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A cserkészvezetők könyve l. kötete:

ű c,Jo|úíárzpt nerrQtíátűrű,
(Szerk. v. dr. Temesy Győző.) lV. átdolgozott, bőví_,
tett, új kiadás . .. . ... Ára P 4.8()

g&nplgárl| Mi ianwu"etpft,
(Szurmay Tibor.) Korszerűen átdolgozott új, lll.
ii.aar..'.......... .'Árafűzve P2.(r0

kötve P 4.-

'p,íIeft 

W,aani!
Játékgyűjtemény az iíjúság számára (Bellér M.) Ára P 2.-
lrlegjelcnt legújabb részletes láiékoztat6 árlapunk t
Kívánságra díjment€9en küldiük !

lEuE]lIE- E§ (§ERl(EszBOtT §ztIUETlffizET

kedues oluasóh!
EzenneI iinnepétyesen búcs{tzik a XXIII. éofalgam! Megköszöní, hagg mindig örömmel .|ogadtátok, szereí-
tétek, tivastútok ! Tizettki,l hónapon út arra lörekedetl, hagg meg|elelien a beléje helgezett bizalomnak !
Bticstizúskar két kérése uan hazzátok : Iriátok meg cserkész-őszinteségget, mi a uéIeményelek róla? .Szere-s_
sile/c *.ha leheí, múg iohban - utódát, a XXIY. éu|olgamot!

.v,., 9, Bul!r/u .9., (4úv.l,

leae|ei, púbapanlok megbeszélése, |onlos
tb. is lesznek bőuen ! Naauon íó lesz. ha

.1.9yv..*.uo

! Naggon jó lesz, ha míndiárt azt ís megtt
ulolltun múr előre kéü tőIctek. íiressctek elí mi

\ozzátok. Eggelőrc hbom |aígtatdsos elbe-
{mre koúbóI, egg pedig izgalmas kémhis-
hlrek mindenfelől, elbeszéIések a multbtil
l" íonlos kérdéseítek meauílalása- uetsek.*,uo9, g,| ovrt,

árt azt ís megtridtok, mi
, íiressctek eló minél többen,

és jelenbőI, meguilatása, versek
raizal:, ft'ttukí1lek slb,, síD., sló. is lesznelc
míttdcnről srerelnéíek cilya.sni benne ? Á XXIY. éu|olgcm múrelőre
ggüitsetek, szerezzelek minéI több előfizetőt, adiáíak iniiél röbb |íz1 keztbe oluasní ! (Csalúdban, ískolában,
műhelyben, csapalban. híuatalban, harcléren, arpasi rendelőben ** mindenütt lelres.g*n talátkozni a mi
Á,edue.s :1íCs. barúlunkkal . , .)
Ezze\ a r.serkészszellemet, cseikészslflusí, csericdszgondolkodtist terieszt!ük minden|elé: ete p4flig m& nű-

T!:l1ri'iÍ;Ü"riÍ"t-!t}Ü|r*'t::Xl Mosí muícss dtok meg, mityen ügges cserlcészek és mtlgenlel&es olaasri*
atqytok !
Siepíemberben megkükljük a XXIII, érs|uígam tartalomieggzékét is, hogg a bekötésnél ez,se htóngazrék!
Addíg is okos eröggüitést, csetk(szie.s pihenést és sróraieazást és igazón jó muakúl kttlán hű barúlato\, a

oLvA§ÓK, FlGYELFtrlt FIGYELEM i
Ma,§yar Cserhész

Mindaroknak az olőíizetóknek, eklknek ar glőíizcté3e leiárt, lapunknak ahhcr a számához crckk
lapot mellékelÜnk. Kérünk mlnden elöfizetőt (ha cserkész}, hogy r csekkltpon íeltétlenül tünté§3. ícl a rcapat
srámát is! (Ne feleitse el senkil) Mindazok, akik rnost szcrgtnének az előflzetők ditsö sorába lépnl, lr|arr*k
tgy levelezőlapot a kiadóhivatalnak (Budapast, Y. Nagy §ándor-utca ó) & kérienck rnutatrányszámot ér csckk.
lapot. Az évfolyam bekötéséhez kemény táblát ezidén 

-h czállít a kiadóhlvatal azoknak, akik ezt mg3rendclik.
Arát szePt' l5'én kózöliük' üD'öZLETTEL A KlA§óHlyATAL
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A DICSOSE§ES JOBBHCZ
( HA Dl FoG rv:ffi,{sgTE NTl SZT E l er É N;

.. ;t,' '

Dícsőséges Jobb, Szent lstván keze, "',,., '"-ÉÉi Dicsőséges Jobb, amelyet alkottál
Rád néz a vészben Árpád nemzete. ' ',' Nem hagyhatod, hogy rom legyen az oltár.

Ma sem maradhatsz mozdulatlan, ':, '],,,,ll], Forró fohászt a nyomor8atott szívek,

Mikor ránktörtek oryul, r€ttentően,
utat mutattál minden útvesztóben.
iFöldünk és fajtánk xarolól ellen
ött voltál minden küzdelemben.

A muhi pusztán és Mohács alatt,
Hogy e nemzetnek magja nem szakadt,
S szét nem szórták, mint pelyvát a szelek,
Dicsőséges Jobb, hála teneked. 

]-,],,]r:,,

Dicsőséges Jobb, magyarok vezére,
§záll1on erőd a yezérek kezébe.
§ mit annyi balkéz oly balogul tartott,
Dics6séges Jobb, te fogd meg a kardot.

Dicsőséges Jobb, ne engedd, ne engedd,
Hogy vak pártosság ép most:,gyöngítsen meg,
S amelynek híján annyi sebünk égett,
Teremts közöttünk szent, erős egységet,

Dicsőséges Jobb, ó vezesd e népet,
Melyet romlásra annyiszor ítéltek.
§ ne hagyd, hogy amely ann7i mártirt nemzett,

Jd9gen földön bujdossék e nemzet,

Tébolyult bolygón kong a halál-óra
És megnyílott a népek koporsóla.
Ki mondja meg: a rontás ereje
Holnapra kelve kit fektet bele l

Ó, minket is,.,{536,' erre;;gr$tt qtib,ttán"

Eltipró árja zúdul ránk vé9ptten;.i 
",,.1i1Kárpátok ölében 6st templomodra ',

Csóvát haiítnl készen áll a csorda.

,!:a ,

Szakítsa végét mán a-,szenwdésnek..
Es a megbékélt mllllók felett
stiscön fél, á|ötq;;dfueped. "'"'

!'t;,"''.'-..-.a

djí€tnet @o. ,, -.:i,, ],,,.*,.,
Ránk bilul
Mi rabságunkban is te légy szövétnek.
S kik mógbűnhődtük minden bűneinket,
Dicsőséges Jobb, vezess haza minket,

Gyóni Géza
(Krasznojarszk, l9l6)



,'-:i,,Ji*.:,J]i:ri ]]ii_r.]-:;

Az égen lassan ggüIekeztek a |elhők, mínt hatalmas égi hadsercg, tdmadúsra készen néztek le a íöIbe" A hatalmas
síksdgon a két had keméngen nézett |atkasszemet. A török ősapatok bélóthatatlan csillogdssal uillogtak a mező túIsó szélén.
Az ökröket mb ki|ogták a |éngesre tisiztttott dggúk előI és hango-s kiabdlással tömték a bronzcsövekbe a bőrtömlőkben elraktá-
rozott puskapott. A tisztek sürgető, Ielkesttő szauakkal futkostalt a katondk között. A louascsapatok széles karéjban, szélszórlan
szdguliloztali a széIes stksdgon. A tduolbóI csak a |ehér íurbdnok patgolala tűnt |el itl, ott, mint apró, |ehérszinű bogarak,
A lelkesttő, buzdttó török kidltdsok elhatoltak a magaar tdborig.

á suiírisokkal megterhelt menték, |ényes sisakokl |orgók kőzött feVűnő volt a-narancssórga kis dolmdny, de talfin még
érdekesebb volt a uiselőjé. A maggu hadsereg szakúIla§, iapbatnítolt uitézei között |eltünő, A,ülönó's hatdst ggakorolt a lúgltr
ggermekarc, széggenlősen píros, púha uonúsaiúal Géza úr némhiúba szenuedéIges harcos, nagg, esküdt ellensége a töröknek,
l{üIönösen,mióla |elgguit:otta a'rdmai bég azl a kedues kís uduarhózút ott az alsó uégeken és bennégett a _Iúngoló tető alatt
azédesanuiaazunlkahugával.Gézaúr csa]iatüstöIaő zsarótnokot ldttci már. és hiúba kereste a kedues tetemeket. Akkor meg,
atlt a roÁŐk előtt, íeleŰIte görbe kardidt az'égre,'és s?örnaű esküuéssel |Őgadla meg, hogg éIete uégéig irtani |ogia a törököt
s utód,iai lelkébe is becsepegieti ezt a keguetlei guűIöIetet. Azóta csoil(tlja ís az úri rend, ualahúngszor túborba szúll. Kis|ia,
az alig tízéues Ldszla oil Út előtte a nbőregbei's onnan nézi lelkesedbe a harc |olgdsút. Most í§, mikor |elhangzott az í|iú
Lajos-kirdlg kiáltása, htvó szaua a tör:ak éllen, Géza úr kézen|ogta a ggermeket, és eluezette az istúIlóbalouatudlasztani. A
hőci méneÉ közt ott iuitatott egl] íélig Áika, íei| paripa, a ki.átírmetüikarcsú Szetlő. Géza t7r ezt a louat- szdnta a |id.nak,ai ntaUa, Lúszló egghtialdn nőű boti otgan'Éarritás, Úoőu azt az ap!á szeretle uolna, TúIsok volt benne_a gg9l.1géQs!!i, Most
is a Ió helgett azt kérte, hogg az apja ng7rgében tehesse nieg ezt az uiat is, Géza úr morgott egy keueset, de aztdn beleeggezelt
az egaetl.en guermek ktuúnsúgúba.-'És t!! áIlnak most á tarob csapattal szemközt, a louascsapat jobbszdrngdn. A harc rlemsokdra megindul, és.uéres
lesz az ütkö;;t, azt múr látní előre. Beldihatallan a tarik had, és ceza hr íéUi Ő ggermeket, Érzi, most mé{ jobban dtjárja
a gondolat, mínt mdskor, hogq keggetlenség ezt a törékeng kis|íllt idehozni a haldl mezeiére.

A harc, tlgg ldtszik, Iassan megíndul. A lovascsapat iobb széIe minden |elsőbb parancs néIküI ügetésbe lendüL Géza
úr arca megvÍItaít-telles,karualghoz hásonló marconaságiibai,ahogg meg|ordul'a ngeregben, és |elemelt-karjáaal megailja_a
jelt a mögölte |elsorakozö louasoknak. A mező magasranőtt |üue széthailik a louak lépte ngomdn. A íöld tlgg dobog, m!!|1_19_
a pokol -tízenkét aáIogatott ördöge iúrnd raita'zilúU tdnóót. A kiuont és |éIoldalt blőretartott szablg(tk víllognak és túl|elől
.tarkún és beldthatatlaiul közeledík d török lobasság. A mohúesi stk |elett mind sötétebbre gyülekeznek a |elhők.

- Yissza! Vissza! -harsosottakuisszarohanó idegen zsold,osok és sebősüIt 
^:;i,!:: 

:r,r:lt',!",ii;x!',1,Í,,i!Í{Ít;niű',1"r?ijÍ!,,,I1?'l:i!;'i;?!toi,,r::r!,1r':;üt:
méneken,maggaí és török holttesteken keresztúí uúgtat a meó"iőd[a* és megiebésül{ek serége. Az az-ággtlsortílz szörngű volt
ott a pógdnÚ- ógaúk közuetlen közelében, A megiohamozot{ ianicsdrsor|a[ hirtelen kettéoízlott q lnagaár l9uq9ol1 előtt és az
clőbb iné!1 léIkeőÚIten, diadaliltasan tdmadó keűszténgek szimben lalditúk magukat a ianicsárok mögé elrejtett glulk s^or-_

|aldual. Az akindzsik'odaértelték a parazsat a kanóchoi, és erre íelbömböItek az ággúk. A kereszténg csapat uérbeborult _|őuel-hullott Ie loudróI. vaqu meneküIt.'Szörnuű volt és hihetetlenüi aéres. A uísszaúúgtató louasok között ott ngargal acéIderes,
,csoníos loudn Géza úí ts. tutettebü hosőat, szakdllas nutlue§sző úII ki és sötétszínű mentéiét bíborlildra |esli kiopló uére.
A nyeregben etőtte a szittbtiiu, iiúaiiiíiő, iiőn íásiiő ógái:ik. Az apo szomorú arccal'nézi, nézí a kis|itit. Érzi, hog.g.
utoljáraiatla, l" seb éget ŰÚeően, mínÍÉa a kardkovács izzŐ"kemencéje lenne. Mind nehezebb és nehezebb lész a louon ualó
megimaradúb, Tdmolgo!, megbillen', Iecstlszna, ha eI nem kapnd a mőgötte ügető Gdspdr; a család'üeg szolgúja.

- Bai van, jó uram, nagg baj, Igg sohcsern érünk haza - mondogatja a rémüIt öreg.

, Géza úr'válaszolni akar, bizongdra bíztató, bátorttó szauakal syerelne mondani. A hang helgett azonban vér bugggan
f eI a tüdeiébőI, megcstlszík a ágeregbÖn, lúba kiftull a kenggelből ds lcsscn egész terhével rdiehezédík a uén csatl,ós-q. _ry_é,9-szerencse,'nogú 

ttt,- a dunapailí ítűesettten uan búuóhelg Őteg. e méIgrehailŐ dgú |olgómenti |üzesek között lehelí ki lelkét
Géza úr,' egg:frét p'iros vérbűborék'képében, amelgek az afkára"törnek, Í,Ibe'az e§te Íesittll, a |úz dgai alatt mfu nincs többé
húrom eií.'Á tarok esküdt ellensege eÍ*attaiatt. A"hatott hős ldbaináI ketten úIlnak. Egg öreg csdtlós é-s egg szőke|eiű kisggerek_.
Maid |elteszi a vén Gáspdr is őőz |ejére a íorgós §üueget és kézeníogia a kis LászIó úr|it, A |üzes la§san elmarad a túuol-
bqi ei Géza úr strját bsak egg kbieszt gjanánt'letű;ött karit jellil'Lassan az is etlűiik a p'arti nöuéngek tltuesztőjében.

Az öreg alo'Dosan oondidt víselte a quermeknek az ezt köuető ttz éuen keresztül. I.ászIó izmosodott, arca megkeméngedelt
neki is, mtni Gaia úríak. 'A uú.Ilas, ŰŐis rarcst |iatalember lassan ijesztő htrnéure lett szert a törökök előtí. Nemhídba
oltogattá olgan szorgalmasan a pogánggllűIŐIetet a letkébe az öreg Gdspdr. Nem haggta el|elejtelni uele azt, hogy,ő is a ídröl.'
dldőzata éi ahosszÍL téIi estékőn,"mi"kő a kemence tüzét nézt{k kett'esben, a uén-Őatlós, nűnt tanltómester, oktatta g |itlt.s
közben úgg érezte, hogg ezzel tariozík az elesett apa emlékének, Sílcerülí. A |alu nem is htota md,sképpen László_úr|íl;_mint
Mohtics Őua!ándk, Íi ez a melléknéu is közreiátszott abban, hogg a szőkeieiű, |éIénk ggerekből a u-éguári harcok eg.gik leg-
keméngebb u'itéze lett. Lassan ő is tlgy alakult ki, mint az édesapja. Még az arcuondsaínak.a keméngsége,,eggik,masib
mozd"uiata is olgan lett, mint Gézg úré."Az ősi udvaihdzat söuénngei bette \ŐrüI éÓ.ezen,a kerltésen ott szúradlak_a.régi és
a.frissgnleuttgoti török ftiek, mert á Mohúcs úruáj(tnak uolt egy moiddsa: ,,Inkább tízzel többet, mint egggel keuesebbet vúg?k
le". Es ehhez tartotta magút,

2

,t,



-{; uduarhÚ: ,e.ggik .sark_a lúngokban áIIt,.serce_gett, pattogott a zsup|edéI és a szikrd.k, minl a szitkok röpködtel,
szerteszét. A kerítés előtt áz, utat |elporoztá a kilenc pát*otattán iaiar ú paula. t|' spdhik iiiiőia iőaúiiía-rőírá'iíi*'á'iőiii,ú
melletl kötüI és ruhdjuk fürgén lobogott a széIben.

