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h ang s zerb en, g r anzo ! onb an é* i au tt ds*
batt a legolcsóbb u legiobh!
Brrdapeeí, Il., f"Sochít_rr" s

{, §telkö:i lelst
}itktiltilr : lrgllil,i t,ir:l!ú. §litlrllrl

B EJTVÉNYEK
Á megfcjtésekrt n kövctkező eírnre
küldjótek_:,.,Mag5,a1 ()scrkész rejt-
r,énye", IJutlapcst, V., }ius].-Sándbr

utca 6,
B*külit6st lrarrfirlrlfi : t§,ls. 

'unlu§ 
1,t.

Küld|etek be közlésre érttclros_
lehclőltg rsc}készronalkozású re;i-r,érl!,€l.él. Kertszlnirtr.énrtke[ -l3
szlvesr.u }özlütlk, itl ri teltrrrelázoültrlu ,rrz. hogy a reJlr,én5 iircs(lehál §zöVerl nólküll) rülzá1- tu§gül
!ú3."ót3k.. kl, o lrelj,es 'megoldósi
pedlíJ J (húro!r) pélrlúnybun -motló-

kcllétek.

Az l9_{3. május l5-i Magyar
Cserkészben közölt reltvéÍ}ek

helyes megíejtése:
l . .Áz alna nent tttcsszc esik itíájálól.,,
?. Lóín,. álom, _nrá26|, számot,

1;+T!ly, , mol}.ozás, szómoló,
., §9l},.om_,._olnlos, molo, IorIl,
;). lLroxodIll!s-

í: siíJ."***, tnenekütók.,.

6. I91t_l:o*_ttpas,. édes g},iik.r.r,
, l]or§lta, goroglíiz.
7, T örökmóz,. nró?édes, Édcsgyö-

iülr",f.t}%llh,,","illfi llii$:lll(lmérlefi,__.Mórlegképes, I{ó-
._ pcskönyv, Könyvni'olvl
o. j:".t_l.Y. §. ti_őrösi-Csorlia, Rózra,

_ ii|"'il';,", §3j$l§ii^o;i't'l'as,
l|. ]\lert az nem hangszcr. önké-lesséH. ]![egyef, Tamásí Áro,,,

_ \,'ízszlrrles sorok: 1,
19 nyíl irárl5,rilran,)
j\ a8}- zel}e§zcrzónk Óses},ik legismertcbl)
rn1|\.c. 11. N(lrllct {lal-
12....taptr.13.'far_nönYa Inolzsir. 1 4,It]eít.ú * rör,- lj-r-Primitív gép. 1(r. l..o-Dctlku§ b(,tii. 18, t,.l.U. 1f}. Nóotlatrrinkszcrzője. 2l]" l{tltűr
nliissa Ihrnl.zti. 25. Nls-
1lolyu -* tla'lről.26'IIa rrreg lchet cvtti-t|ni, 2i. Á,nlóit<áiállat. 2tt. Neves rrill-
dalktttirtórrk, Zrr. r*_
sű rni!ssitllt;tnczrii. 30.§olrroni spo}leuviet.:12. Vi{yái, 3j, .\
2ttas is cz. iJ7, ltiii.r.39. SzrltrrirúrIr,özli,s.
4,0. I{iejtett lrctű. .]-l.

l- lyfodern óra
Bekiildt* : Xovár.* [,íszlri.

§. A nagyerejű §óliát
"\z óriás erejii Gólitltró! me§{ilihczt az érrlekc; lörltitletct: Gti|i;il

tncghallo_tttl, hogl, a7 orszii4abirt,
1,3l| cg},_8"ó\.es na8yon okos liis fiu,akit_cliodálatoli éssztl áltlotl, mcs rr

sondvisclés.. Egy lzben rn,rga 'elii
ltivalta_ a kis liüt és ezt a tui'csa-i.s
rlchóz _fclodtllot álliloltn cléjc :* Innen. _ a lrázból vi}yéI k;
lr}Hsr. nz íitra úf,y,_akár Ü .,agy
Darlil ts nozzam nyulná,
.. A íiticska kis ldelg gon(lolko.uott,
összeráncolta homlokrit, nrIrjtl i91:
felelt :

_ _- Ezt n§ü trtdom mtgtenrri,
dc lra rkurod az uteáról a'haz!:,i
íre ludlnk vlnnl, úgy lrogyakírki is
|I02zadn},ulnu,

- §z mindegy, _- íelelt üóliát,.\ k_i_s._liti_ Pe4ig így íolyt&tta:
,. _:- J_öij telrát ki aziilulira s meg.
'lás(l a íeladntot teljesítetn,
_ Hogy állt szai.ának az clko§íiíreska ?

§úprOn

3. Keresrtre!tvény
,,Nag}' zen*szorzÖlnh''. * I(ó§Zitel lr., : §z$rlípÉtori Lír§zló

Hány órát mutitt ez rt moll*rn
flíorÉatott órí ?

1, Kérdez|,ok - íelelj !
l. Iii éllítcttc rtz Opcrilt 'l
2, 1lrin3, ris nrilycn -nyelvterütetrl]

oszlik §vrijc ?
3. }ti voll llórlíló \'ilnlos ?
4. llol vurr }}u(lil|}eslc|l lirzsóbrl

királrn(l szobrü- ?
5. ilclyik mag!.ilr vitlos ncv{.

vltgllnlli szót -l rirlc|mes szóra .r'

6, 1}1i a kiilainl;sóg ir nrese' ós it
JrTo!{ií kőzöl,t ?

7. Ho$l,Irlvjók a budnpesli tudo-
mán},e§!-ctemet ?

tl. H:tn_v,}!!ngra!!!rr !'óí* va$ .§y
ember.$ck ?

§, ]3udán ki állította fel 1472-ben
lrz clsű D},omdlit '/

1O. )'ú! ulloslol hol s7.ülclett 'i

6. Egyfülfi .§it§ik

h&e'
ÁIUlsíilok eg3,ntás tttellri (,Z§k(,i il

íurcs_l cgr-ítilű cscsiklrl ligl,. ltf,qtnlind a 3 csrcsilrah :l-!'tütr, tt.gl,en. (Persze cg5ikhcz §cltl izírlr;t(lúj íiilet rajzollli !)

7. Számtanl rejtvény
Srn}i llá' it [íi92a|i165 rnint]ecr.ik

íiúttttk ebtltlrt[án 4. 4lrlmú[ irk:rrt_
kitszttrui. Eu e§etbclr,t.l alnra rneg-marrdt volnü. r.:llrtltíiroztil. h(lgi,nlin(legl,ik cscrkdsztrtk 6 riarutjőt-
ad, ípy is tiirtént é§ :r kiosztits utlirr't,2 almlr mirrndt, }tit Fo]xl0ltot{,hál|\,iIrr 1olIH|( u lliborbarl ill. lrltnr:
rrlmál. os;lott ki Surryi lrú' i,

] 8- Yér§É§ talány
Vrn lgy kis ,,irl", tiil}h lr, 1il1;l.,

I}iptlcs f*jt;r t virágj* ;
:t szép virág igdrr3tel*n,
l(troli ki* hliuikót tcrrxu"

Nincs :r sztiles n*gy vilígba'
ll kis hliztkónrrlr lrrirjt,
}Iivel t{illben lákn,rk be}t§e,
}Iint lrrirlnc!y üa§}, prltotliba.

§:,.,i1$ iJkot{i. . 4:l. 1u. .}()íxklii, li, (.\' Yilrr .- lr kalrtib;ilalilju.íini.l. il, \kj .ks lryil iránr,áiiirrr,iNr;i áisleg,i'r,ii,. :]l,'§iifi
l1._:,,,í]l }..ép(ltll|illk zcneszcrz{irrk , és i-s- lrúrr '' ícjerlclenr. li.;i"

|.'iií,ltőtofies sorok : ,lk.'i7.- _§ó;;;,'* 
'ji. ;"ü,'ii:':,l li;i;;ái;i;;í,

. J(legfn olílj. 3. l'icike ,,il'', ,|\.il*§ 3i.' litr.inlonri rr:rn_2... Irlegeii . ollrj. 3. t,ieik€-' ;;;,;'];;"üi ii,''rlrii,írit-iii;""rrfi:
/.\(l.!q(l .-_ c_tgalryosrln, liirrlűhe11,, 1]l. .l híll- istrrr. jlti. 'lstállótl. it.\-
1:,j."Yir'}. n.,^'itsrJ(ili $_ll,ónriln. iilcrtlt,, !l!, l:..kezcllriiin1,os lrriljl.{._Jó§ziYti. "1. ^lRszl(ni 

giltónóta . iiteme, t2. likezothiirnyos trttlrl.lolyirm.6,_),ttteríi'|'u- i;zt,,rzrriririmr,lviteI1 i;j.'.r r,,*"ix r",i.'ir.trti'ts nrisj.t:le. 7, síljs (:}.'2,r, ,\ I}xiiilú^ri iiit,siur.ir_ .irl, *;"i-\'ilrl. t,l. l:]tolcn ],il_ Q_ v;,tt .x \t,ld *,i|,, r^r l..l{ r:^{j1 i;' .-:"_-],
lrli'ts nli§j.(]]c. 7, sípja (:}. 2,r, ,\ lttltuirsbnrr iiit,siur.it_ .irl, *;"i,
_\,arl. l,t. l:]1clcn l(t|. 9. vrrl1.20. j\lrtfincin tci- lclt. lrclii. .ii. .t ,r,ir

cred óhcl 1,e. mcrt rniivc. 1|l, ],(llclr_ il-orrlí1l.ri_ nr!§_\,i]ríí

}l.rj{lhúg§rrenrnlapprl. ltlli ttrrpnrs?t}n. iti, 
"i"á"iiriiii,ltr}í,fejl,i,§iil hlkiilrltndtr! i} vi,*zlltrt§ 1" ti' 6§ rr §iigllíilqlrls ll..:!l" §úíOk"

üső- és türendszer§ töttőtotlakhoz is

Mütl,§R-FÉtH WxÉx TötTőroffiTINTÁT
hasgnálj unk



xxlv. Évr. lr. szÁrt l9{l. ,uNIlJ§ t

Mf,R PEDl§ Ml lGENl§ TAB8Roz,uNKI
Mlértl
Mert tábor nélkül vérszegén7, sápadt, lekókadt palánta

marad a cserkészetünk.
M§* a tábor a ma is fenyegető ,,etnyárspolgárlasodás"

3lllsztátának legJobb e[enszere. Az a testt.lellil ,,pocak"
legered ményese bb apaexó|a.

Hert a tábor az a blzonyos ,fég", amelynek a hátán
ik, mllyen fából farasták a cserkészt. . .

* De uram, ön félrebeszél! Kcdvess Bátyám, most

Mert hát nézlük crak,
cserkésztáboroáshoz

A többl elmaradhat, de többnylre hoziáaditlk. Akl
nem hlszl,

bakancs, folszerelÉs!... Hnrl

* De hát lghet rna agyált*l{n táboroznll - kérdez|
sok aggódó édemnya ós akadnak rezegőinú csqrkészek,

De hát lghet ma agyáltal{n táboroznll - kérdez|
3ódó édemnya ós akadnak rezeg6inú cserkészek,

aklk boldog gyávasággal búJnak a rylamrl rémlátások bomba.
blztosnak tartott fedezékel möpé.

Drága Jó Mamák! Üvegházi, rylűrostos clerkésrek!
Táboroznl mlndlg lehet, de mqpapság ugyancrak klváló-

Bakancs l No hlsl lgen ! De ha netalán nlncsen, két
napig sziszegünk és nyaflcskálunk, de harmadnrp m{r úgy
mezítlábaskodunk a füvön, a forró homokon, mlnt Tarzün
és a hasonlóál!ágtlrk- Elvégre ls a termérzet ölén volnánk,
vagy ml a szösz ? ! - Mtt ryrondJak l Az egyetlen pár clpónk
számára valóságos üdülést lelent a tábor : |órészt fogrso_n
függ majd, de rozsda nem mar|a, söt sár és egér sem. Es
mcglássák kérem, hogy az lgen tlsztelt táborozók a végén
nem találnak megfeleló klfe|ezést annak az undornak a klfe.
tetésére, amit au ú;bóll ctpóvlselór vált kl szlvükb§l. (Ha mlr
a bakancsnál tartunk, meg kell emlékernünk l harlsnyáról
ls. De mlnthogy csrk el6bb| tegzl szükségessó utóbblt, a
már vázolt ősl közlekedésl mód felerleggessé tcsz| ozt r
szlbaritáknak való, ma oly 1ltka ,,srövódményt" l§")

Felszerelés ? Hahh ! Háttzsák általában akad'az atyafleág
&öré_ben. Kölcsön ls ad|ák, ha megígér|ük, hogy vl3iázun[
rá. És hát vlgyázun! ! be-ha netaTá; ÚCgsem-áked'iía köl.
csönbe, nos akkor Édesanyánk valamlból, aml valahr valrml
volt, félóra alatt remekel 'valaml középtermetü xákot.
Annak a szá|át féltve örzött cukorspárgával behrlzzuk.
Hevcder (:=gurtnl), két kavl*s és h*rom hurok eegítségével
márls a nyakunkba kanyaríthatluk. (Régesrégcn liivlcs
helyett _ ó borzrlom ! - két krumpllt hurkoltak az llya.
tén megrzerkesztett hátlz§ák két alsó csücekébe. De mr
közönséges kthágárnek szánnípna az effélg élelmlszerpocst.
kolác.) CsaJkr, bögre, kulrgs, blcgka szlntén akad ma|d
mlnden háztanásbrn. Mert hipzen rz alumlnlum terán drága
Hazánk az élen |árkál. Eppen csak Fnnclaorrág kcrült elébi.
Szalmazgák l Hmnim ! Zsúk még lnkább kerül, de szrlma ?

Az nlnccen, uram Eehol. Mln{egy l Csak rrák legyen, belé.
vrló ma|d csak kerü|. Ha ner1 egyéb, szársz lonib. (Fcny6"
erdők mellett bővlben találhaló a t0léve!, de ez nem a lig.
alkalmasabb töltelék alsó poklóc nólkül !)

* No de kedves bátyám, látszlk, hogy vénülsz i Hlgzen
az llyon íelszerelésü tábor sr§§en hrsgnlrtos lesz rz átmenc1
tlleg megplhenó elgánykaravánhoz ! Ml pedlg cserkésztábor.
ról beszélünk. . .

nem hlsz,l, próbál|a Tet. .A_!i pedlg megpróbálta, az amúgyls
az ón állításom mellett bólogat.* De kérem: élelem, ruha, bakancs. folszerelÉs!... Hnr?

lódítasr! " ..
Pedlg úgy van, amint mondám!

ml kel] a hamlsítat]an, eredményes
feltétlenül?

Kell erdő, forrás, flú, vezetö ós némi rongysrerűség,
.amlt sátorponyvává léptetünk el6. §z a lényá'reE kei-amlt sátorponyvává léptetünk el6. §z a lényá'geE kei-
lék. A többl elmaradhat. de többnvlre hoziáaditlk. Akl

elválik, mllyen fából faragták a csei

iképped!

odahrzg lr |ánunk csak
vrlrmlben.
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Hátlgenls h.m! Mindezt matBm lr tudom. Hogynetudnám,
hlsze! vén csataló vagyok már a cserkésztóborozii ttién, de"..

Elelem mlndazonáltal akad. Ha nem csurranl c§eDDen.
Ha nem mlnd|án, hát rövldesen. Mert egy-két szé,h"t-
kopogtattatól tyomrot korgató nap na8y aÖg leleményes.
séget cslhol kl a cserkészekb6l. KörÜinézünk a frluban.
Az erdérzház. _környékén. Egy kls segítés. Nehány |ó szó,
Osszemelegedér a tábottűznél . , . Meiy. az, kérem, hogyne
m€nn€, c*ak trgzítanl kell g8y kicrlt,-És harmddnap ni§r a
bográcsba kerüi egy s más. Üobosto4a talán nem.'Do cge-
reslnyé§ |epény akadhat.

. . Ruha? Táborba megyünk, nem bálbr! §em ngm klra.
katba, Él táborban általiban kevóg tpxtllnem0t koptat aa

:Tq9r. fla. Többnylro csak azt a parányi ruhadaraboi, amlt
fürdérkor ls maqunkon tar_íürdórkor lr mlgunkon tar-
tunk. A napnak 16 órá|án
kererrüJ ez r leglényege-
sebb öltözékünk. Két zséb-
kend6ből le kltgt|k. . " Él,-
szakr meg akármllyen ,,há-
|óümög" l§ ló a pokroc
alatt. Vsgárnaprr meg egyéb
komoly alkalmakra pedlg
csrk ter{ll yrllml, hlrrcn

Tévedsz, cserkérzkoma ! Tudom én, ml b cserkérztábor

ló dolgok.
Ezckct vlgyük tchát

olr6rorbrn magunkkrl 8
táborba l

Hr ezekben bővclkt.
dünk, hlányos fclsrcrclós
mellett ls ló táborunk lcrr.

Ad|a lctcn l §lrkbó'

í_i dámság megfontoluággal
',i:= , körítve. Segít§ készség .' falu népe fclé. Es mlr hrron-



MIÉnT v§ GYoK c§§aKÉ§z?
(Á M, Cs, pályázatán 1I. díjat fiy€rt)

A kérdést nen €sé§zün t§y adt*lq volna íel, Inkább t€y: Hogy8n
tudom olkópzolni, bo§y nom mindenkl cserkósa? tlát nehéien.
fiárom éve, mióta csorkész vq§yok, már qnnfirs cserkósszé lettem,
ltpgy s§€rké§aet núlkül valami nagy üro§§ég lenne nálam, Életom-
nek és'nqpirendemnek leglontosabb és nom kevéslrbé logérdeke-
sebb rószeit mi,ldig a csorkésztrnunka adJa, Aztán valahogy e §§8í-
készt az smberek rnáskóppon kozeük, t§bbrotartjálc

Magkí*drlem tetrnt, Úit tenultam és rnlt tanulok a cserkészgk-
n{l. Lotrom;,mennyi hasznom íen a csorkészetból.

Legfóképponncgtanult&m, bo§y a boldo§ ólet,hoz legíontosabb az
tinism gret, Ha podtg me$i§n€rtiik Bagun}at, 4kkor az önreíormál{§.

§olómldogzóilött a osorkdszoknél, ho§y a kötolessdgot miuüg
koresnl kpll. A kapott, va8y vállqlt munkát mindig híven telJoet-
teni. Lpgyon au m{b€lymunkq, tqnulás vagy akár konyhaásás"
A munk$ vt§zont sobasom' szógyon. Nom szégyon négykorekú

A cserkészot révén olyan helyekre kerültan1, ahova mint ,,civiJ"
soha nem iuthattam volna el. Legnagyobb ilyen élmónyofi, lrogy
cgé§, közelr6l átháttAm az operah4zban q Kormányzó urat és
családját, Dlszmenotben tnentem el a bonvédolmi mini§ztor é§ s
külíöldi attasdk elótt. Orsaágzásrlóörségan vpltam. §bból az alka-
lomból még az úJsá8ban is benne volt a f6nyk6nln1.

A cserkdszet legíontosabb munkól pedlgl a kirándulások,
tÁborok, gyülések, mtnd ogy-ogy érdotes, éltq{ny.

' Saülelmnol, vagy atrár bajátatmmal soha nem juttratnék el
olyan lzgalma* és ezép belyekro mlnt ü csorkészekkel. Akl nem
érti ert, aunak aJánlom, |öJjön ol velünk ogy-kétnapos kirándulásra,
rnondJuk a Bórasönybe. Fo8adorn, hosy e§y éwo 8aztlagodlk sok
szép és vtdám élménnyel. }Ia pedi8 gz tltató vdlotlenül íénykópósg,
nom gyózi ítlmmel az {rdekesnól órdtkesebb témákal.

kocsit hrlznt dlóksapkában, nom szésyen az
iskolában g többt szüIó szeneláttára lebordani
rládákat ds nom szdgyen bavat lapátoltl *ern,

I86nytglennó tott a cserkészet. Aludtant
már |lí, osztályú kocsi o*omagtartóján, sué-
uapa}tó}an, do rnóg narhsszállító kocslban
i*. Jobban tudok élvozni egy kom0ly í&ramá-
szást, mint vslqmi vasárnapl csokoládétortás
zsúrt. ]Vílóta cü€rkd§, vagyok, altg költök
valaqit vlllsmo§ra, mert ráJóttünk, hogy
klsebb s olvótve nagyobb távolságokra az
Apostolok paTlpát ls elvlsznok, A táborok
kltünő obédet podig leszoktattak a válo§a-
tásról,

A gyülésen ée kiránduláson Játszott re-
rqek látékok rávezcttek az önretlensé§re.
RáJöttplu, hogy a Játékban mindlg érr va-
gyok a lo§ltovésbbé tontos, ylszont rlgy kcll
iát§za$om, mlntha a csqpatonban a le§fon-
tosabb tényozó lonnék.

Nem utolsósorban íegyelmet tanultam a
cserkészoknél. §ngedelmetséget, ámikor azé.rt
teliesítem n kapott parancsot, mert tudor§,
|ogy olyantól kapom azt, aki neketn nenr
csqk parancsnokom, hanem jóakaró barátom,

A táborgkban, városndz0-kirándulásqknál, tlazánknak mindi8
. _...:.:i.i,_.19,* más-más gyönyörü tá|át lsnorJüklne§. Msg-
- " ' " ''"'i tqnulluk becsülni.e madyar nép€t, A táborok: tanu|uk becsülni a magyar népot, A táborok

lratására pedig l€omlik &öztünk és a íalu
nópe között a társadalml válqszíal.

A §yitlésekon podi8 §z lskolai munka
köeben íelüdülök. klcsorélem néret€i§ret
velem egykorrt íirtkkal. Játékokat tanulok
molyokkel esotle8 Únalmas társasá8ot tudo}
íclvillanyoani.

§o§kal basrnálhatóbb va§yok otthon,
mióta crerkdsz Yegyok. Msg tudom iavítani
a tonyhaasztalt és a vlllanykgpcsolót e§y-
aránt.

Amikor egy komoly vita íolyik a §yü-
lCsen, bar}ausot kutatunk és a táborban
bur§onyát hámozunk, érzam, hogy mi, c§er-
készok, többok, va§yunk. Érzem'és tutlom,
hoBy miért vagyok cssrké§z. Isteníéló, hazát
szeretó ós talpraesott basználbató íiúkat nevel
a csorkótuot, M*gtlsztolteté§u§k kell éroznom,
hosy dn ts bgállhatok ebbc a sorba. A mi
kezünklon, a ma8yer ifJúság kezében van a
nagy Álom: a Ma8yar Jövól

Mnrót Ml}lóg s. 6rev.
6. KEG c§apat .

T,IGIELEilI ! r,lfrynLnm! Meghöhhentő dolgoh.,.
A Magyar Cserkészmoagatom vezetótisatl testülote pályáaatot

hirdet azoknak az órsverotóknek ós órsvezotd-Jelölteknek számára,
akik a ?§. orszógos órgvezetói túbor valatnglyik tagozatábau (akár
a H4rshegyeu, akár másutt) résatvevókként résrtvgttek.

A pátyázatnak a kövotkeaó t{tolot vannak:
tr. As őt§vozet§l táborral kapo*olatbm t

a} Naplóréazlet aa dtsoezetőt láborból, A szempontok| rövid legyen,
vidám kogyerl, tartalma§ lpgyon. Ktemelle a lényoget és' szlneson
rrÉ,dJék. Tor|edelmo logíeljebb 6 oldal,' b) Qandolataím al őrsuezet1l túborrql kapesolatban, Kell-e, ne,m-e,
mit lehet otl tanuhl, mlt lehetno í4ég ott csinálni, mire vlgyáznék,
b4 én lenn$k a táborparauc§nok ? stb. Legíetjebb § oldgl,

Ir, Az ü| p!óDnsznt{lyzntínl kapcrolatbon (csak órsvezetó,knek) :

a) Iiaggan ualóetlam mcg úraömmel tdborban a,,,,., $erkégz., ptóbdtát, {Tetoz& saerlnt;) Ter|odelem tet§zé§ szorint.
b) Ilaggan tanllom mcg drsöinnek a ,,llonftaleEő" cserkész,,Ttnódt''

próbó|dt ? (Akár tóborban, akár az év íoly&mán, akár a kottót 68y§tt.)
Torjodelern totszér szerint.

