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§§§u NÁt§ A,7,
és megtalálod helyedet
,tozó helyzeteiben !

HASZNÁID A,7, E§ZED!
a neve legúiabb él*rre nevelő, lS-féle változatbán lejátsz-
haró. tehetségfejlesztő társasjátékunknak, melyet a iól-
vásárló cserkészcsapatok szárnára ezidén

EszED !

az étet íordulatos; állandóan

Megielenlek:
vál -

l9{il. í:ri

KARÁC§oNYI A]ÁNDÉrul
küldünk. Ha valamely csapat
igényt tarthat ajándékunkra ésu

vagy értesítésünket nem kapta
december lS-ig jelentkezzék !
A társaiJáték helyett ízléses íróasztal naptár is igényel-
hető karácsonyi a|ándékul.

lgunnln ú§ fsnrkúsl[nlt §fiuntkmgt

Budape§l, Vl., Hajós-uíca 14. l. em.
Telefonok : l29-{l07. I19-23{.

úgy érezné, hogy joggal

december lO-ig. a iátéko1,
volna meg, kériük, hogy

ffiTaNTBilAPTÁn
{rrr B0 fíllír

,téli-

sptrí-o kíilt.r,,r,- írs .iáttók-ÁnJEGyznx
K ít,írnrágra ttíjrtrclt lt,*r,ll

kii1,1iük.

,l húll-
*zirljátszós turtllit,alói :

nÁB§[lNJÁTÉl{
i. iííl rövirt .zínelarrtll,

.Íra ll 3.1lll

§6hárry §u6 fl eilcóriatcrrrrcl6sről
Á eikíx,ia egyike dzoknak rul elűnyöscn.ismert ipirri niivé_

ny,eknek. aInelyek fókéni a kisgazr}ir szempontjából _. adtrtt
kiirülményck kiiziitt * igen számottevíik lehetnek"

Á cikóra évszázarlok ilta isnrer:t niivénv. Müveleti nö-
vénnyé aronban csak ae utóbtri évseáaird aiatt vírlt, amióia
btlöle ae ismert rikóriakiivét gvártják. Húsos gyökere szolgá,l
g yártási r,élok r:r"

Ha valóban helves képet akarrrnk magunknak alkotni a
cikóriáró}. r,alarnint'annak' terrnelósér:iil, triiajrtlrnkeppen há-
r{)rn §zenrponttlt k*ll szem elűtt tartanunk éspetlig:

l. hogy- turtja a kisg;rzrla a:t a vetésf<lrgójába irele-
ilitszteni és nrilytn elónyökkel jár a termelése.

1. nrás növényekhez viszonyitvn milycn iövedelemnreljár a cikória termelóst.
3. mi a cikóri* tel,melésének ncmeetgazdasági jelentii-

;égc.
A cikóriát a vetósforgóba beleilleszteni igen könnyír,

I\tint kapásnövóny, legtöbbször két gabona között loglal hc-
, lvet. ('il,tlnrirtit. tehát a tala.i tisztasága szempontjából min-
denkor kiilönös megbecsiilést érdemel; Termelése ezenfeliil
nrtg két seemprlntlról is értékes éspedig azért. mert nerncsak
a cikóriagyökérért kapott összeg jelenti a gazda bevételét.
h:rnem az a terméstöbblet, ami a cikória után következő ni,-
vénynól, az utóveteménynél mutatkozik, Azért, mert a gazrla
jobban munkálta a föl<tiéf, iobban gazdálkodott. (Bőséges
istál.iótrágyáaás, mellettt: műtrirgyik lrasználat;r, mótyítii-
sziintás. kap;ilásr;k stb.)

. A cikóriir hirlás a szakszerír nregurunkálásáért s biiségt-
sen'yissaafizet minriérr ráfr,lrrlított kö"ltséget és munkát. Mils-
t,,lha elbánás mel|ett is adhat ug,van kielógitii termést. aarrn-
lran trednr(,nt,esen mitrdenkllr csak lz a ki,;5azda [r,lgIalkrlz-
h;rt trrnreiósévcl, ;rki rninrltnkrrr, nrindtn kilrülmények kiiziitt
biztrrsil;n1 tutlilr .r cik,jria ;iltal rncgkív,int icrnlc!úsi leltétc-
leket. Ncrn mindegv lt kisgazrliin;rk.,hog1, a ciki'rriáért kaputt
pénebi,il tnennt,i ir rrtlrad ncki ói menn!,ii emésztctt fcl .r

megmurrkálás, l}átran áltíthatjuk, hogv nrinél tökélctesebb
talajmunkllt vógea a gazda^ ninél gorrdnsalrban vé5zi e! keliíi
időlren a cikória ápolásrival járó munk;it. annál keveseblr
Pénzébe keriil egi, métermázsa eikóriir tertnelóse, vagyis an-
nál több rnarad neki tisztán. Ha rneggrrndoljuk. h*g"v egy
kat. hole}on l5t}*tti{} métermázsás termés nem tartogik a rit_
káságok kör.é, az t94!. évi ?.5tl pengős beváltási ár mellctt
l l25_-1:('ü pengó között mozog, a gazda holdankónti bevé-
tele. Az utóternrény terméstöbl"lletónck értéke, valamint a ki-
szedéskor visszamaradir f.j _ órtékes takarmány * csak
erneli a kisgazda jöverlelmét, Vajjon melyik másik termény
biztosít a gazdának ekkt_-ra bevételt?

}íegállapíthatjuk már első látásra. hogy a cikóriaterme-
léssel igen is *rdenres íoglalkozni. Munkája nem, több, mint
bármely rnás kapásrrii*:ényé. kártcvijje jóformán nincsen. je-
lentéktelen. a szárazság*t * ami pedig haaánkban rendkívü!
lontos _ igen jól tűri.

Van azonban rnég mílr is, arni{rt írrntos a cikória terme-
lést, Nernzetgazdasági saemp<lniból nem minde5y, hogy mi-
lyen ipari és egyéb növények állanak a nemzet szolgálatára,
lgen ftrntos köriilménv az. htlgy a cikória, mintegy igényte-
len növény kinegnesített íajtaváltozata! egye§ vidékek terme_
lési képét teljesen átformálja, megteremt e5y jelentós ipar.
ágat, a cikóriakávégyáttást. A mezógaedasági iparostrdás
nemcsak a tökeképződés srr:mpontjából. halrem egyes vidékek
llkossirgának jobb Íng}.ri!,}ztatott§áEa ór,dekében is minden-
kor csak előnyós, 'H*gv el aztttán más iermelósi ág,akra is
keclvezii hatással yan, iltt rrrinclenki elsii pillanatra tisztán
látja.

.|ól teszi tehirt az a gazda. aki -* ha arra alkalmas íölel-
jei vannak - az egyolclali gabonateimelós helyett kapás nóvé-
nyeket * tehát cikóriát it ttrmel. _ Kiegyensúlyozza ezáltal
azirkat a nehóeségeket. amelyek e5voldalú gazdálkodás mel-
lett a glzdát órhetik i arnellett segít, óppen a,mai viszonyok
mcllctt h,rgv, e kiizcllirtís se szetrvedien semrniben hiányt.

, :,:
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Xxlv, Évr" c, szÁrr lral, t §CE].íBER l

§ZOMORÚ KOSZONTO
(A Főméltóságú Kormányzó Ur névünnepére)

Á z,illáru, lllgyhil umgűs szirtbe uág,
az, ,ül(.gre,meg, s kelnérlyen áll trlaúbb.

Ha biiszhe tölgyneh arkán ltarclja el
a legsrebb ágát , .. tij hatást neael.

§ ha tíiz, erejét acéIon Próbátju,. .

csuh edzi azt, § a próbát jobban állja!

Á szirt, a tötgy, acéL , . . 'I'e uagy, Nugyúr!
Es ni csodálu,nk ,, . bíiszkén .. . szótlanul. . .

mert 6.jP,7ph némlt, csak szemünh ragyog"
núnt magyar ójben fénylő csillagoh.

Ma nem höszijnt * .rnint régen * aí,g sereg.

Nisx' nenrcs telked aihar rázta m-ep;.

§,sadtlám!árta szíued még saiog,
s em,ísztő tíizként lobog bánatlsd.
Teh,inteted a íellegekben jár .,,
hol u Sas tit jtit hénileled taló.n

Mu nem beszélünk! 'I'uctjuh * íáj a suj,

az ürunePlós ?ntl neln nehünh uuló . . ,

Csak eljöttiinh ., . hogy itt legyiinh L|elt,d:

Es érezd,, hogy a ,szíaünh mily meleg. . .

Hogy lásd, szemünk sugára tiszta fény , . .

Es tud,ct, harunk műént kemóny acél " ..
'tehints reánh ... és méIy sebed, ha íái,
()igasztalást híi náPedben lutátj! ...

Egy sóhaj hél tna m,inden rna!:yar ajhún .. .

Iühon, aagy ü messzi Uolga Partjitrl . , .

Egy röPke sóhaj száll az.ég teló . . ,

Az ür Isten Szsnt 'Írőnusu eIé. .. :

. , .,,Mi Atydn{t Nézz Ie ránkl Kihyörögae kérünh!
A Iegelső n?agyart,

Karmónyzó UrygrtaL
crőben, éPségben

Tartsd meg, ő, nainéhünh .. .

'Tartsd, ?neg, ó, minékünk!!!"
kékedi SÁNTHA JÁNo§

. §egííség!
. ,Yagt:. két éue íörtént, ]\Ioszll,uúban. A jeges ldtdtitt elesik ualaki. Fekve matatl. Erzéketlenül rch.an cI metlclle _a rabolasulcai n{p, Naggstlkdra a rendíirhíuúsdra ini,|Uelá úll egg rysitott tehergéptkocsi. iitrűiai, Eluiszik. _ti"ész: niacs touúbb!

- Csdft a krísztusÍ ltitben neuelkedett magliar-szemtaiút rúzza a hidég.' Ez mdr csak'csord.a! Nem !úr:sadalom, CsaA, elp.
túrsak. A|em testuérek.

,.,.Jo! annak.a.tdrsadalomtwk, népnek, amelgnek atomiai közül az ützés, a szeretetlenség, a felelősség tudaíúnal,, hiúngu
kiltlgoztn. a kohéziót, az összt;tattó erőtl ]Wert ai emberiséó gépezetének csaptiguai menlen .jíanilnatr". ha o lelebarúli síe-
r9!et,,olaja besrúrad., Csikorogoa, uisítva, |üstöIögue íorowak, Iussút]ó 1or{as§Őt, ezlrt fuíngsÚIgozta 'a uilúd Meguultója.
qm:K:Jr a néggezer éues önz,és pora alól kidsta a |öIdi éIethez tartozó e|redeli hasznúIati uíasíídsi.- ,,Amil a ligltisebb entbtr-
testuérnel: tes_zlek,,nekem ll:sziték!" Maga a |öIségjes IJristen azonosíIia nrugút a legkisebbleinkket." Ennyirc "|onlos üzent-
anaaga u. uildgnak az entberszeretet és annai tetíreuúIldsa, a segítés!'
.__. F',edig nem csak ,,lellkisebbek" uannak! Ott aannak a szüIők, a testuéreA,. Akiknelt ióuat larlozunÁ,, ÁÁ,i/c |ajtúnkbclicA, ,. .

Sőt_ol.t!!nnqk, akik neltünk rosszal |izettek. Mindnek segítenüák kell! Tallin mosollilul, lakln munktiual.'i'alún lürclent-
mel, tc#tt aiündékkal, De mindenké9ipen üggasen és ggoísan,

Az dllat érzéketlen.ül elmegg uergődő társa melletl. Nem érzi a segltés srlilt:*égességét,'['a!ún nem ís luct segítctti.
A,r anber * ha. ,,emberln -* segtt, ha twt,
Az embercbb ember {elkészüI, hogg ercdméngesen segílhes:*tt is t,erespe ketesi a segtlé,si alkalmakut,
lÍ?rl löruénae, iwgg -.uhtll lurl, segtt!'' l,,. li.



íil,s# llt{,"l li;{ í]iT'

}§ii*y,k* rrrí;!l ti*ii96; l csriklrl tiil rrl:1r l iá nak }ir;rrt llil*íit

llir trrr (irrcll.r. lstc,,.iir hrrJril,ílr lrit",t,si:: a l,,ii;rl,il!.r!ií,k
;;;i; ,;;,,;.ir, ,r,á, lrt,r,t,,y iil,t,nk"r, sr,"k;i". l't lct l,"
lilritt,.r .illrl,r8;iltak * ,rr,,i,i,r. lir,{y a kirlily;rsrr,,ltry sittíis

.qyill,sasír§,4iri 
'igyckcerlii ax ,,:rki:iyt]!i i{}i{)irv l'qló, ilk i*

'kisietr,,k',i 
b,isi,u-at',rl s:lukálltziirilrlrjílra. l:"1iv };lrlsl'rk ilil

q;l lrrcrríik.,{
T)*bug & í"tit8V lil}ljii, u}rliliy lip;,ri ió;resekit*l riiiit,

,Jt,z"rrch;t ll,v.lk
ütt lqllt a sartkitllt,liv crk{:lyútr tt,ir4r itqillliil,*l

lt,ric**ttlt:k ,, 1*,yilsrlk {*ié" A *ill|yir§íi?i}íly, ínt,;gr:ii! kt:

z*lr,ii., ;,. kcrzkcrri| rls}, lib,,!i, rriirl{ cgy íc}ii:r, íi,;l!*l,írii,

llt,cn*ltl ! [ jr*ln ! ** sí,llrajt ií :,}iií{\|ílit§!, {}lry § l1l
;,tlv-rs/,Ív liÚ..srir.Ó l.rirlaIrrránek ltartr,;tlu c,sal,ti,iik \l,{,

,,,ó,*,.--- l"'tilckl - valnuri l;ús sc}tí,s ii<:r! r;r s;riull,t, "
i]ni {i* l,ál rrláskllr. ili elt:r*tr{, l,rrji,sh.,,r is ;iliia*l ]ti j'i:!l,cl

",, 
í'óítr,. § lltír§t rir*gis! valalni sartt,tlr:gás, v;rlalr.ri stitra

rtt:ryl d:rrelt *yz4r, ielqsri fi]i:p; §7lYi"tt}tí.. tr§tlt. {'*itr:rn] cic

l!,titii1 ó§ xriért? hiszer; hftt*li, q:l.ős tis irgl,tls vitiz! n }iii_

Iiirr!:en is nlost ;:sak vltlr.íóg t:li, {í;{,li}i:11, i,ttlln í*gvt,l,::,lr

i:ilrt-yirrit , . . lgy ;,t,lagy.trilzgirtllii, trllt6áiiak k{"í:s !ri",,ils-
lti ,it,lr*n" ,,.oriii ,rt,,riii; :gy' 1;r,l}llií[i, i:sitílirni rl }:*li!lrdi!

orilXl;lil {:*!*1nr*t, Kclói:,cJ,l i,r,llrii scí{ a k**zk*r:íi i c}rór

,g;ilarr,b.ia ltrvilll!i ó.r ;i ltrinyiiktii rlesak;i"j/i l,i,t {st:tlti,,:gq:l:

hri*tlirrtf itk ir: kijllrli,l,,l.
i\ 1';ítllí,l li;it,;,r" rilt,l1rrlrii, {r.,kr,rr, §7(rlltk, l'il§\'i!|í

rliik íc! ra,itngún ar rtItnitlryi!r.r. Mrg,ni;*rl.Ear.i11 a k11

sz,,,rn u,{,5 .11yrr., i,iiv;liá§i}];r ,Jí: víIl"]t5l FJyclgtilll ,,,,r1l

,r Iiill, Millt iúl,,l,ik t]ttj{ lil;rli'lj] §l(,Ii !ti)V('st,, iritrt,i1,;,t i!

Nilbxrr, 5lirtlsliltlstllygtisair búlsút i;li ie líi,ld. Á lci i,{,i}i)!,.

zóktl 'ai*t{a, urtniii l(lhirylrrii.l 
'*t;ir, 

;r:irit,lr li Élr,isi:, rll: ir

lc*tint,,;ltr},c, l;ii.;ur ltttg!'t:rr,iillrt,it cg1l L1,,,,j11l;15 |t rlii

.,v,,t f riiva. szirltt, icszuxt,;,iirlik a l,e rrx gii l<',,

4z.,ri.irl. l,togr",,,tl;t:il a l/rlrirh izritrriliiilrt,t,,1.1,1,li:
{vrl! irti l,ik, lrilrk.rni.v;r hiir;liinti ;17 izg,ltlrriitsa:! 5?,i,|) §/,a

iiá,{s;i6;,,r. k{.t lúl.,ra 1llí, rn*q,túncllij,' ;ri;rg,át *ii hrtgsralt

r,1,1yúiu,., 1"1ytrrs v;i,l;tilhll ie ircii.il A *cl,*pkísórt"i i"o tllíjii-
;*.J,,! cHi,,],, gyr,lsnirl,r iip,r:ti:ssl:!;itcilliy(,§ir!'r 1l"r'lik l,,l irz

,it *'s ,iíl;,,gti- íátv,,lt ,:1.{,iizI ar cItrrt rrlik rllítrr,
iti, *,u§ <iiix§t,* r:ri"rpórlrk hc l: r,ltrkapt:, l,}a*y v;i-

*'rirlik J'ck*te, ,rurnnlr" ,.z:iri,yiri,,;r1 a ií!íiilak, 
"i1"1}i;r 

,rr{r,

iiu*l,,r, irkarlr;r ttiilh* i,.ilryí|lri ;i rllrlst clrrlqnők ci{!'ií,

|\ó;rtn txctrd!l*. vílírgtalarr *,itsna"l*írb* .piii*,lt i,i

l]*rrt'o r:i,lilvú6i ntJ*pal. Áli§, sn,,r""t,k{irlrltt riz. él!§§il §íi,v

küt Lir:il r:silLrg; iiil,k is í,trryrilru,"lt , ttlr:,ru*hllk irir *§-y*,

ri{,illótr:t, l,elcjekiiclr*k v**tag |*th{iirgyilkllf,,,.;ricivtr
l!ir ikli itrk. ,lr rir,t,r,- srcl.tni,,i, ;,11rl5| {1'ít rrrli* cli, 1ttit,' Fi !érr'ítna is rrna$.i ra kaIryal,íi,r;rtir' silf ét .!i,ill>rirl\, 

<:

ue.t ói illta a cscrr<lct. fig,y vili,rnlisrtyi t,érry rnégrs kiseii
ki,tt .rrnlurne iyik szot,á}lril. 1!il!i,l Gizclla ..seohir ia. vtrll

*r, firrgit irnó*Jktle*tt itt * **p;yát_s3{)íty.. an ii tr{i*. ti*uta_

!*lkir, vitóx íiáért. kit llrur{nek hívnak,

,j

lr4lrsnaJii késő-allerlnyatig verte ir lovitsokaí *; *sii.
Alarlylí: pór,ban indrritak,. fi:kete sá.rba órk*ztek !.,r"-

sírtt,;tirni i-ljtsi:akirra. ie a esatakrls fö!<ire . senkinet ;etri

vt,it ire,eivt" l§yereghel' rnaracititk s ki így, \i útg,y ;r:i,-
h;i!t*, nra,g/rval eifiitetni, irogy aluszik. A lavak ,{lt,{

itrtlrie k tl:}iire errgerieluresen, nagyokat c§ppüiíva ; sár,
t"larr. Mitnt, lniistriig:l alktlnyatra etr:illt vtigre ae **ó §.