Az uduaron húrman úIttak._.Iaászló ur|i'mellett a hűséges tekintetü Gdspúr |iggelte a |iatal uiléz minden arcuonds(t1.A..sövéttg oldalúhoz.tapadua |iatalképü legéig|orma, a kis édspár,'az öreg iia. L"íegéna íriíiiiueúi-ái"ij'üiget és némi
!!!:g:!":^,1!1? !!rrla_q!e a, kiudlasziott igíIŰésszőt.' A könngű'tj 'megha!ŐIti 

ryiryI a:Ááőst<a'hdla, az tdeg' |émísit pend.,ütt,
ualaml. |eneres csík szelte át a leuegőt és ngomúban le|ord.ult egg spahi a lovúróL A poodnu louasok háiaos kióitozdssaingug.tdztúk. a ueszleséget. A...legéhgke. kómotg ._ay.cd.egq,cse-p-pet'sem uáltozott meg-a-si.kői-iaili".-úi'riiíiát készitett ki,a húr,ismét meg|eszül[, pendüIt és a tdmadó spantr isáét íoiútak eggget. Ldszló itti--iiii--"'íááiáaih-ii--iiarrrrr, ,roi
megszóIaI.

^__ ,.,l]*Né|!,:r!k,_9!\qz o" eggik,török ngergében ?9! kis pogdlta.c_uel9t!_üI a harcos előtt. Ilyen különöset még soha-sem lauam. íIlszen nalunE,.sem szokás gy_ereket uínni a harcba, de töröktőI még sohasem uellem-észre.GdsPúr megnézi a különös képet,-de öreges ngugalommaÍ nem csodd.Ikozite raliá."-
- A tÖrÖkÖk u_qY,on,.áÜttÓIag nem nagaon.tsmerik a.gg_erekeiket, de néha elő|ord,ul ílgen is, Ati bég is magd.val hoztaMaggarorszúgra az _egq{Y íiat. lqdz,.rye1 is""bánhatta, mert"őtlogtdi á' cúriíiő.-H';;;*' i;i-aí,i"arT';érő *;;;: hogg" mLircsak hdrman uannak, taménetneitt iaPti.A louak kéznéI uannak, csalc iellend,üInek ró. és kí a spahikra. Azok most meqí ordulnak és eludatatnak. A hdromr.nagVar..ott_uúgtat a ngomukban. A|iatalabb Gúspdr újra tlat |bszít és szattnak á- ui;;ibi-Ő-ŰirititáÉ-ülái.*Nri;,"-áoiőgígg a lóról beletaldlni-a céIba.
LriszlÓ urÍÍ nézi.a |,utókat és azok közül.is azt.az e.gget,, aki 1L ggerekét uiszi maga előtt a ngeregben. Apa lehet, Meg-

ieleník e,Igtle q inohdcsi *,r:io, a ygiazbi,a.1;j21;;1,1í,iőíiái.a","E :í";i;?i,*;;ii'títi,i';:r;iiiiii,,É,--iia, ő;"--ó;.;}iű.:^,^_:1_I:!'i?,l^Ó !r!j r!.4," |,utókat és gzgk..közül.is azt.az e.gget,, aki 1L ggerekét uiszi maga előtt a ngeregben. Apa lehet, Meg-
Ig::r_!1L2I!9 C mohacsi sí,k;!9, a oérözön,.a.|eiueszte_tt_|.org_atag.,_Es a zűrzauarban kőtten menekü-Inelí, egg ápa és a |iá.Er'::r,!í!",most magq, előtt _az_apia uonasait..PIaj!. hirtelen |elemeli az dlomkép a kezét tlgg, ahogg'til[Őní izokott ezzét amozclulatóUal. Lószló megrdzkó,dik, a képzeletelilzdll,újra a rieneküIő spahikat tátia. Múr "cőák iőítr" iái"r*. Most huIImozdulatdual Ldszló- megrdzkódili,' a képzelet elilzdÍl,úlra a ŰneküIő ,pot iia fam.'- Űár-"ríidl:^r:_7gq!í: |?r!! !s,az-eggetlen..ine,nekklő, az latolőóiak Ágigát tóra\,'qi-á'-liőái"r'á"iaőimile az eggik a porba ésT7lőő!ft}í;t"tf,Eía'Li ííj!;t![ft r"#átí-íá' 

sPahikat ldtia, MÚr csak kelten uannak. Most huII

karona, iető gbnaaat haiol az előtre üU ggerek |őIé, hogg mintegy ,[§!;rt"rto!ű3!i'ros 
a gaermekéuel A megtcrmett pogáng

!-,!2a!,_t1l!i yett9tt t7to,1! |eszíti .meg sr .liqt a biztoskezű kis Gá,spdr. A Mohács aruila hirtelen |etemeti kardos kezét.és eggetlen _bi.ztoi csapóssal |éIringamíá ő kloöi'úlni káiiúit-iiailieríÁ'.
, Vq|i! _Ezt az egget ne[ Eit az apú{ ne!- Vdrj! Ezt az egget ne,- Ez|t az apát ne!

*,*Ct!!:I"jl^:.!óld::l:^^I:sé:q|:,:;!:!y::t_t:+a( néz a múskor olgan uérengző uitézre. Csak az öreg Gáspár nertcsodúlkozik, .mintlzik, _mint ahogg ő sohasem szókott meglepődni.

- En megértelek téoed, uram. Mohdc§ árud.ia,
László ur|i mttr nem is hallia' ezt a kijelentést,-, +ry megeítelek tegeol, uram, Mohócs úrud.ia,

..^^_,. |!rlL7 urQ m(y neá is,hall1a' .ezl a ki.jel.entés_t, Ó előtte most újra ott tdncol a képzeletszőtte kép, az apjúnak, Gézuurna[ az arca. Es mí,ntha azo,k a múskor mindig olgan szigoru uond§ok mos! mosolgogiúnak.

''i,,:"",:,,:
Felébred a hajnal,

kamasz, diák hanggal,

inlnt a rossz gyerek.

Piros a nap arca,

s reggeli harmatba

most fürÖszti meg.

Fiúk, érzitek ?
Tietek a reggel,

pajkos rigófüttyel,

tietek a haJnal

: l gazgy őn gy -h a r m atta l.

Az erdőnek minden fája,

a ftező csitri virága

mind a tietek,

Görbe hegy hátáról
felénk int a tábor.

Van szebb a világon,
mint széles pusztákon

róni a fárasztó,

férfivé avatói
hosszú utakat l

Fazakas }liklós

Tikkasztó hőségbdn, .!
ólmos vereJtékben,

égó fáradtsággal ,

sajgó-fáJó vállal

menni, menni, menetelni,

szívói testtel nem pihenni ?

Férfi fáradtságból

felénk int a tábor,

Vizes sátor alján,

egymáshoz zsúfolva,

vagy a vonat padján

pokrócba csavarva

milyen Jó az álom !

Ez a férfi élet,

fiúk, emberré lett,

aki nem sajnálta

s bátran végigjárta.

Leáldozó napnak

arany ablakából,

holdsugár hídjáról

felénk int a tábor.

Fazakas Miklós( Kun|aluí felu,)

,
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8(a,uarl,í
Dél elmult, a nap §u-

gar4 játékosan csillogtak
az Olt habjain. Á kis ósíki
székely falu utcáin nem
sokan jártak ilyenkor, s így
nem igen akadt nézniva-
lóm, az olt hídiának kor-
hadozó karfáján-üldögélve,
amint három barátomat
vántam. Végre a kis utca
végén feltűnt a három
cserkezsapkiis, jellegzetes
alak, összecsomagolt hor-
gi{szbotjaikkal, .hátizsák:
jaikkal- és hángö§ j'óteat
vűkkel, amelyet idáig ver- .

tek vissza a kis székelv há-
zikók.

kölcsönös kézfosa§ok
után,elindultunk Maóaras

Mindezeknek a bajoknak eltrerrére sikerült összeszednünk
vagy_ hárorn skatulyára való tücsköt, s így elkezdődheteit a
horgávat.

Társaimnak egyszelűen ment a dolog. Feltúzték a seöcs_
két a horogra, _§,a, pata} mellett felfelé menet, egyik-másik
jó helyen, fordulóknál, kövek alait, ahol fehórei"habeik a
víz, bevetették a horgot, mozgattá\ tázták, kelletiék egy ke-
ve§et a csalétket a víz színén, s,mentek tovább. Én iiheg-
próbáltanr,;minden eredm,eny nólkül. Ráztam, cibáltam, ke-l-
Iettem a ffirgot, de ú6y látizik, a halaknak én nem kellet-
tem. Pedig mögöttem Lóri éppen most rántott ki egy dísz-
példanyt. Szép nagy,,sebespisztráng". Valahogy-'errgem
párducra emlékeztet, alul sárga, felül barna, hajlékony, iz-
mos kis testév,el, Lclkesülten horgásztam tovább, Bedobom,
kiveszem, bedobom, már egész belezavarodtam, amikor egy
kő mögül valami kis barna villám ciká,zik el a holgom mel-
lett. Csupp! - csobban a kis hal teste, amint rántóm ki. de
féluton, a levegőben meggondolja magát, visszaesik a pa-

i.

A lJékds-szoros '
qon_dlák, mai célunk a t uu,*,a,iXlT:!il;,, ff#l" "liljlrá,n. Ennek megfelelően hosszabbaknak vették lépeseiket, s
rlgy loholtak, hogy alig tudtam lépést tartani velük. Közben
pcrsze elláttak kellő bölcs és jó tánácsokkal, már amint ez,
az ilyen magamfajta zöldfúlüvel szemben szokásos:

akadr 
Meg ne ijedj aztán, ha az elsö piszüráng a hor8odra

, _ - S ne nagyon zavartasd magad, ba térdi5 esel a pa-
takba.

, Engem ezck helyett a bölcselkedések helyett - melyek-
nek, mint ké§öbb láttam. icen erő,s alapiuk van. - a oisz-
trángfogás gyakorlati oldalá érdekelt eiősebben.'E.re niéz"e
1zonlan hiába fa6gattam ökct, nem szólta,k semmit, - Majd
}orgászás közben, majd akkor megmutatjuk - válaszdl-
ták csupán, türelmetlen kerdeseimre. Igy -.aztán 

be}etörőd-
tem a változtathatatlanba, s mentem mellettük szotlanul.
A vidék lekötötte a figyelmemet. Mindis szebb & szebb lett.
A keményre taposott gyepet, valamilycrr csodálatos mohos,
füves havasi saő,rryeg valtotta fel, szaporodni kezdtek a fák,
és ,amint közcledtűnk felé, nótt, nött a Hargita, hogy végül
d!r! esy hatalmas székcsegyházba lépjünli be a 

-hargilai
crdők szentélyébe.

Bbból az áhítatos megilletódéeből a halőr Ázatt tel a
való életrc, lamikor a halászjegycket kérte. Ezeket megmu_
tattuk, s mindjart nekikészülfitünk a horgászatnak, mert
rlgy terveztük, h9sr felf€lé menet azt ,a csckóly liatszáz mé-
ter színtkülönbséget horgászva tesszük meg.

_ Itt említem magát a halászat modját. Pisztrángot fog-
hahsz k&,zel is, ha ügyes vagy, elrekcsztheted ,a patakot, ha
haloriló vag,y, § aat akarod, hogy a bccsületes boigászok prl-
posra verjenek; legeredményesebben talán szöcskévcl fel-
csalizott boroggal hor5ásáatsz rá, ha snni al€r,§z belőle,
s mindezeken felül foghatod műlegyes horoggal is, ha sport-
horgasz yagy, egy szóval, dzsentlnrén, Mi a szöcskés és a
múlegyes horgászatot egyesíüettük, mert bar tisztában vol-
ttlntk azza7, hogy kifogástalan ririember elsősorban mülégy-
gyel horgászik, este _ tekintettel egeszséges cserkészgyom-
rainkra - bralat akartunk vacsorázni. Ennek megíelelően
clóször abban merült ki ténykedésünk, sőt, mi is abban me_
rültünk ki, hogy a réten hol ugrálva-szökdécselve, hol négy-
kézláb, téndencsúszva fogdostuk a szöcskéket, s berakosgat-
tuk őket szépen egy gyufás skatulyába.

Ennek a rendszernek két elónye van, Az első az, hogy
mivel a skatulyában helyre van szülrség, a gyufát zsebre-
r4kod, § on§an veszíted el szép lassacskán szálanként, a ma-
sik elóny pedig, hogy ha egy jó kövér szöcskét fogsz, s be

-akarod dugni a többi közé, akkor, míg az egyi|s végen ezt
bedugod, a gyufásdoboz-másik végén kiugrik lc& másik.

4

Két horgószbarátom

lakba, s már el is tiint, Nézem a horgomat, semmi hiba, Ugy
látszik, mégis én voltam a bünös.

_ Látod-e? _ kiált felém Gidró Laci, _ ugy-e mond_
,tam, hogy meg fogsz ijedni. Nagyobbat ránts rajia máskor,
biszen nem kapja be, csak megérinti a bajuszávál. Magad-
nak kell berántanod a horgot a szájába|

Máskor? Mikor vagy négy kilométert mentem ezután
az eset u,tán és semmi, semmi, Ha csak azt nem számítom,
hogy egy kőről szépen belecsrlsztam a jéghideg patakvízbe
combig. Mikor kimásztam, bőr lábszárvédőm alól úgy folyt
a víz, mint val,ami öntözőkanníból.

Vé5re is megsajnált Tibi, az egyik horgásztársam, .s att
mondta, addig nem hagy egyedül, míg ki nem fogat velem
egy halat. Végre egy árnyas partrészen hirtelen kirántja a
horgát a vízhől üresen:

- No most ide dobd be. Itt van. Láttam, csak kirán-
tottam -a'horgot az orra elől.

Bedobtam. Egy villanás, rr,agyot rárltok a boton, repül
a kis hal, ki a fúre. Nem valami nagy darab, alig éri el a
törvényszabta hrlsz centimétert, de még:is az első pisztrán-
som.

A levegő mind hidegebbé vált, közeledtünk a ,,hideg-
kút árkához", ott van a ha|iszház, Már szemergélt aa eső,
mikor beértiink, Elhagyott erdei lak, egy éwel ezelőtt még
romiin hivatalnokok kártyáztak benne vasárnaponként pisz-
trángozás után. Je}enleg egy fapriccs és ,egy kis vas, muki-
kályha minden berendezése. A priccsen vastagon hevernek
a fenyölombok, ott jó |esz az alvás, de tüzelöról magunknak
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kell gondoskodnunk. Hál' Istennek, nem nagy fáradxig fát
szerezni a Hargitán. Rövid idő inulva vígan patto5 a t§z a
kályhában, tetején egy csajka víz,teának, s egy csajka esír a
pisztrángoknak. Köztren ki,sorsol,tuk magunk közt, hogy ki
megy ki az esőben a patakra kirnosni a megtisz,tított halakat.
Hiszen rlgysem nagy munka a2 egés1 mindössze valami
tizenöt halacska a vac§ora.

Nemsokára ,a teavíz duruzsolni kezd, s Laci fütyörészve
forgatja a halakat a z§írban. Hideg van itt ebben a kis
vityillóban ozerhatszáz méter magasban; jót esik a tea, Ami
a halat illeti, nem vag,yunk szakácsmúvészek s ezi főleg
Lacira nem lahet ráfogni, de mégis olyan jót tán sose ettem.
A legjobb peíure az, egészben az, hogy a pisztrángnak nincs
szálkája, Ugy eheted, mint a kolbászt.

Igy bemelegített gyomorral jobban kibírtuk az éjtsna-
kát a hideg házikóban; s miisnap verőfényes vidám hajnal
virradt ránk.

