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KÖNYORÖC]ETEK
A hosszú évből ezt a szép napot,
e nagy napot mo§t adjátok nekik,
emlékezzétek apáitok
és testvéreitek véres harcait.
A hosszrl évb6l a szép napot...
- Magyar ligsötert imádliozzatok !

Térdig jártak vérben, övit a halálban,
S az ólomesőben, a golyóhullásban,
csak állták
a vártát,
csak állták
s vlgyázták
az anyák és lányok szelíd álmait

- Az éghez forduljon ma a lelketek,
halott katonákért könyörögjetek !

Ott álltak végig a harcok égésében,
ott vesztek, ott haltak a csaták tüzében,
hát gyu|tsatok nékik ma tl is tüzet.
Magoson
i|obog|on,
mindig meg-
maradion,
ra$/o8jon
örökmécs,
églgérő fáklya, a ti lelketek ;* Magyar honvédekért könyörögjetek !

(HősöK NAPJÁRA}

Ugy könyörögjetek, hogy nyíljon meg az ég,
nyíljon meg az ég,
táruljon a menny,
hogy lsten szemén
fényes könny legyen.
Süssön le az égnek
mlnden sugarat .

szálljon le a földre
mlnden angyala,
hogy a halottaknak,
csonka halottaknak,
derüljön ki újra
véres homloka.' §ientelJétek nékik ezt a nagy napot.. 

"

-- Magyar katonákért imádkozzatok !

Magyar katonákért. Apákért, fiúkért,
élókért, holtakért és minden magyarért,
trki o§ áll most, vagy nkl ott ye§zett,
lángolJon a fáklya,
s égigéró lángja
legyen a ti imádságos,
magyar lelketek...

- Halott katonákért,
élő katonákért'
könyörtigjetek ! Fazakas Miklós

§I (í I§, rrc y § cr.Iq t
, N.t 9fF. c$.§ PaPrrt szenteJjÜnli a; esztend,őben a hősök tiszteletének. Ez ttllsriqosan olcsó és naauon eauszerű doloauuina, A nusok llsa,Ielete nem_ olgan, mint egy néunap uag17 születésnap, hanem fromolu kötetesséa."áldozűős élet ! r'l;múliék eI.1ap,,hog.g.ne gondolnlink arra : "űiuet taitoziíÉ ;-ii;ii:-őtiűiői'z'*iiáilaririőű,ő"nőőőíi'"íaíiiilaraiií.

aQro egaenl'erdekelnk mellőzéséuel, a rdnk hdruló kisebb-naggobb nélkülözések iókeduü utíIlalásdaal, a belíő 1roht haslgeiés lelkes uédelméuel. . ._E?t eludridk, megköaetelhetik tőtünk ŰŐk, oiii etiíűííri'aáíii'i*Hazaért l

l.::.::Ö§:lÜiÍy,ülltiiÜi'y:k:E;,:WÍi,f",,,,txi,an!!:;ii{nr;::,ity{{ij":,*+l,r,:W,í,r;,:t,t,*,,ílt0?ut softan sokkal többet szenuedtek elesett baitdrsaikndl!_ E3,ek előit egy élet tíII még, ame[get csonkán, bőtegen liell'uéqig-álniök, ami sokszor a hősí haldlntíl ís nehezébb.. §gg.tiiux ők;i: aÁriiűtii- rrit 'l';'d?;i'|-"iiari-'irriierűiő;;;r:;;;r;;í;íi
Ezek éIő emberek, akíknek nem eIéQ a puszta tisztelit"l

I§e esak a háboru hőseit ti§ztpÍlÜk, lranem ueggük észre a béke, al, itthoni munka, a hétköznapi élet szürke, iaénu-
lrlr! Iog] ,hőseit : édesangdt, édesa.pa4_ funttót, iűin, áii*ást, parasztembert. .. Éűr"íi"ri;őr: ;';í;;;;;hi'i'efa
T:!:;űf:í';irteren 

ezert észre nem uetl, sokszor nem eleggé megbecsüIt hősei ! Tanuljunk tőlük, segílsünk nekík, szei:essük,

Fíúk l lgg iinnepeliük a Hősök napidt / *-v

9,1inlai hífu,úá



MJÉRT vAGyoK C§ERKÉsz r
(A iUCs.,pályázqtán t. dtjat nyert,}

Amikor ezt a kérdést oloasom, eszembe öttik egg kedoes, régí emté-
!&m, Uga mdsoilikos. elemisla lehettem, egg tauaszí oosdrnap déIelőtt a
templomból iöUünk kI és a3 úlon mellettünk a helgbelí polgáti iskalús
aerkészcsapat haladt. Valamí ünnepségre mentek, cserkészdlszben
aoltak a |ltlk, nagg úroaldnghaias kalappal a |eiükön. Akkor rnúr
tudtam, hagg a xerkészelt a természetben srerutnek t*tni, nagg sótrak
alatt táborosnl syaktak és nern féInek eggedül éjtszaka a nagg erdőben,
so/c sr/p és érdekes dolgot íanulnak, |egyelmezettek, olganok mint rl
katonák. Láltam, milgen szép ruhdjuk uan, mindenkí őket nézi, amikor
]aürtszóual véglguonulnak a udroson, ők ped,ig komolg arccal, |elemelt
{6uel, büszkén, öníudatosan lépkednek. Csoda ió dolguk lehet ezeknek a
cserkészeknele ! EllenáIlhatatlan udggttt éreztem, hogg én ís cserkész
lahetsek, Szerettem uolna eggenesen odarohanni hozrátuk és odakiúIlaní
nekik : Én ís cserkész akamk lennl l l{add mehessek ueletek ! De
tud.tam, hogg ez nem lehet, ígg rrak Édesapúmnak mondtam : figg-c
Édesapdm, ha naggobb leszek, én is cserkész lehetek ? Meg is kaptam al
tgérelet. A caerkdsz|iúk peilíg uonulíak íouább, én meg szomor{lan és
itlggkedue nézlem őket. .,

Aztdn, amílror harmadíkos letíem, megalakult a cserkészapród,
.sapat dz ískolúnkban. Perxe rögtön beléptem, Talán nem is uolt akkar
núIam baldagabb |iú az egész kötng{ken, Nagy lelkesed,éssel kezdtem és
kezdíünk nekt a cserkészmutzkának. IVIost is magam előtt lőlom a kis
.csapatal, amínl nótázík, iálszík, aagg komolg tekinteltet, esillogó szenekkel
hullgat ja Nimrdd történetét.

Míért akartan akkor ueikész lenní? És míért lettem cserkész?
Akkor a küIsőségek uonzottak, nem a benső tartalomért, az eszméért
lettem csetkész.

Aztón iött a2 aüatá§, az eíső tdborazás, Kezdtem ígazdn cserkész
lenní. Ákkor mdr érezlem, hagg ez az egész nem csak azért uan, mert mi
ki akarunk tünni a többiek közüI a tuhánkkal, a köszönésünkkel, a
|eluonulásunkkal Yan eg!] nagg eszme, egg céI, amiért míndert csin.dliuk,
Teltek az éuele, Kiscserkészb$I ,,igazl" cserkész leltem. Próba, portgóNds,
műsoros előadds, haditdték, ncggtábor, őrsuezetői tőbor mind-miruJ
úIlomtísat cseiltészéletemnck. Lassott öreg cserkész lett belőlem. A cser-
készetlőt íald,n múr míndent megkaptam, anit adhat. Megtarnzltam
núnden szépet és nemeset, kípróbdltam a eserkészélet gyönyörűsógeit"
liszta éIueaeleit, lltegíanultam tőlem telhetőIeg embetebb emberré és
maggatabb maggurrú uúIni, Megérteítem, hogg míérl uan cserkésret,
mlért érd.emes cse*észnek lenní és miért keII, hagg cserkész leggen * ha
megismcri a cserkés:etet - az a fiú, aki nagg dolgokat akar uéghczuinni,
akinek magasabb céliui uanno-k. És most miért uaggok cserkész?

Áz ember atnit'szcreto allóI nem akar eluúIni. Én is ígg oagyok a
cserkészettel, ezért is uaggok most cserkész,

A másík ok : Naggon tetszík a csetkészetben a rugalmassdg, a:
alkalmaakodnl tud,ás a uáItozó iilők köaetelméngeihez, Amikar élelbe-
lépetl a, áItalánas leuenlekötelezeítség, sokan azt mondták, ltogg a cser^
késret eluégezte küId,etését, mosl mdr neln időszerü intézméng, sorlt cl
cserules kimtllds. De nem lett ígazuk. A cserkés:mozgalom megmutatta.
hogg szükség üün rá, A cserkésr.ct nem diuat, anií ha kíélueztüttk és
meg{lnlunk, |éIreilabunk, A leaente útuett solt mindent, amit a cserkésret
tanított edd.ig, De itl uan a regöIés, ar. tlj, naggszerű próbarendszer,
á mag!]ax nép megísmerése, szolgálata, szociúIís munku melgik nagg-
fittn.ak ne tetszenék, A csetkészet míndíg ttttörő uolt, töretlen utakon iárt,
most is (ti irángba megg, példút mutatua. IIa e:eket a próbdkat ualaki
becsüIettel meldlliú és elméIped. ggakorlatí megualósítdsukban, abból
naggszerű mag!]ar |ér|inak kell aáInía ! Kis|iű koromban meg|ogott a
cserleészruha uarázsc., most az örökt|iű Eliomos gorulolat uardzsa |ogja
meg clelkemet,Cserlcészuaggok,mert érmfit, hogg i.It u helgem ebben a
naggszerÚ, mozgalomban, mert büszke vaggok rá, hogg tagia lehetek"
Cserkósz paggok, mert az új uerkészgondolat szeilnti éIetbe akarok bele-
íIleszkedni, mer! a úgi töruénghez touúbbra is tendülettenül ragaszkadní
akarok: Cserkész uagyok, mert szeretem a cserkeszéletetn a természet-
tútdst, a tóbort. o'

És c*erkésy uagyak az órsömért. Ngalc |itl, mindngájan másodíka-
sok, uiildmak, neuetőszemüek, cserkészek a lavdból. Szetelem őIcet és
sleretem őket tanílani, (Nem akarok uissraélní a helgzettel ér dícs-
hlmruupt zengeni al őrsömrőlo de ezt el kell mondanam, mert ez is |ctelet
a ctm kérdésére, ) Iulinten cserkéyztudú§amat nekik akuxom ad.ni és még
azon|elül is minctent, amít lehet, Éttékes oluasnitsalókat adok nekik,
beszólgetek uelük és örüIök ha lótom, hogg menngíre érdeklődnek íIgen
dnlgok iránt ls. De én ís'tanulok tőIük. Mind |alusl gaerekek i a tehet§ég-
kuíató utzsgdn baudlt |tttk lnternátwúbóI ualók, Aí, életükb6l, at éImé-
ngetkből, aníl clmonilanak, a falwól, a körngeretükríl, amtt melélnek,
áa ís wkal tanutak, Eggszóval pompdl |í{lk l lgen, értük uaggok cser*
késr, talú"n legnag gobbrésrt

Yhn mtg *ok mínden, ezemgi apúsúg, gmi mínd oila|űz, oilaköt a
cserkésreűez és ercknek az éIménue n egoan a lelkem méIyén, ile enngi is
elég, Fő ar, hogv szerctem a c§erlíé$retet, és tzluael-\étekkel toüúbbld is
lgazt cserkésr akarok lennl !

Fuíaky Istvún
119. cs" órsvezető.
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R§PÜtő t§§zEK!
(& }tcs. páiyázatán IV" díjat nyert,}

Sokat go*dolkoztEm azop, hog}, ha e§y§zer végle$ kilépelt li:r
isliola kapujálr s belépek azol1 a $.á§ili kapun, melyre qz van írvl,:
ÉIet, milyen pályára megyek ? Vajjon miiyen foglaikozást tarlogat
nekem az Éiet t . . . S r,ájöttem. nddig is igen fo5Jlalkoztatott a
repütőgép. §okszor néztem eltneretrgve a kék égen ú§zó. íi nap§ugár
íényében ezü§tö§§rr csilltlgó repü}ógépet. Milyen felséges dolo§ lebet,
ott a magasban, ég és íöld között lebegni ! Urqlni a gépet s trrdni,
hogy legyőztem a magasságot t Tudok én is lebegni n levegó ruérhe-
tetletr nagy teréberr s íerrn tudok maradni ! Milyen boldog órzés
lehet úgy tlszni ott, a magasságokban l . , " IJélni ? Azt rnondja tlz
a régi, nagyon igaz köznondás, ho§y : ,,Aki ntrer, aZ ],ryer !" S külörr_
ben is, akitrek a lelke tiszta, nincs oka a félclemre l Meri ott lerln
Isten kezéberr vagyurrk t Ha Ó akarja. tovább le}regünk, ha rrel§
akarja, akltor a gép lezuhan a pocsolyába, amit mi F'öldrrek neve-
zülrk s a pilóta lelke móg maga§abbra száll gépéttél, egyelieserl az
Isten eló. Félni azonban nem kell. A pilótának bátornak. erősnek
§ méIy§óges hitülrek kell lenni. Bz a repülés három főfeltétele, §I-
határoztam, ho§y pilóta leszek, Akápmilyen akadályokat, rrehézsé-
geket leküzdök, a kltüzött óletcél folé nézek § le nern lépek a hózzá
vezetó tltról, Piióta leszck l Mert érzem, hogy Isten is annak terem-
tett, a§nak §zánt l § há egyszer vágyairn netovábbja teljesiil, én.
leszek qzn akí a legtroldogabb lesz qz acész íöldkerekségen l

Ma nohéz idóket él0nk, §rllyos harcok dúlnak a vilÁgou. § ezek-
bea a harcokban kik azok, akik t4lán a legjobbak közülúnk ? A
repiilők ! A fiatal, életerós, áldozatra-tettrekész repülók l tr{ilyeIr
haláltmogvetó bátorsággal Áldozaák ifjtl életüket a haze §zenioltá-
rára l Mindon lns§bec§ülé§t m€gdrdemolnek, § én pólrlát veszek
róluk, Tanulo§ tólük s igyekszom, bogy én is olyan l,itéa, órrfeláldoeó,
a hazájának bírnevet, dicsösé§et *zerző pilóta lebessek, mlnt az a
sokszáz dorék firl, aki most kinlj, au orö§z fronton, a légi harcrnezőkötr
vtvjá az ellsí}séggel óriási harcát t

Kal6nyi Miklós
,/ _ c§_
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A JüTHTT
. . . }stllfreni il cs(rhósztiirl,tl!l§t ós azt

Írlirldcltko§ ttlcgt arl(lln^! .* hanrrztil,t ct a
tof,adalomtdtc} utolsr! lfiolrdata is.'a tizcrrkót
íelavato[[ c§erlidszfiú ajkár<il,

1'óni bllcsi kezet szorílrrtl a cserkészfiúk-
kal, azzal az útrtrt:lrség végct is.drl,

Az cgt,bcgyült közönsóc, szülük, evertne-
kek, cscrkészek 1drrlullak 

-kifelé 
a' sZÓrcncsipolgári iskolrr kapujátr ái a naD§ütéses

utcárá. Az utca tulsó felóríjl, n ntár olv
sokszor látott cukorgyár parkjáLr'll a tavasii
szellőben átlrólintgitiakáz 6si íák vasl<rrs
rügyektől és rtpró lcr.clkókl ől ntc{súlt.<rsoclott
ágacskrli, nrintha ók is sieltek vóltta clsónek
üdvözölni a íelavaLott c§crkó§ztiúl(ilt.A tüvaszi ttapsugitr vóH,iAcstiko)qatía afiúk örömtől rugyogó orctiit; l(ovtii.§ }cri-két perlig sodorla iiracár.al kifr:lé a kanun
a fiúk ds izütők áradatá. Őt llcln vlirta seirlti_
Egyedül volt. Nagyr.ur egycdtil.

Mos{ kr,zdett c§ak vál-ót)all gtln,dolkozni
az elmult ünncllség jelerrtősdgd.ri': , telrril
nrtir valúdi c§erkó§z tagyok ?-!

Amint liiért a kapurt. léuteil nresuvorsí-
trrtta. A vosrlti állornás'fclé is.vckc7fií. ],la
nagyon slet, még eléri a dclclÓlt ícl tizerr-
kettókor j\llsk<rlc' íeló induló ronatoL.

l\íindcnrralr nrcgtctle czt az utat, hiszrltl
vidékról \.ollu{tal bcjáró tanuló volt, a pul-
gárl iskoln harmlrdih osztálvábirl]. ÖzÜ,rv
cdesatryJa tlarkányban lakoit, AtyjeL csÜit
aliq egJ €§zterldcjc temcttdk el, n vilácháb*
rtltrall szcrz(ttl bctccsdgc !itto cl a iivirkrr,
föltl-rögök utá. nrclüct-'cz-clőit olv *zivu*"r,
turkfilt ós rcndezÉetótt a hrrrkárrvi lratítrban.A Bazdátlallul niaradl. |lírr lltlld íöldecsl<ét
most _n roliottok vették grlrrdozásblr. }'eriktttis c_zcl; ncvcllettók, strgíictték.
_ _Edesanyja tnegcttí{eate, hogy t:serkész
lei€§sclt. }crittck cz voll nlilrdcn ítlmg. anri
a tnai llapon va]órlr r,álttatott.

Uthan az lillornár f.:id rclrduzccttc g(}nclo"
Iatait és az litólt kis ünllep nrinrlcrr'ielcit-ltcietlcrt rtluz?ünatát lgl:elrczett vissy'rr-
r-arázsolni emlókóhc,

l\lil is rnondott Tóni bácsi ? *- lgen, Azt
mondla, hogy -, fitll<, a rrapi jdp5|1gY"6.*
iekről tneg nc feledkezzctek. Nvilkkendótök
csontóját addig ki scm kölhÖtitek, atrríc
azna;l valatni jót nem csclel<esztck,

J\Iáris irígyclrri kezrltc Jálius Zolit. aki.
ttek a mellén olt ékeskeclelt az ólelinerrtó
kitüntetés. A Tiszából úszva metttelt ki esv
fulladozó íirit, ezért kaDtn a kitüntetóst.""* Vajjorr én rnlkor -kaphatok ilven k!
tiintetdst ? Nen1. Bz csaÉnem lehetetlen,
hiszcn ahol ó lakik, ott nincs ls naqv folvó
a._közelbell. Va8} egyriltalában lesz]Ó mótt_
JábAn c§nk egy§zer is jót cselckedni valak!vcl. Ha igetr, figy vajlon mi is lesz az ?A §Brkon élesen kányarodolt be az rlt
testelr egy flutó. I§agyot dobbant a szÍve.íelíut a_ jrtrdára, rrek-iinegy egy fának s ó
mald .odaugrik ós hósiescri ei§ő scgélybcn
ré§ze§íti az utn§okat.

Az autórlnk azorrb&n §§nrííii kg(yg g6rn
volt a haranrbolhoz. Máris egyene§en íutot!
tovább Ilz tlttaslcn, míA az üica esvre nzű-
külő tAvlatában cl netn"nvelte az uTóa uora.
§zomorúan nézett F'erike utána.A vonat rnár ott állt az állomáson indu-
lásrn. IJgykedvűen szál}t fel az eqvik hái-
rnadosat.rllyri hocsi íülkéjébc. lllri§t ismét
azotl járt az esze,.hogy hátha ma a vonaia
íog k_í_síklntti s akkor niajd jöhet ó bőstcttei-vel Nyugtalarlul ícszenÁeti, az ülésen. Pró-
báll,a magától elhesescti,i ezeket a sonoszgondolatokat, tle sehbgyan sem bír"ta. A
robogó vonat kerekei ls mintha ót csrlfolták
volna L-atloA4slrkkal : Gváva vaw. aváva
va€y.. : . ._ Er 

-közbcn 
rá esimélt, rroŐ' rritirCaz

amlről eddig gondolk<rzolt. csdpa ÖÓnoszsác.
A második állornásnál rnár ló kellott száü-nia. A vonat trsgyot zökkcrlt, Legzállt a

vonatról és elindult csertdesen a íalu felé,Nagy ldlekaetet vett su erős íöldszagrl

tliv;rszi le vcgrlből. Úrczt e, lroct. & kclra
m(,gda§ad tóle. llost ismit brrTáossáp ön-
l.öttc cl. Mintha jóval nngasabbnák Örcetovolrra lnagl{t, mint máslior. Iqeu. Idáipcsak i.nint szürke diákocska léóesetett ö

''i]uban, 
ntost pedig mlut cserkés-zfiÚ, olyaneppt!, lnint a gazdag intézó úr cserkész Íia.A lclke rnegtelt lsrnét büszkcséssel. végic-rlézctt vadonatúJ cserkószruháííi'" A szÖiíe

egy pillanatra nregakadt a nyákkcndőjének
c§omóJán. lsnrét a, Tótti bácsi intelmel kí-
noztlik, gyötörtók. {

--" IIát dn nrég ma jút §cln tudok telrni
scrrkivel 1 !

