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§tEE§rn6É
§7,ERKE§zTl: VELősY

KOZUsSÉGKÉPTELENEK
Ennek a fÜncsa műszónak az eredetiie tavaly született meg Németorságban. Azokat az embereket llleték ezzel aszéP d.ÍszJelzővel, akika mai keménY tdg!!"l riem hogy hasznára volúnak a köröss§gnek, hanem etlenkezóleg : kárára, terhérevannak és csak azt érdemlik,.hoty á kPzcis.ség testér6Í, mint valami iaros el&loJ8i ".Ül reop"railir . .l*ir"t is sorolnak

:l,b,:_i_dÍ:1.,1,|lr§íátb|.? A.flánaszkodó hl{lamúakat, elégedetlenked6ket, lázítókat,-vészmadarakat. A munkakerül6ket,
1i:.§l.::t:!|,."Ll..:tl::l:l.1 nagy mlnkameg.osztásban_ial,uk.eső részt és ahol lehet, klhúzzák magukat"rnunleúoi. Áielo§KoooKet, aklk mUnka nélkÜl szeretnének a közösség pénzéből Jól élni. A rossz háztartásvezetöket,-valamint azokat, akikgyermeküknevelésételhanyagolJák.Azlszákosokat,erk]öicstelenéíetűeket...

Ha mlndez csak a német szomszédnál v9l1a,_nyu.godtan vehetnők tudomásul.. Maid ezt a kérdést ls megoldják valahogy.A bai ott.v.ln, hoql ezek azemberfajták nálunk is ielielietgk, nalunt is tenyésznek. Akkor pedig már ne;ü#, közömbösa dolog. Mlt csináljunk tehát ? r--,6 lll,r lllrrr l§ll§

csoportba ? Ugyan, hogy
ElőszÖr ls vizsgál|uk meg magunklt T§Ion szigorúan : nem tartozunk-e mi magunk valamelyik közösségképtelena? UgYan, hOPy lehet lliet klozelni ?!iNo viovÁzl r<llu l Á lrrt+a Lar.,^_ A|rl. - r^!,.:l_--- _..-l-_l__..,|1a -ilypt képzelni?!! No vig/ázz_61| ! A lusta, hanyag diák, ; f"lüÉ;; ;i,;i;k;;üB";;Ír*, 

"lde tartozik ! VagY a nyáritáborban nem akadtaÉ.öoanaszkoJOt"il"r,t"t. eléaedetlenLeílak

-r-- --- - 'é''al' llvóJ' l*'lv9 lllFg \§P:§rlll::: ll9 vltfa7z CSaK ! 
'\ 

lUSta, henYa§ 0lá1(, a f€lülete§, munkakerüló tanonc, a

flrr"|",l|í tllT3jY.;.Tj::.]í:,:.,"*'5j.Ylt] l ly'Í;ar;;Ú;n nu, .[.Ji.'É.§ p;6.-iffih;iffi;[;öietlenkedók,
:!5:"1'i,T.1::o:ií:*l*"^"*:ti:1;,!l,:.l"*,:tyli;lltai;;,,19;;;;ii*;;ilfiöö..lli;Jülil',Ts8.ffit§t,;;;k;i;-i;bii;;;ötü;öiij4l;[i"l'il,!i[li.,1l.óil l;fTff[T".'jili:lTJlll,f'.'.i,'il'f§,:l.'§il"Lririí!:]
nYezetedben : családban, Őrsbei, Ösztályban, műhelyben, r,i"ii.ruri. Hi'itt találnár [örösiegtepteleneket, tégy meg mindentöled telhet6t, hogy megváttozzanak, ésiretérienek Í Ha ez nerr, stLoriil.o iqwabatq aq )llae*,+ *^-3^1^lx, --dJ^_ !*_I-_^l___!

ezeket a. hibákat ; hi a?onban nyugodt.lélekkel állítÉatoj;ü;J;iüfi;'i;il;fi
tőled telhet61 

!]o§y megváltozzanak, ésiretér;el9k Í Hu ez nei-rŰ"rülnJ igre["ir;lil;i;!Öii"ii"i'3aTÍ'alTirlll§iitenni, hogy a kÖzÖsséget megmentsd, megszaÉadÍtsd tőle ! lól rronti, ! Flpvelem } ltt sz lllaqlam haav alArXLa+ r,irtral_í_i?§í:9?:!,!"19]:,i ,Jók 
frontja ! Fi§'elem ! ttt az alkrlofi, hogy erőtöket, útyurre!-teket megmutassátok j A kölösség érdeki kívánta tgtetel t
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* A. E, Korotnok falu seégyenl6sel_ húzódik meg a hatalmas
B rany is zkó -heg y 
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" "aa", 
gr. ;.t;';i;iszavalá!ía }érnek, Utött-kopott, düledezö isárdáiánik ivóiábanlrosszrl tocsmaasztal mellett' Uai"aaiiiia. 

-t;;édiíil;t üilli-?;térkép fólé hajolnat.
16{9. február ötödikc van.

. .K.ora reggcl ....Mé8 alig dereng a nappal ... Az asztal fölött
otaJ,méc§er lóg, mcly rávilágít a szabadsáiharc honvédtiszticinekarcára... íJda}int sűrü pelyhekben bull a hó. A katonák t'ooor-nak,_összeverik a botáilit e. .."lÍo-ajat Űi*üÜ].--

Hideg vau,. 
"

. Á,kocsFaasztal fejénél barnaszakállas, fiatal ezrcdcs ül. An_golul és németüI bcszél a tisztekhea. Német kieitése rossz. de
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. . - Branyiszkó hetyét, mely Szepesból Sárosba vezctó útunkatelzárta,s amelyet gróf Deym császári xenerális védelnezett_ ro-
hammal bevettem. Guyon ezrede§. *

A fóhadnagy mosolyog.

_: ün nevet, íóhadn3gyom?. . , Hát majd meglátja, hogy ke-resztül megyek a hegycn! -'

. 
Guyon. az atillája zsebébe süllyesztette a jelentést és kiadtaaz intézkedést: -

- Az elóttünk emelkedó hegy az egyetlen akadály Siroka
|§lé.._Holnap reggelrc ott leszüuiii B;r;Í.;k;; .li.iiá-r"ili,iiretnó órna,qy úr. a.53.._fs a l3. honvédzászlóaljjal, valámirit abesztercei új_onczászlóaljjal arcban támad. Az eÜéojCr iobbszár-
ny.ana_k megkerülésére egy század, Ujházy-vadászt és-kft utágz-
százado-t rendel ki! Kom§óltly órnagi"úr Lz eliá tioo.raszjt"iii"t
a_z erdőben nyomul elöre-. A itzersé!'a korotnoki d;;t-róTB;T;
ellcnséges álÍásokat.

_.8 bá* $m',lyT l,*,,t_*l,,:ztatott 
rendelkezni! _ saólalt

. .-.4 lovasság lóról száll és az újoncokat követi..A trombi-
tások idönkint a vadászindulót frljják; de aztán teli tiidóvel ám!A csapatolt lassan meginduÚ"aI. '

. _ 
Nappali világosság árad a hatalmas bómezókön szertcszét,A ba.vszás. megállott. A honvédcsapatokkal szcmközt komoran

mered a lráronez€ínégyszáz láb magás Branyiszkó. A hecyre öt-
szorosen.lorduló szc_rpentínírt vezet. Jobbra sürll, fiatal ferii,óerdó,
balra száIas öregerdó takarja a honvédekct.

, , Pethó. órnag.y a .33. zászlóalj élén halad. Mögötte érdekesalak gázol a mély hóban. Karcsú-alakiát a tábori Őaook fekcte-
zsinóros atillája fedi. Ez a katolikus leíkész Erdóssv^Iáre kepves_rendi áldoaár, aki lclkének harcitüzével buzdítja'a honvédiket:

, - Krisztust kövessétek! * kiáltotta mega§ra emelve a fe-
születet.

. A,csÉszári_ c§apat parancsnoka, Kiesewetter órnagy gyilkos
goly{záporral fog.a_dja á zászlóaljat" mcly t€rdig éró hŐÚan'gázot
a meredek heByoldalon.

lr.B. F§3nu^n l
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, Rettenetes hideg" van " . . A szél a harcosok eaemóbe hordja
a havat. siroka templomában már elharangozták a delet s a hon-
védek még csak az elsó kanyarodónál puikáznak.

- Nézzetek hátra! * kiált most Pethó órnagy.
A zászlőalj mögött vad xolyózáporban Gwon Öiredes kaoasz-

kodik fölfelé. §zép-férfiarca-mósolyog és egyie magyarui kiáUal:
* Ellere fiú, elleret Honved soha nem hátra macát!A 39, zászlóalj katonái mint dühödt oroszlánok vá"cnak nekia mágodik stációnak. Szuronnyal pisakálják ki állásáikbóI az

osztrákolrat,
A harmadik kanyarulatnál més vadabb puskázás. A ropocós

havat honvédek vére- festi pirosra,*A piros vér, a fehér hó'éi a
zöld íenyö É ma§yar színÖket varázsolja a küzdök saeme elé,

A zárzlóalj hátrálni kead. , ,

E pillanatban felharsan a jobboldali erdóben a vadászinduló.A besztercei újoncok kirohannák az erdóból. a hátráló zászlóali
mögött pedig feltünik a tartalék l3. zászlóali. Most azután aá
ellenség kezd futni. Kiescwetter örnagy azon-ban bátor katona.
Nem enged, Bcveti a tartalékát s irtóiátos tüzelés indul.

Guyon a tartalék möcött. az erdószélcrr áll, Mellettc Tioula
fóhadnagy a fejét csóváIjá , . . újta meginog az arcvonal . . .'

Sötétedni kezd. . . Délután öt óra, . . A honvédek kora recsel
óta másszák, rohamozzák Branyiszkó hesyét . . . Korotnok főól
új erósltés érkezik . , . Mindeu hiába! . . . Dtvm rróf erósítést küld
az osztrákoknak s Kiesewetter Őrnagy maga veze-ti katonáit a hon_
véde* cllen.

Egy lelkes kis csapat Királvi örmestcrrcl az éIén úi rohamot
kísérel meg. A vitéz ő}mester holtan bukik a hóra, szalasza fej-
vcsztetten mcnekül.

- Csak egy íertályóra kitartág! - kiabál Pethő őrnagy.
De nem telik belc öt perc §em. az ellentés háta möeül eset-

veró éljenzés tör elóre a }tizdók íüleihez. A "iobboldali erddból
vad csatazajjal robog eló a megkerüló csopórt báró Üchtritz
huszártrombításaival, Kiesewetter Útolgó taítalékát is harcbave-i,
dc rohamozó caaData élén h6si halált hal, Deym gróf vissza-
vonrllót fúvat.,*

Guyon ezredes hadosztálya mcghatottan áll a vérrel áztatott
havon. Branyiszkó ormán magyar -zászlót lenget az esti szelló.
Az orztrák utóvédelt puskázása mind távolabbról hallilt.

§iroka felé honvédcsapatok menetelnek.
Brauyiszkó fenyöfái alatt barnaatíllás masyar houvédek ál-

lanak tábori órrégen, A csillogó hóban egymás-mellett fekszik az
clökeló osztrák örna5y és az égyszerű magyar őrmester. . . Kiese-,wettef ó§ Királyi . " .

A honvédzáralóalj lobogóját fáteritik a két hósi ,halottra. ..
Osszeszedik a többieket is.].-Innen a bonvérl, onnan a ccásuári
eercg,halo,ttai fekszenek szép sorban. Csak valamivel tóbb az
osztrák balott.

korotnok ablakaiból idevilásítanak a pislákoló rnécsek,
Sirokán haransoznak esti Ávé-ra..,

_ Erdö_asy Imre,-a Guyon-hadosztály tábori lclkésze imádkoailr
a halottak felett.

Megkezdödik a temetés.
A honvédek fáklyákat tartanak a magasba.
Áz cgyik fáklya fényénél Guyon eziedes egy elóre megirt

jelentést vcsz elő atillája zsebéböl,'Kitólti az órái, a foslyok- és
elegettck §zámát 8 a következö percben a L6cse felé vezétii rlton
Tipula fóhadnagy váqtatva visii a branyirakói gy6zelem hírét
\ror8ey Artur laDornoknak,

pIpAFLJ§T MEI.IETT
tnTA: FAZAKA§ MIKLÓS

}tegboldogult díákkoromnak legszebb emlékei a szü-
netek voltak. Téli szabadsáAunk idei-ére rendszerint Csíkba
uta_ztunk Ie a nagybátyáíkhoz. ilyenkor összegvúit a
család érd_emes üjir§ága l- hárman Ünokafivérek 1 hogy
megtartsuk a hagyományos c§aládi vadászatot, ami arrTt
volt híre§, hogy vad nerir kerüIt tedtékre, de a befeiezés
mégis méltó volt hozzá. Három napis tartó e§zem-iszd;nba
fulladt ez a családi népünnepély.'Ázt per§ze mondanom
§em kell, hogy minkef diatÖtát ez aá utóbbi érdeke]t
legjobban az egész szűnidőbő]. Az a§ztalokra , bor
került, és a nagynéném félóránként hozta be lelkendezve
a.|e$ij.ab! párolgó vagy ropogó, édes vagy sós konyha-
uJcton§ágokat. A cigaretta- és szivarfüst k-eken bodrdzott
a m€nnyezet felé és felhangzott az elmaradhatatlan apek-
dótázás és mesélés... :

-_ Már nem §ok iao án hátra februáris és akkor
kijön a medve az odujából, hogy §zétnézzen és"visszamen-jen vagy kinnmaradjon, asiórint, amint a? árnyéka
tanácsolja .*.. mondta mesélő hangsrillyal Áron 6acsi
a2 oreq rntezo.

-'Ugyan hagyja Áron ezeket a gyermekme§éket,,
hiszen azt még ezek a városi diákok is tűdlat, hogy nem
ilo.kgtt a medve _ilyenkor kijönni. * Intette le á-nagy-
bátyám az intézőt.

Mi persze mosolyogtunk, mert tudtuk előre, hoAy
mo§t az elmaradhatatlan élmény következik, amit Áróir
bácsi fog elmondani. Mln_den egy-es alkalomm*l igy kezdó-
dött a mese. Aron belefogott, a nagybátyám -|-eintette,
viszont. az ggy c_§eppet sem _zavartá- abban az öreget,
hogy el ne mondja á mondókáját.

- Már pedíg akár hiszik, akár nem, én találkoztam
§sfszer §yertyasZentelő napján medvévdl. És még hogy
taIálkoztam

-. Mindig felcsigázza az érdeklődésünket, hogy aztán
valami egé§zen egyszerü kis történettel ábránűison ki
- Mordult felénk, fiatalok felé a nasybátvám. }, r,

- Azt mindenki tudja - kezdeÍl beÍe Áron'bácsi
az elbeszéIé§be, .- hogy nékem mennyire ninc§en §zeren-
csém a medvével, Erdélvi ember vasvok. eleset iártam
a havast puskával és mindis szerettÖin Úoha- medvével
tal.áIkoznii de sohasem került-ünk össze. Ha puska nélkül
voltam, nem mondom, Iáttam eleget, de mit értem vele.
Tavalyelőtt történt, hogy a fát, -amit akkor hozattunk
Ie a hegyekből tüzelőnek, ellopták. Mellesleg még ma sem
tudom megérteni, hogy sikeiüIt elvinniük- egy- éit§zaka
alatt hárorri' fuvarral, -iie 

most ez nem is léniósei. Nem
volt elég tüzelőnk. hozatni kellett a hewekbő[ Á szekere-
sek mái egy hete vesződtek vele, dÖ'hol ,fagyott, hol
olvadt a hó, csuszamlások voltak, nehéz mun-lia volt a



lahordás. Elhatároztarn, hogy kimegyek és megnézem,
nrit csinálnak. Szép időnk 

*i,olt, 
úáY ragyogotí akkoi

gyertyaszentelő napján az égbolt, minta kék- selyemból
lett volna, A szerpentinnek nevezett, vapv inkább áúnvolt
hegyi dülőúton kbpaszkodtam felíelé és"éprren azÖn Óon.
dolkoz_tam, hogy milyen mese is az, ltogy'ilyenkor kTjon
a medve az odujából. (Ennél a mondátnál hamiská§an
rámosolygott az öreg a nagybátyámra.) S amint ezen
töröm a fejem, íelpillantok és áz riton előttem vagy ötszáz
rnéterre találják, ki, mit láttam.

Medvét _- kottyantottam bele, mert tudtam, hogv
Aron bácsi nagyon szereti, ha az ember ilyen közbeszói6-
sokkal árulja el a figyelmót.
| _*__ lgen, egy jól megtermett, csontos medve volt,
amelyik meglelretősen bamba pofával nézett velcm farkas-
szemet. Sőt, egy-két pillanat mulva megunta a néma
szemlólődésl és elkezdett jönni felém, máj? rohanni. Az
utnak ez a szakasza a hegyÓIaalba van vájvá. Jobbra tótem
szakadék, balra meg olyán rneredek, hogy arra sem mehe-
tek, Fegyverem neln vo]t és így meglehetősen kényelmet-
len helyzetbe pottyantam,.. De talán iunánk egy póhárral,

-*-Valóbán, meleg perceim voltak ezÖli, 'amíg a
távolság kettőnk között egyre jobban fogyott, Egyszérre
csak éles reccsenést hallottam, felü]ről hófelhő lavinázott
lefelé és hatalmas recsegéssel iuhant az útra egy nagy
lnlom száraz fa, A medíe eTTe a zaira mcppörOiil1 maEá
köriil, majd egy eszeveszett ugráss'a] feltióbbant az Üt
íelett htizótló hegyoldalra és eltünt az erdőben. Nem cso_
dálom, hogy megijedt a váratlanul égböl ;lottyant fa-
rakástól, mert én is megijedtem. Alig nyólcvaű-száz lépésre
tőlem,, tehát a medve mögé mintegy O-tven lópésre zúhant
az ölfarakás. Beletelt egy félórámbá, amlg níegértettem a
dolgot, miután a szekeresékkel is beszéltóm. Áz törtónt,
hogy az egyik megrakott szeké,r megcstiszott a sikamlós
úton és a lrátul, a szekérről lelógó száIfák megtaszítottak
egy, az út szélén Iévő ölfarakást, Ez aztán megcsrlszott,
és lejjePb esctt egy kanyarral, az alul húzódó sáerpentin-
útra. Epp jókor érkezett, de az is igaz, hogy ha száz
lép_éssel arrébb pottyan, együtt megyünk a máckóval az
orok vada§zmezoBre,

Egy időre csend szakadt közénk az elbeszélés nyomán.
Maid lassan köszörülni kezdte a torkát a nasvbatvám.
Figyelemmel fordultunk feléje, mert tudtuX,"'troey az
i_lyg{ajta. k_rákogás valami érdekes história előzfiénye,
valóban bele is kezdett rövidesen.