Á pdlvúzatok hatbtde|e: augusatus 15. A eserkósz ké§é§t n§m
isryer, tebát elkórett pályáaatokat nem vesaünk íigyelernbe, mivol
azph valómínülog n§m cocrltésztdl grgdnek.

Akármelytk pályáaatt címmal lghet pólyágni, akár eggyel, akár
többel.
+" 

_ Mind 9 Bé8y pályáz*t üeő ittla: 90 P-n utalvány a Ct.-boltba
és könyvek.

Mdsodik d,t| : 20 P-s utalvány a Cs.-biltba ós könyv.
Harmqd,tk itíl: 70 F-s utalvány a Cs,-boltba és könyv,
Firlk t Meglndítanl az általános buksltörést l Elóttünk vanngk

a nyárí tábrrrok, mint tapa§rtalat é§ forrásgnyag-bányék*ne lragy-
tátpk óket klbaeznÉlatlanul l

Budapcrt, 1943 rná|us 18.
on§nÁGo§ íaz§TfiTI§zTr T§§TüLaT

A hanadaí Toronta udros §zent Pál ternhloruúban kü-
lönös üuegfestményt készítetteh az első vílóshüorúban el-
esett hősöh emléhére, Lesíelül a Szenved,és, a Győzelem és
a lutalom allegóríkus alahjaí láthatők. Alatta a aelentei
Szent Márh temPlom, az amílnsi^ székesegyház, Qz qrrasi
tlóroshdaa és az yPrésí vásárcsarnoh-héP.

A twgyszetű színhatású ablaknt 700 ablahüaeg-töredék-
ből állítottúh össze, amelyehet a bombázás dltal elbusztított
írantía, belga és olasz ternPlomok romjaí hözűl gyüjröUeh.

Látod-e, cserhész-homa? Szemétre szdnt semmíségekből
remehművet lehet alhotni! Te Pedőg naPhosszat töröil afe-
jed ualami nagyszabású jótelten. * Fölösleges! Eredj és
tedd meg rnindazt a jót, ami kítuálhozíh, bárúílyen kís je-
Ientőségűnek látszíh.

Ua'lamelyih hínaő pi;irial betegápoló apá{áhat kht
egyik béIPoHos-telePe szám.ára a moni,treali, érsehtől. ,,Ezer
meg ezer elhagyatoút és haláIra szánt szegény nyújtja hi
félig elPuszlult, esedező hezét Érsek fr7 |elé" - írta leae-
lében, - ,,Húrorn-négy aPáca is elegendő aolna, híszen a
hönnyebb baegeh segítségükre uolnónah" ..,

Az hseh elmeat egyíh alácazárilába és negyven szcr-
zeresnő előtt feltette Í'kérdést: ,,Négy önhénűsre aolna
uühégem, akíh hészeh valami nehéz felad,atra. Messzirc
elutazni, Ingy , .," - Nem f olytathatta, a negyaen nőaér
eglszefte áIIt fel, jalezac, hogy hészeh a íelad.atra!

IIát ez az, Paitú§! Ha bácsülelszfual aállalhoztam az
emberebb, a ma[yarabb, a hősí életre, ahhar enberebb ua-
gyoh, ,tlugyarabb aagyoh, hős aagyoh! Nincs toaóbb!

Mégis hónyan aannak, úih szerúüI lghléh, hogy meg-
taúiáh a csarhésztörllényt és czet hihlvót hilresnek
alóla .. , Te is?

2,
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§e,&fr,e g}é!n eá,ett
{A MCs, pályázatán lI. dlj&t nyelti

§,egg:Ii ima ntún .|t§aíl látlak u |íitk lwpt munkdiukhoz. A hong-
dttiöan c ratg$gó kond-éruk metlúl d két kuktc títakzatasan sultagolt,
m.ajd ar, erd6 *:rtí/n téuő cse.rfésbe menlek, uhal múr négg |i{1 uárta őkel,
bönci, a |őltolom1los, aki *ggetlcn lúbori csínyből sem maradhaíott lti,
{itokzulos arccal í.gg szólt tl ft{lkhor., ,"iVü, ma ugganc§§lí kedvelekre
kineucthetitek magaíql*t, ha a leruem, gl/ccrül"" & lühbiek kíuúnuian
Iesték. hogy mi lesz a* a neuelnivaló dolog.? Döltci leült egg íütöükle
és |clgíatla: ",Y'utlíátok ióI, hogy a konghában a: qyik kukta én uaggak
é§ ma uall az utalsó alkulam, hogp a tcrkas BéIát megtró|álluk, íIalnap
ugganis í&bort bantuak " ,,Sajnos !" mondta lteserpeg képpel Ggurka.
9,.lv'{ti{il, ide |igyútetek ! Man amikar a llzóraíl osrt|uh, egg kengeret
küőnösen mutclóara lagok rrinúüll, a közepébe pedig bekleszck lagg
kél hashaitót, A:!án a 1latakon (rtdöntöll Nát a kö*pétt dt|űrészelem ás
nikar dalgozni kezd a hashaltú és Béla rohanua lggekszik a |dn keresz-
tül c lalrina |elé, a |a közepétl elíörik és bar&lunk soronhluüIi türdésl
rcrulez" Á terll, reméIem, rrildgos y'§ érthelő" --- mondta Ddneí. *
,.FCJ l,í-lcor lalúlkazunlc a szer!átban," A tdrsaxág lassan syéto*zlolt.
.Döací pedig eglJenesen a konghdba sietett, ahol a ttsóralkat kégzíIetlék,
Ggorsarr levtlgutt e,gi1 slép szel*t kenaeftt, szépen belerukta a hashatlókal,
megken1a rrlrrcl cs csalogatónak egg darab htt§t telt td, ]|Iirc készen let!
weh, akkrlrra a löbbiek is befaiezlék attzórai késaítését s akengtrck ké-
szen tlúrakuzlak ü ídlcón, Döncí d prepard.tt kengeret \datelte a t(llcánqlí
egg srembeíűnő helgérc, Éppen az utolsó píllanatban, mert ahogv Béla
meglíttlu, hol1g tlkészülteh a l{góraík, nagg iramban besietelt a kanghdbc

és lekupta a ldlcúróI a legí*,Ietesebbnek ldlszó !ahttt| t|s hutalmas éluúgggtti
enni kerdle. A hal |iúual alig leheleíí bírni, üluanultak g !ábar !*gtáuo-
labbí sarkába ös harsogua firt ki belőlük a neuelés, Tlzórai u!ún l)ilnci
bemenl a szeptdrba és hálul ktad,íu az att uáraltató liúknak egy őg!űrészt.
Azután a patakhoz sarranía&, Döncí Gyurkát & paíük kangaru|atha:
küIdte, hogg ha aeszdlg pdn, csdrgs§§g meg a esaikútd,l, Köttetltelő pilla-
natban Ggurku múl att müs!$ eaaikéiát a ptttak-kangatban és ítz ol&almi
hld!ól csendea lűrészelé* zaja hallatsra!í. Nernsod&ra mdr löttek is ujssrc
Dőnciék megelégedel! mosallgal" Azután mút csak ketluetknüt ment a
munka, merl mlndenkí Béla |ütdését lcste" Yégre dálutún négg óru |eIé
mulatkorotl c hatds. BéIa a kanyhábóI, ahal éppen mosogttlalr, h§talma§
iramban lcez,d,elt aágtatni az ,,aláaknázoít" htd |eIé, Att nem is kell
morulanom hogg az egész íúbor némg. csüttdben rülwnl uíána. A,rulán
meglörtént a nagu eset, a kidőlt ta keltétött és Béla halalmas üaöItéssll
esett a uízbe. A reccsenésre haraagó tteaells uoll a uúlasz éa er még toko-
zód,ott, mtkor Béla gyanútlan aícea|., csuromuízesen, mint egg a:att
iirge séldll ki a ulzbőL Körülnézelt, mlnl ualatui esaláí ueszlett haduezér
és szó nélkül a sálor telé kultsgott,.Lossotr aa egdsz társasúg §zélo§llolt,
de még az estí tóborlüznél is ezen a: eseíen netteí|,elt, Béla pedig, amikor
megtudta a tréta okőt, meg|agudta, hogy sohu löbbé nem lesr torkos,
de az ,,druiakálosult" nelret még a Duna §eln llio§§a Ie róta. " ,

l,lunka l*tvírrr
ll6, (jr,,r-or |"1trgelu ts,

Tütcskölr legyllrrl* adgy - §árrrbrlrlolc ?
Á lwnquúról és tücsijkről szőló nrcsi.t ismeriük mindnuriian, Á íricsö/c uíaan élle uitdotil. utltiu uolt miböl.

ütlti]ial mindéiéIlől kit'ogyotí, odaalrizkodott a hang:gtihoz alaáiisntjérl, merl luttia. hagg az {zorgalműs munk(iual
tafialékakut ggíiítöü, . .

JÚnlug {,. a lrianoni úgynev€zeíí bókagrer:ődér aláírágának óvíordulója.
Vigyázr, msrt most már te is felelőr vflgy auért, hogy ,n€ le§yen mé8 egy§zer Trianon t

lis
télí

Cgüilés , " . talrurékosstig: tzek erre mi|elénk nem ió hanazdsú szauak ! Akiknek érdekében tillt, uolt rd gondiuk,
hogg ketrIemetlen uíltiqttdsban álltísák elénk e:éket, És lele'toraklía!. sutlooó nrcouoanrkipal hirrtetttk. hoau sokkal ink(ibb
i.Ilik ho;:rink, sokkai ,,úribb" 97 a ,,húzd rri, cigring, csak azért *, ná átnáidít az ingemért is j . . ]'Í Milgen sokan
b,ekupttik. a horgot és.u.idriy heiehuiitiual arök rabsiolgá.stigot szereztek'maguknai. a Utnűailanu! is (sörgő rábldncakal
úgy hiuiúk, hogg uriltóaddssríg,- niiistelenséa stb,

iua:srig a:, hogg. lakarékossrig r's .siőrös sztu, józan beos:tris és zsugori kalnvirs:ellcm: n?Il nttnilegg ! A laha-
rd*rrs.sag nem ielenl eg!]ibgt, núnl u"megszerezhető éi el|oggaszthat.ó dolgok" iózan értékeléset és srlrbacillitcis"Ű. Ktllemes,
jÓ; .s:üksi.g.es, _.s:ü,ksdgeiebb, _legs:ükségesőbb. Igy köuetkb:"nők eggmdsulán, 'helyesebben eggmds előlt, NIer!. ezl a soll a
Deqen. .Rez_d,l, a _tls.taeszű ember, ,\/rm ül sdrgdra as:ott arccal az arangakkul íeli ldddil (iaqa aluminiumokal l_artalma:ó
Pén:ldredn!) hgryem ismeri,_iöuedclmének haídrait és azon belül uiltigos"ldlrissul, bt;tcs méitéki:ÍI gazddlkodik, t.|gg, hogg se
lelke, se teste kcirtit ne ualli'a ennek u gazddlkoddsnak,

fuIert a: Ís lakard*osstía, ha ualaki iobbat, tartósabbat udsdrol, ;!z is takuréltossrfo néklriul. hu ualakí önmala
barotutilkozik, uag!! ki tudia íinni a zsebkését. Takarékos a2 a íiú, aki maua is eluéo:i a" liisebb srerelési munkdkal- a
hci: köriil, uagg_. éppenséggel pénzl sftrtz a kézügllességéuel, TákűIékas, aű azér! qiüit turtalékut, hogg alkalomadtcin
,,n!g!bg!". olcsóhban urísrirolhásson, uagg alkalmi úétel útjdn szerezze meg, amíre siiksége uan, - II;riU a szégvelni-
aaló ? Hol a nem ,,úri" szellem ? "

fuIi nent csak azért takarókoskod.unk, hoqu tdaoltartsuk malunktól a nuomorl. Hanem. hoott lliztosílsuk a íiiaael-
Ienségünket,.gmi q jellemnek tggík kg|őbb idmőiztlptttlre, És hogfr mtisokon,Írgtrt*sr,ini.. urr{Ő! á iigutzrősabb'tlitőurla: örökkéualóstigba,'

§lrna_t minde_nre tanít bennünket a IX. eserkészlöruéng, amely még a szauakkal is takarékoskodik és csak két sró^
ból dU., A osorkósz tnkrrókosl V. §"
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|zok a magyarok, akík a világháborri
utáni tdókben íennJártak Flnnorsiágban,
€gylran8uln8 megáuapitották, liogy a íinn
3ép 1enlcs9k Európának, de az ogész világ
legmüvoltobb rrépol közé tartozik. Itt ugyanii
egyált_alán nom- ritka dolog, hogy ijola-
mlveló& között érottségizeit, vagy égyetemetyé8z6tt pmbgrekkel találkozunk, aminthogy
az ts ü§Tmésgoies dolog, hogy az egyszerü
palasztomboret két-három ujságot és íotyó-
iratot ts láratnak otthonukba, grrOt neni ts
beszólve, hogy a legklsebb fstukban is tele-.
fonon vógzik az omberek dolgaikat, noha
utóbbl mÉr uem is aunyira a liul|rtra, mlnt
lnkább a otvllizáctó magas íokáról tesz
talui{got. Akárhogy ls hatonlítgatnók össze,a különbóa6 országok művolódési statisz.
tikált, Frnnorsuógot mlndenképen nz élen
találnók. Mindaionáltal meÉemtíthetiük,
hogy l9$O-ban Fínnország 15- dven íélüi,ana§abétálnnk srámn 0,9 Ó/o volL, azaz móg
az egy szAraldkoJ som érte el, míg pl. ugyan-
akkor Csonka-illagyarország- rS-even 

tiitüü

latostágának g,! 6/o-a nem tudotü lrni és ol-
vaoil. }Isuánk saomszódállamaiban ez az
aránysrám még ennól is jóval kedvezót-
lenobb volt.

Ftnnor§zág magas népi müvcltségét sokan
?zzal szokták olkönyvelni, hogy az itteni
bidegebb éghatlat ,,alkalrqasabÉ'' yolna a
magaeabb kulttira kifoJlódéréhez, s talán a
1ép zárkózottabb terntészeto, északi Jgllemels plkalrnasabb a müvelódé§re. I8y aionban
csqk ngok ozokták magyarázni 

-Finnország

maga§Bbb kütttráltg tzlnvonalát, akih nom
lsmerik a tlnn nemget müvolódéstörténetét,
s_,akik ,sobnsom trallották még §n*llman
.Já4osngk, a hglhatatlsn íinn haaaltnak
uevót ós érdsmplt. l

Ha valqkl a mull száza4 elsó évtizedeiben
elvetódött volna Finnországba, szdtuézett
volna a íinn vidóten, btzony netn sok örömet,lolt volna a látottakben és tapasztaltakban.
Már maga a ílnn lakóház §em 8erle§ztett
volna külön§spbb blzalínst. A ház teteJén,pl. nem volt kóményi hanem a lakosság
cigányoaan u DotL van a tnelog, ahol a füst"
áüánpontra holyozkoúctt, s a sztlrkóslehórgn
gonolygó íürtöt pgak akkor eresatették ki a
rne$uyegotpn lévó lyukon át, qtntkor q szoba
nár ológgó bpmelogodett. Notn csoda te}rát,
tosy s íüst magn íOgadta a vendéget, Ez
slonba§ nóg nonr lott volua olyan baj, ha
ugyanakkor non okozott volna szonrbaJokai
ls, amglygk rrámos gsotben tollos vakságra
vozottok. Emollott gyertyAt, tll, lámpát sem
ümznált a vldókl lakosság, hanem ,ahptyott
nFeorryalt vó*onyrn íBfesott jenyiía-

4

darabok ófietésével, amely mollett as a§ti
munkákat végezték. Higiénikusuak az llyen
éIetmódot eehogy sem |ehotett nevozni c
csupán a saunÁnak, a minden íürn kunviró-
nál mogtalálhaíó flnn íürdónek kösaönliotó,
hggy ezakot az egészségtelen óletvlszonyokai
ollensüyozni tudták. A takosság gazdasÉ*i
üszonyal som voltak irtgylósremóhlk. Neá
egy§zet olóíordult, lrogy az országot éhlnség
suJtotta, amikor is íakér6et kellott beleórölni
a llsztbg, a kó§ót fagy áltat tönkfe t6tt tor-
mést pedig nyoluorrlsÁgos erdel növényekkcl
kollett pótolnl. Ilyen körülrnényok 

-kOaOtt

érthetó, hogy a nóp szelleml múvcltséga
sem lehetett magas lo}ron. Ftnn trodabmúl
ebtlen az id6ben még nem is lgen volt szó, a
magasabb tudolnáuyokat svéd nyelven mú-
_velték A parasztság nem olvasótt könyye-
kot, ujsá8ot_, m€rt olys§mit nem is }aphátott
volna kezébe, annak ellenére, hÓíy ql
olvasnitudás meglehetóseu ÁltalÁnos'volt.
Irnl azonban tóformán sen*l scm tudott,
pem is szólva a sgámolá§ról. A nóp vozotíi
pem. _s9\at töródtok a parasztsá§gal, leg-
&evésbbé pedlg aa orosz cár, tinótr'foni-
hatósága alatt Finnország állott. Finn nyel-
yen ekkor móg ogyctlen egy iskolóban iem
tanítottak. Csak a lutherAnus eglybáz köve-
!q|te, ho6y a lakosrág taoutJon móg olvasni a
bibliát, vala'ntint a katekümust. Enné| több
müvoltséget,nam is akartak rákényezerítoui
a pala§á§ógía. Ákl erre sem volt hallaudó,
apnak lábára kalodát tettek, s odaüitstték
vasárnap o templomboíárathoz. Ezzol tzom-
ben azonban 4 pap, hogy tövedelmét blzto-
síthossa, pálinkát is árrrlt a népnek, anélkül,
hogy valaki ezért szemrehányÁst tgtt volna
ngkl.

tlolsinklben s műveltcbb körölr netn okoz.
tqt rrra8uknak különösebb íe|töréstn milyon
állapotok uralkodnak vidéken. Müvelt Órn-
ber ogyébként sem ment a parasatak közé,
sót _odáig sem alacsonyodtrattat< le, hogy tinn
nyolven boszé§enek velük. Nem ogy müvelt
csqládban Tne8büntették a gyerokolret, ha
raits kapták 6kot, trogy íinnül b*széinek.
Tanrrlt ember pedig elplrult votna szégyeué.
ben, ha valaki azt álütotta volna róla,'hogy
ílnn§l ts tqd boszélui. Müvelt íinn omür
csupán svéd nyolven beszélhetett, e aki
svódül nem értett, az nem is tehetto bc lábát
jobb,társaságba. §ainte nevetsógee eúlk$.
déspek látszott amtkor egy-két -müv*tt íó
íinn nyelvcn kezdett ujságcikkeket ós ver-
s9kpt írnt. Azt ts kinevették volnn, aki
olypsmit mert volna írul, bo§y Flurrorrzág-
baü índg valala ujságot 

'ognak 
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pars§ztok. Mtndauok a próbálkozások, ame-
lyok a íinn nyelv lrodalmi haszqálqtára ir&-
nyultak, kudarcot vallottak, qnn4k az egy-
két íinn-nyelvíl ulsá§nak, afiely ebben az
idóbon mog]olgnt lz lett a rorsa. hogy e
felsíbb bntó§á§ok betíltották, mort íinn
bazpü*seágiól . s n§mzgtl sgellomról mert
ábrándogul. Ekker Állott a íinn nép óléro ogy ,

éleseilü, törhgtgtleir akaratrt,'öntudatos;
íért!í, alri pár évttaod alatt mogdöntötts a; :

své4 nyelv és a avéd ktrltúra egyeduralmót '

s páratl4n ktzdelom sorón öntuilatot öntött
a íinn népbe, e tebotóvé tette, hogy Ftnn-
orsz{g vó§ü tr be|éphptott a múYeli-íü{§ot-

lelt lryugat€urópai riúpck sorába. Ez a hazlt'r,
aki többet tett hazáJának órdekében, mirrt
qmennylt tíz szqbqdsá§hós tehetett virlrrn,
§nollmqn János volt. 

*

Snellman JAnos, vagy ahogy finn ncr.c
hangzik, Juhanq Vilhelrn Snellmqn 1806-barr
szüleljtt. Apla haióskapltány voit, r rra;O1i-
val áIlandódrr a lengert iárta. A veszélyes
tongorészélet alapos&n rnegedzette §nell-
mant, qkinok halthatatlqnr rottentbetetlerr
tormészotét, egyenc§, beceületeg Jellemót tla
is_ örökölto. János csqk ritkán láthstta apJát,
akl psqk hébo-korba tórt traza n6hány n-a-prrr
hosnzú tongerl utqzósalról; Oul§bqu vé8eetí
köaépiokolat talrulmányait * termérzetaserr
svdd nyelvon, miíltbosy íinn nytlvcn *kkor
mdg o§yetl§n sgy l§koláb4n §em tnllltottak,
4 ltatal §neümqnt tanáral lrom o§y§uor
olnáspágolták, m§rt rdtakapták, hosy tár-
saival íinn nyolven mert be§zélnl, arnl podig
wtisorúan nro8 YoIt tíltva, mert az ilytsrnlt
múveletlenségnok tulaidonltották" §neüm*n
azonb8n nern hiába örókölte apjq nrqkec§
tormé§zetét ! rnár ekkor olhgtóroztg, hogy
hllrdoni ío5 a letiport íinn tryolv Jo5aiért s a
mogvetett íirut lqhosság müvolódéséóri,

Középiskoláinak olvégzése után belrlrt-
kozott 8a ogyetemre, a}rol csakharnar ki-
tünt éles eszévol ds bánrulatos tobptr§géyet"
Aho6y elvógezto az ogyeteml tarrulntányrr-
kat, meg ts válasáoltáb o8y€toml oldndónak
a helsinki ogyetemre. Ám-irz s§yetomt §lót-
Jfuóság csa*hamar összekülönbüzött §noll-
m8nnal, akl már ekkor is válti§ {rt hAtl§Or-
tatta, hosy Finnoreaág müvettsdge mtud-
addig nem sokat ór, nmíg svddrryelvü ltgz,
Á kartársak felháborltónak tartották §mu-
man vlselkodését r addig-addig íondorkod-
tak ellone, mr9 az ogy+tpmi tanócg plboesó-
totta hivatalából a íiatat tudó*t. §nellnrol
azonbau nom olyen ember volt, alri ülá*ó{rt
íoláldozta volrra meggl@óddsét, Neln tekc-
tóriázott sokat. Kiutazott külíöldre, §v(d^
óa Nómetországbo, hogy holysrlrren tanul-
máByouea gaeknek a nagyobb ds szerencsó-
sebb nemzgteknBk müveltségdt és áUami
élotét, közban több lröl*sdxzetl munkát is
írt, amelyek nemcsak Nórnet- és §védország-
ban-keltettek nagy foltünést, haneut hirük
Helsinkibe ls eljutott, ahol csakhamar
mladenkt kénytelen volt elisnrerni, hogy *
legkiválóbb ílnn tudó§ nem mág, mint az
állésából elűzött snellnran.

fiazájába visszatérve qinilerrki tormé-
szotesnek tartotta, hogy snellman bekerül
sz €gy€temre a bölcsészet tanszékébe, Á.ir
aa ogyetomi tsüác§ a?t tapa§ztalta, ho§y
§nollmannah még mindig megvannak ,,régi
rögesznldi" s mo§t hogy rragy tudós lctt
trelóle, még sokkal lnkább ragaszkodik
ahbor, hogy a íinn nyelv§t íel kell karoini,
aE összeo ítnn lskolákba, sót,-óh borzalopr,
mds az egyetemró ls be kolt vszelni § mindez
nem ológ, hlvatalos nyelwó kell tenni, hogy
a*után, midón mór mindenki tud linnül.
maJd lasannként ,,leóplthessóli' és kiküszö-
bölhes*ók a svéd nyolvot ós a svód kultúrát
Finnországban, 

