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§lEnB
§7,§RKE§ VELő§Y B,É L A

A HAzÁÉnr ÉLEtüi<ET ADTAK A B§csüLET MEzEJÉN :
gnÉx cyöRcy mÁpy zolrÁN
dr. ,főhadna7U, a 3" ,Regnwn ]|lIarianum rs"- rep" zászlós, budapesti eserkészrepülőtisztje NAGY ERNőCSATHÓ EGON zószlós, q 91.1 " §rl. "Inre cs. |ér|ieserkésza.a 79. Festelich cs. rajaezeíőie.

cslLLAG VlNcE, ."--- :,f,í.} j]#.'E!,r,rs 
M(tígtis t:s. segl:rllísetjt:.a ő6. Moue cs. s.-Iisztje.

czlclÉNyl 1ózsir, PoÓR BÉLA
hdp. őrmestet, a 912. Árpaa cs. es.tisztle zúszlós, az ], I]KII|, cs, |ér|icserké,sze,

FEJLER FERENC PRÉDL MiHÁLY
rep. szakaszaezető, a,66.Mouees.fórt'icserkésze. szakaszuezetŐ, tl 66. Motte cs. fótfit:se,rkész{.

HEGyl FEREN6, SüLYE JóZSEF ,

a 362. Ássisi Szl. tr'erertc u. tagja. szakaszuázetőo u Ő6,: Moae cs. |ér|icserkhze.

KÁLAzl GyöRGy SZ|TA FERENC
őruezető, a 19. Baross cs, férficserkésze. zúsz!ó;. a 417. Horíhtr1 Míklós Kolléglium |trf i-

KovÁcs lsTVÁN csetkésze'

túbori lelki:sz, a Gömör vrt.-i cserkészszeru TÓTH JÓZSEFparancsnoka ,úsz|ós, az t. BKIE cs" |it|icserkésze.

Híven teljesítették kötelességiii<et, Iimlékük előtt büszkén tiszteleg minden 'magyar cser-
kész, Adjon nekik az Ur a harcok fáradalmai után örök nyugodalmat l

(Tíz trősi halottunk nevét lapunk :!.942, január 15*i,tizerrháromét 1942. szeptember,15-i
tizenkeltőét pedig 1943. jarruár 1-i számában közöltük. Kérünk minilen csapatot ós minded
cserkószt, hogy további adatok ós hlrek bcküldósével segítsók eló a }riánytalan névsor

összeáltításpt l)

Életemet, e drdga pofuirt, zenEőt,
Csordultig uérrel a kezedbe adom:
őntözd uele a boldoga,bb jöaendőt,
Jöuő uírdgtt ngíIiék gazdügon.

§Y.GY.
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KITÜNTETETT CSEnrÉ§Z-KAtoNÁK,
AKIKRE mtNoNvÁlRN güszrÉr VAGyUlrlK :

a 1!!t, Naguboldogasszong cs,
laszllc: brunz vitézségi érem.

pRp eRr,lö
a ő6. Moue c§, §e!íidai§:rie ., lris t";tjsí
uilézségi éretl
pnÉol t,ttxÁt_v
s:(tkuszDeielő, u 6tj, I|Iaue ts. Iórlí,
csetkdsle 

" 
/tise:r].rí uitézségli érem,

PRIKASZKY RÓBERT,
u 66, Iúoue c§, íaíiír 

" brorr uitózségí
ércm.

RAFFENsBERGER JÓzs§F,a 66, MoDe-c§, c§.-ti§:íiá ., ííisf:üsl
uilézségi érem.

sAsKÖl MÁRToN,
ü 66. Moue cs. cs.-íis:ír'e : }iise:tisí- ás
brcnz ullézségi érem.

SÁH KÁROLY
ő.mesler. a 66. Moue cs. cs,-lis:tlt:
naOuezü§l-, rri§ezü§r-, bronz uité:sé,lí
érem,

§ÁRszEGl TlBoR
bombdzú pilóltl, uerkészrepulö,oktaló :

bronz uitdzsélí érem.

§ÖTÉT JÓZSEF
szukus:Úezelö, u 33. gf. Szécftenyí cs.
se aédtlszlle : brcnz uítízségl ireu.

SÜLYE IÓZSEF
szakaaziezetö, u 66, ]|Ioue cs. |érlí,
caerkésre: klsezüst uitézségi érem.

SZABÓ ENDRE
7á8rlós, a 91/ tírpáil cs. |ér|icserké

s:e ., lríse:tist uitézségi érem.

ARANY PA§ZKÁL
niintontrei lcndr. cser&r's:paralcsnolt :

i}. Ó. tiszti toualjkelaszt, iailíszalagott,
katdokkal.
BAK§AY ANTAL
}radn. órnesíer. a 911. Szl, lntre cs,
íetli.pserkésze: 

' bron: uitézségi érent
mdsodlrbcn.
BÁNHEGYI ELEMÉR
árvezetöj. a lgl, 8aross cs. íérli,
csetkéeie: bronz uitézségi érem.

t CSATHÓ EGON
a lg, Felre'ieh cs. raloezelöie: Dlcsélő
e li e mu ét, hailltzalag ón, lrardoltlral.

v]róz C§oNGQR GYÖRGY
ib. ézndes. a 8, nelnum MatkJnunt
cs. lisrüe.; Dtcséri- elismerds, lradí-

HAMVAS IÓZSEF
ilr. :ászlós. a 157- l)antjanith rs,
cs.-íísztje : bronz uilézségi éren\ IL o.
nénrct. uaskereazt,

HoRPÁc§l lGNÁc tÁszlÓ
telltés: íólratlnaga, az ö09. cs. f5,_
iiszrie :'tlícsdní- elismerCs, ftadis:nlrr-
gon, tr,ardoltlial,

HoRvÁTH tÁszt-Ó
záizlós. a Iő?, Damjaniclt ís. s.-íis:íje r
broru. oité:séíli érem.

HUBICSÁK ANDRÁS
szakaszuezelő. a! !, BKIE cs, Iélli,
cserllerze: bionz és ndg|J ezüsl t,iléz-
ségl érelt, német vq§kere§zt,

KEMENES ANTAL
íőhudnuou. a 9ll, Szt. lrnre cs. cs,-
iiiiiie: -őtcsdrd 

ellsmerés mósodtzben ;

iiigial -korondt 
ezlislérem hadiszala,

qon, kailokkal,
KóRó IMRE

szalagqn.
DoMBó ]ÁNos
őrvezelő, <l- 1g7. Baross cs. lagia: broltz
uilézságl érem,
EMMEB §YÖRGY
a 960. ca, cs. lts.tie: bronz vítézségi
érem.
ERDÉLY| lsTvÁN
u B6. Moue cs. tagia: brcn:, uitézségi
érem,

t FEJLER FERENC
rep.' szakaazuezelő. a 66. Mooe cs-
léiíicscrkétze: bron= uitérségí érem.

GANGECZ JÓZSEF
szakaezuerelő, a 3a. gr, §záchenuí cs.
|étllcserkéazd: btonz- vilézségl érem.

HAtÁ§u BÉLA

uítézségí ércm.

LÉTAY GYULA
íőhailnaou. az 6. KEü cs.lérlicscrké,'sze: diőiéfi elisrnerás hadiszalagon,
lrardok&cl.

MÉSZÁROS TlVADAR
zászlós, a Sr9. Árpddcs, ldrlicserfti-
sze: btonz uitézségl érenl.

NAGY ERNó
:ris:lós. a 91l. Szl. Jmrc cs, íéríicser-
késze : maguar érdenvend l@agkeresatie,
hudtszalabőn, kanlokkali Dtcsérö el,
i smerés lÍailiszalagon, katdokkal,

a ő8. Move c§. brcnz

?.eakíma,deí,a, !
atödik ?sztendcie arat min(hwgyobb lendülettel a halál. É,let,

t:rős. széll, íiatal léiíiak százezrei őiclozzáh íeI azt, ami itt a íöl-
dön a lbgbecsesebb'hincsük: az életiihet. Feláldozzák a köteles-
ségteljesííés, hűség és fegyelem oltúrán. úgy látszih, mintha u
trít ál' tilne'u ér e s "sy 

őz eiű' to r t a z e filb ermilliők h at almas küz del,
mében. A hitetleiőmbernek kétségbe kell esnie, ha ezt látja. Mert
ér|telmetlen őúltsés. az egósz. álet, ha a heaenyészett sárgödör
.ualahol Oroszorszás.ban" 7 beíeiezése rnindenneh! Ész, értelem,
ialt,úsossás, hazaszeíetet, lelkeserlés, bgráti szeretet, öníeláldozás,
hűség. szőielem; gyerekeh aPja, hűséges |érj és aőIegény, sz.erető

ió íili. .. mird ott oszlik, rothad. az _oTosz Pusztún, lömegsirban,
ho§y jövőre uagy éuek múIua belőIe is sár legyen, feneketlen
oro§, suT ,, 

"- 
Lijietséses ez? Eb elméuel elkéhzelhető ez? Hút nem volna

ez a leinisiobb csatái és becsaPás? A legfelháborítóbb igazságta-
lansás?- 

Erulmünk, hilünh, legbensőbb n?eggyőződésünh határozottu,n
azt Űállja, iá* tehet! Eelt lennie ío|í[atásnak, he1,1 lennie kár_

bóttásnah, iutalomnah, tlúlailági, örök éIetnek! Csahi.s ez lehet§é_' 'ges'';'Ín;r: 
!';1!lrou, ru€rn b€íeiezé§, csah állomás. ,Nem .'aég,

hanő'h;;rirű 
-űáete 

egy szábú, d,ii,adalmas, ígazságos,. isteni
öröh életneh, Níncs halci[,' arnelyből ne _volna íel,támadás: ezl

iiiirőíii"i i,iutlaio,at kröszuí, ez a húsaót nagy ög,az§úga és

araa 
5t!zet76t habttak! ,rrroroo tud,luk, rend,ülatlenül hássziik:

taláIhazinh aeletek rlz örök életban!
uiszontlótásra!
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TABoRr §MLEI(
""_ }tegggl,_vant r\ nap aranysusar.ri játszi hévvel ragyog-ják be a tálror sátrait.

Yalnhol a lábor lcözepén lrregszólal az ébresztót jelzr'i
liürlszó.

A sírtralrlról itt is, ott is lrorzas, álmos cserkésztcjck
bukkannak clő. t.]lső pilIattaIbarr diibbt,nelcs klváncsiíás
ül az arcokon. Ml az? )VJi történt? 'l'án ég a tábor? . . .
Dc máris észbckaplrak! ltbrcsztől
_, __ Pcrcek alatt, tncgólénküI a tábor, Az clőbb nróg álmtrs
fiírk frisscn, jó kedvval ugranak a §átrsk clé. Reggefi torna!'|'estet, lclkct üdltó gyal<orla[ok. Rcfc.iezúsül íu[ás. l)c
még rnilyen? Ilttől lrxig e lcgálmosabbak js életrc kclnek.

Nyolc óral lsmót felharsan a ktirt és a rajok ellndul-
trak a rcggeli rászlófelvonáshoz, I{özépcn & zászló, körii-
lötte 76 magyar cserkészfirl várja a reggeli imát. Dzer-
mcs|erckl

F'elharsan a vczényszó és a 7{i cscrkészíit1 kezét imára
kulcsolva íohászkotlik az Urltoz, kórvc, hogy a mai napot
is szcnteljc meg nékik. 'fiszl.elgés a zászló előtt. Majd ismút
f§lharsan a kürtszó. Imát jelzó zcrrgő hang,ia hirdeti a §zent.
termószetnck ór az cgész világnak, lrogy 76 czermester
cserkószfiti éhrl. tlolgoznl akar a hazáói[, clolgozni akar
a magyür ícltámadásértl

l'isztult lélekkcI, vitlám arccal, jó étvággyal ftlgunk
hozzú a rcggelihez.

Nla,itl ltezrlödlk a napi rntrnka. Vidárn jókedvtől han-
gol a tállor. Mlntha a nap is barátságosabban sütnc. Dt
valt is rú rrka! lgazi cscrkészmunka fól_vik.

AIi6 vesszük-ésrre ós már 12 óra iiarr! Óra nélkiil is
ntegérezzük. A jó nrurrkát végzett test követ,e]i kiérd$mclt
jrrt alrrrál , a jó ebódct,, Ez a2onban cgyre kósili. Dc ncrn
:-r szaliácsoli a hibósttk. Beszcrzési nehézségck vannak.
l{isz hábor.ús,oCsakazórtis" tátrorban vagyunkljVIár fél kettól . . .

}Iirtelen megszólal a riadól, jelző csapatflon§l Kitiir{í
tiriimtncl rohanunk a gyülekező helyre, Azt, hilltik, ]rog.r,
a jó ell(,dhez lrlv a gcrtrgszó. Ott állunk a zászló olő1 t, ]VíoTl
fclcscurlül a pilrflnc§nok úr hangja ós így szól a 76 ].]zcr-
tncslerhez: ,,l.'itik, mosl tnutassátok ttreg, hogy magyaroli
l,agylok, }togy cserkészcl< vagylokl Hogy nemcsak szóval,
Itancm tettel is lueltok segíteni ott, ahol szükség van rátok.
A falu határában, tóborrrnktól mintegy másfél kilométerrtl
cgy búzaasztag óg. Mindenki íogiori vörlröt, csákányt,
ásót, ki mit lalál ós utánatnl" -

Pillauatok alatl szétugrik a gyerekhad és
beliil szerszámokkal fclszcrclvc rolranunk le a
ki a rótre, árkon-bokron át, a [űz fel6.

tlobáljuk sztii, n kóvúkct, nrert cgy t:ól lrrbog elöl"lürrk:
megtrtt,nleni az CleleL jclcntő rlrága magyar trúiaszctnrrket.
Mind a hatan elsaátrl.an harcolunk, hogy minél elótrb sikc-
riiljön cólunk. Nchtlz pillanatok. Farancsnok urtrrrk trüsz,
kért nézi rrrunkárrkat, Mcrt tud.ia, lrogy kötelessógiinkct
Jtivcn tc,ljesítjük. '|'utl.ia, Irogy jó munhál fogunk végtzni.

Scrétryen íolyik a tűz oltása. Ilgyszer csak elapad
* viz, Kiíogyott a kútból,

De ismét fclcst,ndül parant:srlol< ttrtttlk szava: .,lizgr-
ttre§Let, cserkészekt 'fegyéték nreg újlról. umi tölctck lelikl"lis rrri n)cgl l§szük kötclességünkct, liezünkbtrn ' vötlörre l
roltantttrl< a szonrszétl kuIalihoz. }íindann.t,ian izzadtalr,
fárarltarr küzrlürrk azért, hogy minól több .Üizct hordturrka nrolornál levlí kiallatlt kútlrtrz, hogy a vlz rij trór,t,l
lövcljcn a lángok fclíi.

És a ?6 lleermeslcr c§erké§z m€§mutatta, hogy L,letót
veszélyeatetvc is híven tcljestti kötélessógét, e8}' célért,
ir cserk{szli-liorrros magyar záselóért

Fél ltatig ta$ó rnegfeszitett harc utátr gyöztünlt"
;\ tüzet elíojtottuk. §ikeriilt az asetagnak i,öbb mint felét.
tncgnlentcni, }Iost mór csalt egy l,cCndőnk v<lll. .\ nlég
parázsló krtvéket kiválrrgatni az. épek közül.

Mi 76-an perlig befcjezve a inttnkát, cgy pillarralra
mcgállunk. Iraiat áitunk a jó Istenek, trbg1:" eiöt adrrtl
l<arjainkba. Gonclolalbalr, tisztelgünk a liliomos zász|ónk
előtt, rnert jó munkát vógeztünli.

,_Még valamit el kell rirondanorrr. A tűzoliópalanc§nok
a jól v,ógzett munkáórt 100 lil er stirt ajánlott fól a csapat-
nak. Ennck ellenórtókit fc}ajárrlott,uk az oro§z plt§ztákolt
értünk hprcoló honvócleink javára,

Megtettük, arrri tőliink tellctt! Iis rnegt.esszüh nlirrrl-
annyian magyar cserkészek, ha a haza lríV s a ltarstlna
harcra szólít bennünket. lil és lobrrg bennünk n t:scrkész
Lűz. Dolgozunk, harcolunk g liliomos tuagyár zászlóval
t,§y célért: Az l.]zcrévcs Nagy-Magyarországórl !

Bónkt .rózst,I.
n 13. sz. nzerfile§ter cs. cs. úrsvezelője.

perceken
hegyről,

Már senki som éhes, Rekkenő a hősóg, hosszri az t'tL.
llolyik rólunk a víz. l;áratltarr lihegünk, ile futlrnk. trtcrl
érczzül<, hogy szüksdg van ránk. A íárarltsággal llcrn tíiríi-
díink. Iigy cól lobog elóttünk: a segiteni akárásl

Izzadtan" kifuliadva érkezünk a lángold nsztaghoz,
Szomorú kép tárul elónk. A lángoló asztag melletl

eg1, kó[ségbetlsett anya, karján két síró gyerok. Mind-
nyájuttk szív(rbe hasít a kétcógbr:csés ós íájdalorrr. §{indenti
érzí, }rogy_tnirrrlc_n erőnket ósszeszedve kell a kapott par&nc§-
nak enged§lmaskcdni.

Mittden perc drága. Már rohanunk i§ a §záz mételíe
levő kúthoz és megindul az első vízzel telt vödör. Utáu:t
gyor§ egymásulánban a többi. Á parancsnok írr ós egy-
két nagyobb flú az asztagnál áll. Most is látom parancsnr.ll<
ttrunk elszánt, bátor tckintetét, amikor a vödöirel a kczé-
tlen a tüzhöz fut. Rázrldítja a vödör tartalmát az égő
a§ztagra. Egyiket a másik után.

M§r fél órája harcolunk a pusztító elemmel, amikor
végre megérkezik a tűzoltóság. A íiúk a kocsthoz frrtnal<,
teomelni a tömlóket nillanatók műve. parancsszó nélkül.
ösztönszerűcn csoleksiik mindenki. Eevedüli Daranc§ a
§egiteni,.rncnt,eni akarást Mór össze is""varrnak'a ti'mlők
csatolva, A szívókosár már a kútban. Megindul a motor
és pár pillanal mulve felcsap a vízsugár az asztag tetejdrc.
Egy cserkész Áll a tűznél, kezében a csővel és clszárrt,
íéríias arccal nóz a pokol tüzére,

Most tlj paranc§ hangzik: }'el az asztagral villával a
keztlnklen ugrunk fel az asztag tetcjére. .§ füst fojtogan
bennünket, de ml mlndnyáJan, alrik fent vagyunk, bát,rnn

Gyakorold nuoket & próbnpontokato amelyekre a táborban gzüksóged leez!

"?



Titokírt§§ éi|gli kirándul*r riadÉ nélkill*Hány crillagból áíl a3öncöí rzekere ?*}.liért
§ánta a §ánta Kata' * A nyüver kutya met a ré*ztg €mbel * Aklnok behetedült §zent

DÉvld ! * Petl küzdolme a Kaszással ! - }.íotorizált Göncöl lzekér

*- Baglt,ok, hozzárIl!
Nytllc }rár bakartcs ktrppzlnt (r§y§zr:r:J]t

ae őt,svcautő tllíjl,t. Yárakozá*t,rtl,it"s nyol*
szcrnl:ár nóz*tt az örsvezttőtc.

Mi ].csz m<rgt1
;\tert azt trgyx,tr srjl"r-,1{ók. )rtlg1, va}ettni

t,cndkiviili eselttenyt,tt l,urr kilírtás, hi-
szen pokt,óctr1, csrrjkírt is kollttl h<lz.rri,
rle rni +r sziiszttek kcll a grrkket., akartlnt
nrondaní, távcső.