-- Ilyenféle izgalmas helyzetbe én is kerültem med-
vével egyszer, de nem én voltam az érdekelt fél, mondhat-
nám_, _hogy inkább páholyból néztem végig egy izgalmas
küzdelmet, ami ember és vadállat között folvt le. N'volc-
éves gyerek lehettem, amikor elöször voltam-medvevadá-
szaton. A környék teheneit gyakran megtizedelte egy
medve a havasi legelőkön és mind gyakrabban és gyak=-
rabban járt rájuk, úgyhogy végre is"-elvesztette a fáIu a
türelmét, és hajtóvadászatot hirdetett a vérmedve ellen.
Apám p€r§ze, mint szenvedélyes vadászember, rósztvett
ebben a hajtáslran is. és engeni is elvitt. Igaz, édesanyám
nehezen engedett el. nrondván. how eléB neki az aoáinért
aggódni. D-e a családfői akárat'-mesÖt nthetetleri volt,
Hogy mégis kevesebb veszélynek legyek kitéve, apám
rábízott egy vadászra, akit aztán olyan helyre állítottak
a hajtásban, ahova nem volt valószínü, hogy jön a medve.
Apám persze olyan pontra állt, amit veszélyesnek tartot-
tak és amerre emberi számítás szerint ki fog iörni a medve.
Arra az egyre azonban, úgy látszik, nem §ondoltak, lrogya medve medveszámítás szerint fog viselkedni. Akiié
engem bíztak, kitűnő lövő és vadászkutyaidomító volt,
civ_il foglalkozása szcrint pedig mészáros. I§y aztán a testi
erő sern hiányzott belőIe, i

-. Engem felrakott egy elég magas fára, ő maga
pedig a fa alá állt és hóna alá vévé a puskáját. rágyujtolt
egf cigarettára. *- Ugysem jön erre á mackó .---iirondta
rnagyarázatul.

-- Tévedett, mert nemsokára hallani lehetett a haitók
izgatott kiabálásából, ltogy a medve felénk tart. Éirre
nyugodtan eldobta a cigCrettát és kinyitotta a puska
zárócsapját. Előttünk vagy sl,áz méter hosszú irtás volt,

és annak az egyik sarkátran túnt fet a medve, amint az
irtás szélén felénk tartott. A mészáros nyugodtan trevárta
hatvan móterre,'célzott és elcsettentetTg-a ravaszt. r\z
első töltény csütörtököt mondott. LátszóIas nvupodlan
ismételt, újra céIzott és lőtt. A medve mÖsrúa"utt -
sulyosan sébesülhetett de elkezdett rohanní felénk. A
vadász újra ismételt és az ördög tudja, miért. de riiabban
azt gondolorn. csakis az ördö§ tudia, hiszen az 8 keze
lehetett a dologban, rijra csütÖrtökót mondott a puska.
A medve közben odaért az emberhez, két lábra áilt es
átnyalábolta, A vadász előrántotta a csizmaszárából a
hossztl disznóölőkést és e]kezdódött az az elmondhatat-
lan küzdelem, aminél szebbet ós izgalmasabbat sohasem
láttam. Csak egy pár villámgyoís mozdutat volt az
egész, A mészáros keze úgy járt, mint valami gőzkalapács
és minden mozdulatával markolatis döfte a kást a médve
bordái közé, A két fenevad, az]már nem'ember volt,
hanem valami ragadozó, átölelve tartotta egymás[
pillanatokig. A mészáros kabátja véres lett a hátáÖ ahol
a medve íogta, de egy-két pillanat mulva a Ayor§ döfé-
sek nyomán mégis a medvb esett össze elsÖiek, hosy
röviddel utána a vadász is összeessen. Akkor vettem csái<
észre,_hogy én is alig lógok már a fán, izgalmamban majd-
nern leestem.
_ , _:* É,s mi lett a meszárossal ? * Kockáztatta meg a
kérdést,az egyik unokaöcsém* Megmdradt. Igaz, hogy többé nem üzhette a me§-
terségét, Te+_a ryedve, mint kósób}r láttuk, teljesen
letépte a bal lapockáját.

Ezután a történet után már valóban komolv hanuu-
lat ülte !n€ a társaságot. Az ördög tudja, trogy jutÖtt
az eszernb_e, hogy én is elmondjam égyetl-en meidlveltirt+-
l9tep.e.t. Igaz, hogy későre iárt q§ á pipafüstöt vágni
lehetett yolna már, de azérl belefostam.

-- Én velem is történt esyszei e§v szörnvű eset.
de amint látszik, sértetlenüI misnsztafi. csak áz ewik
fogam bánja, ami bizony akkoi röpült ki a helvEiől.
Itt, a madarasi Hargitáú jártam, pisztránqozva, mikor
az egyik tisztáson szembetaÜlkoztani egy bainamódvével.
sohasem volt nekem szimpátíkus ai-ilven találkoás.
pláne fegyvertelenül, Gondoltam, hogy cs'endesen odébb-
állok, de alig léptem oldalt egy pár lépést, megiramodik
felém a mackó. Nekem sem kéIleit több. odausiottam az
első fáboz és fellendültem rá. szerencsétiensésömre olvan
fa volt, amelyiken ritkán vannak az ásak. A áedve oődip
elkezdett mászni utánam. Hiába másZtam előle. a t'ávoll'ság egyre fogyott köztünk. A lábam ií mescr',iirdií é-
végül egész lehetetlen helyzetet vettem fel. KÓt kezemmel
9l9§en kapaszkodtary egy ágba, a két lábammal pedig
hiába rúgdostam a ía törzsét. nem sikerült fellendülnöm
magasabb_ra. A medve közben jött, mászott és én félelmenr-
ben lgp izzadtam, hogy még-a tenyeremen is folyt a víz.

x orr lllál},1hagyta 
m á2 elbészélést 

- 
és vártam az iz gatott

; N; es mi történt ? * szólalt meg vfure az egyik
unokaöcsém.

- É,reztem, hogy tázzák a vállamat. Hát a hátó-
társam volt, a Feri. _. Te *- azt mondia - azt mép
eltűrtem, hogy az izzadt kezeddel a karoáat markolászl
tad, de, h9gy még oldalba is rugdoss, azt már nem néz-
hettem szótlanul.

Az idősebbek is elmosolvodtak erre és e§vszerre
eltűnt a komoly hangulat, ami éz elözó elbeszelést Ebvette.* Igaz is _. kérdezöskötlött tovább az unokaöcskös,_- mi történt a fogaddal, amire azt mondtqd, hogy ebből
az ügyből kifolyóIag röpült ki a helyéröI ?

- Semmi. Miután Feri íelköltött, én tiltakoztam,
mire verekedni kezdett velem. Másnap reBsel észrevettük
a mosdásnálr logy.neki beszakadt a bil fülÖ, nekem pedig
egy fogam hiányzik.

A konyha felől ebben a pillanatban tűnt fel Erzsike
néném neni óppen lenge házirisszonyi atakja egy nagy tál
pogác§ával.* E;zt kóstoljátok meg, gyerekek, mert ilyet meg
úgysem ettetek mióta diákoskodtok a városban * mondta
és letette tlónk a megrakott tálat.
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l:o! íinl nótdl . Ménpedig eal tal&li
|innlől. Ilaen is uan u lóbórbai," Nagaon
hed-re_s íiú, és jóllehet ceatr otrtóbií'úorap Mqo,glarotsztigotl, 1najdnem hifosdls-talanul beacél magllarul,

Dcccmbcr §l,
Délelőtl tsoprlrlo-nhént ti- és rcaöx-

hiltépzés íolul. Á kiképzésen résatt,diték
tt . menuqági ltúk b. Hdron közülilk,nlirtt u tóbor rendcs taaja u ldborbutiél, ,ruég n11olutrt pedii- kúltacoitteÁt
éb.rct ztőt ől. le í.ú p risio kö' t ünh ta iróziotL-
ttcth, Délutdlt tnegletlük az utolgó simí-
ttisohal az rlőadús fiűsordn, maJd íelp-kezetenkéní s.ilx|e8.terl hdlaadás :uolt"
Ezutún kezclö<lött rtrcg a íulu szdmdratttrtolt llőadds. .Vrúl u beuezet.ö *zaoahulatl megérczlü|t, hoga sikerült mei-lcrenlelí tr /,.apesoloíot a kÖzütséOoál.Á míisot löbbi réazében pedil l,alóidbdn
eggléol-uadt utth u menasdtliakkal, :mint -
eg;.! bkan.uít,,:a azt, anlt Juló bő a be-reeetőbllt lttottdoll: ,,Ázt akarjuk nleo-
tnutat ni, hoglt u ilag:var ettiber miti-denült crtuíornw}' asakuouan. a ttibot.
t20 tagja, aÁ,ii, a: orszdg tnlntlen ,,és2é-böl !]!ílUeh, össza, mat! a helabeli ué-
kelueh utlll összemeleoedtelc, tiiutha ri-l,tltléletiikben e laűtt lettpk tohtll. Áz
előadlis túdn alií, ukartah elmenní tcn-
dégeink. Ennél latruobb díceéretet nemis ka,phuttunk ualna. Vactora utdn sa-
iútmatlunk gzórahoütotlisdía regöllü,wk-,naid élf élkor kímentünk a, or*ilírr-
aiaalóltoz, ahol ünnepélues hiilsőtéaék
közt a Hiszekegy eléneltléeétel hezdtük
rneg az úléaet.

l9{§. januúr l.
Mlael tegnap későn. ill. ma hotún

íeküdtütlk le, későbben t,olt uz éb.resatő.A délel,őttí istentiszteletek ukin .7 naa
leanaguobb téaze $endeg loglalhorÁssál
és Qz eati rcgöléste aaló hészülettel teltel., Délutdtt, szekerehte ültünk éa dt-

lól tlherült.
uolt Jelen .Q,
íaluóiü.

ffi**"

Á uretrtl§úgí lövésaek rli*znterretc

Il§Gös N"írpEÓ
Ezek a rtitzlgtek a csikruerrasrigi rerröt-vozokikópá tábor egy részt vóvő.iéirek

naplóJából yalók. csak oz elojét lóttanr
_ugYan, de a költői szabaduátíra hivat-
§,ozva, a véíaót i§ leírorn. fla rtetn llvenlett, narn az érr hibárn!

1942. december 1E.
Á tdb@ réaztueuői köpül aza|;, tlkik-ponulon Jiitlek, u Ddluqud.udron'töl,tö;I.ttöb,bé-keuésbbé nl]uga!maa éjtszakautdn sálltak lel az uutóbu*zok.rá. anne-laeh calhszeredciból, calkezentouöraure

t,it!éh a tábort. Én csuh az autőÜuŰ'ítt-tltlldtahor cwtlukoalam hozzóitlk,' Áz
&hn naln törté,tlt temyni, hüíanösabb,
C_alkszenlgaörgutől illenusdgig gua|,og,
ila: sía,el menlünh, Sajlkísutlk az ísko-
lg.ban^leaz. Ilgen keleti bélyelemről nemiq dlmadtuuh. §aalmazaiihok uórtak.NugI örömtlel .uetlük btrtokbllaoomiú
íekuöheI,1teket. Aa elosatd,s és Ünnéné-luel tdbormegnuit|jÉ utún ebédel-
lüu.lt, .uatd klmcntünk elelni. Á hó ki-
4,§Nt ltergeg üolt uillan, de ee nem odloll.tninkel abbqí, Itogll iól ne érezaiiii ma-gunkat.

Dcccmbcr tr$.

Ma_r_eggel.uolt az tlsö tdborl mos(lú*. Bi-
?p*a ió hűDö$ aolt a leuegő Ít meo a uiz át.
I gg., , aoltol, olaanole is, akik a hőban mo-wh9§tah. Ah{tflt uÜin két réazte Ószl,o.tta_|!qor. Az eguík rész délelött llett tészl
c_líj4dli.8on, és dtluttfu eíe1,1. a mdp,íh for-
dőtaa. Aa idő killtiló .toli, ,pazar iin-íén{ draaalotta el a oiühet. Eddílt &i,tIlTleln, l@_g3! csak lcépen l,ehet megc*i-,na!rl?, tlfnit egges merésaebb íiúk, mű-,y9!te_l1: deréh|a mezíelenül etéUer.. SŐ-tétedés után e|,oszlattunk aógoroani. Ná-
911on sgiuiltam,. m,ikor u 

-'eógóroásia
saínt ,idö aégetért, üw.rt igen" kelleme-
s_en elballél,gettem oend,éohitóimmal. Á
íaay^ ry,ga szeretettel fogadott, ét mintJuló b§',nwydta, ?allcrtl lei kell, tenni
tnagu*hétt, ha nuéltöMppen akarluh ai-
if:;ti"!i§tl,',it!{,,zT"Xf í!í!;f |jí,,iíí;
!gaan,_ de a tóbortílz mégis naguon ióhqngulqt_ban zailott le. Iöiz. nőii-'eítátlen kellet! aauiá,tt eenkiűíi-' tű7' Őt tői aioeaennae, hogu ela.luclÉk,

Ecccnbcr $0.
nagg"qli qWn lairom ceopartra o§allaa

2tqlaobb .cíeléare indultúik. -Ae -Űő-Íra
lehet, .m|g iobb uolt, tnlni -iőaüő.'-)
cioportok _tu_M,a_uhhoz ntérten ienn| te-,:epei ,gielteh. Mi ega guőnabű óőloa-
Den, Nentünk f§líelé. maid dga kb. imo,narcr t@o_aa hega oldakiban caúealuil-túnlr. lr_éI.utrin md,r erősefl éreztük. hoga
Terr.cga!§. Iaten igéjéuel él az iniUii,"i
',q!J 

_ tqk n úlég grlorsabb Íramban tér-tünh._hoza, mint ahong ki!öttünh. Yolti8 ittbn naga lOhmdroz,tÍs, Nem tudom
@gaan clltú.Ite a parannenokuio- de
étel, q,nnui tqlt. ltólu míndenki ánnuát
ehetett, amennli ciah balelért, Lehit.
'wgrl 

cEak az éhséo beszél belőlem. dá
qcbe_rrl blpony .rwnpn ózlett az ébéd. '
l)darnza oert eítam iobbat. A délutdn
l,eÜnogxlobb része a hol,naní rcaölésre,valp eőhészülettel telt el,'Nótúiqt :ta-
ntltuttft, fuiwoltunk, meútwt ée aeftc-
Icat |)ü9gattutlk ag el(ndÁsra, Eele kö-zös tdbortűa aolt, alml meútanlrltunk

4

Január 2.
Megétkeaésünh ulótti nupott ttldr !,u-

Itil,hoatu*k a tttenaeógi lii,vé*eekkel, az
ilnnepé\les zászlóíeltondson, a.melpen

sirlclinrt$yílj lits I lt§8ősYlindl()ílá§..,

telica spúnlbutt ré*t.t:clteh u íalu löté-
*aeí és u leuantélt, tla rNisaclik alhalom-mal jöttüwh ösep,e aelük. Áz önkéntex
hattírőröh he|,11i cso.portla kiaonult üd-,uözWsűttkra és ailrutlr a bemutaIdsóru,
hogy ,,Csah nem fajult eI nég u tzékeluuér!" FeIemeIő kitt,dn,g aolt a leg-,tttlglltlbb,ré*dt élettj,k delén tú|,\etlő ná-
ularok hc,mén! írllépésél.. feglrlm.ét és
el*zd,nl lmzuszercleltől éaő Memét :,aéaili.
Mltlt *zónokuk mondotta, azéú jötteh
most ide, hog11 ltistuh, és uigllük uula a
hlrét a azékely élniakarúsnak, at orszcir!
nindel részébe. Mi, amínt Juló bá' tti-
laazdban kí is íejtette, szereteltcl és
tisatel,ettel tehi,ntünk íel rdjak, akik.
nolru élueehetnék a eta,Mdi. élet n.uugul-
twit, uti|,Ialidk a nehéz feladatokat, ho,1!)
íialk a jobban mazélpeztetett hellekcn
úI,|ha*aúll ,f,eg & holltülset. Áz ilnnepség
utli,n hdrom eaopartra osgotruű reflöI.ni,mentünk, Kotormánu, €aí,hmíndeze,nt és
flosaatta*zó vdtak u ,uégeéIoltn Nett tu-
don, koglt a többi csoportnalt is oluail
lól alherült-e a regölése, tnlnt nehúnk.
cle a mlenk mindencsetrc nug.llotl jó uolt,
M|ltar eWadós ukitl sógo,roarlí mentünh,alíg akartak hazaengednl, ,udltig erőy
hMtak, ltogu alud.lunk wilttk. Pctsa(
erről eaó sern lehetett, íttu hli.t kénylelp-
nek,ualtunk lruzabandukolni, C soúilatra-
méltó, hogy mé!"örökké éhet ceetkész-
ggannrunk sem kí,adnta a uacsordt, an!-
nlira jól tartottak núnhel, De arninl a
uae*oránál me*élték u. löhbl íilik, ők
wm pana*zkodlntnak,

Január 9.
Mo ua,adrnop uolt. &aért, tweg aaét"t i*,

hogu Q hüitrlótt é* etrhöacthependő íáta-
dalmahol kípilrcniük. legnaguobbrú*zl
píhetómunha íolut. Még síelée is keup-
tebb tolt, mínt mdshor, El,néleti ég g.!tu-
korlali regöa tudniaal,óIt, ttóta, tdttc-
tqnuWe, el,öa&in polt q naa lagnapuol}b
réazébew, a*k högöa kíbottűz ,tlalt.

t*nuír 4.
Ma uan a ,.uau ILQ,p: illa üttlulrlh u,má*íélnapos relösaúndorldsta. }íikor

Juló fui' azt kérdezte, hoqa kik azok.
ahík erőt érezneh maguhban a legnehe-
zebb éa leghoearubb út rnegtételéte.
a?onnal telenlhezten, Nem bdni'am meo-.
ütu,nh az 1186 ttéter mapas Spel,\ől ki-,tetztill Szé,paíate, maid, ó:nnan a felcsúki
Ialaakon kereeztill Cslhceeredtirá utze-tett. Közben, ahol alkalom nuílik .rd-
reg_ölni kal,\ett, Kenéna hó,uilÁiban in-dultunk nehí aa úhwk. Á Szellő ,tnéltó-
lak bizolault neuéhez, twha az eguih
|tú .magieguazta mdsz<b höebet: -.Ea áItililan a §aelló, milwn lehet etkkor cau
spél. pltiie orká,n?!i' Alapoaan dtíQa.I'iő
érkezlüttk mgil Saépuírre. Aaonna,l neki-
kitunk q, regöHs clőhéazítésének. nohua iegaaő úr matd,nem kinauetett. mikot
kíielentettilh, 

'logtt 
lemaealc hoalt mu,

Iwntm eoa órdn belül előaüst tartunk.
Tlrtottunh íe. §atrws, ltüobol,tatni nem
tulltuk, de ígI it lloltutúc elcgen, Még
az előtd,tís elött előreküldtünle hél liúla **avwaéd, íal,uba Ceíheg,entmlkló*ra,
hogu lalezeék löuetelünket- és héstílték
eő a ftgölést, Eppm a tnűcot ,úégér(
értak oise*u o, hbrel, hoga rnór lelehüd-
teki s íg! *em étdemes űmcnaí. Áz it.
kola igazgatóia nagwn kedoes embel,,
kérésürlkre mef,argeüe. Iwga e? ickoki-
bon aludlwk, sőt még két elöngeget il

éreatéh íeVitilt t
ulazofuozkíh azt" L
Mnuelrnetlenabbül
mtt aem rontott il

iuk, hogu nuég-
azeretetünhet é*
|é ha lehet mós
nh, ea alo&bőw
nhön, tts1l hoga

.\ túllrrr mognyltriu



afutl és be ía tűttetett. Im azuttítl mí-
aetr a, naQló puhaía llolt, e-iéalen iónuel-
tnecen al,udtunk, alcih Dedío höDenaí íE
hozlak, fllégcsah neln ía ídatdh. öraié ui-
MoaL tartozunh a IX. kad,teatnek a köl-
gs§r&Bölt Jta.tanaruhákért, mert nápuotlíó taal,uilatot tettek.