I

Igy azutón §nellmqn §gyenp§etr félelme-
tessé r,ált az egyotemi tanács ezemóben,
arnolyuok tagiai ttrmészetosen hallani som
akffrtak a ílun nyclvrdl meg 8 finn k§ltúlá-
ról. Ezórt tehát uem íogadták el Snellmarr
pályázatát, amelyben az egycteml pro-
íosszorl tnnszókpt .kétvdnyoato. §ót még8 l€g4asyobb helsinkt uJság oem mcrto
tnunkatársÁvá íogadnl, attól íélve, hogy
ítnn mánláJával két hét alett tönkre-
,tenné az ujs$g ló hírngvót. §nollnran
olótt mindon alió bezárqlt, rlgyho8y vé8ül
lq kdnytelen volt vidétre költözni, hogy az
:l$ylk kte llnn városkában, Kuoplóban
ldkolai§a?gstó lthos*en ogy svódnyol_v* isko-
lÁban. Amint smlttettük, linn-nyolvűtk
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nem voltek. §nellman ázonban kuooloban
ls §nellmun marádt, htába gondolták; h;i:slnkl _rvéd_uruk, .hogy slkerult tóle meg-
§zabsdulnluk. §nellman uíyanis usvszeri"
két uJságot ir lndított Xuoi'iolan. ,n'e"ÓJai"
au €gylket rvéd, a másikaf nedlo ítnri nveliyen. Mo§t lott csak igazán iéletÜetes §neit-
man l lvtlndkét uj§ágjábátt válttl azt blzo.
nyltgatta, hogy a lintr nép csak aikor válhat
lgart nemrettd, hn a nrüviltsén ts tinn nvelvülelz. Aull pedtg a legkelleúetlonebb volt
§nelltnan elleníeletre népve, most derült
crak, lgazón kl, mllyen hatalrnag liloróíue
§nellman ; drvelt és btzonyltékatt olyan
ékesrzólácsal adta el6, hogy 

-a 
mílyett §véd

körök rzlnte rkaratuk elÉirére is kdnytete-nsk voltak meggyór6dnt .ruvuinak "ip"r-
ságáról. Az ellentelek lassanként hallgatisra
trdnyererültek, §nellman ellen nem lÓtretett
slker reményében síkrg srállnl. Urvanairtior
egyre Jobban növekedett azoknaliá tábora.
áklk hajlandók voltak a llnn nyelv és linn
müvoltség szolgálatába állnnt.' ÉWr-eÚ"
egyre több ílrru könyv lelenik mel, mec-
leí_eültlk a liIrn nyelvkútalást, t<riiatókit
küldenek ld Oroseorlzágba a íinn-ugor
rokonndpek lelkererésére.
_.Az egyetem veretósége setn állhátott §okál!

ellent, végül mégls csak me§ k€llett válasa]

tanl Snellmant a bölcsészet profo§szordvá.
narmennyro is nem tetszetü cz a svéd nvelv
bafátlatnak. §nellmau pedlg csak áó*tvetette igazán latba tudását-és tehetséadi
a llnn nyelv {s müvelódés erdekeUen. rifin-
ország ebben a, ld6ben, amlnt tudluk. orosz
tennható§á8 alatt Állott, s í§y Snellüan napv
9úlyt ho|yezett arra, hoBy kííejlódhesgen"á
írnn. nép nemzetl öntudata, lelébredhessen
a nép hszallas szcllenle a svéd ,nűi,eii;Ó;
és e svédországl hódító törekvések ."vfiá;;:
ofoszorrzág_teemponttából ugyanis egyáltg-
|án lleln l,olt hÁtrányos, ha FinrrorsiÁobgn
a 59é4 n}elv és a svéd kultrlra háttérbjsao_
rul, hlszen euáltel caökkent az a veszólv.
hogy, Flnnországot még egy§zer 

"t.szaciáiÓ]hassák §védországhoz. Kí gondolhatott volna
9rrá,.ho8y Snellman éppen ezt a gondolatot
íolgatla agyóban, hogy az orosz-uralkodó_val teltes egyetértésben adün-addis er{-
sltse a ílnnek öntudatát és inüveliséeét.
mlg az alkalmas pillanat elérkeztéi,ei'áj
oroBz ufálilát is leráahassá}. a nyakukról és
mlnd e svédektól, mlnd a, orojzoktól íOa-
getlenül szabad és müvelt országban kezÖ-
hossenek rfi életet.

Bámulatos volt az az acélos akarat, az
a pAratlan tudás d; aa a végtelen Xttefies,
§mellyel §trellman étete vdgéIg tgálg§tte ;i

9r§_?ág ltgyelt. Elósaör megvalósltottn aá.
no§y 4 íinn nu.I&ct a, üssreE lckolákban kőte-kró lantárgguú lctték, maJd gombe nódra§lnlorodni.,köqdlok a ltnn nyÜvü eleút és
középiskolÁk, kéróbb 8, €gyetemrs lü lel-vették mint tqnltást nyelvet. véíü Dedtg
htvatalos nyelwé lett a svéd ivafiet [Ö"l
tgpben. _Fz azonban mé8 mtid nertr Í'oit
elég. snéllmmla még máJ leladetok lc yár-
tak. El6bb úlJÁszervezl Flnnorsrán néni-
ü8yót, megrlett a lrésóbbt vlrápó nirdasapt
étet_.alápJatt, maJd pedlg anfl(or laoz-te"n
példAtlan éhtnség sujtja ar ortrán lakorsá_
sát, §nellmanra blrzák n lakossag|elehúO-
sének rendezését is.
. _}.üd6n Snellman 1881. |ütus 4-én ö$*re
tenúnyta §z€melt, mát abban a tudatben
hs_gyt3 el ne6zetét, hogy a flilr nBmret
míh.eltsége felér bármelfmág müvelt nem-
zet ndpi kuli,úfAlával. A llnn nemret nedlc
sohs ribq múló hála érzéróvel kl§ért§ útoh6
útjáfa ezt 9 na§y hazaílt, akt egyedü képes
vo]t._arra,_ logy a t{egvetett, lenézett, mü-
veletlen, lskolázatlan flnn népet arellemllepés anyagllag függetlenné tefte s leÚ*ÓGtette, hogy egysrer még íelvlrredhasson
nemzetl szabadságának ér lüggetlenségónek
€Podve várt bá'nd§' 

Kulrl llúu|or

F§LDüNK *." ÉtETL]NK
m4üáí aá& * iiüruár A8ár+

Ktt bí§ mondat iehetne kttlön rnind.egyik, De nekünk

Wi}§#iá§,#
tott gabonő|élék, a
és a többi nöuény
eledallé.

Közeled,ik. az atatás. Ebben a hónahb

r,,:f k|,#fr :l;?i,#r:ü,xr,,í!:;!,iirWÁ.r::íi#,
júniusa. Akkot is íg2 őat iiibő.*iŰ;r-ii"7Őeiáőiűilí
'f!r!o,I!ll,\§l í::;ií#, nriJii:i.ili,r - kár "n ii,
hészülőd.ik a mi lalul

T§,,#:#,ffi#H#,í,!í:irf ;iÍyi##ffi
W#{,!:':!kr::,#i:r*,#ry*:*r!*:,::,F#:
"iűi; ,őáit 

"íi-áiaia. _ jobb. Á ű;;k;:iu,n!írrr,ű
Tt#:rr:#tr*í,!:f ,W'll*e,;;ir;#iYr",,Üitr*'#iii
,,hezes". Rámutaítáh. 

"*rr[áíitŐL';;rŐ,*ŰEy az aratás alegnehezebb munka.' A, 1íi-őri;;Í'"'rr:;,;ai;rff 
[í",Ws;l,a;,"ffiőű,-;";i|,r:í"^'?uífűo,atiiii;t;,i;;;;;:;Íi":Py;i,T,Í#'i,,i,|Pji§Íá

3:ií!rúW,^,,frőjIilf#!j!{,:,#;,l:Zl:;:*,t:,,á
sohlig. Talán mind,íp,

*fur#űi,k!!,!ií,ti: 2luas&, tölb.a m,*q !, ryrodrr
ia:űtű;i;.""F,;;;;fx;,tri!f ,!'r,:,!:g.azéIetabtiiáíliá,
ry? i;L;i;." i{;i;; á* o,. gy;h;;iőűrf#i:i"i,##;
ffőt*r'Á,",íí:o;':::i}taí§-:Írnii,, a lalun k.

ai#!1tr,T,';i:,,rm::lrr;ii:!;:l:in:-r:el::;i,*;crr ő l talú n a köa ethe ző i r rírlűá i rT : " őirÁiit' ;; ő;;;:berben beszélrethetü"n. eiiŰ-Ű"áui'",rem gabona amagtárban lesi, Mert n, a, elrői

BETűvETÉ§
Ezt a háromféle bet0típust ,,Ato...tollal ír|uk. A toll

1ágott.vége_ mlndlg 45o.or izög alatt feküdJélt'a papírra.
Gyengéd húzÁsra. vékony, nyomásra yastál vonalat í;. 

^;
első a_b-c a legegyszerűbb eto.forma, má;lk krttö díszr-
se bb, hallékonyabb alkatú. Ré:l okmányokon, díszszövegek.
ben sokféle váltgzatával talál liozunk. Úeghívón,' okkv§len,
emléklapon stb. alkalmazhátiük. - G. Flpp §.
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§lrHímntt ntt§ttlIil üvArr rumnc
lll. A mérnök rir _hazajön

K.ia köngúd,m4úia ép.llew <rtc.h o ragóng lapiaít llí,tagútatta
rna g, KüIönben- töté t s é sb ex e stő lwnadlls uralkorlat t g. s eobá,ban,,
A bútorok ebbltn * likis megtlí,ld§ltdsbw ,*&gura nőtt,elt az
árnuékak n**§nutlltan lartultah a padlón $ a falan, Á régi.
öngaóra hallt lffittogóssal r.leta Ie a ru,ú*adpercek í,gó,ldt. Nagu,
uirgarér haitóltdla saürbB pal{íatba buauaWlta, lcerek korong-
kit, rní,ntla,a aludni héseüIne, De ea csalr éraéki csalófuis ititéha
aolt, rnert fóradt rnoegústal el,g,gan, mánt egy l;én aggastgrírl,
,de magfcutalt hátarteísaal, Já,rta aa iü aégtetren orapdglhtiát.

Áe ablak reünge rttb&ra laercsatae szlq:ta be a nu&ri éit-
sBaha ill,ataa leaegőiét é* ettől tt l,tithnla,tlan úramlattó;l néha
meg-magl,ebbentek a téltó.k mclle.tt lapuló §ápkelüggönaök,
lnínt tnestpi tiltról betétledt kí,sértetek,

Ád tltuin rltka, stabálplta.lan, időttöpöhben etnberí lulmgak
köaetedtelc éa tduolotlt&h. Á t:ipőh ltopogdaa, ltongdsa, cnas?o-
gdsa eldrtú,t* tta elhcladólt, e§aéni*égét,

Zolí, olxaeolt, aa dgyban. Elhatározta: atl<lig .nen+ alspík el,
r*l,g a saomsaéd szoba lahóia haaa rem iőn,

Kőnetle,yl az dg,ga, +twllett f eltérlett a ttitsó saabdba aeaetö
tljtó. Kulc*ra, adrta, be az éde,sanllja. Áz ajtótt, t:lill ruír mós
ernber birad,a|,ma keBtlőr|.i,k, *mit a péne iogd.n l:úl,tott ma-
gtíhoa,

Taljesen lölösleges f,űtét a, falhoa s*arátaui, útltis átllallat-
s*aluak, az él,et. aöroiei, íla l:ala,lt-í tatl, a, anobd,ban. Á parketta
tecsegésen tarakköseörülés, a lerletett ei,llők happandaa: enngi
\intig elegend,ii. Caah aklrar a,ltar elal,ud.ttl, lw tnqir'meghallotta
g, spomseéd m.egérkeeését, a többí" ma.ld magútóL lön hotylap.

Nem rlolt kedae olaesní.
Becstl.hta a, köngaet és elol|atta a, kímptít, íIallgatta ap

utca küIötlös lt<ltlgJail :
Lépések közelcd.tek"
Ee térfíl lIéghoaeú köeépkordl, er,ősl hatdroaot| ember,

üsak {tgy döng, a,h,oud, lelesei, a ldb{it. Tttl,stígoaan ősatnt:e; be-
,csül,etes" eg§e%es jel!e,w.,.. Rereseíül,tlisz,í. akaratát,,. Nt:rn
títkalórtrzölt § neüx jdr lopua, m,iut, a, macslta.

'Ietslett nekí ep at úi id,téle" Etlmtáloata, hogt felh.íuja a
|ilik íiguclmét etre a. fclfedczésrc,
, Érdckes - dltaa,í,totta, meg éa m*iljobban tütelnt kee-

de,tt, am.i,nt kis itlő rn{lltdtl úiabb hangók rezegtcttélt rneg a
leoegőt 8 a.z{rh keresetüí rlobh.úrt1llijtík, Ápró, s*aI}ord,eó l,ép-telt kij*,c-l,eeltck,. §zitl,tr: ful:ütt iöt.l" mtl,jtlnem idbttíikt suen, _bz
mő- Nem, leheí irtősebb tiszannyok, lttisz éuesnél, §iit hapa,ner! turlja: rtírjtíÁ, rís s,ltíil:lrtrL,ril,ili, a &l.sl;tj!, I|<:l,he.t,ülíett.

ltapA:ocíllc szttli a tél.ekzaltlt, saí,nt.a h,allani, a líh,egé*ét ils, amin!
kőztsetle,niil tlz tlbluk aki é.r, Zali a aaíudobagdsút ís h,alt.rni
tlél,i. Fél. ||eseedel,ern lesp lna otl, tthatd ea megérkezih,^,
De lehet, hagu téuedeh ^*" gyfbdaltd,

Né,ma rnazdutrattran*dg lil u sötét*ég fclett,
, Á caerul.ből la*sú, fe§uel,meBelt lépéaelt, bukkantalt eló és
'slirolió,lt, a iúrda asztaltjíít. Néhu rtte{tdlla,potl,ík a kőzelsdij léI}-
teh ca,ja, mltjtl újrcl nekiinctatr," Y*iltyyt, hö leh.et? Fétíí, aa b§-
?olrbtos, Mlnl.ha saentWl,őd,ne, ítgaalne. ápró t:xörrenések is Irá.
*érilt a Wpto;ít, Mineh tan i,l&an h.angia?' fijnlle, peúi§ y,xál
lnllottam ual.tlhol ... Mepaan! Kard,c*örrené*, Á. rendőr uégli
a itör{l,tóát. Meg-megdZlaa, *em,lélődlk. Űrhödik ébereu. ű? a.l,,l,íi
*tca felett.

Eluész az éjt*aakdban ea a. hang í,*.
Soká,ig re?gstl * *e*d, ai. ü,htícíált l,eaelei köziitt, Á lre,rl

íelől Kor,mas úga,tás& kauurt bela ebbe az éjtsaakái ft.trlu§{!-
lomba, de kttmar me{ltrrnkl a :pörölést é* aturlni, térf..

Öreges caa*aogtis hallatssíh. lllh*lnak, a lépések. űir* kő-
zelednek, Megsa{iníl§ a ka.pu,jttk e!őtt- Mucorrítis, kntiltldsaás *
kap*a, Ki, lehet ea! Csak he,fh a m,érnijkt Áx, igmeretlef, txclt-
indul, élhatad. csa*zogua a.p ablalt útatt" -4ltg teaz néIláttp Ié.-
pést, köríilbelill a truí,sílt hde, etőlt ttit'a mcgrillapoú:ilt. O,tt, ii
mintha a hupundl ktstord*pna.

- Eejnuel * ugríIt ki nagv le.ndüleltel aB úgtlbó| ZoIi, *-
ki lehet ea a rassebanfuiró? * Guorsa,h, d.e ó.oatosan tolitt, ki-
feté a redőnyl:n Á guanír.§" cso§§Osd§ rrudr a mdgotlik lltiznú1
haladozilt. tríegdll, a ku.7llt, előtt. Fóttg tlillg.*|,,.,

Zoli na§uat fui.ua eresptí ,üi,asttt, a red,íingl:
-- 9emmi. bai! Csalt. az öreg taggotlől, ra,gaset,gatla * aé-

d.ukíit cl, hapukra ^ atlttogja.,
Tísszabúji,lc' aa dggba,
Soktíig nem, a.vüa4.ia a,B utc& lílrruit semmiféle eat" Xoli

mdr ltütd, ae úlomma,l. |rétrlre: ali,g hallható, óaa.to* \épések,
közelednek. ?uhdn, aón.ul,"-a tapaá a ldb a ,iú,rd,a astíultllih(ie.
Gumitalp, gu,tná*aroh uall a ci?íiált- frIeg.ti;Il g, iötleüén§}. Kxltr:.,
esőrren, Illesptth a ltap* pdriúba, Lenyornjúk a trtílincset, rs,i-
ltordul a sarahlsa,a.

- Ea aa én u*bcrern ** gondolia Zolá. -* Különös a já-
rósa: macshasaerű. Á lcskelődő, aag!) Gp üld.öeött emberne:k
L-an i uerl idrd*a. Pu'ha., ó,uatas, telue gllanaktlisaal, bízohnat-
lansoggal . .. Lehe:t, |wgtt képzalődöttt, és e?,f agult ragyak a.
délutdni, tapa,satal,atalt kntága, alatt" I.elt,tlt , ", l{inrleruesrtrr
esalodhat.ok is.

Nuillorag {Id él,ő$eabc ttjlaja.
- Itol*ap rnegolajazam -- szökkerr az eszébe.
Á rnérnök úr, ahit ZoIi, nl.ég sohasem tátott, kíbu,iiltcgtert,

ól:akodik a tzobtijába,
Bieonpdra aeért, metl nent, akarta, hogu kései hapatéré,qtl

miatt tl húz többí lakói fe'l.ébre-dienek.
ZoIi mosol,yagta ltúzta saentére a qlaplarlt. *- Hotttap tul,tíl.-

kozutlh - go,n.dolta,--,holna,p! -- Na.gptlt llil§§aü,nlia, esllltta. I}l:
áltnos szemét s ha.marosan ulud,t-

Áz óra a, falon \tantaaun éiíáIt rnatatatt..

lV" A köd felszakad

Reggel Zolí, ugratt kí elsönak az li{lubóI,. Még míndc:nki
atu.dt, Rmdelhe*ett azaal a, ió talajdansrlgga,l: bd.t,ttlikor fet
tlltlo tt ábr ed,ni, aihcl §g alacis elött tne gp$r unc* alt * ak aratd,*,ak.

Ót óra aolt ég egészcn ui,kigos, Mú.r a nap k kib{llt a ha.i-
xa,l takaróia atól: dlmosan, uörösen pásl,atJótt.

ZoIi, a fürdőaaabdba sietett, Felfri,ssütt c, lLideg euh.anyló! .

Á tía apró §l,elneséó, m.int pardnlli tiisztiyúsah zsíbrlgtak, a
bőrén.

Fiittgös keúaoel Mpett, aa udtarra és mu.nkát kereseií a
kertben,. Saerne dllawlóan ap aitórt, l:olt.

Eoletn elegeúett a mu,nluiba,* %oít! Xoli! Ggere reggelí.eni! * han,g*rltt angia lbiüó
§za/Oa.

- Iltten kawi,n? * eeodlílkazott, ami,}wr besl,alarlt.* Hagud, att, ha nefn aagxJ éhesl "..-- nelettek a satlm,ébe,* Ápt bíaonu neIn teszcm! Kütönősen rnl§t, ,,nilrar tlj{í§-
rúntatta uíratag ckittern.

Álög tlű,rt bele a ,vi,lkiaal a,kí,t)á,natasan ryírolgő ételbe,
nuílt a,a ajtó * a gumítal.plú cipő letam,pí,tcltt lépései hal,\a.t-
saottalc aB előszob.dbun"*, A nérnök ,{lr! -" qrllratt Zaíő és attltogllzlts. ar é|,ttl.t.

ű



§i(tcít lr |,okú utdrl, ma,gdtltll 1,alu§ai,aü, anyjdt it, aki. nem
{:,ltdta rtcgé,rteni: rni ütött tl, fuíba.,* Mutasstn be, anyukúm! -* stc§tü 'útköpben.* Mérnök, úr! Mérnök út,! Egu ptá.llanatra ",, -- §zólatl;
Áhosné a lciuozó atátl,

A í.ialalernber ke1,1,etlen-ií.l dllt meg.* Tessék? * fordult, ,rneg ét Zoli úgu ére?te, m,íntha idtl.
gen*aarií ntell,ékíz és durtasdg c§ellgefte a hanl)iúban.* Kére,m, mórnöh úr ",, legyen sli.lles mujr|, a beialent:íi-
lclpod kitöI,teni..* hlit csírzdlni? *- daz,ar tükröaiitt a. lnérnök, ltéllón,

- K:itőltení,
-- Igen, igen.,. m,aiil, ltu haaajötlem. Tizenegly óta feló

itthan leseek. úsg-e akhar is ió lesa?* Jó, ió,
Néhálty píllc,natirl sÉótlanul állta,fu, f,ali kutató sptlmehhel

|ígueltc a lakó aredt, *laddulata.it, ruhd,íd,t, cípőtét., Csorufos,
elöreugró hor*Iaka al,att slíirké*kék aeerrl"eh ültelt: h,aia rö-
údrenyírottan, föIíelé ualt fé*lilue, baiusalalan uika,í, ,t:ého-
ngak aoltak éa seígot,úan adlultah össea,

Nem, ú,eu nét hi, rnlnt, ayu tttplam.rí;s ember * §ondulta
flolí.. - Elnagyaltah a, llotulaai, dbrúxata ttllzattarl. kemény
s neyn ki,tszák ul.jta a s&|,1smó elwél,uüléa palindja, am,alu á,l-
takiban a, ta,nul,t emberelt ared,t lell,emzí, &aita leuö ruha-
dara.biai ú* rllgan benga.m<ltt tesgnek a. a*mléIőre, míntha
gpűrötteh talruínak, Bieonp nerx dftú,n& ne!íi egu kís rl*aakis,
kiilönősen a, na,d,rágiúla férne rá.,, Me§m,aga*rúah,atatlanul
Itétl3,1elmetlen bengomús sugóraúk az egésa embetről. Ol,yan
tópus, aká|e nem saeretünlt *éanl, rnikar be*pélílnh uele" Vírn
,aalam,í saokal;la,n o mtgjelenéaéban, l r*háia saablisa teaai
tal"cin? ?a.gtl mds? MiruImesetre td,egenül lmt, Clpöie is futcea,
Itülönögen Q,z.al§ka| n t;nsta,g gumisarktlhhal éa tai,qlahhal, Moat
ldtah életernb*n előszöt íluesfarmtlltt, cípőt -* elm,élkedáh Zati.
Úgu kat'a cípője, m.önth,a u, radrág ü|,átt, taqábh fol,atatód,na.,,egésacn a térd rúidíg, ltagp szorosft,b tatt§a a ldh lenlait, Latt-
rtkibb ís a tüeés módiá atra ensetl kiit?etkeetet*i, Különös , .,

Mcit adi.nl,e kínassú tllilt a llall§atd*" Ákoané tnegér^ee,te a
|esaiil.tséllet és águcke*etl, !tx!Or§&m, d.thid,alnt a. kellemetlen
hel,.unúet.* Ea ítú a kösebbtk fiatn, %ali, .* m,utűtatt a íid,ra * és
bősg cserhésp! ,* neacte,tt,

Á mérnök aalam,ít rnórmogótt a íogai höaött. ZoIi aem
tud,ta megtiJlapí.taní, mí.t ,* éx keeet nuú,itott,

KéBíogása érdr:s tapintású ,tsolt, t}jlai, tnaaalg, eröseIl, Kör-,,néi saélwen lapultak a hú,sta éc röaidre ooltak ad,§üa, Zaliarru gondalt, ltogq| nem ollóoal, llp,nelk bietkú,vat, npették,
tla§g _fa,g§ul téllték rőuidre eztkat g, hörmöItet. bíeketeségei
nem fedczett fel atattuk. Dalgas kéz: nem saelletní, tnurlle,is
kue" Ap áróasatal sí,masdga *em érződih raita,. , llagu pedág
soka,t spartal a tttlttjdonosa . .. s attól íIuen ke,rnónuiipl,iltas:r
tl, bőre.