- Biztosan §r&ív{i§lc§t"e rnc§r,iink ", .

jelenlettc ki Peti, az őr§ t}sz$.
Az őrsveret(i §zq,ía rtzrrrtban krlt,t,l'l^

yáí4ta e tliztlrrytairrnságot.
- }'iúk! A llagol1, tlj,icli úl!al| Űg.v

lá|. nritrt tlrús na1l1lal, Illó. lrtlg.v *zt a
tulajdorrságát rni is gyakorrll.jirk. l]lső
tavaszi kirírntlulásulrkrr1, ttltrek l|slrt.iuk
szcntelrri, Irán.v a ('strrkriszpark,. ()t1 a
ttrváhlrial<aí mc$tuíljíltOk !
_ A villamoson a íiírk csze *zcrftli já1,1.
Rórrrcs belt,árlristtiriók, larkuskala.nrlrtk
keriiltck clii. \'ajjorr ltlell,ikct fogjtrk
vtiEi,{csirról rr i 1

{t

A parkban a,zr-rl}laIt ri.i ntcg trlrclés
vát,ta .rz őr§iit. Vatlsllr.* rrián nt:dt le-
fekvés körn*ikezet,l,, Irrirrt r,árták, }rtrg,},
aztáIr rn,ejd xlgy r/rratlaIr ó;ijcli riadílval
kezclődjók rrrcg a cécir.

A park tisztí.sfrrr gyűlt iixszt, au íil.§"{iyurka l,á', az örsvr,zt,ló btszr:tni kcz.
tlctt:
,*- }'iú,k, ii,t r'illunk az _Irr{tlrr ,tza}rittl tlltcalait. j'clilrrk lioru} ar *et}ülíOz&í'lrilitjócsiilagával. §nrlúkez,íck rirtig rá, ri u:i,riiö§szl,jíivcteIol) cltnesí,il{.rlr a Xai.*itiiiiunforgri vár.kastí.l1. rlrl,stlje|. Áz1 is tttt:g-lte,sztilliik. htlgy őscink hite sztrillt lrzegb.oltí)Zal egy hat,allnn.s sáltlt,, ttnIitt ll

csi.tlalrok. ullt,ti kis lyrrkak. ']]artórútlja az
c|{,l!{cro la, }tZ arfitr} tcn!{t,l1., attti kar.sa-lábolr ftrt.rlg.

§i,' mogt ebbe a iiiokaato§ r,iláEbaltttzlink kirántlulást. Csillasvadász;!tOt
t,errduziink, mcgíis.vcl jiik a jcllcluzó
ll$illagkét)(,kct x rnrijd riztátt clliIrlsi lt,tn.
_h!,sy a rIl&H),al] ttlip mil.r,etr rrronrláktt,
hicdelmeket. füz lrrlzzájrrk. Jrr?

- fil.itrt. él.itrrr!
*- Na, lrkkor ]ni}rdcilki nylljt,oga§s& ányakát tis ker:esge ll:o$a á. &-önr::iil sze-

kcrót , , .

Pcti keregí:ll kiir,lren íó}hangtrsan rrltlr"
trro}ta: ,,A Görrcül szr,ki.r krlt ulrrlsri csil-
]agát, fclfclc lneghusszab}líl vtr titszlir r.ii.
rnérem &. .."

** }fe§van!
Mintlenkl a j<iabáló felil n{tatllt. Pillta,

diada]masan nrrdogatott a fclfed*zett
Giineöl íeló.

- Jól varr. íiúk, az clsii csillarrki.tlrll
kiinnl,cn n).,íí.alált,átOk, hilecn isnrtlr,.iiikj,il az iskolálró1. J)t, r,a,ijrrlr ki t ud.jlt,
tniórt lrivják (liirreiil szt"ktit,trr,kt '

,*, ]líert sz.ckí,r,alak ja tatt !

- Hclycs, dc trri az a üönciil rrói,I
Kérdójelek üí}?,[ek az őrsveretöre.
-- }ícgrnond<rtn. Á pásztorclrrbtrek rzt:

rint Görrciil hircs láltos vrllt. Bcszi.]lri
tudott a tákkal, lnarlarakku,l is ílr|o1,1o
a csillagok jclentór+rit, ltalúlút, ncnr' lrit-
ták, az égbe tíínt ei s tijjclenkúlltt cz;ttrt

,
#

a giirb*rírtlr1 sztrkóren kocsikózik. * llsy
nrirsik ntorrdu szclirtt K<rnrád csá§zált}&k* n,épiescn {iöntzel" ausz Gönciil -.* ko-
crri§a Lchcl yezért vi§zi yujta kiirbe az
ó§tn. T,iúdja ntellctí §cmntiióle igás-
marhúl rtelr láttrttli, ntí,Fis lncgy. Ezí,11
szo}tíi} nrondatti, hrrE}, ,,iikijr ní.lkiil
tl§:rk a {iiineijl ,§zekcrí},fordu}", Mel,t bi,
uony n}eEf(,rdrrl az miüderin&p a Üiirt-
ciil tóríl,ó;ie yagy filás rréven a tr'urn-
csillag kiiriil. Azt, rrrár kitaláljátok,
rtrcl.vik ez a c§il]9§1

-- A §arkc:sillag!
-- Hci_res, hiszcrr azórt is rrcvezzilk

anrlak, incrt moztluialiarr s ]átszólag
kiiriiliil.te íorog az e§é§z égbolt. Pigyel-
jétek rrre§, Inost & Giincöl rúdja fertlón
rtrrrtat arra & fár,&, Jegyez,zük mcld írz
irált5,1, m{rjd Rregr!ózziik e§i, óra
n}l1lYa i§.

*, És most feltesz,ern a legrejtólyesctrb
ktlrdósí. }tárry csillagból á]l a Oöncijl
gztrkcrc? -- Ne szólj, ní.zrl rrrcg jó].!

*-l{ót! - Hót! *- Hót! - Nyolel
*- Állj! 1Io1 a nyolcatlik?
"* A rúd nr§sodik esiliagja fclett, tlig

lt}rr:t lá.tni!
..- Diesór"em a szcnredct! Most pedig

rtrirrtltn'ki !)l{r!{niizi távcsöviilr,is.
, - F',,t u esillax a Bí.rcs, kisbórrrs r-ag},

Hür,r,lyk Pir,li Ostorrlsltak is ncvczik. --
A rrtonda §zerint a§y§zer krigzttrs urrrnk
koesin utazott ós a kocsisnak az iililk
iitlviissé*et ajántotl,a. fi:l bórül. I)e a ko-
csis irrkábll azt kí:rtc. hogy ha már tel-jlsr'ilhot * kil,ánsága, az ürijkkílvg.ló-sólriir iilhcssr.rr koesijának a bnkjárr"
Krisztrll lTlrrnk tcljesitclle u kúróst, dc
rrrirrthogy rr krrcsis igen kiirrnyeiműcn el-
rttasitotta á7, iirök iidviissógct. azza|
liilntotí,c, her§y koesi jálr rnindig vissza-
íclti ke]l ha]adnia.

-- }'igytljóicli rrrtlg tnost a Giineiilt,
ligyarrarra a fára rrirrta1 a l,úiija1-* Ncrn, elr:roztltlll!

-* }légpetlig hátlafci(,, a szokilr feií:]
ft,hát a 1larllsztetnbtr jt'l nrcgfigl,r,lii.o is ószretctte,

-* T{át cnllyit á Nagy$iircíill:öl. Á, .Kis-gönciilt rerrtóltxr, rnár rninderilti meír-

találta. [ii}ttciilrrrásárrak, Nagylltlltlr>gasz-
sz<;rt.y ntás§rtak is rlevezik,

-", Nt, rnosl. nenjütlk grásfelti va"
dászni. §isyeljük meg &z1; a f(lnyes ivei
az ógen. .l\{indcnki turi.ja a rrcvítt.

*- Tejúl,, §atlak írtja!
*, Ügy varr! Hadak útjának azí)rt fie-

vezik, nrert Csabu királyfi arra vág-
ta1,ott vitózcivel, lrrikrrr a székelyek se-
gítsógét kórtók. Áz ő lovainak nyoma
tündókiii ez íJ§ei}.

-* Jézrls ritjának is nr:vezik. *- A,z (j
útjába esik au a rt&§y trf ,vagy W alakú
csíJlag, m&jdnern §z€n}közt a Göncill-
icl. * l,atinrrl Cassiopciának nevezik. *-
Magyal monda nzerint Koesma a ne\,(l.
Értlekt,s hislól,iája vart ennek is, esak
móg nreg kell hozzb keresnünk H.

Cepherrs Ircvú agi'!,1agkópet; rren me§szo
van tőlc, olyarr rncghajlitott ij alakja
van. Ezt liószcg ernbernek ncvezziik.
Ezckr,ől azt tartja a regc, lrogy rnikof
krisztus urrrnk szent I}ótcrrel vósic.
sótált a Tejúton, sóta közbeu találkozott
& Ré§zeg cmberrgl, akl óppen a kocs-
rrrábó] jött ki. Józus a részeget rüe§§zc
kike.rülte, }átszik is a Tejúttx, az eiága-
zíu. Az az ö rr},oma. §zent Pótcr lor,ábll
folytatta egyene§Bn az rrlrtl,. SzeIrt Pótet,
szörnycn csodálkozott a tl'olgon, mcrt
előáleg €gy rryiiye§ ktlya. fckiidt az
úton, ezt ?óter elkoriilte, Józrrg azonlrart
rrerrr- Mikor pótor kósóbb szóvátette ir
dolgot, Jézrrg azt rnondte neki: .,Lásd
Pétér, az a nyüvo§ kutya nem árt serr-
kinek, do a ró§zeg;ernber rosszabb a nyü-
vo§ krrtyárrál, mert minrlonkibc be}c,
köt."
A társasáía jót rrrosolygolt a furfangos

para§zti Ószjára.§on, d() mindenki igazat
adott a l,egandának. Az izgalnras csilias-
l,adászal, kiizben ószre sem vettók, hog},
már lasgan ójfól feló ját nz idó. Élc.
§zemekkel ktrtatták tovább az ógbo]tol.
Mo,st rnár nem kellett biztatrri őket.

újra Peti szólalt meg glőször:
* Gyurka bá', nózue, ott dól feló r,an

egy órdekes csillagkép, olyan erlbcr-
formájú, mós derókszíja is van!

-- Jó szemed van, Peti! Az a Kaszás-
csilla5 irlegen nóvgn ós a hivatalos csil
lagtérképen ugyan Orion a lreve, de nri
csak maradjunk nrog a jó magyar ncvé-
níll. - Yalóban emberalakj& van. §zót,
vetett lábakkal áll, mint a kagzáló enr-
ber. Talán ezórt is atlták neki ezt a
ne.vet. A három ogymáxmelletti csilla-
got, a Kaszás iivót nróg rnás nóven is
emlegetik. Háromkirályok csillaga, Szcrr1
Ilona pálcája, Pásztorbot, Jákotr pál-
caja. A Kaszás lálra rnellett }elet leló
látunk egy fónyoí. osillagot. Az a §itius,ya§y ma§yer ncvón §ánta Kata. A
ír,lorida sae rint ii visz mindig e trótlet a
Kaszásnak, ezr'jrt §zilkeholdórlak i§ ]lc,
vezik. Azórt §ánl.a, nrt-.rt eíayszcr bclc-
lópel.t a Kasz,íu heverő kaszájába.

*- A §irilrs a tóli ilgtrolt leEfiiu},es*llb
crrillaga. A kaszással eEyiitt lryárori
e,{yidcig cílyáltalában nerrr lrithaíó.

- Na. mírg rrregnózziik rr Kaszástr'll
iszak-nytrgati irártylrarr !1yij 96l< ;1;lrri

.,l rrrl; ru lttra.s;/ c:s/llrrgos t!11 tgls ris;Iettií (tbrúzatju, Ilus!,ttúktídhoz leftllí§:el&,}elt a nlegfe{uIó
tsilkl11lta; be kell lájalni. 1Ne telejlsiik el, al {gbalt oömbulaktt, u t:tilktgkép utszonl stk raiz !)
()suk u:tftal a cslllagképekeI liinl?ll?m IeI, umelyek ú cikkben i:i s:(feI)eInllt. Antjz,acsillagok

nu1l1súarcndi tít nem nulalj u híuett



§öl,ótllclr cscnd,btrtr vótköztok le o firik.Á rlag.y Mirrriertsdrg tilkai rntlttlszkálnak
:rz aí{yrlkban. Janetri ki ix bökkcntct{e
& Tragli kórtlóst:

-,Gyurka bá', lnekkora a világrrirr-
rlerrség'!

*- }'iítk, errc nehéz" felclni. tle,. rneg-
pr,óbálrlrrr. l)e csak a mi közelebbi tilá-
gtltlkról, a nallrenrlszet,ünkr(il tttllok rnri_
relcket nclrri. Ha. lekieeinyitenők a tá-
vrllságtrkat ós ntin<lon millió kilomótcr
egy rnillimútct lerrne, akkor egy tizenkót
rnóter á,tntórőjú szobába,n elférno a,
bolygórend*zoriink, Közílpen a Napot
látnók, 1.4 millimóternyi ki§ mákszcm
ábtázolrrá, Tőle iit ós fól eolriire egy lát-
hatatlan por§zem. a Me rkrrr bolygli.
t;izerriit centiméterre e§y val&mivel ne-
gyobb por*zem, a tr''öld. Hat nróterrc
perlig a bolyg<irentlgzelr lcgszé}$ő ta§ja,
a, Plrrtó. l* A lcgközclcbhi úllohsillar. amilycrte-
ke1 nlost mi is ní,zcgett,Ünk az í,gnrr, cbbona iekiesinyitctt meitlpl'l.ben is rregyven
kilomóter távrrlsügra lcrrne a.l.tól a bizo-
nyox sztllrától.

- Az ernber rtetn tlrdja felmérrri eze-
ket a t,ávol§ágokai. Fórryóvckberr szá-
rnoittnk. I)e bogy rnerrnyil, ig tesz me§
R fórr;r eg1, ér, alatt, amik<rr rrrásorl-
r}crccnkónt lráromszázezer kilontr;leras
sebcsstíggel xzágrtttloz, nr.m trrdjrrk el-
képze'lni. I'edi§ töhh száz fórryívvel is
számolnak a lrrrlósok, Van olyan cilillag.
l'lnrelyiknek a most irletirkeze{t. fónye
;rkktlr irtrlnlt, c] a csillagbill. anrikor az

Alfóldiirr Árpád apánk tálloroz*lll tnagyar tlleinkkel.
-*" §zörnyií távolsáííok! Yalóbrrn nraEaa vr,igtelenrqr]l§! "§ cs*k akkor tudrrnk

megnyugodni lrenne, ha Txtenre §onelo-lunk. Hi"szen íí az crrr,*dii]i lrizítls rlonl* határní:lkiili n&§y világnrind*nsóE}ren.
*

A f iírk §z,grrróre lass*lr le szá],lott az
áionr. Bókós testvórisó§lren al,rrdtak eg},-
nrá,t mcllelt.

Az egekben jártak. Peti azt álmodla,
ho§:r n kagzás iildözi a kaszájá.val s ó
mindrrnt,alart elbotlik & asill&cokbrin a
Tejútrrrr. Plgtt is a Tejriton. járt. Ö tejet
hordrrtt a városba, hiszerr <ltt oly, kevég
r.arr bolőle. Meg i* mondjs majd a? őr§-
rrck, hogy sogítsenek ök is. Janc*i a
§önoiil §zckerót rrrotrrrí.zálta" d,e nem
tudta elindiíani, Ja" peí§zet higzen rren
}renzinnel, hanem tejjel műk.tktik az is.
T,aci §izqrnt 0ávidrtal álmodott. §prr e§l,
trtlszárt,ánc nritáját tanította be neki.
0lyarr szópen szrilt a tátoratílja.. .

*

A Baslyok őrsi kirán,dulása r,óget órt"
Most már lrcnr kell xzílgyerrkezrriök az
(}reg I}agol_v clött. Kinyilt a szerniik.
lcesett a hályog rilla. Nyitott szernnrcl.
íra§yar §zemntel Ós imádsá§{rs lÓlekkol
trrtlnak eligazodni lr tiindiiklő égbolt
sziíxrrlkázr'l gyónrántxr,*mei kiizött,

Céaétyó

A,z ünnepéI,11 féngét emeli JttLó bd, ,1"tinden regöshq.dnagglh
,t1111tl. u.ki e.gueneseil ,Iiotazsuúrról ruecünt íit Ptlpdra,

__ hogtt mcghallgassa rcgösklmáit. Ki ebbetu
.# l;i"Őbbarí sler'cpel A,ö;ütüA,. Tamúsi ,1roi

lmrlnngqu. a.ki e.gueneseil ,Iiotaz,suúrról ruecant át P

\

eslllagból állr1 csillagkópct" fizl a !"ias-tyúk. §öriigiil Plejárlrlkrlak rtcvezik.
Epycrek szerirri a Fiastyrik a szólarryir-
tól ajántlékba kaprrtt arallyt,yúk a hn,t
c§ibéyel. Talán azért ix szokták mondtr-gatni a hiú cmberekrc: ",Ö ii'lteitc a
.F'irrstyúkí}1! "* H&nerrr fiúk, nagyorr eljár1, az irlő.a Fiastyúk csibéi már rég al§zanak,
illenc tnár nekiink is ]efckiidni.
- Jaj, Gyrrrkn bá', mírg csak azt

rnond ja meg, mi otí,, a Gi,irrcii] rúrlja
(,lőtt, olyan, nrint cgy kiir?

-- Az Északi Koronál gtlntlolorl! Vát_i,
rlrirrrljórt megnózziik a csillaí{trirkópen.
[]gy _van, Az a Colona borealis. rllaÉya-
rrrl Északi Kororta. A mar}ar nón'Ko-
ttzol,únak is nevezi, mivclhogl, tlz volna
§zúz,, Mária gl jegyzílsi koszorúja, anrit
,§zcnt Józseftől kapott. De Apostol-csil-
}agnrrk vogy Krisztus Urrrnk csillasá-
ttak is Itcvezik. A Insfónycsebh esi'liagjrr
tnaga Kt,iszttrs. köriiliitte üI lt. kcrek asz-
1.al kiiliil * ].2 apostol. rga,z ligyart, hog1,
iistzesen e§&k hót esil}agot látunk a.z
egósz esiltragkóptlcn, de b.át, tigy ]álszik,
ktli ayrsttll tesz ki eg_l- c§illagot . . ,

:t

A fi{tk e nagy i:lmóny*k §úlyával meí{-
ra,kodva. tllgorrtlolktrrlva iudu'ltak nrcí{ &
park fahírza feló. De még egy pillarratra
tuegálltnk, tipp akkor kelt fel a hold.
Majrlrrom teli ala,kot rnrrtatotl,. .Ióska
lr ragk ó t,rlezte :

*, §át a holrlróI rrines rremmi monda?* Deho§y nirles" Azt talán mál: ti ig
hallottátok, hoí§y nem szabad, a teli
holilba nózni, mert, megvakirltok. Peilig
hát ncm is ol,yan erő§ & fóilye.

- Igen ám, tle tudni kell hozzá, hogy
a teli holdban §zent Dávid tárrcol §zent
{'.lccillóvotr. §zent Dávid tán<r kiizb<,:n he-
gedül is; nóha megc*ik, ho6, le;rattan
cgy húr a helrodtijéröl ós kivágja a rze-
rnsit a.nnak, eki éppen orlabámószkorlott.
Az ilyen pot§ze megv&krrl s akkor aztárr
iga,zán el lohet mondani róla, ho§"v .,ittl-
lregedíilt neki §zent Dávid". Hát rrzól,t
:len jó a teli holrlba bámrtlni,

,,§nTA
§zonrltathely.'Két ótút Páptitt pihentiittli, azul(in Szambathetg Ieté,

ringatott szépen dlonúa Qz ,,eípress':. Szornbaíh.elyen ,,uíhrt-
kclbúí'' ieIszriuaI uúrt be_nttüttk,e! u regöshad ttetrlűie, sz?rcil-
csésen rd is talúIlunk" Ei|éI uldn iúr! nitr uz idő sieltiittlc Itúí
az 5i', Italadris es. e§. ltthonúba, Az alutist illelőItg lníndetl
ros$zra eI ualtunk készülue, de kellemesen c§a.lódturűi, mert ír

Bötc§ófiB[y[M nönüL" }'áprt.
t\agg lnpru, készüI isrnét. szüIőDilrl§an7, a lmggomúttyos

lnt?rt,ius l,i-i iirurcps_égekre. ligy sereg púpai öregdiúk órkezik,
|rre a lltl,rtl ha.za. Iirdekes, htll1g mennui cserÁ,É.§, uan köztül,,
Itt aan u ,,Dózsa-őr§"-rleÁ, több mitú lele, az első regöseser-
kd.szeft. I'edíg szegónu csüpalukll&k: móg atthtlna §ínc§, é§ 20 éues
jubileumrira l;észülődue egg l:is l11ukban őrzi a h.olmiiát, Pető|i
'tiitii,Aorr laA:óhúzelnúl, amelail; alt húrödik üvg az dkollégiam
tülében, isrnlí esztinÁ,be jut, lvgu milpctt jó lenne a hár cser-
ltészotlhontwlt (mosí oftodox: zsidók laknak benne). Réraéngez-
túk is múr a r,serkészek. rle a Főiskala ftúg nem hc.Ilgatta meg
l:érísüket. Ag a hir iúria. perlig1, hrlgy lebontia a tulaidonosa.
1:l is uillalla oolna rr r:.serÁ,tis;c.sopa{, hogg Pető|i-múzeunwl

rendez be uz eggík szabdbdíl. IteméIjiik. anri kCsík nem múIik.