Azt a másnapi napsütést sohasem fel,ejtem el. Ösillogott
a kis hegyipatak, sárgás agy,ago§ nr,edrében; és szebb volt,
mint az olvasztott atany; 'a hatalmas fenyők, melyek teg-
nap az esós, ködös szürkületben rémí,tő komolyan állták ko-

A szerz8 horgd.szik

mar vigyázzállásukat, ma vidáman, barátságo,san néz,tek
rám. A hegyoldalakon s irtáiokban nagy piros foltokban
tarkázott a szamóca. Társaim nem is állhatták meg, neki-
hasaltak s l,egelték, mirat vidám őzgidák. Elbűvólten lépked-
tem a patak melle,tt visaaafeló menet s íélóra leforgása alatt
két szép pisztrángot emeltem ki a játékos íorgókból § a c§en*
des kis gübékből. (Gübének az aliá"mosott, csendes vízfolyású
patakrészeket nevezi a székely,) Jól haraptak a pisztrán-
gok. ezek ar ón lcis párducaim, s egymís után várr,doroltak
be a halastarisznyába. Talán nincs is sz,ebb dolog annál,
mikor az ember a heg7ipatak par,tján, fenyők tövében, ló-
ről-kőre ugrálva horgászik s oéha meg-megvillan a ficánkoló
kis s,ár5a hal izmos testecskéje a havasi arany napsűtésben,
Sohasem felejtem el!

Ez volt hát első pisztrángozó utam a Hargitán, elindul-
tam, mint zölclfülú eiunai horgász s visszatérterry,kis falumba
úgy, mint aki tisztában van a havasi pisztráng$k fogásának
művészetével.

Ezután az utam után sokat jártam a hegyeket horgász-
bottal, voltam a Gyilkos-tónál, bejártam a Békás-,szoros ha-
talman sziklafalai közt folyó Békas-patak partját s minde-
nütt fogtam szebbnél-szebb, világos és sötét sebespisatrán-
gokat, Az erdélyi travasok patakjailran sok a pisztráng:, nap-
sütötte hegyhátak, fenyveserclők, viz és halak elvárnak min-
ket újra és újra, ha csak egyszer is megpróbáltuk ezt ,a mú-
vészetet. Havasi pisetrángok, a viszontlátásra!

Fazakas Miklós

MOTOROS GÉPET KAPTAK
A CsERKÉsznrpÜtőx

Naga az öröm a cserkészrepüIők berkeiben, Régi vdgguk
aolt, hogg motoros gépet szerezzenek, hogg a repüIéit molóros
gépen is |olgtathassúk, de azérl is, hogg a heggről való gumi-
kilöuéses indítás helgett az úgyneuezett magas starttal índlt-
iassdk a uitorló,zó gépeket.

A mototos gép érdekében sok míndenl megpróbdllak, de,
sajnas, eredméngtelenüI. Mindig no.gaon |óil a szioük, mikor
lritták, hogg néhdng uitorlázó eggesüIet akkor is tudoil. sikeres
tdarepilést és időtattamrepűIést végezni, mikor ők nem. Az
oka ennek az uolt, hogg ezek az eggesületek moloros gép bírto-
kdban uontatdsban uitték |eI a vitorlázó gépekel a leaegőbe és
ott olgan magasan és olgan helgen kapcsolt(lk Ie, ahol mdr
meg|elelő emelő áraml(tsok a aítorlúzóst lehetőué tetlék.

De |djt a sztuük azért is, mert a uitorldzó kíképüsnét
a leuegőhőz ualó szoktatd,s eggik fokozata, hogg a repülőtér
|elett uggancsak motoros uontatásban egg, az oktató dltal meg-
tld,lasztolt önkénges pillanatban lekapcsolt uitorlúzó céppela nöuendéknek a megadotl |ordulókkal eI kellell szdllania.
Ezt a kiképzést idegőn egge|.sületeknéI sztucsségbőI és éppen
ezért naggott karldlozott lehetőségek között tudtdk csak a fiúk
megkapni, pedig motoros píIól(lnk lett volna elegendő cga gép
aezetésélrcz.

Ez a régi hidng szűnl meg azzal, hogg a Kormúngzó-
helgettes Ur ő|őméItósdga a Maggar Cserkészmozgalom véd-
nőke, a Főcserkész úr kérésére intézkedett, hogg a Honúd
Légíerők eggik Henkel-típust1 iskolagépe e céIra nekünk ado-
múnyoztassék. RépzelhetŐ, milg örömet szerzélt a Eonvédelmi
IViniszter úr renilelete, melg árróI szóIt, hogg az I 128. jelű
}I. D. 22, típusú repüIőgép a cserkészrepüIőknek adomángoz-
1assák.

Ma már UngudrróI díhoztuk a gépet az érdí repüIőIérre.
Monori l(ou(tcs Jenő, a cserkészrepülők orszúgos oezetőtiszlje,
aki a Légieúk tartalékos rcpüIő-hadnagga, hozta ót a gépel
azután, hogg Unguárott gondosan útaizsgdlta és útvette,

Ma minden- cserkészrepüIő csak a cs.rkészek motoros
gépéről beszél, ennek örüI és |ogadkazik, hogg a repülésben

ligaek,szik sürgősen annllira előrejutni, hogg ő is beleülhessen
a m.oloros repalőgépbe.-'A cserkéizek legközelebbi hadiiátékd-
ndl, uagg minden mús naggobb megmozcluldsúnáI most már
örömmel üduözölhetjük a |eiünk |elett megielenő és cserkész:
liliommal díszített motoros gépünket.

.Flisszük, hogg a cserkésirepülők most mdr ínkább, mínt
aalaha, iggekeznek a repülőkiké.pzésbe bekapcsolódni és art 

_

a nag{ bi"záImat, amelllet't)éilnakü|k, a Kormúngzóhelgettes (Jl,'
a Honuédelmi Míniszter úr és szerelett Főcserkészünk beléiük
helYlezett, minéI inkább kiérd,emelni, 

Ulbrich Hu'ó,
orszdgas társelnök

Legközelebb szeptember l5-én jelenünk meg !
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9,... M00 az 0010 íeln0zheíno, flrm sincsen semmi keüve ..:,
Forró iílliusi nap uégére értünk. Itt a budapesti kíhózak tömkele-

gélen még .el.uiselhetet_lenebbnek éreztük a hőséget . . . egésznap az est
hűuösségét bdttuk akkoriban, ..

Vacsora után még |ennmaradtam, oluastam, Bdrsong: Vadász-
történeteil olüasgaltdm, hogg ha ffiár hivatalomnól |ogua a uárosban kelt
ellöItenem ezekel a ngdri napokat, legaldbb képzelCtbén jdrjam az erd6!-
mezőt. frIíndetl rl|szem udgyott az igazi természetbe . . , Nagg szabailba
való uággódúsomban ,,!. rab góIgd'-tkezdtemel szaoalni- magamban'
ás a geis szaualása közben döbbentem ró erre a két sorra: ,,. . ,-még az
égre |elnézhelne, aría síncsen semmi kedoc . . 

"' 
Amint Ide értem,

hirlelen eltogott a uágg lelnéuú az égre, nemcsak léIekben, hanem iga-
zában kint lennt a ,,szabad.ban", Yajjon lehetnénk-e ennéI szabad,ab-
ban? Köröskörül a lálóhalárral beszegell hatalmas északi |élgömbie
az égboltnak. Szemünkbe csapód,ó |éngsugarak útján mienk lehet a
,,téluildg" és cz auilágbírodalom méreteiben olg hatalmas, olg uégtelen
nagg, hogg ha kéI tötdi emberparáng eggszerre taldlja a magáénak
.mondani, azt észre sem llenni, ebben a ,,téI vildgo(' Jelentí uilógbiro-
dalomban. Ez a két, magát eggedüli uralkodónak képzelő emberparánu
.még csak tudomást sem |og szerezni eggmás létezésérőL

Amtg ezekel uégiggondollam; mdr szed.előüködtem is, hogg oégre
kflassa& a szabadba, Kulin: A tdocú.uildga c, xillagászkönguemet,
a túucsöuemet (csak olgan közönséges túristatáacú) egg .zseWúmpá$-
tettem az irattóskámba, azulán Ie az utcára és autóual |eI a oárba, ahonnan
bizongára ió kildtás lesz. . ,

Igen dm, de el|elejleltem, hogg egg kicsit későn születtem, íleit
jelenkorban a közuilágItós naggszerű találmánga már érezteli hatását
és csakhamar kiderüIt, hogg |éngélőI nem lóthaló semmí... Sötét ulcdt
kell keresnem, Az óra már éj|éIhez közeledett, a Ddr tcltesen kihalt volt,
Autómmal óvatosan álltam meg a Hadimílzeum közelében. Azt remél-
tem, hogg a Hadimílzeum közelében sötét a Primdsbástga, Sötét is oolt , , ,
,de Ínr$ŐnsaU.. , ualószínűIeg ezért is néztek meg aingíra, amin| ebbe
a sötélségbe igyekeztem minéI jobban behatolni . . . Mi lesz, ha én
most ift előueszem a túucsöDemet és hosszan kémlelem az egel, azldn
elíueszem a zseblámpámat és annak |énge mellelt egg üastag köngoben
lapozgatok .. . meginl lducsöuezek és megint lapozgalok . , . ? Nem kel-
lelt soká Dúlnom a felelelre, mert ualahonnan előkerült egg rendőr és
elkezlelt lassan |elém sétúIni. Lassan, méltósdgosan, úgg ahogu csak a
rendüök tudnak, Igazoltalúsnak nem akartam kilenni magamal, háI
uissza|orilultam és beüIlcm az autóba, Tehát a csillagos égbolt birodal-
mába'sem olyan eggszerü kirántlulni manapsdg ?

A adrból lemenue, a galage íelé.,_az Attila-utcánátuettem ulamat,
oalami. csodál Ddíüa a YérmezőtőI. Es a csoda megtö?lént. Az Attila-
ulcdt méIg sötélség borítolta, nem églek az utcai lámp(*, Az eIú padnúI
meg akaflam áIIni, de ide éppen egg ngitott ablakbóI özönlölt a |éng.
Toudbb mentem, itt meg autóual ntm lehetelt megállnom. Végre mégis
laldllam.helget az autónak és padot magamnak. [gaz, hogg egg rendőr-
nek tgu is meg kellelt mondanam, mít, is akarok én ilt a sötétben. fuIár
éppett az égre uetetlem oolna tekinleterut, amikor uárallanul kiquullad-
[ak alámpdk, Nem ludtam slrjak-e, uag11 neuessek , . . Az én renrlőröm,
aki még mindíg a közelemben uólt, büsakén mandta: én tclelonáItam
a központnak; hogg nem égnek a ldmpák...

lVlajdnem ha:a menlen. Azíán elmosolvodtam és ott maradtum,
Legfeliebb nem látom az északi égbollnak mind a 2000 csíIlagdt, , .

](élezer csíllag kedues oluasóim, merl a |öklünkel körillueuő nalg-
ailúqban mintcgg 4000 olgatt csíllag uan,amil szabadszentmel és:lel-
helünk, EbMl természetesen csak a fele lálhaló egvszerre, sőt az sem ellé-
szen, meil a látóhaül,t közzlében csak a naggobb csillagok fénge hatol
ál a |öIdet körülueuő leaegőn, Olgan htrlelenüI és uáratlanul jöItem el
otlhonróI ,,csillagot uízsgd,lni,", hogg csak ulóbb oluastam eI könguemnek
azt a részét, ahol |igyelme=teti .a kezdő ,,uillagús:okat", hogg az ég-
bollon ualó ,,tátékozóddsrd' a csillagászati szürküle| a legalkalmasabb,
Ez naplemenle utdn mintegp |éIórdual kezdőilik (könguet oluasni mdr
nem ludunk, a betük össze|olgnak) és tart a leljes sö!étség bedlltútg,
omi kPrüIbeIüI mds|éIóra mulua köuetkezik be.

Ett azonban mindezt nem ludtam é8 a móí említp,tl kön!]uemben
taldlhaló. térképek és uázlalok segItségéoel nekífogtam a ,,csillaguadd-
s:atnal('.

A ,,göncöI szekéf' segItségével el&ször az északi sarkcsillagot
kerestem meg, A másik ismert csillagképel, az ,rorionl" lermészetesen
nem is próbáltam megkeresni, ludtam, hogg 6 csak télen érdeklődik
iránlunk, és ngúron ncm mutatkozik. A ,,göncöI szekér" neue lalinul,
Ursas malor. Ez a csillagképlel azonban nem 7, hanem 227 szabad-
szemmel láthatő csiúagbóI áU,

Kikocsikúzua a göncöl szekéren a szabad égboltra, sürgősen körül-
nézlem más ismerős uldn. Elsőnek a ,,I|"', illetue ,,M"-alalcú Cassío-
peia neuű csillagképet ismerlem |eI. Az északi sarkcsillugot uéue
ídjékozódásunk középponlJúnalr,ez a csillagkép éppen álellenben uan a
göncöIszekérrel. A kettő között teleúlon uan a §arkcsíllag. Most mdr
kilört bcnnem a uaddsz-Iáz.

EIőbb a ,,hatlgítt", matd az 8t tlldöző ,,§a§r" §ikeriJll elejtenem.A hattgúra könnaen.rátaláIunk, fia a §a.rrc§jllagot és a Cassiopeiát
egg egyenessel köljilk össze és erre az eguenesre a CassiopeidbóI merő-
legeset dllítunk. A haltg(lt üldöző sast ugganebben az irdngban, de még
hálrdbb lalállam meg. (Lásd cslllagtérkép.)

Azutdn az égbolt másik oldalára |ordítoltam |igyelmemet és itt
a göncöI szekér első két kerekének meghosszubbltoít irdnlJúban, a kerék-
párköz minlegg halszoros lúuolságára taldltcim meg a. ,,oroszld,nl",
illetue annak leg|éngesebb csillagót,

Ezutdn még a mesék ,,Pegazusdl" kereslem meg, d,e már csal9
az ulolsó pillanatban tudtam el|ogni, anúnt éppen az oroszlánnal
áIelletúen, de a sar/<csillagtól ugganolgan tdüolsúgra a udr oldaldn
épüIt házak mögé igyekezelt huzódlti kutaló s:emeim elől. Ii,özben az
idő majdnem ggorsabhan, il,e legaldbb algan g!]orsan szaladt, minl ahogg
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forgott |öbttem az ég. Ngak|djdalmam, a csíllagok áIldsa, uégüI pedig
karótám__is e.gg_behangzóan Áutalták, hogg az idő éilél ulú.nra íoiduli,

"' #rrirlfr ot':Í;i";I:i e g g k o mo lg abb I eg g uert é ng t aka r tam e-lkö Oe lll i
és ezért kikezd,lem ,,Hercules§el". Csaldnk sokdig tartott. Igéngbe ue!-
tem hattgttt, sast, otoszlánt és pegazust, SegítségüI htutam ió isme-
tőseimzt,aCassíopeiát, a nagg med,uél, (göncöI,azaz Urcus maior) és a
kismedoét (a kismedue ríldjóLnak eIú csillaga a sarkcsillag), de mínd-
ezek öss:e|ogásóual sem ludtam Herculest leggőzni, nem lidom ma sem
ponlosan, melgek azok a csiilagok, amikbóI a görög monda és asillagá-
szat Hercules képét örökrc az égre |estette.

Közel kéíórás vaddszalomnak a |dradtság ueletl uégett. Mire abba-
haggtam, csillagokat látlam az ulca köuén is. Ea ekkor kalonalisz!-
tel laldlkoztam uolna, bizongára mindeggikel két-hdrom ranggal |eljebb
címzem megs4óIílúsuk alkalmáüal.

Az élue,t§ azonban pompás volt és az est élméng maradt. Azóltt
alig uárom ci,csillagos estékel, mert ilgenkor itt benn a udrosban is élvez-
helem a hamisttatlan teímészet szépségeit.

Másnap oíthon elővettem csíllagászköngueimet és olaasgalni ke:d-
tem, nézegettem a téftépeket és bízong |átdalommal dllapítollam meg,
hogg a térképen tellüntetett csillagképeket azért is nehéz megtaldlni,
meít uagg olgan sötél uan, hogg a sok csillag között nem lalúIjuk meg az
összetarlozókat, uagy még vilógos az ég és a csillagképek egges rés:ei.

