
ffirup



7-

--

.- --:=::-l

'i

1

t

l

[rUE}lT§- És (§En rÉ§zBotí §z0uETraznTlFru§ÁGl BoLT

t
}
}

Megjelent: a cserkészvezetők könyve l. kötete:

& uóe,l&éő,,eí n%e!áőtatm
(Szerk. v. dr,. Temesy Győző.\ lV. átdolgozbtt, bőví-
tett, rij kiadás ,.".......,.Ára ? 4.,8C

ghnpfrb,úrí, ftnnuédnhmi iamellereb
(Szurmay Tibol.} Korszerűen átdolgozott új, lll.

kötve P 4.-

I.eutaft, yiía,,za.ní!
Játékgyűjtémény_. az 

.iflúság 
számára

Előkészületben : nÁBszl§rÁrszÁs
darab.gyűitemény.)

(§ellér M.) Ára F .2,*
(útmutató éc szín.

Üau a2 olaosónok! lilz,ieletíet,és 
i),röm,7teJ iek,ntke:ik a XX11,'.

(tl|tllltam. hogu ismél eug éuetl' tit hűséges ióbu-
rrilrld leglgen ! tr;oqtldrL szi.uesen, alunsrl meleg szhluel, kttdrt lélekkel. Csak kemény
eylgségben uttn erő : ezt a keméng eguséylet akaria szalqúlni ! Csak komolg cserkész-
szellem érhet el maqüsr(l ttizijtt eéIakat : ezl a komolg cserkészszellenrct akarja leriesz-
teni ! Csak rnélg ijtlltltlalos magllarsúg le.renllhet itt iobb uiltigo,t : ezt a métg ön-
tudatas maylgarstigot akarja hirdetni ! Csak |érfias keresztéttg, ualltisos éIet segíthet,
rnindiy1 elfue és mallasabbra: ezl u férfias, kereszténg, uulldsos életet akaria dia-
dulra iutlatni! Minrl"ezt azortbun csak akkor, ha Te is akarar]! . . . * Szeretetbőt és

Ielke.sedésből azonbr,Ln mé11 nem lehet lapol kicLrlní ! A cikk, a rajz, a |éngkép nem
inggen késziil, a ylapírt nem aitit"tdákbu kapjuk és rL ngomd.rl sem dolqozhat csupan
a htiltís kézszorítds renléngébr:tt! I;izess tehdt eIő és szerezz méy1 sak*stlk előtí"zetőt,

Miné.I több az elő|izetii, annítl tölsb az oluasrj, atm(tl szélesebb körben terjed a cler-
készglotldolal! h'Iq sok mindut nrcl1rlra.ault : a ,,Muggar Cserkész" elő|izetésí
díja udltozatlan ! * LeuelezőIupan renrleld me(J a lupat a kiadóhiuatalndl é.t

kéri bet'tze.tési lapal ! Csoportos előlizetés, Itizomringi tírusittis ís lehetséltres :

erre néale {1 esapalparancsnolt úrln: kiildött körleuél td,iékoztat. * Tehat le-
g§iútk irjban ! .Irj munkál kíuan uz úi
munkrléu l;ezrllíén mínrlen olnasójrín.ak a Mo'§yor Cserh ész
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,,Á §ó hgrcof uégigharcűItom, a hitet me§tar-
tattsm, udr redm az .igaz§dg haszorúia, melyet
,rnegaú, nakem az Ur, gz íga zsógo§ birő!"

vttÉz NAGyBÁNyAl HoRTHy I§TvÁN
kormÚ.nllzóhelgettes, rcp.eíőhaí:r:!!;o1rrráffí,sl;lnazgalom vtdnöke, a 13, sz.

I{Íven teljesítet !.ék kötelességüket. E_mlékük e]ött büszkén tiszteleg nrittrtt,nmagyar cserlrósz. Atljorr nekik, az Űr. a }areok fáradalmai után §rot, nyu-
godalrnaü t

{Tiu hösí halottuqk nevé! lallunk január 15-i számában közöltiik"kérirnk miqden csapatot és inindei cserkészt, hogv további adatok és hír.ek
beküldésével segítse eló a hiánytalan irév§Íir összeállítását.l

t vITÉz N§GYBÁNY.§I }íoRTHY I§TVáN,
rep. |Őlttld.ttagg, a lj. sJ. urrr*:::"ű;:;,To,oTorlJáY"r érdernrend, louagkereszlje hudi

A§zTALo§ §ÁNDOR.,
a 41ő. §z. Meggercsg Béla-csapal
tag ja"

BÁNyAl lÁszló
ulúsr|őíwdnagu, t, 103. sz. fi]lí§í-
csapat parancsnoltc.

BÖGÖTHY LA.lo§
hadapródőrrnester, a 368. §z. Púter
Iléngi-esapat tagiu.

DOMÁNÖV|T§ MIHÁLY,
a 2ös. sz. Arang Jánas-csapaÍ. ttlgitl..

FÜLÖP SÁNOOn
rep. hatlncgg, a 71, sz. csaput tagja.

GUtsAcsY GÁBOR,
l!, 27, si.! Br. Eötuös József-csapat
íagia.

VlTÉz KAPO§Y GU§zTÁv
zriszlós, az :jt, §z. Figgelő-csapctt tt*11!tt,

KoVÁc§ GYIJLA
hlradó-szafu{lszuezelö, ü ssúíü, "§?.
Szent Lúszltj-csapat tagja.

SEBREK IMRE
z,tiszlós, ü 606, 8r. Prxhósrka 0ltllilúr-
csapat, tag!a.

§|NKA FERENC
őruerető, q.2ő1" §1. !ringi J.-rs" l*"1ijtl,

§zABÓ ÁnÁm \

h_adnagg, aE §,97. sz. gt. 7'isttl
I stutitll-csapat v, p uruntsnt' ka.

WEBER OTTÓ DR.
hadagsródőrmester, az o, sp, l{liíi-
esapal lclgia.

BE§ZTERczEl JÁNO§
utász hadapród6rmes!.er, a 1;.i. sz. E:er-
,ne§íe.-c§. tagia : Lel$etsőbb eLismerés.

t FÜl-öP sÁNnon
rp._.l1ad!ygg, .ü 77. s., cs. tugja : !.eg-
Ielsóbb ettsmerés.

tVlTÉz KAP§§Y GUszTÁV
criszlds. ru 61. I'igyelő-cs. luujtl: Muggar
érdemrend louagkertszlie hadiszalagoá, u
kardokkaI.

ORBÁN MIHÁLY
srrl,ka*zutzető, a 957 " §:, Wes*elényi
JlíiAíris-cs. tallia: fulaggar hton: uilézséji
erem.

§TE|NGRUBER l§TVÁí\t
gk, liudesn a 924, se" §zl. §eJldrl cs,
ta1llu: }|íaggar kis ezüst oilézségi érem.

t WEBER oTTÓ DR.
hatlapródarmester, az ő. st. l{ íj(j.-cs. ragta :

Maggat nagg e:üst oilizsági érem.
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. _Akkcr is, ha egyszerű repülőfőhadnagy, egy a sok közül,
de fokozott mér{ékben akkor, ha kormányz6helyettesként '
az orság második embere ! Akkor is, ha á kötelbsségtelle-

sítés kockázatos és veszélyes, akkor ís, ha fóldi rnértékke!
rnérve a legdnágábbat kell feláldozni érte !.. .

_Mozgalrnunk védnöke, vitéz rragybányai Horthy lstván
cserkésztiszt becsülettel ,megtartotta a törvényt és hüségét
hősi halálával pecsételte nneg. Nem síránkozúnk, nem iú-
golódunk: az Uristen akaratát fiúi alázatta| vesszük tud*-
másul,és büszkén, mélységes ti§ztelettel hajtJuk meg zászlain-
kat védnökünk emléke előtt !

Ha elolvassuk a honvédség gyászparancsát, rne5dobba*
a szívünk; c§llpa cserkészdícléret van benne. Figye!!étek
csak meg !

,, . . . saját elhatározásából vonult ki a harctérre, a}ro}
mínt repülőrajparancsnok tellesített arcvonalszolgálatot"
Magatartása úgy harcban, ínint harcon kíiül példás volt,
Felülmulhatatlan voít a kötelességteliesítége ér szolgáiat-
készsége, Emellett kitűnő bajtárs és melegszlvű előliárívolt,
aki alárendeltleivel bait é§ Örömet egyaránt rnego§zt§tt.
Nemes, egyszerű és szerény egyérriségével, kiváló szaktudasá-
val és. egyéni teljesítőképességével me§§ze kimagaslott . . .'"

Mozgal rn unk vezetősége mind nyáj u n k nevébÖn hatalnras
árvalányhaj-koszorút helyezett ravataiára ; budapesti utolso
útiára gyásazalagos cserkészzászlók erdeje és" cserkéseek
sázai kísérték, de Kenderesen sem hiányoztak hűséges
cserkészei !

Cserkdsz gyászküIdöttség és árvalánr|HIT]Í,,ii.,* 
tr,., ,-, [n§!ij;-r,iiÍ;lnru§!:ti-i,fi,,i'§''*ft;, hűsé-

A CSERKÉSZ HIVEN TELJESíT| KoT§L§§s§GElTr

Áz Öríift Yandor §zobrn állni íog a Hárshegyi Cserlré§zparhbnn
A nagg embereket Isten ujdndéItazza a nemzeteknek. A naggoknak minden nemzetlék sziimára pan mandaniualófu,k, K6rösi

űsoma sóndor élcíe ís öríjk tltmutatds, örök példa minden mqgyar szatnóra.
Sokan azt hiszik, h'oga RŐrasi CsoÁa Sánd,or étete iágikus iirt'.*brrexmröil, ntielőtl célját elérte uolna. Ellenkezőleg :

be|eiezetlenúI maradt éIetútla teszi őt $Űan a magualsdg nagg tan|tóióuó. Isten megkímé e a o ,iainyi ri"iiáiiiaÍ,'omelg Tiőeb
,ben adrt volna red.. A maggarság bölcsőiét oll nem taláIhatta uolna meg, uiszont !átszóIag ered.méngkíen éIetműve megmulafiQ az
utat nemcsak a maggarck őshazdfa, hanem a mélgebb, uz igazabb maggarsdg ólclozatas sialgálata felé.

FiggeliÜk meg, milgen csodúlatas, hagg haromszor is leggőzhetetlen akad,ú]gok torn{osuttak tibeti útja eté. Előszöt a hábarús
oÍszongok dlltdk tlliút,'másodszar, egg angol tudós ajdnlatót elt'ogadaa, a tibeti ngeio tanulmdngozása miatt halasztottg eI M árkekst
harmadszor Pedig a gyilkos ldz ragadta karmai kőzé és dllttotta meg örökre Dardzsilingban, a- Himaüila töuében. '' A tÖrhetellen hit, a meg nem lankadó kítatt§s, a mínden akadólgon dttőrő kötelességteljesítés hőse ígg lett eggúttal a te1jesen
soha meg nem közeltthető céI Örök Vdndora is.

átedltla ÖrÖk |iggelmezletés mind,en idők magyarla számdra ., so/tc sem szabad _megáltnunk ; a maggat értékek |elkuta-,lúsa, a maguar erők munkóbadlltt"ása, a magaar közösség céljainak önzetlen szolgdlata örök íeíadatun*.'ezepnii o *igg* céloknak
.az elérhetetlensége eggúttal a maggar nemrcti örökkéualósógat is ielenti"

§en/t'i sem érezheti iobban ennek a tanitdsnak az időszerűségét, mint az örök nemzeli célok |eIé - neuéhez ítIő mód.on !*

Több mint uétretlcn, hogy ctmlapunkon kőrösi csoma sdndot szoboratakla (csorba Gézq. ihletett alkotása) alatt ott dll a kétszó : Maggar Cserkész. Mozggtmunk önmagdt tiszteli meg, ha az örök Yánd.art őseí közé varozza.
Fitlk, a MagYar Lélek csoddlatos képuiselőjének, az első száüues éalardulóra, nyiludnos helgen még nem uo1l szobra Maggar-

otszágon, Budapesten még ma sincs.

__ Fi.lk ! 'Álllon 
eki sa.oPa a Cserkészparkban, A nagy tdhortűÁt\*t uagv a park bejdraráruil. A nagg |etad"at eluégzésérc

alkalmassQ edzett izmos alakjá, biztos lépése, melg a megteendő mér|öldek ezreiiei leggőzését' igéri, törhetetlen-hittel a táaoli célra
|ilggesz|ett tekÍnte|e mÜuészi mód,on kté<aQ a uezetőképző táborck úsztaeuöi és a.parkbaábaar,prtauaa cserkésrek szeme eIé a mcrggax-
súg Örök Vándordnak köuetendő péIddL!át,

EgY műuészi szobor |etáIJítdsa lomolg ősszeget igéngel. Ezt az összeget azonban össze keII ggüitenünk, Yagyunk hozzti
,el.egen s tudiuk, hogg ennek a szobornak hiuatdsa lesz az eliöiendő cserkésznernzedékek neaelésében^

KÜldiÜk aagg hozzuk be erre a céIra eggéni ad omúnyainkat, ( A Maggar Cserkész címére, ,,Kőrösi Csoma-szabor.. iel-
zéssel), Őrsi és rajuállalkozúso/c s cscpcíaink által rendezett ernlékünnepéIgei:k !öuedelme segítse a szép teruet mietőbbí megvaló-
suláshoz.

..Az Örak Yúnldot, az első regöscserkész szobra *- remétiük hamarosan * úllni f og a Cserkészparkban.
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Regós Morvay Póter,
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Csak ctlu ,sötíl_u csJJői -
ttti.gfu n*set,ilúg! Csak tal.9 J}#úi§ iasetili'g! Csák ilull

ltu,sl pilt{rk z"úil,u, nll:u ltull;
elo_brlg{i^ssril §?ülad lclí,lé a
aöIg:y |,ené ke n.,ragy r,a rinil
Sellőkkel. ünró kix llize*ás,í,-8_ellőkkeI. a7lró kis oizeséscl:-
kcl blt]tik utrd a medcr. szikllt-

A kanlargó, tl,z oldalíalak-ruú nckiltmllülő főld,alatlipatak szélesíli a íaluosóhal,
miközben egure m,éluebbre
ag.gla a.aokd.t. Á lesaiuórgó
aíz lassu old,ú§sa,l rni,ndí{, iá-gótja a boltaBat sziklóiynk
re,ue4éseit, néha-néhu meg-lozul egu-eg_ll hat<llmas dá-rab s ta,d roba.ijal huII a
bo.rla n ll I t: nehé r e. IJ! óna m e -gint tsah a paluk zúgdÉa
hullik -- éutizedehis... néhatakin éDszdzadokin,..

Á rambo'l,ó uí,E ditl,dnla
azonban itf sern rberadk{rt
cl. Tt1,I,tín hosspu éasadzezre-
d<k eredménueképpen, dc
uégüI méOis annyira ellséhrl-
l_rrlodik a barlangboltazal,
llog]! equ|zer cgak, egl na-
saobb sziklatönxb lchúlkis.].

lwerley sgikl;t,

i§

{

Jépcsőin. Esu kicsina p,uiah
tsu,pln, etmille l sz(kr}zdrnra
a!"ad minde7lütt u hc!]iluMé-
hekprt. - Es mépit! "|liérrrntgyünk téOitl aok azriz uö!-g,Eön zniulcn hüliinösebb ár,
tlehlűlés néIkiil és miért lit:-sítjuk lc lépteinkct, ntiérl
-ha,l.kul lr bcszérlünk' önkén.
tel,etlül s rnürt lépünk szinte
szent óhllatletl - ebbe a,l}ölgube? Mi, teszí. eyt al,gak
:tzéppé, hogy mrir esil\;eri
,"*égig jdr{i$a is soha nem-rnúló emlihtkct ttu,lta Ic!-
künkben? ..,
Ra a sry1 ó lcti r n,y é lté u el, h, úro m,(rg,§ ftl.é§zkőÍennsík ker,ült

Di,s§za orszti$unkhaz, a karla-
losotltis nínden lipiltus jcl-
larnua ncisút muta! ó J olsuai -.pelsőci és szilicai-nlanina
{kars_ztos ruészkő|ennsík}. A fennsikohal
1nindery oldalról merecle k rnászkőíulak
}tatdroljak, fenl} a lapos tetökött 7ledig
leragg{i§ok, dolinlik, :L,íznaelő töIi* rcítés zsombalyoh adjdk rneg a ít,nnsikokkatsztasodó iellcllét.