Á mérn.ök m.elláreate a íá\t, tlizsgúlóekiscit, ÖnltéWtteleniil, el-
t:őrő.liirliitt és minthtt lteregné a azu,uahat, tnent,ege|őr]útt:

^- Á llonatart elalud,twn s tntre felébradtem, nem, takíítunt
a,bőröndömet .,. Legs*ükségesebb ruh-tií.m, irata|,m, e*slcöeeirn.
adaaesptek .. .

Ákosné dsseeesapfrr a, kepét: .
* Borzasató! ... Xiiltött; a uáki.gt Lrltsalk, Ilogg luíború, uan.

, ^ Zoli, _tnagábtln g3lartall boesd,ntl|ot ttért &p ŐÚbbi guanlisl-
hásért, I {ly m,úr egészen yltí.s 

" . , §aagón41 em.ber , , ,*rturi l,tlsada" ha ógy j{ir , ,, Ell*qlttík manaóWi , -. Hút iaért nlolt
üres a saeltré*y, ezért nöncs kép és nui* holmi a, wobdílatl
saét.rak,,;a,.. , Nen,t eiég" ltogu kárt ateyrtledatt, mé§ án ís rosa_*iat gandoltam róla, - Nnm mert cl íértt s'pc,ltli' kiiaé néztl,i,
lter,ülte annak kuta.tó és 'gyanrl.kaó tekintetét. A mérnők szi;e-
m,eí mast sziirkének tutsalltel* és xeseedelmcsen caillapiák..
hlintha guűIijlet l.axlpang,att ,t;olna benn.iih ..,

zoli. miwleit ttenl uette étzre.
- trtdr tri,uirataatarn, Kossdra,". ltüld!éh utti*arn a legseiilt-

sé§esebb ltolmiaimat, De rnig onnan őttbér, pár nap ettőtík ,,.
Itrn_agxlu.ni.s íeltti.tléki üagllolí .,. G§ért X őtűan fute§enes, tóioia ltiejtéscm. .. . Á rcellek alat.t jtír-tam ískol,tibtt .-. ^ 

*' ,ruii-
wtődzöbt,- 17* ,*akltnirc ser'ikséúe uan, es&k tzóljo,tt, Spllesen ki-
se gítern ̂ . bt:szétt ÁkosltébóI ae bröh nnlla,'aki netn tle iáe-gent kittu, a. rlóru|.járt fiatalemberben, fu,41ylByy1 ae ártatlanul
nél-kiilözőt.

_- Könzö_nütn.,A pénzem. rne§lJan,.. ds o asomagolt, i* majit.rsak megérktznelt , , . .* Saötll,elesetl hajnlt m,eg és ánclutt tiá-
lelé, *. ,\Iegllek. Á ,.*isaoutltitósra!

, _Zolíban sg,ertllíoszlatt a gycttt{t-, rni*i m-ikor felsdalsad thört ttli, reggelen és kísilt a iagllo§ó n*p s mínden tisztún,a magtl ."^alóstigtíban kitspik,
Persae, tnág a cseír.elr alatt nőtt |eI ., . Fetl:.ítléhi, , . . Ázért

beseél all1an íürc§4in .. " Csehüt tanult nl,1lasni, írni és gantkll-
lrasná "., Búr so}i /*rc*asríg1 l:t:szö, köriil .,.

Zolí npqn wt1lodo!!..

Á tltilrlőlt rlert:hú.tt hnzal.érl u. tu,éruöIl" Nyarnú.batt i1,ordúr
f'ttjlxllott: két hatalmas börijnrlöt ripe}t s nagg1 dajjrll, han,gus,
kod,tistal rakodah It ct, spabúban.

Mihay káfelé iött a pírossapkáa, xe ldtatt, *e htli!,otl: ,txaid
tell,ökta tntít,, Rd i* lépett a kibár*n tlgtl adalsalt ae örörntőt,
erinte a filléig szaladt a spdia. figgre a aaphrtjdt lgaagatta,.mert ford,íhlsa. tel,te fel a teiére. Hebegue mentegetíi,d,zött:

- §gcadnat! lfa ha,raguiltan ,., örülöh .,, ?la pengőt
adolt a fi,atal,ut * böhött a b*lsii saoba f elé hiiael.ykuiliuat, -^
ezért. a hls nrunluiélt ,,, A Fö-utctitól itkilg1 hoztam esah a
Mrörzdöhet .,. §p,erencsés nap eE a rnai.., Nemhíúba, ól,ma,dptt
eigtin*tlal a feletégem.,,. *" besaéIt össpe-aísseu 8 sgónte tdn-
calua l;óoapatb at uteal kapun.* friha! Ea adtdn ga,uallér erlbet! * fütlaentett Zoll. Bte-
tasarl örii*ébem arltn, rnert rnegjöttelt a c§orr.a?oh, ,"-agu peilí§
nem, qsoll ttptó,pénae ,, . Kteaít eo/c, o* biaon3los. . . l[o, áe' mti-
tlettki aat csáwíI a pénaéuel,, amtt ahar,

,1l|úr éppen áa,elultli, a.kart a gatarnbiaihoz, ttv,.ihlr hlrroótt,u lahó:
- Fánta.I, barátotn . ,,

.,_-- .Parancsoljan, rnérnöh úr! - udl:uröa,skodött ?,ali, mtttglij*llö,tt belselében q. jó§ótétel spent érzése ée nagyon"bdnta,
h,cglt előBőleg i,parlalanul rneggyailuv|tatt aatakí,t,

^ Rdér-e?* l[i*,c* semrní tlotgctn * és megahadt & 82ern& a, rft,é,f-
nök he7lóIlsúzott iobb keréneh m*,tatóujidn.* Teggen neltem szí,l.tes*éget. Néate, megnld"ota,n dételőítal ujja,m. Á |tílsatulbal kötözté}t ba,.. Nern tuáoh lnli pele,
I'öltse ki maga helyettem u bejelentőlapot, Inl:ézeílk el aat i.s.,.*" Nu§tuon aclvesan,

Zolí lintdért sl,tll&d,t.

- Kérrlezpe.n, ííutul bard,lam, majd te!,elek.
_ . De megg.l1{irődöl.t ea a boje\entőIap * utrt Zoli első gan,-
rlolata, miközhe.n fellrta {, lltlros és az utca, neltét"

.Nem. rolt seynmí ren,d.kí,l:üLi íIorl:rilh lstt;án mér,nők he-
ielentőlapid.n. Zolí *yté! masolu§otü l,*" ami,Iutr ffiegkér.leete.
lrcgllan í,rja a ne,uét: h-aal. llagy lt, néI,kül?

-* Neru, ér,tem -- nérett rd aauarod,ottan a mérnők,*" líg,gszerűcl* í,§u: íIarudt, uagy petli,§ íIorudtht Á t *tán
h-ttal, tgg: !íor,*-rIth.? -* lmn§sttluoatu eríteljeten a hcheeetes
szóllógzédóst"* Htit rle,ilx rkind,egls? , , " Íria, ahagy alwrja * f elelt
§uarsan u ynérnök,.

, * Jó_tnelep aatt * flúit nagyat 'tali.;- Á rnérnök úr is
al,.t!an, mi,ilt a főtl: rúk.
__ -- Hdt bi,ron31 arat.ús id,ején meleg i.rlőrt: tan saüksé11 ,,,
Na, rle menj,il,nk loulibb!* Yolt-e kat"ona?

-* Nem ., ,

- Kése. Mogt mdr rsa.k rrid kellene irni," Próbdtjü, fne§a fdiós lljjtí,ual,, h.útha nzcnni fas a d.y'!,t}t|" (!:.olytü.1Juk,}
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§rép erednényeket íelmutatnt, mlnt nu e §ue8€rry ,,proll''.
lgy lrlvta r kls Karcslt. Fáit is ea
§okat, panaszkodott az órsl összelövr

it is ea rzegdn}nei. §ot<6t slrt emlatt"
összeJöveteloken, !ükor Dundi nem volt
meqváltoztatnl á kevélv Dundlt- Hiátr0ott. Mt

áradatAból. Itt"ott örvények kavhro§tak. lde. btaony er6s karok
kellettek ér nem elpuhult, petyhüdt lzmok. f*ak ar tudott mec_
küzdent az árral, alii t§merte a Duna körryörtelen erejét. Érreíeié
h§ladt, a kdt kajak. A véletlen küónöt JAtd*a volt ez" Két ellensóg
a ,Atony }ét clleukez6 oldalán lialadt saenrben az Atal. Dunrti
el6bb éft a saöglbthez, hlszen ó elóbb is indult, mlnt karcrl. I{arcsl
láttá s lelfelé evez6 Dundit és azl ls láttá, aml §zutAh történt.
. Dundl, úgy látsztk, fieg akart fordulni, hogy vl*saafelé ürenJon.
Na§yot,rándltott aa evezóJével, de ebben a ptllanatban elkapta

n9k, Egysrer aztán mlnden megvdltozott.

A túbor l Düna kanyarrrlatában íokü[ú. §zép kilátás nyílt
nün§aníglé. Á vén Iszter Ósondesen zúgott dél tetE. Éllente ,,Ó',üsott nekünk altatú dalt, mlkor a tábortúi rrcllett már elbalt a
nótareó és nyugovóra tért már.a kifáradt, elbá§yadt c§erké§z §eíé8.A pattl löveny gyábün haugetta vidám kacagásunkat, 8yál§an
látie napbarnltott testünket a hornokban hevernl és tazadva tüz-
denl az er{gebb elteníóllel. A partmentl íák nrcg gyakran tJesztettek
meg btnntnktt különös za|ukkat. §oksgor blzoíli á botot kétmarokra
íogva ltgyeltük a íák cusogását, mert nem tudtuk, melyik pillanatban
támadnak meg bonnünk€t...
,, ttt történt az, hogy tóbarátok lett€k áz öröl* ellenfelek, Esy

délután csónokáanl m€ntok a fiúk, kt efre, ki arra. Dundi egyedűt
&ent §rép kalaklóval. Nsm vitt volnh ma§ával §cnklt §e$nti pénzdrt
sem. A kts Karcsl a C§apat egyik szandollnjával a sziget tclé evezett.
Kis rótonyos homokbuckák emelkedtok ki á Duna hömpölyg6

l FüosOrk0sr ür figcskem0ten

saltt

kozására l(arcslt tf,lálta mellett. Ekkor történt rn€g ez, amitxoua§ara lÍarc§lf tuárta m§ga mellott. };Kfior tönént ú€g ez, amit
barátt beszélgetései( é§ "vezeút ífuyelíaeztetésgk nem tudÖak ;Emi,

elkapva üstökét, a pártra vonszolta,'Nemsokára 
e §rórencsétlen Duntit magához tórt. Negy csödál-
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Mlnt nlnden rof,gel, május 10-én ls meg-
tartottuk rogBeli tornábkgt, áni E_8.30-tg
tart. A reícell torna elótt parancsnokunk
(Ttmár tanüi ür) külrdette, ho8y a Fócser-
liész ür estére kecskeméüe iön,"hogy az itt
lóvó kecskemétl cserkészekei mecszefiüélle.
Tehát mtnderr c§orkés, 1/^8-ra dz iskolába
|öllön. Izselommal íolyt lC a regÉell torna.
Nam ls csoda. hlszen nem kis dólor. ha a
Fócserkész urunkat láthatluk. A osíaiesnok_
helyettes urat a tlznercekben kdnnven mea
lebótett látui. merf a flúk törülvették éi
kérdezték, hogy: te Laci, hogy lesz, mint
le§r, Iáttad te már a Fóc§erkész urat ?
§r€8ény íitl levegót le allg bírt vennl.
LArasan eltelt a délel6tt, Délutún tanulás
közbeu sokat goudoltam arra, ho§y vailon
mllyen a Fócserkész tlr ? De eUött az este
és ha bár %E-ra kellett gyül€keznünk.
mégl§ mlnd€nkt 7 órakor ott volt az lskola
udvarón. %8-kor elhangzott a lrarsúny
vezénysaó: vlqyáaz, lrány a kilárat jobb
széle l torakozó l Pillanatok alatt együtt
átlt az elész csapat és elindultunk a tttióltó-
talrtanyri" udvafába. Utközben nótáztunk.
Az udvarban már két c§apat elózött me§
bennünket. Pedig mt sern kástünk egy percet
§cm. Utánunk Jöttek n árvaház, _. pi8ri§-
ták, - a collegium-KlE és aa lparo§tanonc
lskola csapatr"- Sót még a kis apródok ls
megjelenték : {t8y látezik, 6k ls nagyon
klváncsl§k voltak erre á rendkivilll élmény-
nyel gazdag napra. A tűzoltó udvarból olin-
dúltuhk a- váiosháza dísztermébe. ott ls
na5t izgalompal vArtuk a Fócserkész urat.
A 6erce-k szinte órákká n6ttok. mikor az
egy'ik cscrkésztiszt tónéhányunkát lekuldiitt

a lépcsóre, bogy ott díszórséget álliunk.
Alig vártunk eg} pár pereig, ef,y szép áutót
láttám a városháza elótt melállnl. §alnos.
többet nem |Áthattam beló]e. mert - ec,j
oszlop r4elett álltam és már ts'hanlzott"á
vezéhyszó: ,,Yigyázz" ..iobbra nérfl. Alul-
ról l{pteket hallóftunk 6i nemsokára tóttuka Fócserkész úr daltás alakiát. Az epvlk
oldalán a polgArmester fu (a kérület parails_
noka) a máslk oldalán Dadic a l6linán rtrment. Azután lött }rilrorfr macdsrangú
cserkésztíszt. íRtnt kl§érót. Azután "löttek"a
kerülqti tlsztek. A Fócserkész úr riem lött
mlndjárt De a díszterombe, hen€m a kórü-
leti tisztekkel egy mellékterembe vonulták,
Ezalati, mi. akik a lépcsón dl§zórsé(et áII-
tunk elloglaltuk a helyilnket a dlszterómben.
Nem sokAlg kellett vrirrti. mert a Fócserkész
úr nte$elent,és eüoglalta a hetyét a szónoki
emelttnyen. A ba[án a poldármester tlr.
|obttiÁtt p€dig az ósyik, -kí§éretébcn 

lévó
cserkésatlszt ülü. Ekkbr a polqármegter rlr
intézett,mgleg szavákat a F6csÖrkési írrhoz.
I]cszédében mesköszönte azt. hoav három-
napor délvldéki utaaása ailialm§i,at meq-
látogatta a Kecskemét városábarr milköd'ö
cserkészoket. A polgármester rlr szaval után
a Fócserkész úr intózett beszédet l{ecsbnét
cstrkészeihez, órsvezetóihez és tlsrtlelher..Beszérle ele|én hangsúlyozta, hoíy n'alyon
nagy örömmel jötl tde Kecskemétre.--El-
rnondtÉ útlának hteínelkédóbb er€mérrvolt.
Többek között rtrondta. holv szeqeden [öbb
r:§apat jött örsze És ez'ek i-csapitok men-
mutetták a cserkész munka lec&,üonbözón'b
formáit. Továbbá íárt §aeöadlíán és a többi
délvldéki városokban. Yolt otvan cs€rké§r-
firl, aki éppen akkor tott ártalinatlanná erl.
csetnlket, amikor áz eq1, honr,édtlszíre
ráíogta a puskátát. Járt-Ólyan csapatnál.

amelynek íial aknarneaórr kereszt0l hoztók a
telentést s mÉ8yaf csapatok Darancctrok-
ságának. Voltak olvnnök. akik íegvvert
íogtak és rlíy harcolták a hónvédréq ot"ifaMn.
Ezcnklv0l mén sok tlyen oéldát ho"zott íel a
F'6cserkész ttr. Besréde - véeén felkérte a
kecskeméti csortészcket. hoci az úl Dróba-
szabályzatIal kapcgolaibun"'hirdetéti órsi

,vef§cnyen 6k ts tudulJanak. Htszen ml mlnd-annylan magyar cserkészek vaÉvunk és
mlndetr világjamboreen merátltukÜ helvüIr-
kct, t6t ldegeIr orszáíok eI0l is etvittült az
ols6 dfiakat.-Akkor is]amlkor hepvel ketleti
tnásrni, vagy vlzen kellett vírsenvezni.
pe_dlg akkor illagyarországnak se hegfe, sópeotg vlz€ nern vo|t.
_A Fócserkész ür beszéde után a kertlleti

plr fu mondott beszédet. Merköszönte. hoov
szép beszámolójában nagy ionásokban vT.
zolta,^milyenck is a délijdéki cserkésztest-
véreink. Igéretet tett. ho{y cserkészeivel
végre íogta hattani az 6rsl iérsenyeket.

Ezutárr közöscrr eléhektttük a cserkész*
indulót. Mald a Föcserkész írr két oadsrrr
közé lépett ós a kÖvetkezó szavakkal búcsrl-
uott t6lünk:

Isten veletek fiúk a nyári táborban valri
viszotrtlátásra l Reméleriq sokan íoctok
résrt venni. Hiszerr a kecskemétl eserké§zet
ts tól meg|állták a helyüket az idei órsvezetói
láborban. Jó muukáf l''

Mlkor a Fóeserkégz rlr elment. néhánv
szép map6,,ar nótát énekeltünk és Ósanaton]-
ként dlvbnultunk., Az iskola el6tt eioszol-
tunk ár hazamentürrk.

}lAltts t0. nemcsak nekem. hanem mlnden
kecskeméti cserkésznek ewik lecszebh
élmdnnyel megáldott napja le"Ü. . .

Cse}r Lntos lirsvezet6 97 cscs,

f,gymdssal, e'aymdséríJ
A csapatnak, llletve a íecskéknek vólt két Jellcgzctes alok|a,

aklk soha nem íémek m€8 ogy szobában. Az egytli egy gazdag gya-'
rot lla, e máslk pedtg egy slcgény uapszátlos isetueiáe. e gfuábg,
ügyetlen Dundl, mint az 6rs taglai hívták, irlgyelte a kis Úegén}
napszÁmoslvad{k_ügyességét és leleményessdgét. Az iskolábai iinapszámoplvadék_ügyességdt ós leletnérrye*sdgét. Az lskotábarr i{
ahol tudolt, áskálódott ellenér mert fájt neki, hogy ó n§m tud oli
uép eredtnényeket íelmutatnl mlnt nu e §ue§€rry ..nroll''. Dundl

ott. Ml podlg nenr tudtuk me6változtatnl a kevély Dundit. FIiábq
való volt mlnden szó, minden flgyelnreztetésl Ó megmarndt a fégl-

e§_y örvdny ór a kaiak, mtntha a gazdáJa az amerlkai lordrrlót gyailo*
rolná. felfordult^ knrcnl mlnrlerr clal&t mnoícp1_ilva lrvn}plplt n, felíordult Klrc§t mlníten dptét megíeszltve l5yeke}Ótt a

ncsétlenség színhelyéro. Mós tdeidben érkezett, Dunü való-szerencsétlenség .zrntieivaro. ÚOi iÜ,iidluo 
-3riiÜ"tt,

§zerenc§Gil§n§ég §zlnnelyéfo. Mó§ idelében érl(ez6tt, DunÜ v8lÓ-
saltüleg kiesvo a csónakból, nenr mgradt a ka|akban. A vlz már
harmadszor dobta fel a fuldokló íltlt, mikor barátJa és e|lehsóge

Kezetíogtak egymAsoal és Dundi nam tüdto, lto6yan körzönte meg
azt, amlt ez a seogény és nemesszivü ílrl tett &ette, aklt ö annytcaoi
megbóntott és akl most ily nagy lót tbtte vdo Csak ogy §zó,hagyta

" el a.lkát : ,,Köszönöm t" mondta hátatblt §rlw§l. Ezulán elváliiet_
hatstlán tdbarátok tettek. Együtt Jöttek vls§üa s táborba. . ,

_ Karcsl Dundt papáiÁtól igen szép aJán<lékot kapott. A parancs_
nok úr is átqdta a Cserkészmozgalonr nevében az Életmentó érmel,
de Karcsin*k mindehnél többet ért, hogy ezentrll nem kell bundi
sóvátgó szemelt héznl, hanem ezentúl |óbarátok tosznek'és seeletnt
Íoglák egymást. Plu}ovlot l§tv§&

Síro sátor, zúgó szél:
Régl 6sökről mesél .. .

Húnyó tüznek
láng|a lobban
és az é|be
beledobbrn
ősapálnk
vad lovának
zöreJe.

§záll a nóta,
száll az ének.
Fertt ez égen
§zépen égnek
6sapálnk
örtülének
lángial.

Áll a cserkésr,
áll al é|ben;
§zent öröm ván
hü srlvében,

és szemében
ő3i tűznek
lán8Ji é8.

Régl csrták,
ré8l tett€k
nyárl éiben
felderengnek,
és rz 6eök
lelke xálldos
odafent.

Síró sátor, zúgó szél:
Régl ősökrő] mesél .. .

Httnyó tűznek
haiirva támad
és bz éxben
me§§z§ sállnak
őrapátnk
örtüzének
lán6|al.



c§ERKÉ§z§N §ZENT LÁ§zLó §vE
A föcrcrlérz fu nrájur 16-áo, e tagy-

váradi crcrkórarrcrv munl{jának mcgic-
kintése rorín örömnel járult horrá aü-
hoz. hoqy l944-bcn §rcnt Lárlló kltá-
lvunk libileuml eritcndciébcn crcrkérr-
clerü ácruozdrtlác kerctibcn hóilolieork
a magyri crcrkérrclr B ú8ty klrÁly cnlé,
kóncl. Ar tlóhérrítfu nunkáiával r fö,
crcrkérz írr ar itdítváayt tevó nagyváredi
cscrkólrgzctvct blzta neg.

Mllvon esapathtrekre van rzüt*óg ? A
MC§. -mlndtq -örömrnel közöl csapathlreket.
Hadd ismeri-ük meg cgymást, hadd tattu||unk
eíYmástól l Nem mlndegy azonban| milye-
nék ezck a csapathírek l kérOnk tehát
rnlnden csapatkrónikÁst, v€gye íigyelembc
a következÖket: mindig lgyekezzüttk kl-
emclnl. kidomboritani. részletesebbett ismer-
tetnt ilrt, arni a csápatnál különlegcssé6;,
rlJszerü, egyéni rajátsá}. Olyasmi, ami valtl-"
.színüles más csapgtnál nincsen m€gt vag},
nem íiv van mig l Jól bevált kiképzési
módgzii. ötletes tílítás. különöscn slkerült
vállalkoáás. Arnl az-onbrin megszokott, évról-
évre lsmétl6dó, az ország minden csapatánlil
c§yforma, amiben semml rllszerüség vagy
epvónt siín nincs: arról ne írjunk, azt
h-ágviuk cl, ne emlltsük. Kár á helyért,
TaIái az sem na§von érdekli az or§záH
cserkéseközönsécét."hosv á verset kiss pctl
szavalta. a beráoódó §agy Pali volt. tiz
.c§ak a szereplók hittságát legyezgetl. _ dc
rrrást bizony hidegen hagy l Kérünk tetlát,
mtlrdenkit, aki csápathírekct küld be hoz-
ránk, a íentl szemporrtok szerint, lrja me§
azokat, t

Karol lsívón, a tatgi 46. Révay cserkész-
csapat ta§jn, május 9-én ünnepdlycs keretek
közt vclte át }'álos Fcrenctól, a II/a cserké§z-
kerület parancsnokától a 25 különpróba
mecállását jblentó ,,Turul" jelvényt, -A 

Jó
nruirkát vé§zett derék cserkésenek a MGs.
is szeretettcl gratulál l

A nnflyvdradt 899. tz. Károll Gáspfu-
asüpst május 16_án tertott zászlóavatási
ünúepétyét- az rlj városi relormátus templorrr-
ban. ist€ntl§ztelet keretében, utána pedlg a
reloinrátus kultrirpalotában a zászlószegek
beverésévet ért véget az ünnepség. Délután
u8yanltt |ólsikerült müsoros ünnepély volt.

