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§rov}|a§§G r
hang sizerben, gr ama|onban és i auitds,
ban a legolcsóbb és legiabbl
Brrdapest, ll., f.áncLíd-rr. r

1(lrl t í.rrci l,!ilíil{l§ll,
|rlsíl l {iyuri nctrr |rllrrit,
Jór,ri : r*t,nl 1.llci vol(.
lfri§; Ncnr ]Jnn(li foll,
§olrr&: Gtrtri lrirZrl(l()tl-
Julrl: Józsi volt,
§{á§!l }Jiln(ll lrrrz,urltrtl"
-Flptl: .Jnni hltzltdott.
Anirvi llizou1,os, lrog1 lt ntig1,

créfkós;íiri : ltrinrli. .lózri| I.áci i}
i'iiú ncm hrrzrtrlott. Álllrpilsrrk
nrcg. ki !(tlt n lel,te§ ?

R EJTYÉNY EK
A helyes moglcjtóseket a követ-

kcző clmrc küldiétek: ,,Mrrgl,rrr
Cserhósz reJtvénye'i, I]udapest, V.,
Nagy Sártdor*utca 6.
Bgkülitést hatúrldő l ts-li} tttnlus 3ü,

Az 1943. jrtnius l,i Ma3yar
Crerkészben közölt rejtvények

helyes megoldása ;

1. 11 órn 16 perc.
2. Ybl }íikl6s. olasz. ni,met, íran-

cia. Ansol klrá.ly. Iiskti téreD,
Hódmeáővásállrcly. Á mese ki-
talíilt történet, a monda índig
vnlamilyen nre8lörtént 1öft(}
neten alaFzik. Pázmány Péter,
Hess András. Tnrultsbart.

3. liodály: l'snlnltts Hungarieus,
daloló nép, Liszt Ferenc: Les
preludes, lasstt.

4. ],Itt ma8ynr vit(,zok halan
nornád éIotet éllek."

Készítette : l3otlr
§oós Józscf, §zent-

egyházasfalu,

Vlzszlntes §of,okE t.
címerünk része.4. lgy
iesvez n boitár. 5,
§z'emélyes rrél;nrás. 7,
lltá rninden ló nragyar
eürber. . ... 10. Yala-
mit iszik. 15. lg} vi-
selkedik a kis eleíánt,
18. Á pyíl irányálran:
lra§zno§ cserkótztudo-
máuy. 20 l\ diák
i§kolai véBe. 91. 

^l(ilimándz§fuó yidé-
kén élő mojoú. 23.
Vissza : a, kutyhó is
ez, 24, Egszln. 26.
l(-r,al va§írtl lülke
(visszn). 27. Frrrcsa,
ary. 28. Bimbó rósze.
29. Forditva 3 nyáron
minden i§azi cserkész
ide indul. 30, Gyerek-
bang, 31. }leselós
mássalhapgzól. 33.
% csókn, 34. CseI
lrunciául. 36. Visszn:
esóben álló cserkész.
38. §orditott gyti-
mölcs. 40. I{se. 42.
Olasz város mással-
hangzói.44.Urruuuuuu.
45. Mastooírrina cle-
jéu látod. 47 . Az észre-
vétlen mefiközelítés
e8yik módjü, 51. T-vel
magyár vezér vo]t.
52. Nevezetes székely
begység, 53. Zeke más-
salhangzól. 55. Mi-
tolódat óriás (t-vel
a kózepéu). 57. Hlm
állat.68. Ntlu.60"
Bórbet€g§ó8. 92, Nc:

ii. Górtírt kifient 1i7, rrlcúrn l lgy tt

kisfirl *z tlsti fel*rlrrtot meg_
oldOtt1l.

6. Átllts.rlk ll csltc§ikat lrlirotrt-
szögl)cn íiilúkkcl szclrrllen egy-
mással,

?. 16-an ós tt}§ :llnrt'rl, osztott ki,,
8. }ták.
9. Irogl}ok,

l. Vallatás
}iÉkilldtc l l(or,íles L.