, hiángoznak. Ez a nehézség azonban csak nöueli az égi oaddszal szép-
ségeit, izgalmait. Az iskolai atlaszokban közöIt csillagtérképek alapján
bárki elindulhat egg-egy éjteli uadászatra é§ meg |ogia látní minden.ki.
aki csak egg§ze? is belekóstol, hogg ez a vad.dszat sem marad eI szép-
ségekben, i:galmakban és szerencsétől |ü996 esélgekben búrmilgen más
kirándulús romanlikáia mögöIt. Ha Dan tdocsöuünk,atdnlom, uiggük
magunkkal, de persze ne azzal &eressük a csillagokat, hanem,ha már
rdtaláIlunk ega-éga csillagképre,és itt-ott hidngzik belíIe egg,a hiángzó
helg en lducsúiünk seg tlség éllel esetleg könngebbcn I ellelhet i ük,

(Jó csillagtérképel taldlunk .Wodetzlgg Józse|: Táiékozótlús a
csillagos éoen c, könguecskéjében és csaknerit minden iskolai allaszban.,1

Wcber Józscí, 7, cs. csapat.

A c§iLLAGos ÉG 1ÚllusI ,,vADÁszTERüLETE..
az éggömb ószakí felén néhány, nyáron látható c§illaggal ós csillag-
képpel, Jól figyeljük meg, hogy a csillagképek nagyobb (fényesebb)
csillagainak összekötó vonalai adják az ismert kó,pet, de a hozzá-
tartozó területetr még sok kisebb csillag is van. Pl. a Göncöl szekere
az ismelt 7 csillagon kívüI még 10 csillag hozzáadásával mrrtatia
a ,,nagy medvót", de á nágy medve területén még 210 szabadszem-
mel ,,észlelhetó" csillagocska varr. A teriileti beosztás a csillagászok
tájékozódását könnyíti meg. I$y a csillagkép megnevezésévol az
ésbolt esy határozott területén belül kell közelebbról moghatározni
valarnelyik általuk szóba hclzott c§illagot.

I\íegíigyeléskor a zerrit, tehát az égbolt fejünk feletii legmaga-
sabh pontjlln nem a sarkcsillag (Polus), hancm télen a Capclla.
nyáron a Vega van. A Polus ettól északra fekszik, nrett tudjuk,
hogy a földgömb forgástengelye is íerde. A nyári ós tóli ógbolt
(váttakozóari) látható csillagai (a sarkcsillag;tól távolabLr eső csilla-
gol<) azért váltakoznak, mert földgömbünk északi fele trapkörüli
írlján nyáron ,,közelebb", télen ,,tárolabb" van a naplóI.- A Cnpc|la a látóhatár szélén l.{tható. Csak a csi'llagki,pek fénvc
sebb csillagai vannak feltüntetve.
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Fényre szomjasan

Azt mondják a fákról, hogy szomJasak a fényre. Azért szomjxak, mert
szükségük van rá. Nélküle nem borulnának virágba, nem telnék meg édes zamat-
tal a gyümölcsük. Fény nélkül a fák elhalnának. Ezért van, hogy tavasszal millió
zöld levélkezüket a fény felé tárJák és gyüJtik, isszák a csodás mennyei titkot.

Mikor hivatásodra találsz, te is termő fa vagy a magyar földben. Hivatásod
nemcsak azt kéri tóled, hogy ragaszkodJál hozzá, l:logy egCyé válj vele ; a termés
érdekében elvár|a még, hogy szeresd, szomjazd a fényt, a tudást.

Hivatásodban alapos szakképzettségre kell mald szert tenned és ennek
alapJait most, diákkorodban építed meg. Minden ú| ismeret, új gondolat olyan,
mint a frissen kibuit fényszeő levél : új megismerésre, úJ fény befogadására
képesít. Fejleszd ki hát ezt a drága levélzetet és gyüjtsed vele a tanáraidon, köny-

. ..Mé§_ egy ylgyázz} A fénygyüjtést elsíetni nem lehet. A'felületes tudás nem tudás. Meg kell tanulnod a magányos
elmélYedő munkát. Ahogyan a levelek átalakít;ák és elraktározzák energiában a napsu8arai ú8}, kell neked is mináen
Új,ismeretet benső értékké alakítanod, egyéniséged alkotórészévé tenied, többi iudásod épÜÍetébe illesztened, hogy
szilárd és alapos legyen az.

Amit Így gyüjtÖttél, azt - meglásd ;'- hivatásodban százszoros termésben kapod ma|d vissza.
Jó munkát !

Győgynőuénygyltjíés - c*thészmrrtnho'
,,Ez az ígazán nemes éluezet: Szórakozásból ggóggí-

íaní ! Mert ne a pénz leggen |drad.ságos munkdd
éi türelmed lutalma, haneÁ az;a |eleűelő és mcg-
nguglató tud.at, hogg kirúndulásodon uagg szabad.
időd.ben ggüitött nöuéngeiddel közüelue taldn ega
ha,Idoklót mentettél meg''.

Ugge, most mát lassanként keuljük látní, hogg menngí olyan
4!uéna| ismerünk, amelgril ed.d,ig nem is gonitoltuk,-hogg hasznoá is
,lehet, sőt, még gyóggíl,ó hatású, uagg esetleg éIetmeníő is, FŐlútassuk tehdt
ismerkedésünket és meginL csak az utak mentén, paflagokón, keiilesek
löoében találunk egg közöt*éges ggomnöuéngt, Ez a |ollos büíök (Cor-
nium maculatum). Bödök, bösuény, zsíd,ópetrexilgem, büdősbürök
néuen is ismert, igen mérgu növéng. Szára sokszor mighaladja a más|,éI
métert is, elágazó, kopasz, betüI üres, kékes-zöId színű. Álsó résún
líIa |oltok ldthatók (neue ís erre uezethető uissza). Leuetei sötétzöId
színűek, hasanlóak a petrezseluem leveléhez, Yirúgai aprók, |ehér-színűek, erngősen áIlanak, 7úlíus és auguszlus hbnapban ngllna.
Az _egész nöuéngnek sa!átságos undorttó, egélfu, hasonló szaga van,
ami tellegzetessé és |elismerhe!őué teszi, mert könngen összetéúeszthető
a,uad.petrczselgemmel és más hasonló nöoénngel. A ggüjtés megkezilése
előít tehőt dörzsöIiúk szét egg ilszét uijaink között és-ha'jellegzeies egér-
szagot érzünk, biztosak lehetünk, hogg bürökkel oan dolgunk. A leuelbket
ls_irdgzds előtt szed.jük, uaggís míg a nöuéng ggenge, (május-lúnius).
Lehetőleg szármentesen szediük, s6t még a leoélngéIffil ís minll keoesebb
kerüIiön órunkba. FosztásszerüIeg szeiljük teÁát :.só.kokba és' minét
el6bb aiggúk szdrílani, 3_a ujingí réíegben szétlerllue, a többi nóDé:
naektúl iil küIönítsíik eI. Szdradds iileie alatt teg|ellebb eggszer lorgassukát, Ad.dig szárítsuk, míg morzsothatóDd nem valik.

Leuelein kíuüI a lermése ís értékesíthető, Ggílltését a telles beérés
e_Iőttkezd,iük, mikor a szdra mót sórgulni kezd, a tórmés pedig szürkCs-
barna kezd, lenni. A termés ggüjtésinét leoágluk a tetmést hőzó ágakat
és azokat utóérés oégett pongudn kitesszük a iapra. A megérett magbakat
azutd.n kiuerjük (csépeliük) és kirostdlluk. lltlegszdrad.ds után zsákba
helyezzük és elszállítdsig szdraz, sötét helgen raktd,tozzuk.

Érdemes még foglalkozni naggon sok közismeil nöuéng ggültésé-
oel, melg eddig kárbaueszoe kallódott el,vagg kerüIt szemétbe. Igg pL
lekvdr|izés iileién vation metgík hózban ne iönne össze néhdng kilÓ
mcgggmag, sztluamag, barack- uagg 0szibaruckmag ? Ugge, núIatok
is a szemétbe kerüI ? Peilig ez is pénzt ér, ha csak pár |illért is, Yagg
|aluhelgen meIgik oeteménges kertben nem lermesztenek mákot ? És
kÍ értékesítette már az útra kidobátt üres mdk|ejeket, mákgubóIörmeléket,
melg még |érges áIlapotban ís értékeslthetí. Ugganígg ggüilsük, mert
értékestthetiük a dióueréskor lehámozúsra kerüIő zöld dióhéiat, dtÓ|a-
leuelet, oad,gesztengét és |enyőtobozt is, Mindezekért értékes |illérekel,
s6t pengőket kaphatunk, ha lakóhelgünk közetében működő ggóggnöoéng-
kereskedíknéI, beuáItóknáI értékesítiük összeggüjtött árunkat, uagg ha
ilyen kereskedőt nem tudndnk tatdlní, ítgg készlelünket aindenkor
elhetgezhetjük és értékesíthetjük a kecskeméti VIII. cserkészkerülel
Útián, Tehú.t * míg itt a ngúr, ggültögessünk' 
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novATYEzETó: FoDoR ÁnpÁo
A Margltszlgetrőt lsmót kltittotíík a kutyákat. Az értékes és a

mai viszonyok között alig beszerezhetó díszmq,darak rnegvédése
érdekében, szükség volt e tilalmat ismét életbe léptetni, mert a közön-
ség kutyáit szqbqdon engedte és ezáltal a szlgetre telepitett fácánok,
ban és más diszmadarakban §zinte pótolhatatlan károk keletkeztek.

Az országos Áuatvéaő Llga íelhívást teLt kózzé q lqpokban,
hogy kutyáknak és macskáknak íölösleges kölykeit még vak koruk_
ban pusztítsák el kínzás nélküt. Egyet azonban hagyjanak,nsg a?,

anyának.
§ok a kóbor kutya. ErróÍ adnak hlrt Makóról és Munkácsról

a helybeli lapok. Április 26-án este Budapesten a §zent Imre
herceg-úton halálos balesetet okozott egy kutya. A tacskó szabadon
szaladgált és nekilutott Kozma Endre motorkgrékpárversenyzónek.
A motoros 4z rlttestre zuhant és meghalt. A kutya még másnqp is
azon a helyen volt megsérülve.

Csak a letót, hogy meg nc sóntu[on l Debrecen sz. kir, válos
az 1936, évi 4750. M. E. sz. rendelet al,apján elrendeltp, hogy nagyobb
áIl4tot csqk a íejdn, juhot csak a szarván szabad tüzes vassal báye-
gezni, bárányt meg egyáltalán nem szabad. E rendelkezésben csak
gz a gazdasági szempont érvényesüI, hogy a bórt minél kisebb sére-
lem érje.

l
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lálounífis a eisltercl CserltészcsaBatok Nagyíáborában
Ragyogó reggeli napsütés^
A tá]bor szemlére készen áll. I{at eisztorci

cterkészcsapat ünnepli közös nqgytáboroeás-
sal a rend Magyarországra tclcpedésórre}r
800 éves jubileumát SzentgoIthárdon.

A csapatzászl,ik }obognak a friss reggc}i
szélberr, A táborkercszt es a nagyárboc
előtt sorakozik a hat sz:izad. Jobbszárn},on
a zeltckar. \'arják a szentlít, ,J\íagyarország
lőcserkdszét és a zirci apáL urat.

Reggei, pontosarr l ,8-I<or megjelenik az
első autó: megérkezctt Endrédg Yendel zirtl
apát úr kíséretével, nyamáb4n a főcserk:ész,
lt. kisbatnaki Farkas Ferenc m. kir. vezórőr-
nágy, a Ludovika par*ncsnoka, Ulbrielt
Hugó otszágos l.árse lnük és Dcméndg XIiklós
orszagos vezetőtiszt híséretében,

Diszjel hasít a csötrdbe.
Dr. Palos Bernaditl egri ciszt. gimn. igaz-

gató, a tábor 1larancsrroka jclerrtést ad.
után4 p mcgjclcrit előkelőségek eIléprrek a
század.dk előtt. A főcscrkész l<czet fog lr

tisztckkel és parancstlokokkal, majri ú<]vözli
a fitlkat :

- Ürömme} hagytam el a zajos fővárost,
hogy veletek legyek * kezdte beszédét
a íőcsqrkész. 

- 800 esztorrrlő története ragyog
íelótek, a 800 magyar ciszterci eszténdő
évszáz,ados kultúrája és koronájq: a rliada|
mas diagyar élet, nrcly annyi hőst, ann1,-i
munlrás hazafit, annyi szentet forlná]t tls
adott e netnzelnek. Enilek a nag} multú
rendtrek legnagyobb ékessége azonban min-
dig ti vagytok és ti lesztek, ciszterci diák-
sereg. }3előletek kell megépünie a nemzet
egyik tartóoszlopáttak, erós gerincének.
Iegyeiek hálásak ezért a gotrdviselésnek -íol}-tatta szavait a íócserkész, .'- Tudnotok
ke]l, hogy a cserkész önzetlen, több-munkája
a hazáé, Aki egyszer cserkész, az nrindig tis
mindeniitt az; cserkész otthorr, a szülői
házban, cserkósz nz iskolában, cserkész a
Jeventóben, cserkész a hét minden napjárr,
nerncsak ünneptlapjain, cserkész a nap milr-
den órájában és az óra minden percében,
Mi, cscrkészek az egész magJ.ar ifjúsághoz
képest szük kerct vagyunk csak, rnert csu-
páir azokat hívjrrk meg közénk, akik nra-
gukévá teszik a óserkészesztnélryt, akik apos-
tblai a cserkészmozgalomnak. Uj társadalom
vagyunk, amel],ben kevés az önérdek, de
anirál több a köz szolgálata, új társadalom,
amelyb§n kevés a beszéd, de annál több a
munka, Tisztultabb, értékesebb új magyar
társadalmat alkotunk, tisztultabb, érté-
keseb|l új ínagyar társadalmat akarunk
tere§rteni.

- A cserkészetért mindig meg kellett küz-
deni. 30 esztendővel czelőtt még csak néhán1
csapat állt a cserkészmozgalom szcrlgálatábli,
nem íü]t mögöttünk a társadalom, netn áll-
tak mösöttünk százczrck. küzdenünk kcl-
Jett a iiaq}, összcomlás, Trianon után is.
Ne felcdiáfók el so}ra, hog1" a cserkész íogoLt
e]óször kezet e]szakított magyar véreirrkkel
a Fc}vidéken, Erdél5,ben és a Dé|vidéken.
Most új világ }öszöntött rárik 4 megrröveke-
dett orizág megriiiveliedett kérdéseivel. Ez ez
új r-ilág rij fö)adatnkat is jelent" Á cserkész-
feladatok is ntegljr||621n}, dc egy jó
magyár hazafi érzésvilága nem vá}tozhat
rncg srrha ; mitlderrt a hazáért, tnagamórt
se,titnit. lJárntity küzde}mes cs göIön8yös
is *z ,r]l elóítünk, ;r cs*rkésznek kenény,
rnagalilzó, íéríias lólekkel keii eliutlulnia.

_.- ,, I E .,):,.|:,.;]]]1 i,:i:-]a,

* Kíválron * íejezte be szavait a fó-
cserkcisz, -- hogy milidazt, imi hit, jellem,
erköIcs, fajurtk érdekében föIaciat. nlindig
císzterci cserkészhez i]lő rnódon végezzéíek.
Legyetek mitldig i'lyell íiatalok, erősck, ke-
ményck, iiyen igazán ciszterei cserkérzek,
mint nrost v4gytok !

Ezután a hqt század a zenekar hangjai
mellett díszmenetben vonult el a fócserkész
eIótt,

Ebben a pillanatban órkezett meg Grősz
Józse| szombathelyi tnegyéspüspök titkára
kíséretélrcn, továbbá szántos }relybeli elő-
kelóség,

8_kor szentmi§ét nlondott Endrédy Ven-
del zirci apát úr, ezen valamennyi táborozó
ciszterci cserkész megáldozott. Mise utárt
érkezett Széchp Imre m. kir. vezérórIragy,
a 5zolnbltthelyi horrvÉtlkerúlt,t katonai p:r-

rancsnoka Vólg Sándar m, kir. veeérkirri
alezredes klséretélren. Á fócserkész 10 ílra-
kor megbeszélóst tartott a t/rborok ti§ztjei-
lel és parattcsnokaival.