Rczsnyóról Katsa íaki mcnet útrceeLutunk a Szilicei-|en-nsik kpleti, Á.esketr.u
n,guluúnlldn,ulajd innel kelet f été uaou inkilonliltr utdn érjiik cl Torna íatucÁ'Írjt
s tleLlcltc a szdd.elői-uölgrl déli btjdrattít.

§aída,l.mdatól, ed,d,i{] meg*zakítütl.an,
rnered,ek mészkőf al atult,idban kí,aért ben-,nünltat a Szál,icei-tennsík d,éli perelne.
Á,_ pere.m cgg kís behajkjstiban 7yönyö-rűen fekszilt, Totltugörgő íalucska, köa-tetlenül a tneredek mészbőkatlo"n szik-ldi alatt. Tornagörgő utdn,néhdiu kilo'
rnéterrel múr l<itható, hogu megázaka,d,4 perenx egusége s nemsohdra, amintTtttruiruíl letérünk az alig nlfuina h,dz-
bóI {r,Iló kis Sztídelő falúeska fetr'é, fel-ldrul előttünk a ctodtík aöLg]Je.

Lassan indulunk befclé, lauan tdruL
feL előttünk a rtészkősziklrik gaön"uörű
u,i.l.úga. Kétoldalt majdnent, fügttőIéges,.de nélm túIhailó Ialakkal, emelked.nek a
llölgtaold.ul szikkii. meh|ek ttéha kisebb-
nagyobb l.rlrnyok ala.hjdban udlna.h el, az
oldttlf ulaktól, t Legmegka,póbb közöttük
a, mettseép ,,cukrosüueg", Űsy dll ma-
§ábün ea a szúklrrspúl, a aöl,uu közepén,
mimt ka.d,lúr a népe íelett" Yi,gudz, gond-
<lal őrködik az ő népc, a sdíhl,dk ,l)ikisa
lelatt, ltagu scnlmi sc zauarhassa meg
aöIgaének bélcés,nuusalmút"

Dc mióta litrl itt e íeiedelem? Mikar s
|to11yttn herülhetett üle, nárléuel úílaütt?

Régcn, nag]!on régen, takín érmilliOk-kal ezelőlt lagg, eggséget fennsik lehr,-
tr;tt ezen a uidékcn, itt mészkőböl, anotl
mdsítljta kőaetehből telépí,tae. Hosszu
i,deig alig tlolt m.u,gags,tígkülötlbséE az
egyes részeh között. Á napsug<ir azon-
brln dllandóan, fórad,hatatlai 8zorga-
lorntnal emelte légbe a íöldi L-izekel,
hagu ott fel.hőkké utíliana.k s utúna. bő
e § őkk el ii,tlt ő zaznek me g mó,nd,en qs i,d,éket.
Á_lehulló kig eső erek, wtukolc, maid
foluók ala,kjó,ban keadte ,lneg & iennsík
ramboló munkdját és * íőkép a, szél se-gítségéueL - jelentőa mértékben Ic it
llorQ,ta, ho*aa{t éuearedek alatt azclkat a.
qészeit, ahal ncm mészhő aolt a kőzet,
Igg prepardlód,tak hi, a hörnucző, köny-
ngebben pulztuló kőzetű, terül,etekböl az
etíLlí,t ett mé s aköf ennaí,kok,

De hoau leh,et ea? dísa a méwkötarü-
Ietelt:re i,s ugyarmnnlli eső kullott, mínta, köt,nyezetüIrre! Igen! Csaklwglr cl.

ltésakőres területekre hullott c§apad,ék-
nak m.ó,* íJ §or§rz. Itt tlern u,dlltat zusópatakkó, mely eg3lre mél,uebbre udglia
nag"át a kőzetbe 8 e?ríl,tal egure na,gyolsb
részét rabolja el mag<iaal,, Itt nem ront-
batrh,at iluen g?loryan a uíz! Á mészkő
ug,ganis tele aan repeüsekkel, § ezeh Q.
pardngi aagy réka kicsít nasrlobb repe-
dések, meg a karsztfelszín zaombol,yai,
alzwgeki tölcsérei. azeltlnal, elnyelik a rd-juk lluI,I,ó csüpad,ékat, A pla levioárog,
az egure §lűkebb repedésck,mcntén eggre
laseuló tcmpólnn. Rombalnia aaonban
mindenkép kel|, m,ost tekd,t a mészkő
old,ása réaém lguehazilr ezt mesual,ósí-tani. Naggan wxiylaí mennxliség aá,
amit eg3ltzerrc magdaal uihet, a, leg-
kitartóbb rnunka ellenere i,s. Iou pusz-
túfuiaa semmíhép sem érketi eL ü2t t z
ütenaet, ami,t a íől,díelspúnen cgoboltó,üaga lugó és ruig a törrnel,ék uéaó,ma,ró
rnu?Lkliióaal i,s segített píl,tu,lr aé§ezhet,
§z az oha tehát annak, llog! a nészkő-
terüLetek lapusztuki,§a sakkal, Lassabban
megy uégbe, rnint a mcís közctekbőL fel-
épttett aiühehé s ezárt marad,nak meg
arónglag egészan ép íennsíkoh ul,akjd-
ban a rnéazkőterülatelt, még ahkor is.
a,nxíhor a körnlleaetük mdr ielentősen
lepusatult.
Á putztukís adlnban a mésa'tí,őben i§ fa-

l,uik, csak lwtszu idcóg kithatatlanul. Á
aía, a pusztótó uiz tílland,óan folutatia
rombaló munluiitít * mé|,lJen a felszítl
alatt. s hoaspú é"Oezredek mulfuin a lassú
oldtis tt iele*tős ered,ménxleltet ér el, Á, ptrúnui repedégel, hítúsul.nah, híat mlír
sok anllag túaozott el" on*an. A kít,dgult
repeüsek 11a§!, a srélesedő f öklalatti
toluoaók mentén azatdn mdir a lsóz it
erősebberl rombolh,at. Föl,dalattő uízeté-
rgh mrrridk a, ylilekít, üasll ti§ó barl,angi
pa.takok méIllítí,h, tógtti{rk eg?Jra ú2 üre-
geket, frwlt m<ir ie.l,entős törmeléket is
hasawálua mcró szergatímként,

Lassav a uol,t barl,ans lakói is nlerl-
azoltfuih a naplugarat. Megszoktdk rÜirg kélt ég rqgyogdsdl, a kéklő égen úszó
!óíehér fellegeket, a kis paLaknák Q sza-
badwigról mesélő, bolr]og csobogdaát s anapsugúrban lürüj, ru,gyogó, csitlogól;izét; De megszokíák a szabad ég alákerült sziklatzdLak uzt is. hoga szél
marja,, ecő mossa őkct s mesóioklók.
hagg dacaliana.k e ,pusztító erőIíkel. Ke-
m.énpen, szilrird,an ólLlnk minden tihar-
ban s bdtran tek.intenck íeI a uölgy kö-
zcpén daeosan, larombol,h.atatlan crőucltilló ue.zérükre._ !úil ő till, adclig,nekik
aeyn lehel pusztulniok! ..,

S aauteín . ,. Minden uihat elctitul ecy-
sze\,, minden, áíDatar sötét feltelleát át-
|öri tljból a d.i,adalmag tlapsugár ., . Ű j-
bóL ragyagó teki,ntettel, csobog a kis pá-
tak, s kemény, minden uészt-dacos árő-ael kidlló népére boltlog IlüszkeséggcI
tekint le a fejerlelem,,.

után ualtitó íénususúr tahíl
4tat_ u barlang úlétiébe,
|jedtcyl néznek össze a bar-lang szökltii, kisebb-nalpobb
9|?!9pai, ta szokatla,n d,olog
ltíttdra. Ctak a barlansi ü'.ltíttdra. Cwk a barlanoi rxi,.

ta.h szeme csiilun írI a felső óiiaő'ítinóhe, a. na.pa_ugdr l,dttdra,, mert ludjtt,nogu alxg púr (lef ét 8 mtir raouo-góon .kéklő éa alutt zúghal majd- ciű s
nem. _hell _löbbé barl,angoh méluén, o-ah-gótétb?n buifuilnia , ..I?tn!. Ezutdn mcjr plulte több heluen
om_lik be .a., barl,angboltózat, egure iább
|elyln tgldJ, 3ltat a ra!!!o{tó naisugór alnjdan föIdalatti biroda|,otlba s alío né-
|ó.ny .eze_r éu - ét kinlakul a baí,tait)
felsqakadoztisa réaén a 8 &a,kad,éi--
a öl g u,

Dr" Gergoly Ftrenc
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Csendesen lmll a hó a lagy orosz Pu§ztaságba ékett
hfusi falucshu agyagházainah zsifuercjire,' az itnéit hagyta
all,h.q n szél a zenéjét, a szúraz naPraíOrgószárnk oigtl-
rratan.. ,

. A DnjePtr hanyargós" hatalmas, !éltueőrzött és uatlul
zlédeü lartjuin túl az oitlsz tnuzsik agyasos, ihonos hmyhó-
j.ábun talúlt reám a Magyar Cserháiz,-a maglal becsület
és hűsóg hanghordozóla,-iógi hedaes la|l<lm, iők hedues és
uidám cserhészóra, túborozáíi nab em]ékvnek íelidézőie.

Magyar betű ebben a harangszó nélkiiii rnudérn al-
ailágban, alrcl a jobb és szebb m7gyar jóuőétt, il s;eren-
c,sétlenül járt, nyomorba döntött ,rősz nlp jóléiáért fesziita .magy(lr izom és ömlih a hristálytiszta itagyo, becsület.es
yér. D9. nem hába, mert egy neryíefut uezetiÍáh aissza Isten
kaPujához, hadd koPogjor{-bűnbánóan és esetlezzék bocsá-
natos bebacsátásért ez a jobb sarsra érdemes, szelíd, i§tenfélő
orosz néP,

Nagyon höszönötn nehed, Magyar Cserhész, azt az örö-
möL nmi,b,en €Nrgem. részesítettél, EoEy olaashattam a tiszta
magy.ar ,értelerlt. szauait, a rfugyar iieretet gyönyörű mon-
tlatait,.il.t_ nagyon messze a íáhlr némasá§'hii hemencés
hunyhójábatl, ott, ahol az orosz ernber azl"hérdezi: Uan-e
temPlom és henyér a maguh ,negyar hazójában?

Nehéz harcoh tihenőjében, őoel,ar csbrúszszivem min-
den melegével uálászolok és mesélÖÍn a mi életünhet, a mi
életformúnhat, ami nekik teí,iesen ísmeretlen áletforrna és
csadáIkozásteli szeretettel hallgatják egy szebb és jobb ar-
szágnah, Mária or szágánah, I Ít eű uir á!Ő shertj ének' életét é s
rlagy savő!ék, aágyáhozó szemeikber| a kónnycsillogáson
keresztül kérih: csah torlább, csak tovább meiólieh,-mert
olyan szé-P lehet rltt münden, olyan jó lehet qlt arrá\eló min-
4rn.._r.henyér i,s van,.. írruádsőg i; varu.., mí az? K§her
imádhoznah? ...

A uégtelen btizamezőh országábóI, a heresztényi kultúra
ramjaiban élő furcsa uilásbúI hü{dök búr billanatoí cserhész-
t_eshséreimnek onnqn, ahol a cserhészhor lfla;nak isrueretlen
lugalara az Isten, a haza ós a jólét.

.r

4

_ ,Beszé_lgtltent egy tunitótlal a; egyih ,wgyoro§i ía.lubun,
Egl,hedvű" nyomoítielhű. nem m,>"Ígéhonli' oTasz, ahinek
minden mindegy. Fiatalember, ahi Isah ázért tanít, mcrt
ez a mtt,nkahöre. h'incs benne ügysrcretet, a gyermeh szere-
tete; hidegen telfogott életrandiébe a hubiü,őssáp is bek-
illene, mtit őt ada is állíthatta'uolna a mai úlíami renl .

I;izetése annyi, mint egy útlag gyárimu.nhúsó. tehát suh, meri
ttzokat _jő.l f.izetik! Legjobbui ?l Politiha; megbizott-ah után,
240 rubelt hap. Egy pár cipő 2ti0 rub'elba k"crül.
. Kérrlésemre, hogy hiUinítás aq,n-e az islwlában, nűrnárl

néz é.s 
"hérdezi,_hogy 

mi az? A társalgásunkat, szerérzy cse**
desség.ben, hallgató_ öreg orosz néniie halk szaua Ízahítja
Tec é.2 elmond.ja, hogy'az ő unaháját így lauitjáh: ,,Imáá-
hozz, Sasiacsha. az Istenhez, hogy adjoi nehed, cuhrot!" A
gyerek az öregunyjától tan_ult raűa tina efuagyogja és uár
a - cuborra. Amihar a cuhor nem jön, e ta;ítŐ- nágy dölyí-
fel hűlrja: ,.h[o lám, Sasia, ug,ye Áincs tuhor? Niiís Isíe'n.
ahi.adj.on! _De most hér j SztaÜÍltól cukrot, Sasja,'" A gyer-
rnek kér, sztulin neaét enllitve, a tanító eev'?narók Főrna
alkrot n!_om a, ma*ába és a ProPaganrla t"eijes ízével har*
sagt'a: ,,Ugye látod, Sztalirl ád' cuhrŐL meft §zfulin uan! Is-
ten az nincs! ,,, Lóttad-g már, Sasia?"

A tanhönyueih tele uannah brobag.andáual,. A szelid
|uncsi és Iulishát, Horvátíalaát, á hépÖs ú,bc-ét refuilőve!.
e.itőernyős, .harchacsis figuráhkal teli rossz anyagú tan-
h.önyuek he.ly.ett.esitih! MÍnden hönyaben nogyoi e}őszahos
ös_lzehasonlításak, más országoh rouására mőűő harug tör-
ténetek éktelanhednek. Minden ProPagand,aízű alvaímórty
után Sztalint tlicsőítő jelmondat, vag§ éPPen az ő nag:y
mondása aan, uastag heretbe szedve! --

Az egyih nénrctnyelvű tankőnyaüh,berz ful, a köaethazőe
láttam a cséPlésről szóló oluasmányban léaő rajzohból: a:
egyih rajz hét elcsigázott öreg alaEot ábrázot, ahih uercjtö-
kezue ütneh-verneh a |öldre térd.elae egy héue gabonát. A
rnásih rajz: hutalmas.' aillanyáram erefirel haj\oU cséPlő-
gépet ábiázol. Röriilötte süriő-íOrgó iáneaat holch,r, Árr-
kásak, Czllelák a gabtlnát a-hatalmai giptől a még hatal,-
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?rra§abb raktárühba. Felirások: így robotol ű nemzeti szocia-
lista Németországbcn a munhál. A másikon: ísv dalsozih
a hollektiv iólétien az oro§; el^t,társ! Esv harűdih Éal ;s
hellene, amel5, 5lgmléltehlé a [izetéseheíá broletároh bhra-
dicsomúban. Azt rúér a ki,csi arosz megtaiulni, ha ihezih
mellette.

§e _qni, se_ száma az íJyen és hasanló émelygős ftroPa-gandadolgohnak.
Az elemi iskolai tanhönyuek hözött üaláltam a hézi-

grúnát, golyószóró és az ahnőaető leírástút, kezelését, illetve
ulasítását. Tanhönya vnn a Puska használatáról, karban-
tartásáról, hordmődiáról és á aele aégezhető Űsheuelési
gyakorlatokróL Természetesen nem a házafiasság hifejlesz-
.tését _célozza ez, a furcsa ötlet, hanern kifejezótten'meg-
ma_nd,ják a tankönyaek, hogy az elveik megaéclásére szo1-
gáló fegyuerehct kezelná minden öntud,atos szavjet Polgár-
nah tudnia kell!

Megdöbbentetn, amihor a kisgyerehek osztúlyában, ahol
a Pad.ba a fél csizmám sem fért uolna bele, a falon Mihulds
h,éP és mondjuh: az ehető gombáh falitábldja helyett kézi-
gránátmetszet uolt felakaszíua, htzelési utasítással! |ellem-
zően nwsolygott az egyík sarokban Oorasilov uörös marsall
fehetére mázolt PaPírmasé mellszobra,

A terrar militarázmusa .. .!
Ezeh a PaPírmasé mellszabrok az életnagyság három-

négyszeres f ornújában az ismert öntési elmasódottságaikkal
,egészen aásárí benyomást kcltenek. DömPfugtárgy, Ezer és
.czer készült belőle és jutott minden hi.uatalt aiselő hóza
elé, aagy házába, iskolák tdntermeibe, szí,nházakba, kulth-
házakba, azaz a uolt temPlonlokba. Az elemi iskolák senl
menteseb ezgk, szerint, a komrnunista Párt Polítikáiától. Az
arosz tanítási módszer sz.erint héto§itályó§ elamí áshala,
.hátomosztályot ligynevezett hilzépső áshola van, Á hét osz-
tály államköItséges, a három osztály fizetéses, mert er már
luxus.