Á tizntrcbcrr üz osztiilvl)an ma-
rarlt gierekek cgyikc rr táblárn
lclraizóiia kocsis tnttár lir torr._
kél)ói. Aho4v bcjiilt |tz óráru rr

tairár irr, azonltal észrevctle t
gtlnyképet.

l{ezdte Yallatni a fiúkut: ki
csináltil r ruizot ?

lrrfid! : Nem Siln}*i §olt,
ttl*rl,: :l.-eln l(ari volt.
L,ful Nenr l'itta volt.
Jirnt: Vacy Lirci, r,irg;t, Kilri Yoll,
§q*!ii ltandi yolt,

4. Keresztreitvény

.\ tnlclin {i cil,r.,mol, lilltük 2
lroitiuri. e*}--cg!' sorlran 3 (l:lrilbot,
"ni"..i üon;ói*ük a ravasz kérrlós ;

iion rnklrlto}< cz.ekct lt citromokttl
i"§orl,,i iiÜ-y,, tro$y mindcl sorh:tn
!i jiiái,oi 1ziimlriijunk ? (LritszólaH
i*t"ictt""ses,rck tütlik fel. llc ci1},

kis rn\,il§zkodássnl ráiiittö!í tl meH_

oldúsra.)
3. Gyűrű,talány

Az (ikszerkereslrctlő 144 pellBőórt

"".*""ii"út adott el s emel|ett
il!i,"fin;yi szóztrlék haszna voll,
;iiihi' -á;;"";r."ibe neki . a f,y,.ílr.ü
ii.".ilt.- irerai" : mcrrrtyiért r,ánri-

íolltl tl gyűnít 'l

kezriő<tik. 71,, llyeIr
ispán is van.

Fü$íSlesos sorok,: 1,
Ilálót íon, ?, Az es},c§
vidékekerr fellépó gyu,
kori betegsógeket tle-
vezzi.ik Íí.ly. 3. ,,\z .\l-
íöld jclzője, .1. Daróc-
bon i,lrn. 6. Tálror}lan
a cserkész még ezt is
csirrál. 8. }ils Aludír
magánlrang,zói. tl. Eó.
11. Oly soklit tart
mngílról. 72. Régi
fariú. 13. TestEeveltls.
14. Á bort ntóg ma"
is ezzel mérik. 16.
Sivfltírgi pihenóhely.
17. }Icgycsrics, nóv-
elíjYeil. 18, Hernyólráz
lnóvelűvel). 19. Gatrnó
üetúi keYerYe. T2.
§öltói műíaj, 2ő,
I1á§z.27. l{ónyv*k
eleiún láthírtod (\,isz-
szit. íl2. Jó .,l,". 35.
I(öiő§zó (torditva). 37,
Gabona,' 38. j}Iindig
mindenre az emlror....
keres, 41. Yissza i nr-
gedozó madár. 43.
Fordított fónyes lém_
bevonat. 44. I(IUN
folkavarva. 46. Ten-
Eeri csodalény (rrév-
dlóvet). 48. Csodttl-
kozó 'és irrdulatszó.
4$. I-vel a végén ía-
trrsl lakodalom (vis-
§za),, 50, , , .. i§ (ué-
mei kikötóváro§, egy
tdeig szabadállam
volfi. 5r. Névelővel
a nill irányáb{ln: §zó-
kely farkas. 54..Ne-
mes Kutl. 56. Avót.
5t}. Yissza: becoap,
szédít. 61. íélen a
Balaton iego szokott,...
62. Kőzet-tönleg. 65,
Nem rám, 66. Vissza l
mindenkinek van va-
lamlről ,.., ?1. Jó.
tékony. 72. Mtndent
befejez. 73. Rétt|
lrosszmérték.

l. Dutó Dani könyvíllvány*

"_ §Iilyoll összc-vissza vrll}lülk 1l

kónyveld az állványon, miért nelrt

rnkod őket mís sorrendlre ? --
kórdl J.rnitól bltráti$, Pityrr.

---- Már mindenlóleképperr pfó,
bál{am, de sehogysem tudoül el-
tatrllni a helyes scrreldct, petli§

Bz ö*§zes eshotóséget kipróbáItam,
* Nn, na, Janin ne trllozzl mer|

H 13 kölryvedet. , .

(T|ányfóle sorrendbe rglrlrattá
votrrir össze Janl ?)

ó. l*lerre mé8y $amu bácsi l

ie
ffi.

3I=-s-*]

.#,

hezen -mégm,ászható
maÉaslat.63. Epó be-maÉaslat.63. Epó be-
tűl-keverve. 64. Dlcső84. Dlcső

ll_ bo^magánhan8zói. 66,
Mutatószó. 67. Hatz-
nos állatka. 68. Ta-
va§zi gyönyör. 69.
Doktor. ?0. EÉy lek
két véÉe, ?1. Peda-
sóguE (Éóvelővel). ?4"
}ltnden dialógus í8y

§anru báo,si ürind§$ r§g§cl &

ioblroldali (-B") házbót ellndult,-hogv 2 vödör vizot vi8ven az agye-
ircÍ'vonaltal ielölt folyóból a bnl,
ÓÚalt (..A") liázbü. ]tttt gondoltok,
metyit'tznáara a legrövldebb út ?