}Iirrdcnütt nrozgás, sürgés-íorgás, paraí)(,s-
szar"ak hangzauak, prttof]tlak a táborrrkban,
A íiúk hadijátékra irrdulnak.

A vezetőség és a megjclenI előkclősdgek
autrjkon mennek a hadijáték megtckinté-
sére. Iirős kaptatórr sictünk iöl a védők heg,v-
ortnár4. Kitűnő lrelvet r,álasztotlak a vétlc_
lemre. A szcmközti-hegyolrial bokros részt(rr
mindetr mozdulat látható. ott fejlőr]ik föl nz
ellenség. Előórstüzelés harrgzik inrle,t-onllatt
ts.

_ Eg;-szerre csak megszólal lrátunk miigi;ll
balkan a rádió.

* Ha}ló, halló, itt Y. Z, l Halló, halló,
ití Y, Z. ! Yeszem a parancsot. Veszem a
para}lcsot. Szemközti heg5,oldalnn ellenségcs
raj íél-jobbra a tölgi,fátút. Szenrküzti hegi -

oldalon . . .

És pereg tovább a parancs, Megszrilrl}
a golyószóró. Távcsövörr jril látlri az elrá-
í{Ódó rajt. Talárr már későn.-}öltűrrik a döntó
llíró. Páran lehajtott fejjel bantlukolnak u
tlomboldaloIr. Nem rejtózrrek rrrár. Halottak.

A tám4dás mindjobban kiboníaLozik,

§ffiffi' I B :. iltxlKllil 
kilX.f;fuf'T; 
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ffi ,1, ,. qereg a _filmielvevő_góp, a Ma§yar Filn}-j' vitéz BÉLDv ALA,os ii"$i,iil"i'"1l-""1f;:';"};,)"ü,ílii?^á,lÍí.§ m. kir. altábornagyr ., .99! *gy tüzrlő cserkészcsatár areára irá-
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n: ,,. - t, _l, _.__.__ ;, llítlQoDast mcgorotiltse. maJd a szenlleló
]] a testnevelesneK orszagos vezetote, ? ,' csoportt.a iránÍitja a lóncsét",
,:i, Nugy"n CserkészmozgJlomnak eit a $ 

'i{il 
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i: Magyar. Cserkészmozgalomnak ezt a § Lázns izgaioinriral folyik tovább a játék.
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Ebben a vándordíjban a ma8yar ;, sitest kérriek, a*ott isniüeiitn ús'r-áratlan

' leventeintézmény és cserkészmozgalom ,X helyról.bukkatrt iöi az ellenség.'-.'-',;-"'---"-"!,.-:, --'.' ;,-; "-;o:'-," 
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Lefúvás.
lllessze hartgzik a kúrtjel - s egy§zerre

külötlö§ csönd borul az erdöre. Miirdentitt
erós puskapor§zag, köd szálldos. kisérteties
csöntl. Mintha egy pillanatra meglralt volna
az élel.

l\{ár gyülekezóre szól a kilrt,
A hevenyészetten visszaállított hldon visz

keresztül utunk. Leereszkedünk az ország-
útra. A csapatok már ott gyülekezrlek. Izzad-
tak, porosak, de tekintete rnindnek vjdám,
§zeme mosolygó.

I\íár. nem félünk. Iíjúságunk jövót igér.
Nótaszóval közelednek. Lépésük ritmu§a

írisserr p4ttog a köveken. Fáiadhatatlanok_
ttak látszanak, pedig katonaszelntnel nézvc
is kontoly teljcsítmény áll mögöttük.

§ a díszmenet talán szebb volt ott az
,országút porában egy véíligküzdött, íárasztri
csata után, mint valaha. A magyar ,.csak-
azértis": nem vagyutrk fáradtak, ltent aka-
runk azok lenlrl. l\lintha ezt kopogták volne
a bakancsok.

A főcserkész, v. kisbarrraki Farkas lrerenc,
s a megjelent elókelőségek autóba száIltak s
elindultak a gyönyörtlséges ciszterci apátság,
Szentgotthárcl felé, A fiúk egetverő éIjen.
zése kísérte a lassatr suhanó kocsikat,
__Még lisszanéztetn. Integetó karok erdeje.
Hatszáz cserkészszír, dobbanása. Gvere,k-
szenrek.csiltogása. }íagyar jövendó. . .

Aztán elnyelte óket az erdó. De szívünk-
ben benn maradtak. Örökre l

Irözoledik u lupzárla ! I.apunk szorgalntas
munkatársa, Fazakas trliklós, í5* $épeli a
sürgős cikkct Csíkkarcfalván. a kis kert-
l;en...

Életmentés
A Fócserkész rir 1942 június hó 26-án

,,J_ó munkáért" életmentó-kitüntetóssel ju-
talmazta ,

Meréteg Pdl 319. sz. csapatbeli budapesti
cserkészcsapattisztet elvérzés megakadályo_
zásáérl,

Sdrai Laios 925. sz. csapatbeli salgó-
bányai férficserkészt bányaomlásból való
.életmentésért.

A Főcserkész úr élÖtmcntésscl kapcsota-
tos kilnagasló tcvékenységért 1942 június
hó 26-án dícsérő clísmerésben részesltette a
319. sz. ,,|örök Ogörgg" cserkészcsapat
1942. évi táborának tagjait, továbbá §ciil_
ler Józse|, Molnár Jdnos, Scheuring ,Iózse|
923, sz., csa.patbeli soroksári órsvezetóket.

A ,budapestl 347. á2. ,,Uimagyarság"
cserkészcsapat június 21-én tartottá' apród,
cserkész- és férficserkész avatását és évzárú
tábortüzét. Az avatáson meÉjelent Pirov.
szky LaJos kerületi elnök is, áki a Ma5ar.
Cserkész Szövetség nevében avatta fel'az
újoncokat. A kiváIó cserkészek, valamint
öt sebesült honvéd megajándékozása után
tábortúz, ennek keretébbÍ,,Kivánsághang-
verscny" következett Farkas Józseí cs.
tiszt rendezésében, melyet a kerüIeti elnök
úr ls végifinézett. A tábortűz minden e§yes
§zámát_ a nagy számban megjelent közÖn-
ség viharos tapsa, éléltk te[izóse kisérte.
A müsort Nagy Kálmán rajv. honvédeink-
nek szóló iizenete és a Himnusz zárta be.

Legközelebb szept. l§{n jelenünk megt

1,

1,

i:

GÁzy;lzpÁRANcsotAT
l. Gáz a halál lehellete,

orvul tör az életedre !

2. Gázveszélyberi nyugalom,
Legbiztosabb oltalom !

3. Gázálarcod hfi barátod,
Gondját viseld, tisztítsd, ápold !

4. Rossz gázálarc halált hoz rád !

Elni akarsz ? - cseréld ki hát !

5. Gázálarcban nyugodt lé8y,
Lélekzetet lassan végy !

6. Ha álarc nlncs, vizeskendő
Néhány percig ele8endó !

7. Gázfelhőből széllel §zemben,
Távozz gyor§an érdekedben !

8. Míg a táz§zünt€tő jelet hallod,
Le ne vedd a gázálarcot !

9. Gázsebcsomag legyen nálad,
sérülésnél felhasználhasd !

l0. Gázfegyelem, szív és lélek,
Gázveszélyben megóy téged !

(Magyar Katonti Szemle
,,Gáztízparancsolat" c. cikkéből)

A molráesl vlzlcsorkészek 10 éves lubllenmaA mohácsi 620. sz. ,,Brlvár Kund" cser-
készcsapat júltus 4. és 5-én lelkes ünnepség
keretében, szép sikerrel ünnepelte alapításá
tizedlk éúordulóját. A Szö,/étséget három-
tagú küldött§ég képYiselte, a fócserkész úr
pedig szép levélben üdvözölte a jubiláló
csapatot. A cserkószekkel együtt ünnepe}la város lelkes, áIdozatkész vezetósége é.
társadalma is. §zombaton este a Horthv-
zátony lelől vonult íel a mintegy 100 laá-
pionnal díszitett hatalmas csónakraj; egr,
nagy dereglyében pedi§ tábortúz' égeft.
atnelynél tárogatókíséret mellett éne-
ke'ltek a fiítk. Az ál.kelésnól meí{állt a dc,

reglyc ós dr. Szkladinyi László pararrcslrok
ntegemlékezett a hósi halált hált magyar
tengerészekrőL A babórkoszorú a Szóiat
hangjai nlellett merül a Dunába. . .

Vasárnap a lrogadalmi templomban mon_
doít szentmise után a csapat Felsódunasori
vizitelepénél íolyt le az ünnepség. Az ünnep-
§dg elején a dólvidéki mozgótáborba induló
budapesti l02. sz, Ganz csapat 70 tágja
csónakjain tisztelgett a jubiláló csapat elótl.A Himnusz után beszédek következtek,
majd a csapat jelöltjei tettek fogadalrnat.
Ezután csónakal,atásra került sor. A fel-
avatott két új csónak eg_vlke órsi hajó,
ame]},et a város és a íiúk áldozatkészséÉe
§zerzett tneg, másika a CserkészszÖvetség-
tóI ajándékba kapott kétpárevezós c§ónak,
A nevük ,,otrantó" és,,Rácska". .{ szózatta!
befejezett ünnepségre 60 fiú nagyszerű
clezós bemutatója kör,etkezett a legkülön-
fóIébb csónaktlpusokban. A lremutatót az
összes csónakok részvételével fegyelmezett
díszfelvonulás íejezte be. A,sikerüIt ünnep-
ségről a i\íohácsi Hírlap háromhasábtrs
cikkben szánrolt tie.

Yiavót,a} !
A Papol harhajlót utánoz-
zá.k. Ugyeljen, niert minden
tablettán a.,DARMOU.
szónak és T alaku beváqár-
nak kell lenni. kimondoún
cred€ta csomagban kéric.N§

Rejtő:tis gúzrat íertő.öll. fureptn

Dr. Ágoston Jultrfin
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Partlzáno[... yalahol Magyarorszáüon
(Izgalmas rlport a lII. cscrkészkerület éjleli badtjóíókáról)

IzÉalomtól piros arccal sorakozott jírnius
20-án, szombaton e§te 8 órakor 250 cserkész
a §zombathelyi cserkészszékház elótt. 200
gyalogos és 50 kerékpáros alkotta azt a
ósapaiot, amely parancsa értelmében a
környéken rejtőző -partizán bandÁk íelkuta-
tására és szétszórására indult.

A zászlóaljpararrcsnokság kiadott ren-
delkezése az volL, hogy a Szombathely-
Kőszeg közti műúton tartózkodó ellenséges
cs4patokat erószakos úton derítse fel, Nagy-
gencset kutassa át és Perenyén éjjeli riadó-
czállásra rendezkediék be. A város határá-
ban biztosttott mlnetbe rendezkedett a
gyalogos század,. Elót haladt az egy kerék-
páros-órsból álló gyorsél, ezt követte a 30
Óserkészból álló elTosztag. Az elóvéd ut,án
egy km távolságban haladt a íócsapat. Ez
ntagából 150 méterre utóvédet is küldött kl.
Az 

-'egyes 
csapatrészek terepkutatókat küld-

tek ki maguk elé és gondoskodtak oldql-
biztosltásukról is. A csapatok közti összc-
köttetést hallótávolságra haladó cserkésa-
oárok szolsáltatták.' A magyárok (sárgák) íelvonulása az első
kilométereken zavqrtalan volt. A Herény
község melletti kanyarbarr azonban hirtelen
ellenséges repüló támadás érte az előcsapa-
tot. § süvö]tve lecsapó és egynrás után
robbanó bombák e|ől az elónyomulóknak
íedezékbe kellett httzódniok s eközben az él
és az elóosztag között 500 méteres szqkadás
keletkezett. A hátraleló való összeköttetés
is megszakadt és a századparancsnok sürg6s
intézkedésére volt szükség: az összekötó
járórök lsmét elfoglalták helyüket, § a menet
tovább indult. Irány: Nagygenc§.

Nemsokárq a gyorsél jelentette, hogy a
falu haíárára ért s várja a további intézke-
déseket. A félparancsnok elrendeli a íalu
átkutatását, és a fontosabb rltvonalak le-
zárását. Ezután a század minden zavaró
körülmény nélkül vonult be q községbe.

Azonnal felderitő járórök indu]nak Pe-
renye felé. A falu északi végén szétszórt
ellenséges osztagokra akadnak. Most kerül
sor elóizör a fényszórós osztag bevetésére;
vakító íény árasztja el az elleIrséget s a
megzavart kékeket íelmorzsolja e meginduló
roham. A fslu és az odáig vezetó rlt szaba<l.
A magyarok késedelem hélkül bevonulnak
perenvébe. Itt a kanott Darancs szcrint
minden oldalról biztoSítva,'a sárgák lepi.
henrtek. A pihenó azonban rövid ideig tart
csak. Ujabb repülőtámadás következtében
a falu több helyén kigyullad, a támadás nyo-
mában ke]etkezelL zirzavarban kllenc fónyi
kék csoport merész vállalkozást hajt végre,
A ielszó birtokábarr betör a sárgák táborába
{5_ ggymástól különválva, más-más helyen
ícltüirve, nagy riadalmat kelt a sárgák
soraiban. A sokszoros túleró csak nag5,
veszteségek árán tudia az önfeláldozó bar-
cosokat ártalmatlanná tenni.

A játékvezetóség most hajnali 4 óráig
pihenót engedélyezétt. Az óramutató ekkor
már a hárnlas felé járt , . .

Mialatt a gyalogos század útját befejezvc
Perenyét mcgszállta, a kerékpáros gyors-
csapat paralrósot kapott a Perenyétől
rrélrány knr-re fekvő Füteleki pusr.ta meg-
szállására. Nlé6 csak éjjel 11 óra volt, mi-
kclr erós iranr§arr elérték az elóbbl közsóget
és lehetctlenül rossz riton igyekeztek vég-
cóliuk felé. ltt már hlrvivó várta őket avyal
a iaranccsal, hogy a különítnrény azonnal
índuljolt útnak éiketló íelderjtés után rajta-
ütéssierü támadást hajtson végre az éjjeli
eÉ}- úrakor Kőszegszerrlahelyerr állomásozó
oivlövészek ellen. Az ellenség kikémlelése
rrtán a járőr felszerelt és már indult is az
ellenfél ielé, A Kószeg-Bozsok közti ország-
úton történt meg ai ütközet. Az oroszok
légitálnadá§t kaptak; ezalatt a magyar
ositag felfejlődött a támadás}loz. Alig rob-
bant áz utolsó bomba, mcginilult a roham
kiizvetlén közelróL Fényszórók éles fónyónél
hatalmas hajrá kiáltással tört elő a cs4pat
*- az ijettt cllensóg az első pi'llarrntban vtrrlc-

kezni §em tudott,
mire pedig sz élet-
betr maradottak ma-
gukhoz tértek volna,
már á,tviharzott a
merész csoport. A
támadás sikerült,

1!íindazonáltal a
kék fél íol}tatta eló-
nyomulását és elérte
Fúteleki pusztát.
}lamarosan erősitést
kaptak, ami csak
növelte a döntő
harcra íelkészült csa-
pat elszántságát és
harcikedvét. s most
az idegtépő várako-
zás órái következtek,
A hideg egyre erős-
bödik, A terepet
íészkekben me6szálló
PsTtizánok foga bi-
zony néha megva-
cog, de nincs egy
türelmetlen szó sem.

Apáink, testvére-
ink valahol orosz-
országban állják a
vártát, tűrik az oíosz
puszták kegyetlen
hidegét és mi 1.- az
ő követóik a csata-
téren - félnénk ?

panaszkodnánk ?
c)lvan nincs l

Végut a sötétség
lassail oszlani kezd.
Lágy szellő ringatja
a környezó búzame-
zők zöld kalászten-
serét, A szürkeség-
ból lassan kékség
lesz, a szél azonban
esyre erősö,dik. Egy-
ró kellemetlenebbé
válik a hosszír vára-
kozás. A sárÉák csak
nem támarinak...