Iiúk A,éfitik kényelmes emelcles ággat uarúzsoltak a §;dp Á,i.§ tltthottbtl.
I:lamurirlban elmancloít m.ég eggeí-múst KáIdg ]"ttci. ct tttuttltti-]Ialnariúban ellnolld}Il m.ég eguet-míist KáIdg ]"tlcí. cI tttuttltti-
jukról, Ieleleuen.lleltük a m,ozglalnlas beszlerceí kihor emléI;eit.
azuldtt tttélu úlomba metül.türlk. Reaael uillannssal aéaiu-ttzttltitl tttólg tilotnba merültttttli. n
roboglunk a uirroson. Egy rigi tlsztúI
ríezlek úira be,nnünk. amint elhalacl.tu

liltiittlt. Reggel uillamossal aéllig-
régi oszttllgkir(lndulris emléA:ei élt:-

acltunk a halalntas múzeunt,ríezlek úira be,nnünk,
a kath. templotn mellett, amelgiknek a. tres-
kóil uquanaz a műoé§z íestetle.. aki ckóil uggaiaz a műoé§z festette,púpai naggtemplontd (I|Iaulbertsch) :
il.t Szombathelyen ha!úIos szerencséíl enség
érte, lezuhanl az úIlu(tn,gzaíróI s n lresL,ú
lrc|eiezetlen maradt.,, 9-ru összeggüIeA,ezell a regtishad. JóI
ludlak dalolni, maguk is gllüiíötlek dalokata körngezű |aluakban.. Nemrég Göcsej-
ben júrlak lenn. í.egúiabban neg egg
uerbunkosra |enik a |ogukat, illel.ue rt
lúbukat, reméIem mire legközelebb. talúI-
kozunk, múr megtanulhatom tőlük. Né-
húng adminiszlrúció okozltt hibtil, |é.lrr-
érlést kelIeI|, még Iisztdznunk, azutritt tt ka-
ntisz- és söprűttittcol gpakoraltuL., eIöA,e-
rült a bdbszínhúz, elmottdldk. kíuúnságai-
kat és teruei|,et. éh nteg az orsitigos leruőket
ísmertellem,s múr el is röppení a déle!őlt,
indult a uonat. Ltég egg jinyképel l,rís;í-
letlem quorson, úlkísírlek az óllomúsra is
kellemes napsiilésben intlulíuttk Pitpúrc..

C salók a sziD ú ru ti ng a az ünnepi sz in_dar ab,
c budapesti regösest öregebb ,, Abelje"
j|lssza Czinlos Búlint szerepél, az ifjahb
Ábel meg csürdöngölől iár hórolnmúsik re-
gőscserkóssz*l a sztndarab előIt. De ne §íf§-
sünk al§an nagvon, az előarltts csak esíe
utllt, s addig s<lk mós neuezetes dalog is tör-
l(ttt. A dilclőtli ünnepségek ukin nagg da-
lolús kövelkezetl a Kollí.giumuduardn a
züszló körü!, a? ebé.denJul.ó bú is ,,szóno-
A,alt", u ditiksereg kíudttsúgura, közben a
csapal mozgató-malorjdual tt butlapesli re-
g ö s k i r? I I íI <i s p ú p ai an y ug úról tri rg g alla t tt,
szóual, gllorsu.nelri)pült a ncp. A színda-
rub ult'lnmég sí,erelett uoIl paratrcsnokutt-
kat (aki épp akkor érkexett hara Pestről},
Tóth Sangi bát {ogtuk körüI, régi regiis,
esaíkészei'ri Qztún ki crrc, ki alra saétszóró,
rtatt isrnét az, Óregdiákak har]a.

íIai regíi,raita! §egösliotlolll!.,Górtl

s

|)ci íil'i -htiz ós ri,k oi ltigi uttr í:tli Jríill



\l,§zo(l.,l(,llt[űl (is cu\.tjttÍ|[ kórik, lrog}, rilrlin rrreg llő tcrrtttlrsel. liYjii
*,u riiiiOt. r,íztól.'ió{csótól, rossz t,nt}lcr szi'ttldttkáltil. ttz rillalokal
i,i"i "'.iii,..'-zt,ől. ]\lcrretközbctt zsoltárokat ttllcl<clttt,k,
,"'Í:rii,irii,i í\laros-'l'ortlg) il\cnkor csctldhcll rógigjár,ják n íaltlt
is tls'rrltnl Itrlni. vu{v iíjt1 rúen._vecske'..Htr. fehér llarklttigrtl lúzttel;
i k"nura. l;zzjl iltetielrriesetr ait akarjók killullntolttl. htl91- lttisr,i,t
rnásriauláru rirrndóru. hol lritiáIi őkcl slíl,esctt, Itlt illttlizlti lncllneli,
i.tii,r fiíiiitlre.üák az á6nt, otí szívesell látják a lcíitln},i.} "{z iinliiztl:,
ncve iainoio;ds.""-,t 

Étrtrrrkerülós pogárlykori crerlel{i seokás, sqlj".,:1z, lro.g1,..lr

kiiriiiiárt lerlitclel a rioriosz-rrc rollt§a n!e8. Az Flgyhtiz lti!lrs ntérsi,k-
iiiliói]",iii"i sJk t,*etticn, n szokásl, rrenr tiirüllc cl, lrntr_cnt kercsztón.
é;ieÍiÜa;i ;df,ii ll§ki. l\ rrri hntárJórásunkrtál nchéa eldöttteni,
i,"ii:"n*i"inrglrrri cretlctű-t,, §oí{t pórti§ európai t,redetű szokást
tct t trnl< tnaHunktir,ír." " Öi*zng,-?iiie tOtlcttrctO szokós rr Jé:us kerts{se, l'elsó-l1rol},-i
wirléIrcrl a'i<ovctkcaókónl,el| rIlcíl§ vCgbe. Na§}szolnbnt {,Jt§zakáJáll,jíü i,tOti á'teltlplont biJernt*fiát gyitlckeztli,lt a hívcl<, olt tutt a

iiri' "i,.ái,i."[yja. 
tnrnő*,,zások iiitin metlcll)llll mcnttek ntitttlctt

uui". Í<crósztlröi'unri a fultl határábull tall. Alindesylkrlél lntrldságot
il';;á,ii;ak- Á 

-lóntál,olabbi kercsztndl el lan helyezte a _ícllántadl
i{iisztus szobtn,'stllel.v(,l lnilltc8§ dludalmenethcn *isznek visszil i1

i;il;;;6;. /ikÜorra inirrtlenkl 'ó§ö gycrtl,út tart a liezébcll, \'C§üt
a tdnrctöbt .ntcltnck hozzúturtozóik slrjához.' " ii;;?;i,ó;i' *l-ir,Íiiiini.jiá iná irr aiofi ványait_ őrzi ez a szohás,

,li;;;fi;iill üÉ- ilciii, ú,i*iett él elszerrt elés 1zoká sát. anrely ál t nlá _

nos uiifiel,fcí,!, .lól isnrcrjük a locsolásl. tlreg.,s hlmestojá§sal ktl|),_

cs<rlalos szoktlsokat. nrnelycli sr.intdtt áltBlánosaf,. lItlllcstoJ.tst
il;;;;T' GáÖ;-iÉ&-; kcieiitgrermektk ls a kercsztszüléktól, ntcg
iiiriii;iJt.-i,n.rt;'l, 1,irirrt bi eg_iJi't ajárrdékokat_ i_s. (iöcsejben rtg3 anil
*zok:ls á kert,sil sverrnekek htlsr,éti mt'gallilldéhozá§a i eg}*(,s ncl}e-
ierr a terrrplorn iintt osztJák kl az ajdndékokat,

f,,]ti§rí§l" '&Y.

gtríóaérí ne,parzoftáőBft,
- ,A. rladvszolnbai dólutáni feltánrndrisl kiirntenet néprajzi vottni-

kozásgi }iijzUl a kör,r,tkező szokást Jrjrrk lc ^§;eged,Álstiudrost,ól,
lsnterelcs, lrog5 l fcltárn.rdtlsi lórtneItt,{ kiizbcn a n.ég} tiltlglíll
irátrvábalt szeiiisóci ál<!álllan szrrlrlák r(i§zesítelti a mól1' cscndbcll
i'elÜ'i,plri'iiii,li-i.'§;ciÜrii;Jriiuiiitp" 

"r<lrtltlltt_ 
nz á|tn'lános hnzai

iiot nl.lir,t 
"tirr8cll, 

álr:iás kilzbcn czckeí nrontlj.n_: .Józus. Józus, Józu,s,
]t{árin. i\íárin. }láfta l lizt nlirrd Ir ntt*} áldáskor pallaszos, úuckló
lratraon isrnétljk. A szol<iis ercdt,lc hel5;i nó1llragyolnán1, szerint nti,g
a tiiiöli idókbc n;,rilili vissza. ligy a_lkaIoninral,_ tl3lán. épp.en ltatl1-
szotnlrali ttanotr. §zegednck asszdritokllóI, g§crekekböl ds örcgckhűt
eltó ndnc rr ti.rnólorn Liir,a, ,Jnutt íereitccs holóstor falnin bclül kcresetl
Hilri,,lék"í a to}iit<iit< ctiil.'A benlrsztrrultuk Józus és l\lária ncrévcl
vil,i,tiig i,rt1*izkorlliisrrt irértek az cgi scgítségct, alni nern is ntaradl,
el- A lörökiik azt eorldolták. hopv ir koiosioi Jalain bclírl nag5,oblr
icreszt,érrv serc:r köiz0| n szok,iso-s .tózus, }triria kiáltással a kiizdt-
i"miu ar'visszávonullak. l,ehet azolbart és valószínűbb, hogy a

kiatrálírs t htlsvdti jlr,rírlri,erülls nraradványu,-"--n, 
o.*rio iiiúii l:irri*,'n. iólcÉ azoItban n';lcremlldttkekcrr tnláljuli

meg a halárlierütós srokrisái . Á iratrirkcrülós rnirtd a kalo]ikusoktlá|,
*i6rl a i;T;ir-er,uir,]i,irt iilrreretes. },;z azt nlulntjil, hogl, n ktizóp-
korkran n szokús általános lehcteit. Akkrrriban ugl,anis tala§_szal_a
rtacvobh ünlrcntk alkaltrráral a íiildt,liclr, a tetósck közölt erckl},c_k-
kei,' zász|,!val. óncksztjl,rrl ]iórmcltctct lartotlak. .hof;I..á yetés bó
tcrnrésI hozzotl. A legrragyobb iitlncpetl. lrúsr,ét ltnjnalán.mintcg_§
hlrül TittCk lr földekrrrk trz l'r g5,őzelntót, hog5 a gotlosz _szellcltl{,xet,
a lcrttló§zcl csnlrrlsail a föltúrrrrldl krisztrts llatflirnlval .l viü(,Hlrrl
elrettenl rdk."" " Á'jVlljr,trl ttdólrérr rlaulszombat este,l0 *50 lcgdn,r- összcg.vül
a uiucon Trclrirkerülósre, Itliiuk liijzül rr(,lrán}, clóljrirtit \,álasztunak,
akik a nrcrtelct korrnún1,ozz'.rt<, lig1--cg5 darab rlt _utiitt. pillcttót tar-
tarink, anrikoi rrzláll f(,l\áltla a jb'hlr i}ónokok lrálainrád.srlgol .ttlott_
dnn;rk. amléql a lraI rirt ós a falul" cdrlig is ttregóvlu l§Lfll ll}illflctl

§zent György,napi népszokárok
Szcrrl G_vör|{} lrupja l.)urrilla Jrirészében lavuszliez.rlt.tttclt szu_

rnit. e' Áozriiitii8'áO 
-ÚÍeit"trrreklrt,lr 

irrég ttla is 1rrimltir,"1rtlgl1rrr .ké1>
zetek laDI)anÉanak, arneI! ek n rrÉp tutlut,áhatl ,ltókrisr,tt ll}(,gl(i|'tt{,}i

Szent G_rörí{y kcrcszlt|tt1, hósicsséf;dvcl. Az lag),llít7. ll:lp} Ki,r(ll 
.

tcklntóssel liclycztc R szctll ünrteput crr(, n llRlIl,il..\ r.)lllillilKni}l
irdviirii"itlóí rntl 1,ot.s pásztoiislcnnek ősl 'ünrrt.lrc, ;i .l,rrll,/irl.
aiíiikor a nilsztorok kttlőrrbOz6 tisztultisl sz(,r[ilrlii\L|Rijl \,(,gt,zIrli,
;i;üü.k *i;áoi'ia ny11int sza]nta tűzlángjórr hrrjttlttlik iil (1\ lllitj.lllli i\
niuqiÖiLor lrr:rrorrrsiofu tilz.ötr, hogl,rrtliliirt. r,,itlii*oItl,il Ilt|,.,||tttlt,|(ill,

i;;;n" E oáa,iul ktrltrrsz cllcnsúliozísLirrt rctrrlt,l(p irz l;;.li lr:ir Szcttl
i;i;öii*ufi"[rrJf, trogr rr tttíp ezlttlítl a súrliánqöltj .s:etll lttt,t_ttttutl,,

Óii-Í,iinr-t.iős*, akTirek l,ni crtjc ttrittclcn golrosz lú\(,ititrllis:'lrlt,
-"-"a'ittí{i'i.éiíi*teti t*lar ncln h'alaán}.ultlli cl, _hfllellr l;iiliilrlriizii
változaio[-rrarr" fennnrrtrad-iak-c, ní,tunü is lrregtulitllrtrt.l,r}i.. í Ilr r,,rl..k
jó;X§n§njiái liyor* 

"**,,,tTii,,lun§í:;;,ji",í{iliij,i]n",';1|li1,., e"
liiirr.r-r, rrlnpjIltr össz.cáilltrrttrr N1 iri (ir,.'t

l§ JuBlLÁLl
'zárásával 

{a billentyü róvidebb,hosszrbb lenyomásáva§ a_ pontokból és

""nir*uoi 
á1ló Mórle.bctűket adhatjuk le. Az €l§ő Mor§e,táviret§t

mJr,initJn és Baltimoielazt !843,bin, t6hit.éPen l00 éve d,,.át lj,
lcv hát ézidén a sok iubileum közt minden cserkész i8au barátia, i. io ?l:8
Úbrse-ielzés is iubilál ! Száz év szép idő. még sem ment ki a ítvatDol :

ketonáéknál es a. ",civil,i,6útlun-eiyarant h'asználatos, Érdemes tehát

iól megtanulni és gyakorolni. Ezze| iubiláliunk I

___ ! *_

}-!lrlatonritléki lrittres (lljiixtllr

,űa oaa,rá.wpíréo pamp_áó i*Ágfuí,i,a, a ulűftéa.atá&gn. §.tt ía, ggaftail.at tcaai a m,eőb)Ú !

A MoR§E
A távírókészüléket is, a raita alkalmarott abc,t is szerkesztöiéről és

feltalálóiíról Morsc s{muel amerikai elektrotechnikusról ntvezték el,
(l79l-i872.) A készü|ék lényesében villamosvezetékkel összekötött
iaO- g. vevóállomásból áll. A'vúszavezetésre a föld maga szolgál, Az
adaatomgs billentyűs szerkezetével az áramkört záriuk, miáltal a vev6,
állomáson egy eléktromágnes iön rnűködésbe. Az elektromágles.egy
írószerszámji (például fÖstékes kis korongot} nyom egy_ állandóan
tovafutó papírsiilagra, A,r áramkör rövidebb vagy hosszabb ideig tartó

ő



t}l c,oaAGof(
Szent Györgg napjún, cíprilis

haudnak 24-1k ttapján, minden
eserkész illő tisztelettel emléke-
zik a dicső louagra, akinek
a pélttúja immúr 1600 esztendő
óta lelkeslt mínden i|jtlt, aki
a szép louagi életre adja magát !

Mi, cserkészek a régi loua-
gok iíiú, utódaínak ualljuk ma-
gunkat. A cserkészmozgalom
a régi louagsúgot A:eltette úi
alakban új életre, Oluassdtok
csak a régi laaagok töruéngeit.
Lchetetlen bennük a cserké.sg,-
löraénngel ualó közeli rokon-
ságot |el nem |edezni !

legjobb eselben azl mondanú, hogg kissó ,,korszerütlen" alakok,
de talún rosszabbat ís gondolndnak róIuk, Ggermekkorí oluas-
múngaink kedues nrcsealakja, a jó öreg Don Quijote ís ott
híbtlzla el a d.olgot és azzal adlt neuelségessé, hogg olgan korban
öUötl louagi |egpuerzetet és |ogott hatalmas dúrdát a kep,ébe,
amikor ez mdr idejét multa és szélmalmot rohamazott mag *
ígazi ,,louagnak ualó" ellenség htjtin !

A lovagsdg léngege ugganis'nem a pdncél, a clmer, a
sisak|orgó, a csörömpölő sarkantgú, a többi dlazes, szép (de
ma mdl elauult) küIsőség, hanem a louagi szellem, a lönlénlt,
a IéIek l A b(tlor, erős, harcrakész test és léIek, a szeplőllétt
becsüIet, a hit, haza, nemzet önzellen szolgdlata, a ggengék
uédtelenek uédelme, a hűség mindhalúIig l Ez a louagsúg léngegi,
mdr pedig erre. mosl is szükség uan, sőt mosl uan csak ,igazún
szükség t Ehhez a szürke munkaruha, a cserkéulérdnadttig
ís jó; ehhez uúrkastélg sem kell, ió az apró kis ditikszoba
uagg iroda is , ..

Szent Ggörgp louag raggogó péId(tiatehdt ma éppen olgan
jó, mint éuszúzadokkal, éaezreddel ezelőtt. Harcolt a keresr-
léngség ellenségei ellen ; most is megteheletl ! Sem csdbttús,
sem |engegetés, sem klnzds eI nem tértthette az l§az Isten
hüségétől: efte szinte naponta ngílik alkalom t Segttette,
uédte a ggengét, elesel\et., softa még iluen nagg szükség nem
voll tlldozatos segllő készségre, mint most l Htit hol a bai ?
ItLit akarsz még? Persze, majdnem el|elejtettem ! Asdrkdng !
JlIegnguglatlak: az is uan bőuen ! Taldn nem olgan mutatós,
olgan ldngot |újó, |ogat uicsorgató, de anndl még sokkal uesze-
delmesebb és erősebb l Mulatóba eggnéhdn11 : uallústalansúg.
kishitűség, alattomos hazaárulús, rénlhtrterjcsztés, kétsztnű-
ség, önzés, igazsúgtalansúg, ggáua meghungdszkodtts, hitudng
cstibítús és még so/r mris ! Olgan sdrkúngok ezek, hogg igazi
louag. Ieggen, aki szembe szúII uelük ! Ui, erös looagjok, új
Szent Ggörguök kellenek íde !