cső- és türendszerű töltőtoltakhoz §

2. Citromtalány

MinI,ER_FÉr,n úrcÉK TöITőT oIJLTINTÁT
használjunk



xxly. Évr. lt. rzÁx lr4t- ,Ur{lU§ l,

ELösy BÉt A

I§TEN Ér,rn§§E KoRMÁNYaÓ URüNK.§,T l
ma$tah (iűL, idáll*& éa arxíaih* a,*

tlnt elrund,iue aa| anil őnhtő arwí á4í1,4
arul*iá lnqfux,! ?ót tut4u*, rrú4& úplcnt,
úrxinra mfudnr kőuranhlW mí, nní mnp
%üroe fiM, aIí § ninr a ,iő gard,*
a aiü&íl - híill4gl,, hitrul, elta alaiattet,
1 iőuőlt vdaft, aailáid Ciaalnmal wL-
fulx§, íuítryilia, túteli, tourMpftt édrá, Ü?
@ í?rurúr huá,xotltlr4rydle

a @, rll4 q1 *éaü bhnren
o üudaí üáu |úá: cle*ilr* ü kááá?, nu7rAe
áődik o ftiliuufa, blkla dolyorxmh Col;űe t

tCunln+al llnu*, áldoü lalilűu m4-
i/fuü q,rr aaryxu*, ai&dáIh, atttí Cffi, --
úu éhpx^ü* _ @tőlrat h&: airauhtlinkl,
fuí&inlal, ttatal4ő bl*rÁdrÁíin*rr {l ü,rhúa,
aaaáhn !

űbánáry,xó llnul*Ar a ie Xárrn dW
mrg mind. o ar Paalbd éá Wúla mi? §ú&€n, ,1rÁrxá$ren mirrdr* íq*" mqFb
aaialéIi ütiknáu!

JFtrlceíe - te$éí, Ílger- - nean !
Gerinc kell ahhaz,,hQ! éIes.en különböztetni tuttiunk és.ne köd,ösltsük el a hatdruonalakat ! Ami. szürke aagg ,,söréb

|ehér", ?z _neIll khér több.é. Éő alni, nem egésun ,,igei'l, aimai ,,niá;iá*- ,iáÁti.-§iÁá'iaun .-'ak haiszrilnui a kütönbséa.
de uan ltltay@ t. Tehdt résen kell lenneín mtitiőí ini*íieiii^őií.' uei;:üiű:i;ii;f iíőiírí;;';í;íű i;:;l;"itoii""-"""Mert a sóróan utols.ó_uerkésztör!élg, a testi-lelki ttitasig iáriiiű űaia;;íiűíiái az első töruénutőI. az eő'iiieslet*ti-ség,törucngétő.l; H_a _e]őbb.dthdgom az elsőti-szep csenilesen |éIreiőtoá a t'í.ieai*ál-ii. nő-iiiiö-iiiirői*ii''űihr:Á"áh*áiőőiiiít.
YK#í htítctt kell |orilttanóm az elsőnik is; De hdt cserkész-e iz meg, áií'á-tóibiigűk űi;íű';;;';éö:ii;ri;'í,rűőii

,Yq"oF uarangy,I.Ik.i{:ffi::í,::,é;íűYx:*:!;kt 
l:ltL\8:{:;#!,ríítn:::"},r:"w:tr:::::#,xiT%,n,,x,,a lu. .nraenut.llgu_semgonűo84, ?a!tí!, h,a az emberi _é!et Megglkotóia a hozzdadolt haszruílatí utastttísb|an, á Tíznaranudlatban leslöoezi. hoqulgen$,,rcnil!", akKo|.aaiion leltefe^ullaki.oPsabb. a maga araszos ldtóköréuel, IeliatancilI akaralcíual? Bontőgatiwtiőőa mi Tij,raéngünk b.eaületéi egg_ségét! Nem ! És mégeggszőr nim l

,.^_^_^:j.11_ !|Y!_|?en mÚndotta ki, ezt a_mdsodik,_kemé_n! .,,fi?Ifi!"-et a maggat i|itlsdg szlne-iaua az etkölcsaédelmiRongresszuson és ezzel aégeredmlngben a mi Töruénvünk szelleáét szentesttette. "
_^^,,._3!r:::9:r,! _Eo nem .vtí.logatok a..TöraéÁgben, hanem .valamenngit meglartom, olgan kincset szerzek magamnak,
o,meryneK a Ramalalt ncmcsak .elet9y.í9lvtdtg: 4lreryazon_t{tl ís éluezhetám. Ei a kínis a'|ér|iember sztímdra az-önmagamegbecsülése. Az eggetlen komoht erulia",",ttsíomeliéni,1 ű úi{ ieááunn.

