fiír h:rc*l a fűllen,
halalmas kórrlóírek tlól,L éi;.t ceruzáilri!
r;igja ki ;r |"ilrbt!_kc:irblrrl }rtirei 1,1:!:siri.

.{ filik lllcl,részt hercslne*veiek. de ktl}ozs-

\;tri, ;lI irrrrr,.i.lllhl.}vi. ri;nr.z,rnrbnlt is,r}iad
(,,ztük Az !illijlrrlrr enrhe télirs. l)elclóíl
rz{1l hti estlt. ,\z ir;isrr;ttlrkától llteggtttrlbe-

redeti fiúk }tatainres békaugrásokkrtl halad-
,riik !i\§zit ilz rti)ül.i feló. nrajrl lrlvaglást
rrt!in{}7r,i!. érrtklik lr .,l{rlrth.r* }lik!iis tába-

rában" kezdelü nótát, rllir* íelérneki rtrelc-
gük van. . ,

A park .minden épitményén és íelszrrcló-
sén, a sokat h*szlrált sárkaparótól a korryba-
edényekig, a szeretó gonrlosság és cserkC-
szies rendsr,eretet látszik. A tábor páraltcs-
noka dr, Palos Bernardin, ,.eivilben" az
egti cisztercita ginrnázirrm igazglrtrij*" Le}-
kes, tapaszí,alt, jókettvii vezetr5k tlolgoznak
nrellettc. *,y

F elaátel a Jrísrórrtírí premonllej í{onono*rendüe
,A xnár hárorn ór ót*r rlúlti vitáEháború

ti,izeiriivája eg3,r:r, új mog új teriilrtteket
t,orit lárrsha, s a rtroq}grn ter-,hnika fe8y-
\ l,r{ri§tll +-nlra nqn) ltitrltt aeányokbllrptlsatilja a gazrlrrsígi ólet ég kult,Úr;r
kin*rcil ós dobja.álrlrr,,tattll a fi*tal em-
beróletek százeareit. {Igyanakkrrr a *zó
és toll fegyl,ereivcl nrogranditeni írs le-
ronrbolni tiirtlks.zerrck az enberi ós tár-
sadalmi lót eddlg tzitírrln*k tartotl
alapjait. §zalll a kettőg rrlmboló htr*cgl
párhuzamo*an íolyik az emberisóg fri-vójórlrt aggriíló ós annuk újrnépitóg+n
fárarlozti .gaollomck ei$í§zi erőfe+zités+.
hoqy már mí)st a hátrcrrri dúlágai kiir*.
pei,te lerakják esy új ó+ boldrrga,lrb jii.
venrlőn,ek alapjait, §z az orság- ós tár,
*adalomépitő munka csaki* ogy ri,j fia,
tal. n.ema+déknek ősi ma[ry&r ós hamigi-
tatlan ker*sztény sze[l*mben valri rre-
velósé,yel vezcthet slkerre.
§rre az épitö mrrnkára hivja fel a

.Iászóvári Prorrrontrei Kanonokrenrl pré-
post-prelátusa á,rnagyal hazának ideá-
iís lgikü fiait. nkik az isteni blestcrtől
hiv;rtáel hrr.Jriak aa O sztrrogáblr kiiveir!-
",1re, g!riisllr|r.rrl prtli{ ar Trlll anll1-irlt
+zgrt,tctl; ifjúsáentrk szelllmi ós lclk! nc.
v,",lóti,rc, }iiivútr:]ijkgi; kórh*lr.jk" lririk *

ginnii.zium vagy keraskadelmi iskolgr
1rl{í, osatÁlyát. jelos y6gy jil *r*rlmón.y"
tryel most vó€r-zik va§y *lvi:gott*k. Ktir-
vínyiikhiiz a lriive|kezji ir*tok xeiiksé-
gt,srr,k;

1, *gJ.hizi kerei+ztl*vól iizül*in*k }rá-
zassági bitonyitványávnl egyiitt;

2, b6rmálási bizonyitv§rry:
it. lélóvi iskrrlai óríe*itíi 1,;1gy tlr:l}t,t,

ilégi biaonyitvány;
4. ajÁrlái; ós erkiiltlsi lrizonyilvány e.z

il.letéke* }rittariir vag.v plílbánog *rat(ielkiatya) rriszriröli
í. rrrvrrsi bir,onyi[vd*y.

Ugyanil:ren íoli,óteiek m*llett kli*heiiik
felvótelüket * Bend p+sztrrláxsai kiixó
azok, akik a gimnázium h*t*rlik osil ,

tályát jó cr*llnrrlnnyel e}vóger.tókl *zt,k
a \iIIL osziál.vi a rendn*k girdtrltói §íirí}
názirlnrábaIr tosják vó}íezrri. Á l+lvótel!
kérók a jászrivári prépo;t-prelát.us írr
hoz intózctt k(lrvényiiket kiilítjék ile
rná.irrs li;-ig a '' rentl ítjoncfiregtíréhfiz
{,Iászóvár. Ahauj-Torna m.}. aki szivt.
gen ttl felvilágrr*ii.i;! í}iníláz{rklr$k. akik
ta'i. t{iltl ktirik.
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Ki.,., f,i;"ak már'har"o, .z.lek,

En lnégegyszer letérdelek"
l.í,Lengo [orgoJ6 ö remetlY, ,,Add meg, hogy mindig az mo.adl"k,

Vé.te- ö hit, ka.do* ö szeretet, Egészen, ami most .rugyok,

F"he, köp*ny** ez eróny. A Te fiszlo, h,: lo,,ugod."

MAGYAR vá,GY_E?
Ugyan, hogy lehet ilyet kérdezní ! ltt születtem, magyarok a szü-

loím, Úagyarul-beszélok, mag}rar iskolába iárok. . , És, halz sem lenne
elég, itt az ill*tóségi bizonyítványom, ltt a személyi lapom, remélem,
meg yagy elégedve ll

Ne haragud|, de még rnindig nem győztél meg ! Még mindig nem
vagyok benne biztos, igazán magyar vagy-e ?

Hát mit akarsz I Hogy bizonyítsam be ? Ha még az'okmányok sem
gyözttk meg, azoknak sem hiszel !

Tudod mit l Feladok neked agy eornó kérdést, csak úgy rendszet-
telenül, ötletszerűen. Válaszol| mindegylkre (de csak magadban, magad-
nak) 6szintén, elíogulatlanul és aztán döntsd el: igazán egészen magyar
vagy-e l

,Büs:ke yagf-e. a magyarsá3odra, aragy úgy érzed, felemelőbbj
előkelőbb dglog volna va|amelyik nagyobb nemzether tartoznod ?

Tisztálan yagy-e nemzetünk, népünk értékeivel, vagy mindentn
ami külíöldi, többre becsülsz, többre értékelsz !l

Vásárláskor szíveseh veszed-e a magyar árut, vagy külíöldi áru után
kutatsz, mert az íínomabb és iobb l!

Mondogatod-e gyakran, hogy: no persze ilyesmi i§ csak itt Magyar-
országon fordulhat elő, de bezzet,. ,

Megdobban-e a szíved, megcsillan-e a szemed, ha a íriss szél e
némlétiszlnű lászlót lobogtatia, B mozí-hlíadó vásznán íiatalos frisseség-
gel jelenik meg Kormányzó Urunk, vagy honvédeink oroszországi
harcalból mutatnak be ogy-egy izgalmas ielenetet. l . !

Lelkesen tapsolsz-e ilyenkor, vagy tapsodat csak külíöld! vezérek
meglelenése esetére tartogatod !

Vigyázol-e ar:ra, hogy tisztán, magyarul beszéli, avagy idegen és

iassz-szók használatával ékteleníted el beszédedet ?
Szereted-e és szívesen énekelsz-e i6azárt magyar dalokat, vagy kül,

földt indulókat dtldolsz és fütyörészel állandóan I Magadénak érzed-g az
e6yszerü, halk íurulyaszót va8y a tárogató hangját, avagy rigy érzed,
mégis csak a dz§ezz-zene az igazl, korszerű, neked való muaika l

Tudod-e lélekkel, meggyőródéssel, agész lényeddel hallgatni a
Himnuszt, Szózatot, Hiszekagyet, vagy csak azért állsz vigyázrba, azért
vbszed le a sapkát, kalapot, mert hát így szokás és mit szólnának, ha nem
így tennéd.. ,

§zivesen nézel és tanulsz ma8yar táncokat, vagy pedig az a véle-
ményed, hogy ezek csak parasztnak valók l És kultúrembernek tangó,
rumba satöbbi való l! Láttál-e már Gyöngycisbokréta elóadást ? Ugy
,nézted-e, mintha aírikai nóptörzsek táncát néznéd, yaty érezted, hogy
ezek a táncok a tieid is ?

Ha yan rá módod, lehet6séged, viselsz-e.rna3yaros ruhát, tetszenek-e
e magyarruhás kislányok, avagy ,úgy nézed ezeket, mint a rkót vagy
spanyol ielmezeket ?

Ha parxztembert látsz a városban, yagy te iársz falun, érzed-e,
hogy összetartozunk, egyek vagyunk, vér a vérünkból, csak éppen egyik
ekével, másik szerczámmal vagy könywel teliesíti a kötelességét l Vagy
úgy hiszed. hogy messze íölöttük állsz rcttenetesen na8y tudásoddal és
múvcltségeddel l

lsmeied-e a matyar művészet, irodalom r€mekeit l Élvezed,e aro-
kat, büszke vagy-e ráiuk I Szellemi táplálékodat erek közül választod,e,
vagy pedlg a mű-vadrlyugati ,,ta.ka" értékek közül ?

lsmered-e haádat l Jártdl-e T_ amennyire tehetted * mínden,
érdekesebb, jellegzetesebb táián l Ha nem lsmered, hogy szerothetcd !

Ha vagyonos szüleld vannak, n€m teltozol azok közó, akik a Bodeni
tavon már voltak, de a Balatonon még nem ? , . .

Azt mondod: szereted a hazádat ! Cselekedetekkel-e, vagy csak a
száladdal ? Tudod-e, hogy a hazaszeretet, nemcsak érzelem, érz&,
hanem tudás, munka, akarat és áldozat is |!

Érzed-e, hogy a nemzet sorsáért_ és iövójéért nem csak a íelelós
rrdnis:terek íelel6sek, hanem te is !? És, hogy a nemzet |öv6ie a té mun,
kádtól, magataruásodtól, magyrrságodtól is függ ll

Legokosabbnak tartod-e magad, aki mindent lobban tudna meg"
csinálni mint az arra hivatottak és szent felháborodással vagy maró
gúnnyal bírálsz-e mlnden íelsóbb intézkedést l- Moro3sz-e, ha riiabb korlátozásokat, csókkentéscket rendelnek el
és nincs csokoládé vagy szalámi l

Pompás értesülésciddel, biztos,,híreiddel " rontod -e a közhangulatot
és mások bizakodását, hitét I

. Fecsegsr-e sokat és feleslegesen, könnyelmüen vagy tudsz-e íér{iaran
hallgatni ?-Tel|esen átérzed-e, hogy csak telies és szoros belső egységgcl
boldogulhatunk és. hogy egyenetlenség, :zéthrlzás az, ami legbirtosabban
elókészlti egy neinzet pusztulásár l

Politizálsz-e tanulás, munka helyett és azt állítod-e, hogy kedvclt
,,pártod" üdvözítheti egyedül az országot és mindenki más hitvány
hazaáruló l!

§zívesen, késxéggel §egitsz-e, és horol átdozatot, ha kell | {sebesül,
tek, árvízkárosultak, menekültek stb. iavára.) Yagy azt hiszed, hogy ez
csak másokra kötelező l

Hiszed-e, hogy a Haza élete íontosabb és értékesebb, mint a tied I

És, ha egyiket áldözatul kell hoznl, az csak a te életed lehet és nem a

Hazáé ?
Végül érzed és !udod-e, hogy akármit hoz a iövő, neked itt a helyed,

neked ri-em lehet ,,kivándorolnod'", hosy - itt élned, halnod kell !l
Hát magyar vagy-e l _y.



A NIAGYAR SZEJVT GY ORGY LOVAGRE/VD
Szent Ggórgg nupja

,közeledik, fitik ! A cserké-
§reÁ, eszméngképéneA, ün-
nepe . Mirulen asapalbutt lti-
ztts készülődés, merl hiszett
alig uan csapat, ahol ne
|ogada,lomra, I ogadalomúi í-
tdsra, Szenl Ggörgg-napi ki-
r ánd.ul ásr a készülőd né nek.

Eszedbe jut-e |ogada-
lontételed napia? Amikor
dobogó sz,íülrcl ott últottúl u
liliomos zdszló előtl és es-
küre emelt kézzel |ogadtad
meg, hogg megteszed. köteles-
ségedel Istennel, hazával é.s
cmbertdrsaiddal szemben.
Amikor a, becsület és a nn-
ggat haza louagjduó auatlal;
és a liliomos zúszló louagidvú
Iettil.

Emlékszel, hoggne em-
lékeznél ! Hiszen ez a naI)
életed. legszebb napjai közt'
lartozik. De gondaltáI-e arra,
hogg sok szúz esztendőuel
ezelőtt itl, Maggarorszúgon
mdr uoltak Szent Ggörgy-
nek, a sdrkdngölő hősnek lo-
uagiai, akik * mint le *
arta tellel{, I ogad.almat, l hogg
a hazdt megvédik, q guen-
géket oltalmazni |ogjúk, akik
lsten és a haza szolgtilqtdban
dIlottak-

SzóIliunk uissza, Iiúk,
képzeletben hatsztiz éaael a
mullba és ismerjük meg, mi-
lgen oolt az első ma,ggar
Szent Ggörgg looagrend,

a
Kik is vdltak azok a louagok'! A középkorban a kalottús-

kodús költségeit, haasak ualaki a kirúIg uagg lalameluik
4agyúr szolgdlatúban nem óllott, mindenki- maga uisiite,
Louas, páncélos uiléznek lenni bizong nem aolt olcsó'mulatság.
A louas.és ló púncelja, a lótaflús, legalúbb 2-3 csallós, louúőz
|egguerhordozó - mindcz sok pénzbe került. Nem csoda tehúl.
ha lovas uitéz csak gazdagabb, íöIdbirtokkat rendelkező úi
lehetett. A lduagok ígg természetesen külön előkelő túrsadalmi
oszlálgt képeztek.

Fénges louagí lornúkat tartoltak, ahol testí és sokszor
szellemi üggességüket mutatlúk be és íeilesztették. És íou nem
lehetelt akárki louag, A loaagi életre késLüIőnek több éui'g"ke/lett
előkészüIníe, neuelkednie ualamelgik |ő.lt uagu a királa Űdoard-
ban, testileg, szellemileg eggarúnt |elkészülii érd,eme§nek lenni
arra,.hogg loaaggd auassrí/c. Aztún jötl a lovagi uízsga, Ha a
próbún megállotta o hell1ét, akkor |énges ünnepség-közepette
a lemplomb_an |elauatták louugttak, louagi kaidot- öuezték a
d_e4ekary. 4|. íogadalmat is kellelt tennié a louagnak : |oga-dalmat a hit meguéd,elmezésére, a becsület megíartdsúia] a
szegéngek, d.rvúk, elngomotlak. ggengék uérlelmére, a nők
tiszleIelére,

. ^! Iova_gstíg igazi aitdgkora a kereszteshúborúk idele uoll,
Amikor szdzezerek mozdultak meg. hoqu l{ríszíus szüIőtöldiét
oisszafoglaliúk a p'ogángoktól, - Neáíeti különbség 'nPtitit
|eltűzték a,keresztet és ezrek dltloztdk éIetükel a hil,-a kereszt
szent eszinéjéérl.

Az clső nagg kereszteshadjúral utún alakull az első louaa-
tend, a lemplomosok rendje, akik a ieruzsúlemi Szenl §Ír
uédelmére szentelték életüket. Szinte szerzbtesrend uoll ez a knag-
rtnd, Ioaagi, papi és do|lgózó iesiierettttet,

_Qnnek_ mintdidra egymris utrjn alakultak meg u louug-
rendek, melgeknek_ sordt mi ís gazdagltottuk egy magyar loa{g-
renddel: a Szení Ggörgg louagrenddel

Ez a louagrend, büszkén vallhatiuk, csaknem a legkorúbbi
u |ejedelmek últal alapított uíIdgi louagréndek közötl.- Példciul
ióual megelőzí a htres angol Szént Ggőrgg louagrend. a.z ú. n.
t é rd s zal ag r end. alap ítás át.
, , A.lapttása I. I{arotg kiráIgunlt (I308*,-t3.r2) neuéhez

|üzőtlik.

2

,|ttiutt lí úntlg,\' ti1x; I g-
böl kerüll _}I ugyunirsztilt
lróttitiru ut ,1rJltidhúr ltilru-
Itisu utútt ( I301)- ldegen
uoll, keuesen ismerlék, nen
igen szerellék eleinle. I>etlig
szép, Iiatal és uikiz kirúlu
uolt, kinek ereiben a |ran.^cia Anjouk aére nrcllell ma-
{t!]ar naguatqi(lnclk oére
csörgedezett, Szerelle a mu-
guarokul, iziu-uérig maglat
akclrl és ttttloll lenni.

Az első éuekbett lennt3-
szelesen sok nehézséggel kel-
lell meg küzdenie : ldzongó.
elégedetlen |őurakkuI, 1tú:rl-
iilőkkel, gyilktls nterétlglők-
kel, akik belolakorlollal- Itil-
lak benne.

Ilne a |ialal nrugyur
l,ouagok elhatúroztúk, hog11
lovagi túrsasúgot alakítanak
a kirúla uédelméte. 1 3 26-ban
S:enl Györgg napjún, úpri-
lis 24-én alapílotlúk meg a
maguat louagtlk tt Szettl
Ggörgy louagrend1t is o l,i-
rúlg iót>úhagplta dlapsuabú-
lgukat. IIz az okleull ma is
meguan az Otszúgos LeuéI-
lúrban, Ebből az alapszer
btilybóI ludjuk meg a kö-
uetkezőket :

A. lovagrentl |öcélja u
Áriszlasi saerctelben oaló
lesluéri egység és a királg
oédelme, Mint lovagok ler-
mészelesen kötelességüknek
ismerlék az Egghdz és a nők
uédelmét is.