Jrnuír 5.

_Míllel, hordn rellgel nem letl tol,na ér-
d,elnea regölni, elég aoluíl aludtunh. Fét
11-!o1 azonban tuir Caíkszentmidlóion
dobol,tuk hí sajóthezűleg " ieoi'Uit.-§ááó
saimú közönség előtt reúttüih. s a óé-
oln - újból a régí ?,óla - alíg' ahartak
cl._engedni, Mínd,éruíron ebédrá híotalt,Mí azonban erőt oettünh Imaoilnlún éstol:tíbbmentünle. Calkborzaoaá,n'röaid,
ádeig sógoroztunh, majd rohamiéntellkót
ügettünk Csíhszereda, fel,é. hosu el ne
ltéasünk. Ae o,utobuszon 

-a uühik cco-
wrtql . eguütt utaztunk, ók io §aéputat tetteh^ tneg, saíntén regöltek és aÓ-
goro*tah. ütíuk csí,hazentgiárguön és az

Jrnuár 6.

al,esíkí falaak tngarészén keretplül Zeö-gödre, rnüd Csíhszeredaira, DepetelI.
trIegérkeeésiiib utón aa oftaígaásaurút
ünnepéluee táaplólev)orlds lsol,t.-- Á mena-
cdgiak a mí fegöUsünh 1:!őczonzdlakéntae utol,só eate előadóst rcndeúelt eá.-
n+unlcra, ahnl, a tal,u guönoaöslloltéttí-
sa.I mutattóh be műaéezetüket, Gaö-
nuörű ,DoIt. At öregemberth ía kíilcoliahs biautll az ő tdncuh takin méa szebb
uolt, mönt a flatalohé, Az élm,érulil,úe nap
után uguancaah lóI aludtunlt!

@
#

sztilWunkon lilül,ekealünk. A tdbot l,a-
,lulsógalrnh treatuísa ét a reoöl,ésrőI
szóló megbeaaéMc aolt a tóboi utol*ó
egqlil,ttee műltöd.éte, mett @ meibesaérét
befeleetéuel, mdr mentek ís egge*ek, a
aamulra.

Á t&agan* h,aezruil,atú,ra kéaaáteltam
egp klc srdmaMst, Val,óbon ió tóbor
aolt. Célitít eWúe, meil ,negadta G slílk-
aépet íamerctehet, de ezen tetrüL ís saép
élménu uolt, amelu tellaeatette ,Laglar-
sdgtúdatuntrat. Ea leghözclebb leed, ítira
el.m.egapk!

*
Eddis a napló. Talá.rr méE csa^k any-nyit fúzök hozzáu hogy a tábor Cetk

vátmogye kb. 25 kt zsegót kgrgeto íel. re-
8iölve, §ósorozva" boszél§otvo. Bozná-
retölqg (nom mintha ez lonüos volna)
!l0fi) ember elött resöltünk óe több mint
200 km, utat tgttünk mog ré§öBvándor-
lánaink közben.

Leia0laate: §pebenu

é§ öaapecaoma-
oal,tuh a
ltocsín, i
buezra t
aíumba

s§a.rbn

w@
(Penkala Palkó szemenszedett hlrei)

Halló! Halló, itt rádió, Rakamaz! Á
_k_.lsu.u c_serkészcsapat a tüzelöhiány miatt
hil"eg otthanbiin tártotta meg össiejöve-
telét.

. A csapat tagjai. hogy meg ne fagyjanak.
rémmeséket mondtak egymásnak, amitól
rövidcsen h e gyu l l a d-Ía k.

Nyuszi Gyuszika például annyira be-
gyulladt, hogy a réáülettől érnók állott
haja még sziktákat is hányt. Eit a köriil-
rnényt használta ki Lecsó'Gedeon, a csa-
pat szakácsa és Gyuszika sziltrázó haián
egy fazék teavizet forralt fel,

Már.
Suta Sanyit a mamája henteshez küldte.

hogy váltsa ki róizükrc a heti zsíradagot.

Suta §anyika cn5edclmcs fiú lévón. sza-
tyorral. jeggyel, pénzzel útnak indult.

Másfélórai sorbanállás útán bejutott az
, ajtón. ahol szigorú tekintetú székeifóvárosi

alkalmazott egy hatalmas hólapátot nyo-
mott a kezébe,

Felesle5es mondanom. hogy Sanyika ba-
rátunk tévedésból az alkalmi hóhánvók
sorában várakozott másfélóra hosszatt^'

Már.
Sakál Tihamér a nem éppen kirakatba

illó bizonyítványát hosszabb atyai nóga-
tásra kénytelen volt rozoga táskájából cló-
kotorászni.

A történelmi pillanatot rövidesen ltiadós
csattanásokkal C6ybekapcsolt hevcs eszme-

J cscrc kísórtc,

Sakál-cscnrr:tc az egész csal;i<li színjátd.-
kot olyan velótrázó üvöltéssel zárta be.
hogy azl a város lakói szirénázásnak vél-
tÉk és egy siket kaptafakószítö kivételével
mindnyájan lerohantak az óvóhelyre.

Má6.
Cinege Laci jpnuár l3_ón a svábhcgyi

siugrósáncról leugrott.

A bccsületes me6találó illó jutalomban
részesül.

Már.
Kefe Feri. Izabella tantija névnapján,

bűvészmutatványokkaJ szórakoztatta az
cgybcgyült társaságpt.

Á lcfclé fordított tcli pohár mutaiványa,
sájnos. nem sikerült s ennek következtéÉen
Izabella tantinak száraz ruhát ketlett vríil-
tani.

A gyertya eltüntetése viszont atrnyira
sikerült. hogy a tehetséges bűvészen uiána
gyomormosást kellett alkalmazni,

Mfu.

_ 
Tinta Tóni. a IV. b. rajzolóművósze

olyan kitünó karikaturát kéjzített Tüske
Gerzsón osetályfönök úrról, hogy a mun-
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kájábarr áhítattal elrrre rült rnűvész lráta-
mö6é lopódzkodó osztályfónöh rlr is fel_
ismerte a remekmü és személye közti ha-
sonlóságot, minek következiében Tinta,'[óni három hátizsák szekundát cipelt haza,

Ellcrtt te-nir

i}



* Te!... Emrel!... _!9m vagyrrk én olyan rossz,
tnint _g<lndolorl. §okszor szájbeszéd"csak, amií Á,r"áo[.
Mondom, mert megszoktaín e ,ot iún.e, *ib.n uei-kesnek tudsz, sokat gondoltam, neín tasadom, de
oenne nem lakoztam. mert az utolsó percbCn mindis
viss_zatartott valami.. . talán anyám i*aá.ag"ll.- á!
_lásd, az udvarban az ifjak eteji,'"Lrer.-?, fiJi.ii.;.hogy legyck, hát" így ligalább" szóoa]" mondtarn uri--usolt ocsmányságot. hogy maguk közé valónak tudia-
nak.

,1| - 9§.y |e9té\.93ayary, hogy mit mondok s hogy
él.ieneztek és büszkélkedtek, ha=ialamit szájuiíze ;;?'-rint mondtam. Nekern *e§ nagyo" jot .#ti;'h; Gi-
szettem nekik. J

; {.végén azután a,nlryit beszéltem, ho.gy ma-
gam is elhittem, amit mondok.

így kezdődött.

, - Netn b{rtam ón sem a bort, sém az éitszaká-
zást, a trágárságokat, kamasz beszéáekei. d"; ;-aué"
megszoktam s bármennyire is irtózott lel[em az ily"es-
miktől, már benne voltám és a jó ba$tok ..g niiú
és.elvesetet|9* u talajt lábam alÓt . . . ;;Ú; É';;;;
valami a lelkembe és sokszor éreztem, -át i ** Crr.ti.
tiszta hangokat, de nagyot ittam rá é, 

" -aÁ"rU;;i:hallgatott minden. . . minden. .. mé§ a lellciismeret is.

-.,Az a gyilkosság is! . . . nem is tudom hoEy volt.
§okat hecceltek a kudarcért, ami úgyis fáit iápvon.
sokat ittam, elöntött az induiat , utfió. t uiá;";dlí;:
hogy ellátjuk a .lovag baját, de, hogy it"iai 

-rÖtÉ,
1I.a ,1:*..g"ndolla!n , . . áz meg §e ÍÓrdult fejerilúeni
|jsr látszik, a dulakodás közben valaki megszúrta, de
ft . ,, én ezt nem hiszem magamróii-N"*! :, :;;;;
lehet! Nem vagyok gyilkos, Emre. . . nem vagyok!

,A fájdalomtól reszketve nyüszítő lélek fe'Íoldozás,
ntegbocsátás után jajgatott.

,,.- Emre,_úgy-. te sem hiszed? úgy-e nem?,..
szól;! 'l'udo*: hggy ae a sok piszok, amiben éltem, el-
|:n:^ szól,..de hígyj nekem!- Hidd el, hogy uurrniktszta és világos pillanataim, mikor utálom Íragam és
ytáJop az egész környezetemet s fel szeretnék' emel*
kerlni arra .a m.a§ltlalra, ahol anyám jár és nővérem;
szeretnék_újra kisfirl lenni és szemébe-kacasni az őr-
9qgneXl §zeretnék mindent elóIröl kez<leni, d*. . . n.m
l§het . . . nincs eröm már hozzá, r.r8rar-", az éler min-
<íen atcarást bennem. -- --; -"'-

,.* Olya_n jó_ volna, ha segítene valaki, aki kezet
nyúitana, felemelne a _porból, példát, irányt mutatna
§8r,tisztább élet.felé, Vigyonom, aranyum. szeretetem.
bará^ts3§om, ha kell, az életem adnám cserébe annak.
akl lelém nyűjtaná kezét, de.. .

$

És ha én lennók az, ki feléd nyújtia kezét? *
kap a szóba Emre.

§zembenéz a két ifj,ü egymással.

- Hát. . . hát q9k-cd iÍ'odaadnám a szeretetemet,a barátságomat, az életemet, mindenemet! - §eiieiiiiröm csillant a megtöjt hangon s Thibold ,-gílré*
után kapón fogta me Emre kézét.

Emre csak fejét ingatta.

- Eletedet, Thibold? él,- Életedet, fhibolil éietedet? barátságodat? sze-
retetedet?_ SrÉp ajándék volna. de, ,. *á.t kéiek
pCsiq. Add nekem a büneidet, hogy soha többé ne vét-
kezzél.

A két fiú úgy ölelte meg egymást. mint azok.
akik.hosszú éveki§'várnut 

"rÜ t;il;é;.; i"lafur*zanak. \

A két .§{lmeg azt.dobogta lázas örömmtl, hogy
,,megvan. akit kereitem!"

TIZEDIK FE.IEZET

Már erósebb volt a hajnal pirosa, mint az órtüz
lángja. Néha madár is belerikkaniott a'csendbe. Fehj.
pá.*k szalltak a vén fák között és harmatgyangy;k
csillogtak a hosszúszálrl füveken.

,A. tábor még álmodott. .A kopiás őrök is elszuny-
nyadtak a hunyó tüz mellett.

. Eg"y terjedelmes sátorban pedig még most is seólt
a beszéd. Szólt az már este óta, nrintha iem is akarna
tqha vége lenni. Suttognak, acsarognak a ,zóuiuöt-
Most éppen Gejza viszi a szót.

- Azt mondta, ugy-e, hogy ,,IJrad előtt állaszl''
azt, .ugy-e.?. hahha! Urá ám a-Lutyánatr, de nem n"-
kem! Az édes rokon! ,- csikordul 

-ki 
belóte a düh -Rokon. testvér, apám, nagyapám *.g a. }ográgil.

:- Ki tuclja, élnek-e, halnak-eí' § nekem enneka íellegeket hajszoló fattyúnak kellett térdet haita-nom... nekem.,, Bajnafiának! .,. És láttátok miért?
Láttátok, mikor arcui vágott? . . . .ng.*, engem , ..
akit még büntetlenül _nem iitött *.g ,Öki , . , ÉosY u,
a nehéz nyavalya szakadjon beiza már oűitott
dühébcn, {ql.usr_o'', i;ird,gt; " ""gy 

-áJrtuli, -."ék.k.i,
boros kupáját kivágta á sátorait'ón, dúlÍ, mint a
veszett.

A többiek nekiálltak csitítani. Félő volt, hogy fel-
ébred a b"rtg§ és _akkor_ baj, lesz megint. C.;ra-Í,rgy-
neheeen lecsillapodott s baniba szemmel *.reát u ,é.-
Tt"; ezalatt folyt.tovább a szóbeszéd, Hol az egyik
tódította. hol a másik. Emréről folyt a szó, maid aÖia-
uráról, Istevánról, hogy mennyi 

-magyar 
"CÚ oáiott

pár k! az új hit miat{'de hát'még Üi lesz akkor, ha
Emre kerül a trónra! Talán még a [íséretét is kiirtátia.



- Kiirtatjai - ugrik fel újra Gejza, - kiirtatia?
Na, majd én teszek róla, hogy ne irtsá ki! - Kardját
kap_v,a rohanni akar ki. A többiek alig tudták lefosni.
- Hallgass,, szerencsétlen! Még meghállia valaki s'az-
után nézhetünlr.

a hercegek után, de hallgatásuk mérgéböl annál sebe-
sebben küldték előre gyülöletük sötéf pillantásait.

Mell6zve érezték ,magukat nagyón. A hercegek.
közül Thiboldhoz, elejébei, nagy ilmények€t füiick
a jövendö mulatozásokat illetöleg, de siinte óráról-
órára nött a távolság, mint lehetetlensé5, hogy valaha
is jóba legyenek vele. A német herceg Emrénelt szen-
telte minden idejét, ae viszont s így az úrfiak keserün
érezték, hogy egyedül vannak Gijza által feltüzdelt
mérgükkel. Kelletlenül, álmosan háiladoztak lovaikon
ide-oda, mint akik nem is ebben a világban.,iárnak.

Gejza szoborként ült lován. Ha szeme ném villo-
gott volna, halottnak gondolnák" ,Arca fakó, gyürött,
ajka keményen összeszórítva. Lova na§yokat iiökken.
ha lábának szorítiisa fájni kezd neki, mért Gejza min-

helyzeiet. -. fT§Jr

(Ijra öeszedugták fejüket és
letet. J ürv látszik. nem vo]
Ujra öeszedugták fejüket és nagyban vitatták a

helyze_tet. - ügy látszik, nem volt még elég a sok né-
metböl - vitte a szót az esyik rlrfi. - mosi més ezt a!Le!Pöl,;- vitte a sz6t az egyik rlrfi, - most még ezt a
Thibolitot is idehozták kíséietével a nvakunkra| |a^r.nyakunkra! Igaz,
hogy ez nagyon jóvérú firlnak látszik, közibénk való
lenne. de mindis Emre körül lebzsel. mép mairl Emrelenne, de miirdig lebzsel, még maid Emre
megtanltja ázt is imádkozni! Hahaha!

, Osszekacagtak az tirfik. Áztán gyórült a szó, na-
gyqk?t bólogattak a csendre, csalt Gejza §zeme forgott
vadul s keze idegésen dobolt a borfoltos asztalon. 

--

Mikor beszökkent a sátorrésen az elsö napsugár,
az úrfik is ,hazabotorkáltak. Nagyot nyuitózkodtaii a
friss reggelben és sietve búitak iátoraikba.

den idegszála erejében reme§. Valahogy 6 iem így
gondolta ezt a mai napot. Fájt neki nagyóir a hercegékgondoltá ezt a mai-napot. Fájineki nagyon a
öröme" Eondtalan mulatása. szeretett volna rfriss reggelben és sietve bújtak

A'herceEek sátrára éoóen l nen, de érezte, hogy saját magától ltellene megszöknie,
de nem volt erő hozzá, csak kínlódott, csak márta ma-
gát, míg elernyedt belé s megadta magát sötét gondo-
latainak, melyek mindig ott kullogtak pár nap óta nyo-
mában, mint fény mellett az árnvék.

Estére kelve'lepihent a táboí s a tüznél úgy hatá-
roztak, hogy másnap lesrc mennek, §ok a vad,ldö meg
van, ki kell használni az alkalmat.