Jelszaaunk tehdt leggen tóudbbra is ez: ,,Isínerem a cseíkészlöraényt és azt mindenkor meglartom !,, V, E.

,,fl& a Pálé? *ífiat, a
a*ilü úuúCenníaCat*íh&l, b whlrrn ,rw



W a"{ft&íet§ől ,n,
Cserkészéím kitüö örömmel ugrottak ngakamba, s ta-

pogattdk össze csontiaimat, hagg épek-e, s cs-alt ezután sze-
ge:ték nekem a kérdésekel.

Mesélien Karcsi btitgrim _a "htiborúróI, 
* hoggan

íudot.t me_gmeneküIni az .orasz_ pokolbóI, hoggan tudta áít a
sok |riradstigot,,1té}küIiizélt, éhséget,_aO fukoi hid.egel, azt a
sok-sok megpróbdltatrist ktbírni? Mesélien mindÖniől, kti-
Iönösen ped,ig az érdekel 'bennünket, hoqlt ualt-e értéke aít
Jiünn a cserkész tudomangrinok, --: tapasitáIataí.t, ügg'ességeit
hoggan haszndlta |el ott a harcmezőn ?* Lassabban liúk -, csitltotlam őket, kezdiük sat-
idban. Hogg itt ltittok'épen s'egészségesen * 1ezt eléősorban
az én gondu.iselő Islenemnek köszönhetem, Aki meghallgatta
ygy gz engém, mint a Ti érten soha meg nem szűiő, s áozzd
hittel küldött imdilstígotokat, s megoltalűazta és hazauezérelte
az életemel. Mi.előít elmentem is tudtam, de kintlétem alatt
szdzszor és ezerszer mégiobbqry megtapasztaltam, hogg éIetem
minden lépuére _e$a szerető _édesat g ai 

- 

K éz uigy tiz. I §§ azuttin
ryyugodl uoltam bármilyen helyzetbe is kerültbm, meíí tudtam,
hogg rdm minden haíalmassdgaknril hatalmasabb és míndeá
erősségeknél erősebb lralakí uígydz. Megtapasztallam eggik
ry ag y ! ry n_k rno n d ds d n ak ig a z s cig. rit, lto g g,, a z b mb e r s o r s tit i ág g
|ordulatokon éqi kezek intézik."

Cserkész üggességeímnek, tapaszlalataimnak, akarat- . ,',.,l,,,1,1!§
erőmnek,ön|eggeIme:etlségemnek,iag11onsokhaszndtuettem
altkünnaharctéren.Nemeggesetbenköszönhettemakarat-
erőmnek, hogg az ellenség karmai közé nem estem. Amikor a !}'.

téli mozgófuiború meneteiben este haltf dradían, agyonra ki- _ ., .,.
éhezae - uonzott az {ltmenti meleg laktis -, összesz-eáae utolsó
erőmet,.elmenPy még a k_öuetkező.|al.uig,_ ahol mtir biztonscíg , .'. , ..]:-...l-];,,'ffi
ban uoltunk. Naggon sokan, aktk igp lemarcdtak közüIüik
íogsdgba estek, uagu partizdn ldmaddsnak lettek az tíIilozataí-|oosdgbaestek,uaggpartiztintdmaddsnaklettekazdIdozatat,..]...

Józanscigomnak és mértékletességemnek is sokal kö_
szönhetek. Han"uin is haiuái iuiiiúiíilrői.'i"ert nemtudrrik ,,Horrvéd"- Borbereki Kovács Zo}tán szoborműr,eszönhetek. Hdngan és hrinyan pusztultak el, mert nem tudteik ,,Ia0ÍtYeu--, 5orDerekl .l'iovác§ Zo}tán szoborműr,e

i'!1ii;!'űűő€llr'!őíí:;j:;iiií!!, i{1;,,ff:xí',ti:t,I!ff!,l,"!TííX;,i:-xí,Il;rf;,!:í,#:x,i:.*ű 
rí,!!fliííi#,i

amikor keués ólelemmel utaztunk és sokat éheztünk, a többiek ,rqoíaáaiá'ii-ritt'irídiaiá"ka:r;r;'i;r;;ioí|r|^'1utyar*rnt.
trIikot meomaggardztam és megmutaltam, hogg ilgen'esetben ts teniíiíaiÁiii űiiii,"űii;ib;ű'gu;;ÉT"riiöái|áan beldtua,hogg úgg stncs sernmí értelme,