Az első hét osztáIy ideje alatt a hicsi gyerek az í,ngye-
nességet leszolgálja" ,,?ianir" lesz és a naŰLetaédelem 7zéP
szaaa mögött magalla a puska íő részeit, a kézigránót for-
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máját éi használati módiát; ítgy lassan, d,e biztosan ,,Parti-
zán"-t, azaz szabad.csaPatost nevel a szoajetállam az ártatlatt
gyermehlélehből, aki íelnőtt korúban nyugodtan mérgezi
a kutahat és taPosw el az istállóhban a íeltétlenül halálas
gázfáoldhat, ho§y u állatokat elPuszlítsa. Harcainkben nem
Ógy került köz$lÜk a hezeink kőzé, akit elueiben csak a bitóla
árnyéha robbantott össze.' A tanitói kihéPzésre a szoalet nem nagy gondot íorttít.
A tí,r osztály eluégrése utám háromhónaBos janfolya.mot
végez a tanitó. Ez á kéPesítése tnind,össze. Ezek neaelik az
orő sz if j úságot. Olaasoti ságr ól, aagy Ped agó giai hif ino mull-
ságról természeles?n, ezehnéI a hivatásszeretet nólkűli taní-
tóknil szó sem lehet!

A l8 eaes fiú belép az tigynrtezett kamszomol egye,
sületbe és ,,kom,szomole-c" lesz belőle, ez az egyesűl.et az
orosz letenleintézmény, de att az iliak teljesen fegyelem-
nélküli, iikább potitikai életet élnek. lu tővábbké§ázih. az
err e alhalmas if iáhat f anatíkus kommuniste a gi t átor o kká, hol-
chozuezetőkhé, bolitihai biztasohhá és minclenehfelett : oruul
támadó bartizáiwkká, Napyon soh, lcány aan, a komszomol
egyesüIeiben, ahih teliesei'arnos hihébzést kaPnah a féríiah,
hái. Ezekből is soh,,Partizánhn" kerül hi. Nagyon soh került
már fogságunhba, abih nyíIt lmrcra u,gyan nem vállalhoznah,
haneim-alittomosan t ám adó f clada tohat haj tan ah a é gr e. szá,
rnolnah a mag.yar honuéd louasias s.ond,olkazásáual, órtallan
megjelenésüh"'után hidegvérreT vá{zih eI az egyébként sok
aeűéllvet iáró feladataihat. A csabalok hátában leaő inléz-
ményehet robbantiák, éiieli tűzraitaütésehet hajtanah aégre
és ahndhat rahnak. A partizánokról. tetteihről számos éneh.
aers és legenda aan íorlalotnban._

Mind.ézchet azonba,n- aeliinh szemben nem tudtáh végre,
haitani. Hiába nevelték őket lelkesítő dalokhal és hősi bal-
laááhknt: a m.a1yar legény pomPás bagolysugarú szeme át.-

uúe a nehéz oróiz sötéiségen is és az ólamszinű víztükrön is
rniglátja a feléje hözeledő aeszedelmet!

- Nb taaább, tétoaa halandó!!!

Az esvih his dniebermenli hözség, tanítónője délelőtt
tanítja a"§,yerekehet,' áétután mezei nlunhát _aégez. Sz!ínt,
vet, 

-arat, 
ÉáPál, időszerin!" mert a tanitúsá"rt. haPja q Pénzl,

a Áezeá n uőkáért az élelmezásét és a lahását, Megelégedve
meséli hogy iől éI ás ő nem is hdja máshént elképzelni,a_z
életet" AŐíhor az egyih tanitó bajtórsanl megmacya:á?!?
a mi tanítósáeunh Éityzetét, csoCálhozaa ingatta a feiét,
hogy ő t,iszaníazr,kat iern tudjtt elhéllzelni. ít"alututiak,,
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,,AZTLN" MI IHSZ?
* Te, Pltlu! {
- frm? Álud,t rruirt

- Net*, tlldoh! úgu benézneb a caíl.\agok a s{itorba,.,
Ánnuí Elun nla az égen és olgan erőwn oíllognak.

Mí a', ,,Jósl§a lelltem;'? Iégeil i,s megfogott, az a nóta?
* Á csudlit! Csah rnönilőg eszembe iut. ualamí. IIogu mi,

,l,uen aílág l,esa ytú,lunk a hd,borll utún? ,..
* Dl,őbb kad,d guőazünk! Aatd,n maid, mogu<íl,ilr!

-: A gaőael,em,, az bíztos! fre az csak lcícsít tlúlík raj-
tunk,. De aatd,n! Áz mór a mő bőrünkre megu! Te tud,od rndr,
mí leszel?

* Műe§uetamre rneguah. §zere,tnék ödőuel, nagu ember
,l,anntr. Nem rangban,., íIa,nern ol,gan, altí tud,áadual, mun,
kdidaal klmagaslik a maguarok közül,.

* Könnuű neked,, te iöaőre ttuir érettségípel" De wltem ,

lnég hdrorn éaem aan. Te, Pdtyu! Ügu-e, te is ohlastad a

",Me§§aé. 
oraz<igok - kaland,oa magyarolt" című füzetet a

t,dborá könuató,rból? A Nemzetí Könuat,tir egyík íüzete, tud,ad?
Áa naggon érd,ehes! Két ,pöhenöben uégögfaltam az egészet.

- Oltsaetam, De a aégén szortwrít, ,l)oltanx tőle,
* MMrt? Nem aaga büszlte azokra a bdtor, l,dngeszű ma,

ggarohra? Álcáket katalm.as, ód,egen népek ás bocsül.tek, tdsz,
teltek, ... ,* ... ds lríhaearuil,talt, Ök meg nagaúrí nemtörődömaéggel.
apórtdh a tehetségeíket éa a lIazdna|l alig iutott bel,őle aalami,

,Otruanah aoltak, rnínt az üstölcösök! Rohantah, raguogtalt, és

- altüntek! Legtöbbiének még aa emlékét ít tlgu kellett tudós
cmbereltnek hi,d,syú, a fel,adÁs pordból,. 0d,akint m,últah el.
Egueeelt h,a,zajöttek*meghal,ni. frm éI,ní aharoka Haaiért!

- De hoggan?
* Jóskd,m, aat baioa po*tosan megm,ondaní, A lénueges

aa, hogg el,sőtarban aalami hasznos szaktutldst ltell wereznem.

- n,ű nem mí,nden szalctud,tis hasznoa?
* YoZtakép7len ígen! De, az elköaatkezbnd,ő békesaerződée

llalóazl,núLeg léngegeten megoóltoztatia a uökig képét. Első-
aorban EuróNét. §ok rnindennek mdsképpen hell maid lennőe,

* Hdt hi,szen ezért harcolunk! De te mít gond,ól,sa, mi-
leónh mil,gen ldereí, adrkat?

* Hia, paitas, azt még a 
",&aguok" 

sem igen Inítidh még
,nast tósztdn" De mí lehet a saerepe ap iluen nagg malomköaek
höpé samult kis f ölil,nek, nxir,,t a, miénk? ?udod, kogg az orsz<í-
gale ántéeíji, nem l,irikuaokl

* n{il akkor? Te h,ogu g@üdal,ad,?
* Lehet, kogg csacsistig" amít gandalolt! Dé a mostani

helgaetből a,rra lehet ltö,uetkeztatní, hogg nelcünlc sok ió,
olcsó és jól, el,tartható él,eltníeeert leel,tr rnaid, térmel,nünlt a,*-- azomszédaínlc résaére, arniérl ők maid öpareí,kkahhel fi,zetyletl,* Ggarmat l,esaünk? Ennuí aér,dldozat feiében?* Kí besdél ggarrnatróI.? Részeseí lesaünk a, naga munka-
tnegosztósnalt,l , Öntudatos tillowisa d, nagu európai futó-
saaldgnak, íöld,íink a.d,ottsd.gaí s?erint. Nem azt fogjuk ter-
rnel,ni,, aml egges ked,ueaméngezett utillalatoknak hasztlos, ha-
fieúl,, arní egé$g népühknelt, jót teap, Á naga, nernaetközi pia,ton
,oat árulj,uh maid," amáben vereengezní tudunk a többiekkel ,,.A aénild,oaat pedi.g arra is ió, hogu o ndgu ,,malornköl:ek''
becsüIní tudjú,k a kicsd-ily nemzet barátságd,t, Merl a barút
munkáia móndög többet ér, mint a. rabazalgdé!
_ _- Igaa! Ákhor tehxit aalamó ,,etetétü *zahtudásra'' gon-

l1olsz?
*1.1gasaal,amáre! Talalaogutan, *öaéngélettan, talaj-

tnűa eIé s, öntö zé s, g aadasd g ú g é pek, t e if aldn l g o z tís, k onz e r udkís,
olctó kdaöipari gépeh: rnönrleggik terüIetén uatmalt, még ki
*em taposott" keuetekJórta ösaéngek, sőt utak - egu früérnök
aagy rtús aaa,kember aáátwira, De persae esak ug.y" ha első-
rangtt, tud,dssal, l,ó,twnk koz,zó. Nem nyögxe kierőszakolt ok-
leaélleI!

* PütEukdm, neru lehet mind,enkö rnérnök! Jelenleg én
sem aonaód,óm ebbe az irdngba.,.

Nehéz a mnte,matika? Seba!! Legpelek kdt akkor ió
fi,eaőgaadáH, íparosok, jó munkasaeraezők" adllatkaaók és ke-
reslceüik, ahölt, ád,aiére, ió minőeágbeh, alclón tudjlik a púacra
vagu rnktdrba, hűtőháaba. koaní az Istewitrdlist, És altik dmel-' lett becsülettel luttatnah u ,jagos haszonból a f öld"műaatő, titta-

,ttlt. tenué*tő testoérnak épperuhga, mirut 6, fogaasató testaér,
nek: mínd,enkí,nek, akí ,ehhez a B,aaóhoz hlila.

* trei, Pituu, de slép l,Qnne! Akkor aztdtl gead,űgabb nép
i* lennénk!

* Ez a cél,, lóskórnl A §aéckenuő ú,tia! Mert hídba: pénz
bespél,, kutxJuy üau-,r,&u,,. A gazdag emberrel, ,tné§ a katal,
,?t{tsok i§ eresdlted,ettebb h.angon tzól,tw,k ,dml Ád maga*abban
is kardkatia a íeiét, mínt az al,amdzawit l,gső üre*tarísdnwíitű!

* lui, de jó is lesp akkar míndlunk!
* Jó leaz, d,e e*ak akkar, ha nem egueg tutócsóll,agolt, iár^

§dh a hasgnas saaktudíi* lseména útWt, hanern sokan,. Nekünk,
tnagyaroltmak mogt rennd,szere§en menetetrő üstölcös-kadagaüd,
lgoltra tan saükségünk. Csak úgg leket ezebb a maguar iij,Qő!

* II(it éyt, mínd,enesetre beó\,\ok köpételt! * De.maat aztíiyt
aégképpe* nem bórah elalud,ní!

KonoM PÁL

Terelgetem nyájam őszi erdőszélen,
Minden kis virágát összekeresgélem
az ő§zi mezőnek.

Élet-erdó mélyén méla zene szólal :

muzsikál a Halál, sóhajos vonóval
muz§ikál a fákon.

A vonó siklása ] §orsoknak hu]lásE . . .

§zíne§en, dalocan örök elmu!ásba
hullnak a levelek.

Riadoz a nyájam : szívemnek ezern7i
aranyos bárányát de nehéz terelni
őszi erdószélen !

Már szét is bocsátom : kit erre, kit arra,
matam meg ledülök a zörgő avarra
halkan tilinkózni.

Akinek átokként bánat ül a mellén,
akinek könnye van, jöjjön ide mellém,
üliön az avarra.

Fölveszem tavaszról maradt tilinkómat
s elfújom bánatát minden búsulónak,
tavaszra várónak.

ltíéc* Li*rló

ó sz; tilin kó zás

'Au orr§edgtlen§d8'au eg6sz or§r,ág Te§rusd*lmeí
#
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A táb*rtűx & tregsx*bb enrléke
* t&boroxásmak * * jó felszer*lés
pedíE egyík főketrlóke * kti1önö-
sen, k m §ndartthren fe.stósű !



CSERKÉsZ.KATONÁK LEVELE
C§ERKÉSZ PARAN CSN OKU KHOZ

.,.Mdr többször taw,szttlltam ég hir-
rlcltem, h.ogg azoh a katondk, aleik cser-
ké s pek .ü oltcLk, nxi,l,u an rnagat 

- 

s air"t an á|,l-nűk, Mirlrlen aserhéstttjoncom már tisz-tes és mint leskiutjlóbb rajprancstwk,
10-12 ember és wir ló TaOu §épkocsi.ulTlés szakazerű gond,ozója, Ié|,|étleniil meq-
bizlwtó parancstwlca, Öket nem. kelt tá-nitani liluíztísra, hellles tdborberende-
zésre. osztönösen csiruilitíh a leotöhé-
letesebbcn, mint q természet g]lerftrekei,
Egu cserk(sz-rajparanctnok "Áam üdfintézkcütl, hanem sajait d,olsa't íélre-
téuc, tl tlíbort rerutezi. Konaha. l.atrina.
lut&irok: rnínd i,srnerőr el,ötíe. 

'Fetrmentá
parancatwluít a úszletintéaked,ések és
ellenórzéseh lerhélől, uqyhogu az többet
és, jabbtln tud, elinlézni, mint az, akinek
*inesenük ele,rl§áx?ei. Icten áld,i{t,'fi,eg a
*ta§lar cser,béslt ée máfi,dan pa,ranc§na-
b$t,! .., Áki a.rra képeg, hoai lerongyo-
l.ódalt ellenségét sa.idt he,ués élelrnébőL
tti,pkitjtl és megossza,aele az ebéd,jét. a,b"
ból lehet höst ncaelni. esak nem kell a.
ldrad*dgot sairuílníl Hoga én mit kö-
s?ö keteh a caerkéaaetnelt, l,e aem írln-ton" Nem. dácaekrésből írom (mert ne,m.,ap érl érdemcm)n d€ a, eíisdlót ti fialattisztiei közt engem lartanak a, lcgjobb-
nllk ét ennek magfelelőgn a legnehezcbb
íel,adatokat is én kapom. LegelóI is. a
legnehezebb hel.lJen is én aagyok, Szlim-
talantzot, eezembe iulott, ha nem letlem
lsol,na,caerkélz, nenx tudtam oolna meg-oldani egg kaptt parancgot: egy szá-
aad,Iétszúmú koesioazlopot éjtszaiai me-,nettcl epy táuoli pdrosba uezetni.! Ámi-
hor al, éjtsaahaí menetet meghal|,ottam,
tníndjórt mlisodíIlos gimnatirttl korom,jutot teszembe. K. paranesrlok úr ?gu
llodíjtiték herelében éjlélkor bekiildött
a,z erdőbe felderltő iúrőrbe. Ez totrt az
el,sö ismerkedéseűr az éitsza.kaí erdei,álettel! Á szíuetn till,andóan a torkom-
ban halimpá,lt. Majd, höuetleeztek az éi-jeli őraégek. Me.gtanuLtam, hngu félnínen cserkészhez iLIő dolog! .,, Még tér-
képem sem ualt. Nekíclóitarn aa iltnak
ég.még az ösmeretlen*égtöI üató *zorün-gdsorn is el,múIt, amikor a sok riadt ar-
cot kiltam, amely mirul !őIem adr! bdto-ritd,st! Egy qlillanatr& 8cn7 íelejtettemel, holtu 200 ember h 8a ló éIele fütaattü, hogu z-iselkedem. Elaezct 'iőii
nézni, hogu csil!,apultah Io a kedéIueh,amikor kittó.k nuugaltnmal'ét ki,osi'tot-
t_am biztosító intézkedéseimet, Á cser-
hésztlíboraaisak. éjielí hadijtitékok em-
bert faragtak bclóleml Á beszétl és do.
h,dnaadsnéIküIi éitszahai mcnettel oluan
erdőhön uczeltem át az otzlotot^ am-eiilck
clőzcles Iig,yeImeztelij icleniésőtí siiíllripartizdníészltek acl,tak ds miuhintalanakruíkat telepltattek a7 utak?a. Loutl-
llo.m.rnal aa élen fatörzseket. akaddluo.kat hqiútatlunk el, hogy egu píItanlr]ira
sc alradian íreg az otzlop tl.tia. Büsake
1ta0uok rd, hogy a hotszu,út dlatt egilet_
lem qzekerem nem dűlt fcl,, egyszer som.cez.ettern roasz útra az oaztopói"é, semÁibaj nem Dolt! .. -

...,_Il,uenkar Mttam és ére*ern, uxít kii-
saönbetek g, ctarlróaaetneV és eáráÁÓsŐ-kalmlgl1.. Á_ táiékozódis, cáiltá ioi " 

iiÁá -
r, e t e, M r h é 7lola as]is, h ö t p l e s s é g t Úd at mi nat -ff!ád c*erkéaahíylc*. Ea hadíjlirékalt
al,atl; frem iarnertetm aalrw me§ .r,á erdőt,
nern birtann uulna idegekkel'az éjtsza-
kai utaeást. Mind-en bokorban és aörei-
ben ell,e?séget lát:lta és sejtue" ,Jad lö-
aöldözésben ét izgalomban iartottam
aolna embereimct! sdtorénótési taoasz-
talataim alapidn íaglpont'fttalti hőruér-

sékkten, kóuíharban l,aktam emberai,nz-
mel együtt sátor al,att, á sátrakat ulu_
drksltattam, mél,..yáttettem, hagu e.§!!
sem {ilott ba és eg,.u emberem vem kűlt
meg. Ferli,g tlolt tlgy, hagu a kond.érban
reggelre ujjnyi uastaq 1:6!t, q jég! El-
érlem azt, hog1y emberei,m, legapróIéko-
sa,bb r)*ranelairnat ís eélsaerű és sdühsé-
ge* dalogrurh tehíntetták" Egu pi,szah-
hal,, trógy.ílal barí|,ott |aluban ltárköt-
§a%tam egg kís üőrá§agkert: airdságuak
közt Maguurorsz,tíg kőből |;irakott cá-
,ruere llird,etí, hagy a aserkósa wág {I$aa-
saó és repüIőgépaúgíis köaí {s ls,íg kedélll-
luel, készségesen ás jó wlchkel, teliegíti
kölelességét. Jelszó a ió kedéIu és a baj-
lársi,tl"*tág! Szobamba minrlig /riss rri-
mí§at lwznak a íiúh: rwir ők ás azért, ta-
§ailr, kagy hg. esak égy nepilt ía ua,gyunk
7raxahol, olyan nyarnot hapyiunk fuítra,
amíből ynindenki kítluttia, ho§x! rnu§as
kul,túrdia, nerneslelkű neínlat fiaál;al
Myn d/Olrra.,.