A nagysaerü terv kicsit felrázta nyomott hansu-
latukból az rlrfikat is. Mindiárt merelévenedtek s-az
eddigi hallgatás helyett szapbra, vidám beszédek hal-
latszottak az alvóra készített sátrakból. Izgalmas va-
dé,gztörténetek, véres kalandok, nevetséges-esetek ke-
rültek elö az emlékelt tarisznyájából.

Itt i§, ott is fegyverekei vizsgálgattak, a dárdált,
nyílvesszök, kopják hegyét vizssálsátták s dícsérték,
szapu_lták egymás fe5yvérét, kié áitlrdemelt.

_9"j?u külön veiette sátorát a többiekétöl, beliebb
jóval a tisztástól.

A hold kévéjc ráhull a táborra, rá megfeszült
alakjára, ahogy íját próbálgatja; különös hangókat üt
meg ujjaival a feszített hrl}on, mélyen rezgó- hango-
kat, melye\ csak alulról jöhetnek, hoi sötétsé} az úi.
_ _. Bab.rál még kopjájával is egy keveset, izután be-
haiítja_ öket sátorának ásító, sötéi száján s indul maga
is befelé. 1A,.z ajJólan megáll, lassan Ínegfordul, feln?z
a sá_rgán bámuló holdba, szétnéz az aW7 táboron, sá-
torról-sátorra siklik tekintete, mintha brlcsúzni akarna
minder_r!ől, erdótól, földtól, barátaitól, mindentöl, mi-
ért eddig élt.. . örökre.

. .ngr madár jaikiáltására ocsrldik fel, rnegtörli
homloká_t, Emre sátorára tekint gúnyos mosollyal.'
, : Igazad van, herceg! Ezl"az ilkalmat ,rem sra-
bad elszalasztani. Ha szeróncsém van, még nemes va-
dat is eithetek,

Suhogva csapódott utána a sátorlebernyeg, mint -
egy. sóhajtás azon dolog felett, mely 5ondolátbán már
elvégeztetett.

. TIZENKETTEDIK FEJEZET

Pgy*ár.mellett ment a két herceg a gyémánt-
cseppharmatú reggelben.-Csend 

volt Ü"erdón, a madarak mé5 nem énekel-
ték reggeli imájukat. a hajnali napsugái is csak még
.alig. most kezdte csókolgatni a2 álmodozó virágok
kelyhét. trobtaiiulcl

örömen gondtalan volna szökni in-
A,herce§ek sátrára éppen .ukkgr s?llt le. a fekete

madár, senki se vette észré, csak talán Bainafia Gejza,

,ii
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i],i
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mert az megállt elmenóben a sátor elött, felcsodálko-
zott a, nagy madárra s fejcsóválva, mint aki nem hiszi,
amit lát, elment ö is a többiek után.

A fekete madár pedig ott ült a sátor tetején,
mintha el sem akarna úetni onnan. sohasem.

TIZENEGYEDIK FE:IEZET

Bent jártak már a Vértes rengetegeiben.
. A két herceg, mint megéledt iapsiugár, úgy szök-
kent a század,os fálc között, kergetőzve. vidámán, mint
ltét gyerek, kik szép ajándé}ot-kaptak s,most boldog-
$su,\ helyet kíván- az- ég alatt. Mindig együtt voltaf,
beszélgettek, _ tervezgettek, nagyokat kacagtak, az
egészséges, kiegyensúlyozott, em6ér boldog önfeledtsé-
8evel.

'Kikapcmlódtak a világból, a környezetükböl, csak
egymásnak tudtak be inindént. Esymásért volt minden.
§ó, érzÉs, ne.vetég, mosolygó kéIc'ég, nyíló vadvirág,
szökkenö őz, énekl6 madái,*minden,íninden.
. |YíÖgöttük,._jóval távolabb, mint fény mellett az
árnyék, az rirfik csoportja jódögélt. Lasjan húzódtak

EgY to|ás ára 28 fillér, egy Ma8},ar Cserkész ára az előfizetőnek mindössie í4 fillér!



Átt^§,.ToK A HóBAN
A |engő|dk a téI

,og.g, g:g;|.ő!aa9,'gi-;ü!ií,r!i!.'ffi'i!nl':,##:-u;:?',,f,'Ií;í,': i!!ffift* níI!,ű,;X'T1u-í,,,,í,i,!,ili,íí:o#:k,:[,tií1;:;,qkdr d udllunkíg 7rő tacseme!ék. "'* A nudrral Úog aaggunJt, kérem *, eitegeti a szót halkan Kris.ló|csik urarn, a sztaruuodai uln |dk öreg erulészt,-- mínt ualámi ia íoiauűt! Átioiiarn aelüák"aan ;;;p:;űii;iin, uirtigokban és ,anngira eltelünk siinéael, illattiual,hogg észre sem absszük, i| rlnii; ei,' {gíiüíi űiuűti,ííi."' ;"Tii ;iúí;;-;iuőtiűiiira fuszi emberr, tillatoí e.ggartinlés eggmds |eld terdi őket. Mínditiil Őegldtjal . . "

§zarvasok n iászol mellett
Az erd.őből ekkor_szinle uégszóra szaruasok gdzoltak ki a tisztdsra a

|ltry1lltl érő..hóban. Félelem netxn törtek utat aieaáá eteurg ei te§aioű
kezdték az édes széntit.
i . - §o,.m9-!tetQtk - biccentett |elém §rís/ólcsite úram és elindullunka lakmdrozó tillatok |elé.

tlifl i!;.,$ffáEiW!,;i;,i,nr,,,!,:áírü,,í{"!í{ii'ff ,Á!,í,/rl:!#i
haggta jélbe a'§zéiatépejetést, egg lélekzetu
az éhes iósztígok ldba, azutdn hd{ik ideqes r
eslek a széndnak. Kristő|csik uram peáio a

nagata lelbe a szénatépegetést, egg lélekzetuételnuí időre |uttisitak' leszült
az,éhes iósqtígok ldba, azutdn hd{ik ideqes remeg-ése elsimtilt és úira'neki-
eslek a széndnak. Kristő|csik 1119r pe(.ig. a uriÍgúba szórta oldaÍzsdkidióI
a kukorictít és eggszerre elönlött behnüiket az- eleuen tillathutltim. 'oiáá-
szorullunk _a ,udlgúhoz rohanó szaruasak közé, a rőtbalna tesí,ek ucillunkat
ngomtdk abbéli iggekezelii,I<bcn, hog|t a kulnrícdhaz iussanak,I,róbtilna asak kij:elíikbe.kerülni 

^Ud,*! 
:!lÍ#:i{gÍx2'iltr!:Í;::#xf[;,I;,:áHbf 

^:::í,il'#?íi#:,íűí\*em lehír ;űőőű.'rTi'őí:r';';ííi{:;:,kkt";#,3?;űtr'tr'í;i:trá,.T;á:iítr:: #:í;rr;'#,i* íí,x!:I ;i,fíffir.u:,r

a kukaficdt és

Ilormelínkaland

aékong dllattest. A

kutattam. A hó mdr megiltt makultitlan |ehér aolt és ntéggft,ulutlulll. 
^ 

no mq.r nvotnl nlakulallan leher aolt és néou
elves:etl előlem a draqartős:emű dllalrsoddnak. Magdba Tej

A drótsz6rfi és a ver6b

Párbaj a lánchírlnál

_,,_,A _q,a?ry_ 
éIes |ütlgentéssel.maganv.a haggott,és eltűnt a mélgiilő kdrpdt-qqal alkongat|qn:. Ylesszjről,, tt, rutén |ahrizikók ablakaiból" nuÍr sárqa

Tisia.- $" sinelÍ mentén taposlam a
seho!. És ekkor a hó töietlen icn,

7galoan. ylesszlrot, ű rulen lahazihók ablakaihóI nuÍr sdroa
uiltiglott és a tiszaközi hid alátt zúgua ömlölt equmtisba a Íét
inek mentén lgpo.stam_ a ngomot a iűrésztelep 1elé." Ember, dilat
ekkor a hó töretlen lepedőiéről meohakkentó ódratlanstíoo'al két

llynaíéla ólaglott és a tiszikazi hid aIáú zúgua a^iiti-igi^Őio ;'Íá'I'isza. A sinek mentén lqpo,_staq a ngomot a fűrésztelep |eli." Ember, dtlát
seno!. í,s eltnor a kó__tóIetlen lepedőiéről meghökkentö udratlansdggal két
izzó _|ekete drdgq+ő uiltígított rdh. Egg ualűzinütlenul iiqi, liíinélkau
llnp Iő .szem 

p,dr. K ísérteties uo_It, b el ed eíáedtem a meg le p elésbŐ." Íl agg sokdr|a,
önkénlelen kibmozdulalom alatt megroppanla* az ápió iéaszilaniíőx ii áonKentercn Mamo1dulato? a!a!t. megroppantak az apró iégszildnk-ok és a
hóból ngílsze.rű, gggrsgltiggal ki'(igődait' egg hó|ehéii Áa'ilirÁ"l'áinauuai
u,etong. aualtest.. A lehele szempdr alalt rózsaszínű airocska színesedell
és amint dtnguitoll fug.rdssal dtiendült az olajbarna lalp|a |ölötí, i;ii;d;;teltl 9tetey efutigi eggéllen he_rmeliniét, A köDbtkező pill|ahatőa,n Áár'hitiba
'iÍrőioűnno,iÍ|iu.'3?,;r,;rrl:j:r?l9,bemélaedésen liiutit még a nl]omu is

l ,"___..Í ,|.!!:!,|!"r!.,rgy kö,römngi. kattuirdorab huIIík a hídltib Ieli, nmelg

l {;íi',ú!{{'iXír:! í!f]t'ií:i{rű ,o';;;,íí,,ií{í!l,f,Ilű,,á,!y,ii,l?;,,űt1
ü /etno kbben fel egyszeriben. S:dzngi sirdlltr, Á kőrlrit lölb iuelnek is d.ss;e-
§ . csapou 

^rrl||raol: 
es.;nényi.bukórepüIéssel szdguldaiak a |alatngí elerteti ulqn..A ket part_ köze meg|elik dles nwdtirs:óial. A mor:s|aesíí Ísak hutt

* l.oD(lbb, a slraluok karrsú.,tesle pe-d-ig sohu nem ldlolt s:épséoit repiilőmtt-
} l:t::H?r!l,!!ir.oj 1 boru,Il égre,' ,Míntha eggezmé.ngt kaniieii"iolná, 1ricru- műdallouqgrussaggal eggik sem ldmad Qrra a sirdlura. qmeluik mrir eiknnla, a préddt .c_supgn_ ellebbennek mellptte |iauelmeztető uíiioq(iísat. irstiirii'..., ls er.Ror lek?te_ lörgcteg szakad közéjiik. Pcsl |e[dl kdrooó uariúcsaaal

. rc i " u*É:';;ií!i!xű!'iiíátr?íi#i:;í--I:gyí:{,íjí!íií!ifoű:i,íj;I;:!lx#:;
esap le, fle.s csóltilc *ltitog.n_hulló_kengérdarabokru és a liöuetkela ptita.

ffr#,., t:íhí:,, í;xí[,j: 
*:',T"::,,:: 

""^#íf;L::rx:o;,!!,i,":::,i,o,":,:,rfri,i;* .ui,iii," iŰ#,iíi;r'l$q :Í$il;yíiii,-1,natban a |öldi élet retlenctr kijtíörik ri| a
koncért. Eggmtíst tépik és u kengér aRoncért, Eggmdst 

'n"t::tr:í:f 
^':I:;,űr#,:t,;-őr!í::, ,tr::trn,#:::::","tí,,tr, i,**':,ii{ri: ,*r,#,|^,ij;:i- áikauargds pedíg szíinte

kdrol1rissal és a nleguert, megtépelt siíaryok|ral Íasíin le|ele hÍmtbtittiÁáp á" riliiíii. "
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Hatoslogat
Előbb csak néggen hú:ldk a: igtit a mererlek, jeges tilon. Négg ló irgal-

mallanul megrakail s;eneskocsi előtt. A csikorgó hídegben pdra|elhő sztillí
lel izzadt oldalukról, amell1en |énges csikokat uonl az osiorcsapds és úgg'leszültek 

bele u hdmba, olgan mozdulallal, amellgel egg xdkhardó lartja
utílltit a súIgos teher ald" A kocsi nehezen uikorgott |ellelé a meredeken
eg!]-eglt méterl, azkín az oslorhegges térde hirtelen megrogggant és az elkin-
:ÓÍt Íósztig nyerités néIktil, hangláIanul rd|eküdl a letapo'soll hóra. A hdrom
ldban maradt ló nem luilla tarlaní a kirszekeret és a szénhalam kocsi/,
allatot eggre gaorsuló sebességgel rdncigtilta k u leitőn. Az elesetl pdra |dj-
dalmas 

-Ágihogtissal próbtílt palkóra kapni, de híciba. Zuhogott a: 'oslor,dalmas ngihogtíssal próbdlt palkóra
sztilll a szilok. azttín a kerék naquot tazttin'a kerék naggot döccbnt egg köuön és a izekér megdlll.

ilctibóI nedia uaratlanul előkerült equ rendőr. Á /tocsiso/.
között uercilékes uend ldmadt, mi.kor odalépell a:
bakot takaró pokrócot odasimitolta a szegéng dlla.t

A mellékutctibóI pedig ucIratlanul előkérült egg rendőr, Á /tocsisok

!!.aonkinzoll louakho: . és kícsalolla a1 el,!uk,g!! jó,szdg istrdngi,til,,.A

embeí riozdulattiual megsíűbgatta a aén Ió ngakdl, aalamit
isan eleresztell nehéz feiél. A rendőr úira megstmogalta és r,

titlattót elszakbü, de hozztiiuk örökké aiiszaudggó ember mozdulattiual meg,símogatta_ a a.é,n IÓ ngakdl, ,aalamit halkan
dörmögött neki éó az igas a' udlltira |ektette adü§ búsan eleresztel! nehéz feiél. A rendőr Úira megstmogalta és rdrlÖrrent
a lanuló kocsí.sokrc.,

' 

- Sintérekl ... Még eog elő|ogatol! ..,
NeÁ moziluü el add"iq,"Őmiq'a" harmud,ik ptír ló, nagyot rdnlaa, elind.itotla a szekerel. A hatos|ogal lassan, esiíco-

raEua döcögött |el a mered,"eken._ Az utca|ordulóÖan .a talpla se,gitett igtislő hirtelen htitra|ordította teiél é1 triradlan, re-
kellten uisiznn§ertte{t a rendőr |elé, maiá úfra nekífesztílt a lídmnak " . " Szentíványi Jeníí

wi!}v.., g-.E..

A mellékutctíból

atái íet perc és az ostorhegges mtír ismét dlll. A fundőr a

TéL §poríolc egés a§ég.ta.no
JRf-4; "DR. JuHÁs7" I§?,yáN

^\z általóno$ sport-e8ész§óglani követclményekeu kívül 8 téli_sportok
bizonvos különleEös köietelménycket támasztonak annak művel6ivel
irómÜn. tzct ar iél, tiletóteg n lrideB, a hőszabál},ozús, lclrűlés, íelmelegc_
á?i..*uaarzei. létekzis kérdésÖi, Tehái-ami átl nz egt,éb sportokra, az íoko
zotiaUÜ mért'ókben Élt a téli sporlokro, hog§ bete8 vag1, lábbadozó ezeket
ne művelje, }íert a szervezetEÓk nrinden energiájura szüksóFe.v{rn á_betes_
ie§{ tet{uz-desóre. illetőles & lezajlott bctcgsés okozto rombolások hel,r-rc,
*tiításara. A toi-ábbiak megértése r,ógett röviclen sázolonr az emberi szer-
rezet hógazrlálkodását.--'-Ái'eh6er'á kül§ő hőluérséklettől töb}ré-kevó§bbé függetle4Jrl atbrld9
rrőmeriextetű lény. Ezt az áItandó hómérsékletet, arnely_ nag}iáhi1,37.íok
c.. mirrdan ereiói,el isvekszi-k fenntartani, erre különbözű lehetriségek és
módok állanak-rendeiiiezésére, Részint akaratuuktól íúgsetlelrttl míiködí'.
ligyncvezett reílciek, ré§zlnt tudatos, aktlv_ cselekntónt,ek,"- .\ szervczet állirndó hőnrérsékletének Íenntaftóla uz agyveló eg!'
kicslny rószc, nz rlgyncvezett hőszabál1,ozó központ. Ez a kis ng},\-elődaral)
igct} Öraáúe*"en-"i§ÖtteaiÜ, az érren<lizerből. káp vért,_ a!PP! !{d$lkozilr,§i idegpályákir€ll i§ ö§§ze v&n kötve ós az rl§ynevezett többi ldegközpon-
tokknl is.

fórrút kórrzeijtink ct ögy központi parancsDok§ágot, ame]},nek_fela,lal,Q
a szenvcznl liOiidlatyoz*§. Iráiryítju-a h,őtcrlne_lést és a hóleadást.

Vicvliz. hoq]i, a izcr.,ezet se iel -rre 
metege<tjék, se le rre bíüön, _\ hő-

termcti,Íc á'szcii;ezelllerr rövlden ú$§ jöD létrc, hosy a táplíllékot -- fehér-
Jet, iztnnioiitoká1 ós zsírokat, ariiÖtÍ,et< i8en ös§ietett Yegyilletek. .- lq-
irontJn egl-szcrübb §est,ílletekte és Óközbén, mlnt minden Inás é8ésnó1.
h{'- é."§ eáíiér;üergiákai'szabaalt 

'el. 
A yeííyíiletek eme lebontása, m9!vh9.z

osi§én Üikséges. "esr, 
ía j;r nz éqórnek. tehíít-a üplárékot a §zervezet elé8eti,"F-hez(i ós'nvuriöatair relvö embér ant,agcserójét" azoz éqését, amelyel

{lz oxigén fogyaizÜssal, illetőleg szónsav iermelésével.mé.rün}.. alapanyag-
cserópek nei:ázzük. Ei6s testÖozgásnál és feltndulásnál, láznál,_ ennek
ht'tszizorosa is iehet az ógés és az oiigén szükséglet. Tehát már.látJuk, hog.y
$ §zerv€zet miként terniati a lxíl, miÍyet o vér visz szét ós osztja el egyen-
le{e9Rn.

lla a szervezet lehűl, hút a r'ét is, a hószabályozó központ lrű\íó9 véít
ktp. azottnal intézkerllk. -q,z izmok ilaruncsot kápnak, termeljenek bűl,
foiozotlabb lönusba, ltlelőIeg fcsz(iltié8be kerülnek, ha ez kevés. elkezrle,
nek összehrlzódni és'elerníedirl s ezt rriint remegést tesszük észrg, Ilzálial
rok hiit terme]ünk,.{ hó_lóadási kanrüat elzárjn,-á vér nem a bőr Íelüleles
erciben kering, hnnem a mél},ellb erekben. .{-bór erei,ö§szehúzódnak.8iör,-
csösen, ezáltái'a bór e]fehórÖdil, cslpós, fájó órzósünk támad. íázunk. A
szervgig1 a íázás kellemctlen érzésévil, ineli, reílex riton jön létre, tigye|-
mcztell a tudatos §iláEot. hocv íntézkódiék ennek megszűnése órdekében.
'lehát erósen mozogni]hiiteröölós) r,og\,-meleíebben öltözködni (böleadás
csökkenése) a teenilt), vagt, menjünk"meleg-helyre (ideÉenhő íelvétcle).