Ai, cri,sz"rra§ri hiállavalír *rőlkiielóstől pirosn ó,,.p,r:s

,,ar, v!s,izárrir..rrkrlrlruit a icvasokra, kikr:rck 61i151 }":íl,
t,rij uk. ,,,,,,a,, eiiilr,ői. áttit. Végig ragvrrgt>tt a v irJi;
í{ny l,r.irtul*ner.l. }oylrstln" 

-ltlv,}t"t, 
f*igy,,.;ren, ,Á fl I -"ve ,

i*k" lúszr!lak, sain*s virágk*iyhek *sőcsepptr;,yi: n 1yr:i

r,l},a*ak v,rll;ik ebbcn a küliinils ragy*gásban" n ,i rtha
,,i;r,,srpllck ]Tr:]|r,ttak vrllna az óglliii ,

Árutíur eilrá;i,yadt a nap is a haszta}arl *róli i eiás-

bcti, aliltt*rut * íi§"a, iir-egesinek nrár szcrletrőekiirt,1,l i ar
trttilh*rr_ h*g,,v 'i:*takari*n nrindent szürke p&lás, il 

"9;,i,
A csapat riiviil l:iegáiiás *tán ulra rneg 'i lclrrll

t:iiirt{*:l*. Árt !ritie először rni,nrlenlii, nlik,:ir íj}tra, l ]iíi)lt
;ui. elsii á|lj, h*:Nv l*tá!:*rrlzás !esz s t]rtlst imc;, t trlgirlt
t*cltni iqrti! ,rki *e* les{elte a fírrarltság,át sr !;ir is
trttr:, htlgv il,tll,:rítr,;n ncnr kívár"lja egv tagja §{rr ; l ltl-
,;aglás{. 'l}* 

li*rrr: úr csak rnent elóre, rnirrt}ul nc; rt ha!,
i,;tí r,iiln;r s{:írií§ii.; uielrt i,ankadatlarrul, c{yenesi [,i*s-

sirti lc;rtata{lt m*l}ille aa úríiak csrlpr:rt.!ir, ttre seln r iitt*,
set:l };i'ttn m*gttt ll*m igcn ese i.t szó. l-{ai}gaita} : L§.1i}

lii:lr;, }r<;t"kll*riak nleg a'lovak, lnr:g,ijerlve az er l i llri
alti1 kilrlpa}i*lrlri &rnyékoktól.

*- 'í'el "-* iie rl o.1;r Ba }naíia {}elríl}rrlz tj,n llxrk

i:;1iíl:l irr,csr,'l'ass -- rti:zd csak! rrrár nl*gint iitt §"i ,§ eu

a {'t:irc:!tl l:rati;'lr! , . .

*- Ae ii*r! * rréz ell'eié a rnirsik, -*- Fei*rr lil,tr';l

kísór ax rrát, minktt" {,Io}ió lesz az, v;tt,y t;rl;rr
t§r,r111,flgr* náe kérdíin a kót sternprlir, azutiitt r, zik ii
rr:prlcsii rrlariarat.

* tJkk*nra nrrlíliltuil * nzaiacl ki {-itjaa s, ;i"iilr a

seti, r|r, niirli:lrir rrrei;-hínta vr,}na. b,lssrLis !icrJt1 l íju,lt(]

,,iiio,u * *zer*t" htl§y ki halltrtta: scnki! Aki hal t tta is,

o"--i, gfin: esrti, iiiegenűi, -- ígl,,.ránr{íiva e5;r 1i, vái-

ni*iiiu!, uor.,t !:]l nctrr rntlzdlrl rrle.,!liiliiiik! Mtl r , §y}es

;ihtl! a! a htrceg kiirül silá}ldos!
'!'ass rlrlavil!an i<aján szeíT},"iiel a, ,,he ;,ceg ' _ 

srl"lle

{"*iil áhlia ,,t e'lnrcst;ly.r.:dik. }'íern, akarta ugLillni ,ie ir,irt
,,ruuir,rt . irrk/rilb }rillíglí.r,tt. de r,l,rllcn a hallgat;,tl trall ts

i,",l,:.: v,tlt. ilrgy {á! nckik, sérti büs;kesc§üki''| .íí,...ij!
szó, ,,!tct"t:rtg", lriszcc rrlég nern is o}yan 1ó6en ^ ,ul tírl

ték rraiiásként cgyrnást s mclst tnár nrrnt j_O\c! { tt. u1,|
Lai ' klsúr5etik. 

'Hánya-"§t1_ büszkcsógilel lá :, rtltlrtak
'l'rt.l; g,lrlÓlrlatai sz,ritlanságábarl is, Néira t o;tnóztllt

M,iS( }Iit K I; t..ll;Z []
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(},ejzára, cie a*nak trős*rr !t voli §zesve a feie.' Nyil-
ván ő is iiyesmin !áraita az eszét,

Ar ir {cket* nrac{ár rneg: ott retrrclcsett a herce;; kő-
r,üi; lroi előtte volt, h,*l feje fólótt, hol eltünt, ho} rneg
csak elójótt, rnirrtira e;ze1 akarf volna vaiamit mon-
dani §]mrének. §e az csak rr:esszenéző szernmti iilt
{ovár:, nóe és ntm iátja a m;rc}arat, a piros!ó ógatját,
hol tópett palástjárralt utoisó pircs rrlngyait rnosi húzzit
maga rrt/rrr a számrlziitt nap"

Éppcn csak, hrgy kicnit nregbiiient a Gönciil
lzekór, líxlja !*fel{, rnikurra rr:eg,érireztek a i)uyráhtlz"
A ue}róe, *iitói feilrők miigött buiócskát játsró ilold
eziist kér,e.ie vógigszórócl!k a nagy, szé}es fo}yón, Vég-
ltie,lt c,rcnql voít,

Á r:sapat*:t §§y percre lcnyÜgÖzle a hatalnias, Í'e-
viz, xlelyrrek túIpartia- a-távo}ság végtelen sötét-
vezeiett,

.{.zutáli táilul i te rtek,
il íiatal ú,níilcból, e§y §er,€s szolgából összetevó-
kísóret r;eIn s*kat gondolkczctt azután a látotta-
hanern. ahl>gy a sátrak lábraálltak, gyorsan be-

ketc
lLr}t

(li}tt
ktlt;.

hajíttlttak mag,rrkba egy pár falatot, utánaküldtek egy-
kót kupa bort s a,zr:tán be a sátrakba! ki-ki a rneleg
börók a};i. 'rőiük ugyarr pattoghatott kini a tálrortűz a
fák alatti tisztásoni Csak a szolganépség ténfergett
kiirüiötte" Mirrden úrfi a rnaga i<ényelrnére gondo}t,
ahog"y §uu§íosya eldőlt a puha bőrön, Eszükbe seru

"i 
utltt a herceg. Emre.

§ogy azután a tűz körü} nen volt egy iirfi senr,
a szolgák bátclrság*t nyerttk rna5uktól s köréje tele-
pedte}<, Ki ült, ki kilporgott ós szaporán tördelte a szá-
raz köleslepényt, ki hasrrránt nyúit el és bámult saótia-
nul, a tilzbe. A sátrak íetről mosi furcsa hangok törtek
etrö, A szclgák egynlásra kacsingatva böktek ujjukkal
a sátrak feló, hrrl ae úrfik horty*gtak, §gyik a sok név-
telen közlil, mó6 meg, is jegyezte, }ro§y, . , ugyancsak
lx}ar.ák a lóliürtl . , . Aeután, hogy ezt is eiúrrták, egyéb
híián, egyik társukat szriiyongatták, kinek mirrden
tagja reszkeiett a hirleg nyavalyától. mely erősen ha*
latrruat vett v*zna ttstén. Majri belebújt a szererrcsét-
tren a tűabe, de nrégis majd megfagvott. Alaposan át-
íázlraiott az {rltrn,,ü§üpa, sár voit mindene. No! göt-
hös! "., nyavalyásl "., piszlcálták, grinyolták társai s
elmen6ben liikték e5yet rajta. De mit bánta az nrcst

akármit is csinálrrak vele. §ztiríttrtta a száiát rrrindeli
erejér,el ósszefeié- nehogy kiszálljon a iélek belőle,

Már váltottak az őrök. Keménynóaósü ,szerrlük
egvmásba villan aircrgy egynrás elött állnak .. . §mre
úr rnég ébren varr, csendes rninden. A lovak feié több-
ször clm,ózz|. . . , azza| az egyik alvóra, a nrásik rneg
pcrtyára inclult a tábtlr körül"

FIARMÁDIK F§_í§Z§T
flgy kidőit, odvas fűzfaderék,.,n ült a herceg, tá-

v*lalrb a táboriól, a folyó partján. Olyan mélységes
csend volt itt, hogy §ok§zür nrég a szíve dtrbogására is
{elneszeit,

A part kavicsain rnegcsiirrent rrÉha valami á}r.nat-
lankodó hulláxrfodrocska, c§acsogott esy keveset, rnaljrl'
elsietett vissza. §z volt minden, amiben az é|tt za.ia
híri adott rnagáról, Jóleső csen<i feküdt rnin<trenen.

Flmre gon<lolkozott. így, iiyenkor pi'her-lt }egjob-
tari, iiyenkqir ólt rrragának, rnikor az álcm csendtssé-
.g,óbe hullt vissza az e&ynapos élel.

* Istenem! * sóha.jt iraikan. eigorrdtllkozvz, -rrri rrlinden eszébe nem iut ilyenkor az er*bernek, mi-
k<lr a csend nyito5atja a leikek aitaját! Varrnak olyan
pi}lanatok, mikor az ernlékezés a gondrrlat gyors szár-
nyán pillanatok aiatt, az öntudat ébredésétől a való
idáig, vagy még ezen is tril, a kópzelt jövóig, száll. az
ember . ,. kutat, keres valarnit, vagy valakit. Árcok,
e }mosódó mozzanatok, emberek, történések, bánat,
öröm nrúló percei. . . ebből tevődik össze egy nap, e§y
élet. Arnit ebból el tudsz lopni, a?. a magadó! a2 a te
kincser!, ha fel tudo<l értékét fogni . . .

Halkan, féiősen valahol rázendít egy kis iücsök s

húzza keserve§en a nótát; Bnrre :rrosollyal forclul a
hang irányába. . .

- }{űzzad, húzzad! * €sy clarabig hallgat.ia az
eg,yhangú és niégis érdekes nruzsikát, azután ú,ira gon-
dtllataiba mélyed.

Hát holnap megérkezik a rokon, . , anyám unoka-
ijccse . . . tatrán rnég hajnalban átlépi hqió,iuk a csalió-
közi gyepűt. " , folyik a vlz jő| * réved gondolatai
közben a sebesen {irtó folyóra. LIgyan milyen fiú leilet?
anyám tizennyolc évesnek mondta.. , nem sokkal idó-
södöm nálánátl

§lgondolko,zott. A várakozás csendes izgalmában
próbálta uraga elé képzelni rokonát. Látta szép, sudár
termettel, erősen, magabízóa"n állni, szőkén, mosoly-
gósarr nézni, na5y kék szemével. Szinte inég beszérliét
is hallani vélte, olyan uősen elképzelte rokonát. Va-
larni átrezclült most lelke húrjain s a képzeit felé nyrri-
totta kezét, hogy elérje talán? hogy kebiére ölelje ta,
lán?., " de jaj! mi ez?! a délceg alak összeroskadt,
mosolygós kék szeme zavatos lett, szőke haja csapzot-
tan 1óg,arcába, szája körül iébolyodott moso}y ránga-
tózik, kardját messzire elhajítja és kupa yan a kezé-
ben! nagy boroskupa és iszik! iszik! száia szélén cso-
rog ki a btrr, most elhajítja a kupát, nagyot rikkant s
vad kacajjal nevet a seembenézőre"

- Nem, nern lehet * tör ki Emréből a szortrngó
íéltés, de a képzeiet csak integet nevetlre felé s dülön-
gélve megy hátra, egy-re hátrább, az etrérhetetlen rnesz_
szeségbe, a senmibc.

A herceg fáradtan törülte meg verejtókes hcmlrr-
kát" Legyintett egyet. Mint a többi, ez is olyan! milyen
is lenne más? . . .

Hátranézett, a csendesen alvó iáb,or felé, melybő!
ae óietet csak a tÜz fónye jelezgette.

{rrol},t]stj §k.)
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Fflcserkószünk 3, számú parancsdt minden cserkész-
vezeLő kíváncsian, nagy érdeklődésse] tanulmányozta ál.
A pq3qncs ismerteti a régcn várt új cserkészpróbákat.
Hogj*t69 is kellőképpen tájékozva légy. A ,,Llagyar Cser-
kész'| most veled is ismerteti azokat. Olvasd át szeret,e{.tel,kész'| most veled is ismerteti azokat, olvasd át szeretettel,
nagy figyelemmel, mert az új pfóbákbót meg fogtrd érezni
mozgalmunk célkitíízéseit- lelkét és kialakul szemed elótt;ö%#il"dik.öiiiiítö;ö;it]"l.'ir.ői"ő,-'ű;l"it,".;;fi Ja"i,ioiimozgalmunl{ célkitüzé§elt, lellrét é§ Kialakul §zeme(l elótt
az új, karszerű magaar liú alakja, akire a hazának "most
és a közoü iövőben szüksóso van és leszl Míluen íiú ez?
az úi, karszerű magau liú alakja, akire a hazának "most
és a közoü jövőben szüksége van és leszl Xlilgen |iú ez'|
Jellcmes, bátor, edzett, rrüában, ételben igénytelen, fá-Iellcmes, bátor, edzett, rrüában, ételben
radtságot blró, a terrnészetbett élni t
szereti a kitzdelmet, a nehÉzséget, a teljes

ételben igénytelen, tá-
élni tudó fickó. aki

a teljesítmónyl, ai{i be-§z€reti a kützdelmet, a nehÉzséget, a teljesítményl, aki be-
csülettel teJjesíti minden kötelésségét ós bátran .síkraszáll

:.j í. SÁToRvraRÓ c§firrK]iSZ. (l1 éves,)
fróbaJeltérry t a cserl6sz|elvóny'(sárgaréz, ill. zöldszinü, zornárlcozott).
Elóleltétel: Cserkészlogadalomra akkor bocsátható, ha s*torvcró évc

alatt:
a/ kütelességét {iskola" rnülrely stb.) tthetsógt(ltez rnértcrr jrt|
teljesítetett;
b) isrneri a rtemzeti itnádsá§ot, Hinrrtu§rt. Sztizatot, ltetrlztti

, jelvényeket;
. e) a cgerkésztörvényt konrrrly jóakarattal igyekezett élrri;

d/ vallása elólrása szerint buzgó lelki életet ólt.
I.. A lr&om htsórr6s próbáia: ,

Anyag: A cserkésztörvétty úi a íogadrrlom szószerinti, isnteretc,

'"*trlÍ;.'á;,.srrolt egyik összejóvetelerr, a nlikor a túrvényck isrrrc-
retcben, elóhalarltak, jelzi, hogy meghalúrrzatt idón belitl hároni kísór-
tést kel} kiá,llani a próbához. melyrtek pontos idejét §elrki §eíl1 tudjil
elóre. A klsértést rlenr a parancsnok végzi, hancm megblzot,tju:
diák, cserkész, édcsarrya, istnerós stb; Ha an eLső }ísértést rrerli
sikerül kiállalripl a parancsnok'a sátorveró csgrkdszektrek a kisértóst
követ6 összejövetel el4tt elnteirrdja ezt az esetet a n$v említést:
nélkül.)

. P, Csodaszarvls prób* !

" Anyag: c./ A }tun-mag_vat morrilakór alrrpos isnrctrrte;
üJ rryil kósl:itése.és nyllrrzás, célb*lövés rryillal;
e J tryomolvas:is. Iitrilreri és állati rr.vrrlnnk líregfig"vclésc;
di útjelck;
l:/ §|lrjeI!k és 1---2 állati harrg rrtárrzligal
ll eg§szerű csontók;
9/ tájélrozódás (világtáialt isrnerete, csiltugkópeti, rrdpi tl-

rrcvezések is);
lr,/ fetszerelés, isornagolás, királrtlulások;
i/ kétszentéIyes sátor íelverése:" ii t{izgyujtás. szalonnasüiés;
/tl egy éjtszakát tölthel sátorbatr;
U legósibb lrépdalaink közül €gy,tretlőt islrrer;
,n/ irinreri családja ercrletét;
n,l nap'Bal egy óilrt egyedüt tölt az erdón, tapá,satalalrrirril

hcszámol.
!}, Vaagyúró próbrr :

-4nyag: a/ Ilgyérri ds csapat (órsi) játéktrk; ínéta;. lovas}i*}rorú,
szántháború;

D7,,r,asgyírrt'l" játékrrk, pI. tókehasogatás, r,sillagugrnr,
kakasviadal stb.;

c,/ íutás, cserkésZrriánet, hegyrnászás, kötélhúz,irs, kőrlolrás,
íáramászás;

d) Yz g fát felaprit; 7s m§ földet kiés.
{, A ezemíüle§ llú pnibriju :

Anyag: a/ Napi iótett;- 
b ) cseikésztisztelgések. cscrkésze6l.r"euruha, cserkészratlgrlk,

életmentó kittintetés, raj- és Órsi zászlír, seolgálati jc91,;
e) a család szoloálnta:'d) a minderrnapi'ismerósOk (postás, retrtlőr. hjrzméstel, sttr,);
e/ a lakás környékének ismerete 500,rn körzetben:
lJ megfigyelés (ember, ház, virág, állat);,
0] köileliedé§i i'zabályok és jelZések, tilaloutfák (Irrezci,

erdei jelzése}):
/rJ, magafartás szolgála tball;
i/ kímjáték.

rl, UT:I]ÖRŐ csIlRKÉ§Z, (12*-1,3 óves.}
Próbatolvóny: ,,tógy róscn" íellrat. Az eddi$i elsó prtíba jelvCnye.

l. A tnnltvály próbúla:
Anyag: a,i Önncvelés a cserkésztörvén_"- alapjárr:- áJ vallása előírásai szerint öntudatos le]}.i

el kötetességét (mindelt erót beleatlva ós
jobb eredményért tiirtette) í.e§esíti:

d) a hozzá hasonlókkal ö§szetart (r,alláli.
készközös§ég).

9. Ilalász-vadász prtíba :

mínden §zép é§ jó mellett és aki á cserkészt-örvétryre ala-
pozza élstétl Renrclem, te ís ilgen |iú akarsz leruü?!

hz új próbarendszer öt korosztúIgt siab Ineg, amelyljck
valamelyikébe í,Ietkorod §zerint te is tartozol. Mindenki
a koro§utályának megíe|elő neuet viseli, Igy a fiú 12-ik
évéberr (tl-ik ótetévének betölté§e után, diákokrrál pl. Il-os
gimnazista korában) sútoruerő cserkész, 13*14 évében úttörő
c§erké§z, 15--16. óvében áonftercsd, cserkész, 17-18, évóben
hon|oglaló c§erké§z, betöltött lE-ik óvétőt (pl. érettségi után)
a íéríicserkélzetig or§z,ágdpíló eserkész. Viseli a koro§ztályát
jelző jeluéngí, Az eddigi ,,rower", legénycserké§z", öreg-
c§erké§z" stb. elnevezések megszűnnek,l

A korosztályod számára kijelölt próbákat kütelességed
a rendelkezésre álló időkerel.en óelül megállni. Nem leht,t
elsietni, sűríteni, de nagy szégyen volna elmaradni isl
(Elnrar'adás eseién, továÉb keÜÖne viselned a tiatalabb
korosztály jelvónyét.' ami pedig ,borzalnras állapot
volna . . .)

A csapatparancsnokok megállapítják, ki melyik kor-,
oszlálgba tarlozik és gondoskodnak róla, hogy mindenkt
fokozatosan pótolja aát, ami a korosztályának megíelelő
próbákból még hiálryzikl Ha ,,§áLorverő"-néI időseöó fiú
lép a csapatba., az is az életkorának megíeleld korosztályba
nyer beo§ztást és a következó korhatárig pótolia mindazt,
amit az előzó, átugrott korosztályok nyujtottak rrülna szá-
nrára.