A lovagrend ctme: ,,A Szent Ggörgg louagság tesloéri
túrsasúga" uolt, Ruhúiuk: térdig érő |ekete köpeng csuklgúval,
ieloéngük : tehfu nvzőben piros kereszl. Jelmondatuk : Yalóban
igaz vaggok ezen tesluérí túrsasúg irdnt, A tagok száma zúrt
szám: leg|eliebb 50 louag. A, tag|elvétel szauazússal történl,
Ilacsak ega s?auazat szólt is a tag|elvétel ellen, a ielöItet nem
uetlék |öl.

A |öluélel utún az ui lag esküt lell. A louagrend elöIidrói:
a kirúlg,_a iustitiarius, és a kancellúr. Bz ulóbbi kettő a rend
birúja. Euenkint húram ggűlést tarlottak: Szent Ggörgg nap-
jdn, Kisasszonll ünnepén szeplember 8-ún és ianuár 8-ún az
üggek megbeszélése ós ígaz^súgszolgúItalás végelt. A lovagok egv ró-
sze úllarulóatt a kirdtg körngezelében ladózkodtltl -* hiszen a ki-
rúly uédelme voll eggili |őcéIiuk, - ezek hauonkint is összeiötttk
eggszeí ,,a kirúIg és orszúga úIlaptltdról ualó lanácskozúsla".

Szent Györgg napjúl is megünnepelték, Blőíte bőjtlel,
az ünnepen misehallgaldssal és kó?ós ebéddel,

Kötelességük aolt a rcnd tagiuínak a megEegítése is.
Ha eggik louagtórsuk |ogstigba eselt, minden túrsdnak igge-
keznie kellett kiszabadttani,'aagg hozzúiórulní kíaáltdsdhor.
Társuk ellenségéuel barútkozni, túrs(toal hariqot tartani tilos uaít.

IIa uégigtekintünk ezeken a kölelességeken, melaeknek élón
a királghílség és a maggar Szenl Korona oédelme úlI, ltithatiuk,
hogg a magaat Szent Ggörgg louagrend valóban |eiedelmi
louagrend és sajúlosan maggar alkolús uoll.

I{érdezem tőletek, fitlk, nem Szent Ggötgll lloagia-? ít
maggar cserkész ?

A mi uédőttk d.s §zení Gllőrgg, u louagok mintaképe, A, ma-
gyar cserkésznek ki kell töIleni a próbaéaet, nektek is készülni
kell, le kell tennetelc a púbút, hogg azulán a fogadalomtélellel.
a louagrend lagiúvti lehessetek. A mi |ogadalmu.nk is: Istenhez
és a hazdhoz aaló törheletlenhűség,agyengébbek megsegílése ós
ollalmazúsa.

Ezek tették louagrenddó Szent Ggörgg maglar louagiuít és
tesz benneleket is loaagokkti : Szenl. Ggörgg liliomos, srcnl-
koronús loaagiúuá., A magyar Szent Ggörgg louagtend nem szünt meg. Toudbb
él berurctelt, |iúk ! Toutibb éI és vir(tgzik a magaar cserkészel-
ben ! llonászy Fererrtr dr.
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§. }rossz,ü tól rrtárr cngeid a hideg. Htlsz-
szabtrak ltlszrrtrk a napok, rnelogebbck a
;ugrrrak. A Íag.vtrs föld fiilcngcd. A tu-
vasz illata, kollenres földszag iiti me§
orrulrkat. A móly álmukat alvó tügyok
szine kez<l tarkulni. A őszi betakaritós
gondoskodolt arról. hogy- az éléstárak
készen várják a tavaszt. A saürke üör-
zsek, gallyak tátházai niost megnyílnak.
fjból nregintlul a nedváramlás az öreg
törzsekben, a kikristál,yosodott kemiy-
nl,itös,zemgk ítjból cukorrá változnak.
Nincs móg levolük a fáknak, a riigyek,
mógis duzzadnak, ,lüzer ós ezer sejt rrsz-
tódik a rügypikkelyek alal,t"' A kig le-
vélkék már ngm tórnek el a szíík kis
kunyhókban, Ilevetik csuhájukat.

Az, erdő nróg alszik,tl,e gyiimölcsíáink
már tiirelmetlenok. Legtürelrnetlenebb a
marrrlrrlafa. Pedig hazája melcgebb tá-
jakon: Kis-Ázeiában, Nyugat-Indióban
van. ott korábban kö*ziint tre a tavasz,
későbben jelentkezik az ősz. Nem gzokta
meg a hosszú alvást. kitör kunyhójából,.
Dey-két meleg nap óg a rügypikkolyek
lehullanak a kövér virágrügyekról. Hal-
ványzöId losz a fa" pedig csak a vódő
csószolevelok jolorrtek meg. A gaz<la is
szántáshoz kezd, a ,mogórkező dalos pa-
csirta kítróri az új barázdákat. Ekkorra
már mogjelennek a mandulaián a pri,
madonnák, a rózsaszín bimbók. A le-
vegő sem üres. A telvési kirepiilés
után most már véglog kint,sütkéreznok
a szorgalma§ méhek. Edtlig csak a rno-
gyoróbokrokat látogattákl Alig várják,
hogy íeolerlezzenek a bimbók. Vósül ró-
zsaszínbe öltözik az egész fa. A virágok
telt asztallal várják őket. Kelyhü,k belgő
részo raglyog a sok neklártól. A vendóg-'látó gazda azonban g:ondoskodik orról
is, hogy a vendég no tóvelyogjen, e§yo-
nest odatelóUon. Bagyogó, ólénk gzirrt
mellett línom illatot is tormel. Ezt, a
nréhoesko remok szaglá§a máa igon rue,sz-
sziről megórzi. §s töaelobb jutva egye-
nest a'viróg.ra száll. Ez fpntos szárnára,
Beft a móh ogyszerro csak egyíéle vi-
rágra száll, a mandulalák pedig rende,
sen elrrzórtan nyilnak. Otthon a kaptár.
bán okkor 'fejlödnek a fiatal lárvák.
ílzeknek pedig virágporra, írem mózrtl
v*n szüksógük, A jóllaktrtt rr,óhecilkc

t,ijlnködi kis kosárkáj ába a"t *;i"i,t. rítt)!{
cr.tlr virágptlrt, A fcllíirrő, sok poraói.
r,ó§iglátogatja. |fernrí;szettlx, }rogy ő is
[ele v&n virágporral ós az elörtlbajlri
hibirtlea többször oiladiirsölódik, Ilnett
rrrár cleg:et szedett. Megy a rná-,sik vi-
rágra. llzt már kizsákmányoita, Avagy
t,sak mi gondoljuk igy, A hozutt virág
por már ott yan a bibón. Jut ig, marad
is" . A fő, hogy, testvórkéjót beporozza.
,Az öntudatlan kis rabló nern is sejii.
háIly életeí índit útjára. lIert a bibére
jtrtó virágpor azon keresztiil tönr}ó1
hajt, hogy mogtörmékenyílse a kis mag-
rügyet" Belsejóben új csira lejlődik. A
virág petlig óvatosan rejti az ű életet,
,kóaberr. Ioveti rrrenyasszon3,i ruhá;iát, ró-
zsaszín temetővó vál,ik a frissen szán-
tott föld. Eildisre kilakadnak a lomb
rügyek is, kizöldül a fa,
A kis rabszolgók ekkor már nrá> vi

rágra járnak. Toljes Flrrrpával várja
őket a h*lványrózsaszinbe öltözött k3j,
szibarackfa i§" Mi lenne, ha eunyi ter,
mós érne ,ir"g a fán, esl,ik leszorít*ná
a másikat. Ettöl azonban nem kell ló1-
niink. §zázával hullik róla a virág.

Az elsö úttörőket kiivetik társaik. Vi-
tágpompába öltózik a kert. Hófebór rn-

;\ tnarrdulalán
megjelennek a

róz,saszlnú
bimbók

hát öttonek a nrcggyfák, a o§ere§znye-
fák. Feslo{tozó bimbóikból egésr csokor
íeslik ki. A fehér virágok beolvadná-
rrak az ég szinébe, ezórt a csokrokat
zöld lombkoszorú veszi körül. T)e ekkor
már kint járnak a hangyák is, a mirr-
dent pusztító hordanópség. Orvul lúr-
nák mog a bimbókat, hogy * móahea
ju§sanak. Máshová koll csalni öket. A
levelok nyolón kót kerok adztalk* nyujt
nekik mézot, csokhtrgy bókón hagyják a
virágokat. &agyogó pompával nyílik uz
alma ig. Zümmöe az egó§z ta. Yiníg-
csokor virógosokor mellett. Lr, óriáe
csokor halványzöltl a2 elömerószkedő
apró levolok órnyalatától.

Virástonc,er az egész gyümöles,ós, hul-
lik a sok úzirom, nyílnat a körtók, al-
málk, a szilvák. !'ísak a méhek, esen-
desek, megelégedettek az elszürküló vi-
rágok. Tuöá,k, hogp jön a lorró nap
susár, uj színt öltenek a fá;k. Illatos,
sárga, piro,§ termések várnak az újablr
terjesztókre, a madarakra.

\ irrigik az alrrtlf:r

,t barackt^
viráglr

§|



'Dr"

A 2l. orrájoa örsv.rctói ábor 2(X0 cserkérz rászvételével za|lott lc lt otstág hét városáben. A hóvlharos
idóiárál cllenérr e íirlk keményen állták a rtrat, .8cszámolónkat e legk6zolebbi számban íolytati,uk.

Dr. Brlrrsr Brunó min. orzályíónök e vrllác- és
ai közoktlt{sü8yl mlnigzt€f nGvdb€n rzól 1 fiúk-

hor, mö8ötts áll rz orrz. F6cserkósz úr.

A lolyórzóró keuel6|e
örrvezctó.

Tisztcljér a hárrhe3yi cserkérzprrk
Szent Györ3l-em|éke cl6tt

A ludovik{r crprkész r páncéltöró á3yr! kczclósét
lna3yarázza. ez örrvctct6i tábor resztvcy6inlk,

Rövidhullámú tábori rldiókésziilék rrunklben.
l

A lelkes órrvezetó-ielölrek tzor3llmerrn'jcgyzik
a hrsznor clóldísok lnyetát.,

A változó ér hida3 idóiárásban elószór hóviherrll,
meJd ráitonterrel klllctt m.8kürdéni a tábor

rósrtyavóinek.

Á rövld czebedidóbcn dncot tenulnlk és iátéko-
klt mutetnek bc l crerkészck.

4

' fiú*oúautű anri űáeőítót, aa e(niíftíiíl,,
\

akinek elnökt megbizattisa dprílisban leitirt és akt toucibbra {ndr nem utiltalta
ezt a széh de súlgos, nehéz, |drad.sdgos tísztséget ** azonb*n nem btlcsuzunk
Anti bdcsitól, a lapasztalt, ön|elcildozó, ió;sdgos cserkészlisztt(jl ! Iíörtinkben .

mara.d', uelünk tlolgozi.k toudbb, mínt mCIzgalmunk egl]ik munkdsa. Az,
orszdgos íntézőbizottsrig tisiteletbelt elnökké Ődlasztotta, mí pedíg |ítii tiszte-
lettel köszöniiik a ió mwtkdt, amít értünk, mint elntjk uéqzett !

Fényképezőgéppel
kántor Géza íclvétctei

Türelótlllsban.

csomóztr ir volt e áborben.



A púlrai rcglisiik

A rál<ospal<rt.ai regös-
had tán<:osaí

trurulyázik egy b6a,,
tercei regöscserkész

( Kúnto? lclu.)

ní4rt&Ár a lllaallan lllihplikLá íIá,aállan Budaaao*en
,,Ncm sokaság, hancm lélek, s sza-
bad nép tcoz csudadolgoklt. . .,,

(Bcrzsenyi : Magyarokhoz.)

Március 20-án nrgy bcsámolásra tyült.k ürsszc r Cserkészszövetség
legkiválóbb regiishadal, Meg akarták mutatni a főyáros közönségénck,
hogy a cserkészmozgalom lcgííiabb hajtása élctképó és komoly munkát
végez íalun, várogon cgyar{nt. Az esemény fclent6eégét emeli, hogy
az est védnökségét Kodály Zoltán,a magyar zcné rpogtola vállalta.'

Az előkészülotck.
Már ez ünncpély clótt egy héttel hatalmal óld-fehér plakátok

hirdették az G§tGt. Rgvásírárszerű bétűk é§ hárorrr4yerckfe[. Középen
a vigyorgó nCkely Ábd 6yerek. két szélen csy-cti _tisztilg6 reiös-
cserkész. A Csgrkészházban,nagy a sür3és-íorgás. Állandóan cseng
,a teleíon, jcgyekért iönnek.'A szövetség szobáit ellcplk a beérkez6
vidéki reg<ishadak. Plhcnnek, probálnak, maid vár:ost menock nézni.
P&cr bá' mindkét kczébcn telefon, rigy adja ez utrrítá§okat. A §zövet-
tégben mlndenkl ,,re8öl". (Gyengébbek kedvéórt: az ünnepély Órde-
ikében doltozlk)

Az tiaseeíogás és közös munka ereie megblzonyosodott ikkol i§l
ámikor me3kaptuk a döbbenctes hírt, hogy Péter bá't, .z G§t Íörend€-
dezójét kórházbe sállították s azonnal meg kcllett opcrátni. Egy pilla-
natra megállt a munka. Dc aztán még grősebbcn mcgindult. Az ünne-
pélynek ,,csakazénjs" sikerülnie kell, És slk.rült is.

Cscdaliérc;; bocskóunk, nylrfakéreg nadágunk . . .

Fglbolygatott méhkashoz haionl|t . Várcri §zínház környékc.
Egyre-másra iönnek a boldog jegytulaidonosok. (A pénztárnál már
,ncm lgen lehct |egyct kapnl.) Főlcg a íiaalság..A néz6téren nag/ a z§i-
bongús. A crerkészmozgalom legföbb v€z,ötőio vitéz kisbarnaki íarkal
ferenc onszágos íőcscrkélz úr i§ itt yan a többi rróvet§égi vezctóvél.
Hlnrlcn agy kís cserkész lép a íüggöny elé s mégkérdezi, hogy srabad.e,
bciönni a regösöknck. Egyszcrre lánccsörgés, dobogás hallik e nézó-
térről. Onnan vonulnak bo az úiperti regöstik láncos botjaikkal l ének-
,ltk a regiisök lndulóiát: ,,Nyirfakére8 bocokorunl(. . ." Szétnyílik e
íügőny s az orczág mlndon részéből összciött |ó rcgiished (Sopiontól-
Csíkrzeredáig) zen;i az lndulót. Kedves ünnepség következlk .zután.
A Szövctség elnöksége díszes emlékszilagot köt az l. BKlE-csap.t
zászlóián annak cmlékezetéül, ho8y az ó c§apatukból indult hodító
rit|ára a regilomozgalom. A regósmozgalom célkltúzéselt i§mertéió
előadás után mcgkezdödlk a tulaidonképpenl regölés.

A közönsóg ir ánekcll
Egy kis íaluba vagyunk, Dobszóval hirdetik ki az é§ti rcgöstábor-

tüzet § a gyermckeknck a iátékdéluént. Hopp. már itt is vagyunk
a gyerekek kö_zött. A Juliánna elemi iskolr kls trnulói népi iátékokat
adnek eló ((vitnyédi iáték), de el6kerülnek a nagyobbak is. A regiisök
mutatta iátékokat |átsszák nagy gyönyőrűséggcl. Maid a fonóba láto-
tatunk el, ahol a lányok (a S. D. G. tagial) nótára várják a regösökct
meg a legényeket. Egymásután srálllngóznak br a íiúk. Vígan száll a
nóta, S ekkor egyszerre elóáll a regösök v€z§tóic s kliclenti, hogy
mo§t pédi8 a közönség is énekelni fog. M.lnd|árt 9l 13 keldi a ,,HÍdcg
§lól fúi,.édes anyám".at. A tell nótótér clőször elíogódottan, majd
mindjobban belemelegedve friija a régí katonanótát. Jól erlk érczni,
,hogy a slágerektől és egyéb idegen zenei termékektől mégíer!őzött
p§§ti fül is meg tudia érteni az i$azi magy^? népdalokat, A hrngulat

cgyrc melegcbb, bensóségcscbb. Me3unkon érczzük r rciör veráx-
list" emit a bevezctó bcszédbcn hdto,aunk. Régebbcn a rcgórök _ a
íalubln ii*szcrlgölték ez caymásnrk sránt lcgényt" lcányt. A rcgör-
cscrkészck most a! cgymffil clt{volodott vároct és íatut ekerják
öszcrcaölni, eggyé varáxolni. ltt, r Művclódes Háábln, cz sikerült
is nckik.

Gitcrezcnckar, ítrrulyarzó
Kdcldoszkopszerűcn változnak r képok. Most éppen a hódmezó-

vásárhclyirk clterarcnckarát halliuk. Fiúk, ncm is gondoliátok, hogy
ez az cgyszer6, ósl hangszcr milycn szép _dallamokat tud kiadni magá.
ból, ha én6 kezck pcngctik. Aztán e BKlE-sek kónyl vcrbunkiát lát-
juk. (A közönség lába is ütcmcsén mot8ott a néz6tércn.) Ma|d egy
b§zt rcGi +cgiis ugrik elé középrc, s egysál íaíurulyliából olyan
gyti,nyörí hangokrt csalogat clö ho3y lélckzetvl.§afo|tva hellgatjuk.
A hrngulat a {onóban is egyrc tnqsebbn cmelkcdlk. El6u3ranak a
rákospalotal táncosok s olyan kan&ztáncot iárnlk, ho3y orr! rlgy ropog,

A rcgösök artán tovább mGnn.k s meghívják a írlu íiatalságát
az .sti r€töstábortűzrc.

Gszemcgy a íű88öny, szünct kövctkezik.