Szóual nYuaodtan dllÍthatom, hogg a uerkdszismeretekkel és lelkiséggel rendelkező hanoéd,, * a hardéren ís lobbanmegdllja a helgét bdrl;ínél.* De a sok szenuedés, ttiradság, néIkÜlÖzes, csak mequiselte. - s h.a külső|.eg nem is lritsztk, betsőteg bí.ztosan megérzimég Karcsi britgdm soktiig * |olgtattdk a kérd.ést.
, :- Ne gondolititok - hrila Istennek belsőllg yy.írze$ semmi.bait. A,szenuetlések és a megpróbdltatdsokra uonatka_

íífá,l'ktr:íiíir:i,J!!i:il;!tri'x::ű!fű,?ű!;ő}/-í:;íííríIkT#ir,,tr::ir;ír#i;|iy,i:írii#:::an§§:x,;r:** mi ellen ítthon hüíba küzdöttem.
A |dradalmak, a nehézségek meg a teslemel neuelték ui.hared,zetté. Itthon tél nem mult el meghűIés uagg ín|luenzanelkül - o! ry7g._még csak nrithús seri voltam, pedig még hauo,n is nauuitt'iűi- o'il'Őáaor".
- Ezekből azt ltitjuk, hagg Karcsi btilytiinnaft has2ndlt a h(iború J -- -

- .\'ern is Panaszkodhaltim. De Yég.Úolt mris értéke is a sztimomrg. Az utazris. Cserkész-embernck nagg éImény uatta: tr sok-solc ezer kiloméler, ame.Iget uonalon'.leltülF meg_, d.e élmény u9|1a.siatől iigtiiiűlr-rok mozgótriborsri.ríí xrlomérer is.A trii, a nép, s az ideoen orszrigi{meret mind cserkészeűőernek uatő inerer . . .* Amint ldthati:it"ok *,nem.uolt.htdbaaaló a_li_rytlétem, mint ahogy nem_hüiba ualó semmi,, annak az életében, akinekéleblitjdt az Örökkéualó'Isten irtingítia. A |ranton uau *innltéiótiÁ|Áeí iiál* iá';á;ű;r";;"éi;í;m:' ü;;;;--k;;oiy rtz. ..t.

MIIYEN NÓTÁ ?
MItYEN ME§E?

}legln1 egy }ts pályrízat 1 Lapunk oldalain
ü-{§zesen hat kis képet rnutatunk be. }íirrd_
egl,ik egy-cgy nótát vagy mesét ábrázrrl
kedves, nrűvdszi módon, Találjátok ki,
nrelyiket ? A regö§ vezetóség szép kónywel
jutalmazza a legelőször befutó tiz helyes
ntegfejtés beküIdőjét ! Rajta, siess, le ne
kóss l'- ,§Y,íffiiffi§Él:*fu*l r
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§§y \íÉR§Őxr-l§
Mit érzel, ha pufók apróságokat látsz látszadozni a fa|usi utca porában l Mit, ha veled

egyivású falusi legénykével kerülsz össze l Milyen érzéssel tek!ntesz r mezőn keményen
dolgozó feln6ttekre, yagy a tornácon üldögél6 behavazott fejű öregekre ?, Felismered-e
arcukgn a nagy magyar családnak a tieddel is közös rokonvonásait I Megdobban_e a szíved
közöttük, jelezve, }rogy óseid * egy vagy több nemzedékkel ezelőtt - közülük szakadtak
ki, s indultak el a város feíé ?.

Eggyé kell lenned a magyar néppel éreésben. Érezned keíl, hogy az emberiség
milliói között, a testedben-lelkedben hordozott közös szármrzás, közös szenvedés és közös
alkotás jussán, ők állnak legközelebb a szívedhez. Ne csak a szádból, a szívedből szólion a
népdal :

E|íogadok minden falut hazámnak,
Minden öregasszonyt Édesanyárnűak.

Ha májusban, tikkadt hetek után, a íelhők szitái hullatni kezdik a ,,jó csendes e§őt,,, csak a tüdőd könrryebbedik-e
meg az üde levegőtől, vagy a szíved is l Arra gondolsz-e, hogy lyukas cipődbe befolyik a víz, vagy arra, hogy a
megyar föld népének gondiai megkevesbedtek ?

freeyé kell lenned a magyar néppel a gondban. Meg kell ismerned a magyar íöld kiaknázatlan kincseit. A
magyar falu egy régi szerelmesének §zaváva|, látnöd kell népünket: ,,ami és ami lehetne". Tudnod kell, milyen feladatok
elvégzésében kell majd neked is részt vállalnod, a magyar nép boldogulásáért.

lsmered-e a magyar nép erejének megnyilatkozásait ? Csodálod-e a teljesítményt, amely folyóink rnegrendszabá-
Íyozása idején földhegyeket mozdított el l Bíztató jelek-e számodna az alföldi br:ckákon a homok hősi népének kezdeménye-
zése és erófeszítései nyomán kivirult szőlők és barackosok ? Örömmel köszöntöd-e az eljövendő ,,kert-Magyarország"
primőrjeit: a nép iskolázatlan kertészei által kitenyésztett makói hagymát, szegedi és kalocsai paprikát, nagykőrösi uborkát,