Az tij próbatervezet egu esztendei próbaidőre, 1943
íizeptember 1-ig szól. Ezalatt vezetők és fitlk egyaránl
gyüjtik tapasztalataikat, jó gondolatokat és azokat gotr-
dosan feljegyzik. A Maggar Cserkésr is beáll a munkába,
egyrészt azzal, hogy minden §zámában |oglalkozni íog u
úi próbák eggik uagg músik kérdéséuel, részletével; másrészt
udlaszol a hozzd béküldöu kérd.ésekre, (I-Ia tehát va]amil,
n§m értenél, va]qrnire nézve felvilágÖsításra, §egít§ógre
van szükséged, írd me8 röviden a Magyar Cserkész szcr-
kesztőségének. Mi maid igyekszünk ponto§an vála§zoltli
rál) De 6ppen így írd nieg a:iL is, ha valami pompás ötleted,
gondolatod van a próbákkal kapcsolatbanl

A fócserkészi parancs azt kívánja, hogy az id,ei úioncol:
mindjárt az új rendszer'szerint kezdjék meg a tnunkál ,

a többí cserkész pedig mielőbb, de mindenesetre a jövő évi
tábor végéig térjen rá átl
, A próbdzús mindig valamilyen élnrériy keretéberr
(kiránduIás, teljesltményverseny, játék, portyázás, gJ"a-
korlat, táborozás §tb.) történili. mert a c§erkészet nern
elméleti tudomátry. (}.,Ie várd tehát, hogy a parancsnok úr
lei,il veled §zemlreIr a zöld asztalho4 és ünnepélye§ hangon
felszólít: ,;Nos, fiatal barátorn, beszéljen ve]§nr a §átor-
árkok mirreműségérólí....") De történhetik tlgy is, h<rgy
parancsnokod, alapos megfi8yelé§ után, egy§zer csak meg-
lep azzal, ,hogy ezt vag' azt a próbát megállottad! (I:]z
lesz a kellemes meglepetés,)

Próbakönyu egyelőre ninc§. Nincs tehát iskolás lecke.
fela<lat: ,,Á legközelebbi órára feladom a természetismeretet
a 96. oldal elejétől a 10t. oldalon a mókus farkáig. A lrar-
madik bekezdés kimarad addi8, hogy: vaddisznó. . ." Na-
gyon fontos tehát, hosy tisztességes cserkésznoleszed
(legycőkönyvecskéd) legyCn. Ebbe aztán írj és rajzolj
bele mindent, amit vezetőid rntgyaráznak vdgy benru-
!a!la!, Igyekezz, hogy a te jegyzeteid legyenek a leg-
jobbakl

Most pedig röviden felsoroljuk az'eg§et ptdbék köuétel-
méngeit, végül-meg .e1y áttekintő lúbldzat lesz segítség"edre,
hogy az e8yelőre még ismeretlen terüIeteken jobba! tájé-
kozódhass és el ne tévedj a próbapontok útves_ztöjében.
Ime, olvasd!

4

A nrggy11 erdó-nrezó legendái, mágytlf állatlnesék (plti.
Bársotrv: A rabkirálv szabadon)l
l,ernrésáet mcgílgycIés (rna<lár, bog/rr, virág. fclhő, rrap-
sueár. ,víz. lel;euó stb.);
taiasztól-őszig ireeigliglel egy fál vagy lrolrrl)l az clstj
rügytóI a levillhullá-sig; jegyietcket ,készlt, csetlcg lótt1,-
kéÉet, vagy rajzot;
iájOait oía^.. ni cc* iizetites, ( v a'rtá szszó va l l let:se rkószd,s ) :

nyomolvasás, az'brszágrlt,- iz ösvórry-. ir2 1rlfl$trtutatl;t
nyomok;
ai időiárás ismercle magyar népi idüjóslás;
egy nrippalt egyediil tölí az ertlóbcn: tapasztalatuirtil
beszáulol:
vadászati ismcretek (vadjárás, le*ek, várlryomok, a vad
követése. a vad szohásai);
halászatí lsmeretek (vizi élet, pákász élet isrrtercle,
vízenjárás csónakkal, evezés ladikhan),

életet úl;
az elérhetó ltig-

ttetttztti .$5 {lsBr-

Anyag: 4/

b)

c)

d)
c)

í)
c)
h)

i)
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?l|V|t§W13..,

}''...

il. ,t vórsr+rz.írlós prri-
báJr :
.}nyag:

ol orsi életc kifogásta-
lan ós tevékcny egt,,-
ség, iisszetartás, Íra-
rátság, együttdolgo-
zás, itldozath6zatal,
segjté$, á napi j0tet-
tet -* talítlókonyan
"* állandíran gytk*,
rr:lj a;

ü J karácsrlrr},i jótett-hri-
ten tcvéken.""en részt,
vO§r:

*] rendszcrcsen' tánto-
gát, gyálnollt Tala-
k,it (szegttr1, sJ"cI-
mek, csalírd, krrlrltts,
tljságárus stb.);

d) betegápolás;
eJ egyiz?íű clsó scgély-

nyujtás (vérzések
csillapítása, egyszcrít
kötözCsek, mérgek,
betegségek, sttriilésct
megelőzóse),

,L Bujdosri próba :

Anyag:
a/ három napig kc.
serűen issza kávéjál,
teáját, r,ag_t- }r:irolrr
napig rleln eszik ltúsl:

b) eqyszet eg1, hrtterr rit
a íóétkezósckcn kí
fül (reggeli. ebóri.
vacsora) sernrrrit scttt
vesz nraíl:ilroz (ncrlr
iszik, nelil torkosk,l
dik);

cJ cmbereh trtcgfig.r c
lóse;

d) az alábbiak köriil
Yalgmelyjkct Inűl,eli :

lógondozás, szer-
§zámápOiás, lovaglr'ls;
i§ilerí a nrotorkr_
rékpárt, segédmOt(}rt
r,caet: vivás;

íl €gyóni akadáll*ver,
§eny, e§yér)i teljeslt-
métry;

// kerékpározik, tiszik;
, fJ leeal{bb hárornserlr

résztvelt ctjjclI 91,:r
korlaton:

JiJ kérnkeresó vfrsc-
, lryell mint ként, szr-

repel;í/ rnulrkával vagy g},iij-
tdsscl keresett, tttt:gtaktrritrrll

\\ t/+

í4!.}r,ldtltlfi

§. Táborozó próbn l
Anyng: a/ 'fábori uulrkílk ós iigycrssigck, órsi lábor íelverósdhcrr

rósztvett;
ó.i legalább kóthetcs lilIól,álrorbarI 1r)l meg:illta hr:lyót;
c,l leÉalábh háronr kiíogástallu újjeli'6rség:'
rU tábortűzi ólnrérryek, tTragyar lrépdalok. nólrmesók;
e/ szabadtóri játékok:

, í ) térkdpjelek, tdrkóphaszrrálat. atlott vottalotl térkétr
alapján cltnegl-és fcladatokat megold (Tcrelltarr l,);

g ) f^őzés, tryersan_l-agrlk okos íclhaszrlálásával;
hi tábori költ_sé8éltel( legatálr}r {elét munkával vagv kap-

táros íizleti vállalkozással maga §yiijrötte össze;
il csomók, pányvadobrii, órsi nkadálvvórseny. morsc, kar-
_ és kürtjclek; bccstések; cserkószbrrt,.ptisztórbot. f*ragás:
l,i cserkészjáték.

ttt" t{ONKI.;Itl.]sÓ c§lit{Kli§Z. (t4--_t5 dves.)
l.'óbajelvíxty : O*orkószlllloru ,"l.égy rógen" íellr*ttnt. Áz eft(ligi
. másndik 1rrr'lha jclr'én;-e.

t. Iíltl,nlló prriba:
Anyag: al (}nrrevetés a cserk{sztiirr,ény alapjárr;

ó,i rr cserkésztörvórry öntudntos átvi[cle a scrdiiló firl óle-
télle;

c/ tiátor kiállás a cserkészesznle ós moz$alonr védelnrében;
rly' öntttdatos qyakorlati tallásos ólet;
e,l kötelessége íeljesltésóbcrt (családjában, iskrrláhan stb,)- mindséqre tórckszik:
/l társai között kiáll a me§ismert jó vdttelrnébetr,

2" iiourád próba:
A.n_vag 67 A honfoglal<i nrag5aruk óletrnórJja, földnrírvetés, ál|at-

tenycsztés, lakás, eszkiiziik, műviszetük, {rlal, költészet,
fltragás, hinrzós sib.);

c) rovásíqás, rrépi faragás;. lllaga is íarag íából, c§orrtból
. ícserkészlrotjára rovásírással ráfaragia jelszavát);
ríl i-stner_ tiz tnagvar népdalt a föltlrnúve!és vagv pásztrrr-

élctből:
cJ a csillagos ég;
lj niii.iaiia"eÉ'jellernző, gyakorlati ásványait és kózetcit

sajátmaga hegyüjti;
gJ Tereptan IL (látrajz, váalatkészítés st}r.);
trl tábori tnunkák ós ügyességek;
1,1 egvszerú szaharltűzörr készült népi dtclek (gul},ár, lrrriász-

lé, zsir,ánypecsen;-c. kcn;-órsütós trr,ársotl stb.

i}. A segitő kóz prrlbája:

An1*lg: al J*vasok, kuruzslók, rnűköclése (jri d,s rossz);
ó/ egészségügvi babonák;
c/ anatoniai alapísm€retek (ember rls állat);
dl mit kell tenni. míg az orvos megérkezik;
e) hltzi gyrigyszerek elkészltóse;
1 t * környék gyógynövény€i és azok hatóarryagai;
g/ kótféle gyírgvnövényből Yr-*- fi kg_ot gyüjt, megszárít

és bevált;
1rl elsósegély: mcrrtóláda, hortlágy, lrtesterséges' légzás,

ájrrlások sth,;
ij környezete (órse és iskolábarr az o§zlálÍ.,, vagy a rnü-

hety) min<len tagjával tett rralami jótl áe cl}enszenves
fiúval kót§zer;

l/ az áltatvdrlclmet gyakrrrolja.

l. Knlrrndoeó próba:

"\nvag: tl) 24 órás prrrtyázás, rnelyre élellne! csak tlyersrrrtyagok
formáJában vihet magával (kcrlyór helyett is lisztet);

ó/ kett€§belr hárotnnapos gyalog- vagy kerékpártúrát rcn-
deenek, aüle}ynek jelszava: eáyóniles a legmesszcbtr-
menó igénytelerrség, tlpasztalatokbari a lcgnagyrltrb
E;azrlagsrig;

1lliIt2e t,;ltt lt llthlrrtilikörrvvlrilt

,J.}
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' ,,i e§y §p§rtágat hcInolyarr :uüvel (netn csúcstcljesíltnónyre
törekszili)l

r/l az autónictnr általános íslnerete;
ej lcíralább esv hétis vészet,t tetszése szcrint válasz.tol,t' nűtety,nuntiát (a'ncm"iparos fiúkra vonatkozik);.,
ll teeyan egy nag}rrbb utázris-élménye {pl. mozgótábor);
g; cserkészjátók.

5. Ttnódi-próba:
Anvas : a] Ismeri a lalrlosok, regösök, igricck lörténelnti szerepét:' " h') ltgatább öi lrúprncsét,'ötvelr eredeti ndprlatt es egy nópi

iá]rcot tud;' e) tapasztalatúól ismeri a környék magyar népszokásait"' népvi§eletét, díszítőmúvészetét;
dl is*reri á má§iyar nép törtéuelríli szcrepdt | ..

e; isnreri a mag}arság Úagy órtékeit (tudonrán_vo müvészet,,
lrarlvezetés stb.) ;

/.,} ismeri a cserkészntozgalom történe!ét. A_4l ós_ el,pont," ról * a párancsrioktitól kapott forrásmunlráll_alapján *-
1t}-10 ferces elóatlást t,af[ az őrs tagjai előtt.

x\r. HO1\iF,0CI-ALÓ CSIiRKÉsz. (1§**x7 éve§.)
Frólrajelvóny: §sr:rk6szltliom,,Légy ríse,n'o., ftlirattnl ós babér-

kos}or*val. Az eddigi harntadik próba jelvdn,t,c-

1. Lovag-próba:
Anr,;lp ; rr ] Ij{ríiielie rn ós cserkészicllern alakítása a cscrktiszti)r,.,énr'

elloihn : cscrkószcgváriség kidolgozása ;

ö] hplr,Ós ijiselkedés (lőányokial ,zemben és társaságball) :

c; Ontrrdatos }elkiélet, hii, erkiitcs, világnózet mnnkálásn
vallúsa irányítása szerirrt ;

rlJ }:g_v-lrá za é telébe Levékcnyen bekapcsol ócl ik :

ej l<Ürnyrrzctébelr a jónak hirrletóje ;

// ec}- fiút ]negtalt()tt a jó útotl i
fj k§ielesség teijesítóséberi a- ídDb ieljesítrnónyrc t,örekszik.

2. A jó guzrla prribája:
Atita§ : d] .^ n)ag}-ar fötd gazdasági kincsci, Nlag_r,arrrrszág gaztla-

sági íölCrajzánai.- isnrerete :

ói faiiernetítős az állaL, {s rrövélrl-világbari : " rremesített
faja niivóuyek és ál}atok ismerete, hasznn;

r/ \,a(l(ifot sikeresen beojt ;
dJ növényt*rni kísérteteket régez (pl. ternrőtalaj, táplálék-

. felvétói, csiráztatás, assziririláóO, szelve§ anyagok hal-
nrozódása, keresztczés stb.) ;

t} a Lerwlész'et szereLete, kirán'dulás, turistásko<iás. vízeyr-
járás:

17 nl,áron, ha röviri időre is, tliborba száll;
ál rritIronát szépné. icazi otthonná teszi- A cserkész-" otthonba vaiainit.ycii kézügyességi tárg}at készlt..

3" A te§ívér§ziv prólrája:
Ányag : al Nagy magyar orvosok élete, }iiválósága ;" " b') segilisOsniiijtás (túz, légvérielcrn, pánik, rnegtámarlott

eln}rer, vizhőlmerltés) ; ,

e) a ||l.' törr,ón;-t rend'szeresett gl,aktrr<rtje; szoeiális }ér-
<]és keroszténv előharcosai -- munkáskérdés. lakás-
kérdtts, szcgénykérdé" Iarrrrlmányolása a keresztón.v
vilagnézct alapján l

d,) szociá}is tnunkrtt r,égez:
e) népbetegsdgek vesze"delme é5 az elleniiür vaió kiiztiés..;
lj teiékenien'résztvesz.órsének egy álland{i jellegű segító-

lnu nkájábl lr.

4. Boharnoszúago; pnílbtt :
Anyag: al Rolrampáiyárr -- nreghatározott akadályokkal *- fel,

lart ha|at l u tt u I vóeiq'Iiúzd ;

ö.} rnenetteljesttnrdri1-- (5 kln gyalog, rnezítláb, megád{,tt
idő alatt}:

, cJ kenyéren-él vízen él 24 óráig; éhség, szomj{rság tűrésel-
ismóteltcn gyakoroija ;

u{] ..céi}övószet hárorn testhelyzetbert; _

ej retldszercselr rdrzivesz éjtszakai cserkészg.vakorlaiokon ;

. l,,l ifjabb cser,készfiúk kikétrlzósé}ren kolnol;* szn:repel jr]li-
szik (pl. cserkész.játók) ;

$/ \-atamit ar! a cseriiészeinek {kiképzdui 3llyag._kisórlettz:tl" új d,lmén), t,g." jó gonclrrlat). amivtl beleffizi m,ig.*.t n

jÖvő Óvtizc<lbett a }nagl-ar cserk(iszlnüzgalom cletel)(,,

§. Á .,köíttessóg*d kerts§ntr," pnóba l
AltvaÉ : u ) Mag"/ar célok, magyeri,iiágiátás, a szentisl l,á t,t gondtri;rl :' '' b') a il6telcssóe legriágasabbr*ndi! lelelőssiolnek ólérzőse ís

ltálla!ása ;
r:i Istennek^ ncitz(,lnek ús hazállak, ligyháznali szolgálata :

aj kristálvtiszt-a ft,;ralrrrak ds jó elhatározás a r,saláda'lnpi-' tást, édesapai is-fórji hivatást, gi,ermekálr!,1st i}letóle.;,, :

cl a X. cser}iésztörr,éi,y vi}.ágos"isherete és rnnraclékt*l*l
váilalása ;

.ll, pál_r:ar,álásztás íelelősségc, eg}(ini hisatrtstrrdal l;ll|:,,
tása. a hivatás vállalá.a ;

gJ'szcrvezzer''vtzeSseIrcéltihort(kálákát);
Íj k"re.."r, öisévcl egl,ü|L valami kiitelessóglt is tá!'ietj;l
. *nnak elvégzését.; 

_

i.J ;a cserkósztÖtep{iő'munka gondol*tát ébrt,ni*rtja ir tstl-
patbal}.

v. OR§ZÁ§ÉpITÓ o§Eltíiírsz. 1ts é,t,e;l felü!i cstrkész,)
PróbaJelvóny l Nlagyar kis ei§ier. Az r:r!<iigi treg,}"etlik p*ilr*r jclvtillye,

l. ,tz apostol próbája l
AnlRc : o) Étctéhól sttqdro::ék a tserkti,ztörvún3 crcje És seellq,*lt, :,

}] cstrké"zjes+irbé icgvcn s társ:rdalom tg} l(i}^ íi;tTabhti i:l
ezért, ntert ri bbnrre el i

c,} a fórÍi mélv vallásos éieie, anrelr, :t vil:ig-alrr"slrlls;lq !lnl}-' d,olatában lesz tevékerrni,ó ;

d/ ilit!á' adó vezető, má§Ökat, (ifjúrái.iot, de lgyktrrflalr*t
is) irltrbátevő vallásos élet ;

e.} kiiti,iessését pdtdaadóan, xásokat ntrrgáv.tlr:aga<ló lr,!ó<lon,

. felelósíggcl tcliesíti ;' ll a ..tarsája],}ín'cserk-é§ziesítÉsírr" tur!ittllsl, n drrlqozik :

i]) mcgszakítás nélküt íl cscrké§zil€tpt,

irXi:.o]ei]'?ffirr'§ *uno, n fiatalabbakból {at,_vatrr*str:r,..;r 1e6í:-' 
"v;t dékánja. lnlvlátó, kttlciosntester,_.slr,lg;!ltitnester"
nótárius, ilrás, i+gén}, kontárnk. kívüláltókl.:

á) a céh fclatlata, á t,>apat karlicsorryi §á5árának, \,1l9}' iionie.oi mu n*ajána* ' rlónlozdítá sa {§zc r§{,zése \i b,) ;

r) arliagÉazrlálkodái, szöv*tkczclek .kdrrlósp :

d7 rsapatíeisz*rclés kezclése és jnr,ítás;r.

ll. A ktboníoíl .NoIr!ú prórá;a:
Atrrás : 6; Város és íirlu egészséglarta : f ertózőbelcpstlgl:k _ís tlél)" betegségek tünetei. g3'ógykezelésük._megelőz'sii

' áJ háziÍczélés, orvosi kezelés és krirház }z{icpr (,/,oli',
, kereszt, oltások, ,['astcur-itrLézct stt},} :

c} Lartűzkutlási helyének szociális riszolt1 lri ; og.v,tt](,zch
orszáÉos viszonyiatbatl ;

al Őá:i.?Óient: csátáci cgósz.sigügyi i.s rzoririIis \i§zo,}:pit
tanulrnányozza és javítani i6.\,ekszik :

el várJsl yat..l' egvháii sztli:iálii a}<cióhan t,evékell_y rtlsxt
ve§z ;

í] a-izóciftlis kérdése}i keresztólryi rneg<iili/r*átrak golltltl-
laiait lrirdeli i.s lerlp.s:/i ,,

oJ körtrvezeIe (csapatá, hcráti kóre, bajlársai) le}k!, szt['letni"' és sioeiálís' 1lróhléríuri"*l tiiródik i,s segílsrií{iikrr, r,ntt,

1r. i\emzetszol$álaí :

Anya€ : a/ Magyar íórtélrrlllii hivatást,uclat l h:lzatttr}atosság, nra-
pvar nemzeti örrtudat:

ó/ á"rnaqyar tai értékes tu}aiclo*ságai és gy*lrgesógei;'
cl crós Üit u m*gyarság igazi jövőjóhett,
d } rni az,in nlvai§J&' T "i?i.v-.i'ri"§i"l .i' ö vő évt izerle} btlrr ?