Vésre öt óra után a távolban, keletról
feltrli'nek a támadók előőrsei. Lassan köze-
]ednek. Eljötü a végcsata ideje. A támadás
rnár_már kibontakozik, rnikor észak felől
felharrpzik a hajrá, majd kisvártatva nyugati
ránvból is táma<lás éri a kékeket. Az északi
roham megtöri a partizánok tartalékait,a nyu-
gati támadó oszlop mélyen behatol a szívósan
védekező oroszok ál]ásaiba. s ekkor a kelet
íelől irrduló támadás is elóre lendül, bár
három elszánt harcos hossztl ideig feltartóz-
tatta a tánladó órsöt. A kék fél szorongatott
helyzetóben clszórtan, itt-ott fejt ki változlr
erejff ellenállást; de a sárgák mindenütt
elónyomulóban vantrak, mi]<or a kürt meg-
szólal; vége.

Rövidesén felharsan a gyülekezó, s a kerü-
leti vezetótiszt rlr megteszi észrevételeit a
játék lefolyásáról. A Magyar Hiszekeg.l--gyel
feieződött be a kitünőetr sikerült gyakorlat.
alireIyről mirrden tésztvevő bőséges tapaszta-
lattal és szép enr]ókekkel tért haza, a szék-
helyükrc a' tléIe]őtt i folyarnárr bevottuló
csapatokkal.

Jó munkát !
Á I1I. cs. kerület rövidhullámtl rádió-

csoportiának haditudósító őrse.
nalboh- Győző, Harrach Yalter, Ilorváth

iiyula, Horvátb Sánilor

I;arkasköIgök (a oilla kerttésén beszóI) :

Néni, kércm, leg_ven szíves visszaadtri a
nyílvesszómet, amelyik beesett a kertbe !
. N/n/ ; §zívesen, fiam, },lerre fekszik ?

Farkaskölgök: A macska oldalából áll ki.

Egás zséges íehar íogak
minden orcol yonzóvó és sréppé .voró-
zsolnck. Az erőteljes tisztító hoiósu Chloro-
dont-fogpo§zto gondoskodik orról, hogy
fogoi nemc§ok épek, honem vokító feherele

is morodionok.

és lefekvé§ €lőti

odont
telkelés utón

Chlor
Íogposrlo

CSŐ- ÉS TŰRENDSZERŰ
TÖLTŐTOLLAKHOZ IS

MüilEa.Fn[n furÉn TütT0TtlttTlNTÁT
HÁ§zNÁI-.IUNK

Mielőtt] :pánaszra nyitod' a szádat, gondolj' :harcoló honvédeinkre !

íí
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Á budapestí 2o6. az. Zrlnyl Mitlós csapatjól sikeriilt ünnepséggel üte meg alapítá-
sának huszadik évíordulóját az iskola torna-
termében. A müsoron népdalok, a szövet-
séges nemzetek indulói, -két vidám szín-
darab, szavalatok szerepeltek, majd ,,mŰ-tíiz" körül rendezett tábortüzi bemutató
következett, énekkel, jelenetekkel, cser-
készmókákkal. Az ünnepséget szép számú
közönség nézte vógig; a íirtk na8|y lelkes€-
rléssel dol8oztak a siker érdekében: volt,
aki egymaga ötven belépője€iyet helyezett
ell

KÖNYVISMERTETÉS
I}öbllng. Munkáesl sas. Örilögűzés. Bara-

nyai Béla három rövid, egyfelvonásqs szín-
műve (Csobáncvári Derdák Dénes..*ladása,
1942). A szereplók száma 5-6, az' €lsó és
harmadik darabban 1-2 női szerepl6 is
van. A díszletkérdés könnyen megoldható:
erre mfu az író gondolt. Az elsó színdarab
Döblingben történik, Széchenyi halála nap-
ján, q másodft Munkács ostroma alatt, a
vfu udvarán; a hqrmadik egy gazda házá-
ban, a kuruckorban.' áz elsó két darab
komoly, a harmadik tréfás, íordulatos,
nevettetó, A három színmüvet a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium felvette a mú-
kedvelói elóadásra alkalmas színmúvek jegy-
zókébe.

§ekete város alatt. Tábor István versei.(A ,,Virradat" kiadása.) Változatos tar-
talmti, nagyon értékes versek íaluról, mun-
káról, gyárról, munkásról természetról,
embertípusokróI ; hangul4tok,, mély, emberi

mo§t ez a könyv, amety 1848-tól kezdve
ismerteti a magyar munkásmozgalmak tör-
ténctét, különös tekintettel a szociáldemo-
kratg párt nemzet- és egyházellenes mÚ-
ködésére. Aki alaposabban akarja meg-
érteni Hazánk történelmének utóbbi év-
tizedeit, az 1918-19-es eseményeket, mun-
kás14ozgalrnának helyzetét, íetlétlenül ol-
vassa el ezt a könyvet. Különösen a 17-18
éves koron felüieknek ajántható. Érdekes
képanyag (fényképek, plakátok stb.) teszi
a könyvet még értékesebbé.

A lcvegö tltónlat: Farkas István. .d ma-
gyar ifjúsághoz a repüIésról, A repüés név-
telen és ismert úttöróinek küzdel-meit, s a
mai rcpülók hóstetteit trjale az író. Endresz
é§ Magiyar óceánrepülésének és az 193&ban
még ifjti magyar lésíerók sikeres vállalkozá-
sainak és né,ltelen hóseinek történetét talál-
juk meg érdekesen leírva. A mai lilágháború
na§y té$hóseí, a vadászrepülóktől az
ejtóernyósökig elmesélik cseiekedeteiket.,
Mölders, Galland. Schwartzkopf. Wick és
még sokan másoli, akiknet a nevet nem is
ismerjük, a néltelen olasz, japán léelititánok
szédító hóstettei kerültek'tóll alá. Ebbó}
tanulbat a repüIni vágyó magyaríiatalság,
mert nekilnk is büszke jelszavúnk: ,,Lovai
nép voltunk, repüIók leszünk".

A perzsa 
-lutár: 

Kerekesházy József.
(Királyi Magyaf E§yetemi Nyomda.) Abedik
Péternek, a perzsa származástl, de'teliesen
magvarrá vált íiatalembernek mozgalmas
utazását mondja el ez a könyv. Abedik
Péter, a nagJ* §zerepet játszó Avedik-c§atád
óse titkos küldetésben útazik. Linót császár
levelét viszi Ausztrián, Csehországon, I-en-
gyelországon, Szent Oroszor§zágon, a be-
fa8yott Volgánl a veszélyes TatáríöIdötlés a Káspi-tengieren keresztül a per--zsa §ahhoz, hogy nagy, közös táma-
dást intézzenek a török ellen. közben
sok kalandon megy át, de minden veszély
és sok megpróbáltatás ellenére végTe is
sikerül a vállalkoása és Bécsbe vlsszaér-
kezve, Lipót császár magas kitüntetéssel
íogadja. Kinek az érdeklódését nem keltené
íel ez a pompá§ regény, melyben az író
íantáziáját megkönnyltette, hogy meglalál-
ták a íutár eredeti naplóját. Ez a könyv
nemcsak izgalmas és szórakoáató, hanem
amellett sok órdekes dolgot is tanít. A
Kovács KáImán rajzaival díszített regényt
ajánIom minden lelkes, iíjti cserkésznek,
aki a jövóre nézve nagy terveket íorgat a
íejében, hogy talruljon attól a fiatalembertóI,
akí életét is kósz volt kockára tenni a ma-
gyar íelszabadulás ügyéért. IíJ. V. B.

,,Tómoglőzés ma." §tumpl Károlyné ós
Madár luréné. Mindenkor sok leleménves-
sé$et, körültekintést, ügyessé§et, takaréÍ<os-
sá§ot, bcosztást kíván me§ a tábor é}elme-
zése. Miadenkor, de a mai idókben kiilöt!ö-
§en rászorul az émber a jó tanácsra. Éppen
€zért lzletes, a mostani beszerzési lehetósé-
§eknek megfelelő, filléres egytálétel reeept-
jeivel és §zák§zerü gyakorlati tanácsaival
minden cserkészvezetónek hasznos, ntond-
hatnánk, nélkülözhetetlen segítótársa ez_ a
könyv, kapható a cserkészboltban. Ara
3.60 P.

Flgyelem l Az alant közölt ,,lVíagyar
Cserkósz" évfolyamait évfolyamonkétrt sze-
retném eladni. XVI. évf. (1934-35 év),
XVII. évf. (J935-36), XVIII. éví. (1936-
37.), XI X. évf. (1937-38.), X X. éví,

l
,.

Ntpt jóteí,t. §gy budafoki c§alád rnájus-
ban elvesztette az összes élelmiszerje§yeit,
J\{ásnap egy kis cserkész, a ke)envölgyi csa-
pat tagja, a családnak visszavitte a jegl,eket.
A jeg}* tulajdollosa a kis cserkésznek 10.-
P jutaltnat akart átadni, arnelyet azonban
a fiú ttem fogadott el, mondván, }rogy ő
osak kötelessé§ét teljesitette, amikor a talált
és íontos jegyeket vi§§zavitte.

A kilnszentmártonl polgárl lskoln B50. sz.
Kurro* eserk6§zc§aBfita 20 éves fenrrállása
alkalmával fiisttelen napot ós müsoros estet
rendez€tt, A gyüjtött 20,9l2 drb. ci6;aret_
7át, í27 c§onrag dohányt, 723 kötet köny!et,
177() drb. fúzetet, folyóiratot stb. a Vörös-
kercszt tltján juLtattírk el hős honvédeink-
hez, az est be.i,ételét pedig a helybeli Vörös-
ktresrtnek adták k(lrházi ág.v beszerzésére.

A Budakalászi Tcxtilművek Klinger
Henrik Rí. mérlege. A Budakalászi Textii-
nlűvek Klinger Henrik Rt. folyó évi rel-
des közgyúlésén az e|őző évi nyereségát_
hozattal együtt 290,490.07 P nyereséget ál-
lapít rneg, amelyból a kózgyülés osztalékra
ríszvérryenként 12 peogőt, tehát összesen
210,(}00.- pengőt fordít.

Kaptármunka
I]elhívjuk a cserkészek figyelmét a Diák-

kap/dr álta} szeptcmberben megrendezé§re
kerülő traktorvezetó tanfolyamra. Jelent*
kezés a tanfolyantra ]e",,elezőlapon történik,
r:lm : ]víagyar- Gerkészszövetióg országoí
vezetótiszti Testület. Jelentkezési hátáridő:
szeptember 1.

Fártáz ép(it Andrásnépe székely faluban, a tálro-
rozó cserkószek sogit§ógóvel.

l2

A rlmaszonrbati t40. Tonípil Mihrily csnpat
otthonából két rész}et, (Jcttinek H. |elo.)

órzdsek. Sok verse szavqlásra is alkalmas.A verseket ig4zán megérteni és élvezni
azonban csak akkor tudjuk, ha az lró röüd
önéletrajzát is olvassuk. Szegény szüIók
tizenkettedik gyermeke, 12-13 éves korá-
ban lrt elő§zör verseket; 15 éves korában
kerúlt elóször a gyárba. I\ía a csepeli gyár,
a ,,Fekete város" öntödójének munkása.
Lelke a fekete város alatt is ragyogó, tiszta
marqdt. . .

A vörös kalapács : Fiala Ferenc. A magyar-
országi szbciáldemokrata párt a mult esz-
tendőben adta ki 50 éves jubileumi beszá-
molóját. A megv,áltozott viszonyok követ-
keáében ebból a beszámolóból sok minden* kimarádt. Ezeket a hiányokat ptitolja

'.]i-:]:_],r:.:: l,j.:.:..]:]:ilr.]{;--:j: ,:],..].:",_.]-+,:.:.:].=:§lí;*ili

A szcgedl tzlr/Ö. §zlráky cserkószesapaí,
a [lács-tsodrog várnregyei Andrásnépe szé-
kely telepes község mellett táborozott. A
}ábor résztvevóí a házépltésben és a széna-
hrrrdásban is segítettek a székelyeknek, akik
nagy §zeretettel marasztalták óliet.

'fiitxrrozir cserkó§zek §zénahbrdása Ándrá§népe
íaIuban, (Ilác,stopolya ín€llett.)



(1938_39.), XXL évf. (1939_40,), XXIL
évf. (1940-41.), XXlíL évf. (l941-42).

A XI X. és a X X. édolyam §zámai
bórkötésbe vannak kötve, tehát a retrdes
áron felül még 3 P az ára. A M. Cs_. ára év-
íolyamonként 3 pengó. Clmem : Acs And-
rás, §opron, Fácán-utca 4, szánt.

üzeN Az M. cs.
Sclr. Z., Diósgyőr_vasgyfu. Honvédek c.

versed §ondolatai szépek, értékesek, a forma,
a ritrnus, a rímelés azonban még kezdet-
leges. Sokat kellene híres költók verseiból
olvasni. (Arany, Petőíi, Gyóni, stb.) - V.
Jonő, Beregkövesd. A beküldött versek íris-
sek, szépek, de tartalmuk miatt nem ille-
nek a MCs-be. * D. T., Dunaharadztl. Yer_
seidet nem közölhetiük: mind a kettó le-
késett l (Gyóni enilékét már megültük,
augu§ztu§ 15-éu meg nrár a cséplésen is
trll vagiyunk. . .) _ B. Istvrin, Builapost.
Beküdött fényképed még| nem alkalmás a
közlésre. Trllsá9osan távolról készítetted
és beállítása is elórrytelen. Szélei elmosódot-
tak. Ha jobb képót készítsz, küldd be l * K. Józsel, 409. es.,
Builapest. Kívánságodhoz képest kiviz§gáltam az ügyet és megálla
pítottam, hogy nem olvastail el íigyelmesen a június 15-i számot :

abban rrgyanis három helyen is íigyelmeztettük az olvasót arra,
hogy Jliliu§ l.i szám nem lesz és legközelebb JúIius 15-én jelenünk
meg. Gyakorold a megfígyeléstl Udv l

' De másnak a kocsisát se szabad felháborodásunkban goromba
szőval_ vagy tettlegesen megtámadni és másnak az állatát sem
szabad. megdobálnunk, megvernünk vagy megölnünk. Igaz, hogy-a törvény megeogedi, hogy a területünkön csávargó állátokat dl-
kergessük vagy megöljük, de ezt is kerüliük el lehetőleg és ha
tudjuk, kié az áll.at, értesítsük a gazdál a határsértésről -és kár-
tevósröl,

Szép szóval mindent jobban el lehet intézni, mint veszeke-
déssel, fülemile-perre1. Legtöbbet lehet elérni .Ey-egy alkalmi
dicsérettel vagy apró jutalommal. Az elismerés nagyói jól esik
az embereknek, önérzetüket emeli, további helyes viselkedésre és
tanulékonyságra sarkalja őket. .|elszó }egyen, hogy jó állatvédók-
nek neveljük az embereket.

Áz állatktnzú§ mogol0zése és ne0akaüályozása
Multkor a gyakorlati állatvédelemnek arról a részéről beszél-

tünk, amelyet az ember mag,a végez. E tekintetben szükséges, hogy
meglegyenek azok a feltételek, amelyeket a bajok elkerülése okvet_
lenül megkíván, t. i. a kelló táplálék, hely, eszközök, péniz, hozzá-
ériés, türelem és szeretet, Akinek ezek közül csak az egyik is
hiányzik, az ne tart§on állatokat. Most arról szóluuk, ho§yan
tudunk befolyással lenni mások viselkedésére e tekintetben.

Már maga az egyéli állatvédelem is, akár az állatkínzás elke-
rülésében, akár a helyes és okszerü állattartásban nyilvánul, ha-
tással van környezetünkre mint követendó példa. Ezután jön a
:felügyelet, közbelépés, segítés, oktatás, intés, dícséret és megróvás,
:följelentés és bűntétés, Mindez elsósorban a magunk hatáskörébe
eső személyekre vonatkol,ik, tehát a családtagokra, személyzetre,
tanítványokra és alárendeltekre, de kötelességünk idegenekkel
szemben is gyakorolnunk a közbelépést és eszmeterjesztési.