Fitlk, leggetek büszkék arra, hogy a régi loua.golr ulódai,
a mai kor louagjai lehetlek l Készüljetek íel, mert rúnk,udr a
uíIúg, ez a harc-á miénk, kalonái uagfiunk baÍahángan ! Átllon
itt be|eiezésül Harangi LásrIó néhúng naggon ideillő uerssora:

')

,r_Az, újlszakai pihenőt klvéue, Iégg mindig készüItségben !
Segttsd a szegénlleket és oltalmazd d uédteleneket !
Ne tégg semnút, ami músokat sérl uagq brint !
Légg kés: Ha:ádért harcolni !
Bátmit cselekszel, iggekezz azzal beesületet és hlrneuet szerezni !
Igéreteidet sohase szegd meg !
Eletedet szenlekl Hazdd becsüIetének !
A beuytelen éIetnél tartsd többrc a becsüIetes halúIt !
A louagság megköueteli, hag§ ar i|jtlsrlgot a legnehezebb és

I*gküIőnbözőbb kötclessége,k oidúm eluégzésére és a mások
segílségére, neueliék !"

Ne gondoliútok, hog11 tauagokra csak a középkorban uolt
szükség, Talún soha naggobb szüksége nem volt ualldsnak,
hazúnak, túrsadalomnak ígazi, tetőtől-talpig louagokra, mint
lppen most, a törlénelemnek ebben a |élelmetesen zquara§,
bizottgtalan korszakúban !

§ok tiú azonban a louagot csak nehég, uasban, tollas
sisak|orgóual, óriúsi karddal, címeres paizzsal tudja elképzelni,
aminl ggőzles csaldk ulún hatalmas, habzó partpújúról szó,Ilua
döngő lt'ptekA,el csörömpöI uégig a komor a(tr uissrhangzó,
hamellgos |olgosój(m. . . Vagu sztue höIgge becsüIetéért keméul
aiadalt ulu a |ellobogózolt vúruduaron, ahol ellen|elét porba
sultua, féltórdre ereszkedue peszi itt a drrlga iutalmat . .'.

Hút igen, ilgenfaita louagokra most már |urcsa szemmel
nézne míndenki, Itu ualahol a modern aúrosi ulca |orgalag(l-
han, lutik és autóbaszok között megjelennének, Mittdenkí

ÁcCl sl'sc/corn az akaratom"
Lengő |orgója a ruméng.
Vérlem a hil, kardom a s.erelcl,
Fehér köpengem az eréng,
K,ínn fúinak már harcos szelek,
En még eggszel letérdelek.
,,Add meg, hogg mindtg a.z maradiaA,,
Egészen, ami mosl uaggok :
A Te liszta, hű louagod". .-§.

Cserkészek az or§zá8o§ ifjttsági tái. és népkutató pályázaton
nek. Jnta,l4lazáoa _egyónenkint,_és a közössógi versönybart
eg:yaránt 10(F100, 5(F50 ós 2ír-2,' pensö.

Tőleg vidékt, falusi és kir*váro§i cgerkészek czámára valri
a ta"j- óe népkutató leventopályózat, l\{inden levente a kör"et-
ke_á_ pályatótolek kidolgozásával szorepclhot: Mi'lyen voll
lakóhelyem életo nagyapám, apám legéirykorában óg milverr
moct_l . Egy klsiparos (kovács. kerékg!ártó, xzües stb.) élótc.
munkájo, szerszámai régeu ós most. Jutalmak líil, 50, 25pengő.
_ A_ cserkószek eddl§i eredmónyei láttán mogt külön. ager-készek szánrára irr tüztek ki íóladetokat. ntikor a közan
isko!ás és loventepályázaton klviil cserkósi-pálvínaL is lnttril.Ez a. vo_rgony_segíteni _akar. abban. hogy -az új maEyar
cgerkciszet élgtónek óu próbarendgzerének kóreteit "nópi 'iar-

, talommal tölthpsse meg.' Lz cgyóni liersenybón l. nópi egerkégzuróba-anv&r.l 2. nóoi
!á!o_rozá-si tudomány; 3. nópi játók; 4. nópi tánc-rviijtótn 'a
feladat. Jtrtalmazás: az lnténet kö'ltsógón -való róiCtvólel az.
atr8usztusi kóthotes Dosodi'tápi regög kutatóiáborban. Bokül-
dósi határidő jrllius 20 vagy- október 15.A csapat-pályóz4! a helÍnóvgiyüjtés ég tórkópjavltós, aparasztcmbcr munkáia, a népi siitós-főzós, népi Ólsösesólv-
nyuJl.ás, nópi füvessóg, nópdalgyüjtég, nép1 játók. néDi tÖboitüz és a ncmzetisógak kérdóscire terjerl ki. (Beküldhető czek.
k_cl foglalkozó cgyórli pÉl]iamunka is.) Jrrtalrrm itt is 100, 50 ós
25 pengő.

A pályózatokat régzletesen igmortctő fiizotet a csórkész-
csapatok, megkarrják, tohát az érdeklődők kérjók el par&nc§-
nok uruktól.

Itt aaonban külön akarJuk han§gúlyozni onnak a munká-
nak_ fontossásá!. A kirlolgozott pályáiatok nagy segítsóget,
nyttjtanak majd úJ próbatendszcriink vógleges kidoigozáiá-han óg ntegalkotógában; velük órtókex adntokat szolrrá'llal"
hatrrnk a.rn&gy&r néprajztudománynak. murrkálkodhatunk a
fa'lu ég város barátságán, s közben belőliink is ma!§,arabh
m&Fyer válik, A cserktigzct pedis új. hatalmas feryvett kau
kezébo az irlcgenaóg, nemzetközisóg r,ádjával szcmbón,

Fel íehát a munkára, vár o magyar falu. a ruagyar nrirr!
szeressiik meg, i§morjük meg ós seió'ns munkánkkai. vcgr.iiik
rószt * népi Magyatország építósóhen'ó,s mr,,gtart&gábari.'

tíi. ?. 7,,

ry,

, hn tlrszág szóriros iskolóJában, oserkószcsapatában fogjók
izgatottan lapozguirri azt a kls íüzetet, amelyik sok feszült
r,árakozásnak vot r,éget, sok szép reményt vólt valóra & nép-
igtnerettol, a nóprajzzal ktrmolyan ftrglalkoaó cserkószdiákók
között, s arnelyik tanrrbiaonyságot te§z a m&Byar fiatalsás
ébrcdezxi és egyre erösötlö, elmólyülő órdeklődécó$l a nópi
ólet kérdógei iránt.

Most boc§átotta közre u. i. az Államirrtlomárryi Intézot táj_ós nópkulató osztólya 1942. ór,i kőzópiskolás pályázatának
eredmrinyeit és bírálatait.

79 pályarnlrnka érkozett be. Két 100 P-s. kót §0 P-s óg két
25 P-r pónzjrrtalmat. 18 könyvjutalmat ós' 18 dierérotot osz_
tottak ki a pályaníivok szerr,ői köziitt.
.. .$a n ver§ony crorlményeit csorkówszemmel vizsgr{ljuk, ki-

tűnik. hogy cserkészeiIrk lcmót, szóp oredmónyektrt értok gl.tűniB. hogy csetkészeiItk isíüét szóp eredményekot értok gl.
Osszcgcn u. i. t2 cxcrkész-pólyamű szerepel a jutalmazot-

tak kiizt. (Köztük ? rogös.) llrmándv Zoltán Hajdrtnánósról
]. b. tlijat, ragös Kalapo§ §ándór Hajtlunánasról II1. b. dijat.
Gól,Oyula 99 Takács §ándor Dobrecenlről dieeéretet és könyv-
{utq.lptgt, N,&+,Ási §zabó rnue, Molnár Lajog ós §zentmihályi
§r,abó Iurr.e l{ajdunánásról dleséretct kapoit. Regöseink köiiiittehát a hajdunáná*iak szeropeltek a l-cgjobbaii, amit az a
tóly__is ollsmer_ ós blzonyít,-.ho§y a múnkaköiösségek vor-
senytiben n nánási rcf. gimnázlum-ttrj- ée nópkutató Ö§oportja
g málodik_dijat nyertc ol. A Fyőztes pályarnüvek a leglLiila;}-
bözőbb _ tár§y!öriikkel, foslalkoznak. Irmón<ly Zoitán a
,,Boazorkány-tóltos-§arabonciás-l irlórc". .,Eiy pásitoresalód tör-
1,ónotc". ".A hajtltrttáIrágl tanyavilár" ós ..BaJdunÉnás holv-
nevoi" c. miitol kapta megi a.z I., illotve III. iltjat.
_ . Aml\pr j.ólesőn állapttjuk mog azlt, ho§y a nragyar o§er-
kósz q különöscn a rogösoserkószet lsmét na-g.y nemióti, Jelen-tősógü, sajátonan ma§yar mnnkában állta -mer a hólvót.
ncn. á.brándozbatunk ol az elórt elkerokon. Újaüb munkára.
újabb nomoe yer§enyre htvJa tel au lfirlsásot á Tój- ós NópjJrJeDD_ nemos velq94y_re htvJe tel e! ifJÚ§ágot a TáJ- Ós NÓp-
§uJatli pályázati hirtlot6se. Most már összesgn háromféle pá-
lyázatrrn vchetnek rószt buzgó osorkószeink.
_ , Az tljból kitiízött közópiekol&s táj- ós nópkutató tárgyú
dolgozatokkal, tov4ibá a soitlülőkor rrópl nzoká§ait, esy kiiiílirparasziegyónirióg útctét ós mrrnkáját, bgy parasztszöúotkczeí,
{'gYa§iilct vagy mrrnkásesoport történetót 1,árgyaló múve! lehcrtintlulni. A pál5,gry}ilíitrák á közí;ssógi r-etrien1,lrcn is résztvesz-



használffi a ráclióórintkezésbcn, min-
dent letövidítve és a fonto§ szavakat
elváItoztatvan é$pen úgy, mint mi,
ha jelentéktelen dolgokról van szó.
Mindezt azonban c§ák a rendesen ki-
képzett rádiókezelók tudják csinálni,
partizán, aki csak alkalmi feladatok
keretén belül kapcsolódik rádiójával
az őt kikülrlő parancsnokság forgalmi
körébe, természetesen nem forclít gorr-
dot a rejtjeles beszédre, mert ahhoz
rrincs hozzászoktatva és rendszerint
idegesen, gyor§an csinálja a dolgát
és ilyenkor tendesen besaé].

A rádiósok egy nyugalmas nap alko-
rryatán fognak egy partizánbeszédet;
egy nő treszóI, a ruszin gyerek máris
fordítja. . .

,,Itt a tizenhármas beszél ... A
magyarok védóállásai erősek. ...A
törmelékes szigettől jobbra a nagy
horhosig körülbelül egy zászlóaljnyi
erő van; géppuskával és aknavetókkel
bőven el Vannak látva. Páncéltörőjük
a sziget balsarkának a magasságában
van a bokros ré§zben vigyáznl. . .

Itt, a faluban (itt elszólta magát a
gyakorlatlan alkalmi spion) készülő-
dés vano korán osszák a vacsorát, sej-
tésem szerint, váltás is lesz az éjjel,
az eddigi századnyi tartalék fog le-
váltani egy részt. . , Jó hangulatban
vannak! . . .

Este újbót jelentkezern a váltás
miatt. . .

Eddig szólt a rádlóüzenetl A század-
parancsnok nyomban a faluba küldte
a járőreit, mcrt a titkos leadónak ott
kell lenniel A faluban levő tartalék
sa*zad járőreivel, közös eróvel kutat-
ták a leádó lrelyét, de sajno§, nem
tudták felfedezni. Jelentették is nagy
kedvetlenül. Másnap, ugyanebben az
időben rljból jelentkezett az ísmer6s
erélyes női hang! A rádiósok minden
idegszáluknak csendet paranc§olva, fi*
gyelték a jelentést, amely ezúttal ér-
dekesebb volt. A ruszin tolmács, aki
állandóan készüléknél kucorgott, át-
vette a fejhallgatót és csodálkozva
hallgatta a határozott, erélyesen pat-
togó orosz mondatokat és már for<lí-
totta is a közben odarohant század,
parancsnoknak,

,,Itt 13-as beszéI.." a sejtésem
bevált".. a váltás megtörtént az
éjjel . . . Most helyet váItoztatok, mert
féló, hogy íelfedeznek. .. Tegnap kora
este három járőr is elment mellettem,
de nem vetteh észre. .. Holnap más-
honnan jelentek. .."

Erre egy férfilrang a trllpartról a
következőt mondja:,,Jöjjön vissza,
püenje ki magát nálunk, aztán istnét
visszamegyl"

A patto§ó hangú nő igen crélyes
hangon visszautasítja ezt a parancsot
és kioktatólag mondja a készülékbe;

,,Nem megyeko mert még a felatla-
tomat nem végeztem el . . . Szégyelje
magát, ilyen utasítást adni. , . Ha
mégegyszer ilyen parancsot ad, jelen*
teni fogom a generálisnak... §gy
komszomolka, ha valanrire vállalkozilr,
maradóktalan munkát végee és nem
gyáva, mint maga. . ."

Itt megszakacl a bdszétl. A százacl-
parancsnok a csodálkozást rnásnapra
hagyja, mert sürgősebb az intézkedés,
ki tu<lja, mit akadályoz meg! illetvt
még milyen feladatot akar végrehaj-
tani ez az erélyes magatartásti amazon.
Pillanatok alatt szétmentck a járőrök
azzal a feladattal, hogy élve, vagy
halva hozzák ki rejtekéből ezt a vc-
szedelmes, mitrdenre elszánt elvtárs-
nőt.

Két járőr a falutól nem nresszc
htizódó erdóben egy furcsa gyüleke-
zetre talált egy vízmosásból kialakított
lrarlangban. Napvílágra piszkáltak
vagy nyolc-tíz nót, akik nem tudtak
számot adní pillanatnyi barlanglakói
nrívoltjuk felőI. A nő, kevés ltivótelleln
nagyon hamar elárulja magát az ar-
cára, kiülő félelemérzettel és az ezzel
járó zavart kapkodásaival. A járőrök
parancsnokai semmit sem turltak szép
szóval megtudni ezektől a didergő
partizánkáktól! Mert, hogy azok vol-
tak, arról tanriskodott a bárlang mé-
lyén felejtett kézigránáthalmaz, puska

és rógi rozsdás torgóllisz1olyol<, orosz
haIkonzervek tár§aságában !

Az egész gyülekezetet elkísérték a
századparancsnok eló és mivel nerrt
vallották a rádió htllléte felól, kettőt,
kiválasztott azza|, hogylra nem be-
szélnak, megve§§zózteti őketl

§z hatott!! Az egyik kiválasztott
nő elölépve, kijelentette, hogyha nem
vesszőzik meg, bevall mindent, Meg
is kezdte a vallomását és kapkodva
bár, de értelmesen mondogatta a7.

elvégzendő feladataikat
Most lópett közbe az elóbb említettc

kivétell A szorongó nők köziil előugrik
egy jótartású nő, alri pattogó hangotr
szidta' és szégyenltette a vallomást
tevó partizántársát, mondván:,,§zó-
gyeld magad, egy mesve§§zózé§től eny-
nyire megijednil Képes rragy a nagy
ü}yet eláruini hitvány bóröd kedvéért!"

- és kis híja volt, hogy ott, annyi
fegyveres ember között ez a vadmacska
kí nem kaparta társnője szemét.

A ruszin tolmács felismerte a pattogó
női hangot, ez volt az, aki a rádióval
dolgozott l

Ez a soviniszta kirohanás árulta el
a szőke démont, akit azonnal párt-
fogásba vettek és már vitték is a
magasabb parancsnokságra, ahol ki-
órtókelik majd a vallomását a vezetés
számáral

A rádiót i§ megtalálták a ionl-
templom' pincéjében, amelynek lejárata
egy szenrétdomb alatt vo]t. §z a min-
denre elszánt nő volt a többiek irányt
tója, civilben egy politruk felesége és
egy nagy ukrán város agitátorképző
iskolájának tanítónője volt... A túl-
párton hiába várta a megszégyenítetl
ellenállomás a jelentést és azt gon(cl-
Iomn nem kis kárörömmel vette tudo-
másul a pökhendi elvtársnójének elóre-
látott tragédiáját.. .

Megoldódott a §zázad két sebesült-
jének a titka is. Pár nappal elótte,
c§te, gyümölcsért mentek hátra az
emtrerek az erdő mellett levő gyümöl-
csösbe és váratlanrrl lövést kaptak,
mirrdketten könnyebben me§ i§ §ebe-,
siiltek. A vallomásokból tűnt ki, hogy
akkor este az őrszemként kiállított
nők lóttek rájuk. §gy lralmaz pénzt
t,aláltak az ártalJarr ibolyavirágoknál.
ann5lit egy§zerre, hogy mindenki cso-
rlálkozot.l. A guruidl .rO.' O|l,{$1'á;,;.;
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Bzgr 0rs 0tOr nffpln n mngyar íalubnn Tglekl Pal 0mlOltOre
",Mdr nlentli, menní kellene: ulakra éIrczem" ,- trja

Ápúig Laios egyik szép uersében.,I|4lnlha a _mi. fuzéseink,et
kúnak ntncs nadrrlgia" aag!! a ,,Seúz,eszt
hos*ztlífiű, kurta|atkú, keréktalpú, menghossztllüffi, kurlatatktI, keréktalpú, mengélhastl, pelvege-
tetl kís szamtir"-ióI szóló lré|ús n.épdal nagaon |og telszeni

,lzesztendős, egérszőrű,
mengéthasú, peltgege-Aptlla La]os egtr

szólaltalnd nleg. lszÓIaltátntl'nleg.'Íluenko|r tauasz |clé még tt szokaltntil ís áan-
gosabbatz. dobóg |il a cserkószszlu*ben a uúgy: §zabadba,
íitk! Ios-nak esaprti. Azl hisiík maid, hogy az a csoporl ggőz, amelgik'ltíllwrsogiá a mdsika|. A ,.Dongó", az égő gltertua előlt pap|r,

tett kís szamúr"-ióI szóló lréíás' népdal naggon |og telszeni
a ggerekeknek, Itú' még a kánonban énel,tlésnél mtcsoda lúrmút

Az Orszúttos Parancsnoksúg egtl nagg cserl,,észmegmozdu-
,erelábptt óz! rt sok kimondatlan uúaual akaria üsszelouni,akaria íisszeíagni,,ia íi,

J\r!rlluÁ a;ö(r/l... A...l.n..r\ uIILI.1r 
'lwy|' 

u* u v§vywr. val'., L'ltlllwrsogiá a mdsika|. A ,,Doftgó", az égő ggertya előlt
Iarokkal idncoló ,,pulgkakclto.s", lraga az öreg ,,HiszlermtIá§ kerek|,lrell ezl a sok kimondotlan uügaal akaíla asstelognl,

és néháng oluan íeladal megolcltislnak szolgúlalúba úIlllani,
amelu cserkésletüiknek és mag uarsúgunknak eggarúnl iaudraniliÉ r)nrq/ranc Énlnpí rrnrlttiiió Vrrspntt készijl Telckl PúI
amel!] cserkészelünknek é.s ma.gaarsügunknar egaar(lru lavara
uúIilÍ, Orsztigos Falusí Portgúzó Verseng készül Telekt Púl
emlékezetére.- Állrilis íalaamún.aalamenngi csaqsat legal(tbb

'ltjllwrsogiá a mdsika|. A ,,Dongó", az égő ggertya előlt paptr,
I at ok k al i d ncoló,,p u l u k akc/t o.s ", l, a g a az ö r e g,, H i s zle r má j szte r r,'Susztermejszler mesler" iúték bemutaícísa is nagg sikert |og
'Susztermejszter thesler" iúték bemtltaícísa is nagg sikert |og
aralni. ,,Moszkua megustromtúsa"-náI a sok lcís katona tengerti-
nek üIentes lapsa ualóstigos géppuska ropagús lesz. A legnagyobbnek üIemes lapsanek üIentes lapsa ualóstigos géppuska ropagús lesz. A legnagyobb
sikere azonban biztosan ,,Ubulnak és lileknek", uagy a búb-

ltls kerettl.ben ezt a

In ,,UbulnaE és IiIeRneR", uaga a búb-
sz í nház túrsad,alom mds cs illagainak lesz.egg őrsének múb|éJ ruipra 1et kell A,e-

resníe egg-egll maguar |alul s oll a por-
lgúztisi parancs érlelmében az alúbbi |el-
adalakal kell meooldania :