'i 
ái- á§viz"iíl lronpolgár'fiemzciszol.giilata : köteiesség-' te}jtsiiás, családi'é!e{re felelóssóggeJ készülós, fegy*lrnrl-

- zeft ólet, alhotó tn*xka.

l. §átorver{l
as*rkós'

1, A hárclrn kísértés
prótrája

2. CsOdaszarva§-
próba

ll" Uítörő
escrkósz

ilr. §onkcmsíí
acrrlld§á

lV, §*rríoglnlíl
c*§*rkósz

1, }-*Yag-
próba

2. Á jó gazda
próbája

t'" &rcz*gálúíií
cs*rkógz

i. Ag apo§t(}l
próbája

2. Mesterr/rzsga
plóbla

1j. A kiborrtott cs*nr<';

prtibáj;r

i

l

l

t

t"I
1

1

-l
l

3. A testv{rsrlv
prób,íija

4. Rrrhauiosztagos
1lrtiba

5. A ,,Kötelességet
keresünk"*próba

{:saRKÉ§zPna}BÁK TÁ§LÁZATA

1,o Törvóny,
önnevc!ús

3. Ternrószet tia

.1. §e$iíóí},
közös*6g

z*. T*ljosítnlóny

J1Usyo§§eí
§.

§zolgólaí

3. \rasgytlró
próba

4, A szerníüies fitl
próbája

,8
4. l{entzetszolgái*t



,!

§§§lÉbYH§tY§N,".
ll'ánratj á sra készülünk. Az <lrv,,ls-szírzadrlshoz csat-

lakozorn. Ali,; rnult el éjfét, rneg-indirlunk a kijelijlt
helyre. íjzü isületkor előbbre intlulok s mivei rrrílr lát<rk

ulvasni, elij reszem breviárirrrrromat és inrirclkozonl. ligy
napraforgó, ábla szélén él a napkcite. , " s ekkor rircg-
szólalnak a l ;lgyúk. 172 ágyú kirldi crrcrnagiait a7

, otro§z állásc t felé, elökészítik a tárnaclást, Móg elilbbr:c
rrregyek. Mi n Cenfelé dörgő ágyúk. uiairl fiiicl},e gyilke-
ntclz.ik a lír},a rn. A }íitler-orgonától .5ü méter:re 1rllok.
l,erryűgiizó U tványt nyujt a gépháború etne fegvver*
nenre. 72 lii , :dék száIl. az ellenség íelé a tarkírból, Va,
lanrivel előL t.re állanak páncálosaink harli rcntjbe fcj-
lő<lve. §ok, i r lgyorr sok iti móg az esenrény,

§r,ő, g ( )r§a§á§, pontosság. bátorság," ir kóp alap-
szinei, de ne :.:l nézhs:tern tovább, mert az úton sebresiilt-
szállító kocs i tűnik fcl. Mennenr kell, mert ott a he-
lyem a Dok i lr bácsi me}lett, hogy amíg ő sehret gyó-
gyít, {áj<tarrr a, csiliapít, életet oszt szinte, én megsinrrr-
!{as§am a ic'ik :iiet.
. .}önnek i s jönnek a sebe§iiltek szakarlatlan. Miir
nerrr fórnek ,:, a kötözőhelyen, alláz előtt" szalmára fek,
tetjük ókeL l |ézt:rn,.figyeiem a Doktcr bácsit. nenr áll
meg m-unka r 5zben. Nyug,rrdtan rendelkezik, rnegnyus,
tató halk h;.*,{on beszél, kérdez és vígasztal. Iniekciós
tű. kiitszer lilsóolló váltakoznak a kezéttn. Ide való

pÉNvKÉ:, KlÁLLlTÁsU NK
Na,ucytber 1 l" én ,nyitotta we§ |őt.:sel,-

kégziinh iin:"t:léllle*cn a Magllut aser-
ltéwmoagal,am " ílII. o,rs*igos m,űz,észi
íétl:ukéllkűLlit. k tit és sziyteskérs llarst-
tt:ttét a, butlap u ti Pedasógáaí Szcw,tyta-
riu,tn nu,ggter n,iben" Á kiátlí,tds ,nlt|eln-
bcr _22-i,11 tlol.. } megtekinthető. Ntl,|santa,
szi,,ncs utltítéy 't, ,lt, i,s tluöytltöthöttrhtltteh u,
l<itog{rtólt. Á ful,uka{; igell értékcs és
slé,p anxlag l:.sz{ltatta, neháp mu,nlr.át
úilt,., (I, szuké ,| ikböt összcdllilolt |lir<iló-
hieattsátl.ttalt,. í iülön asat.lla,n ulltak e!,-
lttll,,yeztle ap e r ':ékes ds .áge.n ázlésesen
iissgllutitrogata t tláiqk. ltt, kőzöliük tl
küillítds tláia: :s ttainb,lt, néxsarát, aezal *.
beicltntéssel, l ag:u a l,ett$ebb képelkbőI,néluínaal 'l,tl.p 

t, lk höaetkeaő .cnd.,frátsű?r,
íttgwttk bem,ul atni-

l. Cserkóez+t § leventék c§o|r$Flja, Ar*nyérenr"
mel kitüntel"ve: il *ekméry Zoltán; Iilsó lépés c"
kóFe^ ,ljzüstércrí [r1 jl kitúntetae: I-áng tluxs: Krisr-lus a kcreszlt n §zeman Oyilr8y: Messzeségek
lrllé c. k*lre. 1 r lnzérgnmel kitiintctvc; Borsodi
§irndol| Jón s b tllrim; §r*slmtyer llonr*n: Ra-,\

g],o$á§l ifi. íi.olát:li Miklól: §rfr{c{li ll{ltLll{,1trt ."
kóllt-

ll. íérfics*rkászek tsoporlilr" .{],ltl!yérünnr(:l ki-
tiintt-lve: (iellért (ii,za: Yiíltilftúl1 r:.,kópe. liziisl,
fltlmcl kilüírtclyt: 1itlgh !lcrcttr: Nrlhéz lt:latla!:
Z;lrátrdv Nándor; Munka közbrn t- kitt,. llrlllz-
tir<lmmel kitültletY(]: Szánkási l,-<lrenc: Xtilriil az
rdléd; iíj.'foriszny,lr)lscí: tiytrlty{szcnl.nrikltir:
'l'ól.h 'l'rl§s; 'l'udtln.ín1- tl. kr!lle.

A legjob§ eaorkész l*fgyú k*$ek kllzill" Áralti,-
ér,emmel liitiit}i(:tv8: í.ir:tl§ri §éza: }Iár:.vrrdilr ítll-
í(del? a. kéttc, ljásti:remntl kitür]tctY(.: Sxllb{'l
'Iihrlr: ilejlózd:s c. kirpe, Ilronzéltlrnmcl kit iint tlvt:
.ítridt iiároly: í(iszül lrz thórl c. k{,pe.

Mafiyar táJ- óg éleíkópt& k§rül. ,\r*n!il:tnrnrrl
kitüntetve; Kec§kólnélhy (;yji.gx: Ivó,1larlstl
c. képt. íiriisttlrolnmcl kitún{etle: i{j. dr. lié!
polt i.i.-. lcnó: íraNüsi p&tükorr c. k{9c. }lrttrzérlnr-
moI' kitúntttvt: §rrt,s .lrinos: líavasi r§cfi(lí.lct
c. kóp{.

fi§ihef. Nyugtrdt, bizti:skeztl $rv$§, í}em §iet cl senrmit.
d§ §§xr áll m*g tanácstalanul. Sajnos, au ellensés s$-
lyói m*6 bizto*abbak és gyorsalrbai< iinála is ós a sebe-
gtiitek áliandóan íiuepcr()dfiák

M;ir a hán rlőtt dolg*zurrk, a súlyrl* rcbe§ülteket
v{§síük §Orra" Á §tunk?i afir:yiíe lefoglal, ho$y neln
vcs§zúk ésere rr"lagunk kilrül az iusalnüat, -Azantrar| ru*-
torerlgás, lógvédelrni lóvegek zaja íelriaszt bennünket
is, ltaták * or$§n repiilök * kiizeleclnek vcgzeelelnes
sv()rsasá8$al. Fedetl*:n f&r,el vasytrnk, rle rnég sisakr:t
scm kérünk, esymásrir mo§ö}y§uunk a buktclr bác*ival
ós tr:virb}r íqglalkozrrnk a selresültekkel. A raták a2 n,ep
ítlyarrrán tiibbsziir is etiát*gattak, de bírtuk ltlkierÖ-
vel és irl*gekkel" Netn ntozdultunk, nehosy nyörnunk-
iran a scbtstiltek is halontra gÁzolják c1;ymá§t. í{árn nem
vár senki otthlln. az()nban a í)oktor bácsit kedve§ §$a-
láeJi }riir riha,itia haza, }isztrrrbe srökik" cserkúsznevelés a
[),lktor h"ic.'l

Flalrrttat hrrztak. ,icicntik. {)tla rnegyek a ktrcsih.rz,
Nertt nier*k lrinrri *etnreimrrek, §őhaclnagy baráton: f*k-
szik úlctte!*n{i! a kelcxiban. F'cjliivés órte. §zép sziike íiú
vlllt a barútrirn. l{urlár rriivés{l, iókedvii. blrtor kaiotia,
litötte v*ló nárp{}n rrróg rninistrált nekem, áz esé§u
§zsnttni§{ alatt t*rr{epr:lt, hiba néikül nrinigtrált. Mikor:
nregkiisziinte,ll ú$ rrrrgrlícs*rtcrrl a nrinietrirlásért, büt;e-
k*il mondta: ltalot:sai jezsttitir-nevelés vagyok! Ott}ron
4n cskettenr vr.,1na ós Orttszr.llszir§llan temettük e!,

Á selresiiltek hírek*t is ir<lenak. Á u:tr*arJis cll,eclrtté-
nyes, szt':1rclr előrc nregyiink, fí nagy iiröm. i}t, nilrány
ilillanatra nreg-rrregállunk munka közben, §yászhírqket
is hoznak" lilesett P. hatlnagytlnk, Nagybricsijával i;ir""
t:un eg,yiitt iskillába.,'llegnap ería kÉrt,lrtrgy ír._iaur f*t it
riagyb/rcsija cínrét. Minek az, lt{rrleztern. l{lrf"ha sztiksé.g
lcsz rá. nlonrlt:tta, §llk ncvei hallrrnk nri"6 gyász,rsarr
it:l<.:trtvt:,

,A stbesiiltek sorai nteg-ritktrlnak. ci* az tste is nllnk
saakadt. A harc eltsencltse<{ilr. l.,ólekzethez jutunk. Mtist
árezziik, htlgy alig állrrnk a }iihrtrnkan, Nincs több sebe-
siilt" iehevcrcdilnk a szalrnára. sis;tkunkra tessziik i!
sapkárrkat, *z a párnárrk" Fiszt<l}yunk a kezünk űgyó,
ben. llata szállrlos fe l*tttin}<. mert a kiizeli ní:met ágyúk
e.gyts liivi_:seket a<lnak lc. Alurlni prirbálunk, lnóg *l
sent szrtnriitr:ttunk, amikor úiabb sebesültek érkeenek,
||,z ar i:itszaka nern álnrot", hanem sebesüiteket ht,iztltt.

IJrain. ki az áldntatokat nlegjtltalmaz*<i. ne hagycl
jtltaltrnr nítkül a rni magyar áldozatainkat.

Kelt v;rlahrll Or<lsurlrszágban, l942. seclrt.
§iueik lslzltire tá}.xrri lelkész

A te*jo},b léli ítrlvÉteltk kiiz{it, ltq(l*i{ *ntlj,k-
1ltrk<,l|,ir} !iliirrtr:lle: Jtlszeltrrky Nliitdlt: Kórllllll
r,. irrilra.

r! lcÉjObh *púfllehst?lf,k közül" Xotitk clnlr!k,
1lltktttlll li!i!lr{{1!.; llret!mryit llográn: iltzattl*
t'. h l\l,

A legiolrb vlaierarkérz kí,p+k klirúl, |!I,}tltaf(lll,
n)il kiiiltIll]iYt: Ailtül .lí)Ztitf: §|.iakffiil9nlikir l.
L irp(t.

Á ieglóblt úlliit- és nilv$n.víelyéltlch kiirül,
i.]zii§i{,ri,ilin}c} kilüiltel§c: §ztksza_v ils!)Lrli,t ki$
lillrtos l. k{le.

'. 
t;§tfk{§ztlr és ltveniók tsoporlia. Árirrtyi,rt,nr-

,!1(l }iliinlí]ty{": 13rcsillttytr Rolfl lur" Iizdióretnlrltl
}:ilüt}tllvl: Ilerck,m{rY ?rr]lin. }irotrzt,l,fínmet ki,
IllIll1,11,{,: SzrIlr'l l,ririnrj,

il. lróríirrerkósrek c§opsrli*. Áranyértmntel ki"
iitfit{,tY$: v, !lor{ilih Atlil3, i12,ii§tér,r&íiicl kittilt,
lctvt: !)iról Á. I§tváll, I}rtnzrll,r:ln§ltl kiliinii*1,1:
l!rdits §mil tls Vrj*i §l*lllles,

lIl, Nenr r:r*rhóezpk csrrlrortin. í,]rüsl+i1,1nrtrt,,l
kit,'itltí,lvr: ltu(lítZ .{nt,ll.

Á lcgjobb lter}éxzíritglíI kípek Llizül: \aíí,
1llllk1,11.1l liliil]!íllt,'lídit" l,'tnil:,.Krtszril,rr
,r!lrl" e, hólrr..

lz r;rszúg,trir li'(lcsritkész llr vántlortlijÁt a 1il2.
s;. (ialtz {:§eík{szasllpat. trrs,lágos r?ret6tis2t ú'
tá*rlnrtlljril prrlig a ]!. sr. lli,xn!r!! Mlrilttttlm
í,a.,,,!J.t7l,\:ll}ill l|\'t,i'!"'

Keprri rley.* őt&§*tt,, .

&ú L$&ka"t ru*gp*&& !
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,BETtnHEMnS JÁrÉK
(tolty ísúván ,,[íagyar nópl játékok.. c. kónyv6ből)

, lJetleltcntes_. Angyal,..1. p4!,z!,oT, .lL pásztor. ()reg plisztor.
, _ A 1tás:lortlkott, ki|ordítoll lélikubátok Úannak. Ar Őg§iken zslros
kalap,.a mllsikotl bdrángbőrsürag. A1 eggiknek unn ba!Űs1o (l?slett).
a mdsíkna_k tti_nas, Az öregnrk.nagg bárlingbundújtt, süőege ís i:akáIitt
natt. Iiezébctt hosszú pípa, umil itlőttkén! siíuogal, A he!IÖhemts hoss:ú
ingben uan, derekdtt két kreltp paplröv, lclógó-s:ulagga!. F'ején paptr-
bóL készü_It p_üstlöksiileg, u'inzipin |énges,"kék paiirbóI r:úraiusl*tt
kcteszl. Ke:ében lernplom|otmd i ú betie hime! hordb:.' k i ui l ág í l na',' he n ne
jd_szal a kis Jl:ussal, Sz{l: Máiia, Szent ,lózse|, ,utT.1!a!oÉ, pd:szlorrk-
ökrök, stb. Az anggal iqll ölrözik, miti u belláhemis, de Óie & tiis.
pöks"üuegéne,_k ,kereszlje pilos. A ptlszlorok kezibtln lőncos bq! ptirt ás
amikor énekelnek, u lö{tlhö: iitögilik s r::el udjúA.r-r rílmtl§t,

Í{lnil 1ionnefr be|eli és énekelnek ) :

Briu-fus Já -rua *rü-le -tc&, ór-van-dez-lriat. §i-ki 6-nim-

l -ae-ltel ,.n-g? - deg - rütk. Dá_vid_nah vd - re - bdl,

Bel - lt * hem, 3et * le - henr a ie !a_iú - rí<l-ia

Maga is .!íazdasszotry,_jól forgassa nragírt. tllídallal, koi},,ásszal tü -
tént. rakjn ntcg nsztalját. Maga.is. gazrluratrl, jól ícrrgzillsa lnagár,
merl, sok ldegen szállta tneg szobájátl

Ií. pószlor (előlép):
IléIm inncn mindetr,legóny, n)ert ,beidpett egy $iIrvallór, áki-nek n zscbéb€n t.ündöklik -cgy tallér, két pircs Őic*ji, iúnairtli-x,minl a vér. Gazdasszonyl ()[ icce borl ho5!y mér?
Betlehemes :

Retlehenr városrlbau sótálgal,taln. §éta köebcrr ].e|t.ekiutettcn}az égre: nekeln az angyal azt" jelenti, hog'7 kis .Iézui .ziúicii.
l. pásztor:
Tudjuk, hog.y- kis.íézrrs született, <lc rúg nerrl látl.rrk az iirtget,
ll. pá§rtori --

. 'tudjuk, hogy kis_Jézus sziiletett, ní.!mrég láttarn az örg§ft it
sós tenger partján, Nosza öreg, gy€re tl,j!

,Öreg pásztor (eLóIépked) :

. Ej, .nö íiaim,_ tik ,isztok, esztek; az érr vdn perrószcs szakál-
lumra rá se gondutok? }ogonl az Jn ho.sszti pjaszárontat. irgl
kiszabom velc az inAetek vállát, ho2v llragallr ii irrggtrírn()rn.

r. púsztrrr:
i{itrk itl sc llcín esz{tnk, §c nr.tn isznnk, llslrk a l<rtlacs szrijlit

nyttlogassuk.
ilreg púszlor i
Adjátrrk.itlc, ddes finin,}, ,hadid ny.ll(.}garj§ám l:.r} is!
ll. pászlrrr:
Öte6t, eljiissz l]e1,1chrrrrlle',

Ílrtg priszlor ]

} llrvá, l)chrccctrhc'l
t, pászlor i

., Netn I)ellrecenlle, ír}etlelrelnbe. i{egrlézziik. a kis .Jizlrsklit()rcg, tudnál-c trtltgncirit kfrcsztet \,(,tni'.'

Örog párzíor l
lllit, pcrer:ctt

II. pásztor:
Kere§ztei 

'Öreg pászlrlr 1ueí7 ..

Atyátrak, Sz,,,rltlólek Istenne|i tttvdltelt, Atrrt:t,,.'

r. prisztor:
},Iát a ,,fili" lrol maratll?
Örog pásr,lot l
I(int l1t..radt n kon.vhriban o1rlalrtak, liolllítslnok, szitlllnnátlrtk

zs:tkot tartalri.
Angyal l
Ciiílrirr, gkiria^..
l. pÍ,szlor:
Flallod öreg, gotrrolya!

' tir,..g pá§rlof t

J.; is volna ke!tó-hárorrl1

.lugl,ul //neÁv:l7:

moa-dolr rch-toh, }ik iü:
Bet-le-hen"ben a lí,

Rossais-rá_fi _ b§, §zal-min

tisl-ta $griand- hd_ból, §zü-le _ tet l{tiszlue ná_kúotr.

A saízesség liljonu kiYirágzotl
S nregt.ermé a mctln},ci szép vir;igrlt.
A kegyes Jézuska lninekünk lncghozla
§zületvén, a váltságot.

setlohenres :

Jtlda Betlehomében, l]ávid váro§ában _ nregszületel.t a kis
Jézus rongyos istállóban, pólyába takarva, Iis pásztorok valána-k
ama vidéken, órtállván az éJlszakában nyájuk -nrellett. 