Áz áIlomásr/rl többen is igyekezt*k vele
t,gyütt bcíelé a íaluba a poibs útotr. Esv
pillaltalra rntgáilt és hátraicklntett. PillaíÍ-
tása megakadt ügy öreq anvókán. akl dör-
nl,etlczó léptckkcl-hatadt a hátán' hatalihas
naíJy bat},ul, cipelve, §legvárta. Amikor mol-
lóje dt1, kedveicn mecsiólította.
_ - Kedves néllént, ingedje meg, ho§y a
i}íltylit, lrcvig},enl, látom, hogy igen ne}iéz a
r:sonlág és messzi vatr lnéf ri-íalÜ !
_ Az anyóku 1ledig fel scm.tcktntett rá, csak
kczdtc .a _nraga rnondókóJát mindinkább
clnclkcdő hattgon.* Eredj intten tc *ölvök, Ismerem tnár
az eífajta népséget. El ákarsz íutni a ba-
tl,untlnal, Vagy talán borravaló[ akarsztőleln klcsikaini. Nincs nekcm effélékre
pdnzenr.. Csak eridj békével, amíg jól megya do'lgod.."
_ Az üreg nóni móg tov:ib]l is dohogott, de
}erikc rnár abból-alic lrallot,t valírnit. A
lábai.gyökeret vertck i egy hang nem jötta torliára., §zégyclte lnagái. Miiherr erójet
összc kcllett szednic és -mcgg_vorsítva lép-
tcit, siclg11 mindl elóbb hazá._

IJerlt a fáluben a templom etőtt találko-
zoLL az irrtózó cscrkész íiAval §z Míslrolcrajrirt a gilnntlziunr harmatlik osztálvábo.
Azelőtt lneÉ scln látla volna Ót. lnost -pcdig
az álla is majd leesclt a csoctálkozástól]

I'iros aér és íehér organa,
aér é.s uirúg bóditó illata:
Mújus.

Kihulló aériink minden, c§e\Pie
A magyar szabadság sarshbiósztje.

Fahér airúgoh mi.nden szirn?a
hlinlha a kihulló aérből nyílna.

- Piros uér a háborlj jele,
Fehér uirág a béhe gyerrnehe.

Egbe száll u uirág illata,
S az illat-tenger hönyörgő ima.

Uórből §ariad.t íehér uirágok,
Ne víínjék egiy Percre §e-imútoh.

Szálljon az illat |el az égre,
Es a hiömlő aérl megigézue

Á régi május c§end€s, tiszta,
Szent vi.lágát imádkozza vissza!

I}unnvölgyl Ltiszló

hozzálópelt ós megszólította, * Jó mutlkát,
--. Légy rósclt l- Tisztelcgtck cíj),m{snrk
katonásan.

.- 'fe is cserkész vaÉy ?._ .IBen. r\la avattak-íel.
- Orülök ncki, hogy lesz a faluban eur.

cserkész barálom, akivel cljátszadozhatdrir.
a vakácló alatt.

lrélkli-t lengedezó nyakkeridOt, tetrai iia-ioi -
ságot vett mcgkérdezrtl tőle.'* Morrdd. te
ma m$r tettól Yalami jót ?-: ó; igen.-HÓi-mág'im tisztttom r

cipömet, hol fc]viszek,á konyhára €ycipöme t, fi ol f clviszek á roniíiaiá -eriy: ii?ui
vl?cL s e2,1,et már meÉ is van a napi iótcttem.* I{en. Ertern. Hát szervuiz.']\lonncm

ti§ztllom meg a
,yhára ecv veller

Fz a kedves hallg s Feri nyctvét is tnes-lotta. Meglálta a firt n.yakliban a csbniioldotta. Meglátta a* firí nya

- I8en. Értern aíennem,
kell mrrst.

puiáB, át-e holtak bllodql-
mába.t§ll.

Mintba a hálottak akartak.volna rij éleire
kelni, t tavaszl

* Jó mutkát l * Légy résen lAzzal mint akit fcjbesrütottak. úav tén-
fergett hazáig Fertk-e. HÓt ez is iótctt t
H_is3p.4 ó_ tnindcnnap nroga ti§ztítj;r ki a
clpöJel, ó mindillrngD me{a hordiil fal a
vJzet 9 konylrára na$iában"íotbszlir is- IJtlliüIönösek az embere&t de sokfélék a jó-
tettek l

Aznap délután ki gern mozdult otlhorrról.
Fste sokáig ncm jött álom a szemére. Ami-
'(0r 

vógre elnyonrte az álont, kinrrs ólmokgyötörtók, Látott kistkloLt voltatot. ö§§ze-tört autókat, jajveszúkeló. vérben fbtrelrső
€mb_ereket, tüzvészből dgó rulrával rneriÓ-
külő asszortyt, amint gyórmekét Éörcsö§enszorílotta kebléhez.,. ós ó telietotlenül
nézLe a kínokai, lábai hozzá voltak a ítild-höz tapadva, Izzadt homlokkat íáradtan
ébredt.

ú

I.'eltálnadá§ napja !irradt fcl DznilD.
F-erike cscrkészrtttráját öltöt|c ma(ára. Szö-
rnorúarr iépett kl az-utcára. Síaga iem tudta
hova indul. valami húzta ót hii'elé a tenrgtó
irfutyába,

cseltcesen lépegetett a tűzó tavaszi
tybon. ]\íecilletódve léoett he a tl
vs§tIYesetl rcpe8ef,etl a luzo üava§zl llaD-

íénybo_n. 1\íegilletórlve lépett be a tcmeió
korhadozó íakapuián. Át-a holtak blrnrlgl-

űláiuá 1?43.űan }iclni, n tavaszl napsugár csókia úcv csalta
ki a sirokból az életet. Á íú üdc-zóld'"páisitja
xcJnl, n tává§zl napsugár csókia úcv csalta
ki a sirokból az életet. Á íú uddzóld'"náisitla
tncgcsillant a dClclótti harmatban, Á tatón
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az apró dlélrk zöld lcvóllrék boldopan tan-sikáltak kihajlott, kigönpvölődötT rUEi-párnácskáikban, A rn]andÚlafa lilásfefiiir
virágocskiri gyengéden hajoltak a feie feló.

AhoÉy bánatoakis íelét a íöldre sieÉezvn
lCpkedett, tekintete mÓ(akadt esv o"icinv}is tavaszi bogárkán. Áz esyili"f űizátoir
vefgódött pettye§ kis szárnyatúal oqv hatal-
ma§ pókháló gyllkos rengeiepében.--

Hirtelcn lehajoIt. KlsrabÁdította & kis
bogárkát a. hálóból. UjJára ültettc. Az pedigpolqogan bontogatt& a §zárnvait s ví§an
repült tova az eicríénvű nansittésbcn,

F'erike le|ke tole lc[t iósásaal. Széovetr-
kczvc ndeett körül, hosy rreiö Mtta-e-"mJs
valaki. De lroldo* volt,-ntcrt csal< az éeboi-lozal borult cscndeselr ícic íelé. mlnt*eev
végtelen gondosan clisaz-ított nagv kd'É-
színű takaró és aki ő[ Játhatta, af'azon isttil v<rlt v§lahol a magasságban.

Mos1. már telve ólctkerlvyel lóDeÉetctt
tovább a slrok közt. Itíéq arra is vlirvázott.
}togy léptet alatt a íűszái'meg nc §ö;büllön:
virág él(,tót kl nc oltsa. Odóbb k'Í§ maaár:
toJást talált íészkéból kicsw, Visszahelvezte.
hazalclé menct eqy óhes kis claánvialkó-nak odaadta a *ionébon tízóraiiaü el"vltt
kis kcttyerét, tsent a íaluban Dedls a lomDlom
előttl tóren egy duzzsdó kid ersZénvt faMlt
a í_ö_|dön. Bevltte a íóiegyzói irodábá, Éppena íóJegyzó er§zénvc volt. Soha ennvi lóictt
€8y napon. Iltíntha c§ak órcá váit i,olna
mlndcn lótett ozen a íöldön. Pedi!í csak
az történt, hogy Ferike megtenult iyltott
szemmel Járni és mefltanultd azt. hofiv ió[
rnindenütt lehot tenrú, ha a sztv'tclie vbn
iósással.

&ailványl ütió

Nem tudtok távoli §zép,vidókre ui
lében" Nem a távolrágtól függ a tábor rikere t

3



(§löljóró beszéd. * A tcremburáiát, ile
nfl1;.r'ttrt hnldoklunkl * Forgószínpad-
úscndélet. *- A tálror szenzácló.ia. *-:tlil
keres, az talál. - §zílárrl hnlmaaáltapotri
olőadúsoli" * A tábor kutyájn ielontkez-
zóli n pnraucsnokságon. * }rogyan le,het
ingyen eeokoláitóhoz iutni ? * üíóhnng.)

Minden hóborús nehézség ellenére, - csakazéríi,s" *-
rnegualt -a 22. -országos őrsuezetői túbor, A' M. ci.- ttóíűiiii,ic"rr
tarl l cl,,_ !!9c.u . luzga olu asóit tú j ékoztass a u tábor esemé nűeirői.
A7._ alu0blakban a budapesti túbor életébőI kantok eíu ki*ízelitőt,...|7ószen sokoklaiú szemléletben. 

- 
ieii-''ÍÍt" ŐIUii,;napló.latól kezdue a ]|I. Cs. tudósítójtinah irdsúig minrtei.Amde ldssulc a meduét' 

*

Két íil1 beszélget a túbar megngitúsa naP!án:
-* Te, hángan ís vaggunk aoltaképen a táborban?
** Nern tud"am pontasan, tle úgg 8*900-an lehetünk"

w;;ilf,,#,,;F,t#§xfi:ti,i:?:k!;i!::,;íő;;í::::;fi ;

IIungkép az eggtk Sorgtis)inpuaúilottlúsról :
,,Ilozz pénzt le|,ogyott . , . Iiapkortd a lábatí qa(}rsabbün !

y'.§a mongsz, mitú egg élelunl ktlticabogúr ! NŐ;n lehel iauI,ancolni néP.i lúncjt ! Inkdbb egg uidtl-m szöcsktire igueAi{:haslnlttani !"
L| g g anak kor a má s i k I tl r g ó s z í n p ad, dll a mú so n :
Htt-huu, hu-huu. (ltl úUathangutúnzús foluik, Éontn. tt

b ag o l y núl laí tanak. ) É g y l Uii ií Áíí raŰ-iŰ' Jií ii'i a" iir"'i,tt
|aruducskaldtszik ki,ntői u nápi t'urigtii ÍiiÁUÁ- trrllór:;"T;á:úIlomús uolt,

..A másih, helgen éppen eggmús ualldn tillua iauekeznak lcl

l'o|,íift ,í",of {lí'^li,if ,,Xíl,loif É,n\'o,!í;;!rr;*-"-".(AnnóÁ.

Egg ,,öreg rara'' napUitii<Sr :

,. ,,Ilg!4tryég nem uolt ! atáb<lr uíge|elé júrurrk, is rnéonem
ü.au sem_hóDíhar, sem eső ! Szinte hi<inuzik a sár'! PerÍio ho
|qy! uolna a n.ótúnhk, akkor aizntk is líeltene lennie, neűsáí.sarnalt:''

Moldv§

4

l.Ta.vaozl szél vi-zet

§zél yi- uot á. raizt, vi. rá-'8om. 
"i. r,i.gort,

A I!. Cs. tudósttójúnak |eljegyzésciből:
.A, túbor egyik tljdtiruágaáz'éíőenykereső porlga. áz őrsók
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dindulnak azzql, llo§ll tt délelőtt |olyamún uulanzi élméngt ltcll
tltélttiük. No uollak is éImények. Az eggik lúrsasdg éIménge
kimerült abban, hogg ,,Pu-takesz" eggik őstakója ráiuA-kiabúIL
A nztlsik őrs azonban múr komolgabb dalogra léll, és ezt, mint
az éIméng emlékét, huza is hazta atúborba,egy elhullott taglgat,A legmaradandóbb, _ igaz, hog11 legkellemellenebb ---, é!.
mónge annak az őrsnek uoll, amelgik portgája sof(lIt kél emberl
b.oíllestre buklcant" §zerencse, hogg ilgen csak egg uoll"

Az eggik látogató gonarUiot a ki(tltttdst batakban;
,,Ejnye, még kidllltdst is rendeztek? ! Ktuúncsi uaggak

mi lehet ! Maggarorszdgi népuiselelek. Hm érdekes ! .eddig
csak u matgókróI tudtam, De mennyí aan eren kiuüI ! Ugges,
hogg a |óngképeket térkópre ragasztottúk, mindjárt azt is lehet
Iútni, hogg hol talúlható az illelő népuiselel. .. Néprajzi ldr-
ggak. I|IiIgen szépen uan |aragtta az a pohúr uagg micsada !
Ahá, csanaknak híuidk ! Szép ! Ui maguar képzőműuészeL
Eddig kíssé barbúrnak találtam ezeket a műueket, de úga ldtszik,
hgga a |iúknak van igaza. Ez az ígazún mqg!}ar műuészel"
Es menngi köngo ! ILIagyars(lgismereti, helgzetismereíi, .sors-
kérdéseink irodalma. . . Pomptls ! No de hiszen ezeket a
köngueket itt nleg ís lehet uenní ! Ez ís eserkészuáIlalleoztis :
f é r f i e s e rk é s z ek k ö n11 u te r j es zíő tl á|l al at ot k e zd emé nlt e z lek " y e s zek
ís yalamit,"

,l.

A IUI. Cs. tudósítójánalc |eljeggzése.
Amíg a túbort lútogató előkelőségek a Főcserkész Urral a

kiúIltlúst nézlé.k, én éppen kinn úlltam a kiúllílús előtt, Ilt
ütötte meg |üIemet a túboti hangszórón közöIt ez a mondqt :
,,A lábor kutgdja ielentkezzék a parancsnoksdgan." Eteínte
iem tudtam mire uélni a dolgot. I{ésőbb megtudtttm, hogg ez
uolt a megbeszéIt jel arra, hogy a |iúk a ggülekezőIrctrg közelében
elreltőzzenek. Nemsokóra kíiötlek a tábor lútogatói a kiúllítús-
ból és elindultak a zászlórúd |elé. KözeI s túuolban egg lélek
sem mulalkozott, mintha kihalt t:olna a park. Még nem is voll
mindenki |.önn a zószlórudnúl, mikar hatalmas ilörren{.s rázta
meg a leaegőt. Elképed.ésre nem valt senkinek sem ídeieo mert a
köuetkező pillanalban óriúsi hairá üvölíés és kürtharcogás
közepelle mcgeleuenedtek a körngező bokrok, és a tábor 90()
résztuevőie pillanatok alatt |eszes uiggútzba sorakozoa tillt a
ggü.Iekezőléren, Ilgen meglepelésdús |ogadtatúsban nem anlt
míg rósze az edlligi lúíagaléknak !

Naplótöredék az eggík |ítl |elJeggzései alapiún :
,,. . . Mi sdrgák túmadók aoltunk. IlIár az éjjel eluonul-

lunk, hogg kivüIről tudiuk aégrehaitaní ttimadri§unkat. Az
éiiel folgamún csak kísebb partíz(tn és eitőerngős eggségeink
harcoltak. Reggel azonban megindult az áItalánas támadús.
A hangerősítő berend,ezés többsz,ar is gazdát cseréIt, Csak akltat
saináIlam; hogg nem aaggok kék; amikor a hangszóró be-
montlta, hogg kúr az ellenóllásért, merl a kékek múr csak
szórvúngosan tartjúk magukat. Amelgik kék megadja magttt, a
|ogolglúborban dupla adag reggeli is csokolúdt uárla. Azt
his*em,, ez naggball el§segí.tette, a sárgtik harcí szelleméí ds a
bíkek megliiré*ét""

*

§olcaí {elreíne még idézgelni az elmult e§em.énqeket, de
erre sainos mó? nem tutia a helg. Ebből ís lúthatia mind"enki,
hogg szép uolt, !ó polt, éydekes u*lt. §a móg azt i.s hozzútexzttk"
hagg a Főcserkász'ar is mríl ,:+l! eléqrduc a !óhnrban lóltl{!.akkal,
mirt!"ttl drnnri,:ílttnl SZp!"
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3ront Lárzló vdrot{ban.
Csodálkozva ál|tak meg a nagyváradi iárókelók nagyszornbaton

délután a Csengeri-utööi §zent Lásaló diákinternátus elótt. Körel
nyolcvan ííata| to'l,ok harsogó dalolása ortromolta ugyanis a nagy épület
íalait, maid vlltakozva yef§- é§ balladamondásra került §of| yégül tán.
cog lábak alatt dübőrgött a padló a kanásztánc, patkótánr rltmusáre. -

Ml volt ennek a Nagyváiadon blzony szokatlan dolo3nak az oka I

ltt 3yülekeztek r gyekoroltak esti előadásukra a Váradra érkozett regös,
creikészek. Hat iáros, §udapest, UJpes, Rákocpalota, Makó, Kolozsvár s

Pápa ősszegen nyolc re!öshadának cserkészei találkoztak Nagyváradon,
hogy lnnen az erdélyi lövészkerület me3hívására ellátogareanrk Blhar
vármegye falvalba.* 77're8öscserkós: vállalkorott Brra, hogy a Blharban most lnduló
él szervezkedó lövésrmunkához alapozást, lelki elókészítést ad a íal,
vaknak, hogy clvigye a vátos üdv§zletét, megbecsülését és szeretetét
a faluban hogy ébressze c ébrentartsa a szórvány,ma6yrrság öntudatát,
magyar faiáhóz és népi kultúrájához való ragaszkodását. Ezzel kapclo-
latói felaáata volt a-vendégtáborozásra alkalmas szórványvidéki firlk
íelkutatála. N{h{ny had arra ls íelhasznílta_az alkalmat, hogy falutölté-
netl adatokat gyüit§ön az orrzágos Telekl Pál portyátóversenyre. Ter,
mészetelen míndannylok íeladata volt az is. hogy regö|óssel, 3yermek,

kedvelt" slágert énekelte, midón megielent a kísért*t * akko*ít c§apott
a mitséín sejt6 Ubul f€iére, hog/ ai (t. i. Ubul íe|e) rréles ívb*n egyenest
bíró uram lábához repült s a vezetö nagy derültség kölepetté pafentálta
el Ubult, ki halállal bűnhödött a!éft, mért id+6enszelleműi magyar*
talan nótát m€rt énskolni

Természetesén a komoly élmények lem maradtak et, A tréía,
iáték, nóta után §send§§ bepzélgetésben lrmorkedett d íalu és a v{ros,
r a firjk bilony íá|ó szívvel látták. mennylre-elhagyta népünk ósi kultú-
rá|át. §zalárdon már nem tudták a §ralárd alatt íolyik el á Berettyó
kezdetű, szalárdi eredetü népdalt, de - becsületükre váljék - lelkesán
dalolták, amikor a §efké§z€k megtanították ezt a régl, idegen uralmat
panaszló, szomorri dalt.

A vé8cken...
A legvldámabbak arcáról i§ eltúít a mo§olr, amikor megtudtuk,

hogy pl. Ol{hszentmiklóron, ahol a kötrég 90|o.a román, alig néhány
DeÜidn, Tataran mellett számtrlan Nagy, Méhes, Juhágzl §zabó nevű
,,román" él. Csizmás, íeketeruhár férf|ak, mrgyar viseletű lányok,
asszonyok ezek, de románul besté|nek és hagymrkupo|ár görögkeleti
templomba járnak. Fóleg gazdaságl olok - amlk t rortánokkal vrló
házasodá§t is elösegítették - g a kisebbrégekks| való helytelen bánás.
mód ldézték al6 ezt at elszomorító disgzlmíláclót. A crek6lyszámú
oláh bevándorolt - kb, l00 éve télepítétto óket az égylk natybirtöko§

- nagyíokú adómentességet ély€zett| vagyonorodott s óletmódja kívá:
natossá vált a rzegény magyar lakosság €lőtt. Egyrészük magyar érzelmií
r hajlandó volna őlei hitérE s magyar nyelvére vlssratérnl, crak többször,
állandóan kellene lelkéb€n á fia8yar ía|iság, ma6yar vér hamu alatt

délutánnal vlgyék vi*za a népnek 6si műveltségét, hogy 3yermekén át
hódítrák mer a Darasrtráí §zívét s hogy magyarhódítrák meg a parasrtrághódítrák m§8 a para§lt§á8 §ztvét § hot/ matyar
módon szórakoztassák a magyar íalut"

laooangó oarazsát élesztenl.' ' A-szóivány-magyarság gyakran a magárehr6yotttág. kínzó gondola-
talval kü§aködlk. Llto8atá§unkkal, rcgölések-

A vándorlás megnyitóián, a na8yváradi
ünnepélyen erós lelki kapcsolatot taliltunk
körönségünkkel s mindnyáiunk srivébe mar,
kolt báió Atrél Édé erdélyi fólövé3ríne§téf
előadása. mely keserü szavakkal emlékezett
m€t a szóriánymagyarság helyzetéröl és

nemretiségi kérdéseinkröl.

Vóglg 3árrétcn, Réerl|{n, Hogykörön...
A Váradon tÖltött mozgalmas rrap után

éitszaka lndult útnak a 8 hadrr osztott re,
gös-sereg. A csoportok különbözö idóben,
vonatlndulás szerint távoztak a közös hálóte,
remból, l képzelhetó, ho3y ez nóm. nagyon
íokozta éitszikai nyugovónk zavartalanságát.