§ggyé kell lenned a magyar néppel öntudatban.
A barázdáinkat nemzedékról-nemzedékre öntöző verejték,
a megmunkált föld békéjéért szazadolon át hultatott vér és
az apáról-fiúra hagyott sok szépség, amely gazdag nyelvben,
zengö dallamban, férfias mozdulatban és pompázó színekben
őseink lelkének évezredcs titkait Őrizte meg a magyarság
és a világ gazdagítására, biztos alapia lesz öntudatodnak.

S ha tied a magyar nép gyönyörűsége, gondja és büsz.
kesége, e88yé kell lenned a magyar néppel a munká-
ban is" Keresned kell az alkalmat, ahol segítő kezed a

,,nagy család" 6ond;ait megkönnyítheti. Ahogy a finn tudós,
miközben a falvak népének nyelvét és szokásaít tanulmá-
íI|QLZ?:, meg tudJa fogni a kasza nyelét is, a táborozó ma-
gyar cserkésznek is módlát kell lelnie, hogy ,,kalákában"
segítsen ott, ahol erre leginkább szükség van.é,..,Es végül eggyé kell lenned a magyar néppel a
hitben. A hitben, amely erőt adott népünknek, hogy
kemény harcát a természeti erőkkel megharcol;a, hogy
ellenség által íeldúlt otthonait újra meg újra felépítse, s
hogy idegen uralom alatt is megőrizze önmagában a ma-
gyarságot a jövónek. Magyarnak lenni e hit szerint lsten
rendelése. Ahogy nagy költőnk is vallJa l

Miért? kiért? mikorl: erősön
Állták, mert így rendelteték el
§ de szép is ilyen végzeter néppel
Ugyanaznak tudni magunkat.

Regös Morvay Péter ,,Kultiktrs." tsorbereki Kovács Zoltán szobornrűve

A nyár folyamán c§ak július,
l_egközelebbi számunk

au8u§ztu§ és szeptember ls.én
te hát július IS-én kopogtat

ielenünk meg.
be hozzátoktlll



Az onsuÁcos rőc§§RrÉ§z ún
4000 KIVI_§§ c§§RKÉs Zrönur ]n

§ácskai, alföldi és erdélyi
cserkészek között

_..Májgq közepén elindult az Országos
Főcserkész, hogy szemébe aézien
Bácska es ErdéÜ cserkeszeinek. Pl_
v,itte hozzájuk ai anyaorszá"q minden
cserkészének üdvözletét és tes-tvéri k&_
szorítiisát a 34 helység l50 csaoatának
közel l0,000 cserkészéhez,

,,Uad.ócba rózsdt oltunh, lngy ,rzebb
Iegyen a fölil"

Szegeden 600 cserkész vtszi körül a
Főcserkész urat. Az úi cserkeseoróbák
korcsoportjai szerint kÜl.in-ktitOri rrrorr-
danak űdvözletet.

,,Mi vagyunk a kiscserkészek, §zí"
vünk vidámságát hozzuk Főcserkész
urunknak. száresren tovább is ben-
nünket."

,,Mi vagyunk a sátorverők. A hároln
!í'sért_ég próbáját megállottuk. Főcser-
kész Urunknak ajánljuk fel rregedzett
akaratunkat." -

,,Mi vagyunk az úttörő cserkészek.
Ncm félünk a magános erdőtöl, a xi-
tét éjtszakától. Főcserkésa Urunknak
hozzuk bátorságunkat."

,,Mi, honkeresók, ,hiszünk a ,kevesek
egymiisba tctt kezrben'. Keriük Fő-
cserkésa Urunkat, álljon me-llettünk,
hogy mi is magyar hazánknak és a
cserkészetnek hitvalló harcosai lehes_
s{ink."

,,Mi, honfoglalók, Főcserkész Urunk
példáján tanuljuk, hogyan kell a kő_
telességkeresés 

- próbáiái mesállnunk""
,,ryíi, országé}ítők,- jelenijük Fö_

cserkész Urunknak: apoitolai-akarunk
Ienní a.cscrkészeszm^&rek. 

"Vaaecbárózsát oliunk, hogy szebb lcgyen a
föld' s,virágba boniljon édes Mágyar-
ország."