Kóse§lJ ü üs0y szűn|al$tg l Ha már t
diákok izererrcs-Ci ta;É5ahoz tartorol é§
hatalrnas szünidó részese lehctsz, köteles-
séEed ezt a hosseti idót okosan és hasznosan
eliöltcnl. Cserkész nem ütheti agyon a soha
vissza nenr téró drága idót l Csinálj már most
tervct ma§adrrak l A tábor ut"Án nrég van
elég lehetóség t Néhány gondolat: szüleid
valdy rokonaid üzletébert, műbclyében,
gazrlaságában §egítenl. Megblrható íöld-
t]irtoko§nál erődnek és képességeidnek meg-

felclri munkílt vó{eunl, I\Iűltclyhen - aszla-
losrrr1l. szerelóné-l, könyvkötónéi stb.
lrraskódni. .Ezzel elsósorban magadtrak hasz-
rtilsz, mert tanulsz, tapasztalsz, ügycsedsz,
dc haszuólsz a közösségnek í§, mert a nagy
munkáshlányban a te éród is számít l Rajta,
l,árJuk a további ötleteket és várjuk a
lrpszámolókat t

§volut könwsl€aben |rlrtos, önútló kltnyve-
l{ít kerce n illagyar Csorkészmozgulom,
V., Nagy §índor-u. 6.

A tákosDalotf,l 8lS. re. Arnny üános
esorkósze§eDÉt husvéi, ünrtepdn rendczte
meg elsó n§-llvÁnos íénykópkiállttását. A ki-
állitott 6t5 kép, az őrsi, valamlnt a csepat_
albumok igetr'szépetr isrnertették látogató-
inkkal 8 isapat belsó életét. A kláll{tá§i
teremben helyet kaptak nagyjaink mondásai,
idézetek. a iíz cserkész törvdny, az órsi
állatok,'8 c§apatunkkal foglalkozó újságok
és hetltapok, íolyólratok stb.- A' cslirnsán és lzlésesen berendezctt és
feldíszílett helyiségberr vártuk vendégeln-
ket. 23? táto§átónk -- az aránylag rövid
idelE türló kiÁIlításon -_ szavazott a szcrlnte
tessÍebb 3 képre. Az így kapott eredmény
alápján jrrtalmnzluk íl c§npal fénvképezó
tírsíait.

A bndapectl e?-t. ar. ,,Utmngyorrri11'
caefké§rosapat április 26-án, délután tár-
totta 3. vldám müsoros délutánját. A m{i-
sort ar édesanyák}toz és a vértadíl magyar
tesl.vétekhez szóló két 8yönyörü költemény
vezetle be, majd a c§apat vidán cserkészei
jólstkerütt tréíákkat, zéne_ és éuekszámok-
kal szórakoziatták a nag5l számban meg-
jelent közönséget. A bevétel nagyrészét a
c§aput azon cserkészeinek'táborozási segé-
lyezésóre lordítják, akikntk édesapJa a
harctércn van, vagy onnan sebesílltcn tért
vi§$ze.

A §zóke,eísvórosl l(özoontl Flú kgroskcilő
Tnnonnlrkoto BB1. sz. Dbbó l§tvún cscrkúsz-
c6ápate máius 9-én egy hadiárva támoga-
tására rnüsoros délutÁnt renfleuott. Az allg
kéléven csapat elsó nyilvárros §uereplése
kitünóen sikerült. A gazdag és v{ltozatos
müsor els6 részében áz anyák napjának,
rnásodik íclélren az apák harcának gondo-
lata domborodott kl. -Az elóadás a kérrye-
sebb lgényeket is teljesetr kielégítettc. A
szereplÖk közül ki kell emelnünk Petrócz1-
Anfuás (Mécs L.: A királyíi három bá4atu)
és FIalzilk Józscf (Kosztersaitz J.l Erles-
aoám)'szavalat,át: Gaál Nóndor és Szabó-
}iiHó; bábtátéklit (Esy§zer egy királyft,
Izsapl lánybk), valamint lüalzik §ándor,
Gnái Nándor, Szabó Miklós, Szántó Józscf
és Tóth László 'Ioborzótártcát, Az clóadás
cserkészszerüsénét csak növeli az, hogy a
szlnoadot i§ á fiúk macuk készítették.

Xbrzctl náDot tartott i bualüps§ll VL
Bürzct. nrálus 9-én. Elóttevaló este lz§almas
partizánkeiesó ver§eny vott, ahol Úlszeríi
ákadálvok tették rrióbára a vállalkozó
órsökot. A verseny b'efeiezése után tábortüz
volt. ttt az drsökriek reíös számokkal kellett,
szcreoe!nlük. vasárnaö délel6tt hatalmas
terentorno volt. a sziklák. palánk és mlnden
clké'nzelhctó akadálv hevónásával. A dél-
clőtf tovóbbt részébón órst gyíilósek voltak"
Délután került sor a nap lénypontJáfa, 8
hadijátékra. A magyarok és hessenyók rógi
harcáit elevenítették íel a íiúk. ígaz ugynn,
hocv bessenvók nem használtak íOst-
syÖityÉt, de a 

-küzdókedv bizony a valóság_
ban §enl lehetett sokkal nagyobb. A yégén
a bessen},ók gyóztek, Jobbanludtak vigyázni
manukra. A' órtékelt pontok nagy ré§ze
azoirban a rnagyarok keién volt. A seregek
azután a legnai{yobb esyetértésbcn nótázva
vonuitak haaa.

Ilven {Ircvezetöl túbor mén nem volt Ka8§ún.
Amiiita órsvezetói táborokat tartunk l(as-
sátr. miuden évben hóban, latyakban, szél-
ben tartottuk az órsvezetóí táborokal és
nrost, lniniha a természel rulrdje e6_észen
meAváltozott volna, ra8yo§ó napsütésbcn.

NÍult évben az éileli gVakorlaton a fInom,
nuha. akkor esett ['óbaű-krisava közclltettük
inec'az ellcnséget. most lényes holdvilAg
ellejr kellett rÖllóznünk, a völgy mAsik
oldaláról pettlg á §zdrYasb6gés hangzott íel
mindüntalan.

Mi tetszett.teclobban a táborban ? tettük
ret a trcio+st rriihdenkinek. A válaszlevelek
mind azt nrondtók : a íeÉyelent. jVég a
feavelmetlcn é§ büntetett Mikó is azt va]lot-
ta:Vikó. aktt a ..lázadó tábot''Trarancsnokul
válrsztoit és liörbe vitt a vallán, aki a
tábortürtrél kifordltott €gyenrubában ie}errt
nre§. Azután nR&yorr til-"zc'.t még Pauka
ll'ibbr ker. férflcsöikész rr,zet,Jtiset rlrnak a
,,Tiszta férfiúsÁ§ról" tárt 0[| cl6adá§a. §okan
iiresjettak úira"a tisztasá& belsó parancsát.

Reménv volt a menetqyákorlet, élvezetes
volt a ooitva. sokat tantiltunk a forgószilt,
padokn?il. di nem volt utolsó * cserkészjáték
rem a ..niseekes" partiAn az ös§ze_Yi§§za
íurkált Írórnokbarlangokban, Ki ne cmlékez,
i,L.ti ii- tiitr.riiiit,kic,'irrct5,cket Zsolnay öcsi
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Tava§§8dl
vsn .t ld.lB a stokáror tleztitó
kurának. A Datnol heshaitót
mllllók htt nállák azórt. mcrt
hatála kit0nó. Hsaználata ütán
sz.mb€f minthá üjjó .!ülBin9,

:,lTslli. íil§§§§§

.Csapatttnk tzt az nlltitltnnI is meíjt,i}git(ll1r,
hoí} a tclcpílósi mozgalom részére rljabb
ftlléieket §yitjtsön és ezzel ls elóse6ítse az
elsó cserkéiz telepltés megválósítá§át, A tele-
pítési perrelyben 4.07 pengó gyült összc,
amlt b-clizettünk a ]llagyar Cserkészntozga_
lonr pénztárdba.

A - lriállit*st mcgtekintette Rákospalota
polgári és egyházl vezetólnek nagyrésze és
ólismerésti]<et lcjezték ki a rstpat lnunkája
iránt és továbbl ió munkát kitr:rntak.

A kiállitást a Ónapat Csaba órró készltctte
el6 és rendezte meE.

A lli. §zent Imre esapat máJu§ 9-én taf-
totta fogadalonrtdteli üntrepségét. Déleló!t
a c§apat együtt hallgatott §zent misét és
ecvotiesen rireaáldozott. Délutón az iskola
ut:varán zailoit le a fogadalomtétel. Á
íosadalmat az tijoneoktól witz Béla prépo§t,
plébános, a csérkészmozgalom tb. elnöke
vette ki. Megragadó, szép ünnepség volt.
Ezutáll a verrdécek íelsétáltak a dlszterembe.
hopv véolcnézzék az clóadásra kerülö szín-
aníáUot."fraab Alalos cserkészszínműve he-
rtilt színre, Velósy'Elek népszerű regényé-
nck. a ..Miská"-nrrk változata. Az elöadás
méltó vólt a (l§epat júhíréhez. A szereplók
oomDásan ludták szcrepcikct és ha a NcIrr-
ieti -Sztnházbsn tálán ncm ts logják őket
szerzódtetnl. cserkészmértókkel mérve ki-
válót nyujíottak. KüIön dícsétet illeti a
díszleteliet. Nagybatr hozzáJárultak a darab
sikeréhez, árnlt a caapat egy{lttes jó mun-
kája meg ls érdemelt.

* *':n-i.ff

Figycl a nép a budapesti cserkdszí,ark örs
vezetói táborában (aundrunl K. |elu.)



\ezctct[. az ott tallulL soh jó llólárn, lncstlrc
llalladára, a parsáí{rs, alisokra ós \'. lt,_hra.
a §zázádpal,ancsnokra : Hancsis Bóllira. rrki
egy_-két €ste megu§ratta a lábrrrt , . .

Es végül ne fclcjt,sük el. ho,{t, n }tltssai
l.áborokat jcllcmző Jó dlelnlezés ieln r.rillo-
zol.t, ha egy lz.ben szfllamanderberr kellett is
rnegsllrgetni"

Levél egy

§n K. li.

ca§rké§z gzülőhöz

§bfueg e tűtr{$r,
Könnyes hainal arenyárla
uszlk el a búzatáblán,
Selyemszálú szatos szénák
Dtls tllrtát §í§rte hord|a
§lmogat,6 srell6 rzárnya.

Fecske röppen zöldár felett,
Aranyködön hajókárva,
Búzaerdő rejtekében
FürJének stáll s pár|át hívia. . "

Kls pacslrta nótát veret.

Tanya lapul, ösvény ráfut
Konkoly, plpác§, búravtrág. , .

Aranyhímpor §terte§zét hull,
Tanya vágán nagy§t bólint
Ferdehátú vén gémerkút.

Akác havaz lr udvarra,
Korhadt váJun a víx csobban,
§zomjas iószág nagyokat nyel,
Kak*l kur|ant, itt a hajnal ! . ,.
Tüzet éleszt öreg gazda,

§züle ébred t kuckóba
lmát morzsol fonnyadt alka,
csöcsre éhes malac vislt,
§zárnyas jólzág polyvát rúg szét,
Csikó nyerft ar akolba.

Tanya-utat llba lepi,
Maroknyi a pásztor lányka,,.
Aranyhalát pille lepi,
Szemén álom, ltarián ostor
Sok vadvir{g majd elnyell,

l934. iúnlus Tábor lstván

Minden olyan könyvet, ami

Téged érdekel,
beszerezhet§z a

A ,,J U LlÁN U§Z"-TÓL
lroda: Bpest, Xl|., Gömbös Gy..ttt 39/b
G§ERxÉszYÁLLALKozÁ§l

Az .§§§R ll§LL§TTl B§RVAYÖLGYI
CSERKÉSZPARKBAN HUSVÉTKOR
RENDEZETT ŐnsvrzrrÖl TÁBORBÓL

A 309. ,,Assisi §zerrt l.i'ete}lt:" cselkti sz-
fl§apat parallcsllokságától. *,,. I}trdnpest.

Métgen ti,sztelt Cseli.k Ur !

Engedie meg, ltog11 ra egész csapa! neuéfuctt
e.zúlan is kijszönetet mondiak aiérl l n,ntl
munkújdért, amelget uég:etl,' amikor n quirbiiÁ
cgész nap ellöüött !áraszló munkúiu ul.in töhh,
mlnI hdrom hélen kereszlül s:abait ideiében a:
esli órú.kban eserkés:olllonunk kilaro!űsát t,lu
nugg szakórlelemmel és steretellel uvuotdolht',

Emlékszem jóI, hogy néháng itinuppul
cl,clölt tt uezetői gyülésen bcs!éIaillünk liliú!,
hogg milgen jó lenne u cserkéi:olthaní lttkt-
1oilatni, m.ert a |eslés lckopo|! és u uakohü
Ielui_lolt olgattnyi'ra, Itogg sliníe nun jóI ér:i
ryqgil q. ember, lut belép oda. A:unbun Inc!|
A,ellctt dllapítanunk, hojg r:í a: üagcí neá
lutljuk megoldatt;. 1tí.,ilen ntm rcndélk=ünl;
a1l1ag i erő| orrús.srrl. de pár! ! ogó i nk sirlc.sprtr,li
Es aÁ,kor, _nehútty nappaI a ouülés ttlútl
j elen l lie:e ! l t)n, eg !! i k t, e : tl őt e sl p é rúh[,nrl,, irirs.
tlpifl, és fujeIrntellr, hupq retú,beho:--d o ..§pr-
kés:otlhonl, htr .c:cr;ünk mes:e/ lls tunen!cl.
}Iegszera:Iilk ll s:tJkslor,s ollutQol:(ll is r')n
munkdbzt lépett.

S;itúe 1lúrtúlttttul úll tL cstt7tttl tör!éttrlIh,.lt.
ltog11 cllg szüIő tkkunt tildtutul ln:lott ,,
ttlcés:eltrrt ix htl,i:ottUas,rltilI ttl, ltualI lI
csnllaI íútnwtttlúttilv,: n?tIl I|él1: l;ell, lt,lncnt
/lle[, ris s :r,rclel, tl t t t t t k ú j á t ut'sti lt/us s :ú:osr,ri ltl
!a!:arÍ1,1!t nt(,í/ §:lilrlllrlrra. dt: r,!l tt llrnlfs lís
!enkiill. gotttlol&o;dsr.r ualló cseickcdtt"l n,rll
Ieh.el 1t{tt::ll irlikt!ui, lntrl o: ntindennél
lijhbeí. ,:r. Xlttnkújúl 1ildaképül úlIílont u !itih
clti u lrgköllthbi tsttpulgyt'llisen ts mra tltquzk
411őztirlue, ln ntinúctt s:tjlri ls t sr rÁ,ls., t,.scí
li:ulrés: uttttlli úk!u:llti lto:tltt íl (,stlplllí:1,1.
rnil|{ qnu:IlltlJil (tn lrtl, ttkkor so|,kal rl,illhrr
ítirntink rr c§cr/irls:.r:rllrJltbplt,is lIaQur:?rű

i., redmórtgeket tutlnúnk I elnmlatni.
,íl.srliA' lir /lpnlc§ í/.§-írl§cul tlugt1 niátvlil,nl

ttdtllt ttpl;iink, umelyll ttrnt is lttitittk tttulItlt -
lűltt uis:otrc:ni. leilüIiehb. mitú ,t csuptii j,i-
leeőjól inuiiltklut loglul jul:. .4tttikor méuulgs:Lr
Iiiis:öIrclunpl |eie:ent ki mitulnyájunk not,ihrn.
tgybetz büs:ke lngunk arru. anúl t'ht t|r!iittl:
tell, nwrt b&t koldttsok és szegónyek t;aggu.nl;, tt
1íiaőlől 1ttéq scm Á,cll léIni, nttrí úh,,l ilúitt n,ryu
1rll,csedrlssel ís dltltl:uílul lalúIko:unk, mitlt ti:
(}né, ott a jó Isí ctt segílsíge nent mar'udh*! el !

Cser&ds;kijs:iirúissel k itxitttl tft larúbh i
ió munhit !

Szabri llcnilrllttz

_ 
.,,§apatparárnc§ n{lli,

l'uL,;r,lr ,1rrlnl. ir httdnpt,sl i 2l^ (ilirrlon.r i_
(,síll).lt taÉJa, liiitclcssóFc lcljcs[tdse kiizhcrr
tn<rl orkerékp;irjlr kigyrrllndáslr liör,el liex1,1 .

betr súlyos Cgdsi sebekct l<alrntI tls cg}-tl(,li
súl1,os szelrverlés ulárr cllrúnrt. (intrrdat,,-
nak teljes birtokábarl ig{zi t:scrkttszhei.
nróltó nróelon kósziilt a nirg1, rltrir : rnng*
ltÉrtc. hrlg,l' u halrtoI;lók §zelitstiHél)clt r(rszc-
sítsék, }lrlg hal;iliilllrtl is 1rttltlrii nlul,atoll.
Adjorr az ['r trcki a .ió nirrnke ut:in iif(ili
nyugodrl!ntat l

llnltn Ldszló. n §uon)I_}allrcl},i 52. Attil,u-
csnp:rt sc§édl,iszlie. rör,id liel cgstig uIlitr
t,lhútt5,1. Élc,trtnck 23 trzterrdeJó}lől 1l) dvet
ttlt cscrl<ószki,nt. Uletc, rrturlkáia. vezetűi
rttűködésc néldát rrrulat|j vol[. Csarrat-
tit k:iri nrunli/rját a legnagl,rlbb szakttrtclinl-
tnel ós íurlírssnl r,égczt,e, A csaprlt a e serktrsz-
liirvtin.r, irűsttges lor,aÉját g5,1iszoljn bettntt ]

,{_ jti Isten jutalmazzil nreg lrűscfics hclvt_
lillásádrl. az örök úlettlcn :

Vizsgáld meg magad nagyon komolyan: nincsenek-e olyan
hibáidn amelyek megnehezítik a közösségbe való beleillesz-
kedésedet ? Ha vannak! még ma kezdd m€g a h*rcot ellenük!

i

( Srabó (iyula telüétekí)



m§,Lf.,s: ffiAx,tt$:
U§ yil"ga.,zatst &áaácríin*, !

A rtlákok számára e§y-kettöre rrcgkcr,dödlk a ny6tl riagy szfrrl-
ldö. ]lflnitössze nz egy-két *1zsgrlesk*t keli móg m*gállrri, rl* lgnzi
rstrkégz számáril cz múr romnrisóg . " .

tesz telrát idö bővon. Ile kls szab*il§ághar ju{.na,k tnnorrectorkó_
szeink is, &2 eláhblak telrút őkot ig órdeklik 1 §ülírnüvcs ílalnkunk
FíO§t kö}-ütkczik * legrrehezcblr, legk*nrónyebb ldöszük: neklk trllglttl

Juí lrlö a pályózntokra.
A sz{lnlrlö, a sznlrnds*lg plJrcnós, erőgyü|íós, nenr pcdl6 tétlcnsó§,

icve,rés, tógás. Az ldtí pénz ós ngru sznbnd tlpoes6kolnl a drágn lrett-
kct, lrónapókat. Az okrrs, ilo unrellett kellorrres tdőtiiltésbgn akar ü*k_

tek sesltení a ltCg. rrz aldblrt prtlyózntok hlrrlct6s6vcl.

A pály{zuton szcrrtpc§cn a pályliz6 rr*ve, óletkora, pontos címe,
*npata, a *rnpntparancsnok {rr nlálrósg §s lr *snptl, }ólytgrőtc,
(AÉt rrem rrsorlrósi, lsflzoltn§§t pólyázulát p!. az oszíril"l.,löu{ik vagy
iittrrnár úrral stb.) A ilckültlós rlitrlil*ei* szeptenrtrer lró 20. Címzés:
A l,B{agynr Cserkósu" szefke§ztíí§óge. Budaptst, Y., Nagy §rinilor-
utcrr {i. Á leg|obbak stÉmárlr p*tyadiJnkut üteluük ki és *rrtennylre
a lrelystűkc Óigcdt, közöliük ők+t. A p*ly{zrrt_crerlrrónyórffl ohtólrcr
t§-i izámurrkban toguuk lcleníóst ttnrrl. Tc|ról :

I. }'6n.r,képprilyázat; a) Táborozús, portyáaúx.
b} Itfil§.
e) Tcrm6szoi (áll§t, il§vóny §tb,),

fi, Rajzpályózrrt : a) Táberozán, portyrizás.- 
b) }'nlu§t i{,,llc§zl,tc*sógek. (I,tóz, kapt kopjnít

c) Tré{ds csetk6sz{rlct.

a} Yliláru t,iilrorl e*erkésztörtónet"
li ltityon tábortliz lól.§uott tcgtolrhen és,:llért ?
c) tletyt urrrrrrlák, rcg6k, löríéncttli. (Mint pl.' 

a ift]s.-benftözölí ry{iyorpa"lrrltnl<rmdomb"
c. clkkek.)

di Slltel szolqáltum a nytlron a belső írorúol ?
(\'nlóban moglörtóní, eselck, nenr költenrón} ! )

ügy p§tyázíl több munkát ls hokülrllret" §emmi egyéb §r9§köté§t

rrem teszíink. A pályanűvek * ]l,[fls. 1utnjrlonábl mennek át, áz
§rdsmrrnkánál louios'az olvashatíl ós lrelyes írrls lr. A l6nykóprnóro-
lnlok lcgynuek élestk, ti^sáák, rr{: íÉt kie§lnyck. Pátyázzatok mlnél
tiihben ! J{i munkát kir,árr a 

ffiA*y^* c§§n*Ész

Biealrnat érdeme!,
omiben nern csolódunk. A chlorodont

minösége mindig ugycnoz.

chlor§dont
fo§pa§ruta

i.i
i:

L

F

[lI" Irásrrrunkák:

Beszámoló az els6 cserkérz,fözötaníotyamnól
Á uv:ir 3 órát ielzó klirtszala lnegszólal^

Mesesikordrrlrrak i kclekek és lcállanak a
ínuírkasépek, i{chéz mindenrtapi.. }r,!tttikl
lrtáll nihÖnni tér a lnunkás, és pihetttti a
eén. NéÉ e{v utolsó silnítás és intluluttli n

hÖsdóhtii. Nilt solikll jolrlralr sictütrk, :nittl
rnáskor,. 1-1it lIt,Hl,rrt, ttrikol ti4,re n crerkósz-
{)ttlro,rt!ttlr ke}l ttrrrrtirtk. ila tudjuh mcg,
ki ís rrieilet a cserkdszmr:zgalcnr által rcn-
rlczet,t, főző[artflrly;;tffa ?

Kilörő tlierulcl fog|ldiilk Kari bút- Ö
csuk ravaszJl lrtrlsoltn§. ^\ hetlttl},ck ós idc-
*ck lt{rrirr lnegfeszúl[ ós ek]<ol bejelcnti,
irouv lidí fiti nleít\,. i\ két fiú boldog. lJiiszke
nrrd ho*l, nékiti iutott cz n szitl fcladat.
§ ti'bb'Ök nolíi* ely úi rrótaínragáslra kcz-
tlcrlck. tttt,l1: lr:rnrar nreÍl is szülctctt. Igy szól :

fillztőarlci korrl,hrlba. liorryltába, l<ozrna ü1
a lIlbosba,

ür! zlóz tlc i konl-irúb lt, k o rr 3,,h á1l n. U r,ii].],r:,i j:
Mintletr cscrlidsz szo}rlorú, mert , 

*ll;ilil_?,:
§i zlózti ci korry }rrilra, ltnn 1, h jrlr l, r.",,r,ill"§i 

;:

petsre ez a dal n€künk szólt. De mi esak
mo§olyogtu§k l

kedd délutárr van. klvárrcsian indulutlk
o aázfózóiskola felé, A kapubarr volt már
pui-t<ét cserkészruhás fiíl, Fellne6yünk az
áíieletre és ielentkezürrk n tanár Lrrnőnól ós lr

tarrát úrnál. Imáral kezdjük a tallfol}anlot,
I(érve a ió Isleirt, áIdla m§s minden napi
kenverünket. és áldia meg Edes Hazánkal !

Ezu'tán kövitkezilr áz eimélctl rósz, nriktlr is
mestarluliuk a mai elrédmenüt, amel}, il
tOr;btkezó : babletes, tulipárrszelet, kirátt,
tlrtL}ttls. hiríe!erT sü!t szcIet, lab<lapecsen5,e.

sóskn ós rlalacsinta. Sok jó étcl, melyet majtl
ei kell készit,enünk. Elméletben n}ír nagv-
szerúerr megy és most jön a gyakorlat. Tás-
krinkból elóker,ülrrek a fehér kötények, nrelyer
szereíó anl,"álr]< csomtr§olt be.