A lzünct lr érdckcr tanulrájoket hoz.
Az elöcsarnokban Ubul és Elck, e két hír:cs bábjátékos cs.p nat,

ricseit, ném is lchet közclükbr íárk6znl, ennyian bámu}{k óket. (És
még azt mcrlk állítani soken nagyképűen, ho37 e báb|átók csak gyere_
kcknek jó !)

A nézótércn scbcsült ketonák ls ülnek
A nagy zslvajgásban mlndenki l látotakÉl beszél, A rcgibök meg-

nyerték a közönség szívét

Mcgkctd6dlk e ábortúr.
Együtt ülnck e ábortűznél a rcg<ishadak és a íalusi tfirlság. Uira

mcglndul a nótá,á.. Az csti'hangulathoz illóen a mcsék is clókcrülnek.
El6áll a csikszcredal r. k. gimnlzlum cgylk regöse, fihór székcly haris-
nyában s cl kezd me§élní. Vllemi obsltosról gzól a mcsc rtrcg a szamár-
ról, ,,eki" a mcse végén szétrogdalja .,filéke§ cserepclt. Pontosan ncm
tudoin, mcrt ho3y ószlntc lcgyck, én nem ls a tartalmát ílgyeltcm,
hancm a székely |cgénykének zlmator, magyar boszéd(t. (Mcrt valliuk
be, Pesten nem igon tudnak i3aán magyer klejtérscl bcszélni !}

Tánc, tinc, tánt t

A pápaiak nagyszerü toborzótáncát látiuk s a kolozsváriak íegyver-
táncát. Erdekcs megíigyelnl, hqy a tábortúznél r táncok domilálnrk.
Sok az rlj, eddlg még nem ]átott tánc. Csillogó rzcmmel íigyeliük a
l60-asok csürdöngölójét, de akkor ámulunk el igarán, emikor elóíll
cgy pöttöm kaloraszegi g7erek s egyszál íurul|aszóra táncba kezd.
Szóval ncm lehet loírni, hogy mennyl ü$es§ét, er6, íérfiassát, szépseg
volt táncában. Csakhamar vcrrenytár§l is akadt egy másik kalotaszegi
glerek személyében. Vérünkben van a tánc, ar i3azl magyar férfitánc.
(Oket még nem rontották el a városí tangók é3 la'congák.)

Szókely 3óbéságok.
A szókely humor és vidámság is előkerül, m.giclonik Ábel, ar

örök székely meg az apia. Kette|ük évódéséból 3ok kacagils születik,
de nckik ió is., Mcrt a ielenet v_égéböl kitünik, hogy Ábclék nyulat
fognak vacsorázni. Alig megy cl Abel nyulat íózni, riiabb legény kerül



elö, *ki meg a lovát akaria eladni. (Hondanom sem kell, .,regös" ló
sz.repelt. Mármint két regös pokróccal letak*rva.} A nagy alkudozás-
nak se vége, §€ ho§sra, Nem tudnak,megegyelni. Végsó clkesetedésé,
ben a, paraszt elhatározza, hogy inkább a8yonüti a |ovát, Dermedt c§end,
Hatalmas suhintás a ló feiére, irtózatos csörömpölés. -a ló elterül. {}ót
neyettünk a mókán, a ,,ló" feiére cserépedény volt srerelve. ar tört szét,}

A hősök emlékezete.
Néhány nóta után komolyra íordul a hangulat. Hegemlékezlrek

a regösök a szovjetíöldön harcoló hős honvédekről ós szövetségeseink-
ről is. Testvérnépünk. e íinnek tiszteletére a sárospatakiak eléngklik
a íinn himnuszt. Allva hall3atiuk végi3.

"rlpóvé 
váltorzék . víz, mit lenyolek " , ."

§ vé3ezetül rltravalóut egy yef§ következik, Dsida Jenó ,,Psalmus
}lungaricus"-a" Hosszú, igen hosszrl vars és mégis _ a közönség nem
íészkclódik, nem direlnnetlenkedik. f,)ernedt csendben hallgatia a

rninduntalan visszatérő refrént :

,,Épévé változzék a yíz, mit lenyelek,
Ha téged elíeleitelek.

. Nyclvemen izzó vasszeget üssenek át,
Mikor nem téged emleget.
Húnyjon ki két szemem világa,
Hikor nem ád tekint népem,
Te szent, te kárhozott, te drága " , ""

Ebben a versben yoít az est cél!a. Minden g ondolatunkkal, tsttünk"
ke! magyarságunkat, magyar lrazánkat kell szol gálnunk.

§ mikor egyaiakkal énekclve a Himnuszt elaszlott a közönség,
sokan elgondol[b,ztunk ezen a versen. És ugyanakkor örömmel állapi-
tottuk meg, hagy az rliiáéledő cserkészmozg*lom úlabb munkaterületet
hódított meg. A regixclerkésxek ,,rittörö" ínunkát végeltek és végez-
nek ezután i§ égy ínágyafabb népi Magyarország érdekében"

, üéx$gyé"

R.ovÁs
' Bütztgrcén volt az elró or§z&o§ retös kiképzőtlbor, mint a ?l"
Dr§t. ör§v" tábor egyik eltábora. A negyszerúen síkérúll tábörról. le§-
közelebb ré§zleté§.n beszámolunk"

A r.3ö§-clt elkalrnából az ortr. rogö§vez€tótiilt plakátptlyáratot
hirdetett, A plakátokat acsapatokotthonában kellettkií§3geszteni ar *!ó-
adás napiái8, uéna peelig bekúld§ni a :zövetlégbe. A beérketett 22 plakát
körül nehéz volt &ivdlasrteni az elsőket. Részletes ertdmóny a követke:ő:
l. díi §imkóJános309.c, cs., ll. díi §cholr Erik 829, cs" cs." tll. díi Bador
Lásaló |3" cs, rs.

nÉGÖ§N§K lELENTKEzT§l( l
Rákospalotárót: 9l9. sz. Arany János cs. cs. re8ö3hadába: {3'l. Keindl

Ágoston, .l35. Sándor László, '136, Varga Arpáci segédőrsvczető.- Ujpcrtról: 3!. sx. gr. Széchenyi lstván cs. cs. regöshadába;,l37. Brrtl
lstván, {38. Benke |en6, 439. Béky l_{szló,,{'l0. Goiubics lstván, {'il. H*user
László, 4,12. Kubioka György, ,t4}, Liska Ferpnc. J44. Neményi Pál, ,{,í5.

Pincés Géza,'í{6, §*happer Fü!öp 6rsvezető, 447, §zántó f" Ándrás, 44§.
Sz!lwássy Józse{.

I
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A turkománok serege leliesen riogsernmi-
sü lt.

A meshediek fennen dírsérték Harun-al-Ra-
sid kaliía szellemét- aki így megsegítette óket.

Ar örményrubás ember ekkor már a keleti
irányban Bokhara íelé törekedve mérte a
vógtelen utat.

A keresztény kalendárium ekkor l82l
október havát mutatta.

*

Ladákország,
Kasmir és Tibei között. Még a hágók is 4000

méter magxságban ülnek a hegyóriások kö.
zött. Vad vidék, élőlény §emeríe, sehol,
A sziklák, mint réttegt€tő rémek tekintenelo
alá az égbenyuló hegyek vállairól. A &-7000
méteres hegycsúcsok sötét árnyékot borítanak
a vőlgyekre, sziklakapuk ra, mely eken át bizony-
talanul kanyarog ety-égy r]t. Á karavánok ís
sietve haladnak itt át: a borzalmak orrzágán.
üditg. zaid mező, menedék. emberi lakás
rehol. A csend és a hegyek tömegeinek nyo-
masztó hatása megállítja a szív verését. Élő-
lény sem íöldön. sern levegóben nqm mozog,
mégis a félelemtől pettanásig íestülnek az
erek az ide tévedt emberben. A halál biro-
dalma lehet ilyen íélelrnes ezeel e borladályos
hangtalansággal. Az ember kicsisége és a tér, a
hegyek méreteinek beláthatatlan arányal ol yan
szédító ellentétet támasztenak, hogy a sernmi-
§é8, a meg§emmisülés, a halál lélelme görcsös
er6vel ragadia meg a lelket.

ltt, a kietlenség birodalmátian, a félelmek
orsrá3ában, ahol a lélek megdermed, , L§hból
Kargilon át Szrinagárba yelető úton egy fáradt
cmber lnkább vánszorog, mint megy, A csend
és félelmek országában nyu§odan halad
egyre íelíelé. Nemsokára Drasz faluhoz ér.
Nagy gond, vagy nagy bánat íekhetik a szívén,
m.rt n§m hallia, hogy a sziklakapu mögött,
melyen az imént ment át, nagy csattogás
hallatszik. Mintha lovak patái v€rnék á zait"
Csak akkor riad íel az utas, mi kor a lovas csapat
a sziklakapun átzúdul, és a leíüggő sziklák alatt
egyre közelebb ér. A kitáguló vö|gyben a lovak
patkóinak éles hangiát úgy verik vissza szár-
szoros erővel a |égyek, mintha zengene az ég.
A vezetó ,,Hahó ! Hahó !" kiáltásait pedig
mennydörgéssé fokozzák e r€ttentó hegy-
töme8ek.

A tnagános utas rnegáll. A ruházatuk európai
embe reknek mutatiá a c§a pátot. Nincsen
nritől fé|nia aíáradt vándornak. Nincsen pénre,

A,Z otTHAT.§,TtAN ilAN§
Hcgedüs Sámuel professzor kis könyvtár-

§zobáiában az ablak elé állott, s úgy beszétt
hátra vendégéhez, Ugy tott, rnintha valami
nagyon érdekelné odakünn. Nagyokat szip-
pantott pipáiából, Pédi8 az nem is égett. Egyre
iobban baimolódott a pipával, mintha ez volna
lagfóbb gondla. Pedig hiába, meft nem sikerült
e6ykedvűségct mutatnia. A hangiából kiérzett
a nagy meghatottság,

- Hát elment - §zólott. rnikor a hallgatás
már nagyon ráíeküdt a szobára.

- El - ismételte meg Hegedüs Sámuel
szavát Köteles Sámuel, a nagyenyedi kollégium
másik messzehíres tanára.

- Ugyan visszatér-e valamikcr l - kér-
dezte Hegedüs Sámueí inkább önmagától,
3émmint vendégétól.

- Lehet, hogy örökre elment, mert a nagy
úton iáró ember sorsát csak a |ó lsten tudja
el6re, - szólott mély elszomórodással köteles
proíesszor.

- Jeles diákia volt kollégiumunknak. és
nem kevésbbé ieles tanítványa a híres Eich-
hornnak Göttingában. Talán nem is a Barits
,!ánossal, meg a borgátai SzabóJózsáfel kötött
nagy fogadalma vitte el közülünk" hisren iófor-
rnán gyerekek voltak, amikor egy csendes
éiielen szent fo3adalmat tettek. Akárcsak ötsáz
éwe| előbb Tell Vilmosék Rütli mezeién ; de a
svájciak mind fédiak voltak már. Azt hisrem,
:Eichhorn szavai vbltak rá nagy és döntő hatás-
sal. Mond|á!, hogy Eichhorn szemrehányással
illette nemietünket, hogy nem becsüljük meg
kellóen és illően 6seinket.

- Nem Eichhorn szavaira vállalta íel a nagy
utat, hanem íogadalma viszi őt. Férfi volt ő már
ihuszonkét éves korában is, mikor ezt a foga-
dalmat tette - válaszolt köteles §ámuel"

Nem szóltak többet. Nagy" hallgató csend
,borult a szobára, Csak akior ocsudtak í*l,
áikor e nap a hegyek mögé bukott",A Maros partián ugyaaekkor egy íelleg-
hajtóba burkolózott vándor siet könnyű lépé-
sekkel, hogy még az éi btállta előtt íödél alá
iu§§on,,

,{ kalendáríum l819. nov.25. nap!át ínutatta.
*

A nagy kalifa, Harun-al-Rasid síria íölött a
szellő lágy muzsikája helyett kiabálás, vad
lárma, zsibongó, kavargó zaj tornyolu!, s meg-
zavaria a nagy bölcs nyugalmát, A 40,000
lakosú Meshed városának mirrtha rrrinden !akó!a
§gy§zérre kiá|tana, akk*ra r^iadalam tól az ég

6
,-

íelé. Lót-fut mindenki. Már nem is kiabáinak az
emberek, hanem szüntelen segít§éEért ordí*
tanak. Van is rá okuk, mért észak íelól nagy
sereg3el körelednek a turkománok, nabszolga-
vadászok. Haiun-al-Rasid lent a sírban hallia,
hallgatia a vad'rohanást a város utcáin. Hallia
és érti a veszedelrnet, népe nagy baiát. De mit
használ a bölcs kaliía mélységes hallgatása l ltt
lesznek a turkománok mihamari ha valarni
csoda meg,n*m állít|a őket. A meshediek
azonban mo§t nem érnek rá csodára gondolni.

A város északi kepuiánál egy örmény ember
ül, és nyugodtan l'igyeli az öriöngó, íélelemt6l
megbomlott embereket. Olyan zavartalan és
rendíthetetlen békességben méláz maga elé,
mint Harun-al-Rasid, a bölcs kaliía ült vala-
mikor bagdadi palotája tündérkertiében. Áddig
azonban senki sern veszi észre az örményruhás
embert, míg az r:íiuk nem kiált :

- Hoya szaladtok, emberek |!

- ltt vannak a turkománok !

- És ha össte-vissza szaladtok, ta|án vissra-
íordulnak l!

Megálltak a íutók, eszükbe vágott az órmény
§zava,

- Ki vagy te, idegen l
- Ne azt kérdezd, hanem fegyver után íu§s.

lóduíj haza íegyverért !
Aztán tiz€n, száran, löbbszázan álltak meg.

A hátulállók rnár nem látták az órményr"uhás
embert. csak h*llották, hogy Harun-al-Rqsid
szelleme emberi alakot öltött, é§ kiki sra|adion
haza íegyverekért, mert a kaliía velúk lesz a
harcban, és gyöuni íognak. Nemsokára hand.
zsár, tőr, mindeníéle gyilok víllogott a merhe-
diek kezében és gyülekeztek az ésszaki kapu
elé, Az örrnényruhás ember ekkorra. már
elt6nt_

Éppen most robogtak a város elé a turko-
rnánok íéíelmes seregei, még a íöld is meg-
rendült dobaiuk alatt. Megdermedt a vér a
meshediekben,

Ugyanakkor nyu8at felől is egetverő harci
lárma hasogatia a levegőt. A meshediek vég-
képpen elvesztik az eszüket, valósággal üvö|-
tenek félelmükben, pedig nyugatról segítség
érkezett, perrsa lov*sság" me|y kevesebb
ugyen, mint a turkománok hada, de a város
felfegyverzett lakói nagy bátorságct nyernek"
arnint megtud!ák az örömhíp. Az üvöltést
harci kiáltások vált|ák {el és rohannak ki az
északi kapun, o|dalába a tarkománoknak, akik
már szerbe fo.di"rltak a p€íz§a lovassággal-



amit Blvegyenek tőle. mé8is metdöbben ar elsó
píllenrtban. A negy ismeretlenség íélelme
ónkénytelenü1 is hatalmába kcríti a lelkét.
Hirc a csapat odaér, ígyekszik erót v€nni
nyugtalanságán.

- Ki vagy tc magánor .mber | - kérdi a
vezetö érdeklődéssel, de szánalommal is.

- Messziről iött vándor.

- Hovr igyekezel l* Tibetbe akaruam iutni.
- Tibetbe ! Ha élcted kedves, oda ncm

mehc§z. Halálnak halálával halnál meg. szö
nyű végzet várna rád. Hallottál a lámákól t

_ - Hallottám a lámákról,
' _ Mil;k;;;; Til;;ff;_ Csak át akarok raita
törek§zem"

- Ellenségcs íöld íckszik
Jugrla között. Mondi le szándékodról,

- Nem lehgt._ A lámák hatalmán
i8yekQzet€d.

megtörik íriinden

- Azért íordultam vissza Tibet haiáától,
mert meggy6z6dtem erról.

ban, ottkünn mog az ősnyugelorn ícküdt a
táion, és rziklákat répcaztő dermedtsé3 ölelte
kariaiba az egóez vidéket.

*

Az 1842. évnek március hava.
A Himalaya lejtójén kinyilott a t.vr§z.

Enyhe szellő zéndül k resztül er erd6n. A Mt,
Evercst havas csúcsa ratyot a tavaszi napsugár-
ben: A 8580 méter magas Kandzsön-dzsanga
oldaláróI dalolva sict alá a patak, és íürgén
kanyarog Terai vadonában, mely Titalia körül
terül el.

A patak partián. .z Grdri úton cgy ember
igyckszik ésraknak, rgyrc északnek, íöl e
Himalaya oldalán. A lenyugvó nap sugarai e
íák koronáit végigsimogatják. Búcsúenak az

itt metpihcnt utesok. Fáidalom nélkül lépnlk
át az örökkévaloságba.

A kormányzósági palota kanceliáriálában két
ember besrélget: Dr. Campbell, i kormányró
és Griífith, az orvos.

- Elmcnt - szólott igen szomorú hangon
e kormányzó.

- Orökrc clment, íájdalom nélkül távozott
közülűnk, ctyetlen panaszszó nem hagyta el
aiakát, pedig soket íáredott, sokat küzdött. Az
Angolblrodalom soha nem íelcdhcti cl érdc-
meit és szol3álatrit. Ha arra 3ondolok, hogy
nagy és ncmes slndékát nem vdósíthatta meg,
ho3y ncm iuthatott cl nemzetc óshazáiába,
pedig egy cmbcrélctct áldozott reá, llig tudom
visszataftani magamba l vádaskodást a cors
cllen, Ha cnnck az cmbcrnek e küzdclmeirc és
az utolsó óráira gondolok, mclyekct mrllctt;
töltöttem, arra a lelki békességrc, mellycl
átlépte a íöldi élet mczsgyéiét, azt kc]l monda-
nom, ho3y nála nagyobb embert még ncm lát-
taífl,

- Jclescbb volt, mint Áxiai Társaságunk
tudós ta3|ai közül bármelyik * mondia
komolyrn és mcggyöz6désscl a kormányró._ Erós lélek volt.