Az első leűaat a mag!]ar nf-pisme-
ret szolaúIalúbutt úll. IlIinden $rs keziben
olt lesz" a kiadotl íalutörténeti kérdőtu, s az
őrs llaues taoiaitialt a meaadott kórdőpon-
tok siőrint Őísze kelt g{uitente mindazl,
amít a íalu ídősebb emberei ludnak a túi-
ról, a ialu n(p(nek szúrmazúsriróI. meg-
telénedi'sérőt éi túrsadalmi uiszongairóI.' Mealeneté.ssel kilititok maitl, hogll
mtluen §olíat tudnatt áz idős emberek a
tatű meairallan történeíéről, s ezulún múr
'minden" túborhelueteken hasonló módon
kíaaüqthatidtok áz ötegeket a |aln mult-
iúról.' Az összeouüíIölt anllagol a Gr. Teleki
P úI által alaniíoti Á t tanűuáomúng i I ntézet
Tdi- és NóikUaU Osztúfua d,slgor,-a lel.' A mú'sik |eladatnak bizongóra igen
szíuesen íoqtok eleuet tenní. Itl azl kíuúnia
lűletek a' tlbrtudzősi Do'rancs) hoga guüil-
sé.íek össie a"'lalu liis maggatjaít s sze-
rezzelek szútnúkra cgg uidtim jdl(kalkal-
mal. Ohtanféle lesz- éz, mínt egg Á,iscser-
kész ösűeiőuetel A ,,Ilúrom szabó le-
gények, áek, meÁ,, 

' melt",a: ,,A rd-

.,()r,l<drrv ri[ (íz" l0vilssz0l)l,il, ,\z ()rszaiíitn,
l\rI,t yáió \'ersllty örökös rárrrlorrllJu. l,izt,
ttvct,i tis őrzi eE}, eszlendeig a 1rorlyázíl ter-
sCtr§cn ]egercclrlrénl,esebb nrtrnkilI végző órs
vag} csapnt. Ezcnl<ivül tnéA 1öbb julalontdíj
ls i,irn s -* legjohh őrsölt cnildkszalagrli is

l<apnak"

Amelaík őrs bdbszlnhclzat |úlszík a 9!l?r-
mekeltnek, azl még esztendők mulua is
emlegetnl íagldk,

De húrom a nugaar igazs(tg. A har-
mad í k |eladal ntozgalmunk toutibb|eilest-
tlsfuek ügu{t szolgúlja. Itl amól kell
gondos Jeldérllést uégeznelek, a megadott
ulasílús szerinl, hog|t hoguan lehelne a
íelkeresett Ialuban megíruIltani a ltiseser-'kész munkúl. ReméIjült, hogg a iól síke-
rüll iútszó alkalmak nagg keduel csindl-
nak a gllerekeknek a kíscserhlsei,edéshez,

A maggar cserkészet Gt. Telekí 1'úI
etttlilttinek űldoz az idei Orstúgos í'alu jriró
I'ortllúztissal, Yolt F$cserkészünk, a ma-
gllat |őId híres lttdósa, a nwggar l|it?-
stig, a magaar nép szerető gonduiselője
is ncmzetllnk nagg neaelőie volt. Gondol-
jon arra minden 1nrlgúzó őrs, hogg ami-
kor a naggar |alu megistnerésén buzgól-
kodílc s a maggar nép _ggerntekeineÁ,
szolgúl lestuéri szluuel, az ü tanllús(tl kö-
ueli. Az ü ngamdokain j(tr, új l"öíe,lessé-
get és tlj szolgúIatot keres,

Ezer őrs ezer napia ezer magaar
|alubun : a I|laggar CserÁ,észmozgalontjó muttkúia |cleilhetellen I"'őcserkészünk'emlúkeEetéie. Jó-munktit t n. M. P"

.az, ()lp, 12()§,r §z,ÉKrŰr;tp-áG G<aMIrt,,ü GyÜtrÉsr
E Iőíordtil,lsi íicl_uc., Nag§ nlolrlr;-isrigllcrr _ ua 

^ 
eEí,sz Alfiild

gritöti"iöiröiiiiii, r.iiiós búzátbblák siúlein; kisobh tnentlr-iliti§_
nóri áz uiak rnentón az eFérrz orszáí{batr,"""t;l'iaiűii 'i;ri;,,- Ái iiiö;iria- sz.riitl{, mniun elsö vam, tná,
soa;í"íc"t.iiión.-' Á' 

-virtrs?rÁs 
itliitartrrmrr, lert,ező esős idóbett .

űili"-;;d*,; iii'r,' irni*i, -iáőtrc lr cs},-kót hct. _ Kerlvezö i (lőj á r.t§
;ili;,;;;';c"*ii,i'i"*ioa"tt sirág irtán kÉt htit, nrulva aDr,óbb
;;;;ii. ;; iEii,i;F"ú"-kevpgcbb, iilcger, rtör,tiltlt.vcl kel,r,rt, úsy-
novezett sur,iiivirágrrl lchet, uliijterri,

Guüilége: §rre a eidra. le§trlkalmagabb az it,t kiiziill rajz
*zc.i-íti. íenyöfírbói kósziilt sz,ckf üf i,síi.

Icsz, ltarretn amlnt átmglggszik, terltgiik ki árnyóktrs }relyrxt,
Az erygzer már átmelegedctt virá§ kihűlrls utúrr (hu nirrcs t,úl-
sáFosan ntrrp;lömvc a zsák), a szállitóst 2-.-3 riráis ix killirja,
A be§yulladt virful nregbarnul. sőt pár óra alutt lekvárgzelii
törnegEé vóltozik, leghamarabb akkor, ha a zs&kot vállrrn vl*z-
szük hrrzamosabb idtrig. §záraz időJárós egetón, ha a virág
aprribb szoutii, r,alarrrint a sat:Jrt virág szerlí,,sóhcz lal*rrrivel
síiriihb fósíi szükséces.

§edrltú.s: ctsak árrtyéko,g pttjtában, vagy patllásokon vó-
í{ezhctjük. Az etre rr cólra igólybcvett helyigó§et rtagyorr jól
ki kell takarítani. A cnerepet. gerondázat,ot, lcraporjiik. a
dcszkapadltit na§yon tigztár* íelsopgrjiik. A földog padlági
móg czcrt felíil hís mt'rszoldalial lel kell meszelnl. A karntllírt,
rrlielött, kiterítjiik szárltorri. ál. kell rostúlni. A rostálórhoz
olyan na§},lyukri rcrxtát halzrrálJunk, ttmelyetr a kanrilla ftrjejól átmcgy. Hrr ttilgrrk itle§on gaz v*rr a kumilláhan, r t,ox.
1álással nem trrdjrtk kitisztituni, asztnlon kózz.cl kell dtvúlo-
gatni. nrint a babol,. A rrrgl,álást vógezlhotjiik a hclyszlnorr
kózi rrlglábrll szórta, fol,vl,rrrr hótrálva a rrzór,ltásra clkószilell
helyre, e,T},enlotesen. irFy hogy kót rrzomnril tiitb virá§ agy-
ntóion nc legycrr. A xzrirltÉ.q közbcn a virá8oí, forgattti ttrltn
szabacl. A gzárítást befejeaettrrek l.ekinthetjiík, ha az rrjjaink
közt a kamilla. vackát ig el tuiljrrk porilani, A szárar kartril-
lái azonna'| iissze koll scperrti, g látláktra vogy zsírktrkba }*-
r,sonllt§trltl i,

a*o*laltol"d.ltu, A sz&raz kanrillóva] na§yon írvatogarr kcll
lránni, mcrt annál órtílkegebb, minél kevegobtt virá,gport tar-
talnrtz. .L}c aziltt n csomagolá§nál ötlsze kcll présolni. mcrt
klilöntron útkiizlrerr a dobálüg miatí porlik rrzót. A ládri,kba,
való cgoma§olásnál sgy§zerre 20 crrr-ex rí,tagckt,t tr:sziink.
Erre nóhány gor cgomagolílpaplrt, n a láda mór,ctónck ttteg-
fcleIó 2-3 nrrlIó1, i,óvc, óvatosan mcgtaporrsttk. A palltit trs a
papir{, kivói,c az eljárú§t ftllytat,.iuk. anrlg a láda ags crn-rcl
inagar*lllllrrn me§tclik, hogy így a tárla fcdrrln is a lcszegeztit*-
lél kissil ri.omtrorir logyen. A zgókokba óvntogalr ttagyrln gyak-
ran terryórrel nyorrrkotlva cgrrma§olJrrk bo a kantillá|.
A kantillót nn§yorr g§rrkrrrn ögszetóvesztjk a kutyakamillá-

val. vn§y pipitórrel. A jó kgmilluvirá§ gór8rr kiizepc kúp-
aiakír, s átr,áEva beliil üres, mig a kutyakanrillg vacka tölrriit1.
A kutyak*nri],la eg}, hrina.ppal kírsőhb kczrl virá§zani,. s vi-
rágja v&lanrivnl nagyotrb a jó ka,millárrírl.

5 kg rryerN karnills atl 1 kg szátgz vírá§trl.
T/ i,cla t s zk :v I s t t : ri. n

Scy 10 cnl szé}e$ fósíi, fogairrak. száma 35,_ a f.org.\ .!&§teel-
sárra ós a foríak köziit{i tá,sá,§*} ós a fo§ak köziitdi tá-
lolnúll 6-*6 ntm log}"an. A

foí{ak kerckre ós hegycsro
farHrrn,rtrllrk_ hogsz.trk l0 cm
In,{yett. A gyiijtór kczdelót
tteltt sznllatl clsiptni, mcrt
& neíl teljegerr kifejlott vi-lffi il'ti-ti*ilT**ml:ilib".J\

faragarrdók, hollsztlk 10 cm

keritcrri, "l1a a keziinkkcl
rnc§cirarrkodcttl, vir:ílp por*

'--"üö::-\T§} {.§iíi:fiü"rtt;";Ji:üi'' A,{yiijtóstcsakaharrnat
fel,nzárarlára ul,án ,kc1l tno§kozrlerri. Á fésüvel való szerlógnól
a íi,lii kiil,iil}rr.liil irO cm hosszú n;yclr"t ft"lkóz.zci foírvrr, a kagzá-
l&shoz lrasorrlíl lenrliiletl,t,l enapktlrl.irrk jrlbbro-brrlra. Mindcn
csnntiqlttil n fi,sii foírírit a ]r,nrliilct, itánt,ába folrlitjuk. A fógíí
foíaiti kii7r'(,tlcrr rr virá,§ nlal1 stthrrnjarrak el, mtlrt így kcvtr-
rrciril itü_,g,q:n glrzt szerl }c a l]ósii. H* tírl kiizcl stklik a fósü
n fiildlrtii.,,gi,c$t,kilrlló riis a fósii fogait kitörctlczi. Ne vár-
jlt]i rttrl*. nrii a Ítisíi lo§lri tnle ]cgrrtek viróggal, lraaetrr arnittt
i.il;í{ 13i,,{1t,ll, trilr,iiik lr.n ír,síi t'rlgnirtil nz lrlul kiálló ntiha
líl ilin }riln,:l.ir l,iiít§slírrirJiltí, s ig.r, a legtr:ljebb 2 om hol*zri
szárri v!rr'l§ t liisii lririÉtjírbn lrrrl1, ahonnlrn, }ra me§tolik,
zsriklra iirítjiik lit. A zsriit lchcl;őltl§ ritkrl legyen ós csak a]rkor
sznltnd mc§tö:nrrí, ha eg.v írrán bcliil ki tudjrtk s.zt iiritnrri"
}tinrt a szcdóg, rrtitrü o szrilljtás ulnlt iisyeljiink arta, hrrgy a.

10

vir,ú§ lrtl rrtl f§,rrlladjort. A n;-ilklls ós Hazos virágnáI. cz,{},of-
rrabliátr 1iirtóii.k" Ne r,ár,jrrk tItr:g. ltIíg lr l,irág a zxálrlran lorr,rj



tt5*
a ltrtre,tlt, ltrrcl.r, r úgiil tr l3l -r,srk g",-őzcltnrt-
r,el vé5tzótlölt. Az crt,rltntinyhlrr|elés rr r,ízl-

.r: ttleperi ,r,olt. ahol az éltts lÜrcosok nrcgebó-,,; deltek. l)dltttátt lnttg egy bcmuta[ú:Já!ék
,li volt, }lst él,e pcdig vidánrun vonult haza

§zatrad},ára a jri nrunkát vdgeett háronr
t,saugt.

rt kalrnl 9l0. rzrlrnír Alvtnozy Péter rrer-
kérrzesnpat március 7-én nrílsoros cserkész-
délut úrú rt,ltdezetl, az t,l,angdllkus iskola
nagyternrdbctl. Zsúfoláslg megtöll,ötte gx
ttrdeklódő közönsdg a helylségct. A sztllóktlrüó*lódő közönsdg a he)ylségöt. A sztllók
ds nz ifjúság barátai ntc8cldgedéssel áIla-
pithntják meg. hog1" a csnpat munketel-
ies{lrnérryc az ütlagólr lclüli. Mittd a nagy,
pithnt jáli métl. hogt" a cinpát munkntel-
jes{lrnérryc az ütlagón lclüli. Mittd a nagy.jestllnÉllyc az tltlagoll tcll]ll. Mllro a na8y.
inlIrd n klscserkcszclr tudásrrk leglavát nyuj-
tották. ]i]ilekekkel. szavalatokkál ós ielcné-

Cszc]r tudásrrk legJavát nyuj-
kel, s_zavalatokkal ós. |elcne-tckkel szerepelt,ck. I(ülönösen cmlítést ttr-

<letnel az .,Áldozás honvrldeiItk cmlékezetó-
rrck" círn( mefirázri jctenet, Dc az egése
rínckkar is szóp- begyakorlottságot Árult cl.
A_ csap_trl hcblzorryltottn,. 

_ 
hog.}, uz elrnulI

rínckkar is szóp begyakorlo[tságot Árult cl.
A t,saptrl hcblzorryltottn, hog}, u, eIInuIt.
hílnrtpókhun Is jij rrrunkát vdgzett, A Jtilhílnrtpokhun Is jii tttunlrát véflzett, A Jí)l
silitlrÚlI t,stet li cscrliószhtdulri és ]\Iohr
Gedcorr tb. c§apatparalrc§nrik záróseavai
rekcsztettttk be,

rl kllpcsll tB6. gz. ,,l§ekerle" .jF. s§apat,
kb. 50 -cscrkészc március 2l-én jólsikct,üt
klránrlulírs ulárr a HattlrnycroHrdl n lrüvös-
röIÉ],i llllantos rnegriIlóhol i95-ckerctt. !\tár
IteIti- messze voltak céljuktól, amikor nag3,
tüstre let l,ck f l§{yelmeiek. Továbbhalndra
látták. ho.rv széjis sávtrnn éA nz avnr, sót
euvcs'fatdlikök is lángra kaptak. Három
eiiibcr próbrilt.a tc§yűtni a láligokat, de st-
kerteleliül. A cserkószek 'fatár Atrtlrós <:s.-

tiszt vczctósór,ol rnjvolralba fejlódtek és
rövid irtő nrulvri sikcitllí. meÉnkadtllyozniuk
u t{iz továbhterjcdésdt. F]záltaI talán ttagy
tcrülctet lncntettek mcg a |cógéstól. Fodor
Ándrás nt. kir. erdótatr'iicsos khszöneléL íe-
jczte ki a jólvégzett munkáért.-*-_,

§enr le§z a BEAC-pályán
A hudnnesli 3. He$ttttnr l\Iarianunt cs. cs,

áorilis 27_-tln. kcdden-rl, u. 2 rirrltr1l kczdr}-
döcn orsz;i[ósjcllcsfi ntcghívi.,.os cscrkész-
allétlkai t,tiiscilvt rcnclei a ltIiAC Mezó,
ulfni sport telo1lón, n kiivetkczó szrimckkul:

Borongó, szürke ég,
a temPlom néma még,
lsten háza hallgat.

csendes emberek,
* válluk görnyeteg, *
c§€nd§s asszonyok. , .

oltárnál állok,
imát morzsolok.

Gyászosa,n, halkan
gyászol a dallam,
valamit várunk
a foJtó csendben,
mind arra vágyunk,
hogy az felzengJen,
s újra köszöntsük
az élö csodát.

A ,.lírrglrrr (jscrkész" tttlttdt ll olrnró|rlnrtk,
trz olvnsók kndvr.s esnlúrlJúttttk, mlndtlr lguz
hnrálJórlak. dc klillhrllscn Dil$§ §rcrflrrltp|
n hart lírrt,lt kllzllíi rserkószktttollíknrrk ez11loll
klvún kogynlenrltlJr.s. legrrlrillh lólnkbpn hókr s-
sógt s hrirvr_ill ünnt,prket.

.{ budul .l. uz. IllK. c§spü1 (;}{inliilcsrlllr',
Iloldogasszony trnpjárt ünttepelIl. ltrtrtttittcl"
dik születúsrratrját. Ncrn ktilsó rlíszelgúsck,
kel, haltcttl lólckben. helt\őlci{ iinttellclteli,
Re ggel cserkósz-slerrtnlistire t,,olrrtlt a cta-
nal. ahr:l o fir'rk és a rtigi gárda sok Ingjn
izeúlálrIozlislroz járult. l)iilelől-t l{"} 1rrátóI
déIutrin fi liráiH i csnlrat rt 1lag;*ar Vörör,
kctcsztndl 1,1tgzct [ íinkélrl liillaIl, k(iziis
nrunkrll és szrrlHólatot. 1,1stc pedig 1l srcrv(,,
zőtestitlcl (a J}irdrr ()rszágriti Szent íet,t,trc-
rcndi plélrinia tótlt, kat. cgl,1rázltözsógc)
k ul t rirlirizli lrrl rr rr:títctt képek lienrut rttásávu l

eInlékezett n t,srtllal barátnival tts jóltknrl'li-
\nl cg},ütt rlz rllnult hartltinr esztenrló jri
lnunkír iárn.

r\ bürtnl !i. l(l.:G. és l60. .tlK. r.*rrpnlok
ttril,rir l{urrd rrtja márcitts 28-án n budai
(]siki-|rcf,r,r:tilreri kiránrlulása kiizbcn glep-
tüzr,{ oltotl.

A nzuhndknl lill. tsrrpal n 600. é* 678,
crautllnl ttlrircius 2r-ón .yI\ ttt ltleq llírfi},
csciliíszjritt(liát Plllics hörrryókdn, l§zcnt-
nrischallí{alás utlrr villattttlson indull csa,
lábll n 200-1ríil tiibb lc]kcs cserkisz. A 000,
is 6?8, cs. lt lrlclfóketo a lranlzsul ds a fürdó
uell(]ll húztitlt'l ut.áL, vfllalniEt az ercl{it
vtrtltc. :t ljll. cs. n rscrkdsztclep felől l,ú-
ll1;lílot t. l{} tirtt utá|l irrdulI mrÉ, a járór-
t,sa[riroziis, rnaJd ri)viddcl utállc 'a htrlíól
kiirijl ll kcrrrúrtt,, ,,r,ércs" kü7.dclnn). 12 óra
teló n ílntlcsi lrídíő legycngült r,í,drllctcgt,
az err]ő-.tódelmdre vorlült. fissza. Iít aztán
nrirrdli{l {ól rrrlntlen ercjét bevetvt, frrl_v[.tl,til

totlált.

§íkfutók, távolugrók' stllyt
íigyelem : c§érké§l-atlétlkal

srllydobók,

\

tt}O ru, 40O nr, lB0(} tn-es slkíutris ; tál-rrl-
ugrás, sÍilylökés, gerelyvettts ós svéttváltó-
futás.

A versen}etr tttlndcn - .cz évrc érvénycs
cscrkészlgazolvánnyal renrleIkezó .-- cscr-
kész ég cserkészlilzt jndulhat l

Nevezéseket caapatonkéltt, egy ivelr fel-
tüntetve a [legnunrl Sport Bizottsághoz
kell elktlldcttI (l}p. VlI, l)amjanlch-utctl
50, kapus). Nevezésl dll szAmonként és
szetnéIvertként 20 fillét (a váltófutásball
tehát -80 íUlér). Az iissze§yüJtöl.t nctezési
díjaknt a csapatok pénzesutalványon Jttt-
tassák el o Regttutni Sport Blzottság ícnti
cltnére.