.\l§oholok, maleg ltalok hatlisal
Isen órdeke§ erős, alkoholos italok hatá§a" pl. €8y-két pohá_rka,pálinka

r"u6y |ikőré. Nagl.hidegben vagyupk, reszketünk, fázrurk, reszketé,ss_el hőt,
terinelilnk, cstpl hidcg-, tehát érezzük a la8yveszélw, A csípós a bőr erc-
jének görcsös ö§szehúzódásn, a vér :l mél}-ebb grekben kerins. kevés h{it
üdunk le ezáltírl. A §zelvezet melegével takaróko§kodik. A íudailan é§
}önnyelmü ember ilt,enkor mcíiszik-ec},-két. esetleg több pohárke pálin-
kót. ,tz er(ís, alkobojos ltal a kyomorilir Crie a gyomor nyálkahártyájál
iz§atvg, reflsx úton a bór íelüle{Ós ereit táBítja. E8y§zérr€ kellemes mele-
gsi érztink, amelyet áz hoz létre, ho8r- a véi a bőr íelületes erelben keriüg
és az erek görcsöi összehúzódása meg§zűnt, ezáltal megszűnlk a cslpó, íájó
órzés is. lltigsaűnjk a remefié§, tehát-már nem rossz a hideg, íelesle6esnek
túnik a sok-mozgás. tz óíijlá§" galád.becsapása a szervezetnek, gmelyért
lgerr nagy árat íiiethetünk. A bór íe.lülete§-eretnek tágulása, amely_hir-
télen meleg érzését adja. 1ág kaDut lyit a hőleadásnak, tehát e8y kl§ j(i
érzésért §ok bót e}vesitUnki Ncm_i*ezzük n hidefi. cslpős, íájó érzésél.
amely szintérr az ór összehúzódá§ következménye: 

'ülünk, 
orrunk, ujjaink

meglaÉybatAak. De ez még a kisebb bai.- Ai-alkohol íetszívódása-az tlgybrr, ott- s legmagasabb szelleml műkö-
dést. e kriükát. a cselekedelelnket- és goDdolatainkat ellcn{lrző műkörlósl
béBttja els6sorban. Elbatározásainkat bóditott aggyal hozzuk lótre,
az iz-maink nem íogadnak poDtosan szót, mozdulataink bizon_vtolanokkri
lesz[ek. Hogy ily tliilapotban esak bnleset. íagyás vagv beíef,ség köYetke-
zlk, az csok'ierniészetÖs, Tehát att{oholos ital[iportember §oha. senlmiíéle
indokolá§§Al. nom fuuik, merl snnilk végzetes kö§etkezményei lehe-tnek.
Hidegben egy c§é§ze moleg tea vagy meteg leyes áimelegít, az alkohrrlok
káros h*tásai nólkül,

ilz trrlóllzór
Egy pár tlolgol a ktlegzósrr1l ls nreg kell,jeg},eznünk.,t lélegzi,s rrktír,

izom_riiünka, két n,szlctból áU. Előszö} a belógzés, mldő,n a mellkas tá*rrl
és frlss levcgőt szí,vunk be n ttid(inkbe. }lásodszor a kilégzés, midőn az cl.
használt ler:cgői kipróseljük a tiidőnkllől. A lélegzésnek két íajtája van.
.lz rig},nPYezelt Inollkasl é§ a ha§ilégzés. A mellkasi lógzó§ből a mellkas í,s
bordaközti lzmok végzik a }re- *s kilégzésl, A hasiló8zósnól a hasizmok s a
tirdót e hasűri szervektől elválasztó rekesz-fuont. Nyu8elmi állnpotban
tagy hasi, vagy mellkasi lészó§t yégzünk. Erős munkánál ítindkettőt cgy-
szeire. §őt, még az úgylrevezett segé<lló8zőlznok i§ miiköd$ek naÉ!, me$-
eróltetéseknél. Belógzé§nél u kiilsó levegől beszívjrrk az orron kerc§ztiil,
n légcsövginkbe, ahonnan a 1üclőnkbe jut, .tz orr Dyálkahártyójn rr k(ilsíi
lridcs, poros, száraz levegőt átalakítja, Á por lcrak<rük a nyálkahátyárrr,
n hideg leveg6 az orron úüaladva fclmelegszlk § nedvc§sé8gel telílvt
keftil a mélyebb Iégutokba, I8y a tüdőlek nem okoz káros ingert rt bclólcg_
rett leve§ó. Á szájon át l,aló légzésnél a levegótrek ez a sz{irése, íelmelegltése
és Redve§§óggel Yaló telité§e elmared, Ezért csak az orr(}ü kere,sztül sznlrarl
lélegzení, Akl ncm trtd csukott szájJal lélcgzeni, uz elóször oíYo§§ál s},ó-gyittassil ki nragát és csuk azutón íoglalkozzók lóli sportokksl.

}íeÉ kell emllteni még a ruházkodá§ kórdé§ét i§. Á2 6rő§ rnoe6lrsok
rrlírtt nem kell sok ruh{ro lri§z § §zeP§ezet rlg},is oló8 sok bót termel. Illlcn_
ben amint Yé8e az erös moagásoknak, melegen kell íelöltözni. Á tóli §portók-
hoz jól kcll típlálkozni ós éjj€lónként logalább 1r"_1O órát kell aludrri,

]\íesemlékeziink még az rlsyneYezett megfázásokról is"
Á megfázásoknak több íujtáju l,an. ,{.z egytk í{ljiáJll az. mikor a szer-

l,ezet huzamosabb tdeig lrirlegeu Yan tilrlva és lchűl. cz is tölrbíéle tlcltg-
ségnck lehet nz okozóJu, A másík íajtája n megíázásoknük. midűtr tr fel-
lrcTillt §?.etYozet hirtelcn hidegbe kerül, ilyenkor nz orr é§ n lé8c§ü n.válkil-
hártyáiban levő erek hirtelen összehrlzódnrtk, \,érsavót prósclnek ki nrogttk-
ból, ez a vérsavó a nyálkahártyán vókonl: rótegb§n elhelyezkcrlve az ott
jelenlévő bakldriumok táplalaJávti válik. A baktériumok otl elsznporodnnk
éslétrehozzák g ktilönböző betegségeket, a tüdőf,tal]ladásl, nAtlrúl. torok-
glrrlladást és egyebet l

Ezek ismeretéberr és a kel!ó clővlgyázaü §zabályok betartá§úl.ill
m{íveljük a téli §portokat, de esak addig, nmeddig az jólcslk, mfrt $, rR$xi-
málls, azae a lcgnníryoblr crókitejtós sohasem a lef;Jobb a szeryezetrc rlézve.

),



ELBocs nró A MENNyonszÁGBA
Ferike - a /cís drua - ked,ues kis |iú uo!! . . . Egészett

ggüiteni

Ferike a núla nem sokkal idősebb kis nöuérkéjéuel_ otthon maradl. özaegg édesangia munkúba sielelt,hogg ezen a naaon Ís megkeresse szeretelt ggermekein;i-i-;;Í;árnnapt iiigerii.§Őrautt az ídő alatt történt Feriké_nek még táaoldbbra ualó-elköltözése... 
vv w" P Í'

::§,iÍí,,y:'Ínrw,f:::,,ní!!,;;a|:Tríyi#,#rf,";tr;oi;:,l!!;,A:í,{::: í;!,:!oo#|,!,i,#!:j*,:tutecskét . . .-Ferike goád.olt egget ... . ,,Á,sarokban áttó piirőt9iűi{'"r_rg"!Űi{é;r;;"Í;;; i:::".'y"Űi{'ÍriíixiŰ'i
LíYg:,,ir,!,Ir*m::^orrri.. e p'űróleum eii"t*eri'i-á-iú;l;ii -iíuőá',ő-il.. s Fefike néháng óra mulua
a dugó,. iabbkezében-az üaeg i . . e p'őtrlteum éiintkezíTl- á-íű';íi
már-a ió Isten elölt

Sgg hónap mulua kis nőaérkéie is köueti öt a
Es mi leggen most már az ÓIbocsdlóual ? . .Es mi leggen most már az ilbacsútóual ? . . . JÜI1

Cserkészparanesnok ! . . . Ferike ió kíscserkész uolt . . .'Rc,
Vedd |eI őt kís nőuérkéiéael eggütt'a Te nagg csapatodba I-.-'.

§zombathelyi László
a 430, sr. Szt. Asztrik cs, cs. pqrancsnoka

A Matyar Crerkészmoz3alom
XlV. Orgz. Síverseiye

Janqár 17-én tartotta meg a Cserkész-rnozgalom u Svábhegyen a'- XtV. --Óiiz.
§lveí§enyt, több, minT száz résztvevóvei.s{ve.rsenyt, több, minT száz resztvevóvi'i.
|z ldó nem túlságosan kedvezett a ver§eny-
nek._ A hó ugyaíi'iomesbeir-rnű voii:;;ik
m€glehetó§en nedves vo]lt és ezá-ltal tánáílt_
llE^l ö IrU ux_Y8n [omelDell meE ví
meglehetósen rredves vo"lt és ezá"ltaill98|enelo§en l€gYe§. volt és ezáltal tapadt.
y]_l9_!3 lem befolyásolta 

_ 
a. _ ver_senyztit 

5 Ohangulatút, §ót ailuát irrritl--riiiineiL'inangulgt{l,t, §ót annól ittkább kten
küzdeni akarás szerepét a versenyúe.
. A,vcr§eny részletes eredményei a

öÍe6ol eaesangla F:sPeslle ftJlizaft s Ferike is ott akari belépni-az ottani cserkésiAzonban a b.óiépésl.tez._elb.ocsútóra lett uolna szuiieie, uaggil§ ,iU 1i;;;lirí-i;il;ú
amelgben bizonuitom, houb aisetk:edCse iíiiiriinÁi""i iíi,"ÍÍ' neki küldenem,bizong ito m, hogg a iselkedés e hiscserkés ehii ttÍt iŐÍÍ.Az elbocsátó mágírásához mát kezdtem is quüíten a szükséges adatokal, amikor a Terctntö máskéttt

rvl''ttv - fi 
'tI§ 

arDa - K9alej..r|s ru uo!! . :_. Egészett szeplemberíg itt uolt náIam a kiscserkészekEkkor édesanuía Ríspes|e kt!|1izbt1 s Ferik:e i;;i ,i;;ióá:iipni"az ottani'őiiiiisiisapatba. . .
!::rbg: a 1őftpes4e1.,etq9cs!i9Ű Ű ,giii'{iai;Ö,"';;g;Í{ egg ígazolást kellett uolna neki

náIam a kiscserkészek között . . .

rendelkezett . . .
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Ilí. koroeztáty leslklóverreny
_ 1._ Steingasszner András 2 BKG. í1.00).
2_. Itlerc_z Tamás 15 BG, (1.10). e. Xtiióinő
Gyula 5 KEG. (1.15) holivórs,iinv 4.-§Ü;;1i
Róbert_2 sxc,'(r.r5) hotvóiseiív. 5, iil;-
mann l§tván 4 BIK. ít,19).
_ Csap_atverserryben i. z'sXc, 2. 15Bc.
3. 4 BIk.

[l. kotosztály leelklóvorreny
__1._Plroska János t3 cs.cs. (t.05.5).2.

§:l'ni..Hfi#t;í.Pf 
" 
íld 

u 

l, . 88l'ffitll:
§eqy.. 4, Asztalos Gyula 15 Bc. it.to), 

-s.

Palkó Mlklós 11Boeik. tr.io.sl
_ Csapatversenyban 1. te SC.'Z. l1 }locskay.
3. 4 BIX.

I. korolztúly leslllóverseny
_ l..Dr. Szász Leveqte 1t3. Jókai (0.59.5).
1,,Ats Mlklór 15. BG. (1.02.5), S. PO'st:aZoltán 11. Bocskay (1.04), i.' róo""rii"
Atbert 320. xtmr. it.os). í. nomót jii"áii
15. BG. (1.07,s). 

]
l

I. koroszt{ly, íutóverreny
, 1. llíonorl Kovács Jerró 102. Ganz í34.12l.2. KubÁnyi Fererrc 4. BII{. rSZ.SS\ }loti-
yeTseny. 3. Takács Árorr t02 Öanz 'í37.5St

+9^lty9.r§e!y.* 4. Gaskó Mthály 102.' Ganá(40.41). 5. Takács István 3. RM. (4r.25). --

I. kororztóly mallöslktó vorseily

?. it,Dh§í#' l knüEj',nll8;'f }fi LÁ'-3;iJ :
3, Dömök István 16. Bc. rls.at hottverseni,.
4. Szabó István 4j rlx. (aO.z), 5, Kubánli
Fetenc. 4. BlK. (bS.5).
L }orocztóly orrp§tvof§onyelnel eredm6nyel l
_ Futó ver§eny l, t, 102. Ganz A. c§aDate.
2.3. B_I_4. A. csapata. 3. 4. BIK. B. csabata.Le§lxló ver§ony: 1. 15. BG. 2. -320.
Nlmród. 3. 4. BIK. A. csaoata.

Mülestkló ver§eny : 1. a. BIK. A. csaoata.
2. 320. Ntmród. 8. 4. BIK. B. c§aData. '

A verseny mAsodik része a ldrdrversenvjanuár 24_én kérütt lebonyolliásra. nrrdl
lapunk legközelebbi számábah számolunk be.

A 6P6. sz. Crabn vezér crorkészel ló mun_}út v6geáek. Régebben cvüitött& 30ób
darab clgarettát, mélyet a fiÜk iermészeteselr
azonnal el is akartak szállítani sebesült
hóseinknek. Abban az tdóben aionbai'"_
hála Istennek - elég sok müsoros-cserkész-
ajándékozásban volt részlilr a mi derék
honvédeinknek s lg!; elhatározták a íirik.
hogy _ bár az áruhaltnozás sziporúalr tilos_* elraktározzák ezL a kis késiletet olvaii
időkre, amikor majd iÉen iól foq lönrri'eza kis készlet is. A- karácsoiryi üfrnópek al-
múltával, mldón az ajálrdékozó átúat,im
mÉr gyérült, összeült a ciapat kuoaktanácsa(ezt katonáéknál vezérkaina-k lrívnák) és
zu5-szlvóink értesítései alaplán meqálÍaol-tott{k, hogy a §ymphoniá m'a iirinO'en
dohányos e_Iérhetetlen vágyai közé tartozik.Itt van tehát a kitünó-álkalom kincsürrk

Az ünnepélyt a cserkészirrdulóval rryitották
meg. MaJd ,,Egy nap a tÁborban" clmmel
jeleneteket adták eló, négpedig elsó volt az
éJjeli órség. Ebben rnegmutatták, hogyan
lehet megijeszteni a tapasztalatlan klsóser-
ké§zt. Erútán követkdzett a réggeli torna,
majd az egyik c§erké§, mulatsáios történe-
teket mesélt a csapat bÁctkal táborábót, Az
utolsó jelcnet a tábortüz volt. Vídám részét
,,Ubul és Elek". komoly részét a tábortüzi
tttegnyitó beszéd és egy népballada alkotta.
szünet után a nüsort a csanatindulóval
folytatták. Ezután a esapat r6göshada ,,A
csillagezemű juhász" clmü népmesét adta
eló dramatizálva. A népmese után a csaDat
vídárn népdalokat énekelt, maJd a ,,Iiel,
páva . . ." clmü ballada követkeiett, Ezutáii
a csapat szavalókórusa elóadta ,.Blró IVláté"
clmű balladát. A műsor népi táncokkal ért
véget. Az üurlepély rnind- erkölcsi, mlntl
pedig anyagi szempontból jól slkerült.

a követ- . ,!, +-

---r'T,ie
.,.'-_ ," .{ i

!,d_,9 i;e ,á9

!
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í
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,i

fil$,"át§'",ffr Tf 
,,#o,'J."íf,'f"t';."J:illil

minden kórterembe jusson?"kéniiiiilk itiis Jól .mílködtek._ Meilállapították ugyani§,
no8y unneplrap kimenóre me{v a kórház
valamennyi _,,épkézláb'' sebesiliitle.. Tehát
f§lti:t,^1_Pennn_ygad9ttakat í.sv mái ei ,,A gEgtkúgz, anor tut _ regit!''. Rurla-Iuqlu§_leJnl * lllá.§ré§zt - éPPen._azok pesti cserkészótt Sok cserkész"vezetó test-részesülnek a"kicsi, de becses ajándékÉan, nér;ieÜ-.iiő;fib "öiö,i'r'ürri'-a*- 

Iár<ai

,#i.nlffi, .ffilu: hungszerben, gramoíonban és ! aaítás-

1l#,,r'r;Jíilíj"lff ban a legolcsóbb és legiobbl

:fjí.j_1],"a_1,1rílcslr Qe D€c§e§ aJandél(banl _l-éretek szerettre megnósÜlni, de lakásalofinex..egy€D §zóra,kozá§ rlgy sem jut. híjón ez uem lehetséqei.
J_9PD_ll§^§"ín §zárruthattuk _volna a c§oma- -ÉrdeklódJetelt 

ismeióselteknél, s ha tud_

fi§ :ltxl.tij*'1f;i,';'tt5a,kórtermek- 

"so,lii: 

r:lgr.r,*l",:lt'rg:§l1,1lirl",T${
_ 'r-anul§a8: A c§ende§ és.névtelen adakozás- kesztósdggel, hogy segíthessün} vezetótesi_ban is_ va_n antryi izgalom, ha ezL is slkerül véietnkeif -valami küIönleges--ség5el íüszereZni,

$i1|lilts';.-11 S r (D v7 a s s e r
lelkében.

ti:?"'3Í3r"tff"*fi B_rrdapeot, l[, I"ónthíd-rr. §

UJDoN§

l,ltt0il0§ srílnÜ bronillvltelben
Ára csak 2.60 P. .Ezüstktvitelben 6.50 P

Vidékre ut{nvétellel.
Készíti P§rNIODn KÁaoLY
ölvöimegter, férflcserkész. BUDAPEST.
V., Vllmos császár rtt 72.-Ötvösékszerek.

emlékjetvények stb.
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c§apatünnepélyét.
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l}Íús rinrlulbll (iltözvc jelclrik ntcs lr tnai
szánltól kezdvc a I\I. Cs. Az a tlyotnda§Ép
Úcvarris. rmely a killörr clmlap nyomá§ál
eáitis véíezte, nenr bírJa további a túlterlre,
lést."Máirészt a szakmunkások eg1, ttag1,
része most a frontott mutatjg tncg ,,szak-
tudását". [,]zért aztán egyszerübb köntössel
kell meselórednünk miúdnddlg. amig tljra
eltön az"tdó: holv tliszbeöltözött kövór, 32
oÍdala, számmal'- kopogtatunk hc elóíizc-
tóillkhezl Azonban aldig is szeressétek és
terjesszétek a Magyar (]serkész.t! . . .