- Nézzcd, Grlfílth brrátom, nézd Gtt i
térképct : Tnnssytvanir-Balkán-Alexand-

ria-€y prur-Alc ppó-Ba3dad-Tcheán-
M ethcd-Bokhen-Kabu ]-Lahór+-Leh-

Zan3la-Phukal-Kenu m-Kalkutta-Dard-
zsílin3. Ekkore gyelogutat olyan nagy vcsredcl-
mek között, mint amekkorák itt lépten.
nyomon lesclkcdnck az utazókra, cmber még
n.m t€tt mca soha.

- Ncm czrek, dc aokmlllió cmbcr közül
rcm akad ilycn, csak mindcn 3rár évb.n .ty,
- Ncmzetének óshazáiát kcrcste. Tibctcn

kcrccztül .k.rt odriutnl, mcrt márfelé mé8
|obban la voltak árva az utek. Ezért kellett h&
etztend6t lámekolostorokban töltcnlc, hogy
jánesabb lcaycn a tlbeti nyelvbcn él buddhiz_
musban, mint me3uk e íámák. E nélkül a lcg-
3zörnyúbb hllál Ti bctcn kcresztü lmrrészkcdni.
Moorcroft William, hazánk nagy fir, adta neki
ezt a tanácsot, mlkor a kartlli titon Drasz
falunál olha3yatottan, halálos levcrtsé3ben ta-
lálta. Ha Moorcroft Wllliam r.á ncm talál, ott
ncm lell vél*,lenül r k.r8ili rltoii, nyomorultul
elv.szett volna szcgény barátunk.

- Ábnínd után, rzép ábránd után íutott -szól hogszti hall3atás után az oryo§.* Nom yolt az ábránd, hancm szent vállal-
kozás, ilyen .mbcr.k tartiákvállukon nemcsak
a kicsiny, de e nagy birodalmakat ir.

- Embcríeletti íeladetra vállalkozott,_ Aklnek a lclkébcn olthatlghn láng ég,
annak a számára nincsen emberfeletti íeladat.

A két íéríiú abbahagyta a beszélgetést.
A kormányzó hozzáíogott napi ielentésének
megírásához Kalkuttába.

,,Dardzsiling. 1842. április ll, - Ma hainal-
ban öt órakor Kórösi Csoma §ándor, székcly-
magyar tudós, az emberi kitartásnak és féíias
küzdésnek példátlan hóse elhunyt. A tcrai
erdóben mérges szrlnyogok c!ípésétöl kapott
láz ölte meg. Az An3olbtrodalom tyá§za nem
lehet kisebb, mlnt azé a nemzeté, melynek
tagia volt. Az áiala írt szótár és nyelvtan lesz
a mi indlai uralmunknak . . ."

A kormányzó meghatott lélekkel írta a
ielentést, az o|thatatlan láng , meg hazasállt,
haza Erdélybe, és rlj lángokat 8yuitott, úiakat,
olthatatlanokat, melyek ma i§ ott égnek a
Hartitán, a Királyhágón, a Tiszaháton, a Kun-
ságban, a Dunántúl, §zertc az országban.

Amelylk magyar fiúnak a kebelében ez az
o|thatatlan láng ég, 19,12. április ll-én reggel
lelkével elszáll a dardzsilingi temetőbe, és néma
íőhaitással tiszteleg K6rösl Csoma §ándor
síremléke el6tt, amelyre ragyogó betűkksl
írták fel egy magyar ember dlcsőségét egy

mennt.

- És mégsem mondasz le szándékodról ?* Nem.

- Erós ember vagy. Most azonban mégsem
tehetsz mást, minthogy velünk jössz.
* Es ki va8y te ?_ Moorcroít Willlam.
A magánBs vándor kérdóleg nézett Moor-

croít Williamra, aki azonban ném volt hailandó
többet mondani. Egy pillanatig tünödve nézett
maga elé a íáradt utas, s aztán halkan szólt :* Voletek megyek,

A szomort] ember íelült az etyik vezeték-
lóra, aztán tovább ügettek. A sziklák vissza-
6atto8ták a lovak patáinak éles hangfát.

, l823, esztendő karácsonya,
, A zanglai kolostorben Szangie-Pun-Cog láma
uiiait tenyere kÖzött morzsolva halkan meg-
legyzi társának, aki egy nagy könyv íölé haiol,
olvas és jegyezget,
* Ma reggelre minusz 25 fokra szállott alá a

hőmérséklet, odakünn meg 50 fokos a hideg.

- Jobban kell fűtenünk.* Nem lehet.* Akkor úgy is ió lesz.* Erós ember vagy, Szkander bég. Csodál-

erdótól" lomboktól. A vadon mélyéből vad-
állatok üvöltése hallatszik, A vándor meg-
borzong, mert a vadek üvőltése egyre közeledik"
Tudia, hogy párduc, tigris is tanyízik az erdő-
ben, meg más fenevad is. Nincsen íegyvere,
me8 ha volna i§, mit ér az egy magános ember-
nek itt az ósvadonban, a ,vadak országában.
Egy ember mit sem tehet a reá lesclkedő sok
ellensé6gel szemben, Pedíg neki el kell iutni
Lhasszába, onnan meg Jugriába. Eszébe jut a
védekezésnek ogy módia. Tüzct rak, hogy
ennek lángiával elriassza a vadakat, elűzze a
szúnyogokat. melyek nagy raiokban izállnak
körüle. El is ül a vadak ordítása, tovább húród-
tak. De a tűz ís hamvába rorkadt. Most aztán
annál jobban íelzendül a szúnyogok danáia.
Ott muzslkálnak az utas íeie körül. A fáradt
vándor lassan álomba merül. Alszik mélyen.
ióizűen. Arcán elsimul_minden redő. Mosolyog.
Bizonyosan álmodik. Almodik szépet, talán az
édesanyiával beszélget. Talán otthon yant
talán a boldog gyermekkor emlékei között iár,
és íűzíaparipán lovago{. Edesen szendereg az
öreg, íáradt utas.

A szúnyogok e3yre dalolnak íeletie, rá is
szállnak, meg is csókolják, álommézet csókol.
nak az ajakára, malytól örökre elalusznak az
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idegen nemzet fiai. Csanády Sándor



GóI clégertetterr hátradólt, Szórakozott8n tgpogato ujjai
r<rrrajárl,ák'a bőrruháján éktelenkedő szakadá*ókat, amiüet
a szrlvjetgolyók nrirtak oda. .- Úgv... ús},! Egv-két haga-
rlás a ruhán, a gépen, a húebarr ie, de minden réndbon.
AnTiórt elindrrllak, teUesitették. Emollett máe édeskevoset.zámit. fgy gondolta. öt-hat poro alatt tikerül felsorákoz-
ttiok ós akkor... két kézzel kgllett megkapgszkodnia, annylla
negrózták, döntögették Jobbra-balra & gópot a maJdnem é-rtÍ-
tésnyi közelben szétvetődő. nehéz tégvédelmi grónóiok. Oldalt,alattnk, lölöttiik tüzes bundájú nyájként szómlálhatatlangyoreasá§g:al szaporodtak a robbanásfelhőoskék"

A későn ocsúdó olhárítás magára taláIt ós bosszút lihe8ve
tüzíüggönyt lótt fel * távozó gópekre, amelyeknek o§&É a
motorzúgása hatolt lo a fóldrg a felhők íelőt. Áz előre beméri
tiizegzközök: nehéz góppuskák, sépágyúk, nagykaliUerti-ei-
hódtólövogok ontották dühödt dörséi§ot 

'rorüano 
nasí"üt

§zekedetlenul.
r A légcsavarok levegököroi sziporkázó réztányérokként
tlxillog:tak a förtelmes túztjáték világosságában. A bal §zórny-
rilerr sz,emperzs€lő erejű íény szikrázott fel s tz orkánsz€rú
lógn.yomás pehelyként nyomta oldalra a bombázót, aztán ká-
bitó, meredek zuhanással csúszni kezilett telelé.

Gál szeme babonázottan topadt rá a íelgörbült, kicsipkó-
z€tt lemozü szárnyrgncsra, amelyböl vastag sugárral fecgken-
rlezetl a benzin a lorró motor felé.

A sép ztthanása azonban nóhány szóditő pillauat trtán
kiegyensúlyozódott a.z ópségbon maradt kormánylelületek
rryomása alatt- §ötót volt ismét, a tüzfüggöny már mögöttük
gyttjtogatta a c§upa§z mennyboltot s a bal motor hallgatott.
Legc,savarja helyén töredezett. rövid esonk szúrt a levegőbe.
A benzin meradéka esóként zuhogott a szétszakadt tartályból
rnég mindig, tte lesalább már attól nem kellett tartani, hogp
lángralobban, §zgberényi klkapesolta a gyujtást.

A hátgó séppuskaállásban kenéz szakaszvezeiő épségbon
volt, de §zabó őrmostert hióba §zótogatták. Végtelonül halk
bugyborókolág volt osak a válasz. §ál hadnagy rostz seJte-
lerymel kúezott hírtra, hogy lenózzen a gondolába- Felsóhajtott.

Áz őrmostor féloldalra csúezva hevert s szája ozélén pa-
takzott a vór. Behúzatta a motorral a gondolÉt § mikor
kétirbl, odafurakodott §zeberónyi mellé, rámutetott a padlópa
tlobott, össze-vissza lyukgatott véres ejtőernyőcsomagra- §zinte
darabokra saedte az a 8p,lyósorozat, amotyból esy §zabó dr-
nrester tüdejóbe is íúródott,

- Hozajutunkl - kérdeztg érdesen pilótáját, de mielőtt
felgletet kapott volna, megint megrázkódott a gép és e kö-
z.épsó motor üresen íutott tovább. Akket psttsnt le róla a
sórült lógeeavar. 'A második...

- Most már baJoeanl - szúrte a szót §zeberényi.
összenóztek, aztán tekintetük a szótroncsolt ejtőernyőre

trivedt. Dgy bajtársuk mentóggzköz nélkül maredt. §zebe-
rónyí hadnagy mintegy saját ma8ángk bólogatott s nézte
a tórkópet, *mely a m€s§ze-mo*§zonyliló moosárvidéket mu-
logatta.

- Mogpróbálom levinni a gópet! mondta vésül
szdrazon.

A hajnal első világossága lasean szótterült körülöttük és
hallották a leve§ő suhogáaát, emint az élő mozgósát €lve§z-
tett sép győzetlelmeskedve e{órülésein, majdnem klfogógtalan
sik}órepülóssel eregzkodett a nádasok r,ógeláthatatlan, roz§-
tlágod<i íoltja felé, amelyot kékes viztükrök szag8attak meg.

fis a sóp móg mindi8 telJesítette kötelessógét, magassá-
*ál. alig-alig vesztve vitte óket. Mór sok kilométer távolság-
ban volt mösiiítiik lógicgatájuk holye, köröekiiriil iireeen ter-
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peszkedett a látóhrrtár. A század töbhi gópe úlQ§§ze járhaleltí
a horizorrt atatt. Gál hadnagy a rádióval kleérletezett. A veió-
kéazülók működött s a saját hullámhogszukon szaporán pat.
togtak a jolek. A századparanogrrok }rívta óket, hlvta szaka-
"datlanrrl. Azonban az adókószüléket hiába próbálta begel:-jeszteni. A szekrényke, golyók csillagalakú bevágóilásaival
homlokfalán, süket maradt. A százarlik kísórletnól önkéntelen
vállrándítógsal fólbehasyta a kinzóan meddő vállalkozást.

A moosár alig-alig ötvon-hatvan móterről suhogtatta rr
szélben nádbugáit.

§zeberényi órtbetetlen mondatot próselt ki fggai közül.
- Kössótek be magatokat - ismótelte aztán ért,hetóen, -Leszálló hely sehol.
Gól hadnagy a keskelry folyosón útt" hótát, lábát neki-

íeszítette a fémfalnak és gyöngódgn ölébe fogta az eszmólet-
Ien őrmegter fojót. A nádszá|ak hallható surrogá§§al §imo-
gatták a kieresztett íutómüvet, aztán hirtelen eltakarták az
ablakokat is, majd .felsuhogó vizözönben futott a sép. Hir-
telen torpant meg, aztán loteai, szinte ringó mozdulalíal
fejreállt. Még csa,k ki sem lökődtek helyükből.

A'rádióe-lövégz tzakaszvezctő feltópte az ejtót, kiugrott
a közeli zsombékra. s lelnyúlt izmog karjával §zabó
őrmesterért. /

A nehéz gép alatt glror§en süppedt az átázott, gyeng€
taloj, amely alól híg iszap pölögölt ki s alig dobálhattók ki
a szúk§ége§ holmikat, ply mohón szivta magához a dágány
zgákmányát. Fel kellett gvujtaniok e]hagyott hűeéges osztólyos,
társukat. Rövid lól óra alatt elnyelto az ingovány. §mberi
erő többé onn&n visnza nem §zerezhette. A késó ószi nap a
nyár íorrósógóvat siitött fet. Kabátjaikból hevenyé§zett'ágyat,
vetettek §zabó őrmesternek a közeli gűrú bokrok lehajló ágai
alatt, óg magirrk ls lchúzódtak a leveles fcrlezékbe, hogy a tér-
kép íöló hajoljarrak. Mérhetel.Ion l.ár,ol*ágokyg nem mutatoi.i
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€ürberlakta helyet. tzinte ogószen a frontvonalig. He élelorrr-
hez tudnak jrrtni, akár itéletnapig kihúzhatják feltede-
uetlenül vagy ellopódzhatnak a frontig és megkísételhetik
valamely pontján a hazatérést.

§zabó őrme§ter hörgóse ríasztott,a íel mindhármuket á-
tervek hánytorgatásából. §zeberényi harlnagy a láza§ sebo§ült
foggora közó eröszakoit nóhány korty vizet ... és már tudtóh,
€gyetlen elejtett szó nélkül is, hoeiy margdnak, maradnak
mindaddig, amig b*jtár§uk annyira, lábra nem kap, amig
mindnyájarr indulhatnak, v&gy...

irassarr eltolt a dólolótt. A rnocsár némaságát gkkor törte
meg olsó izbon külső z,aj. Repülőgépbúsós! Feszülten lestek
ki a bokorbarlangból. Egy vöriiecsillagos, kótmotoros távo}-
íeldorítti húzott el egészen elacsonyan a nádas fölött,

- No, csak nem benniinket kutatngk!? - mormog:ta Gál
hadnagy c§€ppot §em 

'ókedvűen, 
de a kihagyó motor köhögó-

sére elnémult. Mindhárman lelkapták íejüket, sőt kgnéz sza-
kaszvezatő, a tádiós, mintha, hirtelen kitöit volna rajta a té-
boly. telugrott § mire a kót hadnagy akár moccenh&tott volna,
nyomtalanul eltűnt a sűrüségben.

- A aaerenosétlon! * clitlergett fel a forróságban i§. §zó-
nakozóan §zeberÉnyi, a.mikor a hiábavaló kutatás után visz",
szakeriilt a tócsák közötti kiosiny földdarabra. - Meghábo-
roclott.

Kényszerü tótlonsé§iikben szímbavotték hcrlmijukat. l'egy-
verük volt. Revolver ós Gál hadnagy góppisztolya, Élelmiik
i§ akadt, r:zűkös beosztr{ssal két.három napra.

- Mondhatnám, szerene§ég kónyszerloszíllás. ha §zabó
átlapota riem'lonne aggodalmas és ha Kenéz itt volna kijziit-
zóttünk - m()rmoÉtta Szeberényi fanyarul.

Egyszerre csak Kenéz ott termett váratlanul. &hogy el-
túnt. Lihegve, vörösre gyúlt arceal kibukott e nádrengstag"
ból. §zakadozva, elfulla.dva hadart.

- Gyorsan . .. a táyolteltlerítíi . . . Leszáll, giondoltam, Le-
saállt, Itt, nrindjárt, szükoólrrepülótór a nád kózött. Bonelinl
ve§znok fel,.. Csak nógyen vannak! ,- óg szeme r&€íyogott,
inzolt, mli,nt v*lahányszor, ha vakmerö vállalkozásra indult
a század.

I\íegórtették a hir roppant fontosságát, a 1ehetösógot,
€gvotlon perctöredók alatt. 0sak egy &g§dalmuk volt: §zabó
örmester. De a szakaszvezotö felkapta a sebesültet, rnint egy
kis ölbeli gyereket.

- Ötszáz móto, írí! /.- fújt,a és már törtetett is elöre.
A szól folyton borzolta a. nádet, gu§ogtett&, zórgette rls

a,kkor seíi vehotték volna őket ószrg idejekorón, ha figyel-
nek. Túlságogan el voltak loglalva azonban a benzintiiltii-
gotós utáni cigarettázással" A nógy ellenséges repülőkatona
oit ácsor§ott a góp órnyókot nyujtr'l szárnya alatt a starthol.y
§zólón, amelyet e viirö§ rémuralorn fegyencei teremtettek rrteg,
elhulló ólelükkel rlön§ölve 1e a tiildet -- ós bambán rámeredt
a tór szélón lolbukkanó hárorn magyarra.

A góppisztoly éh€§, fekote cgtivo nriigiil felcsattant Gál
hadnagy elszánt hangja:l HoFo ruki! ... Fel a kezeket! ...

A karÖk lassú, tétova mozdulattal ernolketltek vállmagas-
ságig és GáI lellétekzett. §yőztek! . . .

-. §zgdjétok el tőlük a fo8yvert! -- vctette oda társainak,
le nem véve tekintotét Íog:lyaikról.