I{tzlltrli6etr varr mái a kés ós a h{rsdaróió
ós rrrinderrlii * kiszabott murrkát csinálja,
Síil a hils" íő a leves. A palacslnta jó szaÉa
már betölt,öt,te a kon}hát. Ugyes kgzek sütik
ezt. Ifqvi]{ fiír már töItí is ókct. És kétót,ai
nrrrnká- után éhes §yomorral indulutrk a
mlrgunkttritett ebddlöbe, Leülünk, ho§y
lntÉeq\,ük az elsó főztünket.

ttuiátex vag3unk rnunkárrkra és jó ét-
vácpvai kezdürrk az ebédnek. I\íitr<icn
,r*ilyón fírrom. Ezt bizolly'tja az is, hos},
priúrien amit fóztünk. egy szemig elfogyott !

Vacsora utárliókedvvel íogtuttk a ltrosogr-
t:iltroz. Yígan folvt a murlka. Fs fclescnrliil
it szlliiit:s<lll is, rrrel; íg.y hlrngzilt:

Fakundl, lauitta, |atdngér, *- szakács .U_r,.
íeg!]en lt, nugaérl !

Csirke meIIé süssört lrclrül]* bukláI is, _^

Mert ha nem, hdl mtgesszük a kukldt is-
F ak a náI, I au iII a. i aI ánu,' 

trl, ű ;í:* í:;s rY, [..

Antlkor trcfeiezt"ül< rrrunkánkal. me8-
kösz.öniílk tanárnőhknck fáradozását. Kér-
iük ót: eária szlvébe a cserkészfiúkat. sze-
'rc.seir'nrinjie' 6g1," mint mi szeretjük Ót.
T anílson lneq m-lirdetr ióra, hogy maid a
táborban a riurlkától, filrdóstől és játóktt'll
kiíáradt c$apat,trali jó cllf dcl- íözhcssünk.

Amikor a- három hét elteltével a Fó-
cscrkész (;r lrrcglátoÉítlta vizsgánkat. ó is
na{von mcg voit elége<lvc d,s kije]etltclte,
lroily ilyen ílnorrr vacsrriál rrár rég lrem evclt,

Kcdvcs egdszsúgérc t
I:úttl:u',Iú:st! őrsue:eüi, l;j- Ii:.trnrcstrr,

,§k



x ö Í{Yvl § M t R r rrÉ s hogy,,}as''.Ae€redíndíy9ketösszehusotült-

t,.oíffJT,. ill*íí}.: Á*i.#,b5 #,i,*t riöi'i'ái:}§f"Hl,r4;5.ibjii[íi{]?.*i

lffi ülti;i,rt*i*rl,{ll-eu"ffi l'iih}itlii,q,Tt-,,,#i*t.;':}fl trfiffi;

fá§i",:1iil,hití§íi$§i$Jitdi,tr§lnq$i1:r},iltni;,g;flqt,#iT;$jlit"*+
*&,-iu,#oq,rÍjT:fr:,":"-ft-;;,*:áÍ3.*h iixigiífi;íiliPlr*rlr"iiriiiTiliöiö,ö,,iü
il"t*,f]..?.liyifiitlti rfö;l*j§,,-H: o-Hjfi"iíu" f*',,1iii,ul;.,Hril ,i*,r"llll*naPok tzürke 'robotjában ! I{oiy foglunk tetren, petaáiúán es;; ezekkeí kaű§;i;i;*

tüf b$,",*fi r,u*t{,,T*rm***ffi .';ll*,.ácöÉ,i;iii{y;i;"l"ií";liöö,;tr"*:§,'rre \dla§zol ez az érdeke-sen.li]fri'i íl":flt ,u**fntgtíí.*;i";lí:,:T,r"'"in$l::'*iint.tffit§rlr''tnrHT,ji*iurr*." l az_lróaJánlása l közli. cíne : A-mngyar c§erké§unloz{elam

ifiáJ"§i,.'i""1iffut[,1fJ \ffiití;ifi,l{tT-ti l,.iltrlír"*Í,-#uÍl§;ft.ffi,§fl'". .19,;lfu1

ixT§3iltf ,ry,T,Bil,í,á3,#:"i,o"..frlutti,$§iTíH-1."i}',,f,l.ÍtíÍT,[t*tfl{;áT$Hia,,t
+qr,q'q 'l,a§y 

ré§zre tagoz_Ó,dlk : I. Magyar cserkésríeladatalra és célkitűzéseire. tai_er[eKeK Kinc'§e§fiáza, 1_I._Ye_szélyekct r-ejtó talrua még a régl cserkészek szálnára ismagysr ..problémák._ rtr. xesiitttoats -'áz érdekes, eÉvós tiöiaaieti'-lóájiit*ö"ói}iz*i
országépítésrc. lzel!!6nek ltt közlünk néhán.r, ere<loti its Üiszerü. A Mgy§i K;iÖÜt§-,iáÜlelezet-clmct: Kell-e szógyelnünk ázsitii mind€n honvédtiszthez--ellut: íorfios ls_
eredetünket_? lllagyaros kUís'ósések. ruiói,á ho8y rntnden tróiivoaiiízt. áü esuii"ii'Öaafi
ao(,§.§.ága. ||liatolil(u§'' .magyar * ,,protós- Inég nem, va8y llem e§észén helyesen ÍsmertÖ
18]t§;, ,ln?8Yar. , 

Ne !ánruld nz idegent l volnn mozgalmunkat, e cikk ritapján tiszta()r§é8vóltá§ ;. tlj__ho4íoglalás. A 2o riítlllos képet nyorlen róla. '
m,agynr úg felé.. Vezéruíánpótlást t e kÚr_
u9§§^ , l§rtrulsltl Hz uJ proDaten(t§zer ls
me8klvánja. Táborban, tábortüznél ts ló _Jl___ ^_^*J_
i*li*,,ffirnsfl'l.t#ll,"tí,r,*lffiTlá1 TüzE T GyúJToTTuNK
;;iljr"kHfií#.ifu lrior: .T,*i,t ::.íllíif T,lfifi.iiflÍ*i J:l ::il"T,L"l
u^§_y":l].u^t_:.,^.é!_ §lql*gének. emlékére.) ír{Ja a pórt-áÍ-Óm6ifet -qz-eHéle*.'ÉÖ;;;

+1_:q{9PJet,3z elTy.t év. Jrinlu§ában a p4ly9udvqf csarnokában, 'lrgatott emlór-.l{.ormánYzó Ur szüIeíésna_pja.. alkalrnábót, ilmeg hullámelk. e csaí<tóifi}ai ilvó..--iii.szeptemberben pedig hóst nrilátt hatt Kor] auruEt náfiák.--- 
-- *-

íti',ít*l'.:'1fii,l1§.sfil'i"#.;;§f."É *ffi nrf .ltffn*l%"í{"#; ,i}lttl o1$,|[,no'*1|musor .t)eszeqelneE,__v&lamint elóadott költe- cal lgyekszlk a vonatlroz. Szlvük h'evesetrben
m.éIlyel,n9F síöYegé!. t$t{pnza! ,ez a lu{t- _doboj, amlkor beszAllanak a t<ociini. rltévé§zl lzlé.§§el.Xészítet! 24 oldalas {üzet; lyezlE csomagialkat és azonnats2;Úi-ak;Á[.Az. emlékbeszédekben hasonló alkalmakkof vannak. Már-3zól ts a-rróiá. Á-s8 iTii*riáü-felhasenálható sok^ szép gondolatot tabtúnk, szóvál vesi bilúni-d'tóviübiíoÍ. 

l'Ju 'rv'4-

3,,kö_1!.Tély-u_k :té,melylkét. pedig_ tábortüp: 
^z. 

utasok bü_szke tektntet{Ót szcmléllk
trid$*t,,fird.Jii.il"öfrfr,'f.[*fr3.lill,Bf; iljl,tli: *íoT'"o t$il§§,§.íf.tj"ffiÍ
amclyek dr. Bordás Fererrc éi DrahoiEiv-dii a vátaii.
mílvel. Megrendolhetö utalványon bekütdött igen, Gáktorlryára meqvünk. hoav A? r'-€rt a §zerzó clmén : ,Némedy Jánoe, magyár mlrcius ldusán ri'- mer'etet i-uzéi

"Hofi :i,".:,ufr *,fií**;""H}il;;;;n§t#'"?j$*;"j*ii,tkf-i!rglx"*f lilseerkesztésében, a §zent Istvnn_TG-ulái hogy velnk-isj,ítl--iir,-;ffiiiÖi.";']fiili,;;
fjf,ffi'ii3ff.i.i33fil§ii,#i*,l1T',ulT,n§f,,; §T:ii"ifií',*T;9r,.yít,t egylltt tnonáiuli
ezúton hlvJuk fel 8 íl8y€Imet. Népseerüerr. Az'átlaini vasdÍárak cserkészcl vácvunk!erdekesen megírt íüzet6k küönbözó lrók- Kezünk munkáikézl Naoorrte til "és r1l
tól _8 legklllönbözóbb tertalommal. A leÉ- tltuttka kerül kt kezelnkb6l. A meítiverlövátöb{e _katolikus olvasók seámára készüIt munkásal va8yunkl Ml l§ a macvóí eto[ért.(p€ld.ául: A ti§zal vándor, §zeÉények szent- a maíiyaf hazáért dolnozunk. Ftriadtak va]
Jel, Ap_ostotok vére a majyar-i'titdon. Á-iót gyurrli, de a íAradságoiteteiiieít ;]üö 

"&_aPo§tofeJedeleJn _stb., stb.), viszont vannak amlért írtra indultúnk. §zem{Ink elÖ[t ra:olyanok, amelyek, mlnderlki érdeklódésére gyo8 e cserkészzászló. melyen ez ált: Lépv6rámot tafthatnak (példÁul: Csodák ac magyarl § tedd mec kötólq§séaedett Mái
emDerbe_n stb.). A ÍÜzetek csendben, salnos. nem vagyunk láradta-k. Mertessz]ltk mlnd-
§zlnte.észr.cvétlcnü_ Jelennek meg: fedi{ annylan mqgy_ar cserkészekl ha hlv a itlrtme§érdemclnék a hangos, íeltünö piopai ás_pereg a dob..
gandót l Magyar cserkészküldöttténl Büszkdn ü_
. Kö}6ny.Lnlo_e_tN6pszotf,holyeslráslkalnuz. _selj§k a nev€t. §zlvlink örö"mryel van teti..ez _r,gY§9ges §la8Yar Gyorslrési Könvvtár no8Y g magYar cserkészek kéovlseletétreri

.Jriadó§a._ Ata ?..- P. Ilíe§retrdelhetó v.; vil_ mt tehetjük le a Zrínylek 6si tölhlén az etsó
, mo§,,c§á§zár-út 64). Népszerü valanri ké! c§erl{észkoszorút a csáktorttyal oiszáazászló
| g§ból lehot, V.agy azért, mert egyszeríi, ta]pa.zátófe. Hqgy ryl mutathatjuk M"urakö,l kö|_lnyen érthetó, - va§]| azért. méit köz: ifJüságáttak, mli lelent macvef- cscrkésznekkedvelt, nrlndenkl szereti. Ez a helveslrásl lentll. ví§ nótasróval töll"llili az tdót. Mald

lraláuz ison seerencsésen nlndkét ozeinuoni_ hirtelen leltűnik a Magiar Tenqer oaziiból nép§zerú. Egyszerü. könlryen érthet6" szépségü égszínkék csiiTónó vlzei A'nóta
íg|y ílemc§ek a ,,tl§ztvisolói pólvilra'' készüÚ e8y pillanátra melszüntli Áhltattát ovö-
€mbef értt meg, hanem mlndénki. Azok a nyilrködünk a fengóges látványban.
cser}észek is, aklk bArmely pályán ólnek és . FJJel .}íl-re lár 8z-idó, mlre Ösáktornyáraéftlk, bogy tqlnden m-qcvai cmbernek érünk. Az állolnáson a'ceerkészoarancinok
ismernlo liéil_ a magyar hóí}esíráii.- Á-jo Fö§zö,ntött ,bennünket a csntióíriiái--ü;;
c§Orké§zvezetó íátszva hoizáseeítheti'e készeknevében.
könyvvel minden cserkészét a helvlsíráshoz. §letütrk a szállásul kllelött lskolába. A
NéPszerü, kedvelt lesz e könív 

--teavó friss, jóillatri szallnán hamarosaii neti.qq+qérl, rlorüs han§ulgüiért is. Köruly€n csend váltJa fel a virlám zajt.
vtdámmá tehetiük az összeiövetel ecv-két I
percét Mzal, fia példátbót- Játék Éó'yctt . _. Reggel van! Az utca már az emberekIrunk egy,.párat. Hásunkat to§va neveiiínÉ, ' uriláTEii;t t",isói. fiil.k; öas"ü§;rimert valaki ,,hass" (alkoss) he]yett azt írta, misaiŐ: 

---
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í,i§§T_i&tlíi|1,"f5j[?í§#:kr,ff í
k$§i#TJ,$í§tl}-§q-íYlBr,f ffi}iö.::f .f/f íl3iiql'-í:',1,1l,,f i-r,fi ,,trf í

élet lgéretei. má8yar
I,íl, mlrrt vendégek, az OrszágzAszlóval

seemben állunk ícl.*

iifrl*i},*il,f ,T,íilfl 
*li úi, : - Á,';ffi #k*

ilLTffiifT*;l,§-i*,;l}Fiif,j#"iMH
.,j:,.9]J.pl,,nise után az OrszágzáÜi'eij

iI

iiö:".&;fi -]-*',af; MTfi*tTlfií#íil
i$$l,fittlTa"i,,""-."iliuli:;i*ji\íllt};

Itt n zrlnvlek
dnek; tsien,

, Az l1nnep_ét}:_l,!_táp dí§zmenet! A klvonult§atoná§ág és lljírság űszmenetben---iidr;"
|e8 az Ur§zá§zúszlÓ elótt. Hossztl sorokbane8ymn§után vonulunk el a zászló elótt.

Délután vaut Az ricat ernterekkel van.nafi tele, De va]arni szokgtlan íurcsa az.amit látunk. Nem, sélálnai. úáii"rir*"ö t-izonyos lrán}-ba siet mlndenki, vaijon"hor"amennclr? H'ova sletnek?
,Hova? Hát a Kulturházbat Az állam_

s9P§y4li cserr(é.srek rendeznek ott tna tlél-
§táí, 

.líí,ffihpl 
tt*:,ufl*íi: i á-.eiiioniöt

ri#§#iik§in$af §$fi ,.f,í"lttlfl.*l
l gr§a_ !l$ $ ga.t, itíJ 1denTi t Ái i,í rii oriii' ió6 magyar cserkészflút.

Do volt is Brlt látnll

ffif"fr{::fr lfi$"fi{{;i{,",ffi."lnlt'tfilg

*6;$§íffi}ti'iü"ftf3ffi
gö}'ÖiÍ u'u";iÍiil.,in'3l8i az ének. Jönnek a

iBi-,l,'.'" t§ír'fn.irffá*, 
után, Nagy eróvel

..KüIön tá_bortúzl számunknak ls naBv
§lxere*vah. Es. alnikor bef ej ezésül f elesendiÍlaz . ,rljdesányám odahaza-. . .'' címil dalxeoves_dallanta, megllleíódöttsés lesz úrráaz GmDerekon és a rnuraközi -édesanvák
§.uemeböl c§endesen me§indulnak a könnriek.

firilTi'":l-f, #Yr:',i#Tf §r-i',h#,ryr'tüa!!9k 8 magyar ifjtiság szcretetét.

*If ű*$í" i?ir*t!"}i."u§í,tttll,] u ttrIsszü_ll h_o8y ez a tÜz nem fo§ elhanrvndnl.fll§§ruR, hogy mo§t mé§ aprtl kls mécrnekIa§§an lobogó tűzzé eiősÖdrrek. melvnók
renyenen a mqgyar égen még tündöklóbbenlo8 rffgyo§ni Szettt lstván kbroirÁla.

B{rka Józseí{irsv. l3. Ezcrirester cs,

1g

_ Fe_lcaendü a zenekarhangja.
{1i. |OtOJén áhltatt,al aeng-'al,
átdd na§

rvralq me8fiezalódlk az ünnenólv_
Felhangzik, a Kormányzó Ür-"§zózata a

mag},ar tíJlr§ághoz, mely mo§t a saabad_

"fi 

§,}ff "Eiü,,"í}íj,-H;í"if"l1t. *u*, 
".

]'ts!i,ü {'ib""o,T."J,'f 
no"'" 

" dfJÍii' o* 
"of 3§ys"^9, _ :s*..ly_g!o* 

- fi$, ÍrTf,iiméq sokan nern tufuiak mdsyái-di' '-'"""'
l\tajd .szavalatok ós ónetr"i<ovJtiezrk.

n.ilfl it ji,llit"fr!,cserlrészer i niiridiiiÜe rn

",'$*.11,}íií",i§íí.X.',lrit"f 
IXüííí.P:T,Í:

Dernelí me8dobb6n a §zíve, ámikor hállle& patlo8ó_ ü.:€mü gyönyörü dneket. Utnda
i§l*"t3J:"';íí"f l'1"otib..'"ínl,.fuo|"n*ld
szlveDe_ íogáqta a magyer cserkészeket. 'Az ünn€pély tovább íolvlk.

De_lsmét rni követkeaüÜk. A követkér6szavalat á briénk. Kilép a iórÜÓt-eÖ'Ö,i:fies, e§ megy, nogy szíve sunallaüiá hall-
§íöi rí, ii:i:íiáíi,'s,*,'*lettiéqében sdát

Jl§Klüe máíryarokl
Az emb_erek szlvébe haslt a vers mlnden

ryra. . Eqkttre _ magyarokl Móú--t:ftji;
mcg_ I8azán, mtt is jeient az: haqvarnak
§ü}i,t# 

","T.'.'"i"§ $,'í$:l",1'-.'ff"TTH,
,vekszik, egyre erósödik a"io-rÖr irtiri'á iej-J<t§eue§ a szlvel(b€n-
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aa haa,d,g,u l4iriáági dll,ataédő íw
A mult tanév iskolai §llat- és növényvCclelmdröt szó}íl jelentésiilrk

felment a vallás- ds közokiatásügyi nrini§?ter rlrhtlz ds tudósttásunr
1nogielent rqáju* elsejCn a Ma6yar §serkószbetr, a l{óptanitrik l.ap-
jában és má§ tanügyi hpokban. §rrnek a tevékerrysdgnek középpontia
a madarak és _íák napjn. Ez ünrrepélynek perlig fontos része az 

-Orszá-

gos lfJtiságl Allgtvécló Hgyesület fog.rd$lma.
Ilyenkor, tnvasz rtyíltával szokolt megjelellni összeíoglalásunk

az előa6 év müködésCr6l és ell egyrlttat fellrívds arra, hogy a mostani
tavqsszal ndg szobbon, lclkoselrborr iilrrrepeljdk §l*s áz iskolák a

'ogadalomtéüeitgl 
ezt az örv*ndete§ nepot, Áz idai szóp idójdrás

lehetóvé tosal, hogy milrdeuütt kirándulással a szalrad ég al{ttt
tlnnepetenok q tatrulók.

Az orsz§gos ífjú$ági Áilatvddö §gygsülete{ 1§08-bun, tthát
:t5 év el0tt ntínt l\íadárvódó ligyesületct lólesltctie grót Apponyi
j\lb6ft miul§eter. Tízetlik évíortíulóia van mtrst annali, hog5JÁllat-
védó §§ygsüet lett betóle é§ hügy kíterjesztették az összcs lsko-
lrlkra qazal a kötelcaettség§el, hogy az eleni lskolák a kir. tqníel{ig_ye-
lrikttok, a közép- és középíokú iskglák pedis é§k§tlyveikbcn te§yene,h
rriln Jelerrtésü l2 porrtban.

Az itnn*póly*t fogadalruat az isktrla igazgatója olvassa íöl,
a tqnulók perlig ut&n& mondják. Jó, lra rnitrden évben minden tanuló
leteszl, lllotvo nle§újítja a ío§adqlmat. Ne l€gyel}ük a cserk6szek
sc kir,éttlpk, ántbár ar d fosatlqlmukban is benne van röviden az
:illutok vúrlelnte.

Az llsyeslllet fogadnhuárrak yan t§y rövittebb és egy részlelg-
scbb szövogo. A rövidebb így szóI _: ,,Én - uév *" a mai rtapott be-
lópek tagul nz országos lfjü§á8i Átlatvódó §gycsüleibe és Únn*pé-
l.t"eson rn*gfogadom, hogy az áIlrrtokkql és növényekktl jól ío§ok
ltánni és rqjta l*szek, hogy nrá§ok is jószivüek legyenek mindtln
iránt, ami til és érez."

A t,é_szlotesebb íogadalotn így hangeik: ,,ltíint az Orszá§os
líjtlsági Allatvédó Egyesület ta§fa, fogadorrl á következőBet: 1.
ltlindenfoJte háuiállattal kiuróletssen ós szeretettel ]ránok, 2, A
lttadarakst kiváltképperr n törvórryesen vódett hasznos madara}at
rnindl§ kilnóle.m ós rnegbocsülöm azokat §eramiféls cseközzel se.m
trántqlmazorn, frlszkeiket ds tojásaihat el neln szedern és el ne$
putztítom, 3. A, törvénye§en yédett basznos békát, gyíkot, vakort-
tlokat, denovdrt, §ünt és eickányt §em üldözöm, mdg a rovarokat és
a kÉros állatokat §em klnouorn. 4. tusdg idcjérr etctern a ha§zrro§
'tnednfakat ée vadakat, 5. A hasznos n,övényeket i§ kimélelrr ós ápo-
lorn, §. Ezekot neiuesak magam tesze.nt mrg, hanem másokkal is
§lsstétot§m."

§redotiles §yoríltatott fogadalmat kellett alálrni milld§n t§§-
trrik, do qfiután nem volt kö}tség e nyomtatyáIryolrra ds azóta csak
szdüeli fo8adplornnal kell mege}é6eilnünk, de errnek i§y együtte§en,
tittnepólyasen elóadva, talán még rnnrádandót}b ds áltulárrosabb
hatásq van"

Art mondJák ndn€lyck i ,,NeIn teszck fogadalínat, ner.l vét-
k6eelR, ha rrern tudom rnegtartani." De hiszerr éppen €z au önnele-
lés és Jellomképzés, hogyha az ember íogadalommal erdsiti mes ma8át,
hugy ballépéseit el tudja kertllnl, Hiszcn rnirrden gyiirrásnál, sót
,|tti[den ostl l*lkiienroretvir§BÉlatnál is erósetr iel kell t€ntri,lrff§rllrk-
ben, hogy * bűnösölret és a búnre vozetó qlkalmakat el lrrgjut
korülnl.

L§gyürtk tohát rajta, bogy s madnrak és fák napj*nak hereté-
lon mlndon |grruló nirrtíen évb€n letegye au 0r§u§8o§ líirtsági
Allqtvddó E§yesület íOgadalmát, BarÉlorl

-.*--
yerébck ée cinkék

A garrnischl állami madárvédóintdzet l§"l1" évi 1{}. ;ríurrú
röplspJa lrözli S00 íószkelóodu 8 éves megíigyelésdnek eredrnérlr-dt.
Az elnó években a legtöbb odút vcrcbek íoglalták cl s kiüldőiték
a basenos énekesma<larakat. A tnegíigl,elóh ezutáu a verebek szn-
porrrrlásának korlátozásával elérték,-lrogy vógül a cinkeíélzkok
száma íelülmúlto a verebekét. Ezzel egyidejüleg sikeriilt cgyrészt
a rovarkÁrt, másrészt a verebek által okozoit mézógazdasógi'káro-
kat ír lényogesen cgökkenteni. Megint egy§zer be-ignzolódott ----
mondJa a Jolentés * hogy a káros verobek elszaporodósával csölr.
ken a kívónatos, ha§znos énekesmadarqk száma és forditva. Na-
8yon tanulgágos továbbÁ * mondjs késóbb, _ hoíy a régebbí
óriásl veréblétuám mellett az arariolók hopárrá. rástó,k a íákát.
és tömént§l§n más rovqr ts károsttotta a gybmölcsösi,. {tgst, 8 év

§
l;.

után 1*di§, a verebek száínának szédületes csökkendse, viszotrt
az énekesmadarak elszaporodása utárr, rovarkár alig észleIhetó.
A cinkék hasznossága annyival is nagyobb, mert kizárólag rova-
rokkal túplálkoznak s nem dézsmálják meg a baromíielede,lt meg
a gabonát. Ha ehhez a hivatalos német meg{llapításhoz móg hozzá:
fűzzük, hogy honi megíigyelések szerint a trágyadombról_trágya-
dombrq szÁlló veréb a baromíl, sortés és rnás háziállatok íertózó
betegsúgainek legvoszetíelmesebb terjesztóje, akkor irrdokolva lát-
Juk, §ogy sü állatvddel€m miórt nem vehetl pártíogásába a verebet.