Eg.yszerre
g§ak_na_gy fénJ-essCg lón, megjelent az ti ángyala és ig_v-'szólott
hozzájuk: Ne féljctek pásztoiok, örönlel hirdétek neki'Ök: rnee.
született a kis Jézus Ifávid városábatrl Rongvokha csavar"v;i.
Jászolba íektetve Retlehem határában .. .

( F)nekel) :

uJ o - ro_tret
ldeg-erü-le - teE

lr-.ke_zo$ }lá _ ri - a lon.güo$. is - til - ló _ ta.

2. Leül a szénába. nritll a bús gerlice.
Elkészítl magát a boldog cstére.

S. §íJy Angyáll egy ángyel újságot hirtletetl:
Betlehom yárában kis Jézus született!

4. I{ldeg szél írljdogál, jaj, de nagyon !ázik
A ktsded Jézuska, értüttlt síránkozik.

l. pásztor (el6lép): "
tíopp, Ptstal Talán én i§ itt vá§yok, Etrgeru tortnás csukával

Júl tartsatok, mert az {ngyal i§ *zt hirdeti, ho§y ti ir vi§adjatok.

8

Mlnrl ftínekelneÁl,,o
Meghallottuk .!ó pásztorok, nlít az atrgyal tnr,rrrlotl,.
F)l is megyürIk Bctlehembe látni a Megváltól
\riszünk báránykát, túrót, sajtocskát
A születctt Jézuskának, nle§váltíi Urrtnkrtak,
Óreg pásztor:
'l-clepedjtink hát lc ,erre u szettt he}yre, ntg;t ttclttsokiira cl

kell ntenni Betlehembe. Édes Íiaim, adjatok op1- sztikct, merl igerr
el vagyok fáradva. Messzi írttól jöttünk.

- r Ilyenkor_ szokás, _hogy a pá.szturrlk körbe slitti|rlltrlak. vtrg}- llill-
cl,lnírk. T, i. jelki.pe.en lJethlehemhe frreílnek,

§OóK§Zfil,ílCt

feltszík a Mög - vril-tó Jé-aus, ezalrrrin a
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l. pálztor {srékct ttd uekí):
Itt van iireg. ülj lc|

,,(+Ií,k!.1b|Il 0: örpú Ie ukar iiltli, k!t,íttttia altj'3 a s:t|ket, !rylua: ?llragl,drk. )

Üreg pá*ztor:

. _ lJj no, ótles íiaimo h*it íg_v is lt:hct? A szcgtlltl, iirc!{hől rllatiszbolorrdot csináitok.
Angyal :

l)e máskorrnc hagvj nragaritrril bol<rrtclot csillálni.
Oreg pásztoi:
\!áskur llcnt is,
'üctlelrrrtnes:

. 
[.]nckllrri 1rrdrrlil.

ilreg p{*ztor :
'|'urlndk. ha irz ;tttgrir! r,lkt.:rrltlti.

l
ll, pr sztor :

.. Ksij f_i}l,_ l\laltszus 1r"rjt:is. ürlii'li rlirl: lladti ft,sziiljiiil v/lllad kii,t,iil a brrrrrtád.

l. púszt,<lr ;
ílit höhögsz,1Rit vilrsz?

{lrr,§ pígzlor:
l['a,lrin mtlg ttek*ttt is l.irtt tgv ttriltintl
( !Íueke| ) :

§arid pe- reg-jeu a bol-hád.

ilrlz<l rlreg örcg iI l;utirllirl stlr.
iirlg pírszror i

l)aloltrak a jttltaisztrk.
. '|]áticnIltl|; a karriiszlrk.

ó, o, ó.
{,,íárotnér,cs .!ti l rirri.

ülilxl :

I)alo}tttrli a jultiiszrlk stll
( I.}Iulnuínak.)
Soókszelőc, \,'$i/rrr nr. l93.1. lrotrcrót.: Zdtótt 1711iiiíis*.

A CsillilravasOkL}an váió \,ítüdOr-
lás után Tusnárlfürdő és a szeni
Anna-tó fcslői környékc kövctkezett.
b.zután pedig, túránk befejezésekénf.
a I largita lrata]mas hegygerincének
megisIDerése volI közveilt"n cttlunk.
Erről szólnak az aláb}:i szemelyények.

,t

A Szent Anna tavat §epsibükszád-
rol és l'uuádfürdőről lehc'[ lesiobban
megközelffeni. tr'Ii az clóbbi Üiat vá-
la.sl|ju!, mert leíe]é jövet úgyis 1'us_
nádfürciőn akarunk megszállii. A l,a-
sútá}lomásttil ió kétói,ás svalos]ás
után elérjük a Üó krátcrénekÖere#ét.
A lák között, méIyen alattúnk. fel-
lűnik a tó csillogó vize, közi,etIcnü!
a part_On pedig a szép nagy menerlék-
lláz. innell már , nyí]egycnesen lero-
hanunk a mólybe -:* riilir amennl,ire
srilyos zsákjaink t,ngedik. ]'állort

íllagál)Ól. A llarlan{ ltlaÁIa (lsak t.r,r,
ki.s_szoilaszerű hclyiiéghOi' rill. rrrcll,ix,
melyc.n a föld alól ömlik t,av trvjlá.stln
a n]érgező gáz. Lelrajolni é|ÖÍr.eszélvcs,
mert a §árgás gáz kh. .10 cm rnaóas-
sághan terjeng. A falon körbcn" itil
látszjk a hatásossásj sáv. Hpv-Iiét
mólycbil szippantás már tlég á" Iep-
súlyosabh mergczéshez. É.rtteki* lrrcp_
íigyelni, lrogy milr.en gyors$rl fekett,ii-
nek r)]cg a7. t'züsllárgyak ós tluszt,rll_
nak eI 

- kisellb előléiryek" liol,arok.
arninl _ a gázreteglic iartjuk ííket.
nem l§ szólva a gyufa lánr{iáról,
amely azonnal kialszik,

A torjai úton mcgízlcljük a 'l'raus-
sylvania-forrás ponipás -llorvizél 

és
csodálkozunk a' videk íicleségóllerr,
mozclulaIian békéjébcn; *lr-cz.)iik a
íenyvesek ózondús illatál.

BáIványosvár ősi falai alalI nrtlu-
ilIetőrlve állunk, A romok masvá;
történelmi lógkört árasztanak ntá'irrk
körül ós entlékezeLünkbe idézik Jóiai
fe]eithetei]en korkéttét Dosánv őseink
haróairóI. F]sti táhbrttiitiit<rih neaio
7.eng az ének. szárnyal a clal. Tel ir'
magasba, ahol csaba kiráIvfi vágtat
vitéz harcosai ólén a trársőnykóli' tig
csillagösvényein, hogy segitsé, vezi,-
relie a2 új magyar llarr.oiokal,

A i largita i,teieneX közi.1l1ltrrttj:r
t laraitaftiidő l ii05 lntlIeres ',i,a,.,ú-

§tilyo§ zsákjaink {|§ülyo§ zsákjaink engedik. f'áóort
ütiink .a }ó q,uTtjql, éi. nríg a naposuftlllÁ.{ tu paí-LJaít eS í}llg a napos
az ebédeL elkészitj, óriási fürctóst.
csónakázást, tóátriszást rendezünk.
Hát bizony kellett is egy ilyen kellc-
mes fürdőnap, annvi fárarlságos gya-
loglás rrtán !

*

A tó közvetlen környékén van a
világhírű torjai llüdösliarlang és a
nevezete§ tsálványosvár is. Délután
portyázást rendeziink ezeknek a mes-
tekintésére. A lliidösbarlans ieileÉ-
zetes szagát a heoy mincien résc"ontji

í.iingl;lr rl
li ll az trr-|ri

't'ri,rittk a ltat,qtl;i rlrllüi
necléL,ház ellíli

Rázildmeg ó - reg

0,

(]síkstl rtt l1,1'ri
l{, g$.r -

Lt.nll}lí} ll:
lronl1o k -

7.í|l |,

Anfia-tal otta'ukijlit * §ltnl

t}l{.



A hargila-
,,ltén§ödiir" -ilen

ságár,lrl 2lz olszág leglnagasallltarl
1eÉ,vö {yóg},hclya. l ia már itt
,va8yltítk, járj*t< végig nevczcttl§*
ségei t l

ii]ső talán a mcleg kátjfürdó. \'asas
óg szénsavas l,izóbe.n szink újjász,ü.
lelik az errrber. A iélórás fürtiós

sztllltpillalli.íts tlatt tlcri;ki;a Lörik iis
rccs*gvr-ropc,gr,* r,ágótlik a ftilrliiöz.
l'orrr pás. dc egyhtn félclmete s lát- ,

\,álly! \'égíiI is r'ncqle:izített lrltinkár,a!
likcrül az tlglrt,lő anyagokat t,li,isz.tr-
tani a szlllt,ői triirllilt t,űz ritjábri| tls az
l.r:rlei uton lnár nenr turlrrak áttlsaplti
a }ángnvclvek. .ltj nlrrnka volt!

*

A Madarusi-tttő a ! largita*lrt,gys+g
legmaglsalr,h ;lontja: t1901 nréternyirt
eniclkcdik ir 

'tenqr,1 szintja fölé. A
I íargitafürriőr(il odar{l7{,Lő ritorr rnár
közvt,tlt,nül ít fiifd{i íölött. n llagoly-

kőnél majdrltlnr tllérjiik a tu:ilis§$ágot.
rnéuis az álianrlóarr litlróka közüt t

u"z'Ótő gerintlrit igen íáradságos. A
széo kilátás az Olt és a kiiküllő völ-
gvól,e kárpótolt benItünkel^ ílát móg
á csúcs! Nagyszcrűen láljuk az álta-
lunk rrrár megtett gyergyói §erirrt.

,után a kóngöciör}:t kell
rnenni a reurn,ás, csti-
:70§ betegnek. l,{ogy &z
mi fáu ierem? I{ivii}riíl
egy kis {abótló, beliil *,gy*

szérii götlór a földbcn,
kipál,riázv,a litmokzsákok-
kal, fö]tli.ie négysz.ögil+tr
tladok. Iizckrc üintk le a
hctegck, lállukat a nrc}t:g
ktlnes gyóg1,icvegőt ontíl
giirlörlltl lógatva. Ilz a
lieiy kiilönben az cgósz
türitő kaszinója: itt tálál-
kozik a székely vónasz-
§zony ae clegáns pesti
nyaralór,enrlég*c}, a ro-
tyián munkas}ó}gálatos az
anyaországi turistával,
í,íá tőlük T,;ggnc. őli dön-
tenók el a lráború sot,sát!

Akinek kttlve van, czek
után móg a lrideeíúrdőt is
felkcrcsliiti; ltlrrásvizt,k
láiláiják -- olylin hideg
is.' minL :l jég! Az érdc-
kessóg kcdvéért megrnér*
jük ?0 C*t mutai; á hő-
lnéríj, Jó fürelóst!

§rclőtííz! !]]rben nincs
része minrien földi haian-
riónair, I}e ne]<iink van
ám l §őt méíi az oltásilílt
is alxp*gan kivtlsszük a
részünket. A túz kegyet-
lenül pusztítl 'több négy-
zetkilométernyi területen
óg a kitermelt fa, iángol
ae erdő, A sudár íe-
nyőkön fel-felszalarl cgy-

"gf lángnyelv ós hat-al-
rnás fáklyakttnt ég 3
fa" Aztitán pedig e§y

.í,a

4?^'|l,í-\
()

Csfi'l
/ t hsl, \ LJ

tttaL, a nagy crdéiyi 'lic-
gycket és a lávol|ialt it
Brassói- tis T;ogarasi,lrlllr-
sokirt, is"

!íazaieló ntlnt,t -izgal-
ttxrs kalarlrlunk akrld: cgy
homoki vipe ra sltrrant
be a,í, tlgyik tiirpcfcnyíi
alá. parancsritrkunk villás
§allyal ]esllr, áll, nli pcriig
rneezörgetjiik a kis fát. A
vipera egy pillanat alatt
ki*t van és nragasra tilr-
tott fejjel, kitlugott rr_veiv-
vel tárnadásra kószüi. dc
a villás ág lecsap i,s fö rt*

lröz szorítja a kis trestia
n5,akát. íizul,án itrlir gyor-
sln tlinbózzük az rillaLol
és leviigott, fejé[ elttsz-
szük utinapl{xk számára
bizonyítéknak" De kü|ön-
ben is fónyképezőg{:pünk
hűen megöriikitette az tl§("-
ményt," 

*

F)rdélyi magaslrcgyi t,ri-
ránltat l,efcit:zve, a csih-
somtyói kcgyttmplom r:srr-

datcr.,ii }lária-szobra előtt
adunk }rálát a &íinrlen-
hatónak, llogy írtunkat
ilyen ere<iményesen, min-
tlen baj ni:}kül telretltik
rneg. Kérjük Istent, ilogy
jövőre mé§ többerr és
még sikeyesebbe n liajt-
hassunk véQre ilycn nirg3,-
szalrású. vá]l*lkozásrlkat.,
hogy rnegismerhessü}r szé1l
}razánk legszebb rész*it ós
czállal megvalósíthassttk u
turistacserkószct ntlrrres cé l-
lritiizóseit.

ir

§zent Ar:rdrás napián, novemlrer 30-án kezdödtek meg
§alun a disznóölések, Felső képünk a szegény *ld*zat ,,por-
kglás"-át m*tatja be, (§zalmáva§ leégetik a disznó szőrét.}

Alsó képünk pedig rninden gyerek legszebh vágyálrnát,
a íínorn irurkát-kolbá§zt rnutatia be.

l-iasonló !ókat kíván a Magyar Cserkész!
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e$VATv§x§Yő : F§§ofi ÁnpÁn

§ wagga* d{§&{,e§e{§Áaí

§ítss!. seáp ét:e, 184?,bllyl §acslco,tlics X"c,j** és 1'öriilt J<imlx
satrkrsztőír &z t'}r§?,á§as Xí.ag?ja,r Liüptla*ttlli Egyes,iilt:l Mcaei
NapLáuilstl.tt {tllh.íutisl t,uttek ltöaré aB ti1.1at,pérleícpx, érdekóilr:ze"
Most lltl!,a:tsn éz.re, 1ü$2-1s*w ulaltílottt;. wr;!} í{eT-ynai Ot:tó az
{}rsad.{ru .ÁI'l.cteétlelmi llll:,sesiitat.et é* ezzel i.nrláloíia, *ne§
!l,<lz<ílŰ$lall a §:uakarl,ati, áII.tltl:étlúmtí, "{§osú lt{ íj:t|kll\! ;i?:?,

19{s2-íltlz, <1,1ttkulí: tte g húraTn t*pl]éki ,ótl,at,tidő e{l§esiiíet,: tt

ki}sze gi,, szaní,§ol:tlzártli. é.: szll$ed,i,, Á };őszegi, sakái.g ,l:ezctő
.t:*lt," 'ltiz:áIt & §1.1dú,r,rétl.í:ll:m l,crén, u. szel",t§olílztit,tli é,t sze,"

llulá ct}3!esiiltltlk,rn.a i,* míiltödlltllk,
Ilz a h,drwaq ?ltzl,d.rjelzés tl-!,ltttlrl,nl arru, l,togy e s§ pália,,r-

ío.§í .lir:ssürrli {t y{l..:rg\r{n , dl!,Ll,txóúgl**t él,et- és 3llll<:m,r<l ixira.
íieté*p,í t§aíalwan, §íarm.a,n {}t{ó, Charntl íst.ltt<i,rt *-- í.

neuek wutaliál*, hagu cr r?tag:vtlr, dlltl,t,uét"l,eltm ki}lönö*r*, a
,lnarlzu,a.h:,t>écl.et*zének tt iaxJélsen i,Ezdult, grEc§. Á, sapro,ni
t,§?lcs,ii.!t:! p|ső li.é!; é,t;ébert n seau,saéLttls *szt:ráIt, rw,tl<írtérlő
eg3lr:s,ii!ctn1.1t ,"*r:lt tl, íiókjtl- #s cstrk 1$úl},bam Leti, m,aglar úI,t.tli
t:étló er;ucsűlt:tté. Áx ey*I,itett il tírlt|k,i e§,§esii\,lt is {,őíté7t7x+t
.na *.ir,"* étl.t:ít, tytrnetr f o§ilzllto ztlt {.

íi<: tí ltql|,i ásnlerxi rruisrlsei, hagg ezek a. kmrl,ij maelól"
l.*,rlósak és +natldyl:érl,ők cg§tit,tnl i§{lai, s*á,rbeli, átl,tlt,l:étlők
is tloliail, Á. madót"yétl.őkbe,n feltnt<íZlltltislt twak a.z el*nll.í::,
etttt*I.grk tl,z tíltrs.lános dllatuérlel,mtt ,}eltr*zók, li§,§mitzl. u, §*.z-
Tlclsligi ós tte eyköít:sí szt,m:lttlytt. .Ús }rog,7. }cüZLiltöscr, 'lteti,,l:l,|ik

a wrsd<lt,u.ktlt. tttltr í,ehe,t lőlriii rossa nétcu. ,t:en,ni. Eisz'tn, a
r.xu{la:tft.lr az ,á1,1.att:ill1:g Legkerl,aes<rbb és !,egkasulosabb ji éí:-
l:ist:Iöi, iként * fák u aú}tlén3}tktl*!t.

'!ltlttt, t.:tllt. eg,l1sae,rii lstd.neds*t. tt,l c.rn*riktti pólt].ána.k a
tl,ad<t,ralr és fl.í!.;,lt<l§ja. Ea l,z ua rillat,- és rtö,t:éx1ltérJeí,en,
meluú í.egkönx,jJebí;en é* l,es|&lé!;aa3}abban l<:hcte{.i br:,,;iltx,i
<lz is7;alált{ltt. l}e n ,r:,eÉttők .mindt:ttltcr fua.x!|súluazl<í}i., hoglls
??,l? i.cg.tlt:,ra t:g31oltlt1,1{l, csupún madárptirti e2 a aédr:k:ln,
uérl lett í,rlőtrl *,g ttrstti,gos .í f lt?sd,si Mttskírvé<lő l"ií:,dbót
ÁLlaíoé<lő í,ága.

Á ,magxlar trnber s*ertli ue ci,I§a,tat; rrern,cs*.k rnt$bta,liili
t-Llt.<lszlaiért:,-hetnew ked,uel,i. is,,ni.ll.t §rcBzdtartoxtt" Kiila,jnrjstn
a falusi ernber, u,lci nt.tleli" gaudaaza., lz,csgru§Lja" ,r,úte töL{,i {,'!

éIetél. íIalsgxa seeretwé {.l, lrd.sarör $. %uó,}{i,t., ltu|,3sá.jtilt:lll wl:11,
osz!.ia falatirlt? IIag:vne szcrgtnó r-;r r,rxjtísr is ,t ktoJ.irrijdl, tt'

ltuszi|r a iaq,eit, 6, \sazrlaaseeaa1; u h"tízitíi.taklát? §aűLlr* sat:-
retxé a, yw,{J.,t|{,,r §yerarch i,s.tzz tííltt<>ltllt, !őtt:ls a )"j.íókt:s, lsa-
k.óktis fiók<ík*l:, }tö?..,tiktket?