.,.Naguon örüI,nék. ha mináezt csez,-
hészeidnek ís tll,darruísdra kozruíá! . -í gaz saeretettel, fu cserleésaüdaözlettel

* . MÁCKö

, , , Mi iparkodunk beetüIettel, irirní a
1n&t]yar leöteletsélt lútitit" Biaon§ sokal
tdgul az ember ldtóköre egu ilycn hdbo-
rúban. A cyerkészetnck, ha lehet., ttlés
naguobb kíue lcttem; ott tanultarn me{r
s z a|, g,dlatot o|,Iátrli,, í g é nll t elennck, la nná,
alórenrlel,tekkel, lxínni és - térképet al-

uulryi,! §o"{t_t ltlndnl,ak rád. alnihaz.
szti,lltiscsiluílóként srlha nem kitott tirii,-
letehen, o,rosz eredetű tórképeh ieoíi*a-géuel botorfuiJoh! Jó, hogu be t'Űdoln
tajolni__a _térhépet és bizon! wm oo?t-
szer líllapítottam rneg az éizaki iniűűt
zspbórd.m 5rg[lségérel! Remélem, a t|ó-
barezds, iól, síkerül,t. Milyen e§ll luibo-t,ús tábar iegaekhe!,, (}.-koe:si'"néIttül,?
lgaz, steretettel, iil,el hű karn<id,

* ERViN
J.lúlius 6 óta utazunk, nyolc napig ua-

nalon, soha nem_ tilnndotl z-itléken, azótapediq gualog, Én ug;yan kocsin utazorn,
amel,yet *wir latilóhelunel§ á§ berendee-
lem,. de ha megúnom a rd?Áíst, gya.log,
heréhrldron aagql loron íolutatom a2
ul,a.t. E jtszakánhént ldboroiunk, KéL
nepí§ e§§ nagy erdóben uallumk, ahol,
e§éízen ugp éreztern Inagu,m| ,,nónt a
iamboreen: m.d,ndenütt t,tiboroeó lnírífitat
esűpatóh{t"t íehetet lótnL. Ág íd,ő .forró
ttlldri; ezeket a, sorokat pi.kená alalt
óram, miközbeb m,did.neyn éget a^ w,p a
nagy puszkin. Á fiúkat sokseor üd.uöa-
löm! Szeret.ettel, ölet"

* pfiilő

Á tizennyolcéues önkéntesek nelsóben
üdltőzletünket hüMjüh e túbari lapcn
mí ,,őreg" cserkéve}e , Káadnunk ió murl-
kút a,z éde* haza mind,em cserlaészíűnak:
dtrljeík meg tou,tillbra is a helaühat ezek-
ben a neh.éa tdőkben és le§llenelt, t*-
u,dbbra i,s készek a \taaa *zalsúlatdra.
Á 2a7-es,re§ös kör?öytti fuíorpai, Péter
T e g ö s k a rn4irtlur alrxat !

E. ppR§Ne, K. EMIL

Wlaqaah eta*ílac{iú eurxá7pr e44 *aaa* kafurufunl
Kírdnd.ul,dsrót iöuök haza cserkéyN-

tdrsaimmal. Kezdetben rnég négyen l,ép-
ked,ünk egyrtlds nxetl,ett, I{aid, kettö el-
otil,ik csopoltunktól.. Iűt! csak kettan
róiult |,oadbb aa utat. |'ésül |airsaw i,t
leszahad n e|.|.őkrn, mds írálwba fnegu az
útia, rntnt az enqlém.,

Egyedül, bc*tatok talsúb'b , ", Mespil-
lanto-|* eg1 olasr lrat{rruj.t.!

Gl}altran bestélgetek olxl.sz kalawikllal,
Eezet ía gllakdrtronx az idegen nueluet.

Mast bl,zonl} - iiszintén szól,aa - ea:u
ki,csít ftírllrl,t uagglok, de aa alasa katana,
é,pllan trtogyarörsadg térkén? előtt bti-
rne*zhtltl.ih: érdekea tárgy kíttáIbrtzik.
*lóbaelegllodek pele.

á rnagyar uend.ég|orgalmi irar},a tér-
képa dll előttünIe, idátzerű fel.írdssal:
,,N u at:al, i unk it. than ! "

Megm,utatow aa otrasz katowino,Ie ősi
lltl.tdrai.nkat és a,trialwnit, rlégüI, a ie-
lenl,egd kaWroka.t, Fel,héaom fisye'l,ffiét.
nagyobb aárasaí*hra, folúóittkra, mcs-
tnutg.tom a Balatont, Erd,élut -* ők ,ú§lt
mond,iók, hagu lrata3tltanía, --- {l üi§r-
8 aa.f o §l,d' t D él u Mé ke t.

Komdrom h Hcguethnlom u,tán érdek.
lődih. Megmutatom mind, a ke.ttől.

Tatryi:bb be'spélactünk. §lmandia, h.asu
C agliar íb a* s 2ül et e tt, ( C tt gtri,arí § c ar di,llú*
seigat főt:.írosa" Körülbetűl ol.uan mesa-
sai, lehet BudapeettöI * l,éguan*lban. --
m,ínt Pdtizs rra§!! tl,ónüéd,eink h,ar<:aöna,k
sal,nkaluén, akratndban, Ckarkoa.}
Meséli, htlgg harcalt *lár ÁfriluiIlan és
Fxlneáaarszágban.

T7égtüI al,b{lesúaík. Cserkészruh.áman
m"egakad a lderne, hIerlslótahk:

FoGLÁR BÉLA BUDAPr§tr, !V., vÁnosnÁz-uTcA ó. §zÁM

* Io sono esplora.tore ungherqse, ítrIa.-
ggarul,:,,tr[agyar cserkész uegxrak".)
Ez a mandat tlalahagu kákótánkceatt

belől,em.
Áa,,esploratore" (mngyarwl: eserkésa}

ballatdra fötraguos ,a sparr,e, csokokiíIé-
hurna arcdt masa!,y tllt tit, lreaet *yujl,
kif ekérli,k szégl, szabrí|,11os f a§*nra ds
kérdegí:

*- Esplara|a,re? (,,Cserkéga?" }

Maid, h,oa*átcszi.:
.* Ánehe io sono asplaratore, ín Át-
rica! (Én i* ,,aserkésa" lsag3lak, Álríbti-
ban) é* rnutatja a ker,élsel, kotlu rnatorl
teze l,

Kí,ssé za"a{lrtan dl,íak" nem ért*rn az
fu ezeí üg gést, M é ge g 3!s3,er kege t;szaútu.,nk:
és maggarwl gagyogja:

- Tiszontkitdsra!
lp

Ázt kittern el,ősdö!,, kagll nyelabotl4i§t
köaettem, el. Otlhan lelcsttyom az olasp
szófuíram aa ,,esploratare"' szónál, ,,§*-
pl,cr&,tare * c*erkész, ltattl,tó. f ölderitő".

Iga wár értarw! Ol.asB baj*írsunk bt-
zo,tlyrirn íöIrleritő uolt a meleg Á|rt-
kíban...

&a a szó esplaratare, tlaíyá* c*erhé*z,
ualóban aokat jelmt: kutató" fötderitő,qsitott szemmel, iórná kint a tcrmésEe!-
ben és az ál,et tebaruén§e* ú,ticill, piga,
ahagg jelsaónk mmúicl.: lóg1 résen!

,{.,ÁnGíIÁ KÁLMÁN
3. sz, ReErlum l{ezrianum cs, es,

vÉT§t c§§RE EIADÁsBÉtY§G
Yg*xck 3yüitcnn6nyckctu l*vlttzért, töme8bélyat.t t !cgm*ge*ebb {ronl
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it 0;slá$os F§ffierlúsl l, slámú trilían$§il
.. Áugusztus hó íolyarnárr megjeicttL az
( lrsztlgOs ii'őcserkész l. sz. p;tralrÓ,sa. amelv
c}st'ísorban azL l<iizli, hosy nlozgalmttrlii
.,Szcrvczcli és működési szabál5-zá[''-rit trvallds- és közoktat,ásüg_r'i mirliizter iór.ri-Ili){vta, ilíut,kánlr t.eha[ úl szerüeEe!b,:h, de|úllo:atlanul a rígi cétkitű.éssel, udltoznllanul,t llz liilléng alu_pjón írri3.ik tovább. Kemótly
eg.vségbett, erős ülelnben mcneteltrek 

^
rserkószek tízczrei l lócserkésa mdgölt l
ussze l rnindell cscrkészvezető íoaartáImaí
rijií, rnajtl c§apstorIként a cserkijsz?k fupa-rlalomrijjtrisára kertil sor: akinek teíát
nincs kcrlt,c c|l},üt! mtnetelnl, mdg idejében
kl<ilIln! u sorióI..cz hccsület'es. íérfiais et-
iárás. l)c mara<lni és ttent doíEozrri: hit-
r:iny szúszt,51és ós árrrlás a lilioli cllen t

. .1" új szcrvczetbcn a mozgalont országos
tis ker,ületi ueíe!őit atm kiiz§y{ilésckerr iá-
lasz{ják, hanetn a |őcserkésí' nevezi ki, Aszororahh szefve2cI uz clnevezésekbcn i's
kiícjezésrc ju! 1 az edtiigi ,.elntitt)Á." ltelr,óhe
.,parutttsnokok" kerülrrek. Az !. §z, ]Jaran{:§kiiuli _a kinevezésehet is; orsrdgo.t §aranes-trck IÍr11 Emil dI!, gimn. igaryátú, 'cserkész-
íls:l, tt,. es.lpatparatrcsttok, rn<izgalmunk
,,őscscrkósz"'-cinek tg,vikc. Az ot-szítgos re-
zctóc,nherek rragyiábúl a rtigiek rnailrltnk,
A cserkószkcrületek ólérc keiületi cserkósz-
1raran<:snolrolr kerültek.

Az tij szahál5,zat újra iletrehívja a vaIa-
rnikor iúgen rliár fenirállotl ars:úgos Cser-
li,íszr|alJ.!!dnáí]§hl. trJfiek dnöke Íúii Fáu
lstuótl úllanúílkfu, !tíkos lalldcsos.' t..rgiái
1redig * akiket a íórserkdsz nevc2 ki"1-.
r,lókelő l:trsadalrni á,tIású íérf iak. .q, lt{rfiv-
{itltács fclarlat;t az. hrlgy lársartallni h;i-
terc.",tá_malz;r icgyen mozgnlltlunl<nak ós
trrurrkártkat lrIirrdCri tőle tellit,tő lnrir.|nn elö-
§egÍt§e !

",\ cscrkcszaltrtiil_és n íarhaskölr,üknlozgalont
l o k l,Za tU§a lt oq}-súgcs k t s ese r k é s ; mo: g a !ó mn ui

_ Az.Őrsvcr<.tű l]gr kilrjrletl.t l|lrJ!:}[ ll(,
iirleneR:

__, Anrint látjritck, nlogt netn látttnk
§e§ilr}it. }{ogv niiér! nerrr Játunk §sn!n}il -.,-
*et xiistöi} !ne§ íogjiit: látni.

*táku] á{,. §nnek a nlunkának az tlóké."izlté-qére.dr. viléz 'rsme§y Gyózó cstiszt kapntt
ntegbízást.

A rfgi ,,HöK." illető}eg ,,Yezetőkdpzőliilzs" mirrtájárlr új ,,Ve:etőképzá A:e}e!'"
alaku], anlelynek íelatlala tol,ábbrn is az
órsvezctöi és tisztkópzésbelr való részvétel
a i,sapatnrurrka bet:süIetes elr,ógzéséu íelúl,
A ,,\'ezetőképző kerft" 10 tasiát a íőcser-
kész a Nagytanács tagjává*is kinevezi,
ami m_indene§etrc tlagy dicsóség és rnég
nlgtobb felelősség l

Az ú,j p ró bu a nr,lr:g kidolgozása íol1,qtnathnn
vnlr. A lcvcrrtemozgalrrm sokitt átvcl t íl
cserkÉszpróbaanyagb(ll eliragyjuk tehát
rnittdazt, amit a levcntckiképzes folyamán
a fiú ttg_vis jól ntegtanul : mcgmarad ellelt-
ben és még tlővebben íog szercpelrti mirrdaz,
ami a cserkdszmunka lérryege é\ ezl igazán
érdekessti, vonzóvá és széppé teszi. {TérInd-
szet.iárás, tertnószetislneret. !ábrlrozás. por-
t5áiás, cserkésr.sJlortok stb. sth.).

í'őeserkószünk rrl,ári szabadsáqa ideiét
pihelrés és üetülús helyett, snját 'kérelmérc
a irarctéren tölti. l(Jvárrunk neki ott is ió
munkát ! Isttltr tivja, Isten vezdreljc i '

líog nknrtúk körny6hezui n tscrkószekol. de
leleplezlók őIiot. A szegedi türvérlvsiék
Unguati Jálros ötöstanácsá szabarlkai kom-
txunisták fclett írélkezett, Az llllamü{rvé§z-
sóg azzal vátlolta Goszlouics Rártó 2?"é.r,es
szahadkaí krlcsmárost, hogy a felszabadulás
után a bclgrácli kummultjsta közporrttó!
pónzt kapot-l kommUnistá tírnok teriesz-
lósére. Redle1 }látyás topolyai szűcstneiter-
rcl eg}*útt küIöribözó kommunista riipira-
töklrt tcrjesztett és a szökésben levó Öom-
ilos Bti]a kommuni§ta a§itátortól iratokat
vett át. Goszíouicsoí és Eedleil a cserkészek
leplezték le, akikel meg akaÍlak ngerni a
kommu n is ttt tanoknak. }lindkettój ük-et rnílg
l9.{l júrtius 5-én tartóztlttálk lé és mosf
vonták fc]elősségrc óket.
{A ,,Déluirté,ki Maggarsdg" 1948 lilí.ius tI.
*z&mábóL )

A bdtor kulai cserkósz ólct-hal{Iharm.
-A, kulai hatrlrban egv bátor cserkészfiú
meghiúsitott egy kommunista merélrvletet.
Ara!.ás ideje alált a cserkészek és a furáni
\'adászok teljesíterrck szolgálatot a határ-
batt. A kendergyár közcléien az ditszakai
órlikban Bata i.ajos, Prrlik Öcsi és Czetho-
llart Istr,á.n_egy gyanús alakot vettek észre,
ahi n cscrkészek elől akart rncnekúlni. Alni-kor utólértók, előrántotta kósdt és Batát,
hasbsszúrta. A segitsógére sietó társai bi-
rokra kelíck a meneiiü)ővel és az epvik
cserkész agyonszúrta. Á vízsgáIat söián
tncgáIlapltá.st nyert, hogy a táirrarlti konr-
lnunista, akit hrinapok'óta kercsIek ús a
}tatrlrbtrn bujdosott.- ]\,linden jel szerint fel
tIk;rrta g_v-uitani a termést. Tiata Laiost a
ztltrlbori kórhrizban ápotiáIr. czetütlbert
Istvánt, aki cserkészóritcIáta6zással cscr-
késztársai dletét Inentette mcg, kitüntetésrc
terjesztetlék .fel,

{ A..I),éIuittéki )íagEarsáo" t94! iúlius !1.
stűnl(Lból ) .