Mngyat Krrtonautnúg januúr líi,i szátná-
rrak elsó oldala végií R mi nlozgalmulrJ{Kal
frrulnlkozik. A cikk clme ,.A diadalnras
csErkészliliorn". Abból az alkalontból ké"
sz{tlt. hogv ezeel a clmmcl jelent me8 30
éves iubilóirmunk emlékkönyfe. emlt lapunk
e szhmában lsmertetünk. 

- A clkk sokat
tdéz a köllvvbdl ds szó szerlnt hozza tör-
vairváirrk s-zöveqét ls l Külön ío8lalkozik
az értékes clkk- a mozf,alom horrvét|elmi
szolcálatdvnl is. részieteien íelsorolva azt
a sokásri munkíit. amit mozgalmunk e térerr
a hároin évtlzed alatt kifejtett. I(öszönjük
a Magyar Katortaujság §zép me$emléke_zését
és a 

- továllbi munkánkra §onalJiozíi Jo-
kívánságokat.

A kúnszcntmlklórl Baksay-ccerkószok levole
a §Scecrk6.sz Urhoz:

MéItósúgos Főxerkész {ír!

liúk. §etltmic§et,re
seln akarjátok, hog},
lapotok ..csódbc"
iussortl Ncm voltta
'csnrkészszerú 

f éltrelr -
hagyni a mcgkezdett
rnuttkátI F'itik, ha
azt akarjátok, hog1,
lapotok közkedvclt
legyen és hosszítéle-
tü, okkor lrjatok nti-
tlél többen ós nliné|
többet a lap számá-
ra, hogy aki a,,hátát
taitja" (gyengék fi-
gyelmdbel a íelelós
kiadó) és a ,,rr&gy-
kópé" (ezt is meg-
stl$Juk: a fószer-
kesztó) minden lap-
zártakor a clkkek ha-
talmas tömegéból
vÁlaszthassa ki a kö-
zölriivalót. Nem
tudsz ver§et {rni,
vaÉy trovellát * se-
beíi A íítik talán
joÜban örülnek va-
lamí hasznos mon-
danlvalónak vag!,
íyakorlatl ügyesség_
úek. A szerkesztói
üzenet is cik}et, ver-
set kór tóletek és
csalouat<iul azt is hc-
{rta " a Nagykóptt,
hogy minden közöl-
lretó eikk vagy vcrs
szerzóje egy kÖnyvet
is kap ráadásul. Kör-
nröljetek. kópék. sza-
noránt Ha nem sict-
iek, rhegelőzünk tl-
.teket *- ilyetr lapba
icaz{rr érdentes írtri!
J"ó munkát kívárr a
htaÉyar Cserkdszl
(v. K. 3. It, l\l.)

,,Jusend vottn" u
cltne a magyarországi
,télnet líják ttetr\ ré-

I(nphntó:
B ü ll A,P

ÁTHÉ
T, T., a[

nÁDlOilÁt
n t t il l-T É n {.

Ml. Baksal!-cserkúszek, Iellellitk rnogunk-
ban. 'hoou kűácsonu estélén a karácsong|a
alati eaű" perc|e _ a hőii halollak ilthon,
maraili hröa csa|ádiaira gondolunk,

S trtteltük magúnkbai, hogg ófu múllún
úl éu ieaoelén. eQI 

-'Derc?e 
tlsllelegue megáIlutlk,

ti.te*deá" lodadaiÁat teszünk'a Főcscrkds;
llrnak. hőaű ebben a nehé: naglt esztend5ben
Ái ts inináőn erőnkkel kiuesszük a munkából
részünket, töruénuei nket í okozottabb mérlékben
meotarliűk és aJ lrűs izauáI eletrekeltue -,
,m"bcreób ember - és maggarabb muagarok
leszünk,

fiCriült, FócserkCs: l'!r, logadia egllíilíal
ú i eszle]nd-e i sz lubőIl ötl6 j ók í oánságunkaI.' 

Cserkészüduözleltel
Kúnszen!miklós, 19,1:t ian. 11n.

( A. íiÍ,k al(lírúsa.,)

KöNYvl§MERTETÉ§
kében szükséHes cróteljes'propagatldától.
Pedic -_ rlqv látszlk. eír€ szüksé$
volná: A kiiriyvet Deméndy ilíiklós. l)r-
Koszterszitz J-ózscf és Dr. l!íajor Dezső
szerkesztette a mozgalom több vezetóje
közremüködésével. Al" elószót fócserkészünk
irta hozz{, Sok szép fénykép tarkltja a
könyvet a rnozgalorn inultjrlból. A cllnlapott
pedig aranyos:in ragyoí{ a rliirtlaltt,las eser
}iészliliont.

FlLM
ltor,sületllól olóltelen a e,lrue attlrak az

umuiikui fllnrrreki anrelyet januárbap_ _két-
szer mutatott be á illagyar MŰvelÓdés Háza.
íVárosi Színlráz) Budapesten. A film íó-
hóse iserkészveáetó és-a íitik tljságJának
a szerkesztóie. akiü váratlanul sz€nátorrá

"at*ii*nat 
" ii<épviselóvé). Összeütközésbe

kerül a cazdai tiö§ztvezérek tlsztességtelen
tlzelmeiv*el. éf elkeseredetti kemény küzde-
lcm alakuÍ ki mirrdkét részról. A fitlk segtt-
súcére iönnek vezetóiüknek, végül mégis

".ák az'ipazsáq. a bécsület, az ideálizmus
aiízl Az"eavili' olóadáson Pantol l\lárton,
i"tgg, lraaaáöl-csapat parancsnoka m,ondott
méltatást a fil,Tlról, 

- amely íigyelmeztet
bennünket ürrá. hoÉy a becsület és a becs-
["ruii.éa traróabán a óierkész csakis a becsiiltt
ÁiitáiÁir-tttt,atI A fllnr iz§alrnas élménv voll,

Itt

n§

KóDók. Á 433. sz. ,,§zeltt [}ernál" csapat
ri kifogtak a hosszú szütteten:'laprrt, irrdl-íiai kifo§tak a h,

tottak a kópókl §
csanatlanotl vé
tottak a'kripókl Szerctettcl ttdvözöU tik :rz új
csanatlanotl Vúli*olvastuk. Nngyon ltc-
tvei. horiv betettdték a Iapba rr honrédcink-lvei. horiv betettdték a Iapba rr honrédcink-
riek'írt'i'etclcitek leniavót. Anrrak is örül,ripk'írt'i-etclcitek leqiavót. Anrrak is örül-
tünk, hogy a vcrscii és c|beszélések közé

" r,sapat

helvct szoritottatok a hutnoros kópéságok-
rrak is, Rcitsényrovatotok, a ,,Búksi-
ztll,ó" §zintéil udyes dolog. Círnlapotok
üaves raizolóla. a lap belseiében is kanya-
rííüatna' ecv-két rirítalkotást. Jól tud-
luk- hosv "-csapatlapot. diákírjságol szer-
i<esáteni. 

"' na nen - k'onlryü dológ. Azt
sem titlioliuk. hoÉy az llyenfajta sokszoro-
sítntt lapók gyaliian rövldéIetűek. l)e ti,

11

4 nopsrokon úr tartio

frissen ér forrón vogy

hidege n ot iloll 'q

48 órós

0Rl01{
,,xfliíl,,-1lüpHIHEK

n ilEilzEl- É§ G§EúDUÉDÜ
,üznil §üEilrl

Elberzélósek
lRTAl FoDoR ÁnpÁo

Áre 2 pln!ö 30 llllór
Kld|r .z or.á!o3 t,{atyer Alkoholtllcncs

Eiy6t0l.t. Csokkrz{mlr 51.630

$fr
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RovATvEzETő : FoDön ÁnrÁo

a fuIcyő

""o 

Oi, 
u-ánál*f,J#", 

ismerteti azoka t a szalrál 1,ok a t, 
. rgcJ y_gk -

düt-i"-öl,#?ihbtá,."'F#J},íljüho_iffi',:?[iF;'or.iF;#Jii
van ,a _levegő, a talaj, a víz és a ieoúÍat- -.-. A_levegóben éltető elerl ..az oxig3n. A szabad lovogőben
93o"__t; van.. A tűz.és az elO-att*--oii;éni ;;-ó;oní f;;iy-Ó;ie§ §z€n§avat termel. . .{ _qövényzet riitentozOó";--HÓfrJfr;i

i}ííi1!1 § .:ö,,",Él'J';Jrj,i,. *,,'['ÍrV *ÍiiÓ§t t1;á'ttl';

r-Cit*t"ffi**e$#pá§nöqi,k;;ffi ,,lffi

ii"jfi "ö.T:,3§#i"1$}§i:"ft '#*T,t,ifj8§,u,§';tfi gii9ff.:l
:,11{tj. k51i!!gn .vaev. 6etrá-vaáo,ti óÜ[Ü;;'Éi í"lrjü*iátÜ'.-iu

áttt*nl;,ffi#ffii*imr"*r#mha.t károsan. Ezekon p"ba""i"ii" ti"iii']iri'és "i;pí"J ;ii "ii,}_ ]9y9söPe1, ez ped_is nclvsez_to§égct, ! űl óreket ÓÉo7 iz" ar iiii
ilii3§,'iö,+§É:',r\i""rfl"i'g|Jr*ilei,iii";*lt,;.*l*.*ipárát tartalmazó levegő a trtit kdnlivoltl"i-nj"*"óii-; ;;d;;

,. ÁIlarvódelnrl púlyóztrutnk. A Ntacvar(.,serxeszmozgalom Állatvéd6 Bizott§áíra''lil-cyi §zámában ifjtlsá4i pályázatot hirÖetet"t.A palyazatrg öt tételt tűzött ki a Bizottsáo

i i,!i; i.', á.l,Íllli, u,J 
§fi !,íi.",iIii;,t: Éií

í. |jnyfeP.vadoIt élő hazai áIlatok életér6l.
9, q9zal allat életónek megíigyclése. lehet6-je§,IenyJ(ép_pel. 4. Célszerü féjzekod'u készl-
}e_sele$ lelrá§a. 5, Célszerír madáretető
készltése, leírással.

A.dolgozatok szövegrésze nem lehet hosz-
s7.aDb _négy _oldalnál. 

-Csak 18 éven aluliakpfrIyfiáatnak. Minderr tétel pályázatíinak

neüJur, xtv_ált §zálaz mele_§ben. I{a ti.-vÖrtték nen mútóait
ryq{ p {t9P},o§" levegó}en iöosopeE, trOsuta 

-iiiLaJ-áO]T"ÜÓi
9I9\TST^ l{llagiulaóe íolytán a hasüri, zslBerok vértelenilire isDeatln&t, ez podig: az anyagoggre zavaralt okozna.
. . +' |uty? nagy melegben kilógó nyelvvel lólokzik. más ólle-IarnK&t maT & nogrrta__körqv{kez!, ha kttátJák a száJukat.Ilyenk.or_.friss viuoT to1 aók'it iairi. 

- 
.c.z 

-óifr 
ult ?rr"áiö'tliii j

vösre. kell vilni, vizzol !q toií mffií-císztiariiÖafriióiÖt*Ö,t
nozsó,§b& koll hoznl, nváión --a iuüoridriiiti-li;ö;tiiT;:tása van.
_ ..A _holylségnek nemeeak jólovoBőjünek és kellő hömérgék-
l."^Lűn:_k",tB]l |onnje.. e..viiÁsb_eqáx "r-titiiiiiii*ii' a nóit?,ÜÖiáili-vex, mu.Kooe§e_r_o hat s. így befolyásgal van az óllatok mun}a-Dtra88ra l§. He a. flötét istállóból tavasszal kieresztjÜk azállatokat..a legelöre, bőrsiunadí§í ,iáiilÉ. ' .ar_ ibióT'"i*TerTáprgzxo§, íérges, egérzség:telen, az állatoli szeménok is ári.--

e,§ó §íja 30, második dija 20, harmadik
{íja 10 pengó. A pályázat'határia"i", áiii*
ö_ilra, _A pályázatokat névaláírás§a|. lik-clmmel, az .iskola és osztály jelzésóvel aitíagyar Cserkészmoz§atom szatfiáiaÜa'Óu]
dapest, V.. Nagy §áirdor-utca 6.' k;''t;;-
ktilderri.. 

_ Kivül-- a borttékórr- iureánl-' tőr
,,Allatvédelmí pályázat' .

Farkaskulyákat keresnek vak karondk
vezcté§ér€. A hadi§ondozó szövetség elnöke.Hohenlohe Fercni herce( neie (II:. -iÉ;;:
gtca .9,, _teleíón l5s_676;, niritetérf- tcttközzé farkaskutyák ds aoníirmáno-ti ááofr'i]
nyozá§ára abbó] a célból, hogy a háborribanlue8vakuIt katonák vizeté§3re úaii;íűii;
ÍÍ3|;"rli"'&uil"ití," tia tataun, - 

ie tl áiffi
_A Dtákkaptúr mozgalom {llntáltománva

öóiilöi.l, jiii?f .itöl,í}"lí;,33,-ilxii:
4g_kecske, 224 bárány, nt lóij,n, 25-ósit<ó]
678 angoranyút, ZSZ ni.ít ó§aúa'ei'Xo.uíÜÖiÖÍ

iit,T,i 1:l1} *,''*xr"lilT nl,á l"*."fl" jI
olajmagvákat, 6500 m.-e-n ürálot és 23 ezer
nr-en ^más hasznos növényekeT teinieszloi-
lelr. _t Oti ezer pengót Íorditottak a sze(énv
ta_nulóIl. segéIyezésére, 70 eztet cserÉészi-
táborozá§ra és kirándulásra, 66 ezret szóra-kozásra.

.Áilatv{delml Naprrlr. A l\lagyar Állat-
védók Országos EgyesüIete iziii§i]iOi.ziiii
la.pqá$ _adott ki - R, lstvánífy Gabrtella.Edvi lllds Aladár és Vastagh cÍorii tióir":rníködésdveI.

§zonlloíúhírd ós Vldóke Állariéd6 Eo.,n-
sülete Lyka Ferenc iskolaif,azEató vezótar8i,ármost a _téI közepén híven tillesítt kötelei_
segé_t. Naponta 14 etetót lát el olalos mac-vlkk3l:_4 tanulók és más buzgó mirnkatái-

ilá, ;;if 
,JffiTffi 

§l 
",siTjfíííá, : "}Í};i;van 

, elég_ _a ^ 
negy_venéves egyesületnek átn_adárvédelmi eszkózök besáórzéséhez. AMagyar CserJészt járatja az egye§ület,

§zombatftlyen lelketlerr emberek léoes-
vesszóvel ,íogdossák a hasznos madarai<at.
}Jzért a polgármester hirdetményt IelL közzé-
mely suerint az erdókról és á természet]
védelemről alkotott 1935. évi iV. -ioi"it"r-
cikk 258. §-a szerint erdei kihágási ttivefír,

akt oltalom alá helyezett állatot §ag§növéhyt elpusztít, t'envészeteúón 
- 
z"r;ii.

í_orgalomba hoz, vagy védett állatot elloc
é§ íog§ágban tart. A mezóíazdasácra hasi-nos és védelemben részesliendó 1llatohatpedlg a mezógazdasáfiól és mezőrendóiJÉ-ról szóló 1894. évi -XII. t.-cikk ataoiÁnkiadott 24.655/vII. 1. 1901. számri io'la_tnít,elésü8yi mlni§zterl rendelet sorotja íei.
_ Áltatv_6rlelem §zlovdtl{ban. Ótátraíüreden
Bethleníalvy Ernó természettu-aói- Üitrriaiii
madáretetóket létesített és elóadásoliat' túia.Tátra érdekes állatvilágáról. rirmési"i_
védelmt törvény alkotását i's telUámen.ióii".
FperJesen újraalakult a réci §árosnieovéiAllátvédó Egyesület Schónwlesner JÍŰosny. banktgaz§ató vezetésével. Nngv mgílór-
etetót állltottak a város legszebb öirtiaüi.
fiiiáí'X'."util8ir.'"1ri."nn;ií.TÍ,."1ruif"T"ll
aka§ztottak kl. Sokan lépnek be az e§ye-
sütetbe.

.Dr.. KuFr[eylo Józr_et a gyakorlati ntadár-

;',Tr".';iáS*g".íT$"*§áíli'i[."',tláf,;itá6}i
dqc". 24_iki számában a magyer mad$-

__Álkoholellenes lflúrógl púlyrfizat. .{z Orsz.
ltf... Alkoholellenes Egyeiulót Ápr, l5_iki
h_atáridóvel pályázatot hlrdet, fétel : ,,Azalkohollzmus okozta uava}ok'.. e Dl. §i'öcsElek" cmlékdljat, 20 perrgót, csak budai
I. kerületi közép- vagy-kö;épi§kol8i tanuló
nyerh€tl el, a 10 és 5 pen[ós díiakat. mea a
könl,tjutalmakat máJ ta-nutók is Úegniip-hatják. Néval4ltással, lakcím, tskoú 3,
ogztllv jelzésével Klottldligetre Fodor Árpád
o|nökhöa kell küldeni a do-lgozatotat.