í}tl u wrl,gyay eillabétlilnleí, iti}liittihcn uz jt:lklrnai, }ulg31
*eyn é,rzelgős,qttlryr'ttilzó. ?{erú, dérlel§eti,, t:sóltol{ttltitz {x?
dtlat<;l: és ncm 8le,n*:tllq:!} rnásak dllaílti.ytaásóbrs,n, Áz tilílltclt
óiatóbpx 6s, tlkér az enbr,lyébt:n, l:tlnnllk tifusu.tl sze*l:ll<!ések,
m,elyeket szű§;§é§rirerűen kő k,el{ óZl,u,n,i,, §zel;, mi{ttt ,tu;rn

térzik tl rilüg]J{rr áll,ataddti sz6,erc, tl!|,!í,s h,i.líbtl uéteznc,,§zek-
nek a rlcgsaiinteté#érl *em |süad., li1;11í* lzi,d,ba hiiedrnt, Á
wűg§ar ú1,Ir:.í.l,édőben {r. {xla,k0?,Zírti,{1s fetiagús t:lx.gamja a tér-
aéktng szi,l: szaudt, ,íelsiaua.: lrr f,öJlieleges áElrltkí,naásl rL^
kcrülni és tl szenxedá*t t*z úll,a!,oltnál, is !,t:llcl,őleg tqsh,ítt:ni,
kcrlritaz*i, l}c n.ern téutlt|, a, hitttlu.h l.|t,tjértz, tlkik ne"m, öli?r

'.l'.'.5

( liu,tlittíuí ltlv,)

,sll.<,11 t. nl<irgz,s *i,tl:vriltttt éa^ a. ti{Jrigeket., It,tlttt:w rr.rh.tőí iiielil;
u.a§uh,tlt,

Á. ma!/,.qQr állal.tlétlő ,nem. tűz h:,i, e.léth.ctel|en réíoA,a.l .
lt,ír.rLprn. ,tltc1ll.esz fiinqtenl a közelbta,, Q ,,lrá{t$ lttjl,ében, g.mit
,*t,e$tahcl" Á rlezdas<í{;" rt tlldtt,tluin!;t cll,cni htlrltllca.!. ,ne,m. t*lp,
tlll:jtl. áz ú.llu.{sk iótesií érpésti.t ,neyn, h,elgtrtlzi, az amberi ér-
ilckrk elé, ftt!ál <iés fcllxira.Itll ága ís. Szűltebb hii,tbcn
tl|oz0ll, tl t, hltl ékoll !t,tbbatt.

Mo*l. íordét:sztk *l,<,§ r,llfíektarunka,t és aessünlt, 1:g31 1lit-
l.u,lrtrlst: tl. iiil;őbll,

Ki.ll<iló bet<ítdsriról adolt biza,*ysásot M(aa$ trzidnr,, ttzihot,
a ,ril§g?}Qr álíatl:édele+n slil,ypt>ntját tlz xkaZdkba hclptlztl,
Ez tl, jöl:ő ut.}*. .Áp íf|{lsitg a jöuentí,ő nowlet, tsz iskr,la t
iöur:wlő köaigaegat<j;s. Áz elJ?lesüZetek rne$szünhetnck. c.a
,iskolrih netn sp,íi*neír rtttl§ sesll,a,sene, Á neelelés t,íibb az irott
f:iirxéz"t}tnél; a ntrcí.és u, szírehbe, elmékbc, .l,eikr"h1.1tl é.ratí
iyelllu yl lör riny.

Törpé,nll, tilt,*lllédelyni tö,raúi1.31 ttllá,w nrm, ós kell? .*e kt1,1,
rnég pedi,§ tt ,lztl§,.tpknak, hkir keWbem i,§ lrln u xt:.pia. IIt§-
lesz a maJyla,r ti|,lalt:étlc'l,mi, tőraánu. Mit jt:I,enl: ee? Áat, }trtgy
ae ,i.lla,ttsédelffi.et tit,r:eszi a3 dllü.rn, rninl fe'a<lttot ó§ {tyaltó^
rolh,atja, G.2 ö té§reh.Gjró ttijiügcá,.:t!,l. {rn,e * jö,.-ő llitlatu}

Áfukor teFttÁt lttti.r *anz is leoll c.ggcsiiltt? De ígenís kell ,,,

elltníirzőnelt, §bbell ós {r.B qilla,m lesz a uéxsrcha§tó ha.t*lan,
tl€ ümil. new, {u,d ,l:é§hea xónni htl,ta,lrni xzól;tt!,, ttzt elintéei
ír, tórsadalam, a.B ö eg?,lrsü!,e!ei,tel. ilc azok aE r§ll€§üílrt{rk
nent l.eszyttlk tíibbé í,ehetetlp.x, sí.ró,ytkr,zó, kolt!,xl,ó tdrstt*<lgllk,
h.aneylt ii,nét,ectr:s, ré!,ttl,drttas, hatékony, ti,sztcletrprnéltó kő2ii-
lrt1_1h,

Eztllll.őt, k.,iil,önbe*, sztiltgY!* eEllet-nx{i,8t q rttina.il,

.\z orszígels f,íirlserkész lir rljra szervezi a üIa§Jiár| csey}<ószelet"
1,i tnrtnkájáharr az .\!lal"vódő l,}izottságot ineghírgyta {tgy feladal,-

, kiiróben, rnint- szernélyzetóben, lilniibe továbbra is L|Ihrith Hugó
iesz. a i]izrrttság elő*iáója, ürillt az ÁItntvédő iiÉ.vcsii!et fótitkáill
}jaráltlsi (Weber) J<izsef áll, gin]}r. tená., n cserkósznrozÉ&loln or-
sz:ig<ls :zakvczclrijc.

KrtnúrlrelarlaraB l$írtilk rr l-thel u[criba*. l§azolt tulajdonasrr
:x l*övetkező cirnen átvehetí: Koleseár Vilntosnó, Eudap*sl, XltL,
L.ehel-trtta 49 {ein:íestóruúhót.-.'),

W.&
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A

ller
1lí]s, szorkr.szlííie, \'cIrlsr Iló1,1 ||(|§elll
t-tin r'ilillggl,í lépctt clií.

IloNTíinntNfi §z Á!l ÍI1.4t

Str*

rlktribr.l, 21 . .l*-i
(\Ycll*ri .lrizlcí

letc llevébetr §chrnidt }lihírl1,- ginturiziumi
igazgató mondfa.

Á 3S9. sz. Kfuoli (lásprir-ttrrprrt lí tugját
az idcgen megszállás a|atl !cgzett cserkész-
rnunkájádrt az országos cscrkész,llarancs-
nokság az l,|rddll,i tntlt'iktirelttnrcl 1ürttcite
ki. Ezen ctnldkértnékct a keriileti paíallc§-
ntlkság I. hó 8-án, vasárnap tlilután a Tűz-
lrarcosok szövetségélrek rlíszicrm{,llerr ürrtlc-
pélyes keretck között osztotta ki. I'gyalt-
akkor a csapat tagjai fogadalmat lijitottak
és a csalrat által a f. évi köz1lonli triborozá,
§Orl ll_Yert zászlószalagot is litr,*ite a ,n€gi,ci
r:snrkésuparantsnrrksá€llil.

KöNYvl§M§RTETÉ§
§zouill Bóta : TalúlkozÁs llurópdí.rl. í ll?'rl,

len rt. kiaddsa.) Antíg honvédcink hatalInar
szövetsógcscinlikel vállvetve dlct-halál har,
cukat viviák rnindn:-áirurk ellrrIségével,
ad<lia liurópa szivétlcn 

'inár megin<lttlt az
úiiáébítés rirunkája, Az elmúlt nyárrttt l,t
ni:mzit küldte fiait ds lcányait lyYeinlrlrba.
Firerrzóbe és Rílmába, a szellemi l,ersetryckre .

[íaqyar iíjúsági csoportuttk ntegállta _ u

heliét a nacv iiüzdclcnlbetl, A nragyar szín,
iátizók haiá]mas sikert arattak,:rz <l|asz
ilrszági íestődíjat is nragyar íiít rr3-erte cl,

A találkozri rnagyar iroda}nii kültliittsó,
udnek vezetóie SzÖirrtl Béia kórryrct írt rr
í9pv ifiúsási- találkozóról. A körrl,r, besza
rnÁi'az- út élményeiról, Goethe. Schillcr tls
dárrte ernldkeiről', az öriik Város ókori _ús
tOzepkori szépségeiről. a Szent Póter baziliku
i"iiy fieiizO r,,áráziárril, a r,égtt,lenbc _tiyr'rlti
lcnQerról. Ismerteti az európai lUu§lrí,l
.anv_ közös terveit. [iű képct kapunk a ké(
l,a'd"v' lradviscló ol,szíE li{borús óletúról,
Áz""lit minaen kcdves' apróságát. Irunrorát
mectaláliuk cblren a kötryvlrcrt,.. Nlgyott
ólviztük- rz ,iró könlr5,e{i s,|ílu(át, riilid,
vilápos nlrlnriatait. siondi Tlúla liönvtc
tóbÜ rrlilrt útil}apl(i, Sokka} löbb. 'l'alálkrl,
iái l-:ur,tuával"'- - rnirrt a eínle rnrrndja.
Az l;:ur(iiút járri lttagl,aro} örök kértlései
vetódrrek'íel' }rt ntre: tiÚ}:ien gzel}elni órlókt>
ke.t vihetiink hazn Nyugatrírl a tni firai§!-ar
élettinkbe.

hléc ec}' nag}, tanulságit \ alt <,tttrck ,a

könyvnck: tlti. nragyarok tnegálljuk u hc,
lvürtkcl a nentzctck yersenydben, az uJ

i;urópa szántíthat rálrkl Ha ntintlen e{l1k_e1
iisszeizedjttk, rnég többre is telik tólünkl

(v. K. ;t. ft. M.)
1ltl kell ludnl a lrrpónolirril? lrla: llric:

Alalos, t)ivat nra a' jipárr-mlrgyar tt:str,érl
sóHió| besz.ólrri. I\lógis alig trrcltttlk vitlitntil
túi,oli íairokonlírrkról, F]z a kis Iiizct srlK
olynn doiogrót tájókoztat, attli lrtl!kül t,strk
csb.iáliul.'ile ncm értiüli nlcll lt jallúniir|i
hősiesittgót. Í:rdekes 

-rllvaslrrln,l,, ('l'trrlitri
társaság kindásrr, ára 3(t íillér,)

lInnklss Júnos ; ErrróDlt ó* It m&$l,ilr
irodatout.'í'alítt tlincsr,n 

-lrivatottahlr tnIlti
jroqlalrlnrludósttttk, aki l,)rtrdrpn ós :r tnirg}rtr
irrltlnlont tiszon.v.-át rrvatoltebb felkószíilt,
sóggel vizsgálhritni. A rlebt,ctletri tttrlór
liiiilr tlr,i nrúllkája vutt cb}rcrr:t kötlt,r:lrctt
elótrk advu. l"}cve]zet<(s ir tuitgtitr iLorlaloInlr;r
r,. niunkú_ia rtlítll. tnost Irtttí,l)a ntultjírri
r'égcz Iclkiistrleretel móróseket. l{ililr1,,talrt
lrul'nróri fel azrrkat a ltlagassírEokat. ntellvt,l
a lnag},árr irorlrrlonl az -curripai 

rlrrlvr,lórlds
szintiót crneli. .\1inrlvégig igflzsílt]o§ tis tar-
cvilalj(rs meuirllaoitásuival. érvei§cl Itíicl,
iiilia''r,issza' az't,lnrúlt százartok értrtktls
ir,ir]rlnri cscntéttteil. nrelvek r,'rrrk61,1l tt,lrr,t-

tottóirrrroL, körryvck gyü.|tósÉt fuitlírja lttt1;
a .ll(.g. ;l már lreLösnöntötí tól folyarnáll
honvódallrknlk |s több tdeliik lc§z olvasnl.
A ml *zógyeniink lortne, ha nenr tudnók
őket tielégilrni ! A szcrke§zlai§ós öröülmel
tdtlalia i hazzÍ, elilrltilloll olrrrsniralri
továbbírásrií a meglelelő lrtlyre. illfiO§nt
íoIyólral.}knl (iljúságl íoly(iiratoliat i§, ríglí
is) ó* nragl,ar könyvoheí (iíililtáilil ls,,kó
rlink ! §tulassátok meg, hrrgy átérzlíck onnek
a k6rósnak $ fonto§§áí|áí ! Jeligt,: ,.Inkóbb
mff, nrlllí lt*lnup 1"

üélzáx vizlpuskúval lz
l.ágo, táborlrlln, l*;rrittosi
fclvtitclc.

Á $tí}, sz. Arrrny Jrltlos-tlsnptí 19.11 rlktri-
her hó d-éIr jólsikeriilt, nriisortls tstet tcn-
rlezctt üjpesten, a \rJrrosi §zirrlrlizbatr rneg-
jclcrrt 550 fórr5,i rrd,zóközőrtsóg előtt. :r l)a-
iálryi Kálrnlirl Diírkház javára. ligl,i,lr nlű-
sorszárnokon kívül R gl{|. :,z, Arirn5, .rlillos
t,s. t,s. gróf Tclcki I'ál rcgös ltncla (,s a l17,
sz. Játtr.rs vitéz cs. (,s, rei.]ö§ hada is rósztvett.

Az egyik regös {-isrégi szokris szeritrt be-
bocsátást kért, lnajd a regös tnunka rövitl
isnrcrtetése utírtr a ]<özöserr cl<lalo)t Regös
indultl köve|kezett. Hztttátr i .,*losr jöviik
G/ulirrirl . . ." clntil ltópdal, az ["]gy ntencn. , .

kezde,tíl székely tral}arla csángó tájszólással
a,,(iifra csúrda" címü ltttprla} is lr.,l,rl
vás;ir", egy másik q5lingó tájszólrissaI el-
lltotttltltt ha)lada a szíl,tcletr anr'áról, a
kopp:irrvszrilrtói krruásztánc, a Rcuös-irrcluló
befejezó verst, ós a ,.'l'iiriiköstínc" voltak
nrítsortln.

l'ödöríccsiícrrdíit lrrrsznúlrrak ír {§eíkó§irck
az okt<lber 24-*25-i }ég<l. tálrorban. Barirtosi
{Wcbcr) József íelr,étcle.

,A íníni 146. s,. Révni-lsapuí cstrkúszei
§zent intre trapjritt, troye.mbol 5-én újították
rrrpg íogadalrnúkat a girnnáziunr rrdvarán.
Ar ürrnópi berizédet a e§apfrt §zery§róte§t{i-

A [trruvar Viiriiskproszt ris az_ ()rszuprls l lutlirrlkliuttIyrrttrlrlzri Szi!r ctsri4 llttlirlgittitslIr:r
f,il5:,i eii dccetnber lró 1-én l _.t pcrrgtis l'clrirrrri kiIlrli,sii't,,tl li. X ris 20 íillt:rt'* llí'l1-r'ttL.
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nek }rennülrkst, a velúrlk szotrtszédos ds a
lryugaii nemzetekkel §zemben, A nrű soJ,i
adatot tartalmau, nlslyekkcl tal/rn rnost
találkoaunk cló§zör nyomtatott atakban.

Az ért(lkcs könyr, §ingcr ét Wolfner ki-
adásábarr jeleirt, lncg. --m u

HÁRoM p§N6ő
moit ncm túlná8y pénz, a
Magyar Crarkérr mé3is
eg6tz errtond6n át |ár énte !

A magyar dal titka
Gouüolatok Kozme: ,n.{ mngylrok szírrr-
íónlóJa" rr. k$ltomórtyo olvusá*a közbcn.
Irta : §laád Zsotnbor, gQdöllői prem(rlltr(,i
gimn. lL oszt. tanuló.14-es kiscscrkész.

kilencszáz évl-el ezelótt rróta csetrdúlt az
ójben. Két fáradt várrclor hallgatta. lrlcgerr
har.át vallottak magrrkénali, nl,clvük is
idegcrlüt csertgett. NÓm (,rtettók it ll/rtát,
I)e<iig tncntrvi ntiltdcnt érthetctt l,ulrtir tg;,
magyar lélck !

Níos[, rnik<-rr kiIrregvck aZ ószi crrlő}rc és
az ószi szelló slrnogatja a fák leve|eit, uzok
rnilrderrt elniesélnek nekettr. Visszazengilr
azt rr, nólát, ami A két idegonoszlvót meg-
kapta. ljlnrontlják azt a sok siralurat, ami
abban a nótában clhangzott, hisz mitr<ltxt
búját-baiit elrnrrtrdta az a dolgos lnagyar
Ieátty bctirtc, Azutátr a dal cgyszcrrc fel-
csapott, büszkólr zengett az erdőhcn dc
ezt ntár a siiröltő kelcti szél tnutrdjlr, otrrralr
jött, ahorrnarr sírr'r és vigadó nt}tártk4t hoz-
lttk, arrrelyct itlegctr rretn ért rtt"g. Erzem,
ltallotn kcntórty szavát, umint sür,ölti. hogy
vigyázzurrk cgyctleIt tliagyiír kittcsüttkrc:
il magyPt tlírtírra,

(Ez' az írírs eg.v lnagyar órárr szülctctt
rrreg, f)trlgrlzatnák kapták n nráso<likosok
a fenLi tételt és c sorok birotlyitji,rk. menlryire
kózel áll a rrépr{al a dalrllri rniso<likor kis"
cserk$sz lelkóhez,)

FlLM
Negyldiziglcrr.,.l-ígl,an ktireln. ttlár ttle.

gillt az az átli<rzot[ prop:tgirrrda", morrdják
azol", akik llelu i,eszik, l,agy llctlt 4karják
tudornásul vclrni a nlagyar filmgyárlás
szinte ugrásszerű előrctörését. .\z tij inagyar
filmek szellenle cg},re jobban kezd egyé2rri
az új nragyar szellenrntel. Hgyetlerr másfdl-
kétórás filrn saenrléletcsségc többet. lrtond az
átlag tnagyar szárnára eg' tucat körryvnét.
A mai sorsdöntő idóberr a filmltek ezt a
nagyszerú adottságát az épltő nernzet! kul_
trlra szetnptrtltjából kihasználrli, ttem szé_
gyen, Közelebbjárnék a valósághoz, ha azt
nrondanám: kötelesség. tlnrryit a propir-
gandafilmróI,.millt rn űfájról. A Negyedizlglerr
a fenti ,,óriásj hibától" eltekintve is naav-
szerű élrndrly. Az elsó maÉ},ar bolsevisiá-
ellenes íllmrlrútna meglrázó erejü tragikai
magja bűn és bűnhödós-idézet a bibliából.
A való életnek nrcÉfelelő rendezés, jó szlné5zi
alakítások jele ntik a lilnr műv'észi sztn,
vonalálrak jóval az átlagonfelüliséÉét. A tá_
bori lapok -.- a halott honvéd óriija * az
édesapáért imádkozó kisgyerrnek a
nagyezüst legerrdája * a kéú ember he|yett
dolgozó édesan_v*a, stb., annyira hozzánk-
lartozó filmkocka, hogy az ember nem tud
a'való éleiben nindenir4p elénk táruló kér-
dósek es _g filnr Jelerretei közt különb§égel
tenni. Talán ez ai t\l maÉJ,ar ,,propaganőa-íílnr" legtragyoblr művésii élménye.-'Ezek-
nek elórebocsátása. utárr "h NeqvidizíBlent
minden lnaÉyiir cserkésznck 

*ii*volirébe
ajánlom. Firik l rtjabb vitalehetősóö. Tessék
bátran kiálltri rneliette. '' M. l.

Amlt mff nrefil,€hoi§u, nt §uluszd kol-
nap.m | !161 üllr §nfr§Zz tlj előílzorőlrrt *
r|{Á.G rAlr c§§írr(É§z§E,l( l

Ne felejts el karácsonyra r§ndelhi

[0l POtFi§ iltl§t tltl0ll0§ úYínürl
ÁnA 4 P§§§Ó (és a postak§lt*{g).

Késaiti lrttl§IGER K.{rlOí,Y ötvö§mt§ter.
íérllasorkósz. Brrdupe$tr V. Vllmotr.rász.rűr-lir 7!

,í*lvéü},ek, ék§zer€k xtb,

Iifiy É;J§LI T ÚnA mmLúIímt
' t lltÁ: lt'lil§Z

Varlrrttap este ittdultutrk, |28-kor. Áz éijeli
lúrák -- így llovelnbertájt ,- hidegck sZÓk-
luli lclrrri s ezért jti melegetr öItöztiinli alul-
ról, mógis nrikor ,a bczsírfolt 6-os lillanlos-
koesikhíl! _átszá|tturik a jórészt néptclcrr,
hidcg_ H., É, V. lrocsikra, "nrcgborzoigt,uirii
e{t kissé,

-.. l{át tttég ;lz újjct mi lesz ! - gorrdol-
tttk niaguttkbatt.