A balgzélen álió keselytiarcú, vadkülse;iú, börruhág §zovjet
rgrriitő et<kor §z,inte akrobatai ü,gyo§§ósgel, fólig bukfoncet
vetve" bajtársai miiEó ugrott, testiikot használva védőfaln*k
és majdnenr egyazon lendíitettel eltúnt a gép nyitott ejtajá-
ban. Mtlzrlulata elég volt ahhoz, hogy feloldórljék a másik
három szovjet katorra dernredtaégo irr. Rúgókónt lökték kezii,
ket revolvertáskájuk felé. Gát hadnagy tenyorót a géppi§z,
toly agyán kiverte a vefiték. Trrdta. hogy lőnie kel|ene, de
agyában egymá§t kergették közben az eshetősógek, hogy nri-
alatt itt tüzharcot vív, 6 nregrtgrott rregyetlik odabenn hasz-
nálhatatlanrrá silányithatja a gépet, lelretetlenné tóve haza-
jutásukat, tekintetét, fegyvere coiivót kóptelen volt elfordi-
tani a k6tnrotor<rs, Lockhead-típusú távolfeltlerítő orrkupolá-
járól, merfi a bizonyosság meggyöződó§pvol ttldtt|,, hogy az a
szikár, feilbto alak ott bukkan majd fel\valahol.
, A percközclséghcn rejtőző jövő k(rrrlrigeit kettő§ revolvor-
lövés oldotta meg. §zeberónyi hadrragy ós Konóz §zakaflz-
Vozető egyszerre tiizelte'k. Ha]lott/ ig, nem is, Figyelrnének
minden atómja a kupola üvegezésén keregztiil a pilótaiilés
mögötti honrályba fúródott, ahol valarni halvány árny nroz,
dult. Kópzelődés, valóság?| Mindégy! Hallotta saját foga c,si-
korgását, m,ikor olhúzta a géppi§ztoly ravaszát. }rárom rövid
sorozatot ere§ztott az ülós mögé, aztán lelkeszakadtából ro-
hant a géphez. Lába önkéntelenül átugrti,ta az előtte heveró
testeket s feltendült a fülkébe. Az áijárót egy ö§§zec§üklott
test töme§e tor}aszolta el. A bőrkabátorr a politikai biztos

}

Fehér íogakkal
minden arc rokon§'zenve§ es szép. Ragyogó

fehér fogak elérésére regsel és e§te a

pompá§, üdítö ízü Chlorodont íogpasztával

tisztítsa fogait. Már rövid használat után

gyönyörti elefántcsontfényt kölcsönöz.

Tehát ne feledje el:

rangjclzése viirö§iött ós a horgasujjú kéz. még a htlálba der-
metlve is, az ijnindit,<lkar után nyuladozott . . .

kiinrr a téren ncm esett tiibb lijr,ós, csak ziirzavaro_q moraj
ömlött be a nyitott ajtón ée nrire újra kijutott volna, Kenrlz
szaka.fazvezető kapaszkodot,t fel, maga előit taszigálva tz egyik
lelegyvereaett viiriis pilótát.

- Készek vagylrnk, hadrragy úr! .- jelontkezett,; mintha
a laktanyaszobából órkezne, ós már tordul| is, hogy Szebe-
rényi hadnagy ölí,ből a gópbe emelje Szabó őrmoster ernycdt
atakját. A gzovjet pilóta a góp oldallalának támaszkodva
komoran nézte a politikai biztog holttestét.

-- Felálrlozott volna bennünket, hogy ó megrnoneküljön!
- mormogta tört nónretsóggel, aztán engedelmegerr a padlrira
kuporodott. hogy mellette §zeberényi orlaférjen a pilíltaiilés-
hez. \rissza sem néze{,í bajtársai holttestére, a.melyck lagrian
loltiá onyész;tok a kólrnyerlón, lelomslkgtlő repíilőgóp alatt,

Gál hadna,gy mogsimitcltta örmostore homlokát, aztíln, a
kiitóshez nyúlt, hogy rnegnézze, nem csúszrrtt-o o1. Az érin-
tésre §zabó felesznólt. Tekintete esodálkozva járt körbe,
aztán hallhatóan susogni kezdett:

- Tsmerotlen masirra, de úgylátszik, mégis a mienk! Va-
tami történhetett, amióta egymásba puskáztunk a Ratával,
dehát nasyot}b ba-i mégsem egh€tett, mert nem hinnílm, hogy
a mennyországban repülőgépen közlekednének.

Gá'l hadnagl, a szájára szoritotta ten},,erét:

- A beszéd nem tesz jót magának. Szab(') pajtá§! -
mondta túláradó örönrmel és benrr a kis rádiófülkében meg-
igazitotta a mikrofont, hogy az őrmester hallja 'az üzenelet.
Aztán mikor a hivtijelte jelentkezett a hazai repülótí:r, szlr-
tagolva, megismételve leadta a jclentkezést:

A J-3 bombázó hajózószernélyzete egy zsákmárryol,t Lock-
head-tipusú, kétmottlros szovjet távotteltlerítő' fedélzetón haza,-
feló repül, A repülőtórre sebe§ültszállitó gópkocsit kór...

Nóhány pillanat nrulva nregkapta a feléletet. Akkor előre-
szólt Szeberényinek:

- Négyczer nróteren tartsd a gópet. Irán"v ószak,ószak-
nyrrgat! - azLán a repülőindrrtót fütyürészve eltoglalta ho-
lyót a krrpolában lévó góppuska mellett.

Másfél óra mulva felnevetett és odadtinnyösíitt piltlt,á
jához:

* Ún a helyetlben, úiy isnrerii,l lnódjára. nreglengetnilnl
a gépet, nehogy a saját vadászaink treiórrk lövöldözzenok -* ós

a jobbra-balra hintázó fiilkóben kirryitva az oldalablakot, bíir
sapkájóval ö is irrtegetni kezdett a felójük szá$rldír vadá,
gzoknak.

A mórgtls tiarazsakkónt zúgó vadászgaázad pedig, mint a
tegtőrök, kiizrelogta a távolfeldcrítőt é§ a balolrlalon elsrrhanri
sép pilótája, Nikolónyi zászlós, nem állhatta rneg. hogy tri,
fásan meg le tázza öktót a hazatérók feié:

* Banda! Már giircgtre togott benntinket miattatok 1í

fólsz! - ü,völtött bele a levegőbe, mintlra bajtárgai moghall,
hatták volna. * I]líiro élvezte. hogy ebből az esat,ből milyen

( \1ige,)
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felkelós után ós lefekvés elött

tliigiinyőaós laqz egte rlz ebétllőben.



A REND HADSEREGE

t'íz§gája
fK*tács |elt:

_ Segítség! - Rend6r! * kiáltanak" ha
yalakit bale§et ért, Jón a rendór, intézkedik,
kihívia a mentőkat s ha sérü|és történt, ki-
hívja a baleseti járőrt is, Ki ne látta volna még
azt a §zirénázva §zá8uldó kis 8éPkocsit, m€l},et
r§ndőr y§ret s mellette ugyancsak rendőr ül a
kocsibrn. Pillanatok alatt a helyszínen vannak,
rnegái|apítják mi töftént, leíényképezik a hely.
szint, megállapítják a íéknyomokat. felmánik
pónto§anl hol történt a baleset. megállapitiák
aít i§, hogyan történt, ió yolt-e a fékberen-
darése a gároló kocsinak, száraz volt-e az út-
te§t, v€y nedves, miíyene k voltak a látrirsi
viszonyok, * szóval feljegyzik mindazokat az
adatokat, am€l},§kre az eset elbírálásánál szük_
ség lehet, A fényképen kivűl olyan'pont§s
helyszínraizot is kószítenek, mely bármelyik
rnérnöknek ís b*csületére válnék ás eeen rész-
letesen leírják a heíyszínen észlelt adatokat.

A ba|eseti járór a rendőrség egyik legíia-
talabb intézménye, mindössze nehány év óta
működik, de e pár év alatt teljesen nélkülöz-
hetetlenné tette magát és óriási sikereket ért
el a baleseti ügyekben való bíráskodás alapos
megkönnyítésével. Rendszerint fiatal rendórök
a |árőr tagjai, akik íelváltva éi|el-nappal rendel-
kezésre állnak s mihel/t valahonnan balesetról
rzóíó teleíonjelentás érkezik, nyomban oda-
sietnek, A rendőrf6parancsnok§ágnál csak
annyit hallanak pl,: Aréna-út 70. A többit már
elvé3rik ezek al ügyes, különle§es kiképza§ű
rendórök, akik ép oly ió! íényképeznek, mint
rai:olnak, gépkocsit vezetnek és szabatos" góp-
pel írt jelentéseket szerkesztenek, Van nap,
amikor útyszólván íéló,tnyi nyugtuk sincs"
m§rt hol ide, hol amoda kell sietniök.

A rendőrségnek rövidhullámu rádióadó ér
vévőké§lülék€i is vannak. Az összGs őrszobákar
ellátták szolgálati rádióvevókéizűiékeltel. lgy
váli lehetóvé, hogy eg7 büncselekményről pilla-
nat§k alatt az összes 6rszemek értesúlnek s
8ermé§lete§en elvágják a tettes elól a menekü[és
útiár. Rádióval {elszerelt gópkocrik is yanna,ka
rendórség szolgálatában, Ezekben *8y-e8y edó-
vev§ készülék van s útközben is bárhonnan tud-
nak i.l€nté§t tenni a központnak, onnan kapiák
a tor.ábbi pal.anc§ot, Ezeket a bonyolult gépe-
uet€k*t is mind-minirj rendőrök kezelik" nkik
előzőlcg rádiótáyini§i-taníolyamot ls vágexek"

A csapatszállító gépkocsikat is rendörök veze-
tik, Ezeken ?0*30 rend6rt §zállítinak oda, áh§|
szükség van györ§ megielenó§ükr€. Különösen
tömegmegmozdulásoknál, nagy§uÁbású ünnep-
ségeknél, va3y lüntété§*knél !áthatiuk ezeket
a rTagy gópkoc§ikát, mely§k |ehetővé teszik
nagy*bb rendóri erők 3yors beavatkozását,

Ki nE |Tallatt vrrlna rnég a rendőr,kutyákról,

?ü

.,],i

e:ekröl a hűséges rendórinasokrc{ 4 A íöváros
belső területéi} teríí}észetesen *incs náiuk
§zük§ég. Annái nagyobb szükség *arr azonban a
külterűleteken, ahol sok a beépí,retlen telek,
bo ótos, a büntettesek elreitőré*ér* alkalmas
hely. Ki§pe§ten, P*stsze*te rzsé beten, U|pesten
és Csepelen vannak rendőrkutyatelepek, ahol
ezeket az ügyes, hűséges állatokar idonrít|ák,
rendőrkutyává nevélik, Hegtórténik. hogy éiiel
a rendőr mellett haladó kutya hirte§en nyug-
talan lesz, eliramodik, s mielőtt a re,ndór észre.
vetl volna valamit, a kutya már hozr !s r tyuk-
tolvalt, vagy betörőt. Nincs menekvés töle.
Csak kíséri ar elíogott embert, de eközben is
folyton a lábát íigyeli s ha az illetö ménekülni
akarna, rógtön elcsípi, vagy épen le is teríti,
A íővárosban rnintegy kétszáz rendőrkutya
van rendőri szolgálatban. Ezeknek a nevelését,
idomítását is rendórök végzik, akik azután
szolgálatban §okka' nagyobb biztonsággel és
§;kerrel végrik teerrdőiket, mintha kutya nem
voína velük" A}talában német iuhásrkütyákat,
airdaleteriiereket. dobermannokat §roktak
rendófkutyává nevelni, szóvat nagyobb, erő-
teljesebb, íúrgemozgású kutyákat, A kiképzett

1liarlri * rttt1-1ill
i:l ki g ll vg l;lt lr

kulíát n vlletörendór rend§uerínl lakás.n
iertin, ó maEa cilti" Nem is íogad el ez másrói
egy ííhtor §§m. Az uipe§ti kutyátelep egyik
nevelti€ kitünóen ért rhhoz, hogyan kell r
verekedőket §zétyála§ztani, Hr több búntettes
más-más írányba menekül, a rendőrktrtya €gy-
kettóre elíogja óket s gardáiához,ytzeti, úty,
ho3y egy íendór, akinek jól idomít§tt §roltálati
kutyáia van, ct}.mn8a akár eg*rr tárca§átót
könnyüszerrel bekisérhet.

A r*dió müsorából, de nagyobb hazaíias
ünncpélyekról is irmeriük a kitünő rcndőrzene-
kart, rz or§zá8 l€giobb zénekarainak .tyikét.
Ennek trgiai §gytól_é8yi8 rendőrök, tkik
§zükség esetén ép úgy rendóri srolgálatot i§
telie§ítQnek, mint többi baitársaik. Nyugalmas
időkben termé§z€t€§en csak a zenekar keretén
belül használják íe| óket,

*\ közlekedési rendőr ir igen népszerü alakia
az ut{ának, Ez is nehér és igen felelősségtelies
szolgálat, híszen nagyrészt a köelekedési rtndór
ügyességétőí és éberségétől íügg, hogy nagy.
íorgaimu ponrokon nem tórténnek baleset*k.
A közlekedésl rendórnek igen ébernek és
szemfülesnek kell lennie. Ez a szclgálar alapesan
igénybeveszi a teliesitőképességüket. ezért
6ket. *llentétb§n a többi r.ndőrókke'. hároür
óránkint válriák.

Á kerékpár.os rendörök kette§év€l §zökták
végigportyázni a részükre kiielölt útvonalat.
Nesztelenü!, lámpa nélkül §urnnnek a §ötét
éjts:*kában épúgy, mint nappa§,-éberen í;-
gyelve az utcd életének mindan mozzanatát.
Gyakori ielenség, hogy éi|el valamelyik üzlet-
a|tó alián világosság szűrődik ki, ,{ betijrók
nlugödtan dolgoznak, mikor váratlanuí Íel-
tartott Pisztollyal kerékpáro§ rendórök top-
pannak eléjük s eláriák a m€nekülé§ tltiát. s§
32eri §e száma annak a sok sikeres intézkedés-
nek, amelyeknek korékpáros rendőrök a hósei.

Sportteli€§ítményekben §em maradnik ám
el a rendórök. Kitünó úszók, birkorók, súly-
emelők, bokszol{k, síversenyzők kerülnek ki
közülók. Szóval : amit a ió cserkész tud, abban
a rendőr se marad el, mint ah68},an §ok má§
vonatkozásban is hasonlatos a c§erké§lélet a
rendőrők szolgálatával.

Yalamikor régen, pár évtizeddel ezelótt az
rigynevezett dunai kapltányságnak volt nehány
evezésben kiképzett rendőre, kik a partokon
téíie§ít€ttek szolgálatot s ha valaki beleesqtt a
vízbe, vagy éppen öngyilkossági szándékból
vetette magát a Duna hullámaiba, akkör a
dunai rendór eloldotta a ladikot 3 igyek€z€tt
megközelíteni a fuldoklót, §z olykor sikerült,
olykor nem, Legtöbbször nem, Ma itt i9 má5 a

helyzet" A rendőrség itt i§ léPést taított a
változott vis:onyok megváltozott követel,
ményeivel és megszervezte me$tffir§égekct,
ezeket a gyorsiáratu gépcsónakokkal íeíszerelt
kitünö ety5égeket, melyeket ott láthátunk
minden hídfő közelében. .{ rnentőör*ég tagiai
úszásban, evezésben kiválóan kiképzett embe-
rekből állnak. A fi3yelő őr*em állandóan *
mentáórsét kis hárikói:inak Dunára nető
részén ál| és állandóan, éberen íigyal" Ha é*ra-
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- A mennyországban vagyok|.
Megnyugtatták, hogy arra még nagyon is

ráér, hogy a menyországba kerülión. Egyelöre
a mentőórsógan van s szeroncséro semml
komolyabb baia nem történt. A végtelennek
tetsző hosszú idó alatt, míg a rendórök ki,
mentették, mindössze kótszázméternyi utat
tett me8 a vizen.

A mentóórség mai rendszere mellett eddig
már mintegy háromezer embert mentettek
ki e rendőrök a Duna hab}ai közül. olykor
víharkorbácso|ta hullámos vizen, máskor jég,
táblákkal küzködve az emberélet _megmentére
érdekében. A Kormányzó Ur öfőméttósága
a mentóőrség több tagját kitüntette bátor
önfeláldozássaI vé8hezvitt életmentésért.

A páncélkocsik személyzete is rendórökbő|
kerül ki, ezek kezelik a gépet és annak fe6y,
vereit is. A legnagyobb erő természetesen
abban az egyűttműködésben rejlik, ahogyan
a rendórség egyes tagiai összedolgoznak, rkár,
csak egy óramű kerekei. Mindeniknek meg,
van a maga külön íeladata, kötelessége, ennek
maradék- talan teliesítése azonban csak a tcl,
ies e8yüttműködésben éri el lényegét.

Mindaz, amit itt etmondottunk a rend had-
seregéről, tulaidonképpen csak egy kis tóre-
déke az egésznek. Természetesen az egyen,
ruhás rendőrről besréltünk, mart az ál[ az
őrhelyén s az tekinthetó i3azán az utc1 kato-
nájának: be|ólük tevődik össze a rend had,
seregc, De egész csomó más ágazata is van
még a rendőrségnek : a íogalmazói és íelü3yelői
tisztikar, az orvosok, a detektívtestület s egétz
csomó más ágazat, amely azonban a közönség-
gel kevesebbet érintkezik s éppen erért ke-
vesebbet is tudnak róluk.

A ió rendőr olyan, rnint a ió cserkász: min-
dig készen áll arra, hogy legítsen ember-
társain, híven mindhaláláig. Szeretetet és
megbecsűlést érdemel. S€8ítsük őt nehéz

yitáz Benedek Géra

I
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veszi, hogy valaki beleesett, vaty beugrott a
vízbe, elkiáltja ma3át :* Mentés !

Ugyanebben a pillanatban már indltia ij a
gépcsónak motoriát, a csónakba pedi8 beugrik
a há:ikóból elósietó máslk rendór. A csónak
mentőövvel, csáklyával, evczólapáttal és taka-.
róval is íel van szerelve, míg a mentóórcégházi-
kóiában az első segélynyujtáshoz szükséges
minden eszköz együtt van. Sietvc hasltia a
yizct a §orsan sikló csónak. Tudjuk, hogy
a vízbe ugrott embert a víz rendszerint
háromszor íelveti. Sietni kell tehát, hogy
ezeket a ,íelvetódési pillanatokat el ne mu-
lasszák. A mentóór§ég rendórei évek hosszú
során át §z€rz€tt tapasztalataik alapián nagyon
jól tudják, hogy ha pl. a Margit-hldról vetette
be magát valaki a Dunába, melyik ponton vár-
ható a íelbukkanása. Csodálatos ügyessé3gel
közelítik meg a fuldoklót a gépcsónakkal,
hogy beemelhessék a csónakba. Ez nem megy
mindig könnyen, Vannak elsránt öngyllkos-
|elöltek, akik beleharapnak a segítségül nyui-

tott rendőrkézbe. Arra is volt már példa,
amikor egy makacs öngyilkosielölt kezében
disznóölókést szörongatva ugrott a Dunába,
hogy így végezzen azzal, aki ki akarná ment€ni.