Bácskaí his cserkészhiisök

Á Délvidék visszafoglaliisán;il a
cserlceszek is szépen kiveiték részüket.
Csak most - ú,-sy véletlenül - hall-

. 
j.uk tőlük, hogy Magy,arkarű§a egy
orsnyr c§eíké§z€ egy szerb iárőrtpuszta megrohaniissal lefegyvérzett.
Elismerésre'-nem számítottn[i hiszen
c_sak mostn két év elteltével, hoz$k a
dolgot szóba.

A bajmoki cserkészck sok sebesült
honvédet mentettek rnes. Elsősepélv-
nyujtó álloruís lett a r"s--rkészotiÜ,tír,-
ból és nrintegy 60 katonát részesltet-
tek első segélyben és ápolásban.
Egesz tábori kőrházzá alakult a falusi, parasztházban elhelyezett otthoo. Bl-
fogyott a kötszer.' Két kerélcpáros
cserkész indult §zabadlcára. Éppei be_
kerültek a csetnikek alattomós" táma-
drása nyomiin rkeletkezett harcolaba.
ök azonban hősi elszántsággal teljesí_
tették feladatukat, mert hiszen a háti_
zsákokban lévő kötszerek ur,eEérkeaesé_
től'sok masyar katona élete iüggótt.

Bácskulán mesélik, hogy a sábona-
őrzési szolgálat euátá§;' közÜin az
egyik cserkészjár& tagjai egy vesze-
delmes kommunista véiért sárirtak le.

Hét cserkész pérszerzőtlésí kőt

Áz egyik bácskai csapat otthclnában
féltve őrzött ereklyét, egy jegyzőkönv.
vrt taláIunk. vérszerrődés a cinre,
§elnőttekhez illő kornolysiiggal két
cserkész megfogadja, hogy élete irrán
is mindent megttsz a uemzeti gondo-
Iatért és mindegyikük legalább három
fiút tart maga mellett. lg3S-ban a
giidöllöi jarnboree évébcn tör,ént ez.
Megíagadják a v,érszerzó&ésbcn a fiúk,
hagy hetenként csak eg,y,szer esznek
kenyeret, különmunkákat végcznek,
nem járnak moziba stb,, ho.gy pÉnzt
gyújtsenek a jamboreen va15 részvétel
költségeire & megígérik e5ymásnak"
hogy kitünően fog,nak tanulni, kisöp_
rik az is'lcolát, nehogy szerető clöl-
iárói& valami címen megtiltlrassák ne*
ki|c a gcidöllői utazást. Ott is voltak"
Ma leg"többjiik katona és moet is cser-
kész.
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Beszolgetés a bajmoli
csapatotthon elött
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üebrecert, $ c§srhé§?,et egyik legfőbb
erőssége

Kelet felé indulunk. Első átlom,ril
sunk §zolrnok, Barnára sült, &erek-
képrl alföldi fi,lk fogadják a §őcser-
itész §rat. A tiszaparti cserkészek vlzi.
telepükre különrigen büszkék.

Álig telik el egy óra, lrrár Debre-
eenben vagyurrrk. Olyan a kertileti oer-
kásztelep, m,int egy hangyaboly. Ép,
pen kiképzés folyik, A fiú,k mozgása-
Pól, bem,uiató gyakorlataiból tátjuk,
logy milyen kitúnó munka folyik itt.
Elmesélilr a fiúk, hogy a uyarorr a ke-
rület össaes csapatai együü fogpak
táborozni. §rd€lybea, Rfu község- kö-
zel,ében,,1átct{!orba'n szállnak.- Hi-
szen }rolnap Rével leszünk mi is! Jól
negnézziit majd a tábor tervezett be-
lyét"

§ietünk Naglwárad felé. Azonban a
§őcserké§a űr nern állhatja me5, hogy
l:há"y percre meg ne áJljon DereÖ-
kén, majd Berettyóújfalun és íneg ne
lézze az ottani firlkat is. Hálából
olyan csata&iáttásokkal örvcndeztetrretc
meg .bennünket, hogy majd mcgsike-
tülünk'belé.

Nagyuárndd regöscsarkészek révi
tábgrtüze

§eent László városá,ban trendü},etes
cserkeszmunka folyik, Mintlenki szí-

vén viseli a cserkészet ügyét. Á 399,
számú triárol,i Gr{spár c§apat z^iszló-
avató ünnep*égén ott vot a várrnegyc
91íne-java 4 zászlóanya a főispárr
hitvese. A csapatok otthonai pétd;ké"
pül szolgál,katnak minden csapatnak.

Á Vársáncban syúltel§ össae a firlk
es bemutatiák aa rlj cserkészpróbákból
sr,er zett tudomány ukat.