§port3alambárzok tíz paranc§olat
1. Galarnbházunk az állomány nagyságához mérten kényeInrct

lriztosító, déli totófekvésű, légvonattól-ús tálajnedvességt6t Úentes,
állandóun t|§utántaTtotlr íortótlenltatt, portalan ós yilá§,os lesvcll.

2. A tcnyészt6 inkább egyfajtához iartozó galambnÖk tenjiész_
tésóvel foglalkozzék, ami alk_alnr_at_ad_ a nag,vótrb anyagból -való
kiválogatásra és lgy a gyorsahb haladásra.

3. Szodett_vedetl, blzonytalan szárrnazisú galamlrot ne vlsvünk
tenyészállontányunkba. A tenyészpéldárry órtékclése ne uz Ö'kül-
lemi és belsó trüajdonságai alapJán törtónjék, hanem az átörtikitó
képessége §zerint,

4. Továbbtenyésztdsre legalább 18 hónapos példányok alkal_
mazhatók csak. Oly galamlrokat. alnelyek gümókór, - 

arlgolkór,
difteritis_z, par_atífusz _slb. betegségben voltak, tenyészpadlÁsunk-
ban ne használJunk ícl,

5, Törzskönyvezztik és lábgyürüzzttk a rrálunk kelt liatalokat,
Készítsünk _példányonkéttt je§l,zcteket galarnbjaink mcgfigyelt
tulaj donságairó1.-0. Csak oly íiatalokat hagyjunk tne8, amelyck kifogóslalanut
nevelódtek és úprilis, ntájus, Júnlus és július hónapokhan keltck.
Kiválogatásrtknál elsósorban a ió egósrség, ezzel- kapcsolatosan
a rrrg§íeleló ícllettsee lÁtsvon rlöntó szercpet és csak ezuián vcsvük
tekintetbe a íóíajtq Jetleggc! kapcsolatos-követelmétryketet

7. ítlvatás galambíajtáknál a tenyészárryagol ciakls tenr-ész-
tósi célokra a-lkalmazzuk, mert e hii,atásában kihasználl- ailyag
más kezolési etJárást ktván,

8. fialotnbkezelésnél nélkülözhetetlen. Irocv á]lotnlinrunk elt'-
genrló szabadtágot és napfényt élvezhpsserr, I{ülonuozó iáószakok_
nak 1keltési, vedlési Cs tdi) megíclolóen vitarnindús kevert fiabonu-
fdlékkcl (köles, bükköny, tcngeri, vadborsó, árpa, brlza) rreinkülörr.
bctt frlss zöldíClékkcl, íótt buigonynval, tejJel sib. lássuk el Aalamb-jainket, de sohnsern oly ntennyiségtlcn, amcnnvi elhízúsl, Óredrnó-
nyez. A íriss lvriviz, íürösztóvfz ós ósvrinyi tápseerek (rrtész. só.
faszén, s_ze_mcsés ho_mok, pékke nrence kiéfuet t aljának masszrlja)
srrha ttc hiányozzatruk.

9. szahad idóttkbcn szakköttyvekból és szakelóadásokon pvüit-
sük a tudást, amjl azután gyaliorlatban g cél elórése Crdekébi,n
elónyünkre lrasználhatunk íci.-

10. Sporiszorű viselkedés, öttzet,lenség, rnegfeleló vezetóséÉsel
blró egyes{tIetokben a lőmörltett erőknek célizerű kihaszrráláia,
illetvc ily hely.oken töfiénő meÉmozdrrlások nár!íocolása nz. ami
cgy vérbeJi spoilgalarnbász elsóreúdű köteIessógérrck §ijá rntthot(i lnéfi .
_ . A ,§íagy3r Galarnbtenyész!óh Országos- Egyesüloténeb lcvi-
lczési clme: Pesl,szcnlerasébht, Csoma,u, ií8.

dnr_. Bodrossl Lt|os

( Iiriankt 
. lelu,}
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M.ItnÁnnnE§§rfiY§r.Ő Úy{}ru Á TAKTA vlxrnK§ru
, Áltog5, tcirát c}r,l.it,trt u']'uktitltoz- ttvrrlrrlran n gátőr.úk tsttrIakja rrrriii ni:itc*tirii
tent__ s ntttlstrkára, ltrálj trter il .it,tr:rri lgutót, .Laei fis a lalláttlkkal. tahii! in
dullta{ttrltk_ a rlag^\* frrlfcriező'kör.útr.a. A.c§(])lak ]llitt olt to]t kikötYe köz,rl aía]rr rncllt,l.ti kőhir_i. tövóbcn, a oúrii-i,eüközt ttlcgbújtatva. "Bt"ültünk a csólrukbas , btrcudcz.tük__ ntagtrnknnk úgr., hog,r.lurndú_u kr.znil leHynn. antikrrr arla
ezülrséF lt:hct. Volem vrrlt, a go|yós rrrrskaús a.gclólot is, dc r.elem.-vőti a t<OTtcnykcpezögóp i*, tncg a l,ár,cső is. Acstlnak oldalát sűr,ű nádforraltal vclliik
köt,ül rií{y, hogy cÉ.y jó lélmótcres -nárl-
szálbril kúszült pcrcut is kiirüllcttu a
csónaktll, liz arra vrllt jó, hogy iilő hcll-
zo_1ben teljosen köriiivéii miiket, tehát
tolJos_err cl voltrrnk belnne fedve, visziiiita nárl között isen jó kitátáet bi?.,to8itol,t
eí{y-két helyen a trasadók. melyerr rit upuska rrsörtt is ki lehetott, dugrri. dc
rneg a_fórry\épc,ágóll lcncsójót is,' A'csó-naklrnk tehát nom ig viziJármüröz vtllt
trasonIalos. hanoru cg1, valósÉrop úszókis nódasos szi!.ethez, csak c csónaklógo vtllt szahadon, abol a vaskarikáu
étlrúzoít evezővol lrací gyerok a eeóaa-koí a logiigyoecbbon tu{its {r vizcrr ripv
vezotni ós kclrmÁnyozni, hogy az eveiö-vel c§itvlrmozfTá§Okal, vóFezve, az evc-
?9l,.,nc1u. kellett §oha a tízbői kienrelrri.llzpltal toírát ücm okozott &z ovező nacvzajt §oln s a kls úszó szigelürrk ladiilmor§á*ával tcljesorr ószreiótlguíi1 Xti.26lith€l[e rneg azokat, a helycket. anre-lyek€t tervütrk volt alapoxan 'árfür"
krógzni.'
_ Eleinte a Iryílt vizekt,n .iórtunk á'I'skta közepótr. A falrr alat{ -rnóg 

rrrcrr-lehctőserr nyilt vizck tanrtak. '}innólr
rnagy_arázata ez; hO§}. a falrrboliek itta n_ádat is áülaadtian jrtják, masrószt jl,t
szoBták 

_ áztetTli a kendcrt is, telrál rr
uv_íli_. vizterülotekct igyekozn'ek ]nrinói
inkább houzáfér:hrr{övó lÓnní,. Álig mtn-tünk atorrbatl vít!§, otven mcrcii eiőie
ry+r!§ i§cn úr,dtlkes kóp tórrrlt rrzemcjnk
eló. Egy pár nagy ós iöbb idei kőItór.lű
§záre§& vontrlt ol a vizon elöttiink, A
csórtako_t ma*állítottuk óil az alsti lel-vótol sikerüll is egészon közelről a cgó-nat, _nrollott olúszri gzárcgrikró!. Ezek rrszolid kacga nagysá,gú ft,kcte rnaááraka mi vizoinkflck a legszt,litlcbb vad_iai.A szárcq&k talán azdrt is oly sz.eiiriek.
nrivel a vadó,szemberek serlr ti;vitt otlran
sűrrirr, trint a vadkacsúkat. }ri*zóli 

- 
aszárcsa húg6t nenr gokr* úrfókcli}í- Le-hot, hogy_nómileg ígnzrrk v&n, rncrt a

§z€"ra_z §zárcBapocsenyc srlk zcírt, \.(,§7magába. du tiszorrt'llút,tllvir u li;rrltl

'** ,u'6fl'-a}1{ 
{HÉ"-

r fi ,I]A ; ll,r r} l.{§ 1.1 {}TTíJ
szál*sll.,hír.,r* iii igl:rr. izl*tr,,* falirí, siil ]o-vtls *]akjálrarr a 1'iiíiri aszlrllokr:tij, azrilOir.ltcttr is. hiárrytrzlritlrlll ttrrg.r, plra1.1,,k 1rp.Yc?nlUjúiíl, Auttál ínkúhh ki l.urt ti.r.crr pttsztilósltak a szárc,iák lrrjása, n,*lvni
a. íairr aprnjtr-tiag5.ja eló§z,,,i.tt,ii J-';i:(,d§_i ús ltaszttá! ícl ránlrll ta nlak iailxrrr-
l'fl t,a;;z f olé a síirű nrir]astlk ó--itii"ii;ii
1lJtrbflll ;5ult5,uklrri1 tiuszcr:rií.t szárr:su-
ícNu l{ek(,l__r§t,lt rur.;1tlózsmálju a falrr Íirlta|r;ágt, }lz a brrr}láI.szohás azc,rrhali u
!n*i fial,al*ág ktiróherL }cz(ti ru§t:. Énl;
Jstennc.L- tt divat.iát nrrrlui.AJlg lettcrn kósz a szátcsaírinv'lrí.rre-
zóssc.l, máris újai;b kúp 

"a;z,_liiiaőii 
-r<i

cl()tlcnt, A sznrcsák csopUrl.iából tl{'Is-
nzerre két pllcr figyclósű cgörrrcj rócrioril
entelkndctt fcl rrchóz repüléssel a vízi.ől.Ezctr a vitlókon rnri§ inelalcheils ize"-szómnal költcnok a csöfúórócék. AliEga.lambnngysásriak. A saast r tcjC.rr ito]lak üsl,ököt ktipczvr: rnesn.yúittrL. Fc-
Ju& frc§ztanycviirö*, a fej a!att barna.nlag& a test szürkósfehór sürü leketticrezósscl. A szárrrytolIak barnássiürkc
szíttííok. Az oidultu]lakorl kőrisborrárzöldszárnytol}alr tát,lratók telrcr szet óiivel.
tgerr _feltürró az uryane§&k sári'a Óza-góllyol.}aiárolt §zoírú.öriili és a iiyakru.
}talantelira elhúzódri a,ran}.o§ fPnyü zOtrt
fol_to,zat ís. Áz ólornszür[e lábaikon azgjjak kozt tcucs úguóhátLyázai van, nem
úgy,. mint a ezÁr,cnók sárgasfekete láb-ujjalrr, nttrlyon ninescnek az ujjak úsztihát,l.yával összekiitve. csak hái-mas oez-tatú hártyócskákkai szególyezre,A minkct azorrnril ósirei,er.ö csöririi
rócék_ úsylátszik, ott a közeiben t-ania;ltatlak a fiatal ki6 rócókkel. mert mér:
l*y kis rócói láttunk is ijcdten UcnrciiÖ}ülni a ^ciirú nád, közé abian a piiiirnsí-
ban, amikor az ötcgek nehizkes'fáÍi;i;ii
lóse n figyelmíinkor lekötötte.
. A csörg:őréeúk után azután 1smét nrás
órrlokossóg mogfigycléséyel roltunk el-foglalva. Balra a nádarr tiil,óbcn kissárgrrhúsú, hosszúnyakú éx hosszúcgörfi
madárka _ állot t mr;zrlu}atlarlu!, mintht
ó]et gom }ett vrrlna bonne. Iía-nem lel.-
_te_m voina rrrarlárismerö, t,alálr ei is csrirta-káztelu volua me]!ette anéikiil. ht_rry
ószrevel,tem 1,olna. higz.crr ebberr 

'e flii-csa helyaetlicn kinyiltl madÉr inkábbhasonlj_tott ssy szár,az nÉdcsr.lmóhoz,
mrút úlo ll]Edarhoz.

Ez. a kitiinően alakoskodó madár apoc§óm, vag*v mirrt itt novezik. il
í,raszkagénr rolt, A legkisebb cómlá-ita.
'l,'í,slo alis rlaryoirb a gerlcmatiárnál. ahál,trk fel a lejbúbiq iöldesfekctu. nlíutliíl a nl"aktól ]efaló a száraz nátlh,.lz ]ra]srrnlri piszk<ls §*irg& i.tzítrűek. -S. fiataloi

}rái;in rrr rrrgikt;dtj *ziri irrkáblr }üu§(iii.
ba.l,rtg. I}aruaszi;rri esőriik rrru:gieiirjtd;t}ii
1}§l-r:]]tls íls hris*ali, }áhaik is Ilóg,hogy,-szitilk r;s tr csiir!ilr ílli§ürl l,,]illFl,i" }la a
1'}7,1]i]ll(!lL litltrrlt,l rtck. fl:.jiiknt ki..qó br,titl;,ta i,s trtinrlrllr lúpr;srrrl llörl, lctrllilvl,,
lttrtlal,ságtls _ lál ,u,árrl,t llvtljl.atrah" a?.oll_lratt, lia laIgkit észrcvrlsznek. úrv rlillaltalrrk alrrtt, n rrátlhoz símulvri " 

rrit,e-
áll:r.rrah ós tryakrtkrrt az óH ttlé cÁcr;,,i,al(}saggirl hozzásírntrlnak a, lrátlrirlrez,
Tckinletttrl arl.a, htlg5, az *gvc,itóirr* iií
)leze.t,íi il$§i oldaink iiason'lít lesinkú})ha rrádt,soul,óboz, at.ra nagyou r.idiáz.riat,.hogy uz r:llenfél foló rninrtie a'iiasi ol-
$aluka{ fu,rlítgirk i.s ha kell, úgy szrip
}rpgan. forr].ulngk il rr mozgó vesiórieleni
feiá" § nri írltrrirrrik folíerrezett }x)c,§óíliB czl csilrálta. Anríg ólr a vázlatJt mt*t.sinálíarn crrö} a jellcgzctes T*k(n
kóprí,il, az ón kis gómem n;uugorltan állta nád 1iivóbcn. urlnrha élcf'gem lctt
r.oln_a belrnc. Akinek jó szr:me van, nieg-
falú,llrat,ja a rajzolt ls a brrlsur()kbarr ezlltz í,ttlokcs }is mad;.trat. Enlókczctböl

tlrlar,nr:ázsoltanr a kót {e]repü]ő csörírő-
rér:it is, a nzárexákai is. söi a jobb leu-
xzó]ső madá-r kópúben a tjlósító fehÖr
fa.rk:ir-al egl,_ viziiyírkot ábráiol, lrrc!y_
brjl Hzintéu eióg bői,cn van a Taktáhan.llzze| a szóp fogolyníríí}-ságú madÁrrírl
kissó tá,volabb találkoztritrk a nárlas $z(.-
lr_:tlcn. Sikerült az anyát cgógzen tnes-közeliteniink rejtctt esónakunkon. Ázidei kósől költóg miatt mórr clrészenpelyhes bársonyfekete kie ' e§iÜéiv€l.
szá,Tnszel.int kilonc aprósáf,ll&l eEéBzenközel hozzárrk úszott el á'vizt,n és a
saembelevö zsombéktts és vízitijlíkei tar-kított nádastra vonull. vissza. Jól meslehotetl, figyclni &z any& tollazatái,
arnely aöldcs olajbgrna. & ha§i ré§28npetlig palagzürke. Á gzárnytollak vÉsei
és hátul a íarktollai fehórok, a szoáei
kárminvörösok. hornlokukott oedig rriros
holtlalgkú foltócska toszi saíirp<rirrn'assá.
Zölrleg színű, csőrénok tövo iir pirosas.
Ámikor perlig ótért a trlleó partmenti
víziniivónyekhez, azinto hihetetlcn ügryos-
ttlggel lépott reá a békalencee§ ó§ i;ízi-
töklevolgkhcl drlgan bonőtt viz hátára.
.{,z arányla§ ológ sfrlyos texiú mailár hi,
hototlgn _4gyeqs6íasel valósásgal szalad avíz tetcjón. §a onnan van-.- hocv gok-
§zor & vrZuől alis kiláiszó' renó'e már
elegendő ahhoz, hogy lsen hoeszú láb-ttJjai róvén_ & renc€ tetojén szaladcál-
_ha,sson, anélkül, hogy eg} pittánáiiö-ig
bolo§üppedne e vizbe. ott, aho,I hasonlótogtű nlatiár m6r úszva kell. hosv he-
]yét változtassa, a vlzityúk a iegnÁÁyobb

Á, rsrinirk l,*lris:igos tiszó szíget

fe,],;'l'
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ügycssógel fut a ví; ictsjón levótrű1-
le vó}re rakoxgatva lábrrit ige n neg_v
gytrrxgsággal,

Kisebb pi}ien6 után igmót úinak in-
drrltunk csónakunkkal a gűrúbb náda§Ok
felé. Motit már kilndulási pontrrnktól jó
100 méterrel tor,álrb voltunk. A víz í{,t
megle}rotősen kiszólescdík, A nör,órtl,zel,is új válttrzatossággal tar.kí tottn ír
Takta képót. A partorr- súrű fúzfabtrkrok
hajladozl,ak a viz íöló. Mind nragasubh
óg magíasabb sás ús nád vorlta ö§§,üo
kúsza flzálait olőttürk. A piszkos zöld$s
szinű vizot va§ts§on boritotta be a bóka-
lencse óe a sok cgyób vizlnövóny. Most
mór eljutotiunk §hhou a rószhez, ahol
már az €veuőt Bem lobotgtt nagyort h&§ii-

KALODoNT rocÁpcrtÁs l
2,

kó ellen

lccsürűbb nádTencetecóbgn. Ido azután
ceónakoe halászembgren kivül halandíl
íöldl ombor noe l§6n szokta a lábát be-
tgnni. A vízt madarak ólotg itt bonta,
kozik ki icgzón a, urag:& mlvoltóban. Itt
biztonságbau órzi magót mlnden madár,
A sűrú nád tövóben gokszáz rojtett fé,
ezgk jelzi, hosy ltt mozgalmas családi
élet honol. Amit a partról alis lehet
látni, egészen ki§ §ai8eteaskók keletkoz-
tek ttt ídök folyamán ez olkorhaalt náil-
rószokből. z,sombókotból s az áradágok
alkalmával réátopadó lgzanrétggből. csó-
nakunk nagy zökkenövcl nekiütődöit
€sy ilyen kie rzlget oldalán*k. Ery varr,
tartabb f{izfa törzsónól Llkötöttük a cgó-
nakot és kil6ptünk a kis fiobinzon-
gzl8etre.

Á &obi**on-szisab reitelmeí.
Iiobiuzon-szi§stg, ahogyan ml olnevrlz-

tük, neru túlsógosan nnBy sziAet. Allg
50 négysziigölnyl terület a Takta ki-
szólosedott mgdrébou a nádanoktóI kö
rülvóve óe jót elrejtve. Amlt azonban
ez a kis siígetecsko grsgábe zát, az
felór mlnalenfélo más látnlvalóval és
szórakozással. Nem 6lőszöt j&rtam itt,
T.egutóbb egy máJusvégl napon voltetn
itt. Akkor a szlgot rejtett nádarai ós
fűzfa-tövgi hemzsegíok a fílxzektől, A
gzigot dól feló eső sürü nádasában szár-
osa; pocgóm-, vtzityrlk- és vadrécgíósz-
kek' ósész tömes6'volt talólható. sőt
talóltom a vizben ös§zetákolt, hordalri-
]rokból bgvenyógzvo összorótt clank*,
eiróly-íészket ls. Ez az egyedü1l hely
móg a Taktón, ahol bölömblkafószkct
is igltom. Most-igen kívEnosl voltam ró.
ho§y milyen kópet nyujtbot. ez a szigctjűlue vóse foló.

csakngm áthatolhatatlgn indákk*l bo-
nőti ós kerosztülezőtt nádason, csalitorl
keuott átvásnunk magunkat. Az lszu-
pos talajba mólyen bgsíipredl, a lábunh"
Vigvázni kollotf mlnden- lópóslinkre, no-
hogy valahol insovónyba kevergdjünh,
moly igen könnyen olnyolhgti az eln-

bgrt. Iiuháinkai lotlobtuk és c*ak ggy
szál úgzónodrágbarr lolytattuk utunkat
mo§t mór lBen óvatosan ós csendoson
lépkedvo, nebogy megzavarjunk jövote-
lüukkel egyot]on madarat is. Az ombor-
mag&§só8nól Ís jóval nag;yobb nódaa
egógz bolső ólete elibónk tórult. A néma
esgndot megzavaria a sok-sok nádi-
poszóta, nádirisó eserregóge, A nÉd-
§zála,kra ügyoson lelópít€tt ná.dirisó-
fészkek, mint mega.nnyi lefelé fordított
kuasmók. gazdátlanul hajladoztak &
náilgzálakon. Yalóban e}tr&mul a,u 9&-
ber, hogy 6u§k eu apró kis ri§ónagysógú,
ogyszerfi sár:sá§bprga tollazat{r uádi-

Nádirigó a lószkóvel

vcrobek, melyok szorgalmns pusztltói a
nádae ezernyi szúnyoBltömegónck óc á.l-
cáinak, milyen csodálatos múvószettel
épltik mes a miüd§n vüart kíáuó fósz-
keikgt. Á fégzok €syik olila,lá,t sz egyik
nádsaálhoz szilárdan odakötlk, mig a,
töbttl oldalot a kötótt úgy alkalmaz-
zák lazéul', hogy a nátlszálakon ido-oda
r:súszkálhasson. Ií{}, azutóu bórbogy is
lcngotl a szél a nádast, a fész.ok rnindls
a viaezintes helyzotót tartja. ureg.