Tevékenységünk e részébcn is ugyana2ok a feltételek szüksé-
gesek, mint az,égyén gyakorlati állatvédelménél, t. i, at anyagi és
jzellemi kellékek. Hiába kívánja meg a gazda, hogy jól tartsa az
alkalmazott az állatokat, ha nem bocsát rendelkezésére kellő meoy-
nyiségű és minöségú eleséget, helyiségeket és eszközöket vagy ha
maga a gazda nem belátó, nem türelmes és nem ért az állattartás-
boi, Az állattartónak jó gazdának kell lennie: tehetösnek, ember-
séses embernek és szakkéozettnek. csak annyi állatot tartson,
aÜennyit jót el tud látni, Ósak olyanokat, ámeÍyekhez ért; embe-
reivel szemben pedig legyen igazságos és ne kóveteljen lehetetlen
dolgokat, legyen kiméletes, mertnemlehetigazi áIlatvédő, aki az
embert kítozza,akár testileg, akár lelkileg,' Haiáskörünkbe'nem esó emberekkel szemben is ugyanezek a
szempontok vezetnek beonünket. Az alkalmazottakat ne vonjuk
{elel8ssésre a túlterhelésért és rossz ellátásért, forduljunk e tekin-
tetben a-munkaadó gazdához. A szívtelent neveljük és a tudatlant
oktassuk. De minddzt csakis szeliden, szép szóval, barátságosan,
ióakarattal tehetiük.' Pt gazda .Űki, 3óindrrlatú, megbízható, józal cselédeket

'u"'f'rér".ues ember durva, hanyag, feledékeny, nem tóródó,
nem tanulékóny, nem engedelmes.

A gazda 3zeme hízlálja a jőszágot, tehát fel_ügyglete.legye.n
éber és"állandó. Ne sajnáijon-korán felkelni. sót_ogéha éjjel is
mestekinteni.embereit ei attitait. Szüksés esetén lffien közbe se-

sítEssel, tanáccsal, intéssel. A hibára figyélmeztesse az alkalmazot-
Íat, okÜssa, u.".ir. be a jógazdaságbá. Ezzel emberének is, álla-
tainak is, magának is haszná-l. Ha a-hiba azután is többször meg-
esik, áár koáolyabban, szigorúbban kell fel|épni. A szidás, kár
esetén bérlevonással vagy élbocsátással va16 fenyegetés s_okszor
használ, Ha uincs foganítja, be kell váltani a fenyegetést. Komo-
lyabb esetekben a rendőrséghez is fordulhatunk, de a botot, vas-
viltát, licskat vagy bármifé"le testi sértést hogyjuk számltáson kí-
vül. Ez nem embéinek való és nem célraveze-tó-rlt;a a megtorlás-
nak. Osszetüzés után többszörösen ügyeljünk föl, hogy ne álljon
bosszút emberünk az ártat|an állatokon. A gazdának nem s2abad
embert megverni az állatokért, a kocsisnak pedig tilos az áLlato-
kat kínozni embertől elszenvedett sérelemért.

íophotó:

:::: ::*:ll,i-:jl,,_ 

ll Ü p H t H E K

4 noprzokoá ót tortjo

frissen és forrón vogy
hidegen ol itoll o

48 órós

0Rl01{

Iaphntó:
Bül}AP

M
E§

ÁTHÉ nÁDl 0H Át
T, Y., BEntIilI.TÉR, |.

13



7
a

i
l

L

fi ,sóoo* lassan ereszked,ett leíelé a Sión. Két aíráhr-
barnára sült fiú heaerészett kényelmesen a csónah íenekén,
Xagy út volt mögöttüh: le a Danán; fel a Sión; aégi^g a Ba-
laton somogyi és zalai Partján s most hazafelé. Ió het hét
aan már a hátuk rnögött, telae szórahnzással, rnunkával,
hüzdelmekhel; rnár ahogy szohásos ilyen ttira alkalmával,

Élvezih a naP sugarait és a csend,et, A csónakot eaezés
nélkül uiszi a víz. A Part aáltozó zöld.je fákkd, náddaL tar-
hitaa suhan el a csónak Pvremén túl. Néba egy-egy hal
ugrik a aíz fölé s PUkhanó csobbarulssal uágódik uissza.
Fenn az égen fehér gomoly|elhőh-tornyosodnak és ólmosító
hényelmességgel aonulnak kelet felé. Néhány ünnePlőbe
őltözött fecske ü eluillan felettük. BelecsaPnak a uízbe s
oltják szamjukat.

A csend és a béke ott Piheg a csónak mellett.
Halh, rnesszi motorbúgás hallatszik, mintha d.arázs züm-

mögne, A zaj eglre erősödik. A magas ég héh kárPitján
bombázógéP jelenik meg.

A íiúk kitógult szemekkel nezik. Béti ábráüosan meg-
szólql:

- Hri, ha én egyszerilyen géPet uezethetnék! .. . Nem
ad.nám még ezért a győnyörű balatoni útért sem! , . .

- Nono! - húti le a lelhesed,ést Csaszi.* Mót nonózol a íülembe! Talán bizony nem tartod,
fönséges dolognak a magasban úszni?! Mozgasd mÉg egy
hicsit ellustult f antáziád,at! . , , Alattad. a íöld. színes, Pom-
Pázó abrosza suhan el, feletted. az ég oPálos búrája folyik
össze a naPPal... tlr aagy! Megszábadultál a földtől...
RePülsz búgaa és rádborul aédőleg az Isten kék Palástja,
mint egy csodáIatos álom . , ,

- Hát ez széP b.eszéd. aolt! - kezd lustán taPsolná
Csaszi. - De aztán hitör a háború, megszólahwk alattad a
lógelhárítő ütegek... Egyik gránát' telióetalól s te zuhansz
l_rtgl!, mint egy égő fáklya. . . Ez aztán remeh dolog! Ugye,
hékás?

- Háborúban mindenütt egy|orma a veszély - legyint
Béci kissé PaPrikásan. - FöIdön, levegőben, vizen, aíz alalt;
tűzvonalban és a békés városokban egyarónt.

- Mind,egy! Azért én mégí§ inkább kűzdenék a biztos
anyaföId,ön, mint od,afent az üres levegőben, Itt legalább
uan hoaá tapadni, fedezheted, tnagad... de a magasban
.hová bújsz el? Nem is értem, miért magasztaljáh annyira a
rePülést?

- Miért? - hezd tűzbegurulni Béci. - Hát azért,
mert ez a legszebb és a legbátiabb dolog a válágon! Azért...

- akarja tovább ís folytatni, de Csaszi közbeuág:

- Bolond, beszéd! Ugy szaualsz, mintha rePülőgéPen

14

SZl VELEMENYE
sziilettél .aoltru; Pedig sohse ültél mlg géPen; talán a sárhány
madzlgiát sern szorítottad rnég a kezűben . , .

Béci nagyot nyel az elfoj7ott méregtől: ilem f elcl, mert
Iel, hogy csunyót mondana. Infuíbb hirtelen feiest usrik a
aízbe s alaPosan le|röcskölá a lustálkndó CsaszÚ,'aki dÖhasei
szíaja a. í9sát a hid.eg. zuhanytól. Merészet gondol: belefor
dt1l a S!9b9, hogy a v,íz alá iyomja Bécit. Elégtételért t'ujtat
'ertett 

onéxz.?k.
,d,

,u.
A Páncélosok az erdő hajlatóban a íák aIá húzódua

uórtók a bevetési Parancsot.
csaszi - nost mlír csószár hadnas,y úr - homlokát

,ráncolaa, olaassa az utasítást: Megherüli"'a 113:as mag,asla-
tot. A keleti oldal bohros területé:nek uédelme alau áaila-
hozik a 113-as magaslat északí old,alán előretörő íőerőkhöz.
Ha a íőerők elhárííással kerülnének szembe, oldalb'a támadia
az ellensls egységeit .és támogatja az előrenyonlulást. Ind.u-
l.as rad,roparanc s §zerxnt.

. _ 7 Netn nagy dolog lesz - mondja elhamarhpd.ua a
rádiósnak. _ Ném jött még semmi?

- Semmi^ - int a tizédes.
Lenn a kocsik töuében zümmögőst jótszik a legénység.

Harsog a neaetés, mert a középei hajladozó és c-saihoió
mokány honuéd f ejéről sehogysem tudja leütni a mlúsit hettő
a saPhát. Tréf ás megjegyzések, biztüások röPPennek, minthq
nern is hözvetlen ütközet előtt állanának.

- Ne hagyd, magad, |ósha! - szól le löaészének. -üsd,le már azt a tökíöd.őt!

- Hadnagy úr - koPogtatja meg csbrnáját a rád,iős.

- Itt az indulási Parancs, Felerneli a- hezét. Uégeszakad, a
játéknak. A bohókás kedaű, hancurozó íiúk hirteIen homoly
hatonókká vedlenek át, Futva igyeheznek kocsijaikhoz.

_ A Parancsot végrehajtani az előzetes megbeszélés
szeri.nt! - adiq ki az utasítást. Arca megh.ernényed{k. Előntő
az eljövendő küzd.elem izgalrna.

Felbúgnah a Páncélosok motorjaő. A Parancsnohi kocsi
az élre aág és tnegindul a halálos acélórad.at.

, A tüzérség töaedékeinek becsaPód.ása egyre közelebb
hallatszih. A robbanasok zajót rnár nem tudja elnyomní a
motorok dübörgése sem, Beérnek a bokrok közé. Észak felé
h.anyarodnak a cserjéh aéd,elme alatt, a kaPott Parancs sle-
rint.

Erősöd.ik a harcizaj.

- Kezdőd,ík mi.nd.járt a lánc. FelhésziiJni! - mond,ja
szokásbőI, mer.t hiszen a harckacsiban mind,en rég-rég tűz-
hész állaPotban aan. |óska, a lőuész a távcsöaes irZnyíékhoz
szorítja szemét. Abból látszű csak, hogy izgalomban aan,
mert kidugja nyelae hegyét, önkéntelenül rágdossa a |ogai-
val, mintha dudlit szoPogatna, Csaszí elneaeti rnagát és a
íiú íülébe ordítja:

* Ne cucliaz, |őzsö!
fóska nem sértőd,ik rncg, hanev, harsogaa ad.ja vissza a

hölcsönt:

- Fog még a had,nagy úr ás !ütyürészni máma!

- Uégezd a dolgod! - inti. rend,re a fiút, tú.lharsogua
a motorok zaját. Neuet. Ismeríh a bogaraimat, már lüom -gondolja, _ Ha nagyon szorul a hurok, valóba?Ljütyűl?.i
szoktam. Hát majd rneglátjuk,. .

A rád.iós PaPirost csúsztat a kezébe: A főcsoPort gyors
segítséget kér. T,úlerőuel keúlt szernbe.

* Teljes gázzal előre!
Kirobognak a cserjés területről és egyszeriben eléjüh

tárul a Páncélosok heaes csatájának kéPe, Mint őskorabeli
szörnyek, úgy rontanak egymásra a n agyar és az orosz harc-
hocsik. A szovjet hilerőben aan, har?ninchat- és ötaenkét-
tonnás acélvárahhal támild,.
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MEGVALTOLJ;K
, _ FPPnn ideje vcllt beleauatkazni! * áltaPítja ?n,€g!
Oldalbahalljók az ellenség hot sijuit.

Esy! * ordít Jóiha, ámi telitalálutot jelent.
* Kettő! * harsan ki§ idő mulaa.

,, - Pqr:Pys köl,yök vagy! - börnböIi, s ntl,gyat üt örő^
meoen a louesz lelére.

íIirtelen vatlul megPend,erecJik a hacsi, ,4 aezető azon-
ban ura a helyzetnek s-i,ögtön egyenesbe t'ordul.

:-_Hű, ez az orrunk-előtt uágódott be * fúi nagyrlt.
Ho_mloka aerítéhben íürdik. A koősi, belscjében egyre-Órő-
sebb lesz a meleg és a lőBorfüst,

- Három! - üuölt Jósha,A lövedékek mi,nd sűrűbben csabhodruh kbiilötíűk"
Csaszi teste megrónd,ul. Gyorsai jegyez; nyújtja a rú-

tliósnah. Segítséget nér, mert 'előurih' éÍ'oldalűkúőn úiabb
ötuenkéttotltlás szörnyeh buhhannak fel.

FeltéPi a gallérját, annyira ótforrósodott a teste.

- No, |ósha alighanem uége a PáIyafutásnak, ha nem
szoritjuh meg! - Hátára taPad. az ing. Tenyere nyirkos.

- Fütyürész már a hadnagy úr is! - kacsint feléje a
löuész, Tüzel fáradhatatlanul, Küzd szíuósaa és félelem
nélhül. Tölt, ,irányoz és útjára bocsátja a halálos löved,ékst"

Ujabb Parancs jön: aisszaaonulni a cserj.és szélébe.
A bokroh aédelme alatt folytatni a tíizelést, míg az erősítés
és a segítség megérkezik.

Fordulnak.
Ebben a Pillanatban megrázkód,ik a kclcsi ál megáll,

bár a motoroh zakatolaa jórnah,

- Elszaka.dt a hernyótalp! - jelenti a uezető.

- nPPen ez hiányzott! - homorod,ik el a héPe. _ Itt
mór csah csocla segíthet.

A mptort leállítjáh, Megsziinik a hocsi remegése, K|"y-
nyebb a célzás, de a rnozdulatlanságra hárhoztatott kocsi,
nagyszerű célPontot rnutat a sokasod,d ellenségnek,

- Imádbzzál, Jósha!
- aárjunk még azzal hadrlagy úr! - keményen tlolgo,

zi,h a íiú, - Nyolc! - hióltja vörösen, -- Csak teliba ne
találjanak! Nem lesz itt semrni baj!

Körülöttük magasba frőccsen a íöld s hoPognak a kocsi,

íalán a sz.ertehulló rePeszdar abok.
A rádiós ismét liadja szorulí helyzet,ühet. Azonnal vá-

laszt haPnak: A segítség elindult. Ha lehet: hitartani!

- Nehéz lesz - dörmögi.
Tombol a harc. Az idő mintha megállt aolna.
Motorzúgás hallatszih a magasságból.

- Repúiők! Hadnagy úr! -Repilők! 
- öraenrJezik a

aezető.* Hol leszünh mi add.ig! - Olajos kezéuel aégiglörli
homlokút. Maszatos lesz.

Az ellenség Páncélosai már igen aeszede_lmes közelség-
ben vannak. Hat- óriás tart egyenisen felójük,' 

- Més bét löuedéhem uán - 
,jelenti |óska, * Kilzn"

cedik! * mondja csend.esen,
Ebben a Pillanatban hatalmas tölcsérek uillannak,a

hözele,dő orosz' Páncélasoh hözött. Egész sorozat, Derehasan
.d, ol go znak az albc s o ny r a e r e s z h e d, e tt n o m.b áz ó kö t elé ke h.

- A legjobbhor jaUek! - enged feszültsé,ge. Hirtelen
megszédül . .-.' TomPa ütést érez a }eién, Oss*bíolyik elötte.
a tái. Fehér, nyúlós lejjé aáJtozih minclen, melyben ezernyi
aPri aörös,' na'rancs ai' Uta karthrúh nyüzsögneh. Csodálatos
bék a, nyugalorn terPeszhedik szét aerejtékes, összecsukló
testén.,,'és-lassan bdleszédül a sernmi,be.

III.

A kötözőhely árnyékos fái alatt ül. aárja, hogy a kór-
házba száltítsáh.' F e j e' b e póIy ázaa. H alánt_é hát érte a 

_r_e 
pe.sz,

darab, Felszahitottá a bőrt, de a csont heményen ellenáIlt"
* Hiába! Mi,ndig hemény|ejű voltam! - t1loy.dja két,

értelmű neaetéssel az"oruosnqh. Derűs a kedue. Sajgáson kí,
aüt íájdalmat nem érez. ariil annak is, hogy a fhiknah nem

I

történt semrá bajuk, Egyedü"l cs{rk ő kapalt u figyelőnyitá-
son keresztül szeretetcsómagot.
__ Terepszí,n?i kiskocsi faűul be a kötözőhety sátrai, hözé.
karcsú repülő ugrih hi ruganyusun.