A rend6röknek tehát, kik e nehéz és felelős-
ségteljes szolgálatot végzik, minden €shétő-
séggel számolníok kel{. Számolnak is és iátszi
könnyedséggel szerelik }e a íuldoklók ellen-
állását. Ügyesen emelik be a csónakba a íul-
doklót s nyomban elsó segélyben részcsítik-
Most már vígan száguld vissza a gépsónak
a mentőőrség házikóiához, hol meleg pokró-
cokba csavariák az elsősegélyben részesített
életuntat és kihív|ák a mentóket. A legtöbb
esetben a mentóknek nem is akad mas dolguk,
mint hogy az lllétót kórházba szállítsák, mert
ami a segítségnyujtást illeti, ezt a rendórök
példátlan szakrvátottsággal elvégzik addig.
míg a mentők odaérkeznek.

A nyári hónapokban a mentóórségnél szol-
gálatot teliesítő rendőrök íehér zsávolyruhát
viselnek. Annakidején, amikor ezt a íehér
vászonruhát rendszeresítették s még alig

volt alkalma a közön-
ségnek arra, hogy ezt
megfigyelie. rkkor
történt, hoty egy
él€tunt csizmadiarnes-
ter beugrot! a Du-
nába. A mgntőőmég
rendórei kimentették
az alalélt embe* és
eszméletre térítették,
Hikor aztán a derék
csizmadiamester ma-
gához tért s meglátta
a íehérruhás rendörö-
ket maga körül, cso-
dílkozva kérdezte:

,,\ rt,trr|íirzerlekltr mu n ká jában
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Az rrrsnágos íőeserkész í'elhívása
Kedves []serlrósztcsír,órcirtr !

A cscrkéczmunka igazi területt a c§apat. A cscrkészct
nagy nemzeti szolgálatait a clapatok, illctve a cscrkészck a
csapaton kererztül teljcsííctték. A legtöbb kezdcményczér is a
crapaiokból indult ki, ami tcrmészetcs is, mcrt a csapat tudja
közveilcnül megállapltani, hogy mik az igényck, Bels6 mun-
kánknak fó irányelvc az, hogy mindcnki egyénileg csapatában
kcressc kötcltsségét, amivel hazáját a cserkészmozgalom kcrc-
tében rzolgálhatja.

Ahhoz, bogy a szétszórtan ialálható értékcs kezdcményc-
zéseket áttekinthcssem, rtndszcrbe loglalbaosam és azután a
csapatok számára mcgvalósítás céljából kiadhassam, szüksóges
tudnom cgyrészt.

l, hogy a c§apatok már eddig is milycn különlcgcr nem-

zeti vagy szociális vagy helyi mulkát végeztek és végrznck.
másrészt,

2. hogy milycn átfogó góndolatai vannalr czen a téren a
cserkésztitztcknck és cccrkészcknck,

Ezcket a kérdégcket a co.patparancsnokok gyüitve ,,l ö l e-
lességct kercsünk" jelzérccl közvetlcnül dr. Gundrum
Kázmér íScrerkészi titkár címérc miclóbb küldjék meg.

8. Egybcn fclhivom az orczág, mindcn csapalának paranc§-
nokát, hogy - ha cz eddig ncm törtónt volna meg * vcgyék
nyilvántartásba a csapat volt tagiait.- 

Azokra. gondolol, atik a crapatban bosszabb-rövidcbb
ideig értékcs Úunkát végcztck, de elfoglaltságuk, vagy más tö-
rülmény miat1 kénytelenclt volúak az akíiv cttrkészmunkát
abbahagyni, de mr is cscrkészmódra 6ondolkoznak él csclck-
szenek,

. llííóz kisb:rrnnki }'arkas lterl,tlt:

HlREK
A \omároml llB. sz. Jókal cserkésztslpat

márciusban rragl,sikerú m(tsoros délutánt
rendezett a helyőrségi krirhnzban ltpölt
sebesült honr,ódclt r(,slórc. Az iilrnepsigen

.\ kiiu-öttslg

minLog}' 2(l0 sebes"lt vctt részt a tisztikar
vtzetésél,el, akik hálásarr nondtak köszö-
netet a parancsnokságnak. A figvelnres
hallgrrtóság itt látható a képen,

A mórl /r98-as eserkó§zesapat tagjainák
íclejthetetlett esernónybcn volt réizc a
tnárciusi íogadalrrrntéte| alkalmából. SzotIl-
baton délután a hornál;*ossá, kontorrá ala-
kított cserkószotthonban cltemettdk a jelöl-
teket cgynrrtsutálr, hogy a hibák telsorolásu
tts védőbcszdtl után sokatjelentó lgóretek
tnellett a fekete lcpcl alól feltámadva, igaz
r:serkósz<tlctre keljcnek, A §zorlrbat rlélutáni
Igóretet tr világIlábortls cmIékInú clrltti
néhárlV szivbenrirkolti szú tts krltttol1,, perc
lnég cnrelte. Ezt ktivetttl vasárnap a kiizös
szeuttltise és szelrt:ilclozás utirtli ftrgarlalrlttt-
tétel lsterl színe. ar. oltár elótt.

Húry János - escrkészr.löadásban. :\
szókesfehórr,ári cserkészek nag1' fába vlig-
trik a fejszéjüket, amikor -elhatározták,
}tog_l, a városi. színházban elóadják ,,Hár;,
Jiinos"-t. Ilizony, nehéz nrrrnka volt, sokat
kcllctt küzderri kishitúsdggel, kíntéletlen
hlrálattal, szaltnnllinggal : de gl,ózött a
ketrrónt, <.scrkészakaiit ! }clrrrrár 22-ón
hatalmas sikcrrel, elókelö közörrsé,ggel nrcg-
lörtónt az clóadás. A dar:tbttak 1t7 szerep-
lójtl l'olt é§ lllég 1'l8 §zenlél}' scgített vurr1
fejtett ki hírveióst. A díszletr.kcI uz állarni
gitnnázirrrn tanu|(li lestctték, A szercplők
eg}, része crcdeti dunaszekcsői népviselet-
ben volt. Lcgtöblr baj a szilaj htrszárokkal
voltl akik mintlig csak táttt:<rlni nkartak ;
a rendcző is - lriztrlttság okából-. ntirldig
óket szidta...

líivtrlóken a l\íaHy.rr Viirösltcreszt l )tll.
vidéki Kiren deltsége nrtlgrenclezte az els6 ,,Vii-
röskereszt ünnepi kivánslighangver§etryt",
mclyen az 587. sz. cs,cíi. katorranótákkal
szercpelt ós a ren1.1ezt!slren segtlrlkezetl. rt

íl5rendezőne k,

í2

Teleki Pál gról tb. íőeserkészünk sirjánlit
tisztelgett a súlyos g5,ászrlap elsó óvíorrtul<i-
ján a M. Cs. Sz. vezórkara, áprili: 7-én pcdig
á budapesti cserkészkerület. I-'túbbi alka-
lontmaI - a sír mögött a csapatok zászl(;-
tartói álltak, a kültlöttségek a sirral szetu-
ben he|yezkedtck el. Az egl-szerúségó}rett
ís megkapó rne6em'lékezés íoli,amán eg},
hudapósti cserkúizfiú beszélt, majd Witz
|-tela dr. mondott iirrnepi bcszidet, Tárrl,
gatliszám utárl a Sziil,etsdg, ntajd a kerület
koszor(rját hel_t-ezték a sírra : \,égül n c§al)a-
t<lk küldiittei vonultak sorbltl a slrlroz tís
het5'ezték el kis ibolyr.l- és htivirágcsokraikat,
A tisztelgt:s a himnusszal rtrt l,égct. A Szii-
vetsig ós kerület vezctósége élérr jclert vrrlt
vitéz l;arkas li'crettr főcserki,szünk is.

Bakó tsndre. a hatvani 91. sz. ['rohászka
Ottokár <:serkészcsapat regösIradáttnk lelkes.
clcrók tagja hrlsszú llctegsdg ulrin nttlrcitls
t6-án hi}.ntórt. A<tjorr az ['r a jr'l nttlnklt
után tiriik rryugoclalmat neki !

TAYA§ZI NAP
Napfényben áll a világ,
mindenfelé sok virág:
hóvirág,

C,sivit-csivit,
fcl-íel sivít
§§y-e§y fecske,
* a fürjccske
lgy kiált a fú alatt:
.,ltt á tavasz, pitty-palatty!"

Fakadnak a mandulák,
.virrrlnak az /orgonák.
Áldott lllcleg tava§zi nap
simogatja'az arcomat.
iBoldo5 vagyok,
rákacagok
mindenkire;
füre-fára,
a vilá5ra.

Turbókol a vadgalamb,
halkan zúg az'estharang.
piroslik a líthatár,
leszállott az e§te már.
|ienn az égen tsillag ragyo§,
n'fcremtó §zeme a% ott.

Fazehas Miklős

TEtEPITÉSI MUNKÁ
Nem a szegénysé3an, vagy a gazdagságon,'ha-

ném r matyar szíven és akaraton mrllik csak a
telepítő íillérek ös§Zetyuitése ! Ezt a már közölt
sok-sok példán krvül bizonrítia a 69-es, a 253-1s,
z 72l-es, vagy a szatmárnémeti Bethlcn Gábor
csapat cserkészeinek, vagy a {33-as csapat kicsinl
íarkaskölykeinek az eliárára, kik utolsó íilléreiket
is odaadják, de magyar kOtelesrégükből nem en-
gednek. A március lS-iki ünnepélyekról is beküld-
ték már e íilléreket, a 253-as §aPat cserkészei
pedig minden cukorról lemondtak, csakhogí
filléreiket pontosan ö§srétyüithéssék.

Köstöniük az áldozrtot, a íáradságot !

Higyiétek el, íiúk, azokon a hárakon, melyek
a ti íilléreitekből épülnek íe|, raitá lcsz az lsten
áldása, . . Boldog, meleg, szeretett§l trlt íé§rkei
lesznek azok a szebb magyar iövendónek. . -

Gondoliatok mindit erre, mikor 3or kerül rá,
hogy rli íillért dobiátok a perselybe !

Legutolsó kimutrtásunk (március,28) óta a

mli napig (ápr, 8) a következó csáp.tok t€liesi.
tettek befizetést: 16, 20, 75, 14, U, 69,79, S8,
96, l0ó, l08. l09, l33, l90, l99, 2l3, (eddig ósz-
szesen: 278.74 P} 220. 2l8, 238, 239, 25O,253,

269, 296, 309, 3l7, 3u, 367, l9,1, 4l7, ,t33, ,t33.

4.a8, ,í59, 478, 498,535, 537, 55l, 568, 5t2, 677,
7a9,721,727,8l1,877, 888, 903, 9l0, 969.

A mjrtenában lezailott köztyülésekről. vezetó-
képző taníolyamokról és táborokról is bekúld-
ték már íilléreiket : az l., llí., V., Xl. kerúíetek,
a Sopron vm, cr. 3zerv. az l. ker. ll., lll., V, és
X. körzete, a 13l, sr, csapat (Szabedka), a rima-
rzombati vezetőképzó tanío|yam, e kassai 6rsv.
taní. és tábor, a21.6rcv, tábor kaposvári és kassai
altáborai.

Motyoróssy Eresébetnek Barcikára ezrlton is
küldiük hálás köszönetünkét lelkes adományáért.

A Cserkészbolt igazgatósága 50O pengöt
rdományozott telepítő munkánk céliaira. Erte
eztíton is hálás köszöntet mondunk.

Kériük mindazokat a csapatokat, melyek már
több mint két hónapie nam telio§ltetrek íiletést.
hogy a perselyeket még ma ürítsék ki s er
ös3z§tyült íilléreket rronnal fizessék be csekk-
számlánkra !

Cscrkórztestvér! Nincr a8yétlén fillóred
lam . maty.r nép . mG3rafltérérc? Venl
Nc íelcdd hlt a telcpít6 íillérekct öcrrt"
gyüiteni!

Fillórből lerz e pcnió!



A KöVETKEZó trvelrr KAFTul(
Mélyen tísztell Cserkésls:öüct§ég I}udapest

A köuclkező es?t lörtént meg DcLem. A napok-
ban egyik ki|utónt elues:tett 2 tlb, áruóItlétcli
jegp:élie!, ami nugy kelIemelIenséget okozotl
hekem.

Legnaggobh meglepelé§emrc és örömömre
uzanban'á posta ma egy baritékoí k(zbesítelt
nekem, amelyben az eiiesgettnek hitl 2 dlváteli
elismerué ngt- küld ötle be neke m,, E1l.t1 l.*erkl.sr
ö. u."

Minllulgy u m_eglulúló ismeretlcnül kültlle he
a dolgtlkul és tgg neki s:,cméIgesen nem köstrin-
helem meg becs ülelessággeI páros ull ked oességél,
ezúlon liIudnom u mélyen lis;íell (.'serlrisr-
szöuelségtlek húlás köszönelemet auual az iga:
szíub\l eredő jó ktudnsdggal kitejezni, ltogg a
Mindenhaló segílségéuel még igen-igen sok
ilgen becsíileles cserkészí neuellussen u hazá-
nak. Hazalias tiszteletlcl

P. S. paplrnagykereskedő.

üzrN Az M. cs.
§uJuos, rrem közölhetíík: ,,Jt'rkui .\lrir"

(vers), ,,A fúti templom Szent G.\,órg.v-
oltára" (íélrykép),,,Anyák ttapjára", _,,Nap-lenrerrte",,,Kalarld" (versek,),,,Atlatok
táplálása és ápolása" (pályázat,1, ,,Allat-
törtérret" (elbcszéIés). - Jurúnyi l,riszló
hdgy. (Tábori posta 113/48,) husvéti jó-
kívánságai}, igaz szeretettel viszotttlzzuk. A
903. sz, tserkészcsapatot ezúlon kéri a
MCs,, végezzen jó munkát azalatt is, aqig
parattcsnoka odakint teljeslti kötelességét l

- P. E, Zke (452). A leírt tábori eseményt
nenr közöljük, mert nem tartjuk holyesnek
az órök ilyen arárryrl ijesztgetését. Ncm ez
a módja a bátorságra nevelésnek
Fényk6pószek ílgyelem l A l\íCs. három
kéréssel fordul hozzátok ! készttsetek és
küldjetek : l. Átlatképeket. (Házi- és vadon
éló állatok. Utóbbiak előnyberr l Vadászat
fényképozógéppel ! Igazi cserkészfeladat !)
2. Nöuényképe&el. (Jellegzetes erdei és gyü-
mölcsfák, virágok, gombák stb.) 3. Cserkd.s:-
képekel, (Tavaszi gyakor}ati munka: por-
tyázás, akadá.lyverseny, teljesitmónypróba,
Biképzés szátazon, vlzen és levegóben. . .)
Éles, szép íelvételckról fényes másolatot
kérünk l A legszebbcket közölJük J ._ §zenes
György, Brrdapest. Leveledet áttettük a
Diákkaptár Szóvetséghez (Bp., \'., Nádor-u.
24). A választ tőlük kapjátok meg.* Tóth J.
Rudapost. ,,Az első klrándulásom" cimú
írásod még nem nréltó a rtyorndafestékre.
Ellenben helyesírási hiba összesen 13 van
benne ! Jó volna a helyesírást erősen gya-
korolni l -- G. E. őrsv. Pées. .,A kóbor
kutya" leírás tárgya jó volna, kidolgozása
azonban niéc nem fti mep a mértéket.
Üg.vcsebberr kell fokoznt a hatást, hogy a
töfténet csattanója valóbarr nevetést fakasz-
§zolr l Igy móg lápos a leírás l * K. B. gsrr.
IJgor.,,Magyaitüzék" c. versed öt versszaka-
sza alig mond vularnit, Olvasd nagy költók
müveitésfigyeltl a népdalok szövegét: miD-
den sora mond valamit. A vers ttemcsak szép
szavak tömcge, hanem kell, hogy tartalma is
legyen l -- Aradl rcgö üíCs. l-{a a patkátty-
vadászat sikerült ls, a róla írott cikked
,zonban nem. A leirás etrben a íormában
még nem érdetnli meg a közlést. -- B.
Gyula, lil2. Márc. 15-i cikked olyan, mint
egy régl izlésű hazafias szónoklat. Ttllsrrk
benne a cifra szó. Ma másféle írásokra volna
szükség. -- 253. Érsckriivár. ,,Egy választás
után" c. verscd bizony még gyenge. Sokat
kell jó verseket tanulmányoznod, amíg te is
elfogadható vcrseket tudsz lrnl. -. IlJ. tlí.
Ddniel. ,,Egy ndmot óra története" tárgya,
hogy boldogul a szemtelen és csaló diák a
hlszékeny, becsapható tatrárraI szemben.
NeIn cserkészies írás, még akkor sem, ha a
.végére iro<l : ,,Te ne kövesd példáját, mert
tttdásból ól a diák." Cikked óppen az ellen-
kezöjót lrlzonyltaná * ha megjelenn€ , . ,

KöNYV_
t§MERTETÉ§
Heqyn§nl Kls*{iózt: ,,Napíónycs

vizek- nól." 36 el-
beszélés" 229 oldal.
§ínger és Wolíner ki-
adás. A költó Hcgy-
aljai Kiss üéz* utárr
az elbeszéIó Hegy-
aljai Kiss (idza rnu-
tatkozik bt nekünk*,- irnrnár nrásotlik
elbeszdléskótetével.
36 elbeszélést íoglal
nragában ez a kötel

- 36 finont rajzrrt
nlagyar entberek éle-
téból. Háront vidé-
lien játszódltak le
íókónt elbeszólései:
hárorrr magyar írllyíl
völgyébcn ; a HBr-
nád, a Bodrog és az
OIt melrtéu. I{egyal-
Jai liiss Géza nagy-
szerű, biztos kezű
enrbcrábrázoló : akik
olvassák nrajd elb*
szdléseit, bizonrryal
sokáig íogrrak emló-
keztli ketlves alak-jaira: Miszter Ku-
tasra, Bőr §Iarcira,
Magyar Menyhárlra,
a két Kécsk€y tsc-
Tencre§atöttbisze-
replóre is, A művészi
ernberábrázolás mel-
lett feltűnik az író li-
nom környezetrajza.
A kötetet Mühlbeck
Károly rajzai diszí-
tik. tüstös

líjtlság és ólet.
'Iizenhetedik évfrr-

és öníeláldozó baj-
társiasság e§zmény-
kéoe. Az iró .- Möl-
iteis jóbarátja **
a gyermekdvektól
keadve írja meg az
érdekes élettörténe-
tct. Dr. Szentgyörgyi
l]de forditása a rna-
gyar olvasó számára
is lrozzáíérhetóvé
tette n könyvet. -

{ üí.o.