,iilrl*

mlndan munka |obban

l

. 
" 

,., :,]!,: .

,Jdelúke:úskur istttÉt lüttir"lzó il .,li§:lclri-
tel" szó. N_vomatékosarr tethívja á par{rl!.§
a íigyelme! az rillandó jebéngoise!ésre t::;
§ lnindenlrori kö{csdnös tiszlelgésre! A tser-
késztestvérisóg törr,énl,e kötelcz crre l .t
ris:telgés módia: cscrktiszsapkáhatt a A,nlo-
rtrís l,iszte]eta<lás : sapka rrélkiil, r,nIanrint
prllgári ruhátran (ú. n.' ,,civil"-ben) ít hiifom
ttjjal víqrcltajtott, r!. n. cserkés:-kislis:trlgés!
{ki szógyettli a jelvétll,t vag1,, urrja a tisz_
telgést, az hag_t,jn el szóir g5rlrscrt r,égleg
l cstykószrntlzdálnrat l Nenr i*sa ]</:r érte l

Á r,"serirrx:rulrd zat é s ra,ng j elzlse& hosszalrb
ir}őrc szrilri rcrrrlczisig mindcn 11la!,ad c§.v-
t,lr'ire ll régi, Anlit azottjran ljsel(lrrk, cz
lceyen szabályo§ é§ rondc§.

.,1 letlenternunku és ts cserké*zmun'|ra sré-
pln nvy1|lr e§llmás múleí.í: a fócserkóse el-
r át,ja minrlert cserkcszt(ll. hOt{}, ír lc§cnte-
nrultkábnn is hitütiik !

§rrgl,jábril e7. il?., álíli r ptrattcsbó} }rctttle_lckct közelehhrlil írirlt és ttrrlekcl, & lo,
nóbbi, paratzcso/crll is irasnnld ,nóíIOn lu§ianlelek ixmerleíní a

fríag1,lar Cserftlsl".

Legktizelebb
, j)rlldts lJa/ri:s,., lííaz, hogv a lópr ir raga_,Jozjlkhon tartozik ?

}g*z, nli:rt otlarngad a !égyfogdpapírhoz-
októb§r l-én lelenünk meg

{ilnare.w"&w.wkwe u,nuql§e&,ű§!
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üzeN Az M. c§.
*x {iyörgy" áö, rt*. Kormányzólrelyettos

Lirunk hósi halálára írott verscdben sok a
tzív ós Ié}ek. A ter*elés íormája *,zonbát}
móg messze van attól, hogy közöl}ressükl See-
ret*tt,ei kösaöntiink l

Xlvántri: l{em lehet !
V, §. rllsz. A beküidött háron vers köziil

a,,CserkÉsztrombitárnon fúvorrr" r:tInű iÉen
szép ós formás, lendiilet és szír. r,an lienne.
ü1olsó hár*m ri€r§§zeka nriatt azonban
lno§t. nel"n köziilh*tő" Á másik két vcrs
kevdsblré jól sikerü!r.. Irj máskor is.

D, T" Kírnszentrnlklós. Jókívárrsádodat
köszönöm, lteked is jó munkát klvánók az
évkezdés alkalmáhól. versed elsó }ráronr
versszaka e§ószen jól sikerült, á negyedik
vgrsgzak azonban n*m sikerü]t: mirrt}rg
nem is tartoznók oda. Kár, hagy ezeel az
eg|ész vers éftékét leronlia !

T, J. őrsv. R6t+. Ii$ésein jól sikerüll. Jönrri
fog.,Stílus_od eieverr, sz*mldlletó. Irj rnáskur
is, §zép tóled, hogy nem versekcl Íi,gz !

V. lstl-án, Budape§í, Mexl}ói ílt. H!zoll\,
egyík vers sem jó. A'ver§ megszü}el-éséhez
nemcsak mélv órzés, hanenr csiszolt forIna-
drzék is kell ! Au utóbbi feliétel nálad még
fii{lyzi§. §ok tanulással, sok gyakoriattai
talán idűvel pr'rtolhatri !

Kör'-tyv. És
Jó olvasmányt flllórok6rt l

Minden c§apai fizessen eló több példány_
ban a ,,rr*emzeli líöttgrufrilJ'-ra" vagy kérlen
Jrizol4ányba €uekbői a nagyszerü, olcsó
füzelekból és árusítsa a fiLrk rdszóre. x,ine}i
mi való, ólelkor §zerirtt" .4.z eladási ár rlara-
tlonkéut e§ak 24 1iltrér. §zt kótheterrként
minden íiú összcgyüjtheti" .{rni az áru,rítás-
ilól lnarad, á csapatpélrzlárt hízlalja.

}.'ortiuljunk bizaloInrnal a Ntrweti Kön§ü
tár kíadólzíztalaldhaz, Budapesí, f., ,i}lszíCr 3.

I.élre a hitvány, Ielkeket ronló punyl,á.
val l Olvassunk derék ntag.var jrásokat 

1

Torrray Ceaile: Kót íarradalorn. A ldom-
zeti könvvtár keitős füzete részlgteket
közöl Torriray Cecile,,t}ujdosó Kölryvé"-ből.
Torrnay Ceeilet, a nagy rnagyar írónót
haláira keresték I{rln lJéla hirhedt tlvtársli,
a ,,vörös uralom" idcjén. }íé$ édesanljábót
is esküt csikartak ki, hogy íöljelelrti a leá-
n} át, ha n"legtRdja, hol vatr. í]ujdosrria
kellet,t, mert a ltolntnuniztuus irtején ae
votí, a iegnagyobb vétek ebben az tlr,liágban,
há Yálki magyarnak vállotta n}agát. t}{}
vele bujdosot| a naplójegyzete is.. . Hbben
jegyezte íöl körrn5,eit, reméltycit és rcnrc-
§éseit a forradalrnak g|yászos nápjaiban,
Naplójeg5,zeteí íorlto§ kortöFténeti átdato-
kírt tart.dlnaznak is czekbó! a jcgt,zetekhól
saületett, me§ híres munkája, a ,,I3ujdosó
Köny\r"" Ez a könyv igen érdekes olvasrnány
-_ külö]lö§ell rragyohb íiriknak, -* mert, rna

F!l-M§u§Mt§
honv6deirrk ,ugyanau zal a vörös viiágszernlólet-
t*l ndanek farkassgemet, V. K. 3. í,{. M" cs. cs.)

Pijáthl Györny l lllagyar szimíónía. (Az
Országus í:}ethlrri tilibrlr Szövetség ki,adása.)
Talán sriha §eim volt történellnünk íolyamárr
annyira fontrrs" nrint nra, tro$y nornz*tünk
sorskérddseil ti§ztán, rri}ágs§í§n íeligmerjitk
Ós között{ik bizloran tli8azodjunk. l;:ZI e
célt, szolgálja ez az ertekes kis körryr,.

A ta}rill§!ányoir tiibbek közl a mágy:tr
nyelvTel, ópítészetl eI, Zent(vtl, tanít;isi rcnci-
szerünkket, 11c!nZet} ittltudattíti íoglalkrlz-
nak atrbúl a szarnporrtból, hogy benníini;
mennyi az erorieii ,nágyai, irték, rni az,
anli javltásra, \,*llozLatá\r9 szrlrul'l Főkénl
idósebbeknck ajltlrl}r.ltú tz a kőtryv. ante15
a (iserkiszbnltban is kal,hc{ó.

Talrkőn.gv rr M, kir. honvtíd }özponti
szakácsképző tallltl}}itnl rőlzéta. Szakárr-
könyv : mtre§ók*nyha, taiigakonyha, tőző-
iist, főz4láda és lakla*yakonyhák számára.
Irta Ujr,áry §ándor c" i8. tánáí, Fjz kell
nekünk ! A cserkésztátrori konyhasgoi§áial
és í&zés ugyanis te§irakábh a kat,ona! főzés-
sei rchcn; §zakácskönyvól tehál a cserkész.
táhori szakács is jrii használhatja. !1gl,er
ícjezetei szószerint vonatkoznak a csfr
ktiszviszonyokra rs. Foglalxozik az éIelrrri-
szerek, konyhaedéttyek !smertctésóvel" az
ételek clókdszítósii,t.el, étrendrlel stb. Az
élelek r€ccptjéné[ a szilkséges hozzár,alók
menti}iségét is megadja e€y szcrnétryre
grammokban, részicl.eseir ieírja az elké$zt
tés ós tálalá§ nódját ós közli a íűzégi
időt ís. (}íej" pontts tátl*ri tbedck i}. "4ján-
latos, ha a kön3rve{ :nilrden c§apat bsszirzi
ós tavasgzal egy l*is h,ázi tanfolyam*t
rendez ! A tábtlr §ikcrÉ ,}em kis részben
{ügÉ a * kcnyhát,ótl {üfficina kiadás.)

6rs*gvá!tás. A ,,rlr í(ov:ács István" utárl
a nrásodik fi}agyar lilrn, amely * mai magyar
éler nehúz, prril_rlémáihtrz nrer n3,uItIi. Ez-
útIa} á zsidókórrlés v2!I solon, trF_y gj,ár
íelszabadítását lál3uk a vásznon idegcn
urai alril..{Z eltávolí[ot1 vczetóség a hál-
térlről irányítja a §vár ,ügyeit és a- hozzá
nerlr értő öre§ szalrnalráh!-vezáriéa?,8atót
pengőkiajánIásba keveri. A rne6n},uHt;rtó
befejezésl i báb-tgazgal ó halála és a zsidók
letartóztatása kép.viscli, á gJ"ár pedig a
rokonszeltves rnagv3í fórrrérnök vl:zetésévcl
folytatja dletót, A nehóz ténrát szópen rridja
meg a fii§, miirdö§§z{: néhány észrevÓ,te-
!§nk vat. Kevcset érne az ór§*gváitá§, hrr
csak ott hajtanák végrc, ahoi a :sidók rnár
minden hat,áron t.{rlniennek vrrkmerőséílük-
ben. Sajnos. kt,r,és az trlvan ,,§trohrnánn'",akit a kellő pilianatliarl ínegül a guta.
(íjocsanai a szótlrl ii Jobllan szereit ük vohra,
ha a maÉ},*rsáÉ belső ó}etercjóből merílvc
dobta voltra le magáró} az élősködóket,
nern pedig Í§;. a törvény rltján, szinle vélet_
lenü}. (}ti lett Yolna pl., ha nerrr rlerül l-i
a pengókíajánlás ?) Mjndazoná}tal ertékts
filtn, várjuk a tulyt,atásL. (Pt, a zsidók
erkölcsí rombolitsáról szóló filme! :) (§z, Á.)

KAcsÁK Az §§őBEbü
Kapurnban állok, ahonnan §zánntalan§x§r
indultam az égtálak lrányába, hogy
tanítványaid kózé álijak, Mesterem,
üres tarisznyávai, s árva szívemrnel"

esur*6 az er6 és csurog az alkeny,
sikong a lrarang, vaiaki elhalálozott
e bgrús nyári napon, nem várta b*
a zam*to§ szöliő szüretét"

§gy lányka énekel a patak hídján,
csöndes kacsái a yíz háráfi lapulnak,
s hallgatiák a sxolgá|ó leány da!át,
miként az lenge fátyclkónt szálldogál.

\íámbéry §&gr,t*v
l}íszszázad a }rrtelaliári §iL€nt JObh kiiímonetcu, , ] {Ifj" I'c!ósa §é!a tel.u.}

§ső- és tűrendszerű töltőtoüakhoa is

Mt}T,t§R-§É§,§ ffiNl*x TötTőrmL&yXNTÁy
hasxnáljunt<

l]tíáthozá§ o8_Y §polí géppel
(Xúntat lelp"}

}sterr vc!crí, p{}mpá§ ,t.}-ár I
(Czakó C§. felo,)

,í0
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A bndapesti *7lr" !*x.,.tljnnagyarságl'
rserkészesapat környci táhorozílsa alkalmi.
val emlékszalagot adornányozott a körn_vei
leventeegyesületnek. Aa ünnepséglet énekes
mise előzte meg, amel3r alatt a honvtldhősok
elnlé,ktáblájánál u csapa1 tagjai ditzőr..;get
álltak.

Az ,,Ózdi I§entzeli t.jsrig-' 10.í2 tugusztus
2-i száína ,,&z utolsó [áboriíiz" ' t.íInett
Rencdek Bélátlrl lrtlsszú cikliet ]tözöi" nltrelv
beszl,ntol az úzdi cserkészök túboróeásároi
ós jó munkájárói,

A 2úl. sz._lrlnli Jrinrrs.esaput a bfl);)ton-
fiellesci .,MA\- cserkésztr:irliban''. :-1ilurrdri
táborhelyón, szóp iirrnellióg kerctitltcrl t,ln,
léktáb!áa kercszlet íJlít'oti'az orosz hnrc-
tércn hűsi haláit halt örcscScrkó§z{:. s!nkh
Ferettc őrvczető enrlékóre'Á kcrcszl'rnirrrlig
hirdetni fogja Silrka Ferenc hilsdges kötelen*
sógteljosítdsót !

.\z r,t,szágos Ye21,1iik t.ttl c.krrziisit ;l ltalaton
nrt}lelli [}rrllllilm-hegl,en ahr,l. *z !. sz. fócs+r-
kórzi ;rarancs is készült -. , t !)t. íitttx}nzla Jah.,1

tláltrlzris n szerkeszíőségbcn ! (i;al,"tr l}uür._
gg0l, á szcrkeszlii több tivtn kercszIiil húsó.
ges munk{rtár§át, aki ,,civii}rcn" tanár-
enlh{,r. a rle}ireceni I}iaristá f;ititnázitlrnh,;z
ncy€lték ki. Hlnrcg.v lrrrlárn4k trda, a}lol ,,

llen] is o}}'an rÓ§f}l ,- <liákosko,trltt (i\ c)er.
kdszkerlctI l Alrrikor a szerkesztó l}i]Qlol]
hólásarr me§szoríi,ja a távrlzú heiső nrunl.a-
társ kezét, nem t,ud rratrlyob}.r d.s sztbLr tlícsd_
retet n,itrtrrlalli, íl,tillL AzL, htig1, Ce:rkrr ( ittlrka
liá' mirIdig cserliész 1,olt éi trlintlig in'irrult_kát végzett l Neln búcsrizunk iőIi., merl
megí§(irte. itog.y í)<rbrccctt}lcn is ]elke,i nlun,
katársa lesg az M. űs,-nek.

Iróaszt*lát ds lrtuni<akörÉt a szerkesztő_
segtrelr a 1 60. sz. 11átr ils hirál1 crapat:
cg}'ik rlsz]r-iptrs Lagjl, Szebctlg lalal iirdköilc.

lídg triltc. |0 (.vcs, jaglr:rligltó é. ns úi
mUlii.,l,kriré| r:lyarr jril fügja {;ilátI!i. amiil tirjnl cs{irdörtgölrlt 1"n,,,.'. nicg iesziink i.rll"
elégedv* i

. itcBötésl {ábl{ií a nrtt}t ér,fo!3,am reszórr.
kiádúhi\irtaltr!ll( úljt1l} iehcl. rtncirlrIi lcYc.
iezólnptrn. Si'tétz(ild }tötés, arany iiIiornmai
es felírús_sí}l. Á_rn_ 2_1_0 irgp96 Áz ö*.zegot
c§ekkelt }.hel beküiil{ni

Jötő szánrunkbun kezdiük nleg íolylatá
sns elLr.szélésúllkeL, amel)-nek címc : *lsttnrnl!tna'' It,rija: fiaranrar llóla. Tárg]3 : 2
tácskai lrarcok l

Tar{llonrjegyzÍ.kll a papiririánr mia{l
r,zitlén trem ludtll)k ]llellrikelni. trAl,n rnult
órfirlr-amol t.trtalllmJcij,\ zék rréJkÜi kt,li lli-
zon1 Lrcktittetlri. iJcnlpá,s csOrkészfcladat ff
rr}Íijas (,}Vasl; szlimára: irázilng e!kerzít*rti
§ laríál$nijegyzí_:tiet. . ,

Crorba Gáza
3robrá§zműyécz nnütermébch

A }tiifölii Csorrir §ándor szül]rrr e}kol{rjir, á kö-
zel.iör4lrett IliiirösnlFZ;;n íc!lllitrrrrlo iisnra§!-ar

l. qrullrán tiolgozik.