.,_Mikor azonban klérkeztünk a fa|ukba, elíelei-'iotttik 
a nyugtal*n éi*zaka éa utazá,s íáradal"

mait. Mog' ls volt erre az okunk. hisren a

köeségek s különöten a magyar lakosság nagy
örömmel, vendéglátó szeretettel íogadta a
firlkat, örvénden összo ls verztek a leventék

,l( is llilrari,,don$ó"-ielöltek

kel eren ls lgyekertünk enyhíteni, de gya-
korlatibb re3íBé8€t ls adunk a szórvány-íitik
táboroztatátával. Nylron táb§/okba gyüitj ü k az
tilyts, értslínps, sze5ény srórványvldóki magyar
íirlkat o magyar rrellemot, matlar érzést, ma-
3yar m0vcltségct és szórakozást adunk nekik,
högy t€ri€tzthessék íaluiukban is és maid a

magyar faluvezetóknek l8arl támaszaiyá lehes-
senek. A Vo3zélyezlctétt falvakban több ven-
dégtáborortatásra alkalmar flú nevét lrtuk össze.

A tréfór, iátékot a römánok is rteretik,
Égylk helyen dongózás kórben románul ösz-
gttb estéltek § m€gtárlyalták, hogy ütlk la a
sapkát * per§zé §labályelliner módon * a
,,dongó" fe|óről. §zebó lmre kománk azonban
tud románul és na6y n6veté§ köeben leplezte
íe a késrülő huncutságot.

Toldl Mlkló* föld|én.
Találkoztunk ar ósi magyar blhari tá|nak

külön Iegerségelvel, nevcrstésségelvel ls.Az oláh-
széntmikló§i határban van é8y domb. mit Toldl-

azon, ho8l ktk lássák vendégül a cserkészeket., A hosszrl vlta után
,.vésrtlóslŐ" ábrázattal iegyezték meg a regösök előtt: Ha legközelebb
!O-en 

'ne* 
iönnek, ba1-|esi ! Oláhszentmlklóson kevég volt a 7 cserkész

az ott éló lievés magyar családnak: pof§ré, hlszen mindegylkük 3-4
íiút akart megebédelietni. Fgyik íeJkendós nénl nagyon panaszkodott
is az ót ért igazságtatanság mlatt: irmeróséhet ketten méntek, hozzá
meg csak egy*! Midarászon a jegyző tlr vendége vólt a látogató had,
mí§ a Geszten lárókat a köztég látta vendégül.- A vándorláj azért vándorlás, hogy közben kleebb,nagyobb (a gya,
korlatbtn lnkább nagyobb) távolságokat kelljen a regörnek mégtcltni9.
A portyázó hadak. leitöbbször a köxég szívesré8éból, kocsin költözköd,
tek, rói Pusztalakára-a katonaság szállította öket, Egyik község leventéi
testületileg kftérték át a cserkészcket a mátik faluba. Azonban az is
alóíordult-nem egy§zér, hogy mlnt pl. Gesztre, az apostolok lovain
kellett elvándorolniok. No de ml voit az a pár kilométer at edzett regös,
lábaknak l

700ó mtgyer rröl3zerogölé*e".
A regölésnek mindenütt §ikér€ volt.'Összeren kb. ,7000 fónyi

közönsép ilótt" Telkiben sokan at ablakon keresztül názték, mlvel az
aitón má-r nem íértek be. Mezógyánban a falu óssras leventéje összegyűlt
acscrkészeket m€ghalltatni, egy másik helyen pedlg tlgy belemelegedett
a cserkész-levente társaság a nótázásba é§ iátékba; hogy szegény regösök
csak nagy néhoren találták meg másnap elvesztett hangiukat.

Tti§tihetytitt el6zetes felhívál nélkül 30-{0 pengó 37ült össze ön,
kéntes adakozásból, az utazási köttsógek csökkentésére. örvénden
a jegyző rlr kapta le oz egyl,k cserkász feiéról a sapkát és saiátmaga állt
vele az a|tóba.

Oláhieentmiklóson a 3yermekek népszerü Ubulia szerencsétlenül

iárt. Ubul barátunk éppen'a röttönzött bábszínpadon at égyik ,iköz,

halomnak nevezngk s a rzáihagyomány srerint körötte terült el a régi
Nagyíalu. §zalontán a Petőfítól s Aranytól magénekelt csonkatornyot
láttuk s a délibáb vlz6ben rlsró erdőkEt, az |lyet rtég nem látott városi
flúk örömére. Hallottuk, ho6y a rzentmiklósi határban 1942 tavxzán
többszázezer pengó értékü (l} ltözel 400 éves araáyéímoket találtak a
kublkorok o Kupl lmro ti§lthelyotte§ munkálkodása folytán a Nemzeti
Mtlzeumban helyozték el az értékes leletet.

§aJt)os, az oláhszentmlklósi rizsíöldeket nem láthattuk l §0 hold
rizsföldet művelnek, s egy köblós íöldön 30 q rlls is mé8telmett.

Ugrán meglátogettuk Srabó Pált, a Harangornikt Ó§zi vetés, Lako-
dalom-Keresztelő-Bölcsó, Legények c. re6ények tróiát. Hosszú berzél-
8eté5bé elegyedtünk vele a magyar műveltség kérdéselról, Erdélyl és
§inka vitáiáról, magyar sorsproblémákról és Ugra község multjáról.
Nála találkoztunk az úionnan feltűnt szintén rtépl irányzatú íróva|,
Barsi Dénessel ir,

Amíg a regöshadak srorgalmas munkával, regöléssel, adatgyü.itésel,
,,lógoroláslal" foglalkoztakr ném pihent ám a magar paranc§nokság"
sem, A trumvlrátus, P€ter bá, t4iki bá és Juló bá katonai autón látotatta
végig a regöshadakat,-ellenőrizte a ínunkát és adatokat, tapasztalatokat
gyÚiiatt. § mlt.tesz a véletlen : soíőriük, Csuba Gábor nevű honvéd,
dédunokaötcse csuba Ferencnek, hírag §árréti tálto§nak, aki a csök-
móiekkel kihútata a ,,gárkán"-t a mönsárból. Gábor méltó utóda volt
ngves ósének l nem en3edte, hogy a parancsnokl autó mégr€kedien
a Berettyó klönté§€i köiött" lgaz ugyan, hogy a ,,kovboikocsi" * igy
neveute Gábor - a legvadabb ,,prérln" is elmeg7.

A husvétl ünnepeket Íalujárásunk közben nemcsak bósóges ebédek,
kel, vacsorákkrl ültük meg, hancm huqvét vasárnap {s hét{őn minden
had lgtentiszte|etét ya8y §r'ntmisét hal|8atott, ami afalusiakra is jó hatás,
sal yolt. Geszten a tl§rtelete§ úr négy plotestáns íiúnak a saiát lakáián

lcényelem§aeralö,
Ugy*e íe nern

lcényegked,ö ttú
ío^rtoüot ebbe o

íe§erléLcl, a, túbor tnérlegén.
§jlbmorú foííúbd?
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irdótt úfvac§orái, kiknek Éz mély élményükké, kedver emlókükké vált.A néhány nap hamar elröppent. Várt úiból az otthoni, kötelessér.
s igy {áió srívvel iettünk brlcsrtt Bihartól. Sokizép táiat láttunk. emberi-
!et'. 1,em,lgtisfgeket ismertünk meg, láttuk a ítild néiének etttlt, aqaÚ,
problémáít s igyekeztünk a magunk módián segíteni': barátságot, szóre-tetet. magyar műveltséget, s:órakozást vinni, ma8).ar öntuáatot er6-
síteni

Tl§ 7T § LG É§
A HÓsoK §MLÉrr ELÓTT

Az ünnepélyes fogadalomtétel élőestéJén vat/unk,
§ötétedik. A gimnázium előcsarnokában elhelyéuett hő§i
emlék elótt kísértetiesen lobogó fáklyával áll órt két cser-
kész. Mintha a márványtáblába vésett sok-sok aranybetű§
név most a szokottnál is jobban rágyogna. A csapat készül
a szokásos ti§ztelgé§re. A szülők, vendégek a homáíyos hát-
térben gyülekeznek. Pontö§an nyolc Óra" Felharsan a kürt-
szó, A főcserkész urat hat fáklyás c§erké§z kísérí fel a §ötét
lépcsőn . . .

Tornpa dobpergéssel vonul fel a csapat. A zágzlók árnyé-
kát nagyra festi a fáklyák lobogó lángja. Vezényszó hangzik:
a csapat yezetőj§ a hós§ halottaknak jelenti a létszámot,
rnajd a parancsnok egyenkint slólítja a €§apat h&l halottait
a mult és a inostani világháborúból. Minden név után az egész
c§apat etyszerre mondjr: ,,Jélen !" Valóban úgy érezzük,
mintha mind itt volnának ér íigyelnék a mi munkánkat !

Néhány világháborús katonadal éneklése következlk : ezek-
kel a dalokkal az aikukon mentek el valamikor, akiknek a
neve itt ra8yCIt előttünk ! Most egyik raJvezető Gyóni Géza
gyönyörű versét szavalja el, éppen íde illik: Ének a gránícon.

,,Élétemeí, e drága pohárt, zengőt
Csordu|tig vérrel a kezedbe adom :

Öntözd vele a boldogabb Jövendőt,
Jövő virágá nyíljék gazdagon . . ,"

A főcserkész úr lép elő és beszél a fiúkhoz. Beszél a
hősi halottak példáJáról, a hűséges cserkész-kötelességtelie*
sítésről, a hazaszeretetr6l * mindhalálig!... A csapat
parancsnoka néhány szó kíséretében babérkoszorút helyez
az em!ékre. Közben a csapat hangosan, lassan mondja el a
inegyar hiszekegyet ! Egy rövid, gyönyörű Gyóní-vers hang-
zik ei. Pár mondat az egész:

;' Hogy,rzándékalnkat mo3értették, arra bizonysá3, hqy pl. Oláh-
szentmlkló§ön_ könnyekro fikadt a csekélyrrámÜ magyaÁá!, mtkor'
e§zébeiuttattuk, hogy ezen a földön ml, s ma3yar§ág ,,§lnáltuk a törté.
netet, tanulnk rá évezredek l éltünk ml volt, klk valánk, mlk valínk l
- s ho6y sorsunk és kötelességünk megmaradni annak, amlnek az lsten
t€rémtett bennlinket,* igaz magyarnak,

lfj. Porcralmy Zoltdn
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Ezer menyasszony könnye hull
§ eztán már mindig sír szegény"
Mély sírban átomtalanul
Alszik ezer seép vólegény.

Lányok, virágot szedjetek,
Díszítsétek a sírokat.
Nern lesz már vőlegényetek,
Ki oly szelíden símogat.

Mind hü volt s pompás férfi mind,
Kikről legendát sz6 e tél.
§zemük a sírból ránk tekint :

Halkabban Járjon, aki él.

A csapat a §zózatot énekli és feláll díszmenethez. A
testőrökt6l eltanult egészen lassú ütemű dobszóra vonul el
a c§apat. Elől a zászlók, majd előbb a kicsik, utánuk a nagyob-
bak ; színte remeg a folyosó a legnagyobbak dübőrgő léptei
alatt. Egybekapcsolódik a fiúk csillogó szeme a fócserkész úr
komoly tekintetével,

A fiúk elvonultak. Meghatott csend maradt ütánuk.
Csendbe n búcsúznak a vendégek, ,,Halkabban |árjon, aki él...''

lgy tisztelgett a H6sök emléke el6tt d
fogadalom"tétel előestéjén ,a budal 5. K§G. és
caapat 1943 tavasrán.. , 

I

Halkabban ...

Halkabban járjon, aki él
§ dúdoljon csöndes éneket.
Hesszi sírdombok fejinél
Ma ezer gyász-szobor mered,

cserkész -
l60. MK.
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AnrHlilíux Hlt§lt
nn Üvlrv ]nrr(

* Lagakíbb ne féazkelődJ! Feküdj ugv,,,tni,ntha aal,óbtttt
törött uotrna a l,ábarl! * ,montltcík csend,esem, de sBikrd,aa{t
a aatmük,

fra*zdkittunk &á el,rnerült csónall hiemel,éséhez, Meg-
ra§ad,tuk hatan és ktíordíto,ttult beW,e a l:ieet. A e*ónak"
beíogadóképeaséga hat seemélgre aolt rléreteaxa. Á sebesülttcl
egaütt tizenbárman aoltunk, Úga hatdroptarn tehát;, klgu
középre fektetiük a beteget aleftOe, aölú gaW,uakra, ketten
luitul euaanelt, hetten rneg elől,; Döncí, az őrs kó,tranuozdítóia
peillg' a sebasüIt m,el,tratt kuporod,ik le. Egyíh aatón uössaa-
hapza a csónallot, h,ogtl a bíBtoaítl,*ta hdtrawaraclt; fél őrt ö*

rlthelhesaon, El, ig tudul,t aa első tésa; na§ysperűen ersertek
aa ásóltlcal, nern történt serryní, ba!" caal§ Dönei, ltéerlatt. sg.o,

kás szerínt, fégehelődnö,* Nua§hats, Ilakaresl * Ittáltottalt rú.* Ha rneg met mozdulni., d,obi<itok odti, tít a q}ízbe! -*
ailtatp rú ap ólesatőt,

I)önct erre a fanlega,tésre í!,,egm,ereaed,att, rnint a sün-
dis*nó, nlé§ a szempitkij.d,aal, sem, mert píllogní. Örök él,eté-
ben irtózol-t a utptől.

A esónah strnrln útétt, Mdr tűrt is úaszaf elé; Bóci, a leg-
tnarkosabb f,ilk ouea,

Id,ed,t nuugalon7 terpe§akedik a melegben |tíbegő fók alatt,
.§§all, u *ap kimail torró nuílaítal,., Á ,partra rend,elem' a fíttkat. S*itlanll íe ba a ladlhba,
Kícsít soban uagguttk, Az őr*ílnh létspclrna xelerl egatitt
tózenkét tő. Á sebosülttet tlzenhdromra lzaporoiltunk. Áa első
tnenettel hatan lteltalt ót; de egunek altsza hellett iönní" a esó-
nakkal, Yaguank tehú,t ntlolcan mé§ tdelit, Ha nuutodtan
ülíl,nh ée menx ftloeor§unh, sí,mdn elérhetünk 8 neril lerz
scmmí bat.* Múr tolam eí, a pa.rtról a csónah orndt, amiltor filögöt,
tem lrtópato§ bömböl,é* harta* tel, solt-sok totokból:* fraird! íIaird! Halrd!

- Hü, a nemióilít * rnondon* a íö,ú,hnalc. * Ezek pgntosan
kisad,nl,ttották a rneglepö tdlnad,ús tdőponti<ít. Á partróI fag:
nuk kö.nnttllsaerrel a,Ouu?Ld,obdlful ronogl,abddikkal. Mí még
e*ak nem í* alaaanoall,atiuh a tüaet, Me§ ketlene fard,ulni i,s
a csónakltal Erre atonban rnúr *i,ne* i,tlő s ógu ll^dtrafe,lé
euczünlt . . "

- Arra ügueliünlt, hogy egusaarre mártaul, aí,zbe a lapd,-
tokat" Na rnostt e gg . ,.. e§lt ,.. €g?! ,,,* §ofulcal nehezcbb kd,trufelé, qlakatekerten euezni, de
helltet eserél,ni. nem metünlc, m,ert a leglr.ásebb bi|,\enés elég
uol,na az elaerüléshea, Sómdn xlklunh el a plarttól, keldünk
biaton,ságoeabb ,üizékre érnl ,, , Bdt nagpon óuatosan hatztld,l-
iale aa úiól,ag euepőltké elől,éptetott ttiborl dúkat. ká ns ft-
rünk aB e§uenos trdnlJb(ll,, Deltogu jtú eszünhba, hogx1 melegen
tíil a na,p a íürdésre lctndtga.tJa rna,gát a tó *bna íel,til,et*.
Á aíz seép eöld ruhába öl,töeött, hell1enként etüst, clísa(,té**el,;
ahal meg§uűrl enghén a saellő *lrnogató lehelleta,

Á tdma,dóIl mdr a, parton sokasodnah 8 onnan iparkod*ak
*élbaoenní ceónalíunkat. U gráLnak, hadoyulsznalt, ord,átanak"
m,i,nt, a aadak.* Nam. lót érBth * rnónd.anx, * Eguíhünle w r,d,ntsa tnagót
fétre, h,a lörtne a la.bda, rnert hülönbon tel,barulunlc ég lapantoz-
nab ltlrnélutl,enül, Irlltdbb egu f al,álalnzaa tnagó"t, aernlngu
aalamenngten a uí,pbe forr}uliunk,* Áp mé§ *emmd! * azóLa,l meq Béci, * hancnl rajtunh
hacar,cltpna aa egész csa7lat legaldbb egu éalg. Kőzrnanikíst
íara§ndnalt, a Rólláll: Űsatab mónt Kutgdk a halastóban. ,Nem
kérek belőlel .,.

- Ila alzbc l:tigódnék ba a, labda, ne ltartlá,talc fálre a fele-
*elcat a fröesögéatöl 88rk. Á- ruhá,nah nem, d,rt, r,negsaóracL a
na!}ok, de a saéguent nem aakaria Ie tólunlt wka senkó...
Itrdrli{t mínd,en felalatot sdkerül,t rnagoldanunk., ne uéreaaünlt,
oI aa utolsón.,)

Nem kallelt sal§áíg l:drní: rnegkezdőüitt a lbbiIa,pópor.
Legtöbbie röal,il ualt, asak a hóúkargas Zengő Mísfua dabatt
tttl raitunlt, d.e íz§almiban * ezere&csónltre - saha*ont, talált
eélba. Néfuína c*öpp uí.é drdn megsraba.d,ultultk...

Á,ml,nt pa,rtot értünk, aponnal, nekíldttunlt, a táborueréshez
q.a úq,nuéltot a.d,ó fd,It a,Latú és h,am,arotan ol,yan brumpltpppri-

húsl íijzl.itn,k lttllbussztll tt |üklbcr.ri,il l.iizlwl,t!l,tt,, lltllllt tltéu tt
,nu,ancsnok úr is tluplazott. §ittto,n Lu,i, a, ?ijróko,, {a,nllnlagta
ázernlél,tc et,ésiinket's mikor m,egkiruiltuk, eg,!!re a§§.l, ű hll,
bós*t kotarlíszta, de *tegxttkallttlk a d,algat és u, kezére kopliitt,,
tottunh:

- E(ld a taJtit főztödet, cwlaaér!
Diiltösen nézatt rátlk., L'lgüanls u Róltdk, aklk ul,únun,k

iöttek íéL órtiz-al, hasonló tdmacldsbart, résBoaiiltek, de r,tekík.
nem uolt seerrru|§éiük, pggy padi,g elüg,uetle*kedl:ék a elot-,

§ot... Eguik, labda & csó%alrba, esett., Símon Lari nagxtr len,
düIettel. ísuekepett kitérn,i a talúIat elLl: n csónak megbí1,I,ewt.,

alig ualam.it, de ea a kaués ás ele|end,ő tlalt,'hogy a. nlagter-
hett júrmíibe ai,a önrölj&n, tr!ég ez tett, lett aolna tégaetex,
rle ketten felu,grottall; i.Luen landületes í,zgést,mozg<ist nem,
bí,r el, a la,d.ih: oldalra üjli s szép la§lan, *ai,nte rnéltósli§tel,
jesen a fe,nékre süUaed,t. Nern uol,t rnéltl a x,íz, melli,í, érí.
Á Rókól| mínt óBott il,rgék móeetalc a qlaylln s drilrijsen1
prüseköIt'ek, Nagg méreggel fentlcget,őrlztck Mitktl íelá, ak,i-
nek a labdtíja az agésa tlul,ibát okozta:

- No adrj! Lesetill rnég a üjbclrta et esta. Nem, fo§sr
alud.ni. nyugod,tan, nllatalud§ ., .

Á lénaegan nem lehetett mdr adl,toatabnó. Ök;la túbort
llcrtek, de tüzet §atLjtaní nem tudtah, m.trt a g§Il,fdJak, eldaott"
Nagy iguehepettel s*órtt§attdlt. a fuüpah, rle a gaufó*dobtlg
oldaldn a lorró na7lsugaralt sem tud.tah §egítení" annuira
azétmáltott, Nefu fogatt elhesereüsültben az evük, mert
hi,szen sömon Lací, órúl<ínak íeüüaegéuel is m,eg lehetett
aolna próbdl,koenl, meg Ni,hlai Lalesi tasta{t sz?írlíi,l,cgétel
í,s.., Á pontoaók nerrl engedték nleg, haga hölcsönhérienek.
Íga hid,eget,íalat;ogtab a tnarlcuhból wóraló rttkáiult és eg\Étl
Ielaeerelésük mell,ett, Ol.uq,n uol,l a td,baruk, mint a dsíblsósdr
a, saerte teregetett ltolnliktóI. Mér§asen h*rap|ak a henlleref,,
tneg a szalannút, mölcöaben hallgatnioh kei.Lető a krwnrlli-
paprikáe illatdtwk és {,zéneli dtcséretét,

Döncí ti*z,tes tdtsolsd.gbót ad,alaáltott haaztíiult, bdr neh.ezen
lehetett értetú, ,hit eker mand,aní, ut,u tcle ,,:all étellel, a satíju:

- Eé líolnélt! §auanlttil,-e a seőllö?
9ötét pílianttisoh sdökhentek fel,éie s Döncá ís iabb*uk

ld,tta abbahagu,ni a tol:d,bbi heecclődá*t, ha csak esy lricsi,t is
becsülte az í,rhd!út.

- Guőztűnk anuuklírn! Guőetiink! - fejezte be basaédét
Zoli.

- öriilök, h,agu íluen jóI éreateil *tagad.