Nevezdsl határidó úprilis 22 (esütörtök),
déli 12 óro.

A vidóki versenyzók a hárshegyi Cscrkósz-
narkbatt nvcrttek elszállásolást, A résztvcr,ó
Ösnpatok'azonnal résztctes tájdkoztalíit
kapnak.

JÓ mutlkát l Regnumi Sport l}i:otlaág
,,A gport mlnüs honvóilelem !"*-

KöNYvl§MERT€TÉ§
A saín-térlratrlsú (unanül) óbrrlzolás :

üslszúr §rlndor alozrerlos. -(A Magynr }oto-
Ératntnetrlai'l'ársaság kladáso.) Gcomctrla -
ctnbe} a kiitl},v címlaplúnak ezeket a szavRil
olvasva. riaútan te§r.l-íélre a könyvet. Na-
avnn lskolásalr hanczannk ! A. cserkósz
áionban nenr lled me§"eBylrönnr-en és véglg-
bönqészl az utolsó oldall*. Nent íoB|a mc8_
}ránirl. ntcrt nontuás és }itk{r éltezetet lcl
trcrrnc. r\ köriyv i,ésdrr található piros-kéh
szÍnű szctltüvogÉg1 véglgIrézve a körtyv srlk
niros-kék szírrnel nvonioll kttlöníéle ábrúját,
ir rajzolt, kélle]< elhagylák o 1lapiros stkjril,
szinlc liikclnek a könwból ós a t{rbcn szinl t
rnegfooltnl,riRtt ntutaikeiznak a csodálkozr'l
olvásdelótl l Az ujin:-t lra§tag (124 oldalus)
könyvben ilyen órdckes rl}ódon szilltc (,gész
szelirénvrc való térbeli modcll lapul mcg,
várva á §zemtlvefiet, nmcly a slkból ícllí-
tnasztla... A könyv crllja hrlrmas: a §z{i
szoros' drtr:lmrlben,,kózzel ío§hatóan" meg-
Inauvarázttl a térbcli nrórtan. a ioto§ram-
rrlnii"ia {ldnvkéomfrós) ds á térkúrlckrőt
islrrcit izlnlr,oiulas hcg,yábrázolás 

-rnód-

§zercit és ábrázolásának- értelrnét. Bcn-
lrilnkct, cserkÉszekcl, ta.lán cz a harmutllk
rész érinI legközelebllról. Rendkivtil ntcg-
hüntrvíti a izitrtvonalak nraltl,arázatát ós
tértleii elkdtlzclésdt : Inár pc<tig ez az alapjrr
H helves lóikénoltlsásnak. A költyr, ára kh.
6 l'. uzonlralr ir szines ábráI< néhíny oldalas
rüvitl nlacvHrúzat[al küliin is kapható}
2.60 l'-éri. l\tclrcrtrlcllrctűk a szerzőnó| :

ílsiszár Sándor "alezredes, Ru<lapcst 1 I 4.
}\rstafirik 21.

Várunk" Még meddig !

Várunk. Jaj meddig ?

De hallod, hogy zendül
a, ének, és csendül
a han8ia a PaPnak,
s or8ona búgja: AlleluJa !

,, Feltámadt Krisztus al lel uJal"

Megtört emberek,
fáradt asszonyok.
Barázdás arcon
örörnkönny c§orog,,,
Meghatott hangok ezerje

zÚ8ja:
,,Feltámadt Krisztus, alle-

alleluJa !"

Fazakas Miklós

,:

}íaílv l'lil illrl}:anvertes ntüvt
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YAKVEZETŐ KLt
Már az oigő világháború}.ran megvrlkult katorrákat is krr-

l,yák vezették. Most. Németországbari is, nálunk is renclszere-
sen nevelik, itlomítják efre & eólra a kudyákal,, kiiliiniir;err a
farkaskrrtyá,kat. Csakhog1, ezekből, már kovilti varr nálunk az
jrtárl után" Üx.kühl tpnár módgzere szerjni, előbb mestersó§el
emtlert lrasr,nálnak e cólia, §z egy kis kocrri, mclyre enrber-
ma§agrrá§ú áll,vány van szór,elve. A *zerkezetot :r kutyálroz
*sal;olják óg a kutyának ozzel cgyiitt kell kikerülni az akailá-
l.yoktrt. fizá.ltal rnogtanrtlja, hogy mlndon akatlá}yt az e,mber

TyÁK KlKÉpzÉ§E
rrtgyságához rrrór:jerr ils li§"y keiiiljiiü ki, A, ko*si alxri rósztl
a talaj egyerretlerrsógeiben, az állvány rnagasxá§a pedig a
fel*ó akadálytlkban §írtolja a. krrtyál, íls 'firyelrnert.ttl, azokuak
kikerü'|ósóre. Háromhónapi ilyen gyakorl.u.t tttán lnár legn-dő
vak gazdájáva-l egyiit,t; t,anítják a kutyót. Nálunk a Margit,-
szlgeten dr. §ajEri Győzö, rrz ortopódkúrház parancsnrrka iló-
nyitj* azt an idomítárrt. Bsy,ki:l óveg farknskrrtyákat kór
orre a eíd,ra az intózmóny, do máx }rasorrló, napyíormetii fiatal
ktttyákat irq kiisaönettel frlg*tl.

EGY HANGY|ABoLY Ér,rrn
E§ó B§§zÁMoLó EGY c§ERKÉ§zKApTÁR tlUNKÁrÁnóL

(]sallutunl;, a kontiirorni 610. sz. '['intlithctts
t,serkészcsnpnt, mitrrlösszc eí]r*é\,es lnrtll.!:a
tckiníhct l,issza. l'agjainl< |eglrap15,obb rószo
szegén}sor§ú árr,aíjri. Nincscnek sziileik,
nliiktől az annyirá óhajtol t t:scrkészrttha
árál tncgkaphattíI< volna. ltizon.v, ne-
hÉz rnunka volt a píllzt tncgitercsIri. de
t,serkészies nrunkát rdgczlek, nrunkájuk
gvúntöltsót pcdig annál inkíbtr nrectrrdiák
becsültti.

cserkészcink lclemdnycssdgc és nttlttkn-
§zerelcte a legkü!önféldbb nródon segíle|.tc
cló a szül<séges összeg tttcgszclzósét. Csit|ra-
lurtkbatt l,rrlajdorlliéllpett rrrír ekkot. trl-cg-
iItdult :t liaplárszcrii ntuttl<it. (.sali trcm volI
Inegszel,§ezve, nern volt retrtlszercs ós irii-
nyított cz a rttttttka.

A nritlr ősszel már éppcn arrtil tcrvez§{et-
1iink, ho§}, a lliliItkapt;ir ttrilttlijára esapa-
IUnkbarl lnegszcrt,czziik a l<apl iit,szcrű tnun-
kát. Iikkor jóll a \,áralIatt,'rle iirr.ctttletes
hlr a (]serridszlialrtiirtnrtnka nre§indításárril.
}londanom sc kell, Ilo91, az elsó pillnnat-
l.ril l;czdvc ntagunktlnek órczt iik- czl R
rnunkít s aeoinat mc§szcrveztük csa-
l)atunliban a ()sr,lftfs2kxpla11.'l'agiaink
között vatttllrk elcrtlista, pólglirista (t\'qiltl,
rlazista csorkészek. szi'tmsr,crittI lizcntrvrll-
(,á ll.

Kcvesen vagyunk, nincsenek sz/lzas be-
tól,jeink, rle keressük, kutaljuk az a]kalma-
kal, atnirlón llecsülelcs nrrrnka ;iltal srriál
kereset{l filldrekhe,z julhnlutlk hozzú.' A
fi'llórelt azóta I)cní{őkké nöl,ekccltclt,,Ic]cn-
|c,.s ttile] kéIszáz,](,t)gó t,etdtjiik van kalr-
IarosAlnlinál{.
_ }Io{yirtl ,iutottak hoz.zá ehhtz az üsszeg-
hez ?

l, r\ szcrvtzés ulán azontlal hozzáfog-
tunk tokozotíulrb trIunkrihoz. }Icgindult'a
hu.llad{kllyiiités. "Az elsón e§észen r,á,ntlan és
szokal]an .,hullarlóli" gl.üj{ésérrek eret]ntd-
nyér{tl ig5 szátnol lltl isirJ<ás András segécl-lirsvcze[ő iagunk:

,,Igy decenrberi reggel cg.yik barátultk
az.zal rt hirrel óbresztctt fcl, ho§1, r.rz állornás-ról jövet az orszligtiton szenet tátott cl-
szórva, rtizon},ára szénszállító kocsik szór-
l.ák cl. (i5,orsan felöltözködtítrrk ós kirnenlünk
hatan lapáttal, hannákkal ds tallt:skával.
nehogy későbh a kocsiJ< lltapossák a szén-
darabokat, Nem salrlálttIk a'dcrcktrnkat g
sok lrajlongástól. Nlíinden szénrlarabért le-hajolva kb. egy 1riIomdter hosszúságbair
sze<legcitük a sz.ene[, kcl óra alatt. MÖc ls
]ett ntuukáIrk crcrlméttye. l(ezttnk koröm.
fekete Ictt ug.vatl, de telc lell"ck a inlicskjink.
?.sáklla aintvc ázonlral lemórl ük. közei pgv
mdtermázsa lett. Vcr,ő akadt liozzá. I:]Iszij-
Iítottuk ós kalltunk drle g nenoót. Igv iu-lollunk hozzó- váratlanul az. cliő retiiurit<-
höz".
_ . 

Komoly hulladékgyüjtósscl há rotn escr-
ké§zünk. foglalkozik. l;óleg rongyol, t,Rsat

gyiljlcnek. Az át,r altáz varrriszohiljltlran az
ő rósziikre tcszik félrt: a ll}-íradiliot, hasz-
nálhntatlíilr lossz rrrhadarabokat, szabó-
nr{ilrely is akad a váro§harr, Rlronnan szin-
[éu tneÉkapjlik a nyiradékot. l,)gyik csel,-
kúszíink nl,ullrk lcr,áuásáórt és megnytizíi-
sáórt mindig megkapja a nyírlllórt. FJzeket
kellőleg ér{ókesitT,e, sztlp iisszeghez jutoIl.
hozzl.

2, Iltrmunkára is vállnlkclznak kaptáro-
sainlr. Néhányan az árvaház asztalosme§le-
rdnck áltrandó §zállttói s lg,y mitrdcn péttztrir-
napon vall bc[cntli r,a|ó ;-rénzük. l'iirzsvezc_
lőt)k u 'l'inlól lteus kiittl r,csltollbiln a l anon-
cot lrcI_1*eltesít.i ar"rllflk levcnl.eíoglalkozása
alatt s czóít rnilrden alkalomtnal eg}"-eí{},
pcngőt kap. \lindrryájarr kapna}t az all<aI_
mon, atnikor csotnagszállílásrril ragr kül.
dtincszolgálat,rtjl varr szó.

3, A termd(l znttltta nrost indtlil lnog"
de lrráris szóp rernónyre jogosít. Nágy
ór<leklőrlóst keIleIt a !lrikrrs-törzs,.Itiblirr_
jclzó (il,ár R[." nrunltá j*. Saját készi{ésí'i,
ízlóst.s kil,itelű, kéllcs, hib]iai irlézctckkcl
cll/rtoIt hiblicjelzői annvira tnegn5,crióli a
vásárlók tetszését, lrogy a bedrkczc[[ rctt-
llelósekct alig tudják kieldgíteni. Nagy lrrcg,
Iepelós volt az }lt, számára az, ho61y á rneg_
szahott á1,on fcliil 109á többletct kaplak
eg!, t,öbb\zázas példányri rendelós leszállíl áslr
tttáU, anltnli elisnlerésekrtppcn, lrog1, a hilrIia_
jelzők tcljes tttér,Ldkben lnegnlcrldk a r,á,
sárlók l etszését.

trgy ltátomtagr1 tlirsaság sziivel]<ezctt
kukoricacsuhítból való szőnyegfoIrásra, Az
an}*ag péDzbe nem kerül, merl előrc összc-
g},tijtöltélt, irlő ttlt-F bósógcscrt jtll az t,stí
órákban n ntttttka elrógzés{,re. }lcgrctlrleIdst
kaptak e8y na§y hálószotra szátnára. l,íz
daralr szőnyegre.

A jálékkészítő csclkészkülön;lr,óba er jli_
lékkészílésrc hlr"tn fel a fiúk fisi,elmdl.
IJából kerekelrre szercl! állatíorrrrá]iat, ke-
rckelire szcrclt mozgószárnl,ír tnarlaral, ttg_
rlllris pojácát készílcnck, F)g.l, ügl-cs cserkr1-
szünk fából helyes rnarlarákat farag"

4. }ilejdtő! kezdve na§{y §filt cserkészeinlr-
beu a pril/a/lro;di szellelrr. Küiörösen a kc*
lcskedés irányában rrluta{kozik ólénli nrunka,
Karácson5. előtt nlinl egy könyvkereskcrlós
bizomáltyosai, ünltepi ler,eIezőlapokat lirtrl.
lak, a karácsonyi sziirrctbetr pedig lt Jevclez1l.
Japok mellet l stlk ktirr5 l"eí. és nrrpl árt eI _

adtak. llycn tnli<lcrIt nélrátlyan 5, sőí t 0
pengő§ betét re is szcrl t cl,tck. .]elenlcg
könyvekrc gyü.iIerrek cllifizctőkel s íg,r, 1ii
keresethez jrrl,ttalr.

f)ccemberlrctl tt csalrát ált§l kitűzött
eik kPályázat i|ss zcs rlí.i li l ka pl á r,osni nk tl.v*cr, "

tók e].
Szdpen kcres eF}, cscrkészünk kópkcrel_c_

zésscl. Darabja ullin 10 tillért kap s ha jril
'bentte van n rrttrnl<i'rbart, tízr,t is meg
csinál egy óra oJlrtt. I:jabhan már itlasl
is szerzódlctell lnagátllik, nlilel trlaga ncm
gyózött elcficl tclllli lt l,enrlcltisnck.

Ilyen úr t.hltez ltasottló, 5zilltc feIsorollta.
tallan példái t,anIlnl; ;t ket,cseli leheíőségck"
nck, I'ersze tnitlden crőrtItke] rajli) vag_vllnk
azotl ls, hog',1, cscrkószeink az iskrrlai köte_
lcsséí:iciktl a lcliclő lr.1_,jrlhbalr ellcgezzú'|.-"
CserkószkaIllát,oslr!tlh lninrlt,tt itJejükt.t g.rz-
ttasi'rgosan. észs7.(,ríicll hlIs2}tlilj,'lk fci. .{
l ltlrltlássll is ilrttr }inll1 a|, irrr3y tiillh iríó
jurs<ln R ntunkitr;t.

Kevesen vagyullk, nagy betétjeink ncnl
lelretnck rrróg ilyetr rövid idó alatt. .Mógis
nz elsorolt munkák gyDmölcseképl)en va!l
két olytrn ka1l1árosttnk. aklknck iiíl 1leltgórr
felilli betótJiik valr, hatan 1íl llengós betét-
tcl rendelkeznek, a tiibbieltnek is lan nri-
lrlrny pengós betétjük.

l\Irrnkánk élónkségét nagyban lrövell az
is, hogy t:scrkészcink a kaptárrnutlka ólta]
§zorzclt péIrzból adakoznak a csapalárl,a
felruházására. Arra törekednelr, ho§y kerc-
setftk bizonyos százalékából rninden lrrinap-
ban, ki l1ldlák íizetnl az önkótrI nregaJánlott
ö§§zeget. Cserkészkaptármunkánk igy nem-
csak gazrlasá§i. hanent szociAlis, ltnrllal{r
szcmponthril is neveIó halást't.

(lrukrls Zslgmoud,
sz t803. sz. Cserkdrrzkaptór,

fclüg;,elő esorkttszt iszl je.

ffi
,I2 '\

ü

Amíqan a/atlh
a, Darmol dolgozik. Ny,ugodt
alvasát nern zavar|a, mágis
méghozzb reggelre az cnyheés íájdalmarlan kiülülbst.
Kellemds
ha*haitó;
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;lz .(tJ\u\,! plsa r1lcgI)yerú}f ut;itr Mi'lils szcrh vajtlávai, késóblt
1lcrlig" a_ R_,;nllitt,a íclrtt prot]:kior/rtust tartíi nros/ hatósá,gokkal,A haditanács ús az Álcluna kiil.nvéki határórvitlók iiatósá-gairlak fi.Itókclryr(,gc miatt Szi,chtnyi isl.várl sróf mindcn fáia-
rlozása cllcnóri_ is a lragy lcrldüIcit,:[ mcgindult- mrrrrkálatok l83?-
bcn megakatlt. E ragyogri nrűszaki múnkát Vásárhelyi Pálrrak
llcnt is sikerült bcl'cjczllit, liliibb halt mep, mint c'hatalmas
műszaki alkotása teljescn mcgva|ósulhatott vóina.

Az A]rluna hajtizhatóvá tótclóIlck munkáit csak fét szú-
zaddal kisóbb sikeiült befejezrri. l878-ban a bertini kongrcsszr:s
Áusztria-Magyarországot bíita nreg az Alduna szabályo)ásával.
Ausztria ezt a munkát tcljcs egószóbcn Magyarországnik cngcdtc
át. Á.rnagyar kormá_ny a-mcg"bízatás alapj*án t890-Écn foly-taita
tovább Vásárhelyi Pál tprve-i szerint aZ- őItala már l834-bert
megkezdett hatalmas muntát, A ncmzetközi szcmpontból c szá-
zad legkiemelkedóbb műszaki alkotását a Millennium évébcn fe-
jeztók, be. l896_ban, ment át az első lzemély§zállitó hajó az eddig
hajózásra alkalmatlan aldunai zuhatasokon.

Széchenyi István gróf az aldunai munkálatok rnesakadása.
ktlr nern hagyott fel nagy clgondolásainak megvalósitásával. A
hatalmas tcrv megakadárákor 1ljabb terv megválósitására kerülta sor. l845-ben ugyancsak Vásárhetyi Pál -kapott megbízást a
Tisza-szabályozás hatalmas terv{,nek 

- 
elkészítésére, Rö"vid iclő

alatt el is készítctte Vásárhelyi Pál korának lcgnagyobb müszaki
tervét: a Tisza-szabáIyozás lnűszaki etőmunkálaát, 18{6 áp_
rilis 8-án Budapesten váratlanul bekövetkezett halála mesakadi-
lyozta _abban, hogy cnnek a leghatalmasabb tervének gyákor]ati
mcgvalósítását maga vczethesse , Az ő halála után a veie-ncei Pa-
leocap_a Pétcr mórnök némile6 cgyszerüsitctte Vásárhclyi Pát
zscniális, de költségcs tervét. E]nne1' a módosltott tervneÉ alap-
já_n vógeztók el a Tisza szabályozásának, a mult század müszaiki
alkotásai na,k legkiemelkedőbb'ónek meEvaiósítását.

Vá.sárhelyi Pál embcri tragédiája*volt, hogy világhírü tervc-
zóseinek gyakorlati mcgvalósítását ácm órhettc"meg.. Vásárh_r.lyi Pál, korá_rrak lcgkiválóbb ós lcgtuhctségcscbb mi,r-

rrükc volt. Kimagasló mérnöki alkotásait, ameiyckkcl irevét vilás-
lrírűvé tcttc, Széhenyi István gróf munkatársakónt vógcztc. Méi-
nók kortársai közül. mcsszc- kimasasló magyat tcfrctsés volt.
Ezórt miIrderr ma§yar cserkósznck iimernic jieil korszak]al]cotó
rnunkriit.

Kézdivásárhclyi Vásárhclyi Pál li95 niárcius 25-én szülctetta lelvidóki szcpcsolasziban. I\tűszaki tarruIrnányait a budapesti
tudonránycgyctem bölcsószcti karához Laftozí mérnöki intézct-
ben végeztc, .Mérrröki okleveleét l8}E-ball §zerezte meg.
, Széchenyi,István grllf elsó aldunai tanulmány{rtjárá a,sárvizi
ós altüldi szakértő rnórnóköt: Beszédes Iózseíci vitte maráva!,
Dc amikor a mttnka gyakorlati megvalósiiísára kcrült a sőr, új
nrunkatársat talált a kiváló Vásárhélyi Pál szcmólyében.