§.t§Z§i_}§ Tt]§§I:
A rnettíiíeIszerflé§ck jildtirrkí,rirás üvc-

{cih{.2 ijelltiz n]a PLinllliidugtit sznrezrri, li
FarálJ.íirli]",i Ii"zUil'L cirüJl(,sólja a jrlrl Ha
l1as7I]álill tlő,l t 

^ 
p:lradíqrlu8.ii, r,;iz..iitttir,l

rrehánl,szor hckenjiilt. igen !8rtlls dugíli
liveíijl)k. OIr.;tszt.ltt. paia!inhrln áztati,tt
tiugti ug5,ntri.sak lnegJrlc]ő. .{rnetlt;\ ibt:tt ir
Uugg ggy jrlrj rnult,a til§gj; bl111lii;li kezcienr,,
az eljitrást mcg k*}! isrrótelni.

_,A.z Így keeclt lll!{{) légmenteseh!>en i;
Z.ár, ric. jrrbLrrtr, i; Lirrúrzik, er:eri_ lnozg,j
lüentüláskáb*rn {.s|1k t "Jugíi !ekötés;évct
scáilit"h:}tri.

§,gÁfuí,§Á§,&,!
Tegnap tovoltnr §ötí§agy 0roszor§záirból .
Apám üzenú.
.&zí írta, ne fólt§ük,

, Gyilko§ nüg}, p{rko|banl r\rcizma setll rezdül ;
Bámüzont kernónyetr,
Álljati *; a rö1;re
§ dolgozznrn elrllrerüI.

Ftúk l Apám üzent ;
li_ k{,tges keulény kezo
Atnl,últ a ht'gyeken -
}Iareos-fórfi-apárn
Lov*ggá áv&ístt:
Keae1 fogott volonü.

Míkó Zottán

Am§c'§n a§sú*
a Darmol dolgozik, Nyugodr
alvását nem ravarja, rnÓgis
meghozza reggelre a: cnyhe
és íájdaimatlan kiürt!tést.
kollarrro-s

A csetkÉsaek rlrr,,ntrise',lÉálai:r : 5renl ,}crb!: ki;lrTrcI}{)t(,n f!,ilÁ-rjrs 7'iba? !el1).} hs§hejtó ;

:l}
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Melegre szomjasan

A téli nap alacsonyan |ár. Hoz világosságot, de nem íroz meleget, Ezért
hiába a ti§xa, felhőtlen ég, hiába a legszebb téli ragyogás, nem hisznek a fák,
mert ők meleg fényre szomjasak. Csak ez képes rügyet klcsalni, virágot fakasz-
tani, termést érlelni, emberi szívekben örömet kelteni, Élet és meleg egy
úton járnak.

Hivatásod kívánja, hogy szeresd, elvárJa, hogy alapos szaktudásból építsed
a házát, de nem akar fagyoskodni benne. Kérve kér, hogy töltsd be azt a
jóság melegével. Enélkül lehet ragyogó tudásod, talán csodáletbe ejted az
embereket, mégis dideregní fognak melletted és nem nyílik ki szívük. Meleg
kell az életedbe, meleg környezetedbe, meleg az igazán nagy alkotásokhoz,
Szomjazd hát és akard a lót, az élet melegét" Ez véd meg hivatásodban a leg-
rosszabbtól, amit emberről el lehet mondani, a szívtelenségtől.

. Nem íigyeltél íöí rá, hogy ilyen az l§ten stílu§a, mikor fcilkelti napját jókra és rosszakra, mlkor nem a tudás
káprázatos köntösében jön közénk, hanem az önfeláldozó meleg szív tüzével ? Ezt tanulták el t6le az igazán nagyok.

Hallod a fiatal Széchenyit, mit vár az élett6l l - ,,Ó, csak tudnék egykor, ha névtelenül és ismeretlenűl is,'sok
embernek boldogsága és vigaiza lenni !"

Az igaú cserkést is ez, aki minden jótettalkalomra kinyitJa szemét, aki csodálkozva könyveli el élettapasztalat
gyanánt: nagyobb öröm, ha fát hasogatok tehetetlen öreganyónak, mintha moziba megyek.

Hivatásodban ölelkezzék össze a tudás és a jóság egyetlen rneleg fénybe, lgy lesz építő, term6, erós és gazdag
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FoLDüNK - ÉLpTüNK

fu" a fuuil,, ió etníIr
Kedves Tőborkám! Emlékszel-e, mennyire tetszett mind-

h,ettőnknek lllyés Gyula egyik írása, ami így kezd.ődött:
,,Bizonyisten juhást volt az aPám. Dehát kié nerl volt az?
Tudtommal Ád.ám és Éaa első utódai nem árvaszéhi ülnököh
valtak." Milyen sohat m.otld. ez a szellemes mond.at! Tuelad.
homám, itt Somogybnn, rzen a nyáron jutott tújra eszembe,
amihor hitlt d,olgoztunk a föld,ehen. Amikor a munkás
KÁI"O'í-l,egányehhel hölcsöp,ösen megállapőtottuk néhány
esti. beszélgetás után: egészen közel állunh egymáshoz, való-
színűleg rokonok vagyunk ualami ismeretlen ágon. Akkor
jutatt eszembe lll.yés írása! Hát fersze, hagy azok vagyunk,
A m,i aPánh is juhász aolt, Nem baj, ha az ükaPa ős vrllt
aagy széPaPa. Mi.ndannyian. a lalu, a aid,ék, a - íöld tiai
uagywh,, onnan iöttünk és ezt sgmmi nem tüntethetí el
htlőlünh.

Ahogy erről gondolhoztam, akkor egy{tttal vizsgálná
hezdtem a mdr elszakacltuh. a városiah és íőles a rti, a
t'iatalság emlákezetéú. Enlékszeneh-e erre? foglalkoznak-e
ezzel a gantlolattal? van-e hely, ahol erre néha na\ián tel-
hiandh |igyelmiinhet? Ilogy ezt a leuelet árom Nébed,, abból
már lálhatod, hogy eredményre lukadtam hi! Minden hó-
naPban elbeszéIgetütú úgy ?nagyff módra: csöndes szóual,
röaid.en az elhagyott otühon, a frllunk, a aidék életéről.
Mindig éPPert arról a részről, arnelyet ni is élünk.

l,átocl, mó$t cz ishalaéu kezdgtén. már itt i§ - úi ea
hezdődih, A gazrlasági, éu, amely a cséPléssel ér aéget és az
őszi munkák első na|ja nz tijesztendő, Bizony az elmúlt
nl,ár whéz három hónatl volt, tele izgalommal, sietséggel,
gonddul, Mindenhi tudta itt is, hogy nem babra megy a já-
téh! Súlyos oha ucn annak, hogy minden gépnél hülön állarni
rséplési ellenőr rnűhödött (az'országban iagy 30.0a0), oka

aan a term,és egy részéneh beszolgáltatására ualó kötelezett-
ségneh, És siettűnh., mert, errefelé is készültek led,obní syúitó-
Palackohat az ellenséges rePülők. Az ideá csáPlés más aalt,
rnint a többi! A faluban megszervezték a gabonaőrséget ós
annak tagjai fegyverrel álltah állandó őrséget a kazalba
rahott kéaéhnél Ennek köszönhetjük ma,jd, Pesten, ha 

'élenhenyerünk lesz, de ezeknck, a munhában elfáradt, dc utána
szolgálatba mcnő férfiaknak, legényekruk köszönhet sohat
a Don mentén őrtálló horruéd is. Tiborkám! A nyáron be-
taharítottuh, elcsépeltüh, magtárba szállítottuh az'- Életel,
amit már őrölnek ís malmaính, Mindnnapi kenyérneh.

Persze a föld.ek ís másoh már. Legtöbb helyen újra lál-
szih a íöld. mert a 

'arlókat 
f elszántották. Igaz, a baromfiah"

d"isznóh még nem ta]áltak úolna ott enniaalót, de a termő-
föld elaesztbtte aolna az amúgy is heaés váztaúalmát, amíú
aiszont a szántással ós azoniali boronólással, |ogasalással
tartalékolni tudteh. De alighogy alcséPeltek, ,nár --: úirű
aetnek, RePcét és báborherót szórtah a géPek rneg a barnára
ógett tenyereh a szentistváni ünnePeh után.

Különben véget ért a sztrájk is! Tudniillik a * baromíi-
udaarban, ahol a ryúkok elherd.tek aed.leni, téli ruhába öt-
tözköd.nek és Kati néni elkezd.le a jobb etetést! A'télú tajások
számának gyarallítása miatt. Hagy még az ,állatokról is írjak,
nerrlcsak a má háronn lovunk, de másohnál í"c mind lefogyatt
a sok munhától, Pedig igazán nem jegyre kaPták a takar-
mányt, Most az őszi szántás után talán csah rendbeiönnek,
Igy uan ez rnór éuszázad.ah óta.

A tőfigyelem persze * itt északra * fordult. Áhol más
irányba íekszik a szőlőhegy, att arrafelé. Meleg na|lokat ka-
funk rnég, de azért aan ualamú a leaegőben, amiből a naPtár
nélkül is érezni lehet: itt az ősz, kezdődih netnsokára a szü-
ret. Hát erre hészülőd.neh. Mossák, kénezésssl fertőtlenítik a
hordókat, ed.ényeket és Pi,tyú rrl,ár előre sír, mert közeleg a
naP, amikar a kis barit ,,útkéPezik" birhaPörköltté,

De hát annak alfogyasztásfuól és a sziireti uacsora előz-
ményeiről majd í.rok s arldig is szerctettel ölellek:

Bátyád.

A rőc§EnKÉ§z pARANCsoLn MI ENG§DELM§§KaDüNK!
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RovATvEZETő : foD§n ÁnpÁp
Elóadás a hadilrutválrról. A hadikutvák esvik idomítóia ér-

dekes előadást taított 'Berlinben a háboiris céiókra hasznáit ku.
tyák teljesítm(nyelró,l. Nemcsak hírek továbbitására használják
őket, de a sebesülteket is felkeresik a csatatereken és azokriak
nyomára vezetik _a Yöróskereszt embereit, Az alkalmas kutyákat
gondosan ianítják be és alapos vizsgáknak vetik alá. A hadi_
szolgálat közben megsebesiiLlt kutyákat külön erre a célra be-
rendezett tábori állatkórbázakban kezelik.

BglhajÁrfu Budrpcrt kutyáiban. A sáskajáráshoz hasonló
veszedelmet okoznak most a bolhák a kutváknak Budaoesten
tömeges fellépésükkel és kinzásukkal. Elszaporodásuknak-egyik
o_ka a sok gazdátlan kóbor kutya, másik oka a rendkívüli meleg.
Nem mente§ c bajtói a legtisztább úrikutya sem és vakaródzui
kénytelen a legjobban nevelt négylábrl barátunk is, A védekezés
nem sokat használ. Még legtöbbet ér, ha bórig lenylrjult kedven-
cünket. A für<letés, kivált fiatal kutyáknál ánzal a veszedelem-
mel jár, hogy bőrgyulladást kap a fürdövendég. Ajánlatos 2-3
százalékos kreolin- vagy kresolvizes lemosások, 1Ó%-os bedör-
zsőlések perubalzsammal, petrogennel, petróleumolajjal, eupvexszel.
továbbá a bór bepermetezése éteres olajokkal (l:10 alkohol vagv
víz), behintés perzsa rovarporral, triollal. Legjobb volaa az
ánizsolaj, csakhogy az most nem kapható. A kömény olaja (Oleum
Carvi) |O%-os alkobolos oldatban permetezve nemcsak a kutya-
bolhák. hanem a {ülrühösség ellen 

- is ió. Hasoncélrl a KirÜek
nevÜ Chinoin_készítmény is. Ezzel 8_10 naponkint rljra be kell hin_
teni az állatokat, mert á petéket nem pusztitja et. JÓ mé5 a naph-
talinum is, csakhogy könnyen felszívódik és-vesegyullad}st okbz-
hat. A Flos Ryrethri a dalmáciai és perzsiai pyrethrumvirág olaja
is használatos, de le5ismertebb a Fly Tox nevú p€rmetezö szer.
A Pest_című hírlap ,,Bolhaínvázi6 Budapest kutyavilágában" cim
alatt cikkez e tárgyról jrllius lE-án.

A tutyák és maclkák háboru §orra. A sok gazdátlan kutya
emberre és állatra egyaránt veseedelmes, Angliában az élelmiszer-
hiányra való tekintettcl a Daily Herald azt jávasolja, hogy az or-
szág bárom és lé1 millió kutyáját és mógeg}saer airnyi macskáját
mind irtsák ki. Ennek visszhangja támadt nálunk is. A tejhiány
miatt a macskatartók megadóztaiását kívánja egy nyája§ Ólva§ó,
A kuiyatolvajok pedig újabban szappankésiítésiá básJnálják föl
a lopott kutyákat, Sopron megye kisebb falvaiban vesaélyeztetik
a közbiztonságot a harapós kutyák, §zentesen a sok gazdátlan
kutyát a gyepmester pusztítja el.

A Buti-tavon nen táborozhatnak a vízicrcrkérzck. A váci
halásztársaság kérelmére a haltenyésztésre alkalmas Buki vizeit
törvényeseo védett területté nvilvánították. Ennélfopva a kóhídi
sziget környékén levő mintegy'70 katasztrális holdnii víz mellett
nem szabad a vízicserkészeknek tábort ütniök.

Xutyák kívitele ór bebozatal. Az Esti Kurir statisztikát köaól
a magyarországi kutyakivitelról és behozatalról. Eszerint 1932 és
l939 között 580 kutyát hoztak be 67.570 pengó értékben, egy
kutya tehát átlag 116 pengóbe került. Kivittek e nyolc év alatt
493 kutyát 20.675 pengővel kisebb összegért; egy magyar ku-
tyáért átlag 99 pengót fizettek. A Németbirodalom 152 magyaí
kutyát vett, lS0 pengójévcl Ámerikába, Braziliába, §ziámba és
Palesztinába is szállítottunk kutyákat.

Á nagyváraű állatvédö caycrülct az Emke-kávéház kertjé-
ben fagylaltdélutánt rendezett, melyen tanulságos előadások
bangzottak el az állatvédelcm társadalmi és nemzeigazdasági vo-
natkozásairól.
, A mabadkal rendőrkutyÉk. Több szabadkai rendór mggával
lrozott a megszállott területekról egy-egy ínséges, m€gárvult kutyát.
Ezek most híven szolgÁlják óket, mint fend&rkutyák Szabadkán,

Külíötdt hírek. Nérnetországbau eddi§ növé,tyt tápanyqg vásár_
lásához jogosltó utalványokat kaptak az ebtulajdonosok. Most
eaeket aa uialványokat cs6k a saolgálatot tóvó kuty{kra korlátoz-
ták, Havonkónt 1.5 k§ növényi tápanyagban részesül minderr hasz-
nos kutya, e§etleg még ebkalácsot is fognak lrapni. - A müneheni
állatvóttó €gyesület felhívja a közönséget a lapokban, hogy nyáron
gondo§kodjanak az állatok ivóvizóról. Még a madaraknak és a
méheknek is szükségük van ti§zta, íriss vizre, * Cseh- és Morva_
,of§ágban {z ö§§ze§ állatvódó egye§ltlet€knek be kell lépntök a prágal
állatvédó §zövltsógbe. rz pedig német felügyelet alatt áli,

ME GB o c sÁTütit§** yAD A,R.§K !

Szép, csil|agos a |úliusi ég, Alszik a tábor. Csendes a határ. A sótét-
ség már kezd oszladozni. Néha-néha mcgzörren a harxzt. Távolról
a .vöí3yböl, íelhangzik a vízesés halk duruzsolása, Égy-egy zörrenése,
felkattannaka lámpák, A négy ór botiát szorongatva-8rzi'a tábon. Az
alsó _rész _Tlr ery idő óta tyan'ú§an viselkedik ldőnként gyanris nez
szűrődik íelénk. Négyen állunk őrt, négy elszánt dunamelléki íiri. Telán
csak clbánunk akárkível is.
. Sétálunk toyább, botunkat megszorítva, készenlétbe halyezve.
Leosonunk r táborkötólhez, §zépen, isendesen. Alis hallatszik a ne§z"
Aztán hlrtelen íelvillantiuk a fokuszt. Két aranyos*fénysugár keresi a
lábatlankodót. A táborkötél eltűnt. Egyik osilop rnutleit cigánliú
íekszík metbujva.a fűben. A cser|éböl eg-f szrirós siempár néz jkóh.
métlen fénykéYébe.