4 nopszakon ór tortjo

frirsen és forrón vogy
bidegen ol iloll §

48 órós

0Rl01{
Xophotó: . l

:t:::ill,k l,,_ 
l{ Ü P H t R E K

Iyamában jár ez a kedves földrajz-ter-
mészettudományi ifj úsági íolyóirat, antel.vnek
régi cserkészíró : vitéz Temes.u- Gyózó ü. a
szerkesztője, A lap kéthetenként jelenik meg
és mindig lépést tart a világ gyorsan vál-
tozó ese méttyeive|. Isntertetósei mindig a
legidőszerűbb kérdésekre adnak feleletet.
Amikor például most az egész világ a japá-
nok ausztráliai partraszállásáIrak lehetöségé-
ról beszél, Ausztrália földrajzi ds termószeti
viszonyait ismerteti az április lJ szám leg-
hosszabb cikke. IíoIytatásos elbeszélése
(,,Nógy év a sziblriai vasút mentérr") az
1914-18-as világháború magyar hadi-
foglyainak keserves óImónycit írja le ,,töl<l-
rajzi szemmel".

f'egyészeti zsebkönyv: (iáti Györg1, girnn.
tanuló, Utlnutatás a milrdcnnapi éláben
használatos vegyi cikkek elóállitásához,
Ertékes tartalmú, 24 oldalas kis íüzet,
amely a Diákkaptár Szövetség támogatá-
sával jelettt meg; A közölt receptek és eló_
irások útntutatása szerint sok, naporrla
szükséges §z€r áltltható eló. Az elöirások
már íigyelenttlevették a tnai anyaghiányt
is. Fejezetei: ískolai és irodai cikkek, ház-
tartási cikkek,, vlzállóvá tétel, íogpor és

ilíölders: F. }'orrcl, Életralz, de regény
is lehetne. Dgy mercdeken felfclé ivelő élet
töftén§te. Huszonnyolc óves ezredes, vadász-
repüló 115 légi gyózelemmel, a legnagyobb
kitüntetés tulajdonosa, Ellellség soha le

Megint ety ió iáték, a ,,caülök"
Egy vonaltól kb. 6 m-re kis körtlen :ill

a ,,csülök" (tűzifa nagyságti íadarab.).
oldalt kicsit távolabb helyezkedik cl ltz
egyik játékos, a csülök óre; a többiek a
vonalon állanak íel, bottal a kezükben.
A vonalon állók sorra kídobják botjaikal
s igyekeztrek azzal a csülköt feldönteni.
[Ia ez egynck sikorül, akkor mindenki lti-
szaladhat, hogy kidobott botját visszahozza.
Ugyanekkor a csülök óre odaszalad a c§tilök-
höz és felállítja. Ha már áll a csülök. akkor
az ór botjával megérinthet valakit a kinn-
levó játékosok közü. Ha meg tudott vala-
kit érinteni, akkor az lesz az ór; ha nenr.
akkor változatlanul folyik tor,ább a játéh.
Ha esetleg előfordul, hog."- már mitrdenki
kidobta botiát s a csüiköt rrem sikerült
feldönteni, á csülök-őr a kidobott botok
közé átl ds a játékosok így próbálják vissza-
hozni botjaikat. Ha ez e8ynek sikerül, az
már tíobhat a csülökre, de a dobás elótt
nrindenki visszamegy a vo4alra. Nagyon
fontos, hogy egyszerre csak egy dobjon s
csak akkor szábad kiíutni, ha a csülöh
már eldólt.

(Az országos örsvozetői tábor kiképzdsi
anyagából,)

nem gyózte, A német ifjrlság számára a
}rátorsás. kitartás"

,,Ha Szcnt Györ3y.61p;1 elótt vil!ámlik
ér mcnnydörö8, horrzú lcaz e nyárt" Aprilir
ó-án c:tc Budepcrten vill{mlott. dórgartt.
I.igrlátiuk, iieza ltrz-e a felurl rcaullnrk!...

Dator§ag, Kltarias,
rajongó hazasaeretet

A 3azd{mmal lcczak én c87 konyércn,
§zont Györ3y.napkor jönnck értcm rzekércn.
Foltclzik e tulipántol lidlmat,
Furulyámlt, rubámlt.

(Azelőtt a pásztorok, Egzdasá8i csglédek, §zent Györ;y-napkor {lltek hal7bl, vagy
eeréltek gazdát !)

sToWA§§ER
ELSŐ MAGYAR HANGSZERGYÁR

. Budapest, ll, Li§nchíd utce §

Rér., fafilvós ér vonóshangszerck l€8olc§óbb bgseerzésl
forrása. Magyarorság egyedüli preciziós gépekkel fel-

§lerélt hangszcrgyára. Javítis - vétél - §ére.
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MlT IS FOZZUNK?
\t:trrt,s:rk a tlsarlátl rlritttltlttttalli í,ltll,i:,

lltrn }ralljtrk trrinclurrlalatr 0zt a k(ir(ló§t,
lttitl(|ltl a prrr:t_yá,zásra irrtlul(r őrsYczetií
r:lötl il [tllnrerii}, nrit is főzziirrk rrrlrr-
kinlr. Jtg.vrcrttlszcles világbatr óliirrk, a
rtytrsanya14<lk cg1, rószól .iegyl,tl tiszto,
ííatják, nig ntásttkttól soksztlr kilogy a
kílszltll.. Mési$. ha kiiriilnóziirrk. azt lá{-
_.iuk, lrrlgy hál'Istrlnnek 6}ilg srrk ürindert"
fóle ol},au írtelt találunk, amclyből bó-
5|gtlsett válogathatrrnk. JJehct§(:tge§.
hclgy egyik-násik ét,elhez sziik§ógt}§
ttl,ersaItyagok talán pillalra[rryi}ag rtcrrl
ka1llrat<ik, tle az alábbi össz.cálIításbril
rrróg trkkor irr kiszemel}rel iink o}yat.
anrelynril lttlnr lesz,nek lresz,erzési nehéz-
sógck. A nyer*anyagok legllBg!,(lbb ró-
sztil, -, hacsak a porll,ázás útvoualán a
beszerzéscket nerrl látjtrk lelje§en biz-
tositottnak ajállatos hazulról ma-
§trrrkkal vinrriink. bogy kellemetlen meg-
lepctésekrrek n€ legyiiuk kitóve, Lu
rlgr*es titelek elkészitósi mód.ját ez alka-
lommal neui közöljiik, mert azok egy-
szerúségiiknél fog.,a úgyis kiizigmcrt,ok,
tle ha valaki mógserti volna te) jescrt
bizdos a dolgában, ór<teklődjék bizalom-
mal órlosanyjánál, vagy iisse ftl'l bárrne-
lyik sz*káoskönyvot.

|r'ózziik már most, melyek volnárlak
auak an ótelok, mel,yoknek clkészitósc
kiilöniisebb nohózsóggel nenr jár,

Lcreaek:
IUurhahúslcves. Azórt, is jal.asolható,

rncrt a lcvesben lótt húst nómi köritós-
sel tálalva, máris kót tól ótelünk valr.

Btrrgonyaleven. {Yisyázz! Nólra be-
gzerzósi nehézségok vannak, kiilöniisen
a lővórosban!)

Rárrtottleves. ({tt aztárr igazán rrcnt
lchetnek rre}rúzséírek.)

l

,,

Ziiitisóglel,es vir}a}, l)§OntlcvIn.
Űjabban szárttlrrlntt lerles kószitlrclíi ;l

ur;r.irl mirttlt,rr fiisze riizletbcrr ua§y szárl-
ban ta}álható kiiliinfóle .,leveskivona,
t.okLrírl". (,,Erólevos", ,,§rihé",levesek
sibJ §lht'lszitirsi rrródjuk igerl t:gysxerii,
a lcvtsck izlol:csek. Vigyár,zrrrrk azqllt,
iral az eiiiirl hasz;rrálali rrtasilás prrrrtlls
llie§t al,t ására.

l'őzllékek:
|'aprikás burgtluya.
Sárgarúp:rfözelók. (.Ez seik helyetr ía-

]art trenr örverld nrrgl, kiizkr.tiveilsi:gne k.
tlc ,,a tlserkósr, rnagál,a] sr-crrttrcn szi,
gorú".)

Kel káposzl,af öztrl írk.
Bulirolr yafözclók.
§zárazlrub-. szártzlrtlr,só-. Jerrt:stlfözc,

lék. (A §zárazbab tlst,rl 'beáztatandó, te-
]rát csak kótrraprrs portyánál ajánlatos!)

l-enti fózelókeklrr:z aztrl árr adhaiurrk
nilnri húsleltétet, arni lehet pólilául fii*-
l.iilt kolbá§z,. r,ag<lall hris (.,fasirl,"} slb.

flúsél clrh, :

§isznó- ós borjúhírs áltaiábalr nehe,
aerr karrható. nriórtis jclenlt;g kizárólag
n marhahúsórclek kiizül vá}ogat}ratunk.

Fől.t, marhahús ecetes tormával vagy
rnás körítéssel, (Mártások, brrrgonya.)

!'elsálgzelet vadasa4, esől,rir*ztár,al.
(0sőtószta lisztjogl,rtl kapható.}

Marhapörki)It. ,

Marhagulyás csipetkóvt,l.
Yagtlalt hús. (Zs§m'lye- fagy kelr]ér,,

adagolással.) É

Zsiványpecscrryc,,,(A szokásos tobbféie
lrús clmarad. hclfetle teg;yünk több
bagymát, esctleg vilarnifólc lclr.ágrrítat,)

?'es;ial*diÁ::
'I'erItrészcteser neln a kirat;tlllitrlritl al

lunk neki tósztáí gyúrn!, halrt:trr száraz
lósztával fóztink.

ízes (lekr,áros) tértzla,
1:íírktls tószta,
Túrós cstrszla. {Zsiratia*§ti t;ika rrl}itx

kotlni !)
(-sőlószta. sujl taI.

J'|,§l../(.§, ll;
l(rlrrzt,rvfólók. lrár arárrylug, tlrírgl

ár<lrr" rnilg clílg Itagy r,átra§zl.ókbiil) ka[)
lrat<ik (vósárlásj köny_locske!}, t;zcknc},
tllkészilóse gyors és kcl,és rnltrrkát igri,
n 1,e!.

Híir,ös itióbolr a lorró lcil igttr jril
esik. A kiváló nragyar tták urintlcníelt1
nagy r,álasztókban kaphatók s citron.
rual izesitvc igen élvezhetök,

Kr:nyór hiányában tlrtrgouyali52tbíil
Iepi-.Iryt kószíthetiink, ntelyeí lassú tírz
nól szírpen kisiit,hetiinlr, ír;is,zr:ríi ó* iz
lct tlx.

Konrriny tojás, lágy tt.jás,
*

r\ fiúk a főzílst rtagyot} kctlvtrlik s az,tal kirán<irrlásairrk Iömánlikáját csak
nör,eljiikl jó elókésziilet a táborra is a
főzós, czért is haszrráljunk ki llrintlen
alkallrrat, h<lgy cbbea rnagrrrrkbt. íiyakrr-
roljuk. Ne riarljrrnk vissza az egotlbges
nehózsógektől, a gserkészgyo*ror sokat
elbír g ami clőszörre 1alárr rrom is egó-
szelr kiftlgáxtalan, mésodszorre már biz.
toHan sokka'| jobb iesz.

Na,gyon f antos c*erkészhölel,ea*élr lI.

nyersu,nua§ ,í,gen ta,karéhos é§ gqádusú.
r!o$ telhel,§lltdtd,sa! (Burgonyahámtlzös!
0rlaógetós! Mgradékok! síb.)

1

Dr" Maldrcsi.k ,lóztcí

RÉSZLETEK
A BESZTERCE! ŐRSVEZETŐI

TÁBoR vlsszHANG c.
PLAKÁTUrsÁcJÁgÓL

llossznráJír kérdóstk !

l. Vajjon a tálrtrrlra lniért csak ;r ki-
képző keretel lrrrzták el és a íarlrl/rnrií
miórt hagyták otthon ?

2, A tábornak á íór:sön kivü| íejtr is
van? 

*

A tábot egyik akluális dal-sóírala
Nem ketl nél;em kúoé, Iekuár, kengér sem,
Hanem in/c<iöö lross:ri na,dróg kell nékenl
Röuid az én nudrágomnak a szára, a szánt,

n sráru,
Ilsik a hó, lázik a ldbam szára^

'l'ábori lrirck
Éiiclt ffyilhorlat után ! lunisz kózll:

§ly ismeretlerr eserkósz szakasz ónktze,lt.
Vezctöjük lle§zttrfót keresl !

*

A résztlcviik nagyrésze szcrlnt a iárór-
vcr§eny noür iúór*- ömrne|,

*

ílgybelrrrngzó jelontósek §zcfltrt a§y§§oh
nagy lollráboroilással vottók trrrlonrásul,
hrrg_y ,,Atsónyéken nregópült a vasúl'í !i

+ llrre votratkozólag bóvebll felvilágtr-
sltást a tábor résztvevői nyujtanak.

Szerk,

7. 8.
PoRTYÁzÓ

l. Egy botból. 2. Két botból. 3. Három botból.
lákból^ 7. Kövekból. 8. Fetörzlckból.

9.

rűzHELYEK
,í" V'lIás igakból. ,5. Me3támrsztott botból, 6. Tés-
9. Hlilott ágh5l. l0 Két vlstag drórból.

,,l
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BOVATVEZÉTÓ : FODOR ÁnPÁO

{I taruLóft teuqőzi úllat- ű n
Mrrlt szómltltklrrur isrrroltet,tiik iskrlláink 19,10- 4l. tattilvi,

átlat- és növényl,ir<lolmót, Most a t,crtrr(lszct megújrrltával, a
tavasz nyiltával ismét mo§indul egy állat- ils nör,i,nyvódelrni
óv., Ez nerrr esik összc gem a rraptári. óvvel, sern az isktllai
óvvel. Leginkóbb az órómai ílvnek ftrlel nr<lg, anrcly §lars
hónapjával, márciugsal kozdődött.

Mosl, kazdódik tghát a tavilszi óvgrl. Mik a t,eerxlők! A
fószokodrrkat kel} kitigzt,itani, kifüstiitrri, htllyreigazit,ani. ki-
pótolni. Az alkorhadtakat vagy töröttektlt újakkal kell fel-
váltarri. A rcperlt lószekodrr tiibb kárt let|. mint }ragznot"
Azutón tdőre kell íaondosktltinrttlk, }rogy le§:rtrn mil. clelniink
az ínség rrgpjaiban, télon. }íost kc]l <llajos nragvakat vet,
niink; kertürrket körüliiltethetjük gapraícrgóval, rendelet van
rá; tökmagvak terrnolós(lrr: n&!ay(}n al,kalma*sak rrz apró tök,
fajták. }íost kell a bokrok nyc^s(lsóvcl a szabatltrn tószkclők
számára fószkelőhe}yckct kószíterriink, úsy, hogy három
ágacska kiizé tlrdják ftisz.,kiikct rirkni" §zőtp*rtrrattlkal. i*
akaszthatllnk a bokrokra tószkeik arryagárrl. A fószkelós.
köttes ós fiókanevolós idejére ne tlngedjük uirrcskáinkat a
kertbo: a szarkákat,, m(lkusokat és egyéb ragadoz<ikrrt tcgyiik
ártalrnatlrrnokká. A verebeket is lartsuk távol rr htsznosabb
madaraknak szánt fi..szekodvakt.ól " Fákat, bokrokat, ii| t,cssiin k.

Most kell már króezülni a mad,ar:ak ótl ták napjára, hogy
egy veófónyes, szóp napon kiránd,ulhassunk ós megiartha§-
§ük ezi a gyönyörú ünnepólyt, .Ennek rerrdezósóben küliinö
sen veízéNzeropot vállalhatnak a cserkéezok, az Ifjrisági vö,
riiskergszt é§ a Diákkaptárok tagjai. Golrdoskodjtrnk sz.úp
beszédról, mely tájékoztas§on és ielkcsitsen is. Azután gorr-
dostodjunk ízes és esinos kiirít,ósről is. azaz rréhány alkal-
ma§, iilószerű ónekről zóg szavalatról. lisotieg valaki bo-
ezámolhat au e|őző állat- és virágvéilolmi óv tevókenységéről
ós erodményoiróI. Ne logyen hosszú az ünnepély, hagyjunk
elég időt a játékra, tízóraizágra, üdülégro" Legyen oz fl n&p
kellemes ós emlékezetes az ifjúságnak.