Itótnai íürdőrrél seálltüuk }e s énckelve
trreg fútyülvc nrcrttünk végig Ponrúz feló a
kövezett országútori, DgÓsicrr nrásképerr
lcst ez éjjcl. mint lnáskor.- lJlrr távolrót Íern
siitét, Különöserr így, htlgy a dúlutántril
szcntcrgő eső kissd ntt,gfényesílette, tllyatrvult, milttha naplra! lett, 1,olrla. z\hrrg.v
keresztültnelttütrk ltudakalászott s a szitúe
r,égrrélkíiii l'ottlázoll, itt-rltI kdsőrr fekvó
krrtyák ugattak tlteg bctrnüttket s cq]LcAy
szintdtr kdsórríekvó, alak került ki benliilrrkct
ttagy trchezen. . , Vusárnap este van, Az
éjlszaka sötótjét itt-ott gyérfónyű falusi
látnpák törtók nrtg. í-alun niItcs is elsötdtités* állupítottuk nreg az arartyigazságot l

Áhogy aztárr kiórtürlk a falu}ról, letórtüuk
íl szentetldrci kóvezett rltról s l)obogókd feltl
lncIltünk t<lvább. az újonnan épitctt,léligkdsz
autóúton, .{, Parartcsltok úr figyelte az í}rát:
6 kln-rel nlclrlüllK, lig.vrószt i2ért, rnósrészt,
hr_rgv tnindenki megemésszc a szó|l és ictlcg-
zctcs djJel látrrivalúkat, a már kirpasi,
szcszélycs ulakti országúimcnti fákat és-bok.
rokat, eg1,.egy llál,a|, a körrr_yező kcteít:
hegyeket, a borus, felhós, fekete cget ós
mindent : nost nrir crettd.betr szritlanul
tol:ytattuk utunkrrt,

Kb, kót órai tit utárr letiltün]< cgv kartvar-
ban (szélárn.v-ékos hcl}re) az orszÁÉrút nielt{
falatozni. Már éppcrr clkószílltÜnk vetc,
ntikol jiitt utátrrrrrlr egy szckér. Gondoltuk,
hogy haláIos csörrdben maradrttrii, rnlg'ideér s
mivjl úg.v is észrcvesznek a rajtaülók ben-
nünkct. majd tnegijedrrek tólürrk. De nenl
lgv történt, A kocsi nyugocltan elment mel-
|ettünk. Sajnos, csak ezutárr jött lneq az
ötletgyáros Pcleskének (rendos h,: Pillis') az
-. egyébkéllt hangulatunkra jellelnzó ötlete
;, hggy ezt kellett voltta mondania egynck
hörgö harrgon :

; Megötjüh? Vagy csak a pérrzét vcgyük el?!
Ejfél íelé beérkeztürrk eg.y h()ss2ii-h(}s§zú

erdóbe. Sokáig esak felé haládtunk, s vélóln,
hogy u hegy tetejétl lehettünk, mikor sűrfi
tejíehér ködbe értünk. Olv sűrű volt,. hopv a
paratrcstrok rir erós fókúszlámpáia' is -álís
világított át az rlt cgyik olrtalárdl á müsikra]
Egyszerre csak -- l'rjabb nráslélriral cvaloB_
Iásullk után -- nyilván kiértünk a re]hőUl'Í.íeltúnt clőttünk- a hold. Lassan áttörte
tnagát_ a _pár_at_örrllrelegen. Egvelóre ewel
voltunk elíoglalva s nem vettük észre a
dermesztó szelet, mely itt a tetőn íúít. De ezis hamar észrevétet[e íracát * J bizonv
ugyoncsak megörüttünk, nrikor 5 perc mulv"a
épület: , a dobosókövi mcnedékház el6tt
találtuk magunkat, Itt hát megálltunk. De
igen rosszul tcttük, u. i. a szél Ótv erós voltlnár ekkor, hog,v sokáig állván'kemén.vre
íagyaszlott volna bennünkct, Az utat meu
nqm lraí{yon istllertük tovább.

I
Vnlaho§§ be he§ett tehát rrrertrrúnk u

tnenedékházba" í{en ím, csakhosv ez min-
den íelőI zárva vűt. Mésis embei'íelenlétérc
mut*tott ar.. hogy üaléltunk a 

-ház 
etótt

uyitva €Ey magánautót. Tehát vacogva és
rfnlc$ve uJra nyitott aJtó keresésihöz lát-

a§LT ÁN 3.,R, M.

tulrk. Végrc taláItun} cg:vet, anlel_v helülróI
be volt ugyan zárva, de a kilittcsttél td,vő
ablakszetne hiányzott és így bcnyúlva ki-
ttyitvárr _ betnentünk, Rőgti)rr megkörr.y-
llyebbüitünk :r 'langylsabb 

_ levegótr1l, anri
rnegcsapott bennünlret, Anr köröskörül
viasszal lepecsélelt ajrók vrirtah rárlk. l.Jgve-
dúl -- egy al;laknélkiili , - volt rr.vilvrr.
l3elryitottuul< : sötét fol.vosóra órtünk, rnelr -
nek végóbeIr vékorty vaskaríás }ópcső crrrel-
kedett. lVlintlnyájunkat neglepett a regérr3,cs* rqotrdhatüánl po}rVvaregdnyes ,* kör-
nvezet. lig.vikürrk gyorsatt gondolkozrlt,l :

--. l,egföllebb fölnkasztalrak mindlryájurr-
kat --- jcgyczte lneg dideregve. Mi is vat.tlgri
ftrggal nevcttünk rajtrr.

Aztán kiválasztolIuk az egyctlell tt^t,itit;ttri
szobát, h<rgy olt pilrelrjürrk rövidkdt. FIog5
útaludjuk az ..ldó[lclr irlőt". (t;evchtir tllcl.juk, ltrlg1, az .,ldótlen illő" vasárrlnp újjr,I
2 óráttil -- 2 óráiÉ tltrtrrtl uEyaltis, akkor
egJ* órával hátrairllták nz rirát ilz ernlrcr.k).
Szóvcl ledóttünk u falporos padlrirr, tis
csig{rrrigaszcr{iel} összehrizórlz|<odva, zsá-
kunkat a fejiink nlá tévc ,,altrrltuk" rit lrz
egyetlen órát. Na. hagyjuk,

Képzelhető, ntikrrr aztán kilépti!rrk rijra rl
menedékházból. tnil_íen mintacitcrázást
csáptunk a fogunkkal. Aztán rrag5l lendülcttc1
vágturtk ne.k1 a hegyrll<la}ttak, lrchogr nttig
vllanti rtaqyobb b4iunk töriérrjék.

l)c alig nrctrttittk pár lépést, áz ól nrc$-
toIpatü,

--- Allj, ki vagy ! -- kiáttott ránk valaki,
}lin<len jdeqlzáluuk rqegderrTtedt. Vag_v'százlírilót elgoncloltunk ebbeir rrz eev lRás(}d-
percbelt. Aztárr ntegnyugodtullk. Órtállti
lnagyar katotra hangja volt. Itt felrn a
heg;-en van az őrségük. Szivélvcsclr rrlcg-
tnagyarázta a pararlcsltok úrnak a legrör,idebb
utat lefelé. Nlegköszöntük tts elbúcsúztunk
lőle. Közlrerr büszkóu néztünJ< vastag
háránybőr buudájára, habár_ €záltal kót-
szeresón vacogott -a fógrrnk. Éreztük, h,lgy
Neki, ragy inkább Nekik jobban szüksé§tili
rratr rá, mirrt nekürrk.

.Há_t bizony iril összibararrgoltuk az erdót.
tnlg leértünk, Dc ez volt a- legérdekesotlb.
Ahogy elemlnet vilápítottuk a iákorr az írt-
jelzéseket, ahog_v próbázLatl.uk bol<áinkat az
alaktalarr, cseles, avarbarejtett kövcken.
ahogy nadrágfékén lecreszkodttink a merc-
dekebb lejt6kön. ahogy mászkátturrk vadas-
kertból ki s be mínderrféle utakon s nyotnokoll
fel-le, az felejthetetlen volt. yégül áztán kis
emelkedésckre értünk, arnel.vrói jóI lehetett
Iátllj a visegrádi Duna-kányart. Nagyorl
szép volt. A hatalmas pára a Duna fölótt.
fölötte a hegyek kék oimai s hátrrl a lírt-
határon a lilaszínű pirkadal. . .

Dömös íötött értÜnk to a viseqrádi or§zág-
útra. Rorrdbehoztuk mapunkai s 7 óráia
(hétí6 reggel) beérl.ünk Visegrádra. Szelrt-
misét hallgattunk. 3-at: egyet az összes,
efi!'et a nemzet halottaiért. e§vet Dedis saiát
hátottainkért. No, legalábÉmedpihóirtnrr*
egy kicsit, Halottak naplán, az tstÖn házában.
_ utána lTlegnéztük a üsegrádi vár tövéberr
Mátyás egykori palotájának romjait.

a

ítrnett §zentendrc felé vettük utunkat.
Kim6ny3 a faluból egy ve'róíényes c.§ermelyj
parton megreggelirtünk. mivel gyonlrunk
kezdte már sokallani a 12 órás gyalogutat ---
étkezés nélkii l. ltt aztán iólaiii,a Óentünlq
tuvább,

l3



a

irtr, ha aa ójjel hitleg voll. ezctr rr <lólclóttiitt
izrtrlÍr,rtturrk'-clcBCt. fi i§üti,tt 1)Z §ld()tt, ó5Zi
l[ln \ ", ecv§zc! r'olt, ho| rlem vol[, tttd|)r}r is

"ii'houvafi--- újra vatlaskcrtbc keriilltinl".
trrégne{ilg <l!vgtl 

-útra" 'lnely rajt st voll lt
. tdrüöncri. Szirlto cél trélküI rnclrtütrk, o!yatt

rltotl."moly átlqrldónrr fetíelé vltt. Már voltttk
tllvr,riok li. nkik ztiuolr'l<lni kezdtek. Hát ttent
iriálr<torn. .qok íÉrfiiis erö hellett ily nrlirlrlll
rrieiini, ríil nrltrdenórt kárpótolt bcnrrüttkct .lr
trii szónsCue. alttcl,yct szabadot| §zenllélnet-
iti"lrt. Éelr],bnult lti qu ósz rnilrdcn színl)(,nl,
ildtal,at. A llr+rcdch hegytlldulolr rnintletr frr

in§g színü vclt s rgyüit olyun saép, hrrg1"

neln lahotolI l}cte}lli vr:lc. Ae_. cg_ósztle§
l<oronálrlut nedi( trfiy (}! darabt,tll itllű {lz-

;s$lítddt ts'látiunk. Annyir:t cl:lntítrlttrik
tl*ntrtitrti*l ltti,gjelenériiikkcl, ho$y ftiny"

liárrczttr ttcnt iututl qizilrt cgytklick seltt,
})ti urrtrúl illkóbb lelónyképezrüli őket ttrrltL
ktlzetülrkben. § rrirri mirld:!árt alú bbltagytak
a zúutllótl<i laavak,is, ljzért a látvÁtryért, solt
nrin<li:nt .lrdelnes vclt t*nrri.

l,assarr kilaiáltunk cbMl az erdó}lól ir-
l l.- ii' + 

-iirá- 
leij 

-rleaiE 
úoltraíárn<!tan drkcz,

li)rrk be S?.or)tendrffa, Itt rrulr tnégis cstrk
llálrvobh örtilrltllel merrlürrk végi6 a ílrluil :
lro',lvrre, h!saelt ez vrllt {ri,unk vigcélj:t,
Azián ctórtiiuk,* tl. l'j. V. állortrárra ls, ltl
szitrte már lótlri lehetett rr lirik arcÁn a ttirrr
iitErii rncuclépcdóst,: kitlll L|,t ilrcokra,
§ Irrikor fciiiltii"lrt & yt}|latrtl, rrrár tlfelediürrL
trtitrde rt nchdzsf lcl , altti etórlklrc a}nrlI rt

ltirírr. (]sak ketli,c:, enrldhek lrt:rradIak tlteg
berrnt!ttk, melr-ck cllrisérrrr,k ltlittkr,t, t,gész
úletünkbcn, *

tásri} igcn nagyotl kell úgyclnr. nrcrt; (,,l
It,r-íilrn pontós mcgvilág{!ást követcl lUtg
a flekete-íehér fclvóteleknói, akár a hiv:is-
rrál. dc móginkább a llráscrlásnál a i,il-,
vapy alapciporrálásbói ere<iö hilrák nagy
réü'ét el^ tubiuk tüntetni, a színesfilmnól
rnár kiscbb ácgvilágítási hibák is ieltú-
nöen kiütközrl*k é, iz ercdctiiól rncróbetr
*ltóró, hamis saincket kapurrk.

Mondhatiuk, hogy a basználatberl lcg-
iobban bcvilt megvi}ágItási idö a vcgvcr
izínü közepes tá"olsí[balr lévő tárgya}+

íénrkópezúse csctón 8-ar nyilással áz |!,iu

nrp. Ez termész*tcsen csak napsugatas irliltc
vonatkozik,

Ne felcitsiik c! móg a színcsf iIln Iorlt,t-l,

követclméltvéi, a na|xuAarat. A szí,p fcl-
vételckhcz nrindig közvótlcn cróu r,apfún1
szüksógcs. Borult, fclletr ógbolt csctóll,
vagy árnyókbarr mcddő színcskipet ktlszi-
1eni,

!{ogy gyönyörködhttiink a gtineg fe!-
vételeinkb*n?

.{ szírlcs fi,n.lképceósrrtk u sok-soii
öröme, c!ónye *Óll"ti *gy igcn nagy hát"
ránya is vanj azl lrogy egycliirc nlúg szí;rtr
nrájolatt k. lraevítások nem hiszíthctí!k
ró!a. Bár az A§fa,gyfu a színcs nrastriárt
már fcltalálta, özekái a $zíüc§ pepírnxgyí-
tásokat, máso!aiokat a Nemzetkiizi Vása,
ron, idi,n őssze} l;irttuk, azoilban piacra csak
a háború bcíejezóse uíán ír:5ja hozni, Err-

ntk f ,iilef;, a nycrsanyaghiárry é;, a gyiirnak
iclenlerr 

-másirányú elfoglaltsúga az oka.
hsvclóie nem márad mís rnó<l ktpcirrk di-
u.ré.ér.. mirtt a nagyítós filrnnéiő. vagy
nrég i,}kább vctítögép,

Á rneEvilósított, íilmickcrcsct ercileti
tltlbozába* hc!ylzzük vissza (a d,r}roz és a
hozzátattuző kazetia a gyár tulajdona) és

a kereskedó útján. ahol a [llmr:t vásárol,
tuk- beadiuk 

-kidolgozác végeti, A kb.
t-3 hót Óulva visszakapott filmct clvag
tlossuk. nagyun ü5yelve arra. hogv stmrni"
fúlc karcolás. vagy ujjlenytrnat nt óric,
Ma.!d kót ,5 x5 cm-cs, iiveglap közé tóvt,
megfelcló ez-üstöriitt 24X3ti mnr i<ivágásti
malzk közbehclycaósive,l bekeretczzük. Áki-
nek sok pénze' ,an ós nem szerct a kc,
rettzéssel 

* 
babrálni, kész. fémbó! késziilt

5X5 cm-es keretcket i,t vásárolhat.
Az igy clkószltett íi}rn ruost már áiné-

zeire. á! móg inkábu vetítésrc alka!mas
állanotban van,

V'etitésre bármilyelr 5X5 cm-es diaPozi-
tív befogadására alkalmas vetítőgóp jli.
Fonios isak az, hogy a gépben lcgalibtr
l00 waitos izzó szolgáItassa a fényi.

Maga a felvetített kép nagysága kizár,i-
lag a vetítögóp objektívjónek És fónyfor-
ráiának erösségétöl f ügg. A f ilm, minr
ahogy már elóbb is jellemcztük, teljesrn
szcócsemenies, így bármilyto rragy vetítési
íeliilttet elblr" *

Az elmondottak során csak egósz nag1-
körrorralnkban íoglalkoztam a szlnesfilm-
mcl. lrjátok meg, mennyire érdckci bcn-
Iretekct ez a tárgykör, valatnint hogy -rzc-
rctnétek-e a Magyar cserkészben pl, ilyerr
cikkct olvasni: ,,Hogyan ós miról készit-
sünk színesfilmrt?''

IsY KÉ§f;üL A §uIN§§ pÉNvK*P
lrta l s*t-oy §Ée{ í§

* ()ly gyórryiirü tr a nitplemerrte, nrirrtha
c-ak lc"tmÉny volrra!

Maid nélráov qap mtrlr,a cgy kí,pkt:"ts-
kcd(o' kirakatá el6ii áilasz.. Megragadóarr
lzóp fcstnl/,ni, tóg az űvcg mög,ött. na1llc,
rnuutc, Hallom is amint ígi, tzótsz tlrriririd_
hoz:

*, (jsodaszórr. akál lr élctbcrr iátrrár,r!
ligy színcntilnr bt:mutatón prdi6 nrár rgv

tóha itarz fcl;

-'§zubb tn,nl l lcggyörryörütlb lcst-
*"iiá; 

""n, 
czt liizüd hoezi,,.lcst,ói szöli',

hancó att. ho6v ,,tökéletes",
lsrncrkcrliünk lrát.nrcs cuzcl a .,tökó|c-

tcs" fÉltvkéúnci. Flo*vari kúszíil a feivl,tcl
szirrcslilmrc]'m'llycn-'összetételü a nyeí}-
anyagia, lrogy hivják clii a filmet. készít-
hciszli a Tö-gópcá,tcl sgírrtsíelvótelt? stl:

Mcnjiink hát ror.!ábar,,

Á uxitleríitnru réttg*i
ltIcnlrN csak l'qyíólc gi,irtniálryú színrs-

i'ilurct ldhtt N{agyar <llszii5r,n kapni, aú,

.,{rfacoltrr"'-t. }lj'kczettbc veszcl rgy tla-
15fi4 i[v*rr szincsfelvótcllc x|k3|u165 rrycrs
l'i!rnet. |átlzólag scmmi külünöset ncrn t/e

czt! raita ónzrc. otya. rnint a többi film
Mégi* Ír<,gy lchetséles, hr>gy a szír,ck leg^

különbözóbb változatait kúpcs nrfsorukl-
tetri? Űsy, }rogy órzékellyítvc virtl biz.onyos
slinckrti' M,náin színesfilm núgy rótcgból
,tgvórli,lr össze. a te gkiilsó róteg a kók
snínre értÉkeny" a áásodik a eöidre varr
érzókenyítvc. a harmadik pedig a vörös
ga{nrc, Az utol.sti rétr:g az alapanyag, az
ítlátlzó ccliuloitl,

bcrr c}változ;!st irléanek cló. "}]ernr{szeteset,t

eutk az e!váltorások. akárcsak ;,. lender
Icket§-fehér felvótt}ekrról is, azonnal rrerll

|áthatilk, csak a kirli!nlrgcs c[óhí",ás után,
Masa a' fitrrr clóhívása mtidja tulajdon"
kópicn xyiiri titok, Áz AFGA végzi és az,

o iij* áiába rirár ,:lórc bclc van számitva,
Á unvit azolttratr tudrrnk. hogv az elsó elir-
lríváí utáll ltkctl,,f t,húr íilmkópet incgatí-
yg1) nyclrrct. InneQ az e!só elöhivóból ki
uéui,, crő. nrcgvilágítisnak tcszik ki. A
f*lvéte* czulán a rnásoeiik e}ilhívóba kc-
rül, ahol a vtgyihntások kőv*tkeztóben az
*..i*ii, illctve"felvctt tizirrr:k türrnek elii,
lu.r, nuro ciónye cnn*k a küliinllgcs elö-
hjvásnaÜ. ilrr§y a kósz szírrts képek teljc-
sen szemcsózttDlenitíjek § í§y bármtlyelr
na*v fclü!r:trt: kivetithttük. anólkiii, hogy
a'izinck vJgy ma!ía lr lcii,ctt t;'1rgy cl
urosódoit.i vilnók.