. 9l{r Sz(,chcny_i .István Vásárhelyi Pálban taláta meg azt a
nrúrnököt. akit méltónak ús alkalmasna,k tartott nasyvona:lú mü.
szaki terveinek gyakorlati megvalósitására, Amikoi'munkatársá-
rrak helycs megválasztásáról meggvőzódött. Vásárhelvi Pált ki^
vittc Angliába. hogy az akkori Úüszaki alkotások lcgkicmcllte"
dőbb csodiiival, az angol vízépítés halatlásával megismÖrtesse, Eza tarlulmányút maradandr'l nyomokat hagyott a -fiatal magyar
rnórrrők lclkíbcn. Erldigi nagy clmóleti 1irrtisá,hoz itt szeiJztc
nlcg a lcgsziiksógescbb gyakorlati tapasztalatokat. Tanulmíny-
írtja oIyan crcdnrótrycs lctt, hogy ki.s6bbi műszaki atkotásai: iz
al<luIld Szóchcnyi-út. a VaskapÚ-hajózó csatornájának mcgépitése
ós a Tilza szabályozási tcrvcjnck zseniális mcgoldása (oiának
legnagyrlbLr mórnök szakcmberévi, tctték,
_ . .S{llr.nri lstván rltépítő tcvékenységének ,ós egyrittal Visrir-
hellzi Pál mórnöki alkotáiainak csyiÉ l§iszcbb 

"mlÖtc az aldunai
Szóchcnvi-tlt, Ez az út a Kazái-szoroíban halad, szctnbclr a
túlsó partorr llaladó római úttal. Az útrrak nasyobb rúszót a ha-
talrnas sziklafalak robbantása útján, lehctett isak megcsinálni.
.. Az,\ldurra szab;ilyozásának' nagyszerü müvóben-ugyancsak
\'ás,irhcIyi I)ál volt gróf Szóclrcnyi István nagyszcrú efi'ondolá-
satrtak gyakorlati_ me6valósítója. Vrisárhelyi Pá} ltt32-bcn kapott
1rcgbízást az .aldun_ai hajóút mrgtervczósórc. A gyors irambarr
folyó tervezósi munkák bél'cjezése után l§3i1_1rerr Óár :or került
az elsö robbantási murtkák nresitldítísíra. Ez óv iúnius közcoérr
ktzdtók tnc8 az aIdunai zuhaúguk hajtizhattivá iót.lóh", *ri,k-
séges titáni rrrurrkát.

A vaskapun irthaladva mcgkczdódtck az clőre nem szánti-
tott diplonláciai nchózsógck Mcekczdödött a halc, a kinrcrítő tár-
gvalások szcrb, román, török ói orosz hatóságokkal.

Július 29_érr kezdtók meg a sziklarcpesitési munkálatokat.
Á, I)una kózcpón vógrelrajtott- robbantásokia az orsovai pa§a *
mivel a szultán az Alduna szabályozásának munkálataihbz clö-
zctesen rrern járuIt hozzá - ágyúval akarta lövctni !ásárhelyiPál munk;iscr-opoItját, Szóchcnyi' István gróf ajándókoltkal, mŰ_
latságok rcndezósó^vcl bókítcttc meg a pasát, Ekkot dcrült ki, hog1.
a bécsi udvar * §zéchenyinek tert ígúreic cllcnére - a müszik'i
mrrnka politikai is tliplgmáciai elókéizítést. tcrón scmmit s"m tctt,
Most. amikor czck a politikai ds diplom.;iciai nchi,zsi,gck fel.
rnerűltck. Szíche,ryi István gróf nraga'bocsátkozott tárgyilásokba

,.§e§ l;úd.&iX;iffi i,**§-§§ffi 
,,,,,,,,,,,,,,,

.ffi!§ifr§t%,*tri§ }tlgva;,,,:1,,,,,,.,,,,, :,,,,

-ll gl§l§lll.

]i! nl,uqoari*im,
nln§en plhenésem.

Pattányok íakásán. móly plncékben al-r,
fri,üfT§#fiuÍ'*n,
maga§ tűufalalitól
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,,Ki merl bántani
vlstt"

A HALOMDOMB
TöiTa§lT A TönöK toöKB6L

Szülófalum határában van €8y ne-
vezetesség: a Halomdomb. A néve ís
különös (halom ls meg domb ls), de
a törtónete még különösgbb. El fogom
mesélnl, aho8y azt Antal báciitól
hallottam, az pedig az apjától hallotta,
annak meg az öregapJa mesélte. , .

*

A felkeló nap aranysugarai végig-
táncoltak a tenger stma tükrén, aztán
íelkúsztak az ébredó város falaira és
mggcsllloglattá! a tornyok és a palo-
ták bádogkupoláit.

Konstanttnápoly új reggelre virradt.
A keletl kapunál már most ls nagy

volt a tolong4s. ZöIdségárusok, koíék,
tejhordók lgyekeztek öszvéreiken a
városba. Egy tevekaraván ls most
,vonult a kapun keresztül.

A város felól egy spáht csapat kö-
zeledett a kapu íeIó, Szilal kedvükben
feldöntögettók a zöldségárusok kosa-
ralt és nagyokat nevettek durva tré-
íáJqkon.

A kapuhoz érve, a csapat vezetöje
nekltámadt egy öreg embernek, akl
a városba igyekezettl

,,Hát te mlt akarsz a szultán váro-
sában, majmok öregapja?"

Az öreí nem válaszolt. kitért a
spáht tltjából és tovább akart mennt.
De a katona nem engedte: ,rNem hal-
lottad, hogy kérdeztelokt" * és rá-
űtött lándzsájával az öreg hátára.

Az még mo§t §em válaszolt, csak
tölemelte a kezét. Ujján Mohamed
smaragdgyűrüje csillogott. A spáhik
rémüten borultak íöldre az öreg elött.
Vezetójük mlntha el akart volna íutni,
de csak a haláIthozó görcs rángatta
testét. Nemrokára éledtelenül nyttlt
ki hldeg teste a kapu aljában.A kolduló dorvtsek aznap csonde-
sebben imádkoztak, a lárókeíök többet
sugdolóztak egymós között, A dzsld-
da"[ dervls, a csodatevö dzsln, a vá-
rosban van.

Ki tudja, miért jött? Kl tudja,
mlért hagyta el barlan8ját? Az tit
Dzslddától Stambullg na8yon-na8yon
hosszú, A Hedzsasz- kletlbn vidékén
.ée a szlrlal slvatag ízzó bomqktengerén
vezet koresztül, dztán ar Antltaürugz
écbonyúld szlklabércel tözt kanyarolégbonyúld közt kanyarog
é§ a 

- Kyzyl-yrmak veszélyes vizelt
szelt át. Slvatagl láz, homokvihar és
mér3ezett víz képében leselkedik a

A janicsár aga szájából kiesett a drága
cseréppipa és darabokra törütt. Csak
a szultán őrlzte meg nyugalmát:

,,Dobjátok ki a tolakodót!" -- pa-
rancsolta a szerec§en mamelukoknak.
Azok meg is lndultak, de az öreg íöl-
emelte a kózét:

Ag ujján Mohamed
csillogott.

,rHozzád jöttem, padisah" -* for-
dull. a dznlddal dervis a szultán felé:
,,Hozzád |öttom, hogy hirdes§em ne-
ked hatalmad alkonyát, A nap le-
nyugsztk és lsmét fölkel, de a te hatal-
mad nem kel íöl többé, padlsah. . .mad nem kel íöl többé, padlsah. . .
Akarod, hogy orökt<é rettégjék a hi-
tetlenek a féIholdas loboaót? Ismerd
Akarod, hogy örökké rettegjék a hi-
tetlenek a félholdas lobogót? Ismerd
meg ellensógeldotl Ktlldjél egy ken_meg ellensógeldott Ktlldjél egy ken-
s.yelíutót birodalmad északi bdtárára8ye-líutótésazméá az_ megmondJa neked, mlt látott
ott. Es küldlól e8y máslkat délre, az
még nagyobb vorzólyről fog hírt boznl.még nagyobb verzóIyről fog hírt bozni
Mert a fókat sem a szél dönti a porba,

hanem a bpl*ó korhadáe. És küldjél
egy harmadlkat. . ."

Most köaelobb ment a csodatevó
dzgln a gzultánhoz és a fülébe srlgott
valamlt.

,, . . . É§ ez a harmadik íutár mer-
mondJa neked, ho8yan lehet a szu-i-
tánok hatatmát öiökké.yalóvá tennl.

Az öreí deníe vódlment a süoDed6
perzsaszfnyegeu ée élíűnt B zöld'bár-
sonyíüggöny mögött.

Többet óló omber nem látta.
ll

Másnap a padisah három lecuvor-
sabb futára -váítatott kl stá"niuut
különbözó kapulí. Mlndewtk el volt
látva a szultáil levelével: -'

a dzsiddai der-

smaragdgyűrűje

,,Akl._ neq adJg_ az utolsó darab
, a le8ezobb lovát a Padisah
lak. akl nom bocsátla rendel-bocsátta rendol-

vagyonút, családjút,lnút, családJát,a Szultdn hír-
tltJát, nz meghal a balálok

Ilycn levúlre minden kapu nleg-
nyílik az ozmán birodalomban. A
futárok gyor§an haladtak céljuk felé.

*

A pohárnokok, legyezőhordozók ós
más udvari emberek elmesélték a vá-
rosban a dzsin jóslatát. Másnap sok
karóra tűzött fej jelent meg s vesztö-
helyen. A ezultán nem ismert tréfát
az állam ügyeiben.

Elsónek az északra küldött futár
érkezctt meg. Poros volt és íáradt.
A szultán kiküldött mlndenkit a fo-
gadóteremból, csak a nagyvezir és a
szultána favorita maradhatott.

Mert a nagyvezlr bölcs cmber, nem
fog klfecsegnl semmit, a szultána favo-
rita pedig (bár asszony és az asszonyok
nem tudnak hallgatni) csak a néma
eunuch szolgáknak mesélheti el &
íutár történetét, mert a hárem kapui
mlndig zárva vannak.

A futár leborul a szultán elött:
,,N&gyúr, jártam északon. Ott, ahol

a blrodalom határal vannak. Teme-
tésre érkeztem. Ali Musztafa béget
temették janicsárlal, aklt megöltek
a hitetlenek. Mlnden ianicsár a tur-
bánjában vitt földet a-bég sírjára. És
mlkor az utolsó katona ts ráhlntette
a három marokra való íöldet, a tlomb
már nagyobb volt, mint Stambul
minaretiel.

De láttam mást is, nagyrir.
Másnap jöttek a hitetleirek és annyi

janicsár halt meg, hogy bolttesteikböl
nagyobb holmot lehetett vo]na, raknl,
mint Ali Musztafa sírja volt."

Másodiknak a déli kövot érkezett:
,,Nagyúr - 

jelentette: ,,Az lgaz-
hlvők délen ilssiekülönböztek. vesze-
kednek egymásközt l\{ohamed tanain.
}.{agyrlr, ez a vóget jelentl".

A padlsah izgatottan vártai a harma-
dik követet.

,",Yfji:O 
a napok, de a futár késett

Hiába figyelte állandó őrség a szul-
táni palota legmagarabb kupolájából
a lJoszporu§z partjait.

Végre egy napsütéses reggelen egy
meharlta vágtatott be a keletl kapuna városba. A kapuórség szó nélkül
átengedte. A hafmadlk" futár volt.
Burnuszát va§tagon takarta a sivatag
pora, arca véres volt, fehór harcl
meharja roskadozott a fáradtsártól.
A szultánt palota elótt leszállt tevéiér6l.
Mellén véi szivárgott át a poros*bur-
nu§zon. A jantcsár testórök támorat-
ták fel a ldpcsőkön. valamllvon siör-
nyű akarateiú tartotta benne-az óletgt.A szultán eléJe stetett a íolyosóra
a nagyyezlrrol.

,,Na8yürl" kláltotta a futár:
,,Tudom ml tehett örökkévalóvá ha-
talmadat. Vtgyázz a. . ,

SzájábóI vércugár buggyant"ki. A
testőrök utána káptat. iló akkor már
hanyattesott a paitlón. A vastag per-
zsaszönyog ttta íel plros vérét.

Az orvosok nom tudták már élotre
keltenl, Meghalt stllyor sebelbe és
magával vltto a hatglom tltkát Allah
pnradiceomAba.

l
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mér3ezett
zarándokra.

És a dzslddal dervis mégís eliött.
3eggel látták a keletl kapunál. i d

Senkl sem mert hangosan beszélni
a dologról. Allah ezándékat ktezámít-
hatatlanok . . .

Délben u*, *rán-os a dzsidrlai
szellemnek adta ki magát és ezüst-'pónzért. jósolt. FóI óra Úulva meTev-
görceben meghalt. Allah lrgalmazz
mlndnyáJunknakl

+

A szuttán törvénvnanot tartott.
Éppen egy tostvérgyitkost ítéIt el,

müor íöllobbont az aranyrojtos, dí-
§zes bártonyfüggöny ós -egy íáradt
öregomber lópett a terembe.

A kádlk, begler bé8ek és doMsek
megdöbbenve moredttik az idegenre.

,14
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Igazhívök,
ban.

il

Akl nem hlszi, hogy ezigaz történet,
eegítsótek a íutárt {tJá- az jöjjön a gzülőíalüúrba és nézze mega melóntel dűlőbgn. All Musztaía

Karn Musztaíg *trját, amlta ftatalokmár csak Halom-
nagyvez|r. dombnak neveznok. Bár nem olyan



,,]

masas, ttIirlt Slambui rrrinarctjei, tncrt
az cső lemosta a ltosszri évseázadok
alatt, mégis ül.t van és lrircleti a fél-
holdas lobogó birorialmának tetűnt
ttagyságát.

Szcrrt Tamás újtszakájárr (tudva"
lcvö, hogy ez a szellemek éjt.szaliája;
mcgjclenik egy öreg emlrer a Halottr-
dotnbttúl ós imártkozik. Akkcrr pcrlig
hatalmas vihar tomlrol és a íák szá-
raz ágai ítgy zörögek, ruint a lralottak
csontjai. BorbáIa nónl (boszorkány
volt l§tcn nyugoseta|ja) saját szetné-

r,el is látIa az i,reg irnátlkozri clnllcrí,
aki tictrr más, rnint a dzsiddai csclda-
tevő dervis. Pali lrácsi, a. lrarangozdt
is lá,tta, de neki nem árthatott, merl
egyrészt ő az egyház ember§, nrásrószt
rnerl fordítva volt rajta a rnellény,
anti pctlig biztos védelrezós mitrdcn
gotrosz ellen.

ficrcttc ltácsi, a c§ö§z i§ látta sa.iát
szcmévcl, rJe mikor kúsőbb Dunaúj-
íalun is látta búcsúkcr, flkkor kitudó-
dott, hogy az nOru a daciddai dervis,
hanem lcig }látyás nagymagyari ci-

gányvajr-la, aki lál, lo1rotl Szcrrt'l'atttiis
ójIszakáján a l{alomdornb rncllet.t,

]:izekután mindenki elhiheti, hogy
igaz törtónct, * Halomclomb törtóneíé,
bár sokal tettek hozzá a jámbeir mese-mondók, Tatló Józsoí őrsveeető

1liz a kis elbeszélés kedvcs nélda
arra, hogyan gyüjtsük lakóhelytink
környékének érdckessógeit, történclmi
emlékeít, lragyományaTt.'Haita, kö-
vessétek a póldát! Surk.)

rrádas a sokíéle ós igen vÁlto:latcls madárdaltól. Alig, hogy
tlll,akarodik a löldről a va§tag hótakaró, a tavaszi napsütós
megnyitja az áttelelő madárkált torkát ós hanAos tílirrkó-megnyitja az áttele]ő madárkált torkát ós ltangos tilittkó-
zásul<kal adnak kifeJezést annak, hogy iirvertdcznek az ólet
rneglndulásánalt. a rügyíakarlásnak. Idólrözlletr mcgérkcz-
nek hazal matlaraink is a téli szállásukról ós a íészekóní-

CI ma,d&d.al
Irúa; Ilndvüuyi Ottó

I(ora tavasztól kóső őszig hangos az, crdő. rnezó, réi és
nádas a sokféle ós

nek hazat madaraink i§ a tóli szállásukról és a fészekéní-

kései €nekesok is vanna§, melyek csak rnájus yamán
keaileuek énekelnl.

tos, hogy a tnadaralt hangja sctnmi ö§§zeÍüggé§ben nern álla madarak külső nle4icliin6*6u"' s gyakoiía a lcgigény-
telenebb rnadarak dalolnak a legszebF-hangon.

Ha ilyenkor táborouunk valanrilycn nagy erdő menté-
ben, nent iudunk beielni a madárhaniot nvÜitotta evönvö-
rűséggel. ltég gyakorta korom sötét áz éjízai<a s m?i mcs-
szólal az éjtszakában a fülemilc láe.v tilii,kó hanqia. maíd
valahorrnan a ftjünk felől trillázó hdnssal beleszóláfutcnrítc
dalába a pacsirta, Az cr<lei kuvik sem-ákar lemaradni és ő is
ereszt ki a torkán egy-két vé§zes halrgot. Ezután a kakukk
kövelkezik a sorban, tnajd a pirkadásial me{indul eívmás-
u!án a többi madár hancia ls szólásra. Ici halliuTi széu
egymásulánban az örvös- galamb brlgásáf- az ÓkOrszerir
csipogésát,_megint_ egy nrél}-ebb búgó h-angot, melyet a kók
galamb hallat, majrl á szénóinkc, szÜrkcbe-st..-íüzilic. íenvves
cinkt, crdci pint.r, tartja a sorrendet, míi"Úécül a'veróbek
ékte.Ielt lárntája clnyomja a legszebben sZóló*furulyás da-
lát ts.

Júliuu elejétól kezdve az ójtszakák már kezdenelt rövi.
dülni s a madarak is arányosan későbben kezük el ének-
lósüket, mí§_jtllius rnásodik- f elétöl őszig lassanként egymás-
után elnémúlnak a maclarak.

Az alanti táblázat. meckűzelitő pontossápcal adia a
madarak jegyzékét, ho8y rriájus-*júni'us lrónaöEan milvcn
sorrcndben kezdik cl ébreszfó dalukat friini.' Ftgveliélek
!!ec jó! a táblázatol s ha majd a nyáron táóorozni"Írehtet<,
bizonyára örömmel fosjátok nteqállaoitani. hopv ncni
ártott egy Xis előzctcs - tanulmán} a 'mad,árénefi- tanrrl-
rnáttyozásához.

rYég éjtszaka vatl, dc tnár tneíszólalnak ;

_Fülemile, pacsirla, nádi posiáta, nátli rigó, tiicsiik-
madár.

Másfélórával a napkelte előtl megszólalnak;

nefi naual madafalnl{ l§ a téIl §záll&§uxrol e§ a lé§zel{epl_
téssel, fészektatarozással egyetenrben jókedvű nászdalukkal
minden lrizonyossággal hirrletik a tava§z elérkezésót,

Madaraink azonban nem egyiclőberr kezdenek tavassza]
elalolni, \ran köziittük olyan is, amelyik még a hónak el-
olvadását setn várja meg-g már is dalba ltezd, viszont, oly
kései énekcstk is vanttak, rrrelvek csak tná.itts hó folvamán

A táborozó c§§rkó§z jól megíigyelhcti, *- ha ugyan trem
álomszugzók - a rót vagy er<lö madarainak énekét, a leg-
biztosabban pcdig al<kor,'ha egyszer éjfóllől kczrlvc nap-
ltcltólg rlyomoll követi a madarakat hangjuk trtán igazorlva.
[ikkor még az egyenként és egymástttán ébredczó lrladarak
hangjnit igcn jól meg lelret különböztetni. Arrnak a c§er-
liósznek, akinek a tábórban is a hasára süt a nap, §ajno§ már
csak ékte]en verébcsipogás a reggeli Cbresztö zenéje.