- Nagyszeríi üól,t, a,f,uvhó,m, Kór! ltogu ué§e,". De én
anngit beaúlelt éa rneg sem kérdezem: Tní ú.iad,g átthan? Tör,
tént-e aalami kiil,önös? Mikor órt Pista bútud*l, a bősz aitíí,
erngős? ilIít cstruílrlak a galambiai.m és sírt-e utánarn .Kormos
lcutuúm, míg od.auolt;am?

- Most meluákre fel,rlielt? - netetett Ákasfué, * íadad
mít? Mettiünk h,titutról ússeaíelé: Korn1.os jól tíselte magdt.
Nem szökött hi, egyszer §$fL ae uteára, fuir eleinte aí*ngagott
ukinad, A gaklmbjafuIat, én etetlem és mi.ad,en nap széles
íoben köröatek a htízQk f elett. Pista is árt: még mi,ndig itt?tott,
7)a.& - luíIa Istennek! - Ázt írja: odakintt, níncs ielenle§
apühtég az ejtőernllősökre, Lexeléböl türelmetlenséget érzek.
Nem f ér a bőrében .. , Més azt í,s közöIte, horlg n.em,sollrirrt
hapa i öhet s zobatl sóg r a. lI a jil oilaadom a leo elét, Elolll rt sh,atod.
Yégül, készaharxa hagytam -utóliára, mert ,tud,om,, me§Zepő
lesz szaimodra: a lttrntadik szobtit hiadtum, l.egxupel,őt.t bit-
toroaqa. Egu mérnölc aette kö,

Zoli tnegütődae nézett édesanuifua" Nem s*ó'It eg1 sztit
sem; ídiilalom h,asttott beléle, mert ,rnegé,raate: tége an ott-
lnnban éluezett egxledil,ratrnxánah, lniael eputa,n ti.szlelctbon.
lle|,l, tartani a lakó logaüt ís; la kell, manáankl szcbajdlól,
de.teitette azt is, hogg édasu.nuiú,nak sxüksége ,u*&n arra. aÉ
össae.gre, amít a aaoba bérbel.údsa jöxedelmez, Küliinben
a.lígha lratdíaata ualna, al, ept a lé\lést ,,.

Áhosné ,tttegórezte a fe*aültsé§at, és siatatt ,mcgsmcgyrn,dzná
a helgzetct:

- §alwilarn.., Szerettem, uol,tla tol;tlbbra is, htt a hrlr,-.

rnaúi,k saoha a tÁd, m&r*rí. §,osszabbodtak a xiszolaok ,. ,
Tudoil iól,: hÁbarú q)an 

" .. Minrlenhinch össee kell |titzttirl
magd,t.,. Á nuugdt,i *em wk,.. Rdnlr,fér ea a kis pénz,..

Nehézségekbe ütközik a táborozás? Annál keményebben dolgozzatck érte.
Ugy szép az élet, ha akadá}yokat k*it iet<üzdeni l

s

r-
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_ Z,ol,t el* r<yr ult s pl,a a o_1, né zt e,é de s anlt i a klit z k ö d é s é t, ah cl g y tltt,tueltúra adfu, a rnegqúl,topoti helgaetőí a taipbaá" rbi:r€ "űű_
Mtn öntötte el éa íelderüIt a kéie:

- 1Vitcc semmi baj, anyuhdm! - kctt. lel n fölrtrőt és
me § 9sókalta a s per elett' áreoi. : nib gtoszli;Ű" úi' nh' Í iőbinőő
is. Én rul!ú i,tt alszottt, ad ebéd,lőben,-ott aa aitónáI, - mutatta,9 kelxlet, ma,Jd, buncut rwaoly ielent mog a seója siigíiia-,ben é* t§u tolutatta:

,-_.!Irg aztú,n,.ha uem ,ne7u a saímtanpéltla, majd, o.
mérn_ölt, ,lXr is. seglt , ., .Nem ópae? , .. Cbupa Őaerenew! 

- 

Le,r1-
ttkibb ió pofd.nak lcitsallc?
,_ -_No, de Xoli! Hogu&,n bewél,*a?! -* caóx),dlta íeiét" *-l
Fiatalember és igen komolu,* Hdt maid meglátiuk * nuujtóakailott zolá" esak úguropogtah a csontjai, Szökkent nü,-guot *, mdtí,*" tlz aiúűőtszóIt aissza:

- Kímeguek börüInózní és * etöbb naggot nyelt *- ékes
tlaggok angukám' mínt a tarllae! Helye*cbben: r*int a farkas".kutua,

Fiityüréseae, dobagta küuika,reott az előszobtiból,

|l. A mérnök rlr

Mór..két nap,_ttúlatt oí, ntöóta hazalőtt, és még minilágp
nem látta saemtől-szarnbe a *zomsdérlos Ázoba takójaL at/,eŐ|ként hallotta, a bezdrg altón ,ltetesetiil, a mérnöi sri;siűú
tölé,s.é,t, de ,1a_eh_a zö,relek aa úIotn és aa ébtenát ne**áni iiis-gyéjén uetőd,ttk a tutlat óIomtól klibutt mezejére: tél"díomiantudomdaul .uette öbat, farrlutt egyet éa 

- 

alud,t'toulíb'b. Nap,lxiil",ben sohasem aol.t ottkan az újdaisűlt lakó.
,-- llínek l* az_ítyen ernbernek Laluis? * rní}nd,ta u.nyjá-nak. * Eppen caak aludnl ldr lmza.
- Trészi. tt, dolgót, Elfagl.alt ember.
KéaőbP esaébe ötlött aal,ami, Rögtön szó,ud,, ís tette:
- 4 boiotr_rtBlapot kítöl,tötte ruií a'mériah úr,-ánliuhar*t
- O,,erről megfeledheatem, Ol11an sürgős? Tudad, nq*fb.

üa(tuóh tdratos az ílgesm.iben.
_- ?í?9na régen" aa. elaő huszon*égu órú,barl eI lteltrettrolna intéztli, Nagu baj szórmaztnt belőie,

", 
* ,!"t, ne mondd! Most rni.t tegueh? * hérdezta ijecltenAkotné. - Csa/t nem lesr komalg ,höuetkeaméngse a rnal,asa-

tdsnakt* Ázért nem kell mi.ndjórt hallitra rémiitni, Majtl én.*lúntéaem.

_ .§lsietett a legközelebbi d,ohángórud.ába e csakllamar üresbeielentől,appal térl uí,s*a, Bekovlagott a mérnők seobáidbi.
L:re:..1:^9lt,. ahogllarl gzritft{,totte is. Áz atztal,ra tette a, lapatés körülnézet t hajtlaui bi,rod,ulm.dba n.
. .Ill,indcn ú_gg^ xan, ahaggan tóborbamené* akjtt hagillta"

!. íit!,kry sz_ekrény hét alaó rekeszében elhatsnúIt Xtiűiuii,
í_üpetei lapulnab. Á lrét fel,ső fi,óh kiaaé ltihúzpa, ürlsen táíiríi.
Még.eaa,lt egu psqbk?nílő sinis bennük. Á'iűUíat *őiáié;";;"á
emVktdig_gaá, _hépei ,dószl,eneh. Á ruhfuezekrénű aitái"' iiŐ*i
e_ge§zen .ue(gulna. á2 a rossz tulajdmlad,ga ennek a bútor.darabnak, ha nenl *iridh kutcsr" áa aiiájat, araspnairi 

-iI-

'!jt!& 
a s4it t. ltaal ós tlgg xan. Belaukhántőtt'a ,asnn"'Úiesintísít a ,s.zehrénu !üér beleeje. Az akasatóIt, áruán & tit aiit-tenxle üógnah a keresztrú,d,on. Ega öltöny ruha, eg.rl ing, ,§alltír clpő sern búslakodólc benna. -

* Küli;nib ,., - mond,ia 'tnormolaa. Zolí..
_Álaxlosan hörülnét, a szobd,ban, §ehal ieÁmn nyorna aa 'újcrnber _egyén_á életének..§e tc!tt,, sa egu emilXtargŰ, rnés isiillgy h,ripicipő s|hcs az ógg atait.
- Furesa! ... - esólld,tia a teiét,Az éilelí,azehréngtn áll meg a 

-toltintete:

, , ,-- Na, .c;.égre oalamó, ami sejtetní, engedi, hogg lakík ua-la,ffi a. szobliban - beszél Zolí.
. ..N!g_u c§omó.úlsdg haocr egymós |teguén-hátdn, Mtnd a
Ke_t .hetui. tro.p é8 az összes íőudrosi Lapok, Cttlpa pol,ítlbaí
üstls, Seépírodalmi lap, tag1 szak-folgóirái 

"gu'rlni, iiái{n-.Áe_pcs ?s esah ol!]an akad, nuly a harctérö escnténgekkel, fog-Ialkozák és a írt.wtróI k6zöI Üp3s riportot át, eÖŰi éi;;"att,?an nuitüa, ahol az .orosz foiluok álesi,góaott tőőősel'ilŰ"tttf.ia a fénultép. Á mdsilt tap -aűnál a XápóoroaatÁ,aí 
" iii-

gtlűröttebb, ahal d parttad,wk elleni .llareolt tórul,nak ap e,t-
o_a$ e^!é. Áz újadgok loöaött a uó,roa térképe hauer lissaebaltutl.
IÁt_saök, hngu ú!, nem régen uású,rolta 

-e gaichilt,. da áa ,;.s

l,qrá róla : .l g_en aolls zor,,tanulrndnaoptttlt, §arlt al, rnái iuar i;tteL-'a ggahoti haseuílattól,.* ffo, éá ne,trl mlndennapi,
Za.líban a bluáncelsd§ lrerehedilt fetüt. Klkú,eza aa éliet,i,-

§§ehréna íióblút üret, Benéa aá alsó rehespbe i;" 8cÁőí: Á2
asztal,|tóbban tó*ztalapú, tpírál,rugójtl, tüaet |el.lr*li, úetleUe
rneghe§uegatt píras |rón, Tel,ieaen ú.i, KüIöuben ott, is aúpib
a.sötéttég. Á magaeba lendül: tgu tektntí ót gpars piltan-
t.dssal a aaeltróny tetotét. E.etes por tapad, a d,eeaÜan. aáa aimtstt az ,tli l,_akó sem böröwlöt, aem eagebot, amlóta a azabát
hagpndl,ia. ?gu uan, ahoguun'Eozika, á kis' r:seléd hágui; ;;
utalsó törölg etéslror.* Nem. értetn - huppant bela az dsu eótt dlló fotetba,
Ltíbüt _szélterpeszl.i, fütuürésp,ní kezd, s- hözben gonaőt*ozií :

Különöa em.ber lehet - töpreng. * Négu naiie to,klk íttés sem,mlíéIe poggutisal ,nem hoaőtt masíial. i:úbnn a ori-le§ben nem adl,tott méd án§et, sem haiírnydú... lf,írrcs se
ltörzője, se logar-léee, §em ega üonal,i,óia ,,,

II irt elen, e azébe Jutolt §imort. Lacil éd,e*apt a, ahí f őmérnök :ae lllamépíté*aetl htaatalhot aarl beaeptra.- A,ilnalt a dol,gazó-
saolxiidban soh-sah lsmert ét ásmeretlen esültöat ltított,,rnőtuek
rytiy§ altl seitetté,lc, hapa a tnérnöh a *zoba ura. ffelaaőonatíóX,
titl,út*aó nlonaleók és ilég e§a tuedt te- é§ íénxuónáteó; hiirzők',
t_ubköltúzók,. különbőaö méretű, munkitót tne puöseit rólztablax',
?t,atalmas p.apőrgö*auöI,aaek, és rnég hí tidia, m.il,ion szrr,-
s z dmnk. Áztuin s z alt k ö nu a elí. hú,dé plt é s ch r ől, tlt é pót é s eir ől, ttltt lt -
u,tak ítlrúxíról, átereszeh kéazttétérőI, tónlasáfalult slárkeae-
térőt, épületekről "., E!]u-egu beaégáett mérnőki m,unkáról
fénultépek, munledsalt, é* ltülönbiiaő munlcclmozzanatok ké.pci
t'd,tndhban, ü,ueg alü,tt, aaglt padi§ alburaba gyiijtüe ,,.

frz a szoba nleg telleaen üre§ ".l Csah azÓÉ á holmi,lt, ta.u-nak a íióltas wekrénuben, melgeket éd,e*anvja beln 'tudotl
m,d,^sh9aá elhel.uez,ni. s aal,ószí,nűen a lakó betőÓlruezéséael ,tx,a-
ralltalcl a spobd.ban. Áz apró d.lseek é* az a naháűb emlék;tdrgy,
amí,k_et tudatosan ha,glltah a kehlén, hogu tetspőtőseUU es Őá-
rtitsdgasabb l,eggen a, szaba, saíntén az 8 tu,Iajd,oruít képezik,Jól e.ynl,éhapík,: Laei éilesarliúnak att függöit az óróasztatra
f őlött a mérnöhi diplornája: nag11 ,esörős 1tőcsétt,el .., Á"lriin
qt_.eo,yü!! aégeettek falwlt fénu|+épe. Áa ú§ rnérnökök: {e'l)
Ielé fé*ült,^,x<igott haiial és tőmijtt b*jttss*tli lla]let-me,wyl"!li"' urakkori f érf id,íoat seeri,llt 

"Itt gehol sommi,,* No, ee íurcsel .. 
"Felugtott, és kísletett u *aobúbóL Ánuidt kereste.* úgu-e ttnuuhdm * spótatt noaaa Űjtátt tlrlngon, am,ákara ultetnénueshertben rnegttlldlla, *" íiirdősaoba í,ngánti,Iatttl§,arlta ki, a seabdt a ., . lakónah.?

Mérnöh urat altart m*wlaní,. tle.nem, iött hi sahoggsrm
rs, sedjún.
_ * Igen,,fiam, I)e miért,kérd.eil? * telelt Áh.asné anélhiíl,
hogy nagyobb *úlut helyezett tolna fia kértlésájt]e.

Zol.i mlir att *em. ,.-a_lt_. Nyargalt a türdőszobdba, Alaposan
hörül;náestt a mosdó fetetti {iílp&ngon. Irlegen holmi.t newt§,|9||, ryaU ekire, kogg így lesa, mert iúta*ben Áur*it,ötlött lloltn a tegnapí, uag?J a mu reggeli tnasnkadá"*lltil,.

l'ogkcfe, lzupf}o,n, polttir ee miruI hirinuzotl.,
- Caak nem hardja, dlland.óan magditit.? -. té7lelőclötl.

_ - Bh, ee, lehetctlen - kótit/'ott hingasano mí*thcl, ,t:itat-
ltoznq ualahiuel.

- Máféle, ember lelwt e* a mérnölt? ** tüylódötr.
ütru uősseatért a sa_obtibao I,{e,rn f etlezeU'iet, iiiaúUat,, ltiábll

ye,reslptette e szcfrrét, lrIánden {lgy llolt, ahaguan Q.z előbb láttl"Eümmögött:
_, . - il9r t/,,í:nd,€g!J, trlaid rnegWtiztk, rni fog e.bből ki,sütnil ...
Ttí.y_ok, M_92 aagtl holn,ap a sáenc hapé tía{ett, ;;* i;;" ,;;;"*zölttli előlern. Sdírylatot.fo§tayn * máni ja"Wtiaioi iZii§,,,lséglgezagldszam a ngomat, -

Á saekrénu attaióba hal,yetett tlikör eté dll,t. Tréf<ísem rnp*
mozo,altg az mrdt, rnint míkor Rormas kul-yája siimatot ile"ldmlt. í'uTcsa, Dol.t r:z a fintor; mókósnnh tald!!-q, HanuosonelttetcIlc magát.

(}'otytatiuk)

Íba*"q* aai*rul*a.ű
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LEvÉ,L APáMffAí(
Drág* fide.taPúm! o!;! Oroszországbau.
Ki álhod a aártát, ué,szberu" z,iaalni:ban,
Segítsctt az Isten rninden küzdelemhen,
Leuelem uirul.ó e gészségben lelj en

Miuttun.h ne aggórt j, t:lvagytlnk tsani.t,.tt.tt,
I tnáclkozu.n k Erte d, s pár unh liir el.rn t: seru,
'.I'udjuh, hogy l,i.sszajösz majd hazzán,k győztesrln,
[i mt,gcsúkrll juh cgymá.lt srcreletlcl je:t,tt,

Bóhr höltijzih majd minden milgT(r há:1,1a.
Rá tn.o sn I. y,l g I ste n s zti P M a gy u ro r szti,gr u.
aeziril ja Is|en uészu.s utaitla.t.
Számlalanszar t:sőhrll a X'e cserhész-íiarl,

Tóíh Tibor

NYlrii §\á

C§nRKÉszEKI
YIGYÁnzl YIGY§nn| YIGv §,znt

I{örültittiitrk a történelem legnagyobb csaláját vívják
rrrost rnár nenr i§ nenrzetek, hanem e§firték; A háborrl hullá-
nrai váltakozva csapnak ellenségeirrk feld í:s mi felénk.
A gyözelcmhcz perlig mindannyiunli együttes munkájára
van sztiksóge §azánknalr, Cserkésztörvényíink is előtrja :

,,A cserkész, ahol tud, §eglt".
Most a Magyar Cserkész hasábjain ls felhívjuk €tíe ír

köttrlességre a figyelmeteket" Segíteni pedig ma §ok helyen
trrdunk. Segítsünk elsösorban a magunk fegyetmezésével.
Ne zúgolódjrrnk, ne okoljuk a háborrlt, ha valamit mi
mulasztottunk et t ,,Cserkészeit |sten mosolyogva nézi"
mondja a nótánk, ele rrrcrsolyogjon a §zlv{ink ísn akárjunk
jókedvüek lenni akkor is, ha valami nem rlgy történik,
altogy azt ni szerettük vrrltra . . 

"Ha már megbirkóztunk rlgy-ahogy önmagunkkal"
l<eressük ae alkalmat, lrogy má§okon is segítsünk; Vajjon
a ]akóházunk légoltalrni őrségében r,állaltunk-e már vala-
mill,en munká,t ? Segídettiirrk-e rrrá,r csak e§yszer is a ház-
iírség parancsnokának, aki pedig önzctlenül nrindannyiunk
életét igyelrszik szorgos trrurrkával ós előrelátással me g*
ví;deni ? .Ie.lcntk,eztiink_e rnár nála és felajánlrrttuk-'e szrrl-
gálatainkat, szaba<l idönltet, hogy segitsük őt munkájábarr ?
Nem ?l Ugy rrrég a hóterr beszéljótok ezt meg az őrsi-
gyűlésen és elsíjsorban azok, aklknek hatósági, iskolai, vag_l,
más légo,-beosztásuk nin,c§, jelcrnthezzenek a lrázőrség
parancsnokánál munkára !

Mi lesz az isko]árrkkal, m{ihelyünkkel ? Légitámatlás
esetón lesz-e elegerrd6 légoltaltlm szolgálat<rs ott, vagy rrrás*
nap majd hiába logjuk felkerestri, rrrett. a t{íz mártáléka t§tt
munkahelyünk ? Iis minriez csak azért, rnert nem ielent-
keztünk önként ós idejében * mit tagadjuk §ok e§etb€n
kényelmi szempontból -"- lógoltalnri szo}gálatra ?

Síit loglok ttnrri tg5i nagyobb légitárn,adás után ?
Goncloltatok-e mfu arra, lrog;* nagyobb légitámatlás utárr
sokan tnaradnak majd irajlék rrélki,il, élelem nélküI, támase
nélkitl ? IJsetleg leszrrek ilyenek a csapatorr be]ül is ?
Fogtok-e tudni akkor is segíteni ? Hol találkozik a csapat.
ha nrinden cserkész segítségére szükség lesz ?

l{agyar cserkészek, gondoljatok erre már most is,
mert sor kerülhct minrlezekre. Arlja Isten, hogy ne tegyeri
rá soha szükség l §arátosl Józsel

]
Il,I

Á

& Cé§awada me§t, nerneőeL eaÓ&fte,zás, &anutt *eftret+ eWft.éa,aíiíet a,tr, ailöaú,glépitő nilratár!üa,

B§rŰVETÉS
Oklevólbe tíik, Zönliik, trj§te§ alkatírak

*miii egpbcn a kritlexlre|"iik alapíornái, va.
lamiltt a rnisckiinyvek rlíszes iniciáléihoz il
rrlka]tnazhatók,, nre§lerleló kisbetit tlpussrtl
fűzve. Itt ntár színt is használhatrtttk; ar"a-
lulal, ozü§töt és élrki}vek élór:k kék, zölrl ds
vercr árnyal4tnit. §orokkózti vrrna.idísze!,
záró{lszek lrtdg ólórrkelrbé, szebhé teszik
a jírl beosztrrtt * li}rqe§fben kelllJen c]helvl-
zctt sorokat.

Név}:etűk összbf{lzósellron szrl,nrt*ian sztl-.
lenics nrcgoldá§ adódik, j]zeket nrl t-ifr:tzzuk
írg,_l,on : ntinÓl +gyszerÍlhb ]esyürt t,orralbBrl,
íorntáhan: rxl ,,botűrejtvényt", haneri jói
*}vqtható b*tf,il szerkesszii;:k, í

Jú ntutrk*l.i, !