Milyen gÉppel készifhetiink *rines kópat}

A fclrtcbh i5n}Lít*t€tt Agíactllor,film cs,rk
j.l):.3ti mm.es uagvsagbarr kal,ható. Tehát
Íclvétcleinket csaI olya,r 5epprl végezhet,
iük. nre|vck ílven rnórctú íi!rr:r:k beluga-
áásáru álkal*árak, Van u;;yarr nrúg 1§

mm-er szintsfilrn is, cz a"o.,ban rnozgófel-
véteiek készitósére nern alkalmag. Ez utób,
bival cevelóre mosi, nem fog}alkozunk,

FIa iio.,ban nagyohb alákír felvét.,lrc
seolgátó fónykí,pezőgópiink "an, úgy,,_ezerr

is iúdurlk sbgíúni, 
-rnlrt betéttcl, illetve

adaptcr íelszirclése után a géppel 24X36
rnm-es filmre is tudurrk ítlvételt készíterri,
tla ilyen áiaIakitott 5óppcl dolgozurrk,
úgy a íilm elé illesszünk egy 24X36 mm
kiváeású fckete maszkot, papírt, hogl,tz-
áhal'a fiimen csak ckkora képíclütet ke,
rüljiin megvilágitásra.

Áz Agfi-gyái kétfélc, színcs nycrsíilmct
hoz forlaloilba, az egyik a nappali fe!-
vétrle[hiz alkalmas, a máslh pcdig mcs-
terséges (lámpa) vitágításhuz. Az,"Agla-
color* napfényfiim" t5lru Din (Zr Sch.). a
műfényhiz aikalmas filni pe<lig enn{,l vala,
rnivel alacsonyahb érzékenysógú.

Általában a §yakorlai azt rnutatja, hoqy
színes fe!vótcl esetén az expoziciós idóhíiz
v^Ey 

^ 
fénl,rekesznyíláshoz ía-üJ%,ú

noáie k.tt iduunk.'A helyes me5uilági-

§alnf*
éna6kany
16t§8

o§*4í
V;:/;

A lélrykipeaö5cp_ leucsójúu. (szakrryclvtlr:
óbicktívión) ál a filmre Jut0 $,iínf$ 5uga,

,uÉ. akát az alap§uínekról van szó, akár
l.-".-"trat. o nr.gf.1.16 érzÉkenv rótegek,

4,,l*

Il
l*
LY

n§§§ö§§üu§
;t(! 1!y€ll rrg,yslifiri lttvétol ktszillreti, si{y t*kcec* tzjttct íilrrrra
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LUCA NAPJA iifittfi-_ Ncm tok napi* vaR *í asztendönck, am*}y olyrn íurcra, ér"d*k*t

srpkfuskról vqln* nsvcl*tor, mint Luca napia decamber l3-áni
Van ía|u, ahp| gren e nepon mogpisrká|iák a tyrlkokat. hogy |ab,ban

toilanak, Artán rzt t*rtják, h+gy ha Luca napt*nak ói*:akáján a le{nyok
agy nadrá3ot tacxn*k a párnáiuk al** mo6álmodlák, ki lerl a íér|ük!
H* a lqvEt óiíélkor m*keíólik, *góse évbon srép íényes lesz a sr6re"
A leányok Lucl-nap|án tie*nhárom céduláq.késxítenok c mind*n cédu-
lára ogy"ogy fédln*vct írnak" Az ö*srokev*rt cádllákból mlndennap
e5lct tüxbo dobnak, Oiyan n*vfi íériük locz, arnily*n név az utglsó
cédulán olvashatól

Aki iáratos nkar lenni n bo*rorkányok rudomán}.ában; Íeküdjék
Lucr,nap éiíél6n r dlsrnópaita hídlára aló és vlnsr*iára hét*xer mondj*
d a Mirty*nkot &m§n nélkül. Mikor hetedsz*r b,*lekEzd, akkor az
lllot6n hét borrorkány vonul kere;etül különböx$ á|lat kép*ben {béka,
patkán)r, {okcto ma*ska, v*r*s kakas *tb" ttb,}, §xek kiilöníélo clrlny*
hangokat h*llntva mgnnak keregrtül n klváncsirkodó hrsán, Ezoken
kíTiil m68 kígyók, gítísrták, csúí bogarak mennek ái ra'ta, .Ha mlndex
n§m r§tiánt§iie meg ós ogy iaiszót sem eitett ki a sráián, akk+r forgó-
sról kerekedik ós négy vénas§ron| rostában ülve magy hqrrá; e:ek
bavqretik a boszorkányok tudonrányába. (Hát *z tigya, egés:*n egy-
***rü! §**rk,)

4 nopsrokon át tartjc

frissen és forlón vagy
hide,gen or itclt o

d8 ótós

nffin,il
Xopholó: I l

;::::x l*il;,,- 
},l §p n H § K?-,?t,

A lucasréke {bosrorkánysrók) szintán bircrnyos ,,nózésre" képe,
§íti tazdáiít, ha a gcéket me3íelelően késrítl e| és szabálysr*rűen hnsr-
nátii A iuEasEék kósrltósét Luca nap!árr kezdlk el t mindennap_ dol,
soiva taltl valamit, karács*ny e*i{re íeieeik be. Randcuerlnt 9-féle
iauat tesiut, A íe|érmegyei Vál kúizségben l8á8-ban é|féli mise alatt
elknbxptt póldány a következö íajta fákbél kószült; k§kóny. ,Ur..l§l
i*vpr, kört'e, *crn, 1egenyefenyő, *kác, csor, róxa (egy ék bükk{a}.
§nntk a lucarzéknek a váát köróliük. Egy gyórmegyei tudósítris sz*,
rint 4 *eék*t lt határ l3-fajta fáiából !3 napig fara3iák. A kóse luca,
s*éket a k*rácoonyi é|féli mlsére vlsri gazdáia é* szentelt krátáyal kórt
írván - ennek közepén a sxék*a *ll. Uríelmut*táskor aaután nteg-
látia a lelenléyő bosacrkárryokat * a íalu bolrorkányait, m*rt mirrd,
egyiknak látható lesn ü §lBrYa ós mikor belép a templolna|tón, l*lt*itia

Haphat$:
§ü§lAp

Árn
T, Y.,

M
§§

n aÁI}lóilÁt
B § R I I N l.T É n 4.

a í*iét, hogy a srarva bete ne aka<lion a rzenröldökfába. . . A nérés
utÉn haraíutva, a széktt tüzbe kell vetni. Ez a srabály az Qka annak.
hogy a lucasrék nagy ritkaság!-'No, íiúk, van lit mit megpróbáin!| Váriuk a kirórlet*kr§l sióló
begrámplókat , , .

(,,Adatok téll néphagyományaink ismeretéhez" és ,,A magyarság
népralza" c. könyvekból,)

vidánr ösznek fia vgltam,
Aklt sűrűn emle§*ttek
Halk es{sben, künn az erdőn
Aranyszínű falevelek.
l-yukas §epkárfi fl,itta gzélvésr,

A nadrág*nft megtépett§n
Foszladozott szelek §uárnyán".-
T6l előttem, nyár m§tetteffi!

vÁNnüRtHüÉhly
vldárn tálnek fia l*qtem,
Károgtakafánavarlakt
Néha fagyos hó-pokrócca|
surva §z*l§k betakartak.
§ hagyh* fáztam, nap§üté§e§
Tájra vitt a képzeletem,
Es nevettem és kacagtarn;
Tavaszba rnék, tél me§§ttem!

Vidán,l tava§z fia vagyok,
l{everészek bokrok alián,
Rigófüttyös palotámmal
§errnrni pénzért el n€m adnám.
Előttem a hegyek orma,,
1,1ívogató íi,le§§zi kékség,
§ ha vón kedvem - tudorfi lsten,
Csillagokba is elérnék! . ..

Biró And rá*

Yre
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HAJ REGo, RA}Tf;,!
l?í4őő lacil,iq4*at&

Véletlenül néhán| év előtti }egyrotkönyvecrkém került a ke-
zembe és abból másoltam ki az.alábbi sorokat, melyek mort uiat ker€§-
nek ehhez a íehér papírlaphoz. Ugy ét?em, érdemes te*z a,nnek a régi
szép cserkésznyarunknak emlékeit íe|c|evenítení, amikor a Nagy-
Alíöld déli részén a földünkkelés Népünkkel való ismerkedé§í tűztük,.
kí célu| magunk elé. Pompás bokrétival tértünk akkor vlssza,
amelyleitr rlgy keverődtek Csongrád megye hervadhatatlan mezai
virágii, ínin' azoknak ,a népdaloknak a hangjai, §m§li§t akkor gyüi-
töttünk.

Euol a néhány sor irással nam elkésett regös berrámolót akarok ,

itt adni, haném csak néhány hinelenében kikapott íeljegyzórt átmen-
tenl az €lmosódó írásból, annak bizonyítácára, melyet H+rman Ottó
mondort : ,,Nem tudigk €lét8é magismernl és szeretnl anyaíöldünket".

+

§rcavár. Régi halárzközség, A Tisza ér a Kurca össreszögelésében
épült, innen kapta nevét l+ Várából r Kurcára tskintő bástyaíal me is
fonnáll; a régi vármegyeház börtöne is itt volt, ugynis haidan megye.
srékhely volt, §zínmigyar lakossága a legszebb, alföldi íaita, Régi
ealádnivekkel alálkozunk még ma i§, mint l Beliczay, Bercsényi,
§allay, §alánky, §rathmáry, Várady stb.

Várának btirtönében.-Rórsa Sándor ls ült. A nép aikán ma is több
betyármbnda él. A haidanl híres komisrárosról, Szalay Gyárfásról,
akit daliás term€te miátt ,,bü§zk€ komiszárosnak" neveztek, még ma
is éneklik §zcgváron a róle szóló nótát.

Népviselete a multé, az új idók divatia ieliesen megremmisítette,
A régi népdalaink dallamára iellemző, de semmitmondó szövegű

régi szegvári nóta a ,,Taradirom-taradárom". Erdekessége e dalnak
az, hogy a kezdér után nem volt szabad riiabb lélekzetet venni, így
azután, akl a legtovább bírta szusszal, g volt-nz est hó§e ar egykor
szegvárl víg társasígban 

*
yekcrhát. lde szentesröl rándultunk ki. Neve a tatár ikere: rák

szóból származik. A kör,clmultban il moísara§ terület volt. A vekeri
dombon ósmagyar halászfalut találtak.

ltt látrunk'el6ször íorgólantot (nyenyerét), ert az érdckes hang*
s:ert maguk készítették h:ízilag, Nevezetessége még a csárdáia, amely
már Rózsa §ándornak is brivóhelyül szolgált,

ltt hallottuk a következó népdalt:

U| a csizmám, szetre van aka§rtya,
A sarkantyrlm c§upa ror§da raitá
Összeverem olyan betyár módra,
Mind egy száli3 lepereg a rq?sda róla.

Ui a subám, §!€8re yan akasztva,
. Gyere babám, akasrd a nyakamba.
Akaszd oda, ott van annak a helye,
Még az éiiet betakarlak vele.

Földaák." Régebben állítólag Karabukának n6vaáék, A köxég
mai nevét a szóhagyomány szerint onnan kapta, ho3y egylk gazda e3y
deákot látott az úton baktatni, me8sainálván, ezekkel,a sravrkkal szólí,
totta íel kocsiiára-: ,,Föl, deák !"

_ A község §tyetlen könywá!,a a ;aldakörben van. Jókai, Csathó,
Mikáth könyvcl legolvasottabbak.

Az'egyik hfu kéményén valami ré3i szélkakqt íedeztünk íeli
amely, gazdáia §z€rint á,z idójárást ír ielzl, mégpedig ar ltípni met.
íigyelés szerint, ha a kakas l"lakó íelé néz, rrép idő lesz, ha Hódmgzó,
vásárhely íelé, akkor eső !esz, A ielen pillanatban a kalas nyugtalan,
kodik, pcdig nekünk úgy lenne |ó, ha Makó íelé nézne.

Kodvalt j{tók Földeákon a méta, melyet nemcsak, t gyerekek, ha.
nem és inkább a íelnőttek iátszanak nagy §z6ret9ttel,

Népszokásalkból csak a rózsalakodalmat mesélem el rövíden.
melyct egy öreg nénikétöl hallottunk. A templom kelxkezése ldeié-

" ben ,e3y alapltványt tettek a házasulandó legények és l*ányok _meg,
segítésére. Azóta mínden évben Péter-Pál napián a plp a kö:ség íiaul,
rai*rcl kiválasrt egy isteníélő leányt és legényt. A íiatal párt róxák-
kal diszítik íel, e tomplombrn rórsafüzért fu imakönyvet kapnak aján,
dékba * ha valóban megházasodnak és ha rászprulriak, pénzsegélyt ís.
Dólután a rórsalakodalmat táncmulrt§ág keretébcn ünnepllk meg.

_ A íöld€áki.k igen sok katonanótát ér n{pdalt énékelnck, ie éppen"rlgy óncklikrr legrtlabb válori dalokat ls. A kiivetkel6 hipdelmet
tÖiteztem fel többÖkioziitt Ó- Ftildeákon, amely hltre3e.maradvány íé|e :

. 

- 
,,Hl at cmbör a3t akaria, hogy ne köiiön neki sömmit se csínáni,

o§zt ugyis möglögyön a mindöne, tötye a íekete tyúknrk a legelsö
tojását a hóna alá, hogy az ott kikeiiön.' 

Ha az embör türeImesön mögvária, akkor a t'b|fuból lid{rc kel ki,
Ez a lldérc mindöni mögcsinál, amlt csak parancso}nak neki, _oslt csak,
mindig mén az embörhöz, oszt kérdi tülc: ,,Mit" mit, mlt?"

LBhet vele hozitní mindönt: kinc*öt. szép királykisr§§zonyt,
gyémántpalotát. De amikor ezöket elhorra, mindig csak mögkérdi :

,,Mlt, mit, mit ?"' Ami&or oszt mán az embör mög akar szabadulni a lidérc ké'rdé,
celtül, csak azt köll neki parancsolni, hogy hoaon egy kihény homo,
kot a tengör fenekirül. Akkor soha n€m tyün vissza. mqr §zt nem
tudja mögcsináni, oszt.örökre elmarad."

Mártély. Régi halászíalu , rl. mellett. Nyaranta l h&mezó,
vásárhelyiek szoktak idejönni strandolni,

.d lilizseg keletkezéiére és elnévdlélór§ yonötkozóla§ a 
_ 
lakosság

a következők-et tudja: mé3 a tatárjárá§ előtt arra a kis emelkedésre,
amelyet ma is róla neyezrrek, Zsiga. nevű halárzemler, telopedett le
csalááiával. de a tetáriáráskbr el i,ellett hagyniok lakóhelyűket és a
Tisza füreseiben reitóiködtek el, Összel azután előállotq Zsiga halrás..z

és ,hszegyüjtve népÖs családiát, }nondván l elmrllt a hábor{r ér ,,már tél"
van, építsük fel úiból házainkat.

Mirtély egyik legöregebb halásza, Dénes Józsi bácsi, aki a pagl:
apiától halÍotta-" a kö;sé8-Ít.letkczését így mondta el : ,,Mikor Arpád
abink Pusztaszerről iövét kígéretével elfáradt, azt mondta, hogy qr
n'em mennek tovább, mert már me$érnek plhennl". Ebb§l a ,,már tór"
szavakból alakult ki a mai Mártély neve.

€gyébként ezek a rná§ólyl 
'halárzok 

csendes, nyu6odt, kev&-
beszéjú emberek és tgen büszkék.óll mesterségükre, Ar egyik mcg is

ieíyezte beszélgetés liözben, ,,Tudomány köl| kéröm a halászathoz",'-'Maguk ké;ítik télen a halá§l$zköiéikot: a var§ái. a hál&,
tapog"tót, a *apulyt és a haltartóbárkát is. ,Ugzni csak kevés halász
tud,*nem is ige1 van rá szükségük, mert oly_al.birtosan állnak mé3
szeles idóben i§ ladikiukban, mint mi a szárazíöldön,

Egyik Mártélyon feliegyzett kedvelt népdal szövege:

Szépen legel a kisasszony gulyái1
A kisasszony maga sétál utáni.
Még messziről kiáltja r gulyásnak,
Sziyem. Bandi, terítsd le a subádat.
Nem terítem én le az én subámat, ,::

Mert iön a csős7, behaitia a gulyámat.
Mán te evvel, srívpm Bandi, ne gondoti
Maid kivá|tia édesanyám, ha mondom.

Lányom, lányom,
lrla én tégöd 'egy

Nem bánom hát,

se mondalak,
od adlak,
ta3adi mcg,

De a szívem a gu'lyásén szakad-meg.

.Csomorkány. A pusxa szabadsigától megitt§u}t nyári nap tűzón
ontotta sugarait iánk, amikor me3plllantottuk egylk b$zatábla közepén
a csomorkányi templomromot. A romok között ró?§át és vérehulló
íecskeíüvet találtunk. Ez utóbbl onnan kapta a'nevét; hogy piros színt
kap, ha megtépik. ,' 

Csomoikánypuszta körülbclül tlzenhét kllqméternc van Hódmezö,
vásárhelytől. A multat ielképozó templomromon és a iövót hordozo
iskolán kívül a Csomorkányi Templomrom Olvasókör az egy€tlcn
,,középülete" a íeilódó tanyaközpontnak,

Vilamlkor Cromorkányíalvá r,vidék legmódosabb helysége volt,
Hunyadi Mátyás egyik hós vezérének, Jaksics Márkusnak adományorta
a íalÜt, Kalászérés idelén, ls5ó-ban a török a közréget feldúlta. .Etkor
é8e!t le a ma romok'ban álló templom is. Am}kor a romok köaqitt

iártunk, a Íöld lépteink alatt igen dÖngött, érd9m9§ lenne isatást
rendezni. (C"sák a Nemzeti Mrjzeum engedélyével szabad. R. M. P.)

Az egykori filu t§bb ízben elpusztult. ósi települér lthat.
A környéken előkerült lorzított koponyák bizonyit|ák ezt a legiobban,
Még manapság is csontokat hoz íelszlnre az esö és az ekeves.' 

ltt, Csomorkánypu§ztán, szlnte akaratlanul éreztíik, hogy íöldünt,
amely ilyin gyönyörű búzatáblákon a mindcnnapi kenyerünket termi
nekünk, ez a-fóld stent! De vaiion hányan gondo|nak rá körülünk,
hogy egyetlen egy ilyen szintóföldet hány ósünk válthatta meg hang-
talan küsrködésével, vereitékével és halálávat i;?

Minekünk, akik hetekig iártuk a déll végek szétszórt tanyált é§

eldugott íalvait, kónnyrJ volt már a hullámzó brlzatlblák suttogárából
az ósök szenvedéseive! megszentelt íöld snvát meg|rallani ós vero|té-
kcző magyar testvéreinket megértenl.

De vaiion te, cserkésztestvérem, amikor ma|d slhaladsz cty met,
müvelt. szántóíöld mellstt, te ig tudrz mpid gondolni arra, hogy cgy
ilyen darabka íöldbe mennyi néma bánat és tzorgos munka van belc-
témetvel Fa7ker §rnö l!{ö-

úet, tudr"rwqíl. Xn, aa alftaíam, tel,i,eo,ad a, aruan$ !& ceei,ftírrll, 1
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*z;imolt lle.,Áaanb** rigyl§tszik,jtt-ott hlitn §§ú$r{itt he, a lelptlal
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