I{ogy pedig melyik hónapban rnclylk madár kczdi meg
az óneklést, erre nézve alarrt közlök egy kis madárhang-
ttaplárt, mely lriizépeurópal viszonylatban cselróly eltéréssel
érvényben van nálunk k.

A legkorábban, telráL már január hónapban rla]ba hezd
a vízirlgó és az ökörszem. F'ebruár első félében a cinkék,
királyka, erdei fakusz, c§u§zka, citromsármátry és íekete.
rigó szóla| meg. ["'ebruár második felében rázetrrlít a csiz,
z.öldlke, erdei pitrty, kenderike, búbos pacsirta és a har-
hályok. Március elsó fclében kezdenck dalolni a serególyck,
erdei pacsirta, tnezel pacsirta, vörösbcgy, énekes- és huros
rigó, örvös galamb, erdei szürkebr.gy, míg második íelében
a réti pityer, sárga billegető, fiizllte és házl rozsdaíarkú száll
be a zenekarba.

Áprills első fe]ében a stigllc, kanári, fitisz füzike,
fekete torkú hanlmadár és a füsti fecske íújja a maga
rnódján nótáját. Áprilts másodlk felében már igÖn mcgszá-
porodik a zenészek száma. Hkkor kezdenck dalolni a nádi
sárlnány, sárga blllegető, erdei pityer, sisegö íüzike, a soli
poszála, kerti rozsdafarkú, bantmadár, kakukk, siketfajd,
nyirfajd. §{ájus hónappal azután le is zárul az ónelresek
tábora. Ebben a hónapban már a leglustább ma<tár is jónak
látja az időt a családaíapltásra, tehát elfújja a maga nyelvtln
a köteles szópmondást,'udvarlást jelentő nászdalát a tövis-
szúró góbics, geze, ]é8ykapók, sárga rigó, nádi poszáták,
fülemile, rozsdatorkú csaláncsuk, moInáríecske, sarlós-
fecske ds a fürj ls,

MáJus és június hónap a madárda]ban a legpompásabb
és legezebb két hónap, Ekkor már ntlnden madár hallatja
szavát. Van köztük mélységes búgó lrartg, van fuvolázó lágy
rnelódla, van pajzánkodó tilinkó hang, de akad egy pár
rekedtes nyögdicsélő lrang is, hiszen a Teremtő netn egyíor-
mán áldotta meg a mgdarait hangszépséggel. Az ls csotláIa-

}lezei pacsirta, ,ládi c§crrcgó ioszáta. roz§datorkú
ncsuk, lürj, kerti- és házi roiiclafbrkti. kékbeqv.csaláncsuk, lürj, kerti- és házi roisclafbrkti. kekbepv.
Egy órával napkelte elötI kezdcnck r]aiolni : --E6y órával napkelte elötl kezdcnck r]aiolni :

Fácárr,,,énekes rigó, íekete rigó, vörösbegy, kakukk,
barát. poszáta, sárga rigó, bubos 

*pricsi

széncinke.

íekele rigó, vörösbegy, kakukli.
, bubos pacsit,ta, kcrti posz.á[ lr,

Fólórával a
napkeltc elótt ds-
lolnak :

Ökörszemu cit-
romsármány, kék
cinke, barát citrkc,
kerti faltusz, erdci
szürke begy, erdei
pinty, füzike, fi-
[isz íüzike, ertlei
pityer, légykapók.

A nallkeltévcl
egyittőben kezdc-
nek dalolni:

Zöldike, ken-
derike, stiglic, ka_
nári, sárga bil-
legető, §eregély,
harkályok, sarlós
fecske,

Ezek után tnár
nehéz a többitszámba venni!
mert ekkorára már
talpon vau az
egész madárvilág
és egyik jobban
akarja hangjával
az Istcnt dicsérni,
mint a másik.

RovATvEz*Tó l FoDoR ÁrpÁo
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Azzal keralődött az e§ósz, hogy kaptam eg:y szép értesi-
_lóst: mára 2{_óu és 25-én a YK alakuló csapatnapja a Park-
barr, rrtb. Nosza, ilyen dologróI nem hiányozüatom! Áz estól(mívgl 24-ón esto gyiilekoztünk) szépcn cltöltiittük. ós bizony
moglehetőuon örültünk az á.gyrrak. rsten tudja, talán gondol-
tunk rö hogy lesz ríadó, do ez nern, z&v&rt abban, hogy rövid
id!_n.,belüt _az igazak &lmát aludjuk. §át per§ze, hogy lott.
Ebböl az alkalomból csak annyit, hogy soha móg ilyen gyor-
§an nom ugróltnnk ki az ásyból, minü most. Talán óppen a
heveskedós volt az oka azoknak a csoppct sem hizelgő kijelen-
t^óxeknok, qmlvol og:yik bálótór§am & b'arak gorgndáját il-l€ttc.
ügy lát;zik, móe ójfólkor soru esik jól, ha ai enrbei bevori a
foJót, No de az tlyon iizemi balesotók nerrr sokat számítanat.
_ _Voltak, _akik diderot{tek. No nem gokáúg! Elindrrltunk aöudakeszi úton, s $ü métor után: Irány a .i'ánosheqy csúósá,
§ót perc mulva ,lon! fázoti sonki. Ne,m nagy orroda- 

-mcrt 
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Z:J p€rc alal,t maszík fol a Jánoshogy.re tüskiin-bokron ke.rosztül, ójjcl, -- annak a lcskiscbb cöiidja is nagvoül-ái,rrat.
htlgy fázzók. Fenn a csúcson tartoítuk -az ünnoóóIves m6g-nyitáct. Szóp .volt, ünnepi hangulatú volt, mós a hold isprogramlnlzerüen ragyogptí. Meg is gyanusitottuk a paraIlci-
noB*&sp!, !9§y.esyone§orr mggrondclte a holdfórryt. }Jzckutón,
mint_,ak! jóI végezte dolgát, szópon visszamontünk a Parkba,
_uz alkalommal kivóteleeen az úton.

,. Másnap lólokzetetá"llltó ,ira,lban fo]yt a mttnka, Egyrnástváltotta a .tero_ptorna, szellomi teljcsitnlénypróba, akidály-
ver$enyt rajgyülép tt_b. Do ezzel mé-g nem áz'olgált votrra iáa dolog a .,[iizos" jelóre. amit a clmbon olvasiiattok. No dtlnrajd most!
.. Epp9* az cgyóni, toliesitménypróba folyt. Az cgyik felatlallátrajzkógzltés v_olt, a. Hunyadoióm tótO. Ésvxzeriő csat JÜi:tol, ,meJü langokat _lát a_ ponto,zó. Tokintve, hogy a dólibáb
lncg_l€hetöcon ritka tünemény a fővárosban, nem lóhetett móct
Tolteto_I€znl, mint hoEy ott tűz van. Ha rlcdig tüz vart. azt elBoll oltalri, mert _a szól íúj, de mog azonkívül ig, oly'an szá-raz mindon,_ minth_a óp_pen-,egy nyári aezály 
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p€r§ze. onne!. az o]eondolós{üoz nem kolletí anriyi iriö, mintaz ololv,a§á§ához. lJárom .pero alalt az egéan csápat áz ud-varon á]lt, Asóra óg egyób szorszámokra kapva iÜdultrrrrk aHrrnyadorom folé. Jól 
*ügottünk, áeii iZ- iiró aiatr"öii iivoltunk.

, , L.ql,ul, az i.s.. sitkalt, hogy kiköszörüljük rr csorbát. Anucvotl orgyezotöi tá.borban ugyanesak kiEvullatlt a Htlrtvarl
orom, d_6 a_kkor ,,Már kós{jn órkozott, cgali holttestet tathiiii'az a század,,_amelyik kivonult o'ltani. Eloltották az orra előtta tűzoltók. No hót minkeü nem síkorült rnogclőzniük, Iie(,fti-on
kollemen volt a 10 perces rohanás után--riiinaón-;;Jóű-l;i;":gőórt 6ohón kapkotló tüdőnkbe beszívni az áldott jii'ftisttit.

Do há,t oi,t még nem tartunk, hocy egJ árva kis erdőtúz ki-
babráljon velünk! §obten az arcunkro kötöttük a nyakkendó-
kgt. §z nemcsok azért volt jó; mert a füstöt átonseclto, hanemaaírt is, mort alatta logalóbbie kétszorannyita izuadí az
ember, rnirrt nélküle.

okulva a harotéri gsomónyekon, mi is bekorítő had-
művoletbo kozdtilnk. Elősár meerrróbáltuk közvetlenül étr
egyszerúon ololtaní Q tüzot. Mondanom sem kell, hogy nem
mont olyan egyszorüen, mint ahogy az* az embcr clkérrzeli.
Először is megvan a t{ízuek &z & 1.o§§z szokára, hogy melog.
Fgyo_nosolt_,Qget. Azonklvül. fiisiöl. (}{esjeg'yzem, ogéezén ügyóstaltika, Mikor mór azt hiszi az ember, hoEy no most Áíke-rült, akkor jön osy kis füet. és akár iotmiE. akárr nom. bc
kell húnyni a szgmot. Erre a tűz orvul újból előretör.) NÓ do
nem is lenne , érdekes a dolog, ha az elionfél nerh Ósinálna
sommit. Közbon a szól _sem máiadt téülenül. }íindrc eiir-iúji;
&morre óppón nom kellott volna.

§rro aztá.n mi is harcmodort vált6ztattrrnk. §zélesebb kört
aikottunk ós olhatáToztuk, hogy most pedlg vóge a túznok"
ozen a vonalon nem mcgy tr1l. Persze az elhatározáson kívül
ggyebe! is csináltun-k. Többgk közt astunk. rlletve próbáltunk
4eni.. §ajnos." a ktsá§ókat nem arra mérotoztók, hósy külön-
böző nasyságú kövekot próbáljon ueE kottóezabní-velo az
omber. (Néhány meg ís únta a mókát. ós mlnaton további nél-kül kottétör"t,J Mindesy, lrry ig lehot azórt valamit osinálni.
Cnináltunk B Az, }rogY néhányan töredezoti körömmel mcn-
tek haza, nf, sokat számított.

Amig a áöm véilőáJlások lelóllitásával foglalkozott, attdis
kisebb oárysógek támodó harcokat folytattak. Taktikánk üeyeg
volt, ceak kls merészsóg kellott hozzá. Annyiból állott' a tlolos.
hogy kartá-voleágon beltil lelekiidtiink a tűz mellé ó§ úsy
igyekgztünk jobb belótásra bírni. Mondom, a taktikí jó volt,
csak az volt a hibája, ho§y viryóznl kgllgtt a szélre. Aki
rrem üEyelt, könnyen otthagyhatta - ha nom ig a focát.
do póldául a lóba szőrözetói. (Mtnt pótdául én is.)
_ _ §erymi pgm taq! örökkó. A tííz egyszer csak belátte, hogy
kár volt velünk kikezdenie. Esyrg ö§§zébbhúzódott. míg'az{,áir
nagy ilrömrivalgásunk közopettg. elaludt, az utolgó, láiieocska
!s. lQbtl, mint ogy óra hosrizáig fojto§attuk, nem cgoda. hogy
kímúltt A osírcson syűltünk össze, hosy kissé kifújju} uiá-gun!a!, a_ryikgr megérkoztok a tíizoltók. Meskö§zóntók a jíl
munkót. l{óhányszor móg vósigjórtuk a toiÜlotet, hosy áz
eoetleg m,óg parázsló ünzköket elfojtsuk, majd őr8óg vissza-
hagyánával vlsszamontünk a Parkba. Bizoni kevó§bbó vol-
trrnk digzes soreg, mint az induláskor. Majdnem mindenkitüllE kormos, egyik-másik törött ásót szorongat. a harmadik
,Jántikal, mert lertzakadt a eipősarka, ós i§y tovább. De a jól
végzott munka mindezt ellonsúlyozta. logalábbis lelkiekben.

vissz;aórvo a parkba, nyugorltan folvtattuk a munkát.
mintha mi cem történt volna.

Do hiszen nri is a VK-nak ogy kis ordőtüzet, uro'**nr!ror.
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] Aitarrár úr
l 1öbbekközt"en-

gem is kijclölt
a íizikarajzos
füzetek átjavl
tására,

A fizika-
t,anár úrrrál
ugyanis fizika-
rajzokat is kó-
szítettüttk ds
ezeket eIőadás
után magutrkjavitottuk ki,
illetve a könvv-
ben lévő rajiok
után megjelöl-
tük a hibákat
és a tanár úrjelölésünk a-
lapján osztá-
lvozott." Én,mielőtt

A
InTÁ: MIKE§ I§TvÁNi

JntE§

A t_a,lráry úr, míkor ezt látta, elmosoly_odott s igy szólt :

- Mit képielsz ? Ez nem ígazságos. Én sohasefi nózem
meg, hogy kié adolgozat, csak oiztályozás után. Igy köny-
_nyel] lehetne jeleseket osztogatni. Pedig a jelest henr l-e-
het lejáratni. A jelesért meg kell dolgozni.

Hát igen t llyen volt a tanár úr. Ő a jeleseket nenr egy-
könnyen osztogatta, de nem úgy én. Mert, a tanár úr min-
clen jegyosztás elótt, félévkor és 

-él,végén is, azt is megkér-
dezte mindenkitól. hosv milven ieuüet kíván. Én ii-ven-
kor feláll_tam es nyÜgodT, hatáiozott Eángon jelentettem" ki :

-- Jelest.
Na de mí lesz ezután ?
Mit sem számít t Elhatároztam, hogy a legköeelebbi

lélévkor -* mint a multban t4inden alkáiommal"* rnajcl
most is jelest fogok kérni. És egyáltalán nem tekint.Íe
kettes feleleteitnet, r,jelest" kértem.

A tanár úr -* bár nem lepődött meg, mert úgy látszik,
szerette azokat a fiúkat, akik akarnak, 

*de 

- mégis ,,jót''adott. Azt mondta: úaicl éwéeére i Én évvécín íámet
,,jel_est" akartam, ő ,,jót'' adoTt. Azt mondtá : majd
nyolcadikban ! Én nyolóádikban ismét csak .,ielest'' kíváh-
tarr.r, ő.isrnét csak_,,iót" adott. I\Iajcl órettsé$ÍŐt És az érett-
ségin is ,,jót" adott.

Ekkor azonban, középískolai pálvafutásom után eI-
érkezettnek láttam a2 iOOt árra, hog$ végre meekétd,ezzem,
miért nem kaptam legalább érettsé§ire 31test. Frat ki jeleó
igazán ? -- tettern íel a nem egé§z ő§zinte kérdést.-A tanái úr elmosolvodott: -

- Nem minclegy,_lógy hányast kaptál ? Igy is, tigyis ,,jó érelt" lettél"ÍÓlnal-..
Ebben igaza van. Nem érdemeltem mást és vésered-

m_enybe_n_ egyszer sem bántam olyan nagyon, amiért;,jót''
adott. Most pedig már éppen iem bá-nbm. Stlt t

Ha már egyszer a jelesről van szó, hát *- beismerem *-
€lőttem van sokszor most is a tanár rlr összeráncolt homloka,
!.op_relgő, _ komoly arca, tiatalos, villogó §zeme, amirrt
fizikakísérletekkel. dolcozatokkai baílődik vagú amint
az Aeró-körb_en repülőgéplket szerkeszt i amint ra§ászt, fúr.
tarag,_ r,eszeJ. . , Mert én valamikor, okkal, dk nélküI
; jele.st akartam. Most már tisztáir látok.' I]z nagyon
kö"nnyű iskola lett volna az életre t A tanár ar flóaig
_sohasem volt a szavaknak, de az érzelmekrrek sém á
bar{tj_a: a tanár úr gyakórlati exnber, a tanár rlr dol,gozik t

, _ "4_ _minqp egy kis, fiatal gimnazista féténken arról
érdek_lődött, hogy milyen ember a tanár úro mert Őt tani-tani ío&ia és olyan haragosnak látszik. . .

5oK AL IGAesÁG 
ffiBAN,

hogy a szóral kií+jtatlt rlrtrltli
gondolrtlol tz t,ntbcrtk uítr rógetl
ellelel í,k.df*kalzns§ználollan
o tzó mugu nlóg nrirrrlig a rógi.
ma mír iór,ts logalntal tükrözi,
Így ,nóg tttu is gytktlrlr halljrrlr
a pólrn.y*g kilejezést. hololl rz
r'tjon nln llílír llltolí, f s rnegherlvrlll
áruciltlt lnár iillálló ipari ltrmri}.
ílytn ttrmli} példArr| * }'runc}
ei}úrialrávir. nrely a nrpoleoni idö}
}onIintntúlis záriírnak hltszönhe|i
cllerjtdixógrtt. fieg a legrítasz.
téltosubbarr tílzó honyhákbrn ll,
nsgv bet§iiltl,et §xlrzcll nevénelt
nint b$rrnilyerl kávéil,rl zemeto§
és nemes ire§lló§zfre, Ezeníelül
mint iin$lló ólo}mi eik} * tei l
k*yervt - megonnyi milltó [&zl.

l§ 
{§§zony szeretetót érdomelte [l

=Framck

lirr lrilLclert t,isszagonrlottatrr mitrtlarra, atni rtiíl vrrll.
anti nélt_em alkor gondot, késóbb megnyugvást 'irozolt
és. . . felóledt bennem az az érzés, amel! csák olyan ern*
bereknek jut_ osztályrészü_l, akikét koúolyságuk- é.r szi-
gorúságuk ellenére is általános tisztelet, sz'eretet és meg-
becsülés övez,*- Azt kérdezted, pajtás, lrtrg.r, milyen enrtrer á
tanár úr?...

__Habozás nélkül, épírg1,, minl annakiclején az iskola-
padban,^ py_ug9dt, határozott, lrangon csakis- azzal az egy
szóval felelhettem :

** Jeles !

A]!Ísgyar cserké§zmoz8alom hiv. tapja. Megjelenik haYoDte két§zer. Kiadja a Magyat cserxeszmozffim. Á 
"zefkesztésort 

és a kiadá§ért Kosch Bóla dr. íelel.
§lÖflzetérl ára 6 pen3ő. €gerkigzcknek, leventéknck, tanulóknak egy évrc r pentO (egy ösrzegben küldendö be t). Yállalatok--.glt.gG€ll öra o Pén8o. g§érN§§zGxnGK, l€v€ntél(nGl(, tanulól(nak egy évrc 3 pen36 (egy ösrze3ben küldendö be l). Yállalatok-
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§zcrkesztőségben

Fiatal óriás; Ugy-e bámulatosak a verseim, szerkesztö
Egetverő tehetséget érzek magamban!

Szerkesztő: Akkor igyék egy pohár vizet.
§íaiat óríás (meghöki<inve) i'tUit.tl
§zerkcsztő: Azért, mert rorszul érzi magát!

ura

Tanár: Most elértünk a Magas Tátrrinál
de ezt rna átugoriuk és rovább megvünk.

a Lomnici csúcsra,
Knpható:
BünÁp

MÁTllÉ nÁDlÚilÁt
E § T, v., sanIINl.TÉn 4.

'j
*,!

, Atya: Ha szabad kérdeznem, hogy tarrril a l.iam?
Tanár: Az emlékezóképessége az kitünó"* Hál' Istennek! - örvendez az atya.
Taná*: Igen, igen, ha hibát kővet el, azt nem felejti ei,

nerrr állantlóan ismétli.

* §lvitteti a búró úrnak a levelet?

- El" De azt hiszem, nem tudja elolvasni, mert vak.* Már honn{.t gondolod?
_ 
._ Onnét, hogy hárolmszor is morrdta, hun a kalapod, pedig

a fejemtn volt!

Gyors tempó

$n§tngfteppr?run

ű'tlnafrra&r,
r íölöx§t6 KitlYEu.r§T §lQtG^trilt .l

oRlot{ n^DlÓ
of,toN HöP^ucx
pRloll fiÖrÁn
onlQN HÖ(^xc§Ó
on§il fióúípl
onlox rÉ).Yl§Ö

on.o{ r§nÉxpin olxrxó
o§loll V lLt^},ío§ v^§^ ro
onroil yltt^1.1 o§ kivitórö
o n l o x vltlAtlo§ 6yon§röló
O R lO r. vlIlr}ro§ Höp^ nxA
A1 oRlox MinxAcIKK§K!