{i. P;lpp fi.
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HlREK
A httzll 7!7. sz. üntrrult

Árlriru cserktisz(.sapat a lra<lb'ir-
vonuilak fíainllr t_r,.riri irrg;-c-
ne§ . tirbrrrozl a,tására ápi.ilis
1í-tltl rItűsoros clórr<lásl ]renrlc_
zcl I n Lcvclrtleglcsiilct liulttir-
lcr.rtrdbt,n, ,\ köziinsttg nríg1
lclkeseclósseI írlgntJtir irz,:i8-
arliist. ttllrull,r,l i (:s(.i(ó|), |(tt-
szántr't c§ap.ll Hiric -.Utrlr;is 

rrar;ln(]\.,
tttlji tczcItlse nlcllítt r(,ndTze{l, A t'ltűslrrrrtI
zclteszárüokt_ színrlaralrpk, szur.atat,oi;,, Irilt-cok szcrt,pcl{ek. ^\ fiúk iiaves iátóLrr lrz
egdsz.jelcnlr.r,ö kiiziin5tlgncli,' iic lcirőlirl1l1,,,rr

szalri:rll,zlilra ral{j át lórósl . nílg.l,un tncf _

liiinlt_viIi, lta lnirrél liibll fitit küldcIleli a
tá}rorlie. Az orsz;igos órsr.ezetói 1,ílllor al-
ttlbaraitrali helvE ds l;itszlrrrra :

t()K szcr(\pcllfli. ^\ liúli ilfl\,es iátókil 1lz
egdsz jelcnlr. r,ö kiiziinstlgncli,' iic Ici rő|itlllrl,,r r
a szüldlitrpk llrLlt jirlintó, 

"turqoli' a," )l..:,, I*-Ij
lL
ltlrt
1v,
Y.
Yla
vL
Yll,
T íIl.
lx.,

a szülólitlek nag1. örtiniet nzt.zeií Áz'ilil a keriilet. }Judapest 835 fő
,, 'l'és 1ili3 

",,, I{omárnm ,..,.,
", Pécs
.. Palic§
., liccskgrn$l
.. I)ebrccell,.,,,..
,, §ger

Kassa
I(olozsvár ..""".

A 1líagl,ar {]scrkósz XlL óvlolyamáí,
}tcrc;i nrrgrútelrc Pr,rjós J,i. lstr,árr itgí.rl-
őrsvózető. Szcged, _\Iars-tór S. száin.,\lii-
nt,k cz nz ór,folvant:r ulrrdri r olntr. kiizii} jt,
czt kiiztctlcnül í'e'rjcs bar;r(rrnltkat. jc}t,zi:e
az tlarlási áral: ls!

Vltírz Júnp íirrszítiv vezárezrctles, hilt1-
*eregparancsnok ünnepólycs íogarlirsánái
cserkdsz-rliszszázltd kéuliselt+ a nróz{allrral.
A íiúk viharkabítbnn'r,olrultalt l<i és'íegvcl
nlczctt, sz(tl) nraH{'l[:lrtrlsukkrr} rlrtillúk vrr|-
l ak a lna!{.\,itl, t,scrkrtszct j11 hirtlht,z.

n} i[vállos .szcriiiiltt. ._trlr;;l, sikcir ,rr,rtot t,
atni_ Iliz{ atírs lr l cr.óken.i: rcnrtcz.iík rrtk li
JoYorc llczvc,

A burlapes{i ílÉ§. sz. {]sttbn v*zór tsprkósz-
c§apat ÓísVc2rll,ÓiI tra8§ ail.ihn tiri(,, anrilirir
í1 _ csapat szt,lvt,zóhizrrtlsiiqritrak tllit(il;c,
JJent1, Gcró tIihal\ dr. lrailbtrri-czrerlcs ihúsr,étj órsr.czcltji tiihtrrll;rn nrr.íIlIitil!:littli
óket, Szttrtól1 r.s(.lI kí\,áltl tllcgglriz,iitltti'al.t,ril
1,_nagy ttrultkrirril, anlcIl ct 'liz íirst.r,z.t,lői
tlibor a t:saltul tjrsrt,zelóiil kercsztü! ;i t.*a,patdít vÓ§zet,t!
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BELYI 6 íii]T.3"'Ji."'.l1T,í
vÉTEL * C§ERE _ E,LABÁ§
Ye*zck 3yüiteményGk§t, levét.zéit, tö-
megbélye3et a l e3m*grcabb áron !

&yct,mQke*
önként kéri* a hashajtó|
ha egyszer Darmolt kapiak.A Darmol ize kitünó és
íájdalom nelküí hat. Ezért

Játé kok a táiékoződás gya korlására
1, l|Ierrc prln és:Ok? A fírik t,{r,nrásl úl

8--1 0 11tpllr,r,,1r" fc]:illnal< ús :rz' jsnlcrt
tltirlok_ r,lliItnelrikór,cl rnt,ghatározzák il.t
ósz:tk_-dóli iránl,t, lIirrdc8\"i-kiik 2 il tn-cs
t,ontlat kurcol a íiiidbe a tnt,ehatl'rrozol l
irányban. A hell,t,ssógcI t:i jrrliival ellcrr
őrjr.z.űl<. Gyózötl Lrz, a-kittc}< 

"a 
tttc;iItltIltr<r,

zott .iránl,a a tájolóór,r1l lcgirrliáhh nrtlg-
eg},e2ik.

2, |'iláltlóiak. A íiú|i szétszórl csorlortok-
ban, arccal a n}cfiadott északi irrlnr- fcldfortiulra lillnak fcl. tjzutárr vilriatójakknl
vczún5 cljü,li a folílulatoliat. Pi.1,ldill ',.d(il"
vezdtl3,szó,,hátra arc"-ot. ..kclct'' ."iób}rrl,
á1"-ot stb. ielcnt. A hibás torrlulnt á2onnal
íett{inik a f§oportban. (r\ hiblrz<i esetleg
ro§§i poíltot kaphat.)

3. TújékazóúiunÁ,/ Egv nagv kör nrentdrt
cg_l*tnló távolságra n} crlc tlaratl fólnlóter
átmórőjű kört rajzolunk. Az cs\ikct nllÉ-jclöl,iük, cz ószak, |itolc íiú. a iiaav köriiil
belül rilI ,tcl. ,Uilldegiik kap-trg1. liii papír-
Iapo[,, atttcll,rc valarnelyik íő-, i.agv meligttvilágtái lalr íe,Ilrva. A papírlaiot csak
vcztin;,szóra rrézltctilt nrcc Ci ákkOi a lchctó
lcpg1,orsullbatt beátlnak 

-b},ha a karikúlra,
{nrccal a kór<lÉses világtái íclti). arnelvnett
bel űjtit a pnpírlapról leolvasl.ák, A §1.orsós. htl.r,es clhelle}lrcdós pont,oztral,ó. ".Vég
treltezcllb 16 köircl. 1{i l,ilágLájjnl.
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8$-ii* rlserkészek ní}lál clrnnrel lnát lr
rttásorjlk licdres liis filzetct fldia ki a csatrnt.
1{uszuniit igazi trIagl,ar dalIlrirra írt csaiilrt-
szüt,cg, Vntl itl, nútasziivcn ll lclkülöllbii7:őbl}
alkltlolnra: rcggcli- ís csii irrra. kiriitr<luiás.örsi rrrultka, íóqscrk(.sz rir clől.t. orszál-
ztiszlrirjrsctg. r,íziélt,t, [óllorozlis. őrsi r;ortrii.
lrnz.at_tit,tls stlr, l.)g3 r.sallat d!ctClIck" szcilc-
mt,Ilcl( kcrfszllüt[§7pt(. { iiliriizik .r.issza bctt.nük. A,kis íüzet r.títit,tLltrrsszú icer.z_Ék
sorol ja íel aztrkat t 'nótákrrí. 

arricl'v',,lietlt 25_iisök úItckcItlj tzoklnk ._ kezrlíilrnrig
§r{firlt t§opörttrsítr-n,

...Az_ lilet lrúsr,ótl' rlrszlígos íirsr,ozelííl lúhorlelszrinlá au cddiliekót tncssze íclúlnrítlt;r.annak elIc lrttre. lr-og1. sokkrrl tirbb r.oH. ;Í
ncllózs(,§, trtínl tnáslirrr. {l;1czási kt,tlvcz-
lnón}, hiá n_r,a, íIeInrczds sll;. } A cratlal tlk
tutlatrillan rrrltalt anlrItk. ltogr:lrz ú.i 1,'r,ibrr-

tisseer*cn: 2801 fő
§ l'irik álrlozrr1_|iószsÉgóre jcl}erttzö, Irogr.

ltz ulazási és lábrlrozusi kiiltsttgt,kct nlanuk
gr,üjtiit ltlli iis§zc |lljItdt'n[élc nrÍtttíiur.;illa]ás-
sItl ós sz.olfiálatok lel.icsítctstttc|. llvnrri<lotr
silter(il1 a lttdvcztltitti,nclkiili utnzás kij}t,-
ségr:i1..r!s a táhorozlt si hirzzáj á rulrlst clílt erefir,
tr:ni. 1-ö}rfu nlin,l. 100.{}()(} ptlirgőt tesz .lii irz az
összt:g. atnclstrt n íiúk ilvrnrjt|rrrr sltiiit crt-
,iirkhől összegt,üjtöttck azirt. lrrlgv nagl,rl|,h
tu rlli rtrk}tul sió| qli l h.lssuk hazá i ukai. l't i:a tt,lz
iill u llilrrrrolc rczetőirc ls. akílt hivaliii sza-
hirtlságukai íel:iltltlzta, a rószr-útellcl j;irti
iisszes'-kiiltsdíjt,kol szilitén mrtguk r.iscliék.

Az ót,sltzctői lrihorokrril lcukiizcicblli szli-
tnuttkllnn is lcsz rnóg szó t'

A talal i4{i" *z. ítérat ]lílkló* cgerkósz-tsu|tilt rrtájrrs §_ért l}ilF\. (,}0rkÓ§Zlllt])í)l
rettdt,zel í, l)rtlelr'iti közös szr,nlálrlozlis, 

-fo-

grtdalorntücl, rnaj(l ír {:sapal plirilncsllol(li-
trltlt clrjarliisa l<öi,clliezctt':,.§ziilők. fiúli.
t,scrktisztrt" t.ítncn. Dúlutlin'a sitntrázium
tlIsz[crtnttben voll nz titlll§psóg. 'álrrclv kttt
riszb(lI li]lt: L Szülőh, ünncire.'lL CseikÉsz-
tlit,or, Az t,lsli rtiszben ercijcIi eonclolatiat
ol.\,{rll hölíctlltiltlt:ket, iltekeket 

* 
arl<lt t e l{ril csll|)al. :tl!l(.l\.elr, lrz Edcsrrnváról. idcs-

alrárril rls lr fiúirii szó[ttak. A izUnál utlirr
kör,oIkt,z/i ntlistrdik rósz a l1rborról szólt.A ,,(iöt,,llr, tükör'', a ..c§irkászokcí". ii
1;ibrlri orvrlst és a k<lnvhát fiuurlizta' kr.
.,r\lrovli lligyulrlt" az'jaazi szóo trl}_rori
dk.lról;rrlolt izclítől] }lájÜs 8-:in d kaIott:)-
ság és rrz iskolrik számára mlltálta bc acsallltI utíis*rlil.

§z§reti a
§y?rmek.

**w*g.pw€"*@ {xkw*
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A ilnnakcszl l09.
sz. §tngynrslíg trrtt-
kószesaput búsr,étí
klállíiását és vásárál
liprilis lrír 1l-ótr lrvi-
totta meg Lán.yl }-e-
renc nrühcll,íőnök.
setryezőtestüleli cl-
nök. A kiállítíist és
a vrlsárt ir §zerrt
Lnszlri-rnj 1'rtrul ól.sc,
tendezle rr Rigti ó5 n
Frirdtrc órs közre-
tnóköcltísól,el. A ki_jrllltást sok érrlek-
lódó látogatta lneg
ós a íiúk últal ké-
*z{iett, lzlése_q hrisvdt i

."** *.r: i

af

ljrintléktárgyaltat, il-:lltl}loeK[árg} al(at, i!_
let ve jLilttl<okal, nrrir
az clsó tlanoni.§;]k_az clsó rtaperni csak-
llen1 ntiílfl lncor.:isli,nenl nlillrl lncgviisli-
íolták, Az, aiJnrté}t_

crc_}ét, és kdpess<igdt. };eh

,it,s rg"ytt];ti.itr,ktrszitcltt,. |.]rck rIlrrl:is;illtil liilll, *,"u-rffi,,:íTiiXi[ J"rl."1l':rZ tr}iirlc§i 'ós ttrtlagi siker ítilg.\ |t.lrrlitIr,llr.I viszr lrliliIli, .r c.a,lit.t a7lfl il? 1.1l.\h

'ln]ljl},c|] 
nill:rd\ü íl c\erkésze\zn|(il}},s7.)lgáii|lilrn;illílilr ttliitrit,,, r]rt]itil és kínestr3rr!t t..,tr,'j.'.l::'J,"i', lfil!iIq\u,it .§refNe§Ze\zn|('l}.' s7.)lf;iiliIlílltn ;lrlil.ill ttliitrit,r, r,rr:jtil és k(pessógtlt. li,llrlliII llúncn elii;ltllisl f.ttílc7,|]il3k.. íll}t,,l\{,í; jliz:rrriIag. tit1,1.,rr l,,l,r,la' is inc.i,r.ita*L,;t reitük ir darnlroknt ^\z clrtleIí> riszt,r j;;ii,tl,,li,,dt, l-,:,,i,,: ]l , i, 'il ,,ln"i-orIuttek csellitj{a6j*i ja,várlr ,ajárl!óttnli íiil" il}1li(1l.t :, líi.-:glkósr rlr eiis,rrlr;:ís{i Ju-'n"iairri.,ir n" 
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Hadijátékos cserkészek
figyelem l

A 3. Rcgnunr ]Illrianurn cs, es. llfirmely
budapcsti Ósap;rlol, lrihir,,ia a míjusn23-án
íartíndó hadijriitilira. A részvitel feltétc_
lcit n llíagyar Cserhész nrijus í-i rz-ánrál,an
&öztilt üli.

§lost olvassátok el n hadijálékok ti.irt4"
rrelmi keretét,

{.

Hadij:tlrikos cserkészok. szlilljttttk r{sszn
á magyar multlra!

*

,,. . . Ncnt fegyverck. hanelrt embcrek
rlöntik el rr csatákat. olynn harcnsok kcl-
lenek, akik testhen ós lélekben eg},aránt
crósek!"

Kolrogás. A srllyos ajtó halkan nyilik.
majd erós hangot adva csukódik. A r,;',rílr
ílelső hajdúja szól:

- Sótér várjobbógy órkeze, nagl,uram.
Hírt boza rnesest.* Jöhet.

Zrln:li Miklós gróf, Csáktornya ura íá-
I3dtan teszi Ie tollát. Ma inár úgysem Iesz
§emmi áz írásból. Fáradtan ál1 föl, nagyot
nyujtózik, Ilata]tnas rncl]kasát tcleszír,ja
levegővcl, sűrű haja rálláí verdesi, hlttra-
simítja.

-- Jó cgészsé§et kívánok nagyuraInnali.
Ilátraíortlul. A jobhágy olvan halkan

l(,pett be, pedig nehéz csjzma yolL rajl ff,
hogy ószrc se vette. Kedélyes, légynek se
ártri, kicrit kör,óres arctl. nag.v dar:rb ernhcr
*1l etótto.

* fiesz*Ijen kegyelrned, ni újság vagyön
az iörőlr urnitnóknál? Azt is nlondj* c!
ktgyelrrrr:cl, nriliéppen került kőzÉjük tis
rrtikí.llpert kcrült vissza.

A hlrszerző lnegrántja nádrágját. kínye.l-
mcsett illh,a kezdi a mondriliáját.

.-_ }Iát mostand nagy ha§zná[ láttam
a t6z.ő trttltlrnátryomtrak, nagyuram, Az
tirrökiik nrég nrost ls lryalrlossák lapí1-
szájuliní. rily tnegfőztern szátnulrl a
pillifol. Csnli nckem sehoÉ{ysc tt,lszett az
t,(iriik tilcl . Királt az, hogy kélszcr is kpllett
L( r(.l\"i'!]1lo,tl hirjanlol , pediq szítl valt :iln

nckcm. ilTost ol_van a ícjem, akÁr 0 golt,ó-
bis. l[*szott azérí r,olt bclüle, mcrt nz ka-
tonárrak c\,ó§ közben jöu rneg a beszélhet-
nókjc. lg:, t,u(ltant llxg azt, atnire kíváttcsi
rragyurairr. lrőz.c(s kiizbclr íigyelétn az basa
sáiortáiát, oszt uAyajrcsak foglalatoskodtak.
Jöt L a sok bóg, mcg a§a s_zép kísérettel,
osz| tanakodták nan-okon. EtclosZiás köz-
bcrr kihtizlatn a szót a rlerék türökökíól.
Musztaía llasa kószörülni kószttl köszö-
rü,lni azt a csorbát, atnit |lngyuranr rnért
rá fertályrlv előtt. Amikor megtudtam,
hogy lnekliora készülettcl gondolja az a
nagylrasú basa meglátogattli kegyelnlcdet,
szük lett nekenr áz a turhátr, Egyideig
nrdg lictten fóáürrk, órr meg a basa, ón a
pildfot, a basa az tái"nadá§t, de aztátr én
nregulrt,flm az íőzést ós nregléptenl, rligha-
nem égctl pilrlÍot etlck az katonák,

-- Jót tctl.e ketrd, hogy idejébclr hozta
az hírt. I(ésőlr lett volna, ha a plállum
kifőzte után jön kend. I.'őzés közbcn lepjük
ez brsút. Jeientkczik a kulcsárnál. ellátia
kenrlet, atnivel kívánja" MostaIrd elmehet,
útl<ózben mondja meg várkapitátry uram-
nalt, hogy hívatonr.

-- Esmót kívánok nngyuramnak jú egész-
séget, de az töröknel< Cs egl,rlttal, hog;, e!
l,udja visc}ni nag-},üTaln csapdosásail.

A gr<it nrosolyogva gondolja, ő ugynn
most item fog odafsapni, mert ncl<i fotrto
sabb dolga van. lilkonrol1,ottik, l]izony,
fotrlosahll. Vórcivel kcll lrndakozlrii, ma-
gyarolikal, ha nem js karddal, dc tollal"
\lelticn csak a válkapitárry.

Jön is. Nlrq11 surlinntvúpetIgós, Iiis ctnbrr
Iép bc a szobáha.* SzolgáIaljárlt, llaqyurlnt!

A kapitány-rtrcáról isck úgv suÉárzik a
raraszság. TaLrirszenríi, png5bajusztl. Marka
nagy, tailnz§i alnkjá1.lil erót lehct kiolvasni.
J\{é§ ncm is lreszéll :r gr,!f. rlc rnár tu{a.
nriról van szó.* Verekedés lósaen, castelláns uram.
Musztafa basa plilnumát kcll egy hicsinyég
nrcgzavarni, ]\Iost íózik. kozmálja eI kc-
gyelmcd, örúlni fog ncki, GJ,orsan c§apjoll
oda lrclrned, irzíálr gvorsan tis§za, ne tud-
ják rnegsegíl"eni az bt(gjci. Ha egt, kis erei
vágot r íelelrarátainkon, bújjék el valanteIy
all<ilmntos hel.vcn ós ha rlg5, gondoljn ke-

g5,clnred, elég vjzel il,ott a pogátl}-. és trtlir
rnegnyugodott, ít,iból menjen kcnd hcgliltt
ds isa! aztán jöjjiitt vissza a haddal.

-- Értent. tlagyuranl, csak azt nenr értern.
hog1, ltrért neketn tnotrdja lragyurarn.

A gróf arca ég.v kicsit kedvetlcn lcsz.
Ncki ie ártana egl kis rnozplás. Dc hiLiba,
ez fontosabh, Az asztalra ntiz, n fehdrlő
hártyírkra.

--. Érr itthort maradok, Mul assa mcg
kend egyedül, mit tucl. Hadd nrolrhassrtk,
Zrlnyinók a vfukapitánva is fclér egy basá-
r,al meg hrlsz agával rneg szor kallt y,,rg
l örökkel.

A kapltány sodor egyet bajszán. Ez nrlir
beszéd, Állásba vágja magát.

- Veszek kélszázharminc leÉónt.t és
irlegvck az törökre,* Jól vagyon. lsten segcdelmót lte fe
tedje kérni.

Sarlrantyírpengés, ajtócsapás.
I(ürtszó. A kürtös lnár a kapitány }iópé

ról látia, miról van szó. Megszokták nrár
ezt, niecv millden nríllt a karikacsapírs.
Élclcm á- tarsoIyoktra, vízvétcl, nyerqelés.
Fcrtályórn §cnt telik, sorakozik a legénység.

A kapitán.v a csapat elé lovagol. K|húzz.a
kardjltt. A logónység szohormcreven ül,
még a lrrvak is nylrgnrl{ an nlaradtrak egy
nilIaRatig.-* Kard kil

230 kard repül ki hüvelyéb6l. A srí}f
nro§olyog§a rrézi ókct az ablakbó|. Jí:t van.
lrincs .semlni baj. Csak nrásutt is lg1 v+lná-
nak a ntagyarok, más volna mitrden"

- j\lialyánk lJrlstcrl . . . Mély féríiltan-
gnk imádkozzák csata clőtl. I{arc köztrln
ruóg csak kiáltják Jézus trevét.