. A .baitár§am belefu| a künbe. Felhangzik a riadó ! §üvöltve sáll
a sátrakba az alvók íelé: ,,Káposzta, kápózta, hris is van benne, , ""
.,. _| ,*i_cigányaink egyhamar talpra ulranak és igyakeznek a tábor-
kötéllel elmenekülni. Lehetnek valami hltan, heten.

_., A íiúk egyhamar kérzen állnak. A raiok jetentkeznek és rnár ütdö-
zöbe ís vesszük az éijeli kellemetlenkedőket.
_. . Eg|." kisebbedik a távol§ág. A parencsnok a levegóbe lő. A mórék
ijedtükben akkorát ugranak, hógy tátán Ovenst is lepipatnan Zsákmá-
nyukat már nem tudják cipelni-tovább, eldobiák.

Könnyebbedik a terep. Le]tón szaladunk lqíclé. Elfogytak a cseriék.
Most kell igyekeznünk, már nem mg§rze a íalu és ha azt elérik, akkor
elveszct§ minden.

_ Szediük a lábunkat" Mind kirportolt, izmos íiú. Már alig néhány méter,
Az utolrót cl is íogtuk már, Lasian a hét moneküló a kezünkbi kerú}.

Két-két íiú íogia a íicinkoló cigánylegényeket. Paranc§nokunk
megkérderi : ,,Mit csináliunk vcletek l- Ai<aÉok-e ülni vagy mi bün-
te§§ünk meg benncteket ?" lnkább a mi büntetésünket választiák.
Remélik, hogy mi csak íormaképpen büntctiük meg óket. Hanem azért
az i tíz ütós, amelyet a csípös cscrkészszíiial kaptak, nem v.olt me1-
vetendó" Megemlrgették biztosan s dunamelleitl cserkészekgt a mi
cigányaink"

Harmadnap, mikor brlcsrlt kellett mondanunk táborunknak, az
állomáson félrehr]zódva ott látiuk a mi hét iómadarunkat (akik nétkül
ném lctt volna oly érdckes a tábor), rmint kalaplevéve integernck a
távozó ,,rö$önítélő bíróságnak", A fiúk megbocsátó mo§olyt küldenek
íeléiük. Megbocsátiuk a megzavaft édes álmot !

A tisztán tartott szá'
me9gótoljo fogoi romlósút.
A mindennopi fogópolós tehót

oz egészség fontps poronc§o.

c h l o ro d o n t
Íogpogttg

Legközelebb októbgr l"€n jelenünk meg t
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Á Kis-AlIbld ttrtnikeny rűláján biborf enyét átaszlo.tla
a lenyugt,ó rnPsugúr. Forró, júlíusaégi déluttinra lassan,Las,
,*ra beűkanyaár:tÍ. Kint *. mézőkört uah itt,tltt_ ballagott né,
húnv meuhésett hazutérő. Elnébtelenedett {öldeken hézléh-
ben' Piheit tertnelé."iinh kintse,' acélos gabonánh. Beherdűsu
jaaarószben másnapra rnarad.t, köri-ilötte éber szemmel őr,
hödött a hőrnyéh fiatalsága.

". " íulert-az örd,ög sohastn, alszik, hülijnösen itt, a h,a!ár
közelében * mawljóE * ás jabb a twlzó őuatosság, mint baj
*táw a si,ralrlm!

?éter türelmetteniil iárt. fel-alá őr!te!,yén. Figyelőnah
!)Jzéolta be Parantsnofut, a glluj7[pal,achos !éggömböh tűzae-"
siellyéneh cíháritásúra. Majrt íélóiát késett felaűltása - ami
wé§ n*,nl f ard,ult ető, * így nt,w tud.ta mire vélni a elolg,91.
!giz agy*n, Ilagy őrhelyel legtáuolabb fekuő uolt, rna d,ét-
utára ielöIték hi i,r}e először.

.',.7'atán csah nem feled,hezteh tneg róla? aagy Padas
Pista, a felváltója db.ószált aalatnerre"2- .Aligha! Pista ko-,
weoly fi,ú,, tel,kiismereÉssen végzá kötetességét . , , aajjon mi
tijrtél,hetett?

§zernékeg emelíe tár:csöaét, börüIbémtelt. Me gkönnyeb-
'büLve 

léIehzett fel, raessze az titon h.azafelé igychuő_ gald!:
tw?lert Pótlantalt weg. í-*galább ige_nhet uele, ha hözelebb
ér .,, eaáia pdakiátt Űt;, 

"ogy 
leszalad |ozzó q gyalogösuó-

,uyere. €ira latzsiának sregeiie táucsövét. C,sah hazatérőket
tátom, kifelé"senhi sem fiit. Jó itleig nézelőd.ött, aárta fel*
ttáttását. l}e $z őrszsm csak késett .,,

t)römére szomszédiuh rahonát, Andris bácsit isrnerte fel
a hözelső sazdaembeiben, ahivel esténhént gyahran elbc-
szél1eíe"tt- Kiál.tozására az öreg meggyorsitatta léPteit. Oda-
érui. bőbeszédűen hezdte rnontlőháiát,

-* lfo mi bai, öcsér*,? agy hi.abálsz, rnintha fejed, fö-
lött ógne a, káz! ller}i,g ma seá iöttek azok a rePüI§ Palac^_
hak, iugy hogy is h'lijáh, azt a micsodát,.amit_éjjel,naPPa.t
lestek! Én má'r'reggel iu.d,lum, hagy hiába lesitek, nlert a s:él
innen. rnitőlünk íui a hatór felé . , .

FiPaszáróual ,tnutatta a szél irányát. Péter nern hag.yta
tqv&bb'árad,oz,ni. Gyarsan elhadarta hérését, sűrgette az öreg
ináulását.

-* $icssen, Andris bátyúm. heresse meg a Parancvnh
Jtru!.,. ha hiláP, még olt Íalátja az ct\konbatt . -._trIond ja
csah ,nt,g, Pistát aligiunern baj'érte úthözben. , " Küldjenek
hiualah"it a fiúk kaiil leelyembe és kutassák fel Póstát., . J(a
nenjen már, , ,

Andris hényt:lmesen PiPára gyttjtotl.
* {-ígyan'öcsérn, nim- oly é|gető dolog ez! MQnd,úrn.

witőlüruk iőj * szél, m& N€m iake{az a rePŰIő-Palach...
* I}ehagy ne"w §öhet,! Mi,ndig jöhet,..
Áz öreu leEvintett:* ,í, & ,i'ák olyon heszéd.! 1hasabísan tennérl, ha ue*

lcrrl hazajönnél!
Féter ráför*eed.t:

Ázt kíwánia, lzagy elhag,y*7am őrhelyetnet? Iltlgy íle,

j4

szélhet igy, hatonaaisei,t embsr létóre? Talárl elíelejtel,te u
s zal gál ati s z ab úl y z rlto i.?"- Azt én áe gtanuhatyt, iksém az én irJőmben, é_s tutíom
ma is! Csakh.tgy ie mág nenz uagy hato_na! Pista barátod*
nah nl,ilvún, Löb'b esze utit, minll iehed! Ki se jött ide! Mert
!átta,- honnan f uj a wél! Tégetl tneg itt hugytak, mi.tt a
szamarat a íeegyen!

Á ítú leíőáezte inrlulatdt. Ismerte iól kötelek€dő szom,
s :é d jukat, más kurc,hat P enge tv e, mn solyo gu a _f or dult hq zrá :'- 

P:edip adnéh szíiesű ,,c,y jó cioió dohűnyt, -. éP-

Pen pillára t7ágatt dohúnl,t . " , auhon szárad a Padlásan . . ,

Jobb a: íze, núnt anil most f üstöI ..,' Ándris bácsi egyszerre kötélneb állt:

- Hát jóI aai,' fiam . . . elm,egyek..a Parancsnak úrhaz"
átadom rlz üzerzetet,'Tudtld,, megsiólgáloá, amit igértél . , -

Azt a kis tlohányt,,. Hiúba, öreg a lában, azu!án mitőliiftk
majd ety f élóra járás az olthon . , ,' Na\yiirtu, Űegindutt a íalu _íel,é. Péter.ui,s5zament őthe,
lúre, aZ'uip ráucsöőezie a saiétedő eget, nézegette a íel-íel,
buhltanó"ciLlagohat. Az idő lassan tilt, leült a hazal töaébe,

lru herékbúron iönneh bi, mem is leell sakáig uórtlkozrt,orrt",,
Dc iz a'Pista!'Igazán Ű;taoarl Hóóba, sohusern t,udhatiuk,
mi iisz! Pittanatia megpihent e gondolatnd," Usy, ,jey

- nem tudhatunh eiőrá'semmit! Bilcs berendezés, mtrt ha
előre ismernénh sorsunkat . " .' 

Hiitrln, fetugrott üttébőt * ?nűga sem tudta m;iért, *
u nlusati ésboltot kémlelte,' K'örűtö\te cs,:ntles ,lnintlen, haligat rnég a tücsöh is, el-
tűmul a béhúk tút,oli ztrLeborwiu. ., Szeméhez haPja mcssze-
Iátóiút. ujja gl,gy5tln forog u beúllító tsava_rján,^" Azután
szabad szernmel nézi, majtl újru lálcsüuéael , . . §ziae csah-
nertt, kiszalaú nrcl!ébőt, hiáltani sztlt,etna, rle mint aégtelen-
nek túnő li<lércnyomásas á,lomban, nem jöv hung..torkából",
Márud,en Porti,kúia reríteg az izgalorntól, uégre szája mozdul,
alig ltallhalóun sutt,: gja :- *- Ejtőernyősöh. ". eitőernyősöh. . .

Hárirn Poátocslla úszatt a ieuegőben, rnaidnem_egymás
melletl . u riPalőneh semmi nyoma-... Lassan szálltah alá,
aluk§uk egyre nöaehedett.

Péter- idái,g csak héPen látott '!.eereszked,ő ejtőer*,yősö*
ket, a ncm Űhldetlnalli tsemény érrlehessége lenyűgözte
figyclmót, Hát hogyue!' GyujtóPulachos léggömböhet várlak
é;'é'lő ellenség érkezett! Érezté a pillanit nagyszerűségát,
személyének főntosságdt. Mert tnost tőle függ mind.en, gyors
és leláményes tselehidetátől! Izgalma már citnult- tiszta
ussval átsondoLta a helvzcl,et. Ázonnal értesíteni hell a
iiűdarséiet, felúrrnázni'a falul, úrtalm,atlanná teuú őket,
miulőtt hárt ahozhatnánah! "íalán másck i§ látiáh a leeresz-
leed.öktt, talón wrt, - rnindegy! Neki indulni kell! Már
rahant is valna, tle Pillanatra aisszahöbhent.

Nagyra nőtt a háram ejtőernyős,_att jött& aJá hözu:et,
kn hazőíébew. Álág száz lé§ésnyiie clőtte, meg tőle iobbra



és btára, $,űQajitásnyiru. h'éhany rnásodPert ós rnajtínern
.tgysz€yye föld,*t ért mindháram! 

''rát,rlzásáról 
szó sern'leket,

&árttlar,re 
_?w€?&.?&8 is, rneglátreák azarznal" íIáram *wber etle|t,

iegyvertelenül ugyat Űt t"hetn.t? Epyelőre aincs más hátra.
mint .elrcj,tőzni.,eIőíhk, tYlólyen br:|iru magát a hazalba,
4:sa8 ll{y€to r|yiusl htl9;,411.

.",4 hiry* ti,Idrc szállt erriber * miwt bór*m, géP * szó
nélhiil,.,hiheteílen gyorsaÁggal összel,ujfurta ej1őárnyő iét,.r€rcr Jlil, lúlta, arntnl ",:!!y*{ Ey henwraluhu his bádoEeiobuzt
helyeznek el. a gőnygyüíeábt;: A do\azok teteién ,rr"§i ÍUi,]-gelt, wnit.hozzd e,r:ősiteíuh a göngyöleget lbszoritó sz'ijha:.

,,. .. |rilaán ,Qor:bq - guftaoiia, -j u,ni g-yujtózsii,Jrr:a
ytlbban, ha vatraki híahtsi^qáglsől ki akarja Fontani a (s0-
rnQgu!, meghúzzu szijat.

§eclrosra kötött tsonagjaikkat nzegindultak a llaztak
feté. Lgyihüh 

"hőlón here,rríáe .aetcff kízi gépfe:gyuu ,',rit
t}sstehaitott tjlőernyíijühet, eIrejtttték a hizlakíá, oda hL,-
rütt a géPfegyver is.

C s cnd,e s eu, he sz él edtek, F é ter nem érte tte. Lélehz stui,sz^
sza|oitva uárta a feji.ewúnyeke!.

. , , Csc& rreáy táaoznánuh elűle! íJugy iőlln,e a felaá!*
tá.1! H3 a g{P{egyt,ert itr hagl,iáh, iu iáuinak mur'ar}ni a
hornyéken. 'l alán a uasúti hidat ,szeretnék elPul:tátani, uagy
,qez. óra,rnaezetóhét . , , No. abbót utyan ne?n iur, ,nr*ái!

Egy darabiE4 n;.ég t*nfuskaiiák, nóreeelték a vidéhel .A géPfegyueres hiríell.n lrrnu!.atutt g, uíra. Egl,Pi!íunrl
al$tt rírind.hárrnan leaúgúíJtah rt íöldre, eyars kiászással el-
rej tőzte}, tt le ghi,:elebbí hazlait ban

Az t'etan - hol az el&bb Arldris bácsi f eltűnt, * Jarlg..
cserud,őrjórőr közeled,e{t ., , Pétet szerne félcsillant. ilagy*
szerű fogás iesz! Messzelátóiáv*l rlézte a hózelső iúr?jít.s.zerű, fogás .iesz! " 

Messzelátójáv*l rlézte a hózelgő júr?jrt,

h;l:zújuh az utru, Júl meinézte a llazlukat,"amel,yekbe eI-
rljt,őzteh. egy_enkint kiszed,ik őkct. Két tsendőr m*g ő t:sak
elbir három bolsevistuaal!

Számítűsa uzanban d.wgába dőtt. Az útkgreuteződ,ósnél
a járőr dhauya,roilott dét {ető, a szoltzszéíl f aíuba . , " §tiába
íutna, u!ól ne?re érné őhet, hiáltozűsát sen hellunah mcs.
tsah az,elle_nség figyelmét uonnd rnagára.,. Pedig {igl,e'i-
yqletn! kell őket, ha törill, ka szah,aá! üe hagyaŐ? fé1l*-
íődóse közben eszébe jutott a kézi gápfcgyrnr|'.. űu !ek-szih előtle tí: lópésnl,ire a ku,zalba"ri|tii' Ha meqintlitia,
r.atlogásit.ohlletlen meghallja a járör, és fuíe uágtát. Csak
értsen a kffie'léséher ,. 

"

._ óvatasart. hibujt reltehhelyébőt, atlakúsratt a másih. ka^
zalhoz, magához uelt.e a gépPushát. KéL hönyöhere fehtetue,
7ó d.arubot kuszolt előre. Mát-már elhagyta ereje, at áruh-
Partnrlh szegezte feg3,aerét, rnegindíu:ttá' az tüzet " , .

_ Éles PuiharoBogás aerte !e{ a mező csendjét, Maga sem
ludla. mennyi ideig nyalrtta f egyuere sombját, .,
. _ Szíaszorongva felegycnaseQbtt. A |árőr rlár aisszalur-

rlult, ott _vúgtatott az utaft,, A talu felől kerékBáras köze§e*
dett, Patlos Pista, a íelaáltóia. Lehaftta sallháját, íeie íőtiirt
körben f or_gatva ielále a járőrnek'az eltbnséget.'

A töbl)i rnent, min! a harikncsallá,s. A iárőrrel eeyenhéilt
húztáh eIő a halálsüPrldt ejtőernyőst;het, kiszed.ettéi've!-üh a
rsomagokba rejtett bornbákat, össz€kötőzték őket"

Pista iguzolta késésót, a szannszéd fa!,uban ualtak a fitúk,
hol tűzrlltásnál segéd,heztek.