- Császár hadnagyot hqresent.

_, ,.Csaszi is hallju az ércleklődést és Pilloguu búmul -Ki lehet ez? - tépelődih.,Füttyent nagyo't a Űegismerés örö-
mében. FeltáPászhodih és széáelegve7nd,ul u t"iszt felé.

- Béci! Béci! Itt uagyok! Keblemre öreg fiú!* Csaszikám! Csakhbgy élsz! - ölelhelnek össze" -Hadd. nézzeleb e.bben a |ariangi arabus turbánban!
RoPo gtatj ák e gymús c sonij ait.

- No, még mind.ig titynálod. a rePülőket? - kértLi ne-
uelué. - Remélem, meg vagy elégedae velem?

- Nein emlékszem, hogy a-közelmultban, szraességíe
kértelek uolna..,

- Rclssz az emlékezőtelletséged,! Oregszel!. Én voltam
annak a bombázó kötelékneh a |látancsnoká, amely rfleg§la-
badítoU téged szorongatott helyzeted,bőI. Eszmélsz-e végre,
vén balfiú?

Csaszi hümmög:

- Igazán? ... Hát... hát,,. akkor höszönöm
no'nclja zauartan. _ De honnai tudtad, hogy itt uagyoh?

- Telefonon érd.ehlődtünb a támadús befejezése utún:
mi lett a sorsa a sérült harchocsi leghlységének? Akkor
mohdták be:'d,erehasan küzdöttetek. póntosaú tíz harchocsit
semmisítettek meg. Fel is terjesztetteh valamerutyiötöket hi-
tiintetésre . . . A Parancsnok: Csószár hadnagy sebesült meg
hönnyebben, Ilyen iigyetlenség csak ueled történhet meg.
Mindjárt tudtam: ez a'Csaszi!

A sebesült a barátság ürügye alatt jól hátbaveri a m(l-
kúzó rePülőt:

- Nono, de fenn hord.od, az orrod.! Egyszer aégre de-
rék tnunkót uégeztél te is ebben az életben!, 

- Miniljárt nx.eggyomrozlak! .. .

- Bizony, lm héstek, al,ighanem a fűbe haratltunk
aolna,,. * íordítia komolyra a szót Csaszi.,

Mind a ketten megcsend.esedae szemléli,k egyrtuást. Á
halál szele meglegyintette a szávüket. Hallgatua sétúlnak
néhány léPést. Csaszi nagy léIegzetet uesz és megszóIal:

- Mondd Béci! Mi módon herülhetnék át a rePülőh-
höz?

Bécá nem f,elel a hérdésre, hanem meghökkenue csorlál,
kozik: .

- É,s mi lesz az elaeáddel?
MegvőItczott a véteményem * felel hissé szégyenlő-

sen. Csaszi.- * Ázt hiszem, mégis csah a rePülés a legszebb
dolog u vilőgan--. Ujváry Ferenc

}"



(MERENGÉ§ EGY ÖREC KATONADAL FELETT
csillagsugáros augusztusi éjtszakára a haidufőld meles tyeptakaróia

l1,."::__._8y:!_..z,elcsigáz.ott, véres, poros, kimerült nŐ,,ita'r"i"i"ltlrebrecen határában, |849 augusztus l-ének estéién
Az l. honvéd hadtest Nagysándor József tábórnok parancsnoksáea,

alatt Komárom alól íolytonoiin visszivonulv", oii;;;éí;;iküi-;;;"megérkezett az alíöldi civisváros határába , oti iitri"tá.. ,""oii""i..
i,fu:, nyugati szélé.n, .a Nagyerdőtől . b"l.;;F;;;;i -,i|Ü"fr"lyir:
|(ede.tt el ||agysándor hadteste. A huszárok lovaik k'özelében, i auré.;n .''ágyu'k mellett ülve aludtak a tábortúz előtt, a gyalogosok meg hanyattíeküdtek a kövérf üvbn és !.sr.fr'srekék 1.;"8r;6 6g"n az ;p;';;;lámpások.csillogását. Ki tua;á' tinál, r"aaiÍ'"ir?gft"nak ? . . .
., A taDornok_az újvárosi út mellett domboroóó kunhalom oldalánplhent íöldreterített. lópokrócokon, fehér tábornoki köpenyébe bur.kolodzva. kossuth-kalapja mellette, a földön hevert. A tábőrtdz fénvétőleltordította sápadt arcát. Fáradt tekintete két íekete feíkiáltóielennyugodott, a reíormátusok nagytemplomának kettős tornyán,

,__,__\1gy1lld?r. nem tudott_elaludni s a Nagyerdő mögül előcsinta-lankodo első hajnali sugárra felserkent,
. l849 a.u8_usztus_2. . . . Öreg huszár zsíros papirosban hozta a tábor-

1T,j_:81"l!il,_.:olonna'. meg kenyér, Nagysindor a tábortűz parazsa,mellett metPirította szalonnáját és kenyérre csePe8t€tte. lgy ieggeli.
::j:_::_qé9.i:ltjéve.l. A..városi 

. 
ezalatt eilepték a' zLzlóal;ali' éi"r?i"rOaítlsztjei és felszólítötták a lakosságot, hogy hozzon ki áeleg ebédet

i,§ii:E'l,"*,"fj,"!!i3líTí?§;,n,,,,:xll,,J.á*;*-iá:irj:
?1j.1.]:.1f,1.o.]s! ro1 étel láttára a hetek óta szalonnán és kenyérenelo nonvédek örömujjongásban törtek ki.

Mialatt a legénység a debreceniek jóvoltából bőséqesen lakmá-rozött, a tábornok tisztikarával a Bika vendégfogadóba-tért ebédre,
Iy_y:d..",, tehette ezt, hiszen " p".iyn* le;á;il-."r' lszl;il"k ;
I:::]_o:.l,"||:nséget. A tisztek,ebédiét ágyúszó zavarta meg. Nagysándor
::=:l""| lórakaPott és a. hadtest arcvónalára vágtatott.-Mesálnto;nt
szeméh.ez 

_ 
emelve látta, hogy Balmazrljváros fe-lől lassan, óvatosinnyomul előre az orosz sere!. Nyolcvan'ezer 

"riu. r,.iir,* í;iÜia;
:u_r.,l"l',olyan .könnyen. Emiit mindössze ötezer magyar É;""éJ
::Jl!y:r!9,.zélé,l eqy kisebb népfelkel6 csapat. Nagysáűor a tettek€mDere s ezéft elhatározta,..hogy szembeszáíl az eil'enséggel és azt

Í"Jr::i:'ílf addig, míg Görge-i táb;;;;ü üi,o,pe..ö?t allasba

Trombitálnak, trom bítálnak
A huszárok sorban állnak,
A Nagysándor ármádáia,
Az ellenséget bevárja.'

. .Megindul a tüzérség munkája. Az oroszok elsó vonalát irtózatos
:1l::íJa,el, íogadják, Gazd.átlan lovak száguldanak az előtérben. Nagy-sandor a kunhalom tetejére lovagol és Ónnan vezeti a csatát.

. A_. muszka .sereg_ még csak most fejlődik igazán a harchoz. Erős
lovastöme8ek bontakoznak ki a Látóképi-csáida előtt. Nagysándor
a lovasságát rendeli elóre.

Édes íiaim. huszárok !

Futnak-é már a koákok ?

Hej, Nagysándor generálís !

oda van a huszárod is !

, Véres fejiel, összevagdalva kerütnek eló a lovxok, A távolban az
or_osz gyalogság fejlődik harchoz. Nagysándor a gyaiogságot rendeli
előre. A lettenete§ orosz ágyú- és puikatűz visszaiiri i rE-."at t/alo.gosokat.

Hei, Nagysándor generális,

Oda ,van a hpnvéded is !

. Beláthatatlan tömegek szorítják vissza az untalan előretörő honvéd
gya|ogságot, A rendetlen íütást a honvédtüzérség igyekszik íeltartóz-
tatni, mely az egykorú krónikás szerint ,,háromsioros iparral'' dolqo-
1ott, .A. tüzér.ek vitéz 

. 
parancsnoka, Csányi őrnagy srilyos' sebet kapott.

Derék katonái .a mozdonyra helyezik paiancsnoTiukaf és egyik agyrlval
megke.zdík a visszavonulást. A debrecéní csata még tomboi] A i;;i"g-ság ellentámadást kisérel.meg, de minden hiába.-A Nagyerdő:izélán
áJ|ó..rljonc 

"nérpfelkelést 
sikarÜl megkerülni az or"rz"t ni[-s- il;i;;:

dődik az általános visszavonulás.

_ . A csatateret _magyar és orosz halottak százai borítiák, Esteledik.
Paskievich oroiz fóvezér rendezi seregét, hogy az el6nlomulást fol/.
ti§sa.

Nagysándor tábornok_ 1z utolsó, aki elhagyja segédtisztiével a
szomorú, veszt€tt csata színhelyét. A magyar honvéd páratlan h6si".-
sége nem tudott ellenállni a sokszoros Órosz túlerőnek. A vóres
augusztusi alkonyat íélhomályában a honvédtábornok.visszatekint a
csata színhelyére.

LehaitjaaleiétŐis,
A Nagysándor generális,

Hullik a könni két szemébüi,

A magyar ég elsötétül.

Kedves csexkészte§tyéréim, a sok dicsó, áldozatos, nehéz magyar
harc sorozatából ezúttal a debreceni c§ata évfordulóián egy rzomlrú
kimenetelű .ütközetról beszéltem nektek, " íethasználva eg/' akkoriban
keletkezett btls katonadal szövegét. Ha el is veszett a dóreceni csata
a retten€tés tr]lerővel szemben,-az egykorú katonadal és a hadileírások
egyaránt a matyai. honvéd dicsóségét hirdetik. Gondolatban pedit
ti§ztelegiünk a mai hős honvédek €lótt is, akik sok száz kiloméierr!
a haza határától bátran és keményen harcolnak azért, hogy sohe többé
ne legyen még egyszer - debréceni csata ! ...

, Noszlopy Aba Tihamér

A Nagysándor legelől áll,
Jobb íeléről met egy pap áll.
Kereszt yagyon a kezében,
Szent ostya meg az öblében.

KAToNADAL FELETr A DEBRECEN! C§ATA 93.1K ÉVFoRDULóJÁN)
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A meglejtéseket le,;eiezőlapra
iíYg, á követk€ző elrrre küldiétch 1

",r\{a§yar 
Cserkész rejtvénye" Ba-

düpest, Y., \agy Sántlor_utea 6.
Bekiiidési balaridó: 1942 augu§z-

tus 30,

Üztnet az ú! njrvénye\ bBküldől,
lrcz :

Közlés céljából az alábbiak
reJtr,ényeit :ogadtuk el : Laszgalner
Zoltán, Szeged; }tihal1, Béla, liag!.-
\,áIad ; Tóüi Tibor. Csillagheg,}- ;
Márton G, Jstr,án, Brrdapesb Sia_
kál Ime. L jridék; Dombrádi
§óza, _Kolozsvár; Pattantyú§
István, Beszterce; n. Gaá! Sánrior,
Budapest; Szqkon;-i Szilveszter,
Póca;. Ambrus Arpád. t-jdonrbor,ár;Péca; Ambrus Arpád. t-*jd
Békei PaDn I-a ios- TBékei Papp Lajos, I)ehreeerr;
Kováes József, Budapest; Paál
László, Rákosheg1,; Elekes Béta.

8. Nagy lnilg},i|r nltllemntikus(sakkozri tóriik).
0. Y. N. o. E,

1{,. FFlsZijli0l,[ a p... vtirt}tfgy{.
hrizáru.

11, Els(i ntirgytrr c-serkészzenokar.
12. NIolnrir lná§sírlh(lrlí?"ói.
13. Flinak yrn_
tr4. Áz egész i.r.í c§erklísznlltnkí

kOro*ája.
21. Ilomárr pénz íOrielikrr§|ln,
22, }lngyrlr nyc}r lren a lzrlhoz

kltJtcsoliirlik.
28. ltt rrrlt a IL cs. tiszti villig,

krrnferencia,
3f}. }lelege varr.
31, Á szakáll hel_ve.
32. .\z időt rnutltlj;r.
34. \'eri lrz t.s,|i.
36. A törti.liclcnr nrirzs;ija.
37. n. v, li. l,.
3?. Zuhanv,
41. Kötősi.ó.
4lt" Lib*hang.
4ii. }iexrr rossz.

I,ászló, Rákosheg1, ;
:rörókszeDtmiklós; Szentkereszthy
M, }Iárton, l{ezökóvesd.

A többiek neyének íejsorolását
következó számunkban íol_vtatjuk.

Folhí§!uk l1g},elmel€k€t a izsp_
íombel 15-1 számban menl*dnló
ú|szcrű, érdetir rcJlr ényr ene-
nyütrkre,

l. Mari néni a vásáron
_ Hol vo}t, }lari néni ?
_ Á beti Yásiiron roltim. ne8!.-

Yeít tojást vittenr eladni.

- 
El tudtá óhet n}ind adni?

_ Debog}-. dehog1,. csak a tojá-
§ok e8_Y részét adt3D el. méq hal-
tal több tójásom miúadt, nlint
ámenn§it p.-gl,ettek.

íHán],tojásl adott el 1lllli néni
és lrány mtrradt me3?)

3. !(crcsztreitvény
( ]serkószeí

llekiildte: La§zgal}ner Zoltán,
Szegcd.

! í7-§zint$$ §d}Tok 3

1. Á ,,trtrgytr ffierkósz" sllt-
kcsztöje voit,

15. Hires YértiirYéliy§zék \,{ili] itt..
16. Orosz íolvó.
17. lbsen-dariilr eíme.
18. A brtrgon5a is ez.
t9. Yissza; kulroric;tliszttról ké§ziil.
2U. D, L, n.
2J. t|gv lletü hljján ; lcgyűr.
23. Zorrbori llezső,
2,1. \'issza; téli sportc§zkö7. (i:},}.
23. Is -- a Székcl5,földön.
26. .\ lcjedben van (nem viz),

!

-t

§lőfieatési ára ó pengő. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő {egy összegben kiildendö be !}. Yállalatolt"
nak, iogi személyeknek egy évre 2§ pengő. §gye* szám ára 30 fitlér.

Say*§let§*t .u§§rl*t'n §yamdai Hűintézet é* {iadóválla|at R..T. m6lynycrn6 körfcrg6gépein, §ud*pe*t, Vl!u §*h{ny"§t*a.:,,;];j:i.:'|.,l.];::i/

. 
',

t

nfip splink.}9 jut valami, amire szükségiink lesn
Jegyezriik f0l ouskot, hosy ki no mffradjon §Ommi,
Hn mindez megtörtónt, hívjuk ol n kedves §züló-
ket & Corvinba, hol mindent megíalálunk, fiIni
az iskolai íelsrereléshtr nólkülözhótetlen. Papir-
ós írószgr osztályunk alaposan felkésziill aa
ískolaóv liezdetóró ós várje, & tanulói$uságo[

2. Betírejtvények
Beküldtel Kisholl1try Józscí, l{iskclc

b",

o% R-

27. Vissza l'li}lóvlz.
98. P, s.
2tl. Ig_v hivták Anrerlkát {2 szó).
il2. }lnjrltrem román,
i}lt. Egyformáúák.
35. lJ,.. Viirrts Svájclllrn.
36. A Pnradicslrrnot órizlc.
38. Itögzít tnásslrlhangzói.
40. I{, Z. N.
41. Felvidéki íáro§ betűí keverye.
42. I. Y. 0.
44. lirdélyi vármegyc.
4.5.,Ilir mássalhangzói,
4§, A cserkószil}duló kiiltiijc.
47. \r/tgunk vele.

§üg66lcges sorok;
1. Nemz€ti§égünk,
2. Előszőr hirzatért íiir(,stltrk
3, Fenyltőoszkóz ve,lt" avag;, dér-

lepte.
4, ,,.,, +t la}rclrn.
5, \'ilÉz.Iánrrs.
$. Itt lialt tneg .P€!öti.
?. \rissza: kezgs.

ir.

t..
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