J\{ajd nregindulnak. Thury György vágttt
az élen, nyonrábarl a többi" A gróf cg_v kcr,li,;
idcig nrég ,lézi lra' onáit, rnajrl lnikot ;r

sűrú porlran :tz utolrri {p6r."erek erill,,g/,s,t
i.s elenyószik, vi*l;zltvnttul.

Irni kczd, , .
+

Magyar cserkészekl Érlsdtek a szót, Hzt
a nagj l<üzdelrnel for]iuk lnecrívni a h:)í|i,
játékott.

Kósztllic{ck a viarlr}ra! A Regttum crn,
rnt,{l ItSz'7.rí,"vi hlcla, :\ lbhh!ck :t tiiyi!kriL

A rÁnoR
Az órsvezető előkészülése a tábor?a
Az órs akkar uégtzhet eretlménges á Jötd-

Letes munkút a Láborban, ha a: őrs ós az $rs-
ae;a!6 e;lqarőnt tetuszertien és a lehel|i lqatrapo-
subb<tn |ellcésziilttek erre. á/sdsorör:n al 1fsve-
z*!ő alapos és tökéletes fetkésrü|ése a l{:n,gelle:t"

Az őrsuezelő tdbarí el§kés:tiletei. naary rwú-
.cokbarr rl,; alóbbiakbóI álltnk:

l" Megtesrem c s:ülisy'ge,* láplsektt, hogg
órsön rninderz lagja, ldbarbc mehessctt" Ellltlk
érdeké-bcn :

a) §,{egúIlapíIori., .1ci& a:ok, akíknek tt
túborbamenelelher ang agtr i tdmog alúsra. l s: ü lő i.

engetlélg megszcr:fténű kö:benjárús,,nlrtt tvtn
*iüAxl9iik. I)zakd qz okadd!yot:al rnilyIr,t
erőmmel elhúrl!om^

öJ áÁ,iknetc a tdborbamenctefu eIőtt clllá
ríthatallan akddálg ólI, tnegbeszéIem uele; rni-
képpen. t.uilja póttlkú a ldbarl? { ÁUandó !eue!e-
zúsben állak oele, ngdri |eladatakal ad.ck neki,
túbor utdnkisebb kirárululúsra aíszem gl, slú.j

2, A tábor el6tti írsi össreiöueteleket és ki-
r&nrl ul ds akat a tóbor előliés zt t{,s munk ll i ú rlcik
jeglgében szeil)ezem rneg.

3. Éitelezéssel eggbeköIölt kirdndulások{lt
sreruezek, hógg ,a |iúlt hozztlszok:lan.ak a. sla,
betl.btltt aaló élethez.

4. Elkészítea az őrs púzlalos lábori munkabe
*srtá*dt. Megszeroezenl aa 6rs egósz tábari élelél"

5. MegáIlapttam az 6rs küIönlegcs ldbar,í, c§|-

iál : e§ é§z őrsömnek u aIarnelgik csarkészt §r$ng
s;rllam ében ü dlé töké{eíe§Itését, ilal§mgl.lt ík q§ a -

korlnli cserkiszism".,ret t§lúletesafi ö elsalrjiíldgci/.
S, Á *seriy's.rfrr.,dal-mprrÁ {1 !{lht:rr{j r,lt:*l.,

k*,:ó r l! s z rr t lioprt cri tl|f i.,n lr i*tú r l.:r: :,ll'll,

*s

7, n,Iirulen lensemet, elgottd.olásonlat pol|*
!*an Ietleglgzem az Örsoezetíí Noteszaitba"

8, Ternci,met nzegualósí.titsttk előtt meg-
b * s:éIe m. r aJ p ar a.ncs no kummal.

9" Iilőkészítem őrsömcl a rai táborí íIe!óbe
oaló bekapcsolóílá§fíl, a íöbbi ítrsökkel pttló
sike re.s eg g iittmű ktjd é§re.

t0. Megismertetent őrsömntet a csupal !ú-
bori munkaleruét ís cólkitíltéseií.

Az őrs előkészülete a táborra
őrsómnclr l. t(tbarra rr.aló előkészi{í,sét m&r

ltittal a tdblí el$t! mellkczdem" Néhóng'errr
a cétra beátlltatt §rsi ö§sleiüüetel, egg,kdl ől§i
kírúrutuló-s, (lrsi megbes-*éIés szükqéges ahlw:,
hesgg az őrsöt !ól eIőkésrtlhessem a íá.barru,

Az előkéstítő munka leg| ot,tt osabb tnozzan ab t i :
I" A |ittkkal mlgértatiük, hagg a t.ábor

a legiobb alkaltsm az i.guzi cserké*zdlet éIésére,
2. X(inden |i{t naplőt oeret múr t t(rb*r

előkésrüIeteirőí is. A naplók uezelésél. ̂ ,,

kellő tapintatossúggal .- ellenőrirzük.
3. Ax őrs tagjcinak s?gl^t§lgére vdn uz őrs,

oezető a: eg!]éni íelszeleldsük meylszerzésébet:
ils öss:edllíídsúban.'l'a*dcsokal, {lthaiqazílá-
so!"a! ad minrlen ez:el kapcsolaios í]olngban.

4, Eggik megbes:élés aagg őtsí összeiöo€téí
alkalnttual megbeszéIiiik az őrs lag!*í_laI n

",I.éleE" és a ,,Tes!" elők{szttésél, {I-ásd
Túbororúsi kanyu ő2, l.ap,)

5. A |iűkat ,lem telhgliük masl lnár .l
próbdlásokkal §akkal iobh dlkalom lesz erre a
!.dbarban! Inkáhb g.tábor életében mindig szüksé^
ges gl1akrlrtrati ismereteket kell útísmétebúnk.

6. áz őrsi összejöoetelek, mqbtszéIések,
kirándut&sok aíalt bestélgessiink a |íttkku{q íúbor srtpségelrőí, a túbori él.et regérylessí-
11{ről, stsk gazdag éIn{ngéről"

7. Ha u őrs tag|aí nlm aeltck még rés:t
na§atáboton ós a ralnak ragll t$apa|nak neín
pal/ módtában próba!úbort rendezni, pótolítlk tll
$rsi ki,rúnduldsakkai. lg11 arőts lagjai múr tábor
qlőtt ha:zószoknak a slabaclban ucló {lclhe:.

8" l{Cs:íísü]c e,lll a.z őrs táborí |els:erelését.
9. Vigllázzunk alt{r, hag|! a: li.s minden I{l!!}a

t:.*glle ki részét a lúborel(lké*szltés mai.nkájítbóí.
1{.t,,{,z ílrs tribnreíó.tl.rxziiCs i t,yl l nk ój a s:trttt.,

*r* i | |tp z|rrl i ;t !; l:e.lr.,]I r,]i t.ii|:rtl ! t ! ők4<: l'j lpllfu .



RoYATvgz§Tőr FoDoB ÁnpÁr

Az állatvédő szakcsztályok a7, alábbi iskqláltban
alakultak meg

Pullrirki p<rlg. fitliskola
!3leyer Jakab girnn., Budapest
Egressy-úti polg. köaségi fiúiskr:l;i
Yerbőczy ginrnáziunrn Budapcsl
Böszörmérryi-úti potgári leányírk ui.,
Ohegy-utcai községi polg. lcán5i.kui-
Dobó Katica polg. leányiskola" Nag_v-lar*d
J/iz.mirr-utcai községi polg. íirliskola
Dobri István gimnázium, Eger
prenlorrtrei Gimnáziunr. llozstlvr!
lí" Ilir. .{llámi Józ§ef i§á,lor gir,r"., Jále!,llr*llr5
M. Kir" Áltani Tanítónőkópzó isL.rlir, LinLt,t.ii
M, Kir. Áilarni poig. leányiskola, Zilatr
§zent LászIó-téri polg. leányisk", l3udapcst
Százados-úti községi polg, leányiskola, i3u<ialrr:.'r
Allami Gépipari Közéllisk<rlu, Marosrasárhcl_r

_.--
Útheh,rd€kn a ftgnartg,eráauíg

,. .i}i*gyaror§zág egyik legnagyobb bór{yárátian tett iálüs;:i:i:_,],j]
x]§*i*rAval leltíint rrekem, hogy pár óvvel ezelótt, arnikr:r rrle§ kut-
fö}rli nyersbőrök is érkezhettek hozzárrk a tengererrtülrrll és rrttsszl
vid*kekről, a gyár készletdtren alig harmilrc száiaiék hazai bór volt,
.r trjbbi bór mind külföldi eredetú vrllt. A külföldi börök kúzt ;t leg.
ttilrb ten§erentrilról hajón, Hamburgorr á! érkczett száritutt bói,
rnégpedig vadbőr §olt, míg a legkereictteblr volt az ószaki álla;nrrik-ból saállított bőr.

Hogy mi volt ennek az aka, arra is rnogkaí}tatn a íelvi!ágts{t:isr
.x rtondanolB §crn kell, hügy mellnyire szégyerlkerten n}iatt§, Á fó-
Jllórnök rlr ugyarús azt lnondrrtta, }ro6|y a haaai bőrök közt igeri suli a
nételye§, c§omó§ bór, alni onmn ádódik, hogy náIulrlr az átlitot titih,lerik és $míatt az ostornyéltól az állat bóión csomók keletkeznek,
yelyeket nem l€het a bórberr berrrre lragyni s ezeket a részekct á
bórból kivágvq harmadrendú értéküvé vátik maga a bór. §zzel
§zemben az északi átlqmokból behozott bőrök nrintaszerilerr dpolt és
}4étely§tetrte§ §zdp bőrök, plert ott életéberr má. kímólik ós gorróozzák
az. állatok bőrét, testét. Bizottyos, hogy az ilyerr szdpen áprilt állat
bórdért aa 

^llal 
kimulása után $azttája-strkkal többet-kap, 

-mirrt 
ami

összeútött, összevert, ruételyes testű állataink gazdája" '
Ha elolvassátok Kodolányi János : ,,A csencl oi.sz;iga'' c, mun-

káját, metylren az író firlnországi tapasziáatait írja te, rneg ír:gjátok
benne talíirri a fcnti okok ruagyarázatát. F.innoiseágIlan*nd nt-
hattok egy o§tort §cln. O[t a ló, narha a szóbót éri. §tiira durva
kézze'l neryr_tlyr1l állatjálroz eg}. gazdá, dc egy kocsis sen, nég ha
rrem is a sajátja, ntert ott nl{r niegértették az embere]i az áüatvédólenr
rlagy ]relnzctgazdqsági jelerrlóségCl is. 1utlják, hogY az átlat
§zálnuiit,il llellrc§ak addrg órté.k, gnlí§ őkel szolgálja, hanem h*láta
után 

_i§_ 
(rték, rnert jó pénzt a bór* csak ítgy dr lneg, ba azt száz

sz;iz;tltilill;ttt frl lclrr.I l l),lr:a\.iirtáqllr1l hasz;rÍltri.

?.§üer napontn
rsggel és kü|önösen e§le lefekvés elöir

chlorodont
íogp§§zt§

Kedves cserkészelr, rr li taladatotoli lesz rr lrti lálusi elubcrüinkrt.
állattal,tóinkat ds kocslslin}*t lelr.ilágosítani eríól. lttagyarázzá,trrk
}lreg nekik érthetó rtr(ldotr, lroía}' nrerlnvir"el értétiesebb lesz {z álht
bőre, ha ázon ütlegtől szár$azri csomók rrem ékte}errkctlrrek és
drtessételt meg velük azt is, lrogy l..innországbarr dpperr ol5nntlk az
áilatok. ruiut nálünk s ott mégis ostor rrélkiil is en§edelmcshedlre}t
§azdájuknak tnóg jobban, niint rrálunk. nüdváúyi Oltó

.{ltF

Á HÁn§FAvIRÁü cyü]tÉsx
A keresliedeicmben kél, rrrirróségii hársfa"-irágot különböztei-

lt,h. tncg: kóirrirs ós ez_üsthárs lirágót, --. A hóhíis ,.irig aitet c-
sebL,, de nri.r,el az ezüst}társat trta t'eakúrit Ilagv niennvisdrrbcn fo,
95asztják, ez"is.keresttt cikk, s eppen olyan jó"l'ertékerÍitlÓTO, irri,it
a. g.t,óg_"-szerül Jraszltiilat os kőhári. e el:ttitő is nrectalliiia izinli-
tását, mert nta már csak kb.33%-kal olcsó}lb a kóhársnál, dc ebből
lén_r,eg65cn löbbel lctrct naDolrtá- bc!r\ tiittni,

A, hárrfar.irágot a halván."-zOtd ii;iszilC, rr.r cllulakú burok r.ag1nturvalevéllcl együtt kell g_\,üjtcrri. -

. ,., Legkorábban vil,ágzik az. Alflltdörr májtrs végén, júrrirrs elstííelÉbcn, Hegyes vidékerr 2--3 héLtcl későhb a iíacvtőrelű hari2- 5 virág.alkotja,a.bogern5ő rirágzatot. A lcl.ú,líonáFa felsó olái
lánál csak kissé haiványabb olajzöldszítrit, mürden virÁgnak 5 szironl"lcl€le van.
l A két ltéttel li6sóblr virágz_ó kislevel_ű hárs lel,.elei aránylag
kisebbeJ<, a levélforrálija szürke,''de nenr §zórö§" e iilaáiátoi-i:iBvirag alkotja.

Az ezüsthárs \irá§z.ási idcje_ ri<lCkck szeririt június másodil;felt l és júliu,s _első fcle,- A í:r lci,eic tojásdaa riiáÍu 'é; ;]urai};;j;aprli szórökkel borított czüstö§en íehér, A vl.ae"átí §ji3-iliÖból áll. Ennck burokltrelc rno}_vhos és ígi sem-i.l.er§cn, sem me§-száríl.va nent.olyan áttetsző, mint a kótiár"e. Ár-áÓ;;'i.t;?;il:fr10 szirom]evele van.
,^. ,Et.U;!er,.l A gyüjtcst" nregkcztlhetjük,' .imikor az eg5.es trurok-lc\€leKDen levo virágok,lclt van tttég csak kiu;llr.a.'Á gyÜitestlegjobbarr kétá8ú..Iót}ítr(il végczhetjüii' ojl,iiioáái, hoql, a vtráBzitgally heg5ét .egyik _liczünkki.l nrt§fogva, ai i,Úita"ÍÚttir.iiri"*ineryezKeoó vlrá8o§,ál .a murvalcvé|tcl egyült n másík kezünk}ieimarolüa logva szal{ltJuk Ic, }ára ltrászva a virágot leszedni rrenr

7,,l,J



,tütljuli, ré§zb€n lnert a l,irág esalr "a ía kororlájának fclül*térr r,:ln
bőségescn, riszbcn mcr|" & bársfák ágai ür,egizerűctt nlerevek és
rtrtig kart,astagságú ágak is igcrr könnyen letörnelt. Azokról a fík-
rúl, tncll,eket ldtráróI nenl rlrünk eI, egy póznár:l szcrell ús zsinrir-
ral eliátoti ntetszóolló, vagy hcrtryózó scgítségévei gyüjihetjük
be a virágot. Ez esetbén lófia scgítiégévet [iirUirlytrjuii"a'fát i a
lchu,llú ]iis ágakról kérr5elmcsen leszedhctjük a virágokat. A tapasz-
talat azt bizonyítja, hog1, az íg5, megn1,lrt fák a ntásik ér,ben isnrét
fiósúgcsctr virágzarrak és sQtnnri kárt scln szerttcdnck,

A hárst-irílg szárítása g_vorsan ós könnl,err mcgy. A szrirítlis
clótt a közé kcvercdett sötétzöltl íalcveleket ki kell-a virrig közül
szcdni_ Á tisztn, szcllós padlís a hársín szlrltására legalkalmnsabll,
Ijzt ttIlir It,het tenl,érIryi vastagoll is kiterítcni, sót ha kevós a hclyük,

úg5 rngggnggdhrrió, Irtlgy a pa<ii;i>rn r.alti kiicrílés cIíltL c*1.,lir:ioráiÉ polr}-várl, vagy lekaszált H}.er)c) lrc!\clr rtap.útdsnek is kitchetjiik follnyi§ztani. A szárltáj ]nclcl, na-pos időbcrr. 5*ü rraootvcsz igénybe._. A szr{rítást befejezettnek tcIliinthetjtlk,'lta trcrnciaka lnurvalevél, hanern ir virág-is ujjaink közt porrá'rnorzsolható.!\ sz.áfaz virá,got nern §zabad szr]tlerítvc hagr.lrl, hanctrr lehetólecz§á§okba íelszedvc, lehe!óleg iól összeprósej,ile 
-tarí.iuk. 

vaav eÍ]
.§znlIltjuk, az átvcvó hclyre. A hárlvirá§ l(iszárításárá nirgyon kettüí{yelnünk,_Inerl a_§yorsnn száradó és zörgő ltlurvalevÓÍ Incgté-
vcsztésrc nd okot s ha ntltga a virág nen"r tökélctesen száraz, ö§iie-
1lréscIvc rncgdohosodlk, s15Í, nlcg is''penészertik,

4 kg nyers árúból lesz 1 k! száiaz virág., Vldovszky Istvrin, Bókéss{mson
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mAnÁnmEGFIGyBr.Ő Úron A TAKTA YIIrÉKÉn
I ItTA ! nAnVj{ |§YI {}TTít

Ismét folmeniem á hártlm rnritertról islltagasa)rb töltósre. §zarla ós Harkáriv
kíizöt t u töltóselr az trt alig kct kiló
ruóter. A fcle úttól kaatlve' lasgan el-tiiletleznck p fűzegek é* ritkulnak a ná-.dasok" Intren már nyítt ,vír mellett
tnohctünk cgószerr a fulu tüvéig, Anrcnv-tryirc bókalclreuós ós roncóe a'r,iz tcqii-lctrl a lríílasok körrryókón, anir_viia tl"i
tat b t,s hotntlkosallb a falu hátárábarr.l,,nntk ijríil aztál a firlu apraja-nagr.ja.Kellrrncs för,crrycs talajú fÜrt}ii áiÍlÖ,l-
üclkczósre. A forró nyárl délt,lőitiin sok.,§zo_r.lleulzl+cg is a Takta a vigan lu-biekolri rycrmckhndtól. Hr{r.-hót' uitlca
ur.J,irl1 fclragatl a kis nebúlrjk 1ábárn.de a marrukkal htlzott kis só harnar lc-kilr:yszcríti a hivatian vór.szopóE-at, 

--

_\ritlárrr gycrmcksereg csatlakilzik' iroz-
zám._ Iítídbllzoqdngt loltak gzedni. Ázi.aicsgjároznak _ós játszatloznak lapesti§.

§Ozbon dclot haranFoznak a harká-nyi lcrnplomban. Iibóilelni tóiek- 
-ÁÓrr_

hogl, dóitrtún újult erővei íoll1athassamutanra.l a Takta merrtón fel Tiszaluclran],aban. Már kora rlólutárr elirrdrrloka .ri4tiir fiával ús puskával, ho,§ ,ii Ö*ii.\z_urRult,tben a kaesahúzáskor a uus-
_kárrtttak is jusson númi szerep. á ialrr\'ógón a Taktán át vezctő rrasv kő-
h_idrlrr kczdjiik el foldririiö ti'Űntat.
Fj_zúttal a 'Iakta 1úlsó íelórr húzórtó tül-
!.-úsí!n halar_lnrrk, runantól kcztlvc aTa\ta ismóí gürú nádasokkírl ó; füze-.sekkel lloriírltt ruetlcrbe n folydogál. 

--Éi-
halrrt]rrnk a falu lcee ló.iú}iez " vó"otafahir,l, a ,,feketc híd"' rncileli ó,+ 

-riói
S ala_kú kurtyar után eE5,cIrcs ú|r.rn ha-larlunk Tiszaluc irányáüÁn. ItL r.áianii-
re]_ keltlsrlbb a vizivad. Aiis 50 mótcrfoa_tiillóssel púrhuzamtrsalr háiarl a .,asút,
_Kct l&n}-a js fekszik kiizol a csatllruá-
hqz! no trlee őrhúzak szeiid kaesókkal,
!e!át en a régze a víznok vadnradáiiü
kö]ttisóre nem igen alkalmas. Úuv-tr,ilpmiareniilósií szürkegóm icbcE el"á íc-jtink fclett. Ezek nem & Takiárót iöx-
!_ek, amint figyeljíik őket. haneni aH<rlt-Tigza vidúkí.ről. E§y-cgr. sz.uroÉ&veri riadtau láb&val a i;izet"- lusta re-piilóssel keresvo nenedóket 

-a 
krrbikosgödrök lrádasaiban.