QvepmQke*
ónkónt kórlk a harhajtót.
ia tgyrzor Darmolt kaplak.A Darmo| izc'kitünd ór
táJdalom nélkül hat. Ezárl
tzöroli a-
1yormok,

72,

-
1

i
.,-jt

§oeság tertó
§okon kivül



I,rePee iíűl a, nw4naaarq
(k ercldifucn aú, a, űörtp . , ,(a
Jai de szép vers t csenló-boníó rím, ritmus a vers

kellékei mlnd inegvannak bénne. Yagy talán mégsem ?kellékei mlnd inegvannak bénne. Yagy talán mégsem ?
Mtt szóltok hozzáí l Eíféle versekkel megrakodva jön aMtt szóltok hozzáí t Eíféle versekkel megrakodva i9! q
szerkesztóségbe a póstás, ne|T'csoda, _h_a 

-szegény elfáradszerkesztósélbe a pógtáe. nem'csoda, ha szegény elfárad
alatta. Tünídtünk már ráita. hogy mi lehet annak az oka,
hogv annvi verset kapunk-ai utóbbi idóben. §okféle ötletethogy anny! verset,kapunk_az u!ó§bi l{{bep §okfé]e 9rtp!.}
tetíÖtettunX. detalán-az a leívalószínűbb, ho8y azt hiszitek
nem is lehdt becsületes eníber az, akl nem'ír verseket,
§iOinvű iévgdés. Mondhatni véczeies. Pedig csak ez lehet
gl- ak| hiszejn általában ió körülirénvek közf éltek. betecekaz ok, hiszeir általában jó körülmények éltek, beíe8ek
Öm-nisyaók, de még'csak tobot3égetek. slrlcseq hodz!.sem va8ytolt. de még csal( t9he
Szlnte haüom amint mondiátolr,§7inte 

'fr"aUorir 
amint-mondiátok, hógy értelmetle4 yé;t

ilniÁr visyÖt. Pedig hlgiiét€ú el,-igazam van l §őt
ÚÍiónvitot -Ú. a tovetlezó aörs ewei a-spártai rövidségű
ilniÁr visyöt. Pedig hlgiiét€ú el,-igazam van l §őt
ÚÍiónvitot -Ú. a tovetlezó aörs ewei a-spártai rövidségűDuonyltoK l§. A l(oY!
felszólítással érkezett.

90nqrl 9ebhotdl

Vaih mlért kell efféle zöngeményeket felbocsátani az
tirle i-'i{eri- ÉÓnv ezet< szépek,*azt tálán még a szer_zójük
is csak lecelveteűültebb peiceiben hiszi komolyan._Akit az
a bizonvol balhtt késztet Írásra, ho8y verselés nélliül nem
i"h;i-Ó-Ű;tt-feiiel iárni az emb-erek-közt, nyugodjék csak
men. Nem ery'tiszfeletremé]tó családapát ismerek, aki soha
nefr írt ver§ét. sót volt már dolgom jeles tanulóvql, .ors-
vóiitóvet 

-és 
Úinden másféle helyzetü íiúval, _akik köz-

ÚÓÓÓÚiesnetr örvendtek, pedlg sohr nem vetemedtek verse-
íeiió.-rlá-vatati urambticsá 

*szereltnes, 
az más. Az ningsep

igiűen eszenéi. lrv nem is lehet rá réndes mértéket alkal-
níáái;- Dó na nöú ? Hazafias verset lrni ne,m_§r9,9ryes,
,iiert-Jmmaron tömegcikk, maj dnem_kil§ra_ mórik. Ktilönben
ii-JÓtttiiii-Óub haszná vari a hirzárrak abból, ha 98J _csapni_
vatOan rossz hazaíias vers megírása _helyett__inkább meg-
táriuioa pL a saslengést a korláton. És mellékesen a §zer-
i."izióseÖmunteia is-sokkal könnyebb lesz, ha nem kürditek
i;;-ÖiíéÉ-iiáiáiot<at. Inkább á próbáliról, klképzésről,
táborról íriatok. Ezt ki tudjátok-fejezni. MindazonáItal
iüT,iíJt"tr-iot-vórset. Csak ely ktkötéóünk van: A bekül-
aOiÍ'vóisetr egytól egyig pólsékak _logyenek. Jó verssel
ÍÓBO iÚ. l5-ü el va§yink !átva. H_a-me8 ros§z.. y_el§gt
küldtök. nem is haragudbattok meg, nogy nem KololJuK,
VégezetÜl hadd brlcsúzzam tóletek egy eíléle versikévet:

ákínelc ncm inge
Ne uegge magdra
De aklket illet
Jobbat nem lchetnek
Hogu magukra ueszik,
S fől eszúkbc vésík. §zyl.

t,
-a:I
l-rrl
H

f

kedves saerkesztő rlr l
Szlveskedlék az alabbi ver§emet a !,magyar cserkész-

ben" közölni.
§Otót nz ó| merre nézzek l

sötét az éi níerre nézzck
De én még attol sem |elek
Mert magaatgl dobog, szivem
Boldog aki mondia uelem

Magyar szóra hallott ébted
Ho[t- kebelben ujra élet
§irní a/ci magu.ü nem lud
Én nem tudi[ mert lelkem nem rút.

Ezért én molt nem is félek
Mert aki íéI nem is lélek
Níncsen abban élet és sriu

' MeIu lrianont boszulní hív.
§zó se lóla, szép 8ondolatok vannak a beküldött

versekben, drj ez még irerfr minden. A vershez más is.tarto-
zik. mint'a szén lóndolat. A következó vers (?) szintén
neáes londolkociásia vall. de versnek csak szerzóje nevezi,
azt htsáem ti nem találjátbk versszerünek.

/t buttogntók
7, Ilthon csendes ngugalom uan,

Csak egges emberek izgatnak
kikért lúuol orosz hómczőkön
Ezréuel hullnalt a maggarck.

. 2. Ezek mégis |elhaszndlva mindent
Ronguos szdndékukért;
Elatlídk a hazdt, hogg életölt
S ronggos pénzük megleggen.

3. Nern gondotitik, hogg a
Don utd.ékén sgdz haldl lesi
A maggar katonút és mégis
Yércziín búr, de lvtyt áÜ a hazdért.

4. Itt strna]c az özucggek s druúk
De a buJtogatók nem bánják
Elöbbre ualó neklk az eggén
Mlnt a czenl maggar haza.

5, De lali nekík ha haraiönnek
A mi honuédetnk guőztesen
Elaész akkor rongg éIetük
De szenl maguü hazdtt./r él !

§okat idézhetnék még, de most már c_sak egy_eq {rgk
ide. elrettentó példátnk férére. Az a kis koma, aki írta
talán nem is háüott a versTábról, de ennek eüenére (va8y
tatán éppen ezért?) olyan csodaázüleményt költött, hogy
sírva íakad, akl olvassa.. .

Maoazólal a cgeruő ríkácsoló hangja
MiIu a illákokat- az osztáIgba hla|a
Kl-kí leüI a maga helgére
.§ a ácíeg klmegg a padok elébe.

.Előueszi kia noteszóts tcllrla a rasszalc névsotdl.
A'betébő tandr úr a rosszak néusorút útveszi
És salű noteszdba pontot Ir- nekik.



I

}iagy;
alnpján

tiözödrijfalurr (Lrd-
varhaly nt,) ,a /cecslcál
,tgy,,randeailt", hogy
ogy le$élryre két bun-
tlát adnak fel olyanfor-
tnátr, lrogy a2 egytk
}ruuda kót ujján a kót
kezét, a nrásik bunda
két ujján a két lábát
dugia ki. A fejórc á|-
taluk készített kecske-
fejet teszlrek, nyakára
pedig csergíí, pergőt é§
taníol fi uhkolompot). Az
útott kétlábon |ár, csak
a házban áll négl.kóz-
lábra.

A ntaszkurák rr íar-
§au8i idő§zakban a há-
zakat, fonókat látogat-
iák ds sok mulat§ágo§
clolgot müvolnek. Kí-
séróvel járrrak (sokszor

LEVÉI A FRONTRÓL
(A gyömrői ref. egyház 836. sz. Könyves Kálmán c$erké§z-

c§apatának írta egyih férficserkósz tagja)

Red ues cserkészlestuérek !

!qaz hottuéd-, cserkészsreretetlel kiildöm Hozztilok a. ínesszi
tttttszka |öldrőI soraimal.

., Bizony.dr?,é_rdekel Bennetekei az ilteni é,lel. Röuiden íroltrola, mqlqL,Lrldlok meg, nem aolt-e untató és érdeklelen. Előszőr
li,piá!!i!í,iar;,:::!íE!:;i,:,ft ,;!::::T,xíi!átr!íffil#l::,:
l_e|en, kezdetleges öltözékben jár, primitív Áinden szersiám'á-
l,elszerelése..lldza.ik. |úbdl készülteh és alacsongak. Átlataik i
I,:h_é_|, E!,cs,lt!,, búrúng,.é_s tg.uk ; disznó az iehérhotlószdmba
rega. Eteleik, eg.llslerűe_k) pl. : .kengér kölesbŐI uagg tengeribőt,
?y:g 9 +a,o,, töl;, úr pa, 

.elu_é tue _uborká, G gümölcs iŐ{ente tű el e nUi
R.eués lehel ill, c termésből múr ilgenAorhincs. A'aabona későttcfl,k,.m.ost 

- lalún munkaerőhiáng míatt ts - hég kint uansok helgen a hóban, uagg most cíepeUi, 
-ió 

iaen keués uan.aukor .egudllulán níncs. Csemegéiüli a. ,,szlaliá-csokalúdé'.. i
rgp r9í o rg.gn]ag, .am elgel meg pa\lial ue ro'ilogt áti.ak. É;;iiiei ;
nazcuton leua ablak. rne_lg Á.icsi (30x50 cm) és nem rylilhalÓ,lehdt szellőztelés nincs. üinden iáznál ,o,iiiámence- a ouerekeA,.sőt a nag1lobb ledngolt is minrí csat nJnu|iiiii áil,ír"'irői",',
kemenc.e pad,kdjún ; . legtöbbie ilí j.s ct.szii.. -^§oÁ,.r.oÁl 

árúekeisstlupan nÉg, sok lenne leírtú -:- azt látni kelt.
. Ila összehasonlítotn boldug kis orszúguttkkal. aA,kor tuelittt;csak igazún érlékelni és szeret|ni, s itt aiúaatbai iiiic,tii-iiii'.

Redues Cserkésztestuórek ! Xlost, hoglt lassun be kdl
|,eje73m soraim, igér!élek meg, liigg 'Ti ii"ln, tii- nőnui'ii'ileszleK szeretett IIaz(tnknak és erÚsititek leuqltibb lélekbett
!!!!k mi.nlel lagiát, A cserkész tSggis ,,aiőt-l';i ,iiÚ|]"'i;
?|T :?é!t.ludom,_hogg._most is m7ndig segílitek, Őz arrorúszorullakat. A jó Islen.dldá.s.tt kísérien, ,Íézus" K_riszlus, a nti
v ezelunk neuében min_den, Ílg irányú IépésteA,ben hoizútar-

1.ozó íto k kal, 
_ 
segtlő itekkel eggüti. N ag§o n k:Ódues ás cser/.,éJlres

l.esz a P. últal említelt Kóihúzldtogáiás ; ltitogasstilok sebesüIl
hanuéd.einket ! !

. Mosl pedig kíudnom Isten útdústi! a esalat minden laaiúru-mlnden meomozduldstlra és a karcicsoryji unnepeket"Ótőlő
ú_Id_otl,an töliséte k, imdd,i ozua. - A; i;;;;''m dsod nan i d n o o n-dolatban én is ott leszek yelelek az olthonban a tc|dias Éhrtt-
c_s_9ny,,,,,,,,,,,,,,,, !9,qlat!..melgre.küld.ölv !téqő.b,b, zsotdoánqk iái"ieiűU"i'it
?l,j:9:}j!I,enül ,,egg {ro?l!!l küldő honuéd'' neaébáft |ordíisátakoerumsbk szerint a legiobb hell1re,

Sok szeretellel oondol a csapat minden tagiúra ts üdtlóz-lelét küldi :

' l,'. lmre órv., féríit,serkrtsz

§"auoangi népáaeftá*aít, tfidéIufrín
_ Jalruár 6-án, VlzLeresztkor van a farsattq behaílúsa a faluba.A l€gény^e{ kiváIasztják maguk kö4üI a dobősokat,'a kondásokai-(azoKat, a!,ix _a. karikásostorhoz Jobbarr értenek). meá a bekiabÚIÓkat

{n JotorB]lakbóJ). Este össze§yúlrrek a falu aisd u"éaén és hoznskInagxkkal rossz bádogedényeket. Ezeket a dobosok r]vakába kötÚ.Aztan éktelen kiabálásba kezdenek, az ostorokkal nasvokatcserdlte.nek és verik az edérl},eket. Á'xiiilela-i -öii" ni,."iií";-i}.
ide ne.!" szavakból áII. Aztán el"tndúina[ ;};rii'b;i.;i;i;lj.t" 

"iií,i.ri
!:,.sií;il,,!;Í,il,lí,tio""'",.,lÍli,1"*-lil#,|*lr;Í,u*"l":.il§T,,iilaz.€qellye|{et, cserdítenek és klabáliák: :.ákinek L,an ndoulánua-haltsa Ri§ a gulgdba!" Különöserr ott'csapnak napv zait. aÜÓt vőrr]
l_qany vqn a háznál. ott még ezt is kiabáIják: ,,A-ohn!óá{okkal előre,ő!.!:!ltr.o legetőre!'.'(J, i, a git_yáb;,iiáy;áI;á,l;k ; í"lu Íd"-iii.edóiri]nyltva hagyTa mindenütt a kapukat.'-ott aztán szétoszolItak." "
. Farsang utolsó vasárnapján isrnét összcsvülnek szerszánraik-
+ql, d9 most a falu |els6 végéÁi Kezdódik a far§áns kíhaiírisa. a íalu-
pol..::!.l.á,].yot házaknál a kapukat bezárják, siii nénielyik évben
me8történlk,,}oev !.e is kölik- íűzIagt:zzsil s'úgy kiabálirak: .,á}l
nem menl |érjhez núig, uárion jöuő itijenkorig!'' 

''U,frri"}1;i"Uil1|

}.qrg sök&ile. \,an töllötlernber, aki *"nt,r,aÜi' tá',rt TÍ'";ruhíza_tát. A naszkurák_ beköszöntenek 
" ü;;;, a töltöttemberl:

péIdáu.l egyelle_§cn belökik s akkor nidt-e,lvui...NÜrr<or * 
-iusa,rÜk-

Dunqat vesznefi a $átukra, a íejükre kecikefejet tesznek. Iti,en!árolyanok, mint egy valóságos kticske.,ti,r,it"s.ió-kűÚ""'iitá'i'iiÍ:
kat szg lm ával klt'öltik és t ózrlek ngt<it ógi; mi.í".iel"t.-i'!i, i,"i,uiiiaz ilyetl maszkurát, hogy medvel'

Kedvelt |a_rsang. a lgkodalmasdi. tizek lnkodatntat játszanak
i§á.Jff 'i}ir"§h,f 

,ír;f*iu 
t1,;lii. 

Eo,'u,, a len n yör< Éeeli y á ü, - 
;;

".,,olii.xti:ofil'ÍT,iifl,",]"lí,ti,.l,#,i:;gilJr:il,{okrrsos 
,!nra€|yar-

. ÖltOz.nek nlé8: cigátl},llak, kdrnénl-sepörek, hatúInuk, lttedve,rrek.,,ló"-trak (íalclvas-
rlal<), 

'LdL.

_Lil1, rr*"z. tekrlón§k kititik lt lellekril. +gr.
IegéI_Iy, h3leáIl a teknólre és u rlerokúru rl,esilrtaíotozik, az égész alkalmntossósot bebo-
Ilr_Jqk egy lepadóvel és elől íából-íaraeotiloleJet efósltonek íú. A lófejre knntárl is
ls§rr_,".k, Ez a muszkttra n'r"*",-}iilriri.
( Nyfuádsze n tlászlón,,ló... ) llinaeniáló ir-erni

dol8ot művol, 9

eddig nern ment
be a kdrő, ezután
se tudjatt bemen"
ni. (Ezt a íar-
§angbehajtó §zo-kást Apahegu
szattnármegyei

községben j cgyez-
{ék le.)

A íarsangi
trélás alakoskodtl
ne§€ lirdélybett
rnarzturz. (NéhoI
/arsangnak is ne,
veeik az alakos-
kodót,}

Hgy szósze-rinti lejegyáés
Kalotaszent}i. Irálytól (Kolozs

többel is), aki óe-
/clri őket. Ilyerr-
fóle a bekéró
mondókájal ,,ld
estél adlan ís-
ten, béengednek-e
oalamí hideguöll
(uett) embcreket?"
A gázda pedig
Ieleli : ,,Béenged-
iük srlaesen, ha
ióI uisclhednek."

l{ülön ír2o-
kásai vatuak rl
íarsangv égrrek,

hrlslragyónak is.
(t\,l altkai*

,,Atlatok tóli
iisszcállitotta

nóPhagyornánl'a,ilrk isrtterctélrcz" c" kiirr},v
Nyiri György.)

I4
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I\tadármegíigyeló-kunybó. ílárotn ilycrt rendszerc§
harznólatót te§zi most lehctóvé a budgkeszl ura:
datom vczetóje, Iijása erdótanÉcsos úr csorkó3zek,
részérg. Ilasznólltu}r* vonáikoróan liözelóbbl íol-
vililo§ítást a caer}ó§zmoz8alom kózponti hivata.
lában (Budapest, V., Nasy-Sándof-utce 6. Teta
lon: 111.8{) kell §órnl. §zó lebet arról lg, body
egyes csapaiok horsrnbb idóre dljmcnteson bir

tolbá Yggyék

Tém éleű L

i]
i.,
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ffi

§ietó 0gér
lry0mn . . .

Hiszen ez u, télí erdő nem halottt! Ámint Ott m,oaog palami a f óyt,.., |ekett-
tekér tarha harhóllt saal,ad a ía túlsó
ol,d,akira, amlnt éwre resa rnínket. Merl-
leözel"ítjüh a fdt, de a íailyos hó rapo-
ltdsa, drulónkkó, adlih é* sad,rnilra helue
toun röppen,.. netb ás oluan messaire ,
de tekántettel a nagx1 hóru., nem, kö-
t)etiük.