Megintlultak a foglyokhal a talu f.elti.
Péter diadalmasan aitle a zsákműnyolt géPpush.h, Pista

őrhefulén rnaradua, irígykedve nézte a mene{et"-
időnkén{ a kazlakat íiayalte Baran Bóla

l]_:l,,.

Átizgultál má!. c§apatok közti stafétaver.senyt ?

Minden sz€m a íutókon, akilc teíjes erejük 
-bevetésével

rohannak. Nem kímélik rrra6ukat, tudják, hogy pihent, t1.!

eró várja_őket,és átye§ul tőtüli a bot*t" Óe nézdáeg a futásrá
készen, helyükön álló váltókat is. Hogy várják Ú előttük
1utri1, h.osr" vigyáznak az átvételre. Hinóbnki jogga| bosszan-
kodik, ha kényelrnesek vagy ügyetlenül eleiiili-a botot" A
§taféte €gy€tlen láncszemén behozhat aI ellenfél mindent
ós a csapat ve§zte§ ína!"ad, ltíába küzdött.

." Az ország életét, jólétét, fejlődését, sorsát sok-sok,
millió staféta viszi szakadatlan !áncban: mini§zterek, tiszt*
viselők, bírák, katonák, papok, tanítók, tanárok, írók;
orvo§ok, rnérnökök, m{"Jnká§ok, fcildművesek, Álíandóan

f,rl : |rgl. staféta. A most küzdőknek eröt ad a hit, hogy
valal"rol.a_ jövő egy ismeretlen pontián ,|'utalmukat nyerik ii
lstentől és várja őket pihenten, rnunkárá íelkészülten a váltó,

_,. Gondolsz rá, hogy néhány év és kezünkbe, a íno§ti}|}i
fiúk kezébe lesz letéve ax orsiág sorsa, jövője, boldogulása l

A váltást lsten intézi, a jutalmazást is" Miénk a felel&s-
ség és a fölkészülés, a futás ás küzdelem.

Kényelmes futónak készülsz vagy gyor§nek és ed:ettnek l
Ugyetlen akarsz lenni vagy szakkéFzett és okos l
Megbízhatatlan, jellemtelen leszel vagy olyan, aki rneg-

állja helyét a iegnehezebb ponton is ?

Jó munkát ! Y-..z.



\
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Orsvezetők, figyelem!
lfiú§ág * Külön világ - Az őrssel áll vagy bukik
a cserkészet! * Értékmérő: teljesítmény

Meghallgattam egy§rer egy őrsvezetői tanfolyam-
elöadápt. Meghallgattam azórt, mert egyr,észt ráértem, más*
résat kíváncsi voltam rá, hogy órsv.eaetőink hol tesznek szert
már ilyen fiatalorr annyi bölcseségre. (?) Nerrr akartam za-
varni a nyurga fiatal elóadót, aki koráról itélve (lehetett vagy
lE és fél éves) nem tartott még egyetemi székfoglalót, Mi-
után körülnóztem, átmentem a §zom§&éd terembe, Az elóadás
termész€te§en áthallatszott, Le akartam jegyeani a M, Cs.
részére az ér<lekesebb részeket, §aj,nos, nem sikerült teljesen,
mcrt az isko,la igazgatójának két hatalmas bernáthegyi ku-
tyája aa otthon ablaka alatt figyelt és idónként hotzászőlt a
targyhoz. Ilyenkor természetesen uem hallottam az előadást,
Mindenesetre azokat a töredékeket, ,amclyeket le tudtam je*
gyezni, tovább ,adom. Ime:

Vehettétek naár ószre, hogy a fiatalság egészen külön vi-
lágot alkot. A fiatal világ, fiatal társadalom sok tekintetben
különb, mint a felnőttek társadalma. különbnek is kell len-
nie, hiszen még neni tanitották meg törtetesre, gyűlölködesre,
stb., stb, Ez a világ tele van szepsé6gel, tiszta vágyakkal,
tervekkel. A fiatal -lélek tiltakozik minden igazságtalanság
ellen. Minden bait meg akar szüntetni, minden könnyet le
akar törölni. Teli,e vai lelkesedéssel, önbizalommal, 

'Ha 
a

fiatal vilás ilyen tekintetben különb a felnőttek világánál,
akkor ifjGági- mozgalmainknak, szervezeteinknek, egyestile-
teinknelr is litilönbe}nek kell lenniök a felnőttekenél,

§ok cgyesület és sok ifjúsági egyesület van. Módunk
bőven van tehát összehasonlításokat tenni. A helyzet egyene-
§en az, hogy ae ifj,úsági egyesületek tengere hullámzik kö-
rülöttünk, mi a tenger partján lógatjuk e lábunkat a hullá-
:nokba és szemlélödünk. Könnyü észrevenni, hogy van va-
lami, ami a cserkészetet az összcs többitől megkülönbözteti
és ezek fölé enreli, Ez az őrsi rendszer. Nem méltatom az
órsi rendszert, először azért, mert ezt nálam bölosebb embe-
rek már sokszor megtették, másodszor pedig azért, {n9rt l.ery
akarlak benneteket- egy halom kész gondolattal főbevágni
és megfosztani attól az órömtöl, hogy magatok jöjjetek arra
rá. Inkább néhány irányelvet mondok (ilyeneket rnagatok is
találhattok), amelyek szerint átgondolhatjátok a dolgot.

l. Könnyen követhetö példaképet ad a fiúknak az őrs-
vezető ,szeméiyében, 2. CInáilóságra nevel. 3. Felelőss{gérze-
tét fejleszti (megbizatások). 4.-Egészen újfajta fegyellnet
igényel (barátságba oltott fegyelem), 5. Onkormányzat (a
ííatatokai fiatalÖk vezeti) stbl'stb. Í{a jók aa őrsöli, jó áz
őrgi szellem, pazat muniha folyik minden őr,sben,_akkor_a
cserkészet teliisíti azt a íeladaiot, amit magára vállalt. Ha
nincs így, há az órsvezetők egy hatost sem érnek, az örsi
munka"riulla, a fiúk uniák mafrikat, tervek esetleg mé5 van*
nak, de lelkesedés, erédmény, teljesítmerry nincs, akkor a
cserkészet nem teljesíti ezt a'vállajt kötele§§éget._Nem mas,
csak egy ifjúsági ]egyesület a többi sok között. Mindez az
őrsön, az órsvezetön mrllik. * .

Hogyan keletkezik egy őrs? Először is adva van 7-8
tettvágy"ó ifjú és egy,re*iiülönben tettvágyó őrslezető jelölt.
Es.vszéi azután me-Eielenik a Darancs, mely szerint: ,,X, Y-t
kfievezem örsvezeúvé, kívánók ió munkát stb." Az újdon-
sült őrsvezető még aznap rohan" a Cs, boltba, megveszi a
csíkiait és felvarria. Nem azért . . - | á, dehogy! De ha már
ez áz e|őírás... 

-Azután 
bemutatkozik az 'őrsének. Ettől

őrs munkájának ós szellemóuek egysé6e" A munkáról nern
én bes,zélek, de különben a szellem a fő. A szell,e.mról szólva
az elsŐ. amit meg kell jegyeznem: az őrs szellen.,e a te szel-
lemed, Ha tehát nem végeed lelkesedéssel minden nrunká-
dat, nem várhatod e| azt a fiúktól. Ez azonban nem alkotó-
része a jó szellemnek, ez alapfeltétel. Ha ez megvan, akkor
az első az önt,udat felébresztése. Mindjárt a rnegalakulásnál
így kezdd: ,,Volt rnár sok örs, de ilyen még nem, Maid
mi . , .o' stb,, stb. Azután az órsi becsületet kell tudatosítanod.
A firlknak be kell látniok, hogy az egyén magatartása nem
magárrügy. Ha X, vagy Y. rossz fát hesz a lűzte, azt min-
denki igy jegyzi meg: ,,ilyen egy bagoly. fecske vagy stb."
Azért túlsokat ne hivatkozz aa őrsi becsületre, különös€n ne
fejmosás közben, A fiúk móg azt gondolhatnák, aa őrsi be-
csület csak arra jó, hogy a dorgálásokat alátámasszuk velc,
Szidásnál tartva 

-lássuk_ 
a dicséretet, Általánosan elfcgadott

elv szerint többet ér egy dicséret, mint tiz szidás. Nem is
akarok erre több szót vesztegetni, csak egy veszedelemre §z§-
retnóm felhívni a figy,elrneteket. Ne dicsérjetek olyat, ami
nincs. Ne dicsérjétek például az őrs bajiársias szellemét vagy,
fegyelmét, mielőtt megvalosítottátok volna, Talán elhiszik a
fiúk, hogy ez rnegvan.-Idővel azonban rá íognak jönni, hogy
beugrattad őket és ez a kiábrándulás sokkal többet árt, mint
amennyit a másik haszrrál. 

*

A jó őrsi szellem megköveteli, hogy a fiúk rninél job-
ban és közelebbről ismerjék egymást. Igen, könnyű ezt mon-
dani, de ho5yan valósítsam meg? -_ kérdezed joggll..-
Ismerjétek rióg egymást, ne csali az iskolában és munkahe-
lyen, hanem oíthoi is. Az otthoni körülmények sok mindent
Áepmasvarázhatnak. LeEyenek a fiúk a cserkészeten kívűl
is igyü"t't, (TermészetesÖ n.* együttes csúzli-céIlövészetet
no.,dólok sázlámDákra.) Tarsd ny-iiván az őrsi tagok szüle-
iér- e, néinapiait és al őrs, ha mással nem is, legálább egy
levéllel iuttaiJa kifeiezésre szeretet,ét, Erről szólván * te
tartsd számon mindenkinek a születés- és névnapját, de egy
cseooet se csodálkozz. ha a tiedröl a kutya sem emlékszik
me'gl Egyáltatában háiát ne.várj. A te jutálmad a jó munka
felett,érzett megelégedés legyen.

Az \gazí órsi szellem a bajban nyilvánul ryeg.,Jó s;9!
lemű órs§en, ha az egyik tag mégbete§szik, Tagától é*etödő,lemű őrsÜen, ha az egyik tag mégbetegszik, magától _érietődő.
hoEv a többiek latosáiiak. Etesbai, ha az őrsvezetőnek kell
hajíani a fiúkat. Ném"tudom, iri 1,"ileT]ínyetek |8y ollal
á;;';ői; 

"*.jyit-".t 
igyik tagja (véletlenül ép az őiivczetö)

Lá+ l,^l. ÁI.í- Á§ t "tiÍ taraii leheo és van áz őrsbeir olvankét hete élei_ és halál között lebeg és varl az
fiú zki mif sem turl az esé§zről. két eset lehr
két hete élet_ és haláI között lebeg és varl az ór§beil olyan
fiú, aki mit sem tud az egeszről. Rét eset lehetsége_s, .a1__óru.,--., .-,,;i+l l4ínoe}i,e _"-o " hetegct_ vasv a fiúk külön-vaóv eEyütt látosati,a me-s a beteget, y^gy a fiúk külön-
kUÍán. Xz utóbbi 

"meilett §ról a legtöbb érv. A tömeglátoga-
t4. ink4hh rseL felizpatia a betegeiés úsvseín tudnátok mind-láe inkább csak felizgatja a beteget és úgysern tudnátok mind-
;;rű L.iret"i vűe."]nkább.-egycnként, a. \f! plgjait cl-
táe inkább csak felizgatja a beteget és
annvian beszélni vele. Inkább ecyer

;§,.'

íJ,,
4i,,

i:|.

,kozó van, egymá*
kezdve r,aiEvűlésen egyíná§ mellett ül az őrs, ha pedi5 sora-
kozó van."i'gvmá"s méitett vagy mögöttük állnak. §öt, mostagy mögöttük állnak. §ót, mo_s1

rnár esyütt iáial* le őket. § avatátlan szemléló hajlandó
ilvenkói boldosán felkiáltani: ,,Megvan, imt megalakult azilyenkói boldogán felkiáltani: ,,Megvan, imt megalakglt az
őrs!" Pedip hol vasvunk még attól.őis!" Pedig ho1 vagyunk més* attó

órii*l,i, rnenjetek, ho8y lássa: nini'higzen ez is törődik velern,

Évek multán is nagy összetartó ereje van az emlékek-
nek. Emlékeket, sajnos,iiem tudrrk há1h§z sállítani, itt csak
esv általános iiáni,etvet mondhatok. Sok módja van az ér-
táÉelésnek és sok éitékmérő van, de a fiatalságlnak majdnem
epvetlen értékméröie a teliesitmény, Ha tehát jó és időálló
.illék.k.t akarsz, tárekedj ie ljesítniényekre , Mindig szívesen
emlékeztek vissza egy hatalmas elázásra, egy 40 kilométfres
portyára vagy egy viharos táborverésre.

HoEv azt ne mondiátok: ,,félóráia beszél és'még semmit
sem moÍ'dott", felsorolok vagy huszonöt ötletet, amelyek al-
kalmasak az ilven őr,si haEiómányok és összetartó kapcsok
megteremtésérel Először is ]. . (ajriye, ejnye, ezek a kutyák,
mái megint nem hallom tőlük*az elóadást,)

Azt mondjátok, czek csak apróságok. _Lehet, da a házat
sem egészben ieszik a helyére, áz is téglákból épül, Azután
még egy. Ha mindent megkisérelse és mégsem mesy §emmt,
ne"csffiedj! A nehézségc[ ar.a valók, hogy_legyőzzük őket,
Kezdj Hőlirll mindent. 

-A siker titka a konok, céltudatos ki,Lassuk tehát, mi is aa aa őrsi élet és hogyan alakul ki?
Talán nem helyes, de én meghatározással kezdqm, Még az
cem biztos. hosv ió mechatárózá§§al. De az életet soha nem
lehct beskátulilzii. Telyük fel tehát, hogy az őrsi élet az
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l. A maclka és az egérek
llokilldtp ; dr,. §züts lrrrrl. Hirnra

, 'fr$íírr talíut1,1

_ lilg..- és._íól nlucsktt cgr, ós íél 1terc
8lR1,1 c§zlk lrlcF eB},ór fr1l egcret.
}íit gontloltok : lttint, ntrrcsklr ittdItit
ielteklnlve 91,onrirrk befogirrl,r-
képessÉgótóll 60 egcrcl 30 l)$rc ftitlt
megcnrrí '/

(A nregfejtórnól blroll§lif§ §llild-
nl,riJatr íg1, gottrlulkozllrk : ltn ntíts-íól mucska máríól perc lll{rlt lll(l
má{fél f $efc1 nr(t$cnnl, t'tg1- t,gr
tr|ac§kllnak c81, ögér tttegct.tisólrtll
tHy percre vRrr §2ukrétlf, 0{} c{l|l
tlíogl,nztásához tehót cFi,ltck 6(|
percr§ lenlre suilk§óge § lg}- tl)\,lil)i).
\íriyázz: {ölllr mucxkn e§el(in tlrít.
nerrr llyen afánybttn kell serl*íiani
az idiit |)

2. Rls termész.tllmérét
1, _Á j{áposztltt nlngról r.trp1 1rr,.tr'tntival iillcttk ?
]J, líikor órik nleÉ n cltköríél!:l 1
3. .\ konyhnkcrlben tnell,ek rr

ktrrór ttöyénl,ek ?
4. F'r'tzósre ntelytk jobb: uz ..clln-".,lt}r! n ,,rózsn"-l}tlrgorlyfi ?
S. A sósku é§elönö\lrn},. r,{t$\

!l}illden évhen rljrn lel,ík 1'

6. A kolarábó gumólrr íöltl nl,rtl
1,n§}, íöld felett nó ?

?. ,\ stlrgarép/rl mlkor l,ctik ?
8. A hagymrr szárazab}l sr$t,

nedveteblr talnlt szereti ?
9. Melylk konyhakerti nöl,ón§,hcll

ían tok ..C" vltamln ?
r0. MilÍen olBJtilrlalmü nai\,óni,o-

ket lsmersz ?
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' iót-Ó" babúrrr, § JrilrIrsznuk jri} 3. Ki tudja a választ I

megv rlolurt. l tú?.ltnk cl(tt I mt,n-
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§. Ma3yarul, magyaío§an
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Ki)lllJ1,)lit{Á.(;.) {l. Ilól \.an §&n [,flolo./_ t.llll Ö\, l;,1,1jl. ]']_"" "'
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4, Beszéliünk megyarul
l]r,kültlte l Goszlola lrerenr,.

,,lilqlii u lri [".
.\r iJlrrIlli \z(ilil*ok hel!,er i,sczt,"

állitrilírvtl nó§y kitúnii kiíejezí,st
killrttttli il ..kittritrtIril" sz.ri lrel},clt,

.r. .rlt, tltlL. t;1;1;1,, 1:{}1., ti.\'l'.
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