Amint beértünk arra n logsílrűbb nád-
dal boritott lgrülotrc. ahol a bölömbika
fészkc állotí,, csakhamrrr meg i§ talt1!-
t,ttk a fúrzket íeljeserr. ütosert. Azorrban

Bi,

fogott
a ,eneo
en8odóly
ked,vgzőbt}

§sti.
Kiiabeu 8 gyomrunk korgósa is Je-

lezte, hogy dól fetó járhat az ldö, tehát
§aJnos ltt koll hagynl a Boblnzon-szl-
setet, moly oeak,d-pailárnak nyújt bő-
só§6s tápláJókot. erbbornek semrnit.
vlsszeültünk a, osónakbe és c§gndosen
vlssza§voqtünk a híil atá a laktg part-
júrp, hogy dólqtáp klssó kipihonvg a
fáradalmakat. orőt syjijtsünk e mós-
napi naBy Útra, melyon a környékboli
tavak moglátogatása volt ki!üzvo .n1o-grammul.*' ' (Falgtutlult.}

lagén
ót*

Sirályíészelt lr vizcn

nem voltunk elóggó óvato§ek, mert &z
imónt még osendeson alakoskodó dobos-
gómúnk rra8ly zajj&l e§apott fet a ná-
dasból, Eoeezú íobór ürüéket ore§ztveki magóból. osakbamar eltúnt szemeinkglől a nádag túleó lglóben. Ális holló
uagysá§ú óg a bagoly tollazatára omlé-
keztető madár ez. A poogóm alakjóhoz
hasoulit, de ennól Jóval nagTobb, aruit
egyrr*zt hogezú lábat óe nügy gómc§öro
tosz móg nacyobbá. Azolótt megl€b6tö-
son sok bölömbika volt oron a vltlóken,
az utóbbi idöben a.zonben klbalófélben
van.,Nevét onn&n votto, hogy a bika bő-
Bósóbez hasonló rekedt hangot ód. Fó}ge
e teyesai párz&ekor a bfum ha[atja sú-
rún ezt a to§ténok rresy§ágóval aróny-
ban lrem ison ó]ló, hatalmas bangot.A szúnyogok mór icon kezdtóh a csu-
pasz tosttinket marni, telrót jobbnak
vóltük, }ra visszofordulunk" Feloihelő-
dós után megklsárgltük körüuúrnt a kis
§zigotot. A saiget keleti ós óezaki rószei
már valanrivgl tlsztábbak ós kevesebbitt a nóil. Jól megorősödött fúzfák bo-
rulnak úl, a sziggtet környoző vizre.
Most ismét áthatolunk ogy sűrií indák-
kal benőtt kis terlileten ós amlkor a klg

rc
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,,GYORMA"
Cserutngepiro§ttó nufui détuldn ídradtan

ballagtam haza|elé az érlll hatdrből. A'löIdekrnl
karcs(l kaláslok szőke leie köszöniaete!.t a
szzlld, szellőben, A dombtetijn kissé mőonihen-
tem, A méIg uölgub&l merészen kapasjliadnqk
I_élé^l!1 9 |alu utolsó ltdzai, a köúiük kiemel-
keül ,templom kereszllhe'rdbolul a déluláni
c&end., A íalu töuében.- a zománcos erü mödöll
elméIked,ue hömpöIgög a százados bina,A csepelszigell Laki-hella lead,óia kérked.oe
iuegeli délceg lermetét a -ia umü' u ízlükörbe n.
E lmerüIlen úuönlJörködöm á tál iszé p séqébe n ., .

- Viggúzz, elüt a hocsi !'-_'haáazik lel
|gq#n mögöílem, Iledlen ugrom |éIie, áég
IaeteOen,* J(öszönöm. Péter bóui. hoou íou uiouáz
tám,, Adjon l*ten ! Nagfion'ftetu"es "tőttpt

mqgdnak az éIelem,* Hát ha mfu taníttalott az unád, ne
menien a sok pénz kfuba. IWeg még utóbb
e^ngem okundnak haldlodér. ( ugi llitsiih, nem
1c annaira az élelemet íéllt l) - Uou ebónész-
kottá, mintha még sosb láuad uóná-a laludat,* Lehet is búmulni, Pétet bácsi. hiaun
olgan alép, hogg alig leh|et a pdrJúra táIdlni.

- Nean hú:asodik ez, te !* Ei, de ió keduébcn uan! Csak nem a
sugdrttti pittcék leIőI iölt ?

Péle_r. bdcsi eléged,citen mosolgog, d,e hallgat.
. .- Néz.e csak, Péter bdcsl, milyen szápen
ktggózlk u kocslúi a pölguben.

e.4ber , ", de esaÁ. nent u Ggorma rsonílnjl
találták meg itt ?* Eiht ! Jó, hoau szóId, mainem múshun
lukatlunk ki, PersiC, piszkúl ti kíuúncaiság,
Emond.anóm, de nézd.' már ehatluk q hai;á-
lokaL. Mcg tnár éhts is lehecc . . .

_ -. Nem bat az, Péter bdtsi, elkísérem éu
hazdig uagy akfu Téténaíg ís. ccqA mondla,Ez iobban'emévlt, min[ az énseg.

- Nc. nem bfuwm. Ieauen. , . Réaes-
rlgen, mlkor még az arégap"{m naggapjű se
él!, - íég uót, fller már én se uaggok gllerek *-
ahogg mondom, Iukott ilt a frőquóiláI eouik
barlangjába egg |enenagg súrkúáÚ, Akkőriba
a íaluba még nem uót ártézi ktll, azér a Dunár{t
horták a íIalalok a uiul, A Szigetel akkor
cgéazen Eörülíoluta a Kisduna].. Szóaa
öIég az hozzú, sbkszor megeletl, hogg mikora liatalok emenlek oizér. löbbel neit auüIlek
uísszo. álti/< keres!élt ükát. azok csak dbuilo-
nyokat ialáldk meg a parlon, Sugénuck, iokdla
Dakürlú,k a |eiüket, mi lehet az eltűnések oka,
de nem guültek rú.* Biztos beleíulladlak.

- íIogy gond,uhacc ilgel ? Anngis:or és
eccerte mind, ? Hdt hlrmondó csak akall Dóna !?

Ís csdndóc egymásra, gdnd,uldk: no e: ls 0rí
tallu u sipoI !. . , Á -Á.ifldó§ 

ebéd uéaln meu-
szomlazu!! a uin uérsnpó. a:ér belőkerue|t"tt
Dundba {a jó naggoktlt' h:tl:ott u lriss'Űi:bíi,
Mosl ke:d'őrll;lt csak u lagzl ! Pcisze a més:
kibomlolt tt bocí ggomrábú a komáába s ahqu
Dizd ka1,otL ekezdetl n més: |órnl. A sárkái11-
nak eccerre melege lelt,

* Az uul! azlón csak az iaa:i uuomoréoés.
mí? ! -. szóllan neuelut, l|iintllieiten ntbet-
tünk..-- A' bi:ott tngy lehetet!, mer a súrkúnu
irtó:tulóan torgolMolt u ulzbe és turu csapkottíttl ltltllámokat, mintl uz egggórid§Í hajó. Il,:
mikor érezlc, hogp uem bódogul, kilikerselt
a uizbü és haza|elé iramodoll, . . Nern mers:e
a barlangtáltt a hegg alatt még johban rúgpüü
4 mtuds * a ldk tetején uücsülők láltúk .

és nagy kllryldba ekesite lúrni a íőde!. Túrtutl heggótlalt és ordtlozolt szörnyeh;. , ál js
his;em, eccer én ls bepáIinhásztam uéIe|lenű,..
ludom, mi a t ( Azóta turla magq, is a töldel

- gandollüm, de már iem nterlem khbe-
szóIni l ) Kél napig tryauaJgolt, harmadnall
estére esönd. lell u hegpódalba, , . Regac 

'u

a tclubeliek, aklk etldig e se merlek moóCanniha:úru, most óuatosan, uasuelldkku, meo
durungokka tős:erekezue megindúlak a heui|
ódul lelé -- de, Urumíic ! mit tdínnlc?- Á
súrÁ,úttg uígxti ttgotttoiúsópllbu mítu úrk,il

i§r-

* lrul a

4§qk a nagg
IIót biz én a kíggól nen
lwlru porl a kocsi után.. nagg polt a kocíí után,

De még d, i§ szép ; l

ile egypdt még íguis a beslia körme
közé kerilt, Naga ré-
műdözés lepte áeo a
lalul. IWilavők leőue-
nek? Viz nékű nent
lchel megéni, de uizel
csak a Dunór{t lehel
hozni, oll meg a sdr-
Itúnu leselkedlk, Be-
ealek a pácba naaktg,
Az asszonuok §lfán-
koztak, iaiúeszékűtek,al öregck tanakoltak,

Iálom sehun,

;- De még az ís szép ; ttgu íodrozMik a
íclúr pi.+ce:or.kö:öll, mtnt a íocak kö:ül kiíitlt

j
i:

bodros tüstlelhő.
:- Hdt a |üslltí uggancsak lvsonlit, mer

minilkcltő egg|ormán mar ., .

- IVIaga csak a porra mond.ia? Én a
borra la, merl az lr cslp, - aágoíi kö:be kigsé
epe8en.

- Eii, de a szíuedre szltlad. méa u!óbb
mcgharagszó . , , De ha már az blőbb*toatikat
emlegctlé,_ hál c§ontot, azt taldlok ölögeÍ Őzekbea plncékbe.

- Caontolcaaaa ?? . . . És miluen csonlokal ?

- Caontolcat bíz a' de még űIaet ! Hoasztta sora annak, de ha nem un{atlaki emeséIrctem,
a,mlg haraérünk, Iegqldbb megengeszlellek , . .

- So§e haragudtaln, Péler bácsi. csak
beszéljen már, milyen csontokal?* Kérdésre kérdésw lelelek, Tudod-e, hogv
moat hun lárunk ?* Na Jrallla ?! Hogune tudnám ! A Római
üon, amelglken rómal Iégiók ezrei uonuttak út
a _Duna mellelt Aquincum telé, - uágom ki
iakolds löIéttttuel, 

-

- Hm, hm. , . ez pind szén. - hümmöa
Péíet báesl, - és ahun ezt'tanúlad, mei-

tí#!,#oíÍ*Toed, 
hogg mér híiják ezl á: ut1t

.-* Hdt azl már nem, - uáIaslolom reslel-
kedue,_- pedlg bizlos uan alapla,
_ __ !_ogy.uan-e ? De menúfiire, hogg oan !
Nem lehel ám mlndenl köngubü lltnúií-!

- Maga lud,Ja ?

- Tud,om,

- Dlmondaná?_ al"* Halljam hál, csupa íül uauuok ! !* agg-uót, _ kezdi Péter bűői homólosun.
-: hogg amlkor még Hamzsa béo uót az úí
Erden, nagaon sok tlirök lakott ámítl. A Itokona íörök mecselel is, alunnan súrkónut szok!á
íöpilúeni,4§!r@í i§ drf aln(tlák. De marudiunk
csak a bégné, Ez a cud.ar pogánu sakal'ngo.
morgalla a lngénu Srapdrg Pélerl, aktue métl
szdlúalolt ts ill tönn a l{aslélphegyen, uldnná
meg a pincébe zárta, De ecu meleae lelt a
lörrj/cncli a talpa alatt és meneküni köIIötI.A naga lólá8-1utd8ba4 az eggaik lőtörök
eoeszletg .a. cgguik |eiaségit. Ezen az Úton
kere8ta é8 mtndíg cEak a neuél kaíabdla :
-.Ga?rryq Ggorma !" _ dE nem la!áta meg.
AzóIa lalt aE Guolma,,_ Egész érdekes, ncm i8 gondolna at

- 
1É l tllllaualur

abbahaggom,". "-no ./
nem a borozásl, ha- rtt
"\'ftliíoo!};r^,, d,
lemnlíI, csak seglteni
&zercílcmüolna raltuk,

- Olt volt a ntn-
céhbenabor- ubtem
közbe raoaczt L

_-. Te l }|Iiltgyór

- Igaz, nagg'áIdás a bor, dL u ti: is köll.

utű frrok 
nem eggürL ugge, hancnt cggÜrds-

ltirt, a llpnsbu u ltcgg tclrjére, cués: ú batlamu-
tát|!, olud-n s:éleset, hagy cllu székér is meulérr
benne: körözbe, OIt leküdt a d,öa. uéres--ua-
|áua, csíl| taréliát a:'égrc meregítie. 4 íátu.
bellek már nent is búnlolldk, 'mer tlérie a:
Islen bünlelése, m?g mil múr ugllis kimút!,
lwnem d durwgokka beguömüszúlék .l bo.r-
Iangtdba és nagu küueklre'belömttk a üertül
szdidl. 1gg lól,- igu pól.. , És ez az a: ú!,
ez cE q lőlurt nallad,ék, amin a rómaiak mtu
íőrijlcöIc maslroilak... §zeróusz ltod,ri! Jó-I
a&n &a. ürélt /rem köII uihána&ni, eltis:ern.
hogy szerecc . . . Húl ltlhott uóttdttk, Eppctt
kíttttollunk az idöhü.*- Hiheletlen, Péler bócsi, hihetellen e: a
törlénet,

-.: I(1.E nz és bi:tos, mlnl uhoo§ étek, fuIet
amikor gyerekkoromba úl pince§ar! nuittlttak
az.ttl purtjába, megtalúliú.li a grlr&drrli csorll-
tg.i!. Magun is olt uólam, mer már aAkor is
érdekűt gngem a, íIpesmi ... Mdr minc! u
pince. En md csak íluen maradok ,.,

- Nagyon köszönöm, I|éter bdcsi, a gaö-
nyötű lörtétle_lel. Igazún úrdemes uolt kopü{lni
kicslt érle, Es hogg némíkép ts menhdláliam.
holllap Dec§elng? ulán legge tiszlelelót a
agormábu, d mi plncénkben. De doronaot.
é§óI ne ho:zon. mért csak eau kil áldoűast
Iszuulc a |alu'qegmentésélíli örömóre. Iitl,
Islen megúldia,,, * Keményen paroldztunk
c én uid.dman tndullam uissza, a sárkánu
nllomdakain: a üyormába. JOn Adorlriii

Ilgg-ílgu,, . Sróua tanakollak. mía
eccercsak a talu eguik érlelntes liataliít ---olgan|alla lehetelt, mlnl te most -'korbán. , .
( Péter búcsi a .,iarbanl" hangsúIgorta hamis-
kd§an, nem az ,,érlclmest l" Il'aou c§ós: üz
öre| !) ..,azza dt elő. holu be kőiíe csanni a
súikángt, hogg hurokia *eíallan. Be, tle ho-
gaqn ? , . . A. ggerkőr eI6 is ál d lerlrue, lec&lt
az_ öregeknek a gand,olui, meg kicslt rüstellet-
ték is a dógo!, hogy ők nem- ggüllek ló eríe._ ,rs mi DoIl d lerue? - kérden lürcImet-
Ien kíuáncsisd,gga|.

- Ugue, érclekül? Azt meghiszem, de uárid
csilk lzép$zerlqe, tnirulen sorra gyíltt.,. Hdtamint mondom, a meÜbeszél teru alanlht
Ieudgtak egu lauakorabelÍ boriut, íó klzsiiirfi-
lék és meglönúék a beselil'ólailan mlssze.
Ulúnna liuón összeuarrfuk és ,,kiűtetlék''a bocit a Dunapalra, a! cmbeftk'hua a lák
teletérű oú.rtdk,-hofrlt mi lesz. Nem i§ köÍlöll
sokálg oárni, mer-á sárkdna hamarosün ott
temetl, míntha csak hitiák úóna. I3izlos éhes
uól, aminlhogp a lalubeliek is régóla szomlaz.
lak má. Guüít a sarkónu, a íi tetelén ÜlőIt
még lgg is reszketlek lüle, A gaz rabló csönde-
gen cst szolt q nuugolí bui íeIé is amikor mó
egész kö:e uó| tttiggot bőd,űt örömibe s agg
csqpdsfa behapta g adrallí'll íalatot, Dörzaá-
ték az cmberek a lenyetüket, meg kacsingatlak

*t táborban ,minden a közösségret grqtgálja: níncs }óska, PEti, Béla, Feri,
hanem van Mókus őrs, Fecgké őrs, §ólyom őr§. . .

1ő

- Persze, erre nem is gond.ollam,

- Szóua lörték a tejükel a mikor eccer
eppen megin kcresgéték az elünteket. a másg-
kúIds küz_be eccercsak nuglJ rel,st,gl.ss(, rupít-
gdssa szétngillik mö-
göltük a Szlget sü- .:
reie és mcgtelenik a
sárkáng ! Iitó kala- ., __Ddldssa menekaúk,

*.
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§agy magyar lúba: a f egyelem h,iánya. {}rri| ,l]elrki IJál

,,l: tmbey nemcstlh azílrt él, hagy Pruhtikuswl éljen,
hutlert azért is, lztlgy lelkileg elmélyiiliön, s;ellem.ileg fej-
lőtliék és halatljort,. Grilf Teloki l,íil

.\ ilíagl:ir Cserkó§zrtior8{rlóm lrír,. Iapja. §l<;gJelenik há\,ont* kótszer, l{ittljlt ;r

51agynr Cserkósznrozgirlonl. 
^ 

szcrke§ztltsórt il a Lirrdlisórt §ettrtt,e .rúno* dr.

Élőfiretéri óra ó pengő. §rerké**eknok, lev*ntéknek, tanulóknak
egy évre 3 p*ngő (egy örrzegben küldendő bt t}. Yál§atatok-
nak, jogl személyaknek egy §vre ?§ peng6. §5yer sxám ára 30 íillér-
.^ p§§tntükürókp, c§elik§a,lü)la szírma l 31,42§, Suarke§?tö§úg tls kitrrlóltivatirl;
llrttlnp{Jst, V, Nagy §ándor_u, §. Cserkésztráz; tel§fon: :t11 _:234 És 116_ 7ll{i.

Nyomatqtt Forrá* Nyomdai trlűintóaet ér Kladóvál|alat R..T.
mélynyomó hörforgógépein, §udapert, Yll, Dohány-utca !2.
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HAROM NYARI TANAC§
A Jó _tanács lraláccsal ór íel, Hát iássuk, szereted-e a kalátrsot?

1'e9sék, hdrmat is *zelünk bolóle: íogy*sad egdszség§el " " .

l. §r el+mózsls k§rttl
'* Okolarr c§Omssoli. l!íég solr*sent váli ctőnydre sajtrrak. kcnyfr-
ntk, hú*rrakn sütemórryneli, ha kt}rontAlakor üszrevgszed. hosy
elpattarrt g lclrvÁros tiveÉed ós artnak tartnlnla ktrdvcli kilzvptlen-

lekv{rog,leolbárz éppen-
§é8g§l ü§nr e yilág legelsó-
rondübb íalatjü. Na lá-
todl Ám a helytelett cso-
msgoláő követkcztéhett
98y{b keyeredésl cstlryek
is olkdpzellret$l{, A hn§y-
maillflt nsln te$z jírt ki-
mondottan a pískritasae-
leteknrk, de a §zcrtc-
hullott sil §ern. A z§iro§
íal*tokat se esotnagold
,tlgy, hogy a féltett hol-
mikba z*írpecsdt lvódjCk
és a íelv&gott héjót ;e
lrasználtl kónyvjelzónck"

lüint hn üae tbe lóll kiiktrnltycl kirl:i l trir tt;l lr

bármtnnyire kezed ügyóben is yat1, arnilitrr i\:l olvasásl
abbah*gyod, Tehát cslrrjárr lránjunk elenrózsiás készlctünkkel,
,c§ontq§oljuk el lrcl}-es*lr, ne esak akkor légy Íitlnyásn Jnikor a rser,
kdszpsJtás főztjót ieleled Rreé csajkádból. Ani a fűtt ét*leket itleti,
hát triz sz lehet egy kic§it hlg, eltórhet a jó hqzaittil, de uen muszúj
olyan kópet esinálnod ellióltése közbelr, rulntha ecetbeíőtt kökrlny,
nyel kítrálnónak culrrÉszriütemény belyctt. l{zt, a bájol kdpel t.ar,
togasd nrra al esr:tre, ha nrajtl n magatl fóztJdt ltóstolg{ttod. Es,y-
szóvql cgy kis ügycskedést, ntegdriúsl, n benclíJ tlolgai litirtll, a
töbtrlt bleeuk a jó dtvágyra!

!. Tcr*ptarrrtrot

Hidd el, uetn utolsó dol§g er" Itenl nagy itrö$ hét órakor rcg-
g+|, 

"*ldám lütty*zú rnellctt kiirrdulrri egy fnlubtil és íizenegyktlr
ugyanocía érkeznl vi§§za, üntlkür a hetedik hntárbarr várnak rttár,
türetmctlenül ds Jó ebéttdel. Nyttott szenrtneI, fig;*elve járJurrk.
§z a lcgíontosalrb" Nyornábnn lraktat az rltlraignzltó térk§p lr*sz*
rróloírl" Hogy niCri nz előbbi rt fontos, erre nézvc etnrotrdrrnk eg;,
auektlótllt, bár,*" olyan rtigttl türtrtnt, ho51,talfln igaz scrn volt.
§g5' Úr a tdrkép használatáról plag}ierázott egy §erc§ íiún*k. Yi,{il}
gyakorl;rtra tdrtek át, Az vrllt a le]adat, hogy saan*széjjel oszrrlva
e§§ völ§}tben, kí tud lórkrtpe §e§ít§dsévcl le§h§marqbb, t,ehát *
lrikeresett _ós tueglelt legrörtdelrb tltott íelJutni €gy bizoiry{,§ hesy
teleJére. Eles sípJclte megindült a ver§eny (r§ & be§ytctótt váríl
úr elsúül örómm§l pillant me§ egy c§lllogó§uenü ltút n kijirlölt
or{)m íeló lörtetni, A gYer€k boldoÉan, Iihegvc dtkelik rr célba.

*- EIsó v&Éyl *, kapjn az ellsmerégt".- .lal, de iirüIök, . .* Es tnondd csak, íinnr, hogy csirráltud?
-*. Hát -* morrdja {r gyóítes legdnyke, ** idónkrlnt ndne§ette§l

ezt a tórkdpet, ihol-el
Azzal felmutatrrtt r:gy tlivatlaphól kitzedett *- saa}rítslvet. " .

Ha trófa is a tőrté-
net, dt a íiú ösztönösen,
Jú rnegíigyeldssel velrette
az titját. A tCrk$p persze
na8y §e§tt§ég, Eltnggd-
hetetlenül kiegészltö esz-
köao n ruegfigyelésctr ala-
puló eltgozodás tudom*_

hogy h6palatÍ|6n§t * mely É"
nyezók i ió hütafis ebtsnétel€|:

t. § üyegbetétet fii§anáhr Sü
ilapo§ön öüllt§ük $ h&g, ü
meleg vtad, aszginl, ho$/ hffeg
Ya§y mel69llölt vogy Óteh ahí.
runk a belétbs önlenl

2. A íolyadúkot vagy ételt yibbön

hideg vegy íonó óllbpoóan tölt"

sük be.

3. Áz üvegbeléBt lölt§ük mlnüg
tel6 é§ |ól duglsroliuk be

Hn 0ilÁt
TÉn d-a§T,v., B § n I l il I"

áa grlnk b4t d* sohasc men- l
jünk*apárolgó ebríd
lllatÁvul ellerrkezó lrány-
bn.

pajtásunk tlgyls éezrevcszi és derekasarr mollérrkáll. A baJtársiasság
szóp crdny, de nem abból 4ll, hogy akár mordqlrra, akrlr rrzellden
epekedó hangon *ólJolrk oda valaklnek: ,,hékásu qdd lale a sav§nyír-
eukrod fel4tl... línü íntre

ot
fiaphatú:
Bt,I}tp

MÁT nÁill
§. Lé$y baJtór*las!

A rty:iri bnratrgolásokn táborozások alatt pajtlrsaid tlrrsaságá-
ban ólsz közös sorsliatr, egynásra utalva éri ea üz egyuttlét *gy
jó. ha kölcsö§ó§€n kellcnlessé igyskeuteh azt tenni szárno{okra.
A kcllcmessóget rncgértóssel, szolgálatkdseséggel varáasollratjuk tlö
körünk}e, tehát, tnagadlról inrluljorr lri tnnek rrl€st€rcrntd§e, §í
a bajtársiasság" § bajtársiasság nzrrnhnn nent gzt itleuti, pdlrlrtul.
hog3- a §yeFflt hettrrÉszve
odaszólsz t§lik ripektrlíí
pajtásrrdtrak: ",te, hozz irlt
e§}" poltár vizet --- ha már
tlgy is talpotr vagy!" De azt
senr, hogy ó vnrrj* fel a le-
szakadt gonlbunkat, mert ó
,,ügyesebb", azt sern, hog_v
}rclyettilnk vrlgezaen el xala- /|. é,
ntit. mert ..l(1g§ ütlk szolgálat- a:
készek egynrís iránt", sent é'
aat, hogy apró-esepró dolgrr
kat kölcsönkérJünk a másik-
tr}l. A bajtórsias*ág íigyelmes
sogítség, elózékenysóg, valtlni
trlyan see.retettolj*s terntérze*
tcsség, lnt esak belólünk in,

, . . te, lroez §*y p0llúl l,izrl

dulhat ki. .{ íó paitás nen vár el se§rmit, de ha kap, aeért hálás

§ax

tryátrak, különösen ,úi, ds arr& vlszolrz&ssal telel. Ne uralko$unk a tiibbieherr, a kisebbekcrr.
idcgen ierepen. Yi6yáz- l ne kórJütrk lópten*ryonon valamit. Ha se§ltésre van szükséglltrk, azi.

st,Illtsr. lill,Iljulll" lr Ixrrtrlgri tlrúrl illnllivltl
cllenkozó lrrinybu