Feszült figyelcuurcl krrtaí,iuk úí akubikos giitlrőket, dc aIilr lát,unk Órv-kót szárcsánól 1öbbet a n.yilt vizekeir.Hogy a nádutok még mit rejtcgotnck,
+zt ncnt tudjuk, csak scjtjiik, rrlctt
inttett-onltatr lelhallatszik a larlkac;ák
Eágogása is, a pocEómck ig bolórikol-
toznak a Bógogásba, Júlirrs vóge felé
vaíryunk, do rnóg nyilván kicgik az rij-rlonsült kacsák. anyjuk nrellott kercs-
ttok oltaltnat g nátlas sürűjébon.Á n&gy fi*yelésben égzre ,sem vesz-sziik, hogr. lréhány kilomótr:r lrÓr 61-
mara_dt a hátunk möEöt,t. A harkányi
temploru tornya nrár csak egészon ki-
+sikrl fónyló gúláegka lnnen a töltósről
nózve. Tlszaluc alá órtünk. Az órárnra
nózve el ucrrr hinném, hogy mily hamaraljár az idő. §a.iuos mÉr hat i]ra van
és indulnunk kell visszafolé. Átlnes},link
a kőhirlon ft tö]tés vasrll,íclőli oltlalára,
hogy a leáldozó nep vonelába kerül-
JiitIk s mogt már ayorg ütemben foly-
tatjuk utunkat visrzafcló. }íóíí rniclőtta nap vóglrE al&szállarra, §a,§rotnők

14

llcrtrzrioi1 tt 'l'ilkln n gyer.nteklracltÓl

r:lí.rrrj'l'a.ktaharkán.vl, hog1, az clső cstivüil§&c§anuzásnuk szcmlanuja le}res*r,k.Estn nyolc ól,ára ruár ismót a 
-jili 

iJ-met[ 1rarkánl-i rrárlastlk közt járuiiÚ. aíek_etc .Itir]rtál hantarosan hrrzzánk szo-södik kót eigótrygyertk. \'Ádá:;rk,iűatalán. jobb volna esti vadászáshoz. ile
n&_.nrnclgcn_, úgy a t,i,{ánygl,erck i8 .ióltudJa l)Utolrli a varlászkutr.át. Anronv-nyirc közismerten lólnak a .r,iziií}- nnv-
lrylra hátor r,íztnposrik lesznek czr'k -a
luikók, ha a gyorrrrukról van szó. Ttrri-ják, hory ha vclcrn .iönnek l,ndászni.eEy-két szárr:sa leriz C jrrtalmuk. flipedlg rrags H,zó a cisányokIrái a 

'ruÁi
húslalan világban. Eosy azonban á
_madártan t,udomárnyához semrni órzék-kul nüIn rende}keznak, az nemsokára kifog lilágosodnl a tor,ábbiakbó].A sátőr fiávaJ, ktnól a távcső ós
cgyób kellrrkok rannak. elhoivezkedünk
a. Takta nádasos partjón fisvelő Él-
Já§ba, mig a kót cisánylurkót leültot-jiik trdóbb a magaeabb 

'fübcn. A rok-
kenö hlíség rrtán czinto jól esik §ery ki§
hűr,ögebb e§tl fuvullat. rlvenkoi' esti
csöndborl kaztl a rrádas ólot-e ts jobl,rrrn
mogclevcncdnek. A szúny.is0k mniiárd-jai zsrrngannk már a fülürrkbe s bi-
zony kozünkkel gyakran ke'll öket a te-jiink környókóről elhosuegetni. Ez &zon.barr hozzátartozik a káosóuáÁsal jóró
szórakozánhoz.

Vagy ötvon lóPésrc tőlünk a nyilt
vizen ogy örog száresa vezetótóvel va§y
nyolo flatal §zárcea úszih ol. Hanrarolan
kinóziink bglőlük két fiatalt s golyós
pu!.íkóinkat arraknem sgyidőten dörront-jük el, Mtndkót lövós talált § e két
szárcsa ottruararlt e vl?sn. mírr a többi

] ;,., ].*llí ]

",-ffi
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hanyatthornlok mcnokúlt a náda,cok
kötó. No§za, & ci§ánygyeyekek }riányos
l,uharlaratrjaikat a g},epcrr hagyva mír
br: is rohanl,nk o vízlro s a hasigórű
reilcó§ viabeíl "r,cr§onyt törtetvg e-lórt.
*$&krtern ogyidőbcn órtók el a §lÁnrukr&lőtt iríúkt,s zsákmányt. r\z ő nrásnani
ebódjük óu, fizetsógük lnár bizlosílva isvolt. A szúrcsa kttűnő }evcst nyriJt,
emllgy vadagrrn r:lkógzitvo is hagirrál-
ható ircpácolva, tlc kímonrlottnrr osak afiatalja, nti,l,cl az öregck húsa mo§_
lehotősen kcmóny.

Ali§ telt el jó íólóra letelepülósürik
óta ó* cgyszer esak ntogkezdő(tiitt a hli,
zús. (}ágogó kacnák, rcndszerint púrogá-
val hriztak aI fejünk faleit,

ÁkirI<,k gcrlilc§ puskája van, ilycnkor
ugl,r,c-lrrásra lőhel i az alncrronyan hrizókacsálrul, A mi fegl,voriink azonbancsak 6 millimótercs golyóspucka volt.
Ezz.ol re píilő vatlkacsát löni nagy fcl-
&ll{rt. Nont dicsokvóskóppen rnonrlom.
dc minrlketton otlaknem egyrná§§tá§ kl-lőitiili a levogőbő| a ma{attnk vadkacsá-
j,át czerr n szrip nyári oltón. Éppcn bol-
rlogan xzemlóltiik a vízből kiemelt Hyii-tryiirii cstirgíi róccket, amldőn az egyik
cígrin},gl,crkíic mcgrArrciEálva knbatom
szrllót í,s ,r', .',g feló mrttogat.A leszállíl napiíll mó§ világrrg égbol-
tozatott hateiluas tcstű vörös gónr ílzár-
nyrl,lt l.eftrlil ós *l veliink §zemben lrr.lvő
nádas-partra tett le" §nrrarosnrr betöl-
ttittcm tis a prt*káma{ cg}, ía törzgónek
láma§ztva, jól cóllla.vat,tcrn, §zcrettem
vOlnfl tömó.qrc c§yct tjtorri. .r*yrrgorltan
tróltlzlanr, hrlgv eúlt lrc t,óvosszck. A tá.
volg&g kiiatom óx közte leíinlóbb ;l50 nró-ter lehoíett, Brnollett a dús tollazatúgómnok & t§§te alig tyúkurigyráldú.
mclybőI a vókohy fólmriícres lóbak óg a
t:stlkttctn oly hosszti nyak á'll ki, tehrit
iscn jól meg k(|ll öt c(i](rzni, A liivtlst,ttl
o)dörtiiilí, Á Eóm öBsz(,l.czzcnt ós !Útszr]-
Ias f,iirndt szárnlr'moztltr]ntta} orlúlrb ro"p§it tlg.v gíirű rrárlcsomó mögó. Amidőrr
rrróg ott is látni véltem, mógelryszcr oda
lőt,ttlnr s imc mogt odóbbról e§y fiiy§€
vörösgén szállt fel § vag}, esy Jri kilo-
móterrel odóbb tett le a vizro.

A gyerokok azt állítottík, hog1, az az
általarn ruoglőtt qórn volt. lln azcrnban
inkább &?tlrr a vólernónytlti voltam. ho§y
a lglrepíilő góm ennek {r púTJ& lehotett,
Hogy végot ve§sgk a vitr{rrgk, a oigáüy-gy§roheket beküldtcm a nádnsba ku-
1atnl, mi pedig a khcga-zgókn!ánnyaI
hazafoló i,ntlultunk. A elgárryrajkóknakpedlg mogl§lelő pónzjuta}mat i*rértem,
ha ma estóre rnóg a lakÁgomra szóllitjók u meelőti gómet.

Bppen a vacsoránál iiitem otthon.
amjkor tilry fél tiz óra íelé eate hcáIlít
hozzám a két rajkó. a kazükben tartva
e.gy vörösgém fejot a nyakkal.

-- Eát tl _meg nrit hoztatok, ebucattal
-- ortlítok ráJuk.

Me,ltalóliuk ós olhoatuk annak rt
gómnek a fejit, &mit tot§zatt }öni -- vá.
la*zoltók cgaknem cgylzcrrc. - líát rr

törzso hol van9 * fa$gat,om őket to"
vább. miro aztón kibökik, lrolrr. az arr§-
Juk otthon elyotte tíílük, rnonrlván. hogrjó ]osz pótlöknak m€gfözni B §zárc§ák-
hoz, a tanár úruak meg clóg leuz a nyak



\

,is ir e siiyrei" §e:ri t*dta.rrl. h.og:y nelts-
;sek-e va§,r,, 1,1oiisza:rkodjak, de mexáli*-
pitoltanr, hil$y ilyct egy jil} net,elt va-
tlászhutga már rrróg som csiuálrra.

$iljkéseiiletclt a matítir,me§filyetésltea
r.ldisi leírásromhól ntegisnrrlrtc az oi-

vntr,, }rogy eg;, sziirke lrótköznnpi *rn-
hei, va§y varlász hogyari látja a vizcl;
ós annak &llatviláí{ól;,

Mogt pedig clvezetjük az eilvasói, egy
marlárutegfigyeló ott}rorrába. Iítlgyan
kell felkdlaziilni a nradárx}e§fig},üjőn€k
€gy-gsy ilyen túrárp, ha erotlményes
urunkát akar végezni"

§gy ilycn íclkószülötiós esaknem t,g}.
toljcs napot igón§irc vcsz, l\lcg kcll ula-
pooa* vlr,r+gálni a műszoreket, hogy vt!j-jon mirrclorr miíkiirlíjkópes állapolbarr
van-e! A jó matlármegfi§ye,lőnek lehatő-
leg jó madárt§mőrrek ls kel} lennie.
§okkal órtrikosebb munk&t vógcahet, lrao ritka madarait kitömv*. vagy leg-
alább is Jól konzerválva küidheti ol g.

Matlártani intózctnek. A nrai ncbézkos
szállítási vlszonyok Inellett bizony gya-
kort,a mcgtürtünik, hogy órtókcs líitt
üradár olyan állapotban kerüi ol az in-
tánelhen, hogy annak már oti semmi
haeznát sem vohetik. Eppen ezért aján-
}otos, h& a lött maderakat megnyúiiva,
íileiglenr:a töméssel ]átjuk el s ísy
montjük meg a gokszor értókeg tollaza-tot a tönkromenóstől. Amenrryiberr pe-
cllg a vízsgálat szempontjából az álltí,gyo§lor_ ós béltartalmára is sziikeóg
volna, úgy ezeket a szerveket különzárl <lobozbarr is elkü'ldhetjük,

§rríren ezórt a rnadárme§figyelő mú-
saeroihez; tortozik eg_v tcljes madárpre-paráló kószlet ig. Ez rendszerint áli
o§y-két bonckrisből, ollóbó1, osipcszbö},
fabósbőt, kócbóI, drílitekeresből stb., te-
hát kis hol.ycn elfórő eszkiizökből.

Á matlarak egttleges le}iivóeére, nelyre
c§&k etba,il az esetben kerülhet sor. ha
lrtmondottan valami meí]örökíténd,ű
ritka póldányról vsn szti, ragy pedig,
tra az lrttéaot általónos vizsgálatot foiy-
tat valamolyik rnadárfajta éleióről ós
táplálkozásáró], olv tehát az, hrigy a
mfidíirmegfi§yelő sohasem lehet madár-
prrsztitó vadász és pugkáját csak & leg-
vó8ső onetbcrr h,aszná}ja. Ea pedig a
matlarat tömés cóljából le kell iőnie, lö"
vó*ét is tigy kel! tennic, Lrogy a madál
tömégre alkalmar* állapotban Lariil,jiin
toyítókre. Erro a eélra pedi§ kótf*.iia
fo§yver a legjobb. Áz igen apró te§t,ü
madarakat 9 rnill!rni,teres serélct 1lttx-
kó.r.al lőj jiik, míg a na§},obb maJara-
k*t 6 mitliméteres apró golyóval s csa]<
a varjúnúl nn§yobb madaraknál ti;lt-
siink lohs-töltónyrc. A madarakat pediíI
a tömós érdckébon, lehetőleg begyen ta-
láljrrk gl. Miudezckhoz azrrrrban lötlll (,r,i
gyakorlat kell, nern is beszírlve a matln-
rqkn4F a riirltóbctr *olspval való loterí,
tósérő1,

Az lgazí mariúrrncgfigl,clő ltenr ptts-
kával 1ő, hanem fórryképazö gópjóvel. E
toklntotben ne gajnáljuk * költgóeet.
{sak jó fénykópczőgéppcl lehet órtóke*
felvóteloket készlteni. l3izony !*a, §§r}*

j*btl fénykópezőgílp tir.vogiivcs gzcrkezct
tel e}látvp közei félezer pen§őb6 ig bclc-
keriil, de hálásan rrrcgfizet a ritka úr-
tókú felvétcleivei. Emellctt nem árt rnóg
egy kö[ny€bb xzerkezetű olcsóbb górret
is tartani oly ouetekre. ha rlalarnit §yol-
§an mes ke}l őrökíteni és időnk rrinc§$n
a, drása gópaek ponto§ ég E§,akorto hosz-
szadalmas beáIlitására.

A mtiszerekhez tartozik móg csy jó
távcs(i is. mell5"cl lnegfig},eltlscirrket ]:rrrr-
tosnn elvógez}retjük. }[inrltzt kirlrószíti
rnós eg}, köriinsóges tiikiir is. melyrc
akkol van sziilrgé§, ha rejtett irokrok,
Ják, ná,dasok kiizt óhajtrrnk valanriiyeq
r§ader&'l, vaBy fégzket lefényképezni. E
tükiir Hesitsóglitcl a napnnk fónr,ói a
jelzett helyro vctitvc a leíórrl-kúrlczent](j
iárryat í§r.y jt}l meglilágitjrrk s r,l tiikiir-

lliii vetit,ett naT:fóny n mnrlár fig},t,i*:l:t
el i* tereli a fórrykóptlzöről s jobllalL
ruegktjzelittrrrtő * rraplóriy!ól nl. aknit
uia,lá.r. TOrrnílszetc§{,u'a tilkiirrei rciit,ő
irivnl távulablrrúl óg cgószctt tnáx ir,áIr},
lról rl<-,lgozzók. mint B, fónyki:pósz.

}tindrizek a tníiszcrck jól rrlíórnck cxt
kis hátizsákbnn, lchát a megfigyclő ixr
ncnl naí{}, súl-vl kópvisclő tt,htrrcl '!iiilrt,-

nrcn 1rű mozóEni. Termriszcltlsclt a ruiia
is fonios. A nár]auok közt a sár:gíshartra
ruha, avg§y a róton, ordőben a zóirl
rrtha kctrlsbbrr lorrz ol§ feltíinii, mirrt
egy kirir,ó rnág színii vag}- fchórcn li
lúrritó rutra.- Á rrríiszcr:ein]ct tchat tltr is rcndheszt,(l
lt,trr. ttlegtir*zto*a{lattr, lrogl, a ntásnttpt,r"
tr,rvr-zcti elsű- ill,crr rnadjrrnrcgfi!.ll,(,lü
iitarnra trdkó,lziil,irössek" .[!zukrrtün. tr:hír1
itrrlrtl ittrtk r,l cc.\, ,il} cl) kit,úridtllútl,a,
htl§.i, 

-n mcgfigt,t,lí,s í,s Ii,nl,kúrlczí,s !rrirt
citn' r itkát ntt.ííistncllrcssüh.

trItttIdr éIe, t ll T altttílt.

l]lsii m.arlárnrcgfigyclő utaírr § fnkt,á,
itoz yeugte[t. i{ár elözii *ar;okb*ri r,ó8i§-
"iáI,íatlr rr Tokta ttlnalt'Ll. lchál iril rnlg
íigytlhcttcrlr, hrrg.v trril.yetr murlttrltt hrrl
kcll kcrcsncrn. Ila nz crnhcr \,{,,,{ildsi,túi
u tiiltóscn. jófortrrán sclnmit setn lát a
rrlatltir,r,ilág rc.it(il},ól,ö'!. A nóhr-rl }rároltr
rt(.gv tnl,tr,rrc folcnrelktrIő töllógről cxuli
azt 

- 
láthut.irrk. ho{}, a kót tiilt(i§ kaizúl

ktiijlti valauri siiríí fák i,s lrokloktr'll
szeg(ilyczetl, t,súnya pigzkrls viz, amtrl}
t,rnk itt-ott cgillán tttcg a sűrú *ár í,s
nárl kiizölt, dc lrop1, \"al(l.iáhsn mit }1,j.

tOq(,t tnagábatt, azt c§ak akkor trrd:irrk
mi,r, ha 

-rrckiiiltözkiitlvc liehatolurtk rr

Irátl 
' kózó. Áhol trrlrct cdónekkal kcll

merrni. ahol *zclnban, a csónak ix rne§-
ukad. ot{ bjzony n í{ázló nrudtrtk nród
iáta 'hnlc kell irizollrj az iszu,ll<lús viz.llc
irz cz,crnyl §zúrlyog ós a kcllt,nrcllcn il ,

latú posványha. Bárnrcnlryiro kellcttrct,
lprr is t,z a mcgtcrsó§, lttóglri oly porn-
uág Iátván"r,llan lc}ret it,t rú§zünk, llo§}
nrltttlctL kóilycssógct fíllrctór,a. vállrrlknz
nrrrrk ka'll aa cffólc kalarrd,rn ls.

,-, :-,, :§..ir_r:lri;'.].

"§
,- éi' #ií"

viirii§ i{ótrl

iIJd},l nl,illk.)

§zárc§a

1ő



lltÍttehatok,P-,PPlxf*{1?"|1í".§}"őnelmóórú?
á ltcíalnns plicrí ** a hóbarú! * alells uégí,Etlübörög ul egtsz uilúg

jeie{í, ;ní sr:m tullluk &.i.*errilnl, mjn/ceí ls mugóutll ragadaít mínúe_nt-*"'; 
!:"r;'::;;i vr:gErl;rá t: lőtárt kütdő tzemzetek hartának, átrtjuk mxeg

ftelgrin*el *bben a íwrcban ís }eesülelesen, úgg, uhogg őseink áIltltták tt
lígugaá pé d,elmébe n iolg tat ott ezeréves harcat.

A hábarú rnegngerésélwr nem clég ax elknséges ílird,erő megsunmi-
si|ése, szükséges a áelsd rrcuono| szétzúIlesztest is, htgg ami.kor te!t'es <t

:űrwxlar, minéI naggobb könngűségge| lehessen u pórtokras:,a}tattt
arszógra a ggő:tes halaksm akaraíát tdkéngszetítení.

Árilrúgítús, rémhírlerlesztés, eté,güIctíerxég szítúsa mind-mintl
es:lliize az ellenség tcggt;ereinek, amelgekkel a belső |rant éIetét cl*ro/a
megbéntlani,

Áz ellensé.gnek .*- ha tem |eggelmezett, a húbar{ts nélkülözéseket
*zó né|,Itül tű.ró nenzzettel tulóIia magúl szemben,*. könngű dolga lesz.
§ór elejlett szó, néltdny rém}úr * esetleg rádión leadoa * elég ahhoz,
ltogy szétbamlas§z{}n egy ellgületlen, srélhúzó belső arc.ponalat. A kémek
mindtn hatzg ulatu áttozdsró! é rtes tt i k me gb i :ó i kat, ák ik gontloskodnak
arróI, hogy a kedéIyek hullám:d.sót a taiát jauukta használt'úk |el.

Mosl tehát, hog11 már ismeriük a bels6 areaonal lelctt!őségéI, Iússulc,
mit l.ehe.tütlk a nuggielentőségű id,egharc ggőrclmínek érdekében ?

Yeggük sarra azokat a |egyvereket, arnelgek segítségével védekez-
hetünk az ell,enség szellemí tdmatlásai ellen, s umnlgek segítségé,uet
ggőzelunre sqlthel!ük a belső arcoonalaí.

lrcíyglcnr !!!
áz . ellenség rnintlen. iggekezeíe rnég{arycrn otl, rltto[ |eggelmezett

l*/tossdggal luldlju magút sz*mben. A lzatósdgok rendelkezéseínek mirulen
meg j eggzés, bíráIgulás nélküIi uégrehajlósa : I eg: yelem.

Az elmult e§ztendób€n a cserkészíirlk mind az cvezö§--
rnintl a $jakliurtyaversenyekre betiirtek és ott elsö he1_1-eí"
úrtek el. Ennt,k a lendü]etnek, amellyel ezekcn a rers,t,nvehetr
tg}szcr rnár nlegmutattátok turlástokat. küztlőkólleisóge-
tclict, mrr.st §em §zabad alábbhagynia, §őt még jobb, szebb
és nagyoblr, eredményt vár Tőlcttlli a rnagj,ar cserké§z-
ttltlzgalom, clc a vizisport is.

Áz idei ver§enykiírá*o]i részletes ismcrt,etérére itt niucs

I.enlonrlris ! ! !

CserA,ds:ek szánlúra ez aem ielen! serrurri tijní, Á csctrlcis: mrisgA
iauúra minrlig lemondó ualt, u szebb jöuő rem"ng'henteh&íkönngen íe
{,u,i mondll:ti *--, a littr.nníartóshol ,lem fettéllenül srüksC4es * tslyun
apúságokróI, clnelgeknek beszersése húborús uís:ongo/c kt)zötl nehél^
ségelebe üIközik.

Többrornrtli,s ! ! !
A leg|őbb htiborús eszkbzük egyike. Mind.ent u htlbtrú szolgátu!óhu

,á!lííuni, a íerme|ésí es:lcolijlc {s m,unkaidö |okozásúoal és lelkiismercles
kihasználóstiuuI.