Mág egy kis hapasakodris ris fant ra-
grrunk a madórltunukóttál. Kicsí, nai-
tott, erkéllles fuipikó lciqinalukísunk
célia. Kattannak a íénylúpezőrlépeh,
megnézaük a hliaikó belsejét és índulunk.
ai*saa.

Mott tlt+lt óuatosabban mopilunh, sze-
retnlnh íénuhépeaní, Hiába melgüilk
aaonban ap óuatosruil, is ólsatosabban"
nem takílunk *emm,ít. Á ,,netsző hi,de{-
ben rledíg nínm leed,uünk lesbe dillni.
Tal,ón a. kuulkóban. ka beííitöttünh
uolna * rtert küuha,' is ,ta*, benne, -eredmé,nnyel, iórl .uolwt a les. dc nehünk
még soh munluínlt oolt azon o napon.
IslJ aat,dn ncni m,u.radt mlis hlitnl, m.i-nl
ae erdő nuoxwkban elmesélt kít:sü jele-
netének, a m,etlckülő egér é* a, ,,jart"
útról letérő róka n,uomninuk m?!l,
örökítése.
á holt erd,ő" a tün ü,mot ulaó erüj lllLr

aolt aoü,al, erről, tanweltod,tu.h a n:uo-
mok lg és n+éaís .. . nakünk csak a met-
saö höd,cg éa a rapofló hó maraclt . ..

Barátosl

Borzngomot, men!átet nam
takil,tunk,

közben ltazetőnk érd.ehes-
nél" érd,ehesebb történeteket
monil el" takí* a l,euérd,a-
ke*ebb egu aaelíd. rókó,c)al
ual,ó takílhoztjsdrótr szól,t" Á
róha. nem szaladt eI, leöac-
ledtére, hanam tótaúul ve-
gődött, llöoette őt kazóőg.
Megtogni azonban rtlégae
haguta magdt. Késöbb ít
tal,ühaaotl uel,e, d,e a, róka
soha*em saaladt el, tőI,e.
Vé{líll eoll oadli*p éppen
ep,t u spelídaéget íelhasa-
wilua, l"előtte, Á róka aaló-
színűleg íogsdgban lehetetl.valamíkor és ha emberrel
takil.hozott, nem tui|,ott dön-
tenl, csatlehozaéh-e ad ?,7n-
berhaz uagu maradion az
erdö saabad, l,akójtt,,.?

|,.
i,|-

...Naphkal elöbb hauaaol,t m<ír, az-
t_qt| lagugtt ,éc tegrwp óta uguancsak
túj a azél. Eate truir ata ooűoltunk.hóaihu heletkezih éa elíúila- a ma| kí-
rdnd,uhiswthat, ntínt a - 

llópeluheket,,.,
. .. Már esaktnem egy íélórüa ldrjuka budahetaí h,aaas erdőt. Ut. a ibli-ol-

dalanl nnst alig éreaaülc a sielet, azinte
szél,csend aan és hakíl,os némasdl. Tér-kép see.rint nag,llgzeri' tht aepet őt il,ta-
lunh kercsett maúitkunuhó íelé, de most,
hosa itt tapod,unh |múr |él óróia ai
erdéez nyornú"ban, rneg kall üIa,píto-nunk, lwga üzonu aohasem takíl,tunk.aolna rd, a hel,ges \|tra aezatőnlí ,léll9ül,.,.

rc



FOLDUNK*ÉLETÜNK

&á,őlekó* e€ftijnk,

"*,tr:!T!,űiíír',#:'íre^W,,,,#ff i;:ri*ffo,::J:/;;.

*u,l!!ii,iij#i:,i*n;d#,,f$#ir,,_ií#á
ami az embereket éra

Tru-#üá,,:íí,ffi"í{,i,:i,:íií;Íí;iií!,;ii§,l,x§i

ffffi :y,tj"$o5,1ffi§{:xayff r*,iiil;Íri;
.{lrgk aolt aldigatéléskardcsony előlt is suintottakméo

tríőtr. .űí,tr!,íifl'r í![í: kH H,:i!;x,:eff 
"^m:;A.!ójgkaró_ugygnis -i uia t euuá űáuiiiaűŰ.iri*i,Ő;á;neku az őslzel elaetelt mag. Mlg a hó nélküI az dllanítkilaggd! lehetősége íj esztgetih gűáaemiirt.' ÓeÁat ^iiiáái-lgturl" __naaunk aan. Nemuak amolyan ma iött. holnao

T:ribi,I::{,tr ip*ít,#.ar 
itolog a" iatűiaá, -óii;;'-{,

,^,,Y_?:!,mugu.yk^az erilűe. A |alu ugyanis 1848 clőtt

ll3\ftj!,:lw§i, #r;fi!;;'ffi1*:rl 
^;" 

it
M,gl 

1íIl q p lt 9tt t$, a,líi', tí Ti' oir9,|!"' ;'#!* Í tő!!í,!í' ;
Ttrí:f ,ii:ít:,íff W{;!:,y,i!:b3{!,,,r"-,I#i#Tn,ap,!:!_
to^I!, rrlrtő:1g, il!ézkcdilc, uiszont bírtoknaggsdg szerint a,dl-
lozó ,,,legelőrészl_,', ,,erdeí |dt' magdéna* ŐÍoidnat miiaii*i
1!a!?0ar., !,ri!í qzóta iöttek íde ? S példtiul íöIdiük ninc§en,ge !9_9 tehénkét tartanak? Azok ís' kihaitÉatídk a *azseaílegelőrq de |izetnek érte. Az erdőben i§ dotgozhatnak, áe
tészesedésük' nincsen.

. Mielőa azonban meghalt uolna az erdl

r,1;rl"aT:;:#:g::,;ri:í:-y#T,l|í{lílf j-,,#;
uaddszterületet (ametg ÁtÁÚÁ--ioőŰ'iá
nem adtuk ki udrosit
Aközyég1," llnáai#,ar:i§iti:*k!§,r*r};Í!,#rn

i:,li!*tÍí,#yru::!!;l,:kl":Ir:l!;,ii;:aii;;;ia;
ahol mi n den 

^a 
- i :,r,isi rY#it *í{; !üiő]írff t:í:,

r"T^ríiiííiT!í.;;:;!:lir,:i:,s;:Ír:üWW'#iíiiben. 4 kukoricdsok mialt,.-.- -:-**"
'*,$!Tat:í! jri,:*!!:#'!#i!#i{{i!Wíii!ű
+ii;íőőíű;fr í#i,;;7;,6,rüii,ái;í;u#;li^l!'-!í;#

'ŐxÍh#ÍŰ",li!uY+;pŰ;,i:;:r!i*űr*"azestttíőnatks]l.ir?;i;ííiitifu í*.9!!őlidsdro,i*,or3*tniT'#:Íl1!
!lá!i,Í;t'*;ű,#§,níií!Y';,,,a:#,:r,,**,!i":!r#a:i
nak, |oglgoknak"idrn

TiÉtítrtu'i**í:r,r$iti#;xÍ:í,#rl jlyíil
nap az erdőben".
|. . Yeg alig szürküIt, amíkor itt is, ott is

rlff-rsWs;,wÍir;str:a#:,!#
ffi:fá::,,r:ii:#'ií!,,í"!;Ti;t::::-"!:!:t*Éi'I{;"i;,r:*
fr,!;í,::f#,,#o:*o!:*, 

bűitcsap,ai ;;aiú ii! ij{ő fii.
eyaat.,uinaő*,l;li;,!{,í!ik::lft,.!i,:iő:,*i:iiie
néz.e|-etté.k is.so/t eűuxet ti i'iirűiÉ ii;;ő^i.'iarii 1;^;;eilőőr és T,!g..í!é!!ngan szétoszlotlot, iáiői-narő:ri' rihtia mar meilelölt |dhhoz. !, széIen. Még néhting pitlanat Í-itíi,:,ftííűfj,:í:"t#,:í:i;,3:i:#rÍ,rJ-ih::r; j,ri::r
,;::1,1i;.:§;!Í,:l_:í";:!tr-:"#űi,!,#,ixtrí;L*,,*
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. -- Hoga ís háldtoz-
hatlak iluet? - vonta le-
lelősségre- Fekete btícsi íáte-
sége a térjét.lNern sat'nű-
jtík azokdt a szép nagg |ákat?* Asszonubeszéd. -Ieggintet! az öri . De azért_ emléIeszem -J ő ís nehéz
szíauel gondolt azokra a na-
pokra, amelllekhei most ér-
kezlünk el. -

Mertöregnek, |iatalnak
eggardnt kedaes helge uolt
ez a sarok, Mellette húzódik
Raposafu |eIé a uault. Md-
sík oldaktn a Zimonga-pa-
lak szalail iléttfelé. e Éarőm-
szög be|ogóidt pedig beuetett
rozs|öIdek képezik. Itl tar-
tottdk a3 ísr{oJdsorf minilen
éa.ben.a madarak és |tik nap
jdt. Az öregek legéigkoruk-
ban íde jöttek a szoktisos
húsaéti jtitékokra. És ittuolt
g lwnaggobb uönil. A plé-
bdnosunk is szerctett eüe
ifuní. Itt mondotta eI abre-
aúriumdl. Mínilennek oége.

1.6

Én is így szeretnék állni
büszkén, egyedül ...
§ mlnt a .torony sötét é|iel,
szórnl a fényt szerteszé;jil
rendületlenül !

l,|iker lgwán

VII,ÁGÍrÓroRoNY
Nyaldossa a ten8er fodroshátrí habla.
otrombán verdesl a szél zivatarja :

A torony áll !

Dacolva |rideggel 9 a dermesztí íaggyal,
nem toródve vésszel, pus*ító viharral :
A torony áll !

É;tszakal ködben messzeható fénye
eltévedt nagy ha|ók biztos menedéke:
A torony áll !

Bcborul az égbolt, felcsapnak a habok,
eltünnek az égen szikrázó csltlagok:
A torony áll !

Viharzik a tenter, metremeE az ember
s mlntha a torony_is lnogna már., . i

De a torony alt t'És mlnilg all t ;



,fi EJTVÉnY tK
.\ hBlyc§ med§Jté§okot a köYet-

}ezó ciinre lütdlétck: ,.illugyur
esertérz rejtr,énye", Budnpe§t, v.,
Na*r"r §ándor-utce 6.

scklllüásl hatórlrl6: l§dll íobruír t{"
küldleteL be közlégre érdekes.

lchet6le-tt c$rkógzvonatkozú3ú rsjt-
vényekel. NeresztreJtvéDye}€t i§
szív-esen közlilnk, ltt s íeltótel aron-
ban az. ho8y a rojtvény üler (tshát
szövee nélküll) rslzát tu§súl htlzzó-
tok kí ér a helyoi msgoldást pedlg
3 (három) példáuyban nrellóLoltó.
tok.

A rc|tvényrov.t üztnct§l l
Irr. §rüca lnrn. Bónr. Kö§zön-

Jllk a tz€llomet r€Jtvényc}et, várjuk
a többtt l üdv. - Kovóes lásrlö
§olron. Remélem, §3m ba8ytad
ablra e korceztreJtvénykéezltért ?* §zcnlpótGla láirló, vccsór. Az
elóbbt üieuet Neked lr rzól, re-
méIvo. ho8y rövldeüen kapunlí
üJobb korcgztreitvényeket,Tólod
ls-. - Molnúr' Józori üoroell.
Llllomalakú rojtvényod lgen szelle-
m€§ é§ ü8y€s- öcszeállításrl. de a
lövóben ne íelejt*d cl, ho8y a tejt-
vény lalát (a laplra való közlésro
kési állnpottran)' tussel kell kl_
húent,

Az lt{3. ianu{r 1.1 l.tegyar
€rrkérrbon közölt rt|tvényGk

hclyor mcgíc|t&c:
1. Öntg vtzet t §ödórBu ó* a

látrde e íelszlnrtl Jön.
2. 16 hatóval.
3. A ber t&blán: 2X9-€§t é§

e§ysref a 12-est, a Jobb táblán
p§dlg 2X&As.tt é§ egy§zer a 1{-€$t
talált8 el.

sí. 3 ltli és 4 leány.
5" -Gyózolem mtnden vdn&lon'.'.
6. Behódotás,.nem lebet, Glas-

gow, Jkorbut, Sgncho Panra, réz-
fukkel-clnk ötyözete. a brlüláns
n §yémánt kiuöttó§e! izép€D. csF
szott }lvítcle. 9 dólatrlket búrok
hó§ vGzérg, az urán-rzurotércb6l
tlóálütott elem, a Kel6tl-t6!8€r
élzakl régzdn, coopóFre8ény pimG
után, a rabgrol8nk€re§tcdelem mG§-
lrüBteté§ér€ alakult arneri*al raer-
ver€t, c§ülörtókre, Pál, Blérlot,
190§-ben.

xr lxvx
É2í.l_2o

E. Vgxól,ót"
$. Áz 1. §z. köz§ét|€níil benregya házba. a 3-Rs R 2. sz,-t meC-

}€rülve Jut haza. a 2-8s pedt8 a
B-as olótt. jobboldDlt megy.r há-
zriba.

10, patkó§zec.

2. Hiru rrebrdrá3hör
Áz . ltlnnti xz,óttrgoklrót, n ltl-

sorott nt+§lrrrtározálok lllllpJáü
ötszcállitolt szavak kez<lóbclül a*y
nngy sznbnd$ághór nevól adJúk:

DUs, íit:s, LlN, (;(r}§t AN.
YÁlt. R.\, I)ís, ltl, lllM, l§,|,,
PI, cAN, íl};tt, Il,\§z. Dl\, As,
NAM' IB, RU, LH, I(tl§.

1. -§eant" lolyó.
2. Mórpeskígyó, t vlperaíóléklrrz

tartozlk.
3. Juliu§ Ce€§ár l{r. c. 4s'bol

kelt át raJfur §eregév6|.
4. Töbl, magyar klrály nevp.
ó. Fóváros (ltt van u híret Krotl-

opora).
6. Állnm luitxi lndlóban. (Teájrr

ir lEon hlreg.)
7. A II. róm&l trlumvlrátu§ ttr&itl

volt, (me8h, Kr. o. l&ban).
8. A kaltíák székhelye voll

753-tí.
0. tixy|ptoml badvezór és ritlrtln-

f&íl, (t789*"18fir,)

Mit $otrdoltok, az órkoilxil §rrir-
nrazó Eltömött áll0t €e, vs&v mü{
tál,án mo§t .l§ látbntó ólve ?

"{ íobr1 nrÉrlo8eu d na8y ós ll
kicsi zsák paprlka van. Az oluin
Dedlc 4 klcsl és 3 na$y zrd& van.
al!ísíücgy€zzük, ho8y e8y-o8y klcst
ill. eíy.e8y nagy ztá} §rilye mlnd-
két mórle§en ugvener.)

.\ lelső-'ntérlecen n 4 nsgy ó§ :t
kls zsók 14Y, ki. Az alró mórlo8cn
D€dllr látjuk. hoíy 3 na8y ós 4
kicsl zúk poprlka 7S|z ks.

Kórd&; Mllyen súlyrl egy ltlcri
ó§ e8}, nagy zsák paprtka?

§. Teltld kl, ml ve3yok l
ll{lkor dertllt ldó vgrr,
oly szét'en lnosolyog:
}§cm tó-bból: két betítlxil
Átl $z e8ó8z doto§.

$lól egy úJ betűvel
Mostoldva lgjemot,
IJái ott vagÍok mindelrhol,
Ts nem lát§z engomet.

§ ha hátul lB § toldá§t
To íolytetod volem,
Piclny' rárnyasró vúJolt,
Mely lEen szemtelen.
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7. Kórd&bon . íolGht
Rövld8otrdolkozÁr rttálr r$orrtltl

me§: mel!.lk az .l, ó. rl tclr-
$Blyú, ametynek . 4.9 kln-nyl
erodotl bo*rrát rr rzaMlyozá*rrk
{l " 6 km.re róvldltették és anr*lt
. rr , p-tól leíeló lrnjózható?

i', ,::
i,:tl]

i,1.
i, ,

i, ]'

i_{

l|;:*
l]'í&,] ai*

i ij,.:

F§ii
í,ii*

ffil. ,l,|érlegclóc

@ry

Á l(alyar c$rt(érzmozgnlom §v. tapta. ]lfg$lelenlk lravonttr kótszer. Kladja n Mü8yeí C§crkó§zmoagalom. A *rsfke§ztórért éf n klndásórt l{orch Béla dr. t€l. l
Elöílrotórl órr ó poryü. Crcrkllzcknck, lcvcntókn.k, tanulóknü ery {vr9 l pon3P (c3y örrzcabcn küldrndó bt t). Vll|.|.tok,

nrk, lo8l izrmólycknck cay óvrc 25 p-ng6. Egycr rrím órr l0 flllór.
A portattlefókp. crokkszámla,lzáma l 81.438. §l€rke§ztó§óg é§ kltrdóhivatal l Budapest, Y, Na§y-S{ndor-u. 6. §*erkó*zhírz ; telolon; 111-234 és 116-?16.
Nromrtott Forát §yomdrl ].lűlntózrt 6r tKlrdóvít|elet R.T. malynyomó ködoryó3óprln, Budepart; Yll, Doh{ny{tcr ll

t. €rcde-állrt

ó. K6prc|tvény

2x2.A kópon }ithntó 16 számot úgy
helyezzétek ol, hogy soronkónt íe_
lültsl tetelé, jobbról balra ér az
átlók m€ntén ögszeadva 130-at
tapjunk.
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§r§gbízható rílécoí, íelrrerelérí
A T§ §OL,TODBÓLl
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Főüzlet, raktár, postaosztáty :

Budape§l, Y., Nágy-§ándor-ulsa ó,
Teleíon: l ló-72ó.

Fióküzlet;

Budapesl, Vill., Rálróczi-úl 6T.
Telcfon: 143*§8ó.

lgaugató*ág ér lrodák (levelezé*i cím):

Budaper! 
_Y|., !:l9*:_1t |. gmglet.

Telefonl l2r{ff, l|?-lt4.

,":.'!]; .ll:"l;l;§{i'i.",l. ]i,l§i]]:ií|-

,,; ,,'.9