Bele kapcuolódik az ünnepélybe az Országos Ifjúsási Ái|at-
vódő Liga fogadalomtétele is. Legjobb, ha együtt, eel.v§zer:rc
monüák el a fogadalom rövid szövegét: ,,Én, l{. N. ürrnepó-
lyosen megtogadom. hogy az állatokkal és növórryekkel jól
fogok bánni és rajta loszok, hogy más'ok is jószivűek legyonek
minden iránt, ami 6|.o' /rr, együtteo§ég kedvóórt azok is nteg-
újíthatják _a fogatlalmat, akik már egyszor letették. A tapasz-

laia1 szct,irtl r:stitl,;t,,i ct,r:tltltt;lt1-{.i ilt,tlItir i,ttttl:k;t íl;iaarl;rlrltlt:t;rk
A ltlgr:órz,iilti,bli rtrtrtlárptlsztilil ris ál}trtkirrzrl firl:ll,trsszákl;
ln trJir v i tot ta.

Ncrrr szaltirti lthál, rti(,g kivlirrt,sistigllrjl sr,tlr zi{\itI*i!|ti1 ;i
lt:rszttlrg lnatlirr:rk nyrtgtldi fitjk:rrrrll,t,ltisill. A rlrt:gtigl-rliés j;l
ós hasznos, tltr igelr óvaLos lcgl,t,rt"

Most }esznok ki<lsitr.vt,i a ttitlhi l'rllatokniik is, Vi:glr,ltlrl
ktdvtlsck czck, gorrd<rz,zrrk (ii<ct kirtrúiot,tst,rr, dtl szt.tr:lel-iittktx.rr
se mcnjiink tril a határori; ttt: tltitiko}gassrrk iikc1. t:s biztrrsii
strrrk fejlódósiiknek kclló rlyttg:rlrniri.

Itl van a tavasz, a legszebb, Itlglirl}riogllll; ittószak. }tiisz
rráljuk ftil okosatt, a jri lslerl irálrti }ralál,al íl-s a 1crerrtt,rlttlttyrlk
iráttl i grrurlrlg kirrrólel 1,,:!.

\
'§'>'-

&ai&:";=/.,'1] 1_ : :.1 l, -

:;- i..;i;:i:i1;l

A iíagyar Cserkészszövetség ÁUutyórlő
l;őbizottsága márciüs 24-én ülésl, tartotl.
Ulbrich }íugó elnök örömmel jelentettc.
hogy vitéz kistarnaki F'arkas Ferenc vezér-
őrnagyot a Kormányzó Ur boldog enrlékű
gróf Teleki Pál helyébe a nragyar cserkészek
élóre íőcserkésszé nevezte ki, A Ftbizottság
üdvözló iratban klvánt szerencsét a cser-
készek rij vezérének. Nagel §dgár dr, fó-
titkár a menhely ü§yéról számolt be és a
Fóbizottság havi 150 pe4gő hozzájárulúst
szavazott meg a Níagyar Ál|atvédók Orszá-
gos Egyesületének az állatmenedék fenn-
tartására. A pestszenliórirrci házrósz cladá-
sával a Fóbizottság az elnökséget bízta mcg.
A Földbérlók Szövetségének ökörjáronr
ügyét Kukuljevicz József drj magyarázata
után a |Óbizottság az OMGE-hcz tette át.
Fodor Arpád jelentést tesz az iskolák
1940-41. évi állat- és növérryvódelméról.
'\{'eber József tanár az állatok, elsósegélye
tigyében szándékozik útmutatót szetkesz-
teni. A fótitkár jelenti, hogy a Főbizottság
lelhh,ásokat lelL közzé a lapokban a téli
madárvédelem és a kutr-ák címiclző táb-
lája érdekében. Szükséges, hog_r, a ku-
tvák n!,akan il.ven 1651u legten, hogy ha
eivesznek, haza lehessen őket vinni, Akinck
kutya kell, r,ag_"- aki el akarja helyezni
kutyáját. forduljon a Ntagyar ()serkész-
sávetséghez. mel1, szívesen közvetíti a
kutyák elhel},ezését állatszeretó gazdákhoz.

l{utyJriát senki se eresszc szólucl(, tz ktgvet-
lensig."nzt a l<éreltnet is közölte a Cscrkész.-
szövelség, hogy egy nenr hasztlált ürer
telket bocsássoIr valaki az állatrrrell}rel1,
rendelkezósére, eseíleg egy íólszerrel vag1,
más épiilettel,

ü'iraalakult rr Itngyvfundi .-Íllatr,értö |_1gye,

§ülei. Február elsejérr lelk_es lrarrgulalbau
úiiáalakult a Nagyváradi Allatvódő I,1gye_

súiet,. f)r. Nénleth}' Gvulit preliitus ltattonok
elrröklete alatt jeleu volt a nag!,váradi tár-
sadalom érdeklódó ré\zc. l)r. |(énttlth}"
Gvula kulturtörttineti rnegnyitó heszéde
ui'án Hajdu Viktor olr ast a íel titkári be-
szánrotóját. tlajd isrncrtctíe az alapszabá,
lvokat és lneÁválasztották a tisztikarl, [)r.
Nérnethy GyÜla <líszelrrök, PropokopoviLselr
Leóné élnök lclt. Az új elnöl< köszörretét
nvil,t,ánít<ltla dr. IUo§kovits .Irizsefné clóbhi
eÍnOknek ós az egycsülct megalapítrijrirtak.
Dr. l\Iárkl, Iván ügyvczető-clnöli székfog-
lalója után Kctrtl,v l3éla, a bélkocsisok l6tt
iová'szemara kéit abrakot. Árva1, Árpátl
országg},űlósi kóllviselő ln(§n}uíitatta a bér-
kocsisszövetség tllrrökét.

Áuatvédő közlem6n.vek. Az irtólt jele, lrog;-
oly sokat foglalk(tztlak az újsúgok az lillat-
védelernmel. Nentcsak a vcszettség ellcrri
oltásokkal, az ebadófizctéssel, a sok p.at,dáL-
lan kutyá,*al és a lókínzástrkkal összefüiigó
hírek jelennek meg. OIvashatuttk lélukemelri

szdp cikkckct ts ttcttttsszir ii al!atvtitltii<rr'll
és a itlgjobll ír,tiirtk is iárul,ul virlasz.l.jtik az
állatok szcrclettit tLttttcsltk t sajttibalr.
haneIn a rádiribarr is. A Pe sti l1irlaplrao t,ór,iti
icló alatt 5 ih,crr kt,tlr-es tlikkecsliót trrlril-
tunk. Iitlelshcirn-{i_r,ul;ri }illa a ]ovak szett-
vedéseiről írt a bchavazotI I}utlapesten.
Nyiry László czrcdes az 1rllatvéclelrrti ncve-
Iésról és hadikulyá k szobrairtll beszélt,
meghatók a ,,Mndársir*ls", ,,Hílsóg" tis
,,Yen<légeirn" cimii t:ikkek is névtclen irók-
tól ós az Uj Nemzedék cikke okos lovakrril
ós jószívú kocsisokról, akik órlik t:§l,mást.
A Sepsiszerrtgyörgt-ön tnegjelcnő,,Szókel},
Nép" cín-rü lap eg1, ril}atszeretó székel1,
legérrl,ról szill, aki líarostordáró] I"ludapestrt:
gvalogolt és közbcrr eg'v halálraítólt kulvát
vett rrleg és azz,al állt szolgálatba a fóváros-
ban ltiápolónrrk. Nyáry, _{.ncior és l-írirs:inl,i
Zsolt pc<lig a rádióban nlondotl, el kcdr,-es
rlolgrrkat. állatokról. 

, .

Be tegch
többnyíre rzékrekedésbcn ls
gzoklak rzenvedni. Vi9yázzunk

ilyankor a rondes omésziésro.
BotgOlégbcn
§zükrégo3 a
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HADI DIC§ŐSÉGÜNK TÜNDÖIfi,Ö CSIILAGA:

NAGY tA]o§ KIRÁtY
TRóNRAI ÉpÉsÉNEK HltT§zÁzApIK Éwonpuló]Ánn

Sok dicsóséget, vészt és vihart megért Hazánk tórténelmének hatalmas alak|a Nagy Lajos. A történelemben tanultunk;
hallottunk uralkodásáról, életéról. Nem ezt akariuk most elismételni, hanem pár olyan részletet uralkodásának idejéböl, amit tán
nem hallottatok . ,.

Megelevednek a vén krónika lapiai. Leíujiuk róla az avitt port: aranyosan kezdenek csillogni a vén pergament betűi es ralzai . . . '|-ávol-

ról mintha harsona szólna, kényes lovak táncolnak ki a sorok közül, raituk szálfa legények ülnek, markuk keményen tartia a kantárt. Szemük
épo|y vidáman nér, mint amilyen vidáman kék az olasz íöld : ltália ege. Öllel magasabb, kerek köpenyegű, válláraomló hosszúhair3 lovas halad
az élen, Károly Róbert fia: Lajos király az ! Baiján Besenyő János lovagol, félorcáián kötés. Ezt még Beneventonál szerezte a királyi
lovászmester, ahol szétverték lz egyik zsoldos csapatot. Vitéxége iutalmául most a király meílett lovagolhat ! Kissé hátrább tőlük a két Lackíi
t€§tvér:. András és lstván mesélgeti vidáman Campa3na elestét, ahol a két hősleíkű fivér csatlósaík vállára állva kapaszkodott fel a falakra es
kitűzték' nemzetségük íehérsárkányos Iobogóiit,.. Óup" harcí kedv, vhlámság a kis csapat, a tengerparti Saterno felé tartanak, úiabb hadi-
dicsőségre. A király úr most felemeli iobbiát és beugratia lovát vágtába. Testőnége és közvetlen kísérete utána rú8tat és pillanatok alatt eltűnnek
a derékhad éléről. Már az elócsapat mellett húznak el, a távolban kékesen csillog a Sílaro folyó rohanó vize. Gázlót keresni vágtatott elöre a
kis csapat és most mindenik kutatva nézi a rohanó vizet, hogy hol lesz azon alkalmas hely a fösereg átgázolásáral"."

-Nézzcmegvalamelyikvitéz,hogymilyenmélyaíolyól.- kiált a király r]r és Csaba*nemzetségbeli Mihály már nógatia is lovát
r part egyik laposabb részéról a vizbe. Táncol a paripa, horkol félelmében, de íovasa keményen szorítia a víz felé. Beugrat és szempillantás alatt
el is túnik a pamon állók szeme elől, a mély víz elnyelte,

-Akírályúr!-hördülföl mostmindenki,mertapaftonállókközül -gondolatnyitsemvárvi-aszálfatermetűlovasafuldo,klóután ugrat, Lajos, a magyarok negy királya ! Élet-halálharcot viv a rohanó árral. Szerencséle kerek köpenyege : az tartja fenn a sebes vízben. Már-
már elmerül, de izmos karia vágia a habokat, kutató szerne a vitézt keresi. Nem gondol a maga élete m€nté§ére, még hozzá nem úszik és ústökön
nem ragadia az elalélt vitézt. §réle§ csapásokkal a partra rjszik és c§atlósával először a megmentett vitézének adat §záraz ruhát, csak,_aztán gon-
dol a maga kényelmére.,.

llyen ember volt Nagy Laios, akinek uralkodása alatt történelmünk legfényesebb kor^szaka kezdódött. Hatalmas hadseregében na3y-
srámú idegen zsoldos is szerepelt. Német, olxz lovagok, tatár harcosok, sót Tőrcsvárába még angol ijjászokat is telepített. Negyven évig
uralkodott a nagy király, ezalatt ötyennyolc hadiáratot viselt ! Mcg is volt ám ennek az eredménye, uralkodása alatt sohasem látott |ólét.
gazdagság volt Hazánkban ! Nem ontotta hiába és feleslegesen a magyar vért, de hadiáratai azt,eredményezték, hogy Magyarorszig Európa leg-
hatalmasebb országai közé tartozott az ő dicső uralkodása ideiében . .,

Olaszországban tizenhét alkalommal jártak a mirgyer sere8ek, hogy Lajos király öccsének: András hercegnek metgyilkolásáért
elégtételt vegyenek Johannr nápolyi királynőn és a tarantói és durazzói hercegeken. Nagy Laios minden harcban előljárt és személ/es példáiá-
val buzdította harco§ait. Aversa ostrománál nyíllövéstól srilyosan meg is sebesült, de addig nem hagyta magát elvitetni a csatatérről, mí8 a
vár íokán ot! nem lengett hadilobogója !. . .

. ,, Len_81elorszá8 hívására Litvániába i§ ellátogatott a magyat, hadsereg. Végigharcolták Galiciát, Lodome9iát. Bevették Sandomierz
és Lublin várát és 15 napi járóí<ildre behatoltak Litvánia belseiébe is !

§vájcban is iártak a nagy király katonái, íjászai az osztrákokat segitették a harcias svájci nép ellen.,
TÍz magyar ziszlóali harcolt Velencében a legendás hírű Toldi Mik|ós parancsnoksága alatt, A nagyereiű magyar parancsnokról szá-

mos külföldi k,rónika is megemlékezik, de a mi számunkra Arany János tette ót halhatatlanná.
HavasalfÖldÖn, Bolgárorságban is futott az ellenség Nagy La|os elől, harcolt ő törökökkeí, rácokkal, tatárokkal, csehekkel, oláhok-

keÍ. horvátokkal és Bosznia ellen is, Szűntelen háborúskodás volt éleie, a vitézségben minden harcos mintaképe volt, A csatában mindig az ellen-
seg sűrúiét kereste, szálíatestén az egykori krónika szerint több mint ötven sebhely vott, véres csatáknak mindmegannyi emléke. .. Nem
kere§te ma6a számára
a kiváltságokat, olyan
egyszerűen lakott é§
étkezett, mint a többi
katonáia, kinílyí mél-
ttirságát tettea hir-
dették !

Leleményesen
vívta meg csatáit, úi_
szerú hadigépezete-
ket talált ki, az ő
uralkodása alatt hasz.
nálták a magyarok
elsó izben a lőport
is, várostromló tü-
rérsége rette8ett hírű
volt !

Valóságos csa-
pás volt nemzetünkre,
mikor l382 szeptem-
bcr l0-én me3halt,
m€rc irz ő negyven-
évi uralkodása tette
Magyarorczágot oly
naggyá és hatalmassái
ahogy Petöfi Sándo-
runk énekelte :

íríegyar tenger
virében húnyt el

Észak, kelet s dél
hulló csillaga,.."

NYlRl
GY.

,?-
3-
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l,i nlttrc ki)l.|jí,i (.i,," }lrr*tirr (:\(lr L|1./
íi,j1 1 iirl},ci. mtl4jr:lrilésst:i.'l'it ii;ti.t|-
ii{,.ii§i {}lit}|il,('!l It,r rIelrjIltIr,,l ltl,.l
.,rijjlt,tl"'

í}chlildési lr{tári.lö l tílii!" lií}r, ilt}.

Az l942. íprilis l.i },lagyar
Ct*rkérr . reitvényelnek helyet

megfejtésé :
1.73l-f{lck.it,píl,.
'r. ;, t,12,1ll l t. l, §. ll, l"'":. l,,,

1-r, {i, 1:i,
3. .,Iiellctncr htl§y{,l,i ür}lrcpt hct-".t. l": L]errsfnyi .,A ítlkölt rrr-

n}cssó€hfz". ]l.; Sgcranr*.nlo, 3.1
Hitnt8ctlrűl, l-: Defot. il.: 'l'i.zta
a§zlnl ía*},is ttl-ilt helvzrl, {i.:
§kó1 trit{éritó, afrikir-rrlrzii, 7.:
18!|4. 1li, 2O, 8.: 2{t50 linl, í}.:
tl*totlharnvasztír. l0.: !i!.elkl, t l.:
t872, 1!": Kisínludy; ílimfy sze-
relalgi, 13,; llurlclf, t.l."; (]r*lbarr,
1§,: Széehtn_l:i. 1ti.: ri cukorlraJ
ii}ais},sáere. t7.: }l]rkel, ls.: §ctaii
é§ bot$ze§?- {tlk$lrol): 11i": t.^é§íiil|y"

z rnérő. 2í,}.l lnzttlinnal.
il, A lúmp* : 1!}.il!} P. íru ettltiijii :

. ";1l, P.
tr,

7, l|i}rz íry.xlllt.

l. Autóielzérck
*lelv lillrrunlr a!rt(iitrRk nclníct-

kiizi jilzr.sci IlZ iltillll IPlrllró{t:tk:
t. Rc 2" L,l, 3. S()
4, li :}. l)l( ti. )'?, M!: x 8. Iat}t 9, },Y

1. A reité|ye; plln€küzéíret
l]zt,lőtt két e§?tendö§t'l ind§l|. oi

,i{ncfikaí ritjírra kis vii<lr!ás lólti<-
ve*ztűjén Xlugar Hans r,álla},kr*zri
§z€lleilíl német ten{efér?. r?elült
mirrteg}, i] he!tci n nón}PI hirlászt,l,
€gy prlRckoi. frrqtak kl. mel5bcn ,i
k§vctk*:zí,i üren*tet taiálták l

,.tiÖZEí,I-:DDM AZ .\ltt.:H lliA l
PAn,foXrtoz. El,.nL,!t}:tl s.\.!_
NOs MÁR FO{iYTÁ§ 1,A§. c§Ó_
NAHü}I AZ Hlt(i§ \,IH.\n&.\N
IGEN M }'"{;ttO}iGÁLrJD()1'T. t1.1
r\F]§l ti.\lr)K GY()HS SliGITSF:-
{iET , }iLl,fisz,l§M. 19.10" }IÁti.ciu§ 1?,,.

KlU§8r ahl}s 10 üv{.§,.Miiilfhener
§iier"-t vitt mlrgáyi}l *z tltlrr, l\ hti-

lítszilk ili.a l iri f i4lll ! !i !r:irí\ír. tt$y ]l !l-
csirk tlúilell :tz ilIrln*h ltr clttrrtltlrlrri l
cintkriJlil íerlt,zlrlL íel.

}li lrizrrtr5 iljlr nttigis, lltg1, ;rz
üvog}}elr arilúlt iirtrlft llilllli\ yl)l{,
i híl*_V il?t nüill ítllt{tf ir{n ?

3, jl n"raharadera diadémia

i lrintst,t értj di:rtlritrt gi,ótrlritl t.irl :

lrclyóIrr, irjalok l - 7-ig sziilrtrlkr1
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