Fokozolt nrurrlu !l!
Ncmcsa& u gyárakban" munktt}wlgekell, haneíl, az íráasztat rneílt:tt"

<lz iskolákban is |okrl;att rtunkára ucn sziiJesig. Nekün&, a: i|itlságttttk
teladatunk, ltogy telkésziiljünk a hóború utdní éuek dolgtls twpiaira. rlu u
kíuíoatt győzeLent ulón lanlsha, doltsgta.Ian nemyedék ueszí út az orcxágol,
a leggőzöttnek nlkulma ngíIhat arra" hoglt tlibóI megtndttsa a haborűt s Q
ki|elé nagyoí mulató, belül ltzonban üre§" & ggőlelcmtőI elbizakadaít
nem:etet illúi úbu hu jlsu 

"

Munkúul tehúl" hogg tt ltáború után erős kézzel ldthassunk ü kercsz-
!é ng Maggarotszdg megsrtruezéséhez.

Hit a gyiíztlerrrbclr !!!
abljára, de trcnz níolsdsor}an ernlílem. Legtontosabbika c belstí

arcaonal Ieglluereinek. A ggózelembe oetett hitiinkkel |eluértezhetiük
mtlgunkat a: ellenségles hírtcriesztés Imnugsúgaí ellen, a háboru tlketzttt
nélküIö:ések É_s rsaprlsok eluíseléséltél pedig rcméngt önt belénk -* a
szebb iöuő rcmóngél.

Fiúk, uellyétek kezdúbc e |eggueruke!, hogy credméngesen firtszndltrrr,
,* a kú/s6 ű.rto(}n.r! gy&zelnzéoel egytd,ejűleg * kípíuiassuk u belső
tlr cu on aI o |]ő: c I nt|t ! Ktlug Lúazló,

A liajak Seiivetség portyaver§cnyei négy e§Opürtr,l
(,szlanak és 1lerlig :

7. Rende:ett' 1>ortyúk, vagyis kúlönféle idókben rentlezett
utak, mcll,ek ltiiztil Lülön ki kell emelni a Mátyás Király
csillagtúrrát. rrrelv Butlapc§tr,ő], a l]alatonról és Szegedrői
indulva I}a.iára fuI ilssze.

2, TeljuiltnéttlJ porll1auersenuek, melyek két távnak, es
pcrIig ill argit-lr írl t ó | a-Szentendrei-sziget és Csepelsziget kötött
időIt beltil kajakkal való megkerülésóből ált. Mittden megke-
rülésért 10. illetve tll 1lontolkell a versenyzőlrck kapnia ós
a pontok alapián a iósztvevők érmet, az egyesület pedis
külön diiazásI ltap.

3. Km-leljesi[ménu uersengek, melyel( össz-knr, egyéni-
km és átlaq-knr Jtrrnlokra oszlanak fel.t,

4. Kü|önIegt,I part1.1úk díjazdsa, ahol ismeretlen vizek,_rit-

Evezős versenvek:
1. Össz-ltilométbrell, vagyis a csapat összes cserkészc

álial az óv {olvamátr mcÉtett kilométaiek.az {v íol;antátl mcgtett kilométciek.
2. Allau-liíIamélerek. vaBvis a cssrtal2. Atla11-1tilaméíe.lek, va§yi§ a c§apat összes tagiának

átlagos óv! km-teljesítménye.ío§ óvi km-teljesítményc.
3. Eggétti legtöbb kilotnéter.
4. Legszebb ulEillt, arnelyre

cgyüttesen megtett vízitábrrrral
lelret pályázni, Á megitélés a Iét-

kán járttvizck bejárását, majd a
Magyar Cserkész-Mozgalom ván-
dordíjáért társas portyaver§enyt
-_ u8yanolyan értékeléssel,. mint
az liveuó§ §zövetség kiírfuában -ós a leghosszabb poTtyát üjazzák,

Amint látjátok, ezekben a
kiírásokban van bő§égc§en alkal-
ma mindenkinek rentles vízi§§er-
kész munkájának végzé§e közben
versenyeuni és diiakat nverni.versenyezni és dija nvcrni.

eü cso-Csak mindig okosan úgy ke[ cso-
porto§ltani nrinden vlzreszállást,porto§ítani nrinden vízreszállást,
hogy az egyúltal a ver§enykiírás-
ba]s beilleiztlrető legyen, De nem-
c§ak az esye§ vasárnapi vízi-
kirándulások at lehet f elltasználni
ver§enyre, hanem a vÍzitáboraink
tlj célkitűzéseket kapnak. Milyen
szép cserkészfeladat az. hogy pl"
új ismeretlen vlzeket járjunk bc,
vagy pedig kitartásunkró] te-
gyünk tanuságot abban, hogy
minél többen minél nagyobb

. utat te8yünk meg.
Rajta tehát Fiúk. indui-

jutrk czeken a Ver§enyeken, és
mutassuk meg az ország kaja-
kos- és evezős-tár§adalmának,
hogy a c§erké§zek itt is ,,Jó
munkát" tudnak uér.rnr. 

,*. T.

Ftúh, itt uannak az euező§* és haiahportya híírdsoh !

lrc}yünk. Azokat az érdcklődő csallalok" vagy cserkészek
noisalmunk sporto§ztálverr meskibhatiák. röserkészház-i]!!ozgalmunk .spo_rtosz_táIyárr megka}hatják. (eserkészlráz t)
ILt csak rövidcn l'oglalom össze a lónvesesebb nontokaL.ItL csqk röviclen fogla,lorri ö§sze a lónyegesebb pontokat.

í§unítbi ícfp. }
lelret páIyázr
szám, út szészám,- út szópsé§e, lrb§sza, a lre-
nyujtott naplók alapján történik,

gyobb teljesítményű ovezős
turáért,

6" ?drsas euezőstúra. 102. sz.
Garrz cserkóozcsapat vándordíja,
Ennek értókelési száma; részt\re-
vők együttes életkora években
:§ZOfoZV& a ré§Ztvevő csónakok
,számával, §uorozva megtett kilo-
méterek számáva].,

?. Szőuétségí pantuerseng"
mely négy távnak, neYezetesen:

a/ Margit-sziget kerülés,
óJ. Margit-sziget déli c§tlc§á-

tol Szcntendrei-sziget déli csú-
csáig és vi§§za,
' c) Margit-sziget és Szententl-
.,re!sziget kerülés,

d) Cselrel-sziget kerüIés k.i-
tött idö alatt való megeveze-
séből áll és mindcn megevezós
után bízonyos pontszámot nyer az
evezős, E pontszámok azután ösz-
szetevődnek és azok alapján az
€veaÖ§ óremdíjazást, a c§apat
pedig ti§utoletdíjat kap.
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ű, na,p, üX&, §l*rre* !
f,.§lt*l*li,i }tr.-sii lrlt,_i

§, * x[Pl os;mru *rd{,f}árÁT*ÁN

{!sztiinö9*n irlirgtxk*rlik a itlrl*l
*óir iniilrlr,l; ti,i a*y*giril é§ cl*i!k

lrir tig3,tr*vt"zctt v;l ió*li,l *rnl{kr,h*t
iltszllírljl iis szs,rgitri, ,{!i ez li
i.ikririakái,trra is. g,lri*l3,*{ r4lrirli"
:tiik is*ttr tli r. alneiy,nt,k illrl*a.
?.:triinti! lis xrrrll.v,harttx szíx* lirló"
kts xrl1,:lgr;t is v*ill. Á §rnrrr:h
t.j kílrlukil l,ti xkírr l.g3,nrxgírbaIt ir
** tl.ijt,i kel,t rvt -* nli*t íues fs
zatttllí *§ kír,vóiíal igeli rnegllnt*iili.
t,ttl{. tö}lfl utint. |{X} *sztr:ndcj*
rlrinrlig lr lríiaiarsz*lly srer*ribq:n.

-

^Wwmck

,l: ;.,g-_";,:..r ,,lll!:,,:, ,',;,irltix g nt:ls::t,!. ittÍ.ykil. e,lijr{, z)i,ttt,i
l;;':t frhl'f {ir-*l ,!]tllt:ki |iril

..\j-':lln -tzsllst;l! u Pi!íurwlttl'cl: ii.lti, lzr;llt:llz xti*.rl,t:stittlr
;:til:lr:lt xlultk/ll,:ttr.,|,y jű l,..t l;*.,;trti.;, t{ is:,ll vigt;ttit*k,

ijrlií .ll:irki i'rit

l, }Í*gv:rr {1s,rllti{i§zi}l{i?3ü}:};]! ilir, i:til,j;r. }1i:gjlllr:rti!i l]i!|(!lrlii liti!s;*lr" lii;trij;r;tl
1ril{,§,l l l ]sarii {i\ 7 !}}i}?*; l ! {1 l !i, . \ sílilllsi l.i',;r!r l-/.l ; i |i iltri:i _qéi l ii trst:ir l }t!!:i ilr. ii!*|
§l§íiz*tési ára ó pengő" {serkógxeknek, *eventéknek, tan*lóknxk
tgy évt"e } pengő {eg7 &*sxegbeft itüldaíidő be §}, Vállaíatok*
*ak, io8i s:*r*é!y*k*ek *gy *vr* 1§ pe*gő. Hgp*s sxár* ána 3§ í'í|lér-
.i 1l;rl;lllii<lir{l;i,.. (,}|klisZ;iii;h sz;inr* l iJl" i28. §zariirtsz|:ljxi:íi il kiarlrlhi*nt*l:
ílitiirlií]tí. 1i, Ij}§av §llilllor-lt- ii, {iserl;étzhliz: tl"irlfiltll !3l 2lil l:: l 111 - 1]2$,

i{ye*?ret§t§ Fonrá* í*yorrlda§ Fiűi*téa*4 *s l(íadóvái§xlitt §"*?.
í§*lynp*lfxó k§*.fcrrg*ig$p*§l;" *r:d*p*r*" V§§. {3*§tány-crt*a !}.

:1,3{r {il,*{li, iiijl:t:l i{.iiui:,
lris ls l:!,t/;.:k,,tlIl; sűíl;iii *i jt.l,í.!

:i,lltir,lji i!.t tlí! ztlry b,.i! iil!;li

auli hl* ll; i n.rlc t t.íl,i*t l; ;:li.! tl gt;-
iílltl ,,,,-17 ,1 }1, ltrt , rtlrt, l1,r,

qnúíll qÉb,,r.{T

l*,-_.,:, r..'.l' ?|' 
"..7

;á, ..iá".:- i

,: !,.j +:1f1
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A. rrrn§yrtr eírrrer: íörúórreí e

!'eri bá', kórcrtt -- sz:ő|l *z cí]Tlik ö$§zej;rr.ld,tll,tlIt {labí (li
*napat rlag1, rajz.rniívtlltizo ós cirrrcrtgrr.gző.ic}. *-- n*nt hcszi.llrr.
rtekürrk .ttt}anrit .1 rnrrgyrrr cíllrei: kia],*,ku'lásirrí:l ?

- Szívescrr, firik!
, Magyarorszírgrrali t cílrct"ó{ jól, isrr'crii,ck. {!{) ta|iilt §Okkal
kevcsebbet {rrell,trk a címer kia,lakulásálói, ris lnl.Il.iárói" §o,gyari kelotkczett íls ajakult ki cz +l címcy?
_ Arnint ránéz{ck ír. mag},ár ciut*r:rc,, azonnal ószrcveszilek.
ho§y a eím,cr kót rószlről áll: * kcttíjskertrsztos (l* a "-öriissei.eziiritcl hóisz*r, vágott rósr,ból. (A címefi,an a r.ílr,szinlcs vcl-nalat rtígá*n*k, a függíílcgcs von*lat'h*sílásrrak nor.ezi.} úsez a kót r:ész egymástól filgsetleniil, küliin-kiilön alakuli ki.
_ .Á_ tq. századig _rrincs semtni adatrrrtk arr:a. hogy kirá,lyqlnk cinurt haszneltak volaa. Krónikáí,nk beszólncÉ' ngyana Tttrtt'|-madárr,ó}, mely kótscstcleniii az Árpállok őgi nem2cl-
sógjclr,únye vo]l, ahogy az ősi lromád nópeklról az (,í{yes llcrn.
zetstigcknok vrrlt ilycn állatjelvónyük, ez azonban rnrig netrt
voll, cimer.

A-magl,ar cimor kót rór*zc köziil a kettőskeresaf l,iirrik fe|
elöször: 1II. Bélának ogy tl§0. láján ver{, pónzén jelenik ureg,
Da:izsba foglalva, tehát min.t szabáiyos cimcrábrázolág. Neiirsokkal később, 1202-ben rmre király aranypcclótjórr :ielerrikílog: a második clmoles emlékünk: a pecsóten oit lái"jrrk rr
1:,gigdsos <:ámert, a köztük lovö mezőkbcn apr:ó, 1óBő Órosz-
lánokka'l. Ugyanezt a címert l,átjrrk Imre rriOná, tÍ" Anrlrírx
peesótcin, is.

Malyik hát a .kói cimtrr közüt
dezitek_

az, crszág rlimer:ct *- kílr
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Erre úgy-e azt fclelnétak. horry e" kcl.t,óskoresztet §zgnl,
István kapüa a pápától, minl, az a'postoli kirúlyság je,lvényól.
l]z azontran. nagy tóvedós, fiúkl Az igaz. hogy §zclrl, Tstr,án
hatalmas tóritő ós egl,háaszcrvczó rnirnkássága etismerósriiil
az apostoli ciln jelvényót, a keresztet maEa óiíitt r.itcthcltc.
Az,onban cz a kereezt §zeni rsiván korában rtcrn r:o/l keltós
keroszt, harreur eg:yo§ kere§zt, a.milyent a kiirmenetekben, is
visznék manapság. A rógétzak megállapitrrtták, ho§y a kedtős,
k§r*lszt a 10-11. §zázadba,n nem volt móÁ{ ha§znáiatban Tló,
mábarr, hanem csak kelcten, a bizánci gör.iig c-eászár,ságb:rn,
&hol ar uralkcdói hatalomuak a jclvónye r.cit.

III. Bóla királyról : akinek írónzón clógzör jc]ent rnc§ ir
kctl,ógkeregzt *- trrdjrrk. hogy fiatal kol:ábarr ilvelki§ ól1 :t
bizri,nci c§á§zári udvartlan, mint trónörökiis és a császár le:i,
nyának a jogyese. Itt isdcrte rnos a bliánei l,sásiár iűtatiiii
ielvényót: a kettő-qkelegztrlt.

Ilgyancsak I1I. Bóláró1 tudjrrk. ho§l, hazaórke,t"t]rstl ttt:irr
tlrős kézzel. látott hozzá a kirá].yi hatalom nrcgszerr"ezí,silhrz,
.§.zt is turljrrk, hogy előkal.ő lrázasságot kiitiitt, elveüte a fralt-
cia király nővórót. Törl,ónt ez abbarr az iriőbcn, a.mikor trl,tr
§aton a lovagság í,s ozzel kapcsolatban a cintcrl,iselós állrLlú
ttosRn elt,crjedl.. }li snltt l,errttóezctesebb. rrtin1 hrlg1, I lT, I}ólrr
kir'ály is átvet[c €zt,,e kiilfiildi szokást, ris tttaga is vatt fcl
trímert. ,Hasz,nólal.b*' hozl;r tchát li kcl tii§kere.§ztet. mirrt, ir
ki,rdlyi h-u,íql om, j*1,1:étllté t "Ill. Bílltr fia t1-" rr{tjtla, I'mie kil:á1.1, rrraikotlása i<lcjí,lr
.iolarlik nrcg. rtrinl. lát,trrk, Ér rna!{yar cimel vágásos résztl.
L(|het§ógf§, hogy l}ílla király frarrcia mrr'rtára fc,lvettc a vá§á-
sos t.irtlr.t,|. hrlg1, lr.gycn csalátli clntrrc i*, ós rto lárrsók alább-
valrllr:tk ir. tttug.t,ltrtrk királya a kiilfiil<liek előtt.-- de tlz js
]clret, lrtr$y :r rágr{so* cimerü már ]iltrt rr.lte fcl.

A víí{ások köz.t letö orosz.lártokat irírltlsá;.ltlk nriatl,, ntin1;
rliiupírrt tllsaít(i olemet, kóriőbb elhagyi.ák ós 1T. András rlf!i.n
tiilrllri rtetlt is szcrenolttpk,

()sszefrrglRlva íirhál,: a kttlöskoI,oszl a t;irúl.ui hulalant,
ktisiillb r,§]ril,tal a7 nllrlstttli kir,álysírg.ioll,till1,e is. nnrit Ill,
TJr'.la király vett, fcl ll90. t,ájú,n, A tiiriis cziisl, r,ágúrrok rrodig
az -lrp,idolt csalddi eimqrr, alrtit .!lnt,e liir;il1, hIrszilálí clősziir,.
'lörti,rrelmi l,tivedt',s §zept, lsl,r,ártt óc rrl,ódrrií, egí,sztIt ltltre
királyig kcttóskcf,r:szttel vagl, r,átlásos cimnl,rc,'l r{br:ázo'llri.

A kettijskoreszt alatlt, m(',iÍ rlcm toll, elt{ a húrnrashalorlr.
Mivel azontran, a, cirndrtait tteln szercti az iit,cs t,i:rlron lelbtrrij
alakokat. kiilönfóle talpaaaíokal. kez.rllek alkalmazni alúja.
Ezekből a tal;razatokból alakrrl,t ki a ltrirrtosh-aklm, rrrelynck
rnai fprmájával l§ngt' Lajos királylttlk itle.irihcrt tulálkozrlnk
elősaör, U€nyanüsak az ő idcjóbőt villó szirtps círteres clrrlókek
rnrrlat.iák elíígziir n y{gások viirijs-eziist, a ketl,őskereszl euiisi,
ós a hármashalom ziild gzinói.

Királ.vaink felváll.r,a hasznú)ják a krí|, tritltcl,í, aszerint.
hogy a királyi halalntal, yagy az Árpá,l-1rázz.al valti rokon,
ságot akatták kilratrgnú,l1,<lzni. Hahsbrrr,§ királl,aink a rno-
hírcsi vész rrtán agy paJz",sira ,foglalták a, kí:t cirrrctt,. Elcinít
a kót címer helyc fel ,volt eserólve, csak Rurlcllf király
íl576-]608) hozta hnsznÍrla,{ba, elősaijr a. eíttor nai alakját,.
tTgyanesak aa ő idc.ióbcrt ;in}eriik meg a }rírmasha]rrnl kiizópsii
csúr,sán. miní tlíszitóclnnt. a korotta.
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A cinrer iclotti lior.tlrllr a X§. százatlbarr kczd íc]tiiurli. rit,ez a ktllo.na.Itlrig ttettl_,a §zcrtl. Krlrotlrt. A eírnerpajz; fói.,ii;kottrlra kí,pí,bcn esak 11ál",ia Tcrilziit krlrái,/r} kezrlrle -}r;lict icl
isrttr.l,tti tr }lagl,ar Sz.ott1 Krlrrlttá1.
,_._ _A nragíar cirner alzrkjárrak ils liaszlrálai,ának r:ttndcztllsr, itl,
1916. ét,i X\i. 1,.-cikkel tör:íórrt. }lz renrieitc el az a.ng.l,alii.rigytrevczrctt cimor,l,artilk. vag! a tlímerkígi,r,ííknck ni,r,liiii,lrj
t,*t,rfü.. illclvr, rlilrjágak lraszrtálalá1.

Í]s l,alóbart lItrzánk lrll}.riit i,s hcg§t-il .iclkr',rrtzik llrilrtlp 11i57,6i9 , - kí,rtl.ztr, (iyrrri.
, *- Hzzel. a, rrragyaráz,altal. fiúk. csak kiizvelt]rllrii} a rltr,hácgi vósz clőtt talá]kozunk. 1tr'erhőcz_v Tsl,ván. a rrara}- jtlg,

trr.dtis _írja az J5ltl-cri országg.r,íilós cii, terjeszlett i{ár:lirai-
}Ö.n1;1'Ihe,rr_: az ol,szág,.itrtor lrr',gy rlziist r-ágása- az or*zág rróg..íolr.ójít jnlkópez.i.

A hárrnashalonr jelcntcsónek i,rto'lmczósóvel viszoltt esa}az t700-ag ór,ckben taiálkozturrk. F)kkor írjrl egy tiirt.itnész..
Koller. hog1, 11 hárrnashalonr a Tátra, }Iátra, rátiar jclképe::i.
,,amint az rninr]onki clőtt isnrerctcs". F{ogf, hrtrrrrarr ercci cz a
1tqr},at,áz.at hiszcrt, mint látl.rik, a hárrnashalont }rosszú fe.i-
lődós r.rerllní.ltye, - szinlén rrom t,rrdjrrk. I)e rniní ,KoIler r;rii
gl,ar_ázatírhól 'láthgtjuk, atrban a kor"han rnár ig1, isrrrcri,í,k.

_ Ozoknck q magya,rázalokrrak az eredctól, fiúk, a kiiz,épkol
omtlcrónek a ]clki_iletóbtlrr kell kcresniilk, A közópkol elribete
]nir}.delrbcn szinrbolrtnrot. jelképet kcrcsett, í:s íg1,'trtloíl a rlri
círneriink alkotóri:rizeinck is jelentóst.
__ Rárr_nint ig l,att a.ztlrrbarr a dolo*, fiúk, mi rnagyarok a
])urra, Tisza, Drál,a, §izár,a ezüstösan esillogri íiolyóit'í,s az or-
szág crrlííkosz,orúrta zöid hecyót, tátjuk a nrir§yarság öríik.
sernrnifó]e crőszakkal szét nern gz,akithatil szt:ni jelványóbelr.

I}<>ndszi íartytr dr. J] - Rolrlntl.
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