A cser&é§uregöxitr< pedig Nagyvárad-
tól 50 krn-re, Rév község hatrirában
gyúitanak tábortüzet. Oda g"yüjtik a
túa köré a falu apraját. Va§| kétszá-
gan bámulnalc bele a t{labe fiúk, lá-
ny,ok, vegyegen. §zívesen jöünek, mert
örülnck, bogy nagyar bes?ódet, ma-
gyar d,nlt hallhatnak, hiszen falujuk,

nak $n%-a ronán. Már cgyütt is énc"
kelnek, jáiszanak a cserké§zf,íúh

A nótázás & a rnókák után a F'ő.
csenkész úr is szólt hozzájak. A tábor-
tüz crejéról és vonzáiáróL besrólt.
Visszavezette a tábortüz ersdctét,
ahogy elindult az áagiai sáeppékről és
jött a honfoglaló ma8yaíok$al nyugat
felé. Bcszélt a török világ czorror6,nü.
aeiról, a kuruco&, a buídosók, a §.a&;'
badságharc, a világhábort1 tábortüeei-
ről é§ végül a cserkészübortüzekröl.'
Befejczésül minden cserkésznek €s
rninden falusi kis magyarna& enlékül
kgrletesen egy-egiy iángot adott a
tábortűeből, hogy vigyék és terjcsszék
a világosságot es melcget. . .

Szászrégen a §zékelyíöId, haPuja

Kolozsvárról'kis iirmény városba,
§zamosrljvárra órkezünk. A csapot
nagy része iirnrényvallásrl kismagyar.
Főbüszkeségük a ,,ki*dobosok''. Ürr.
alepélyesebb alkalmakkor az őrs min-
den tagja dobot viscl éc veri is. De
még bogy!

* A hatalmas székelytömb itt erínt-
kezik §rd,ély máonyelvü fiaival. §nnél
a kepunril, eqnél a bástyánál kell,
hogy mi őrt álljunk - nondotta a.

Főcserkéoz [,}rat üdvöző saásrré§eí}i

-w§l§zsvcir

}..'

A kolozsvÁri cserkósz_
repülóknél

:l kolozsvári ref, kotló§iunr e§ítpütn

A kolorsvír"j t*j;$rtüz ki.scserkésa.
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Kitűnő c§erké§zmunka folyik itt,
Szászri$enben. A három helvbcli csa_
pat egylnást tárnogatva dolgdzik, hocv
rninél derekabb cserkeszekei ncve! jÖ,
sikerült is nekik!

§zébely falusi cserhészel<, között
Eljutunk Gye rgyóreInerére . l nü kis

székely legóny váiia a Főcserkészt. A
cscrkészszerüerl berendezett otthonban
bemutatják a fiuk a székely szövőszélt
haszná]atát, maid odatoprran eu" ti
éves legényke -és 

kicsi'' szövől'zi"itet
nyujt át jóízű szekeiy seavak kísércté-
,b"1, ö qaga készítette, amikor rneg-
hailotta, hogy . az elso magyat cser-
kósz a Cyergyóba utazik.

_Fompás_ csapat ós pompis f;rlir. Ke-
v{s család vín, ahol nb lenn* leE-
alább 5*ü gyermek, a. " iÖ- nu.i-
mek scm ritka. 1500 leventeköűesc,,:an a falunak, iuután vary 1600
leánv5yerrnek és ehhez iarul "més kb.
"10íJ0 l2 évnél fiatalabb, Hat Elemi
iskolája \ran enn§k a falunak. 26 ta-nitó dolgtlzik benne. Minden évben
egv ug,yanil.r-en falut turlunk íelii]lí-
tani Gyergyórernetén * mondja a pIé-
banc}s úl,, x c5apat szervezőtestiileté-
lick elnöke.

Á Xősz*re-Patak árkában
ütiran vagyunk Csíkszeredáró,l Kég-

divásárhely felé, Á sáros úton csi}k"
kentett sebességgei tud csak autónk tra_
ladni. De a tcmpó Inégis gyors volt,
mert kocsink cgyszef csak oldalt csú_
sik, a lejtős országúton már nleg:illni
nem tudunk. A kdvetkező pillanitben
forogni kezd velünk a világ, b{*gy
csörómpöles. §ötétség lesz körüliittúnli.

-- Éltek? - szólal meg, a ! ijcse r_
Kesz Ur,.

* Igen választljuk, ni*c-s
semmi bajunk.

Kij9tni az ,ilutóból, §z a }egsürgő-
sebb íelaóat. De mozcgni sen: tuclunk,
mert ;l kocsi egy 2 méteres árokba er.l_
hant és mi íejiel lefelé fekszünk

alatt_a. Az aitók nem nyilnak. Áz árolt
o"]dal_a nem en6edi. Va}y t0 perc m,ú-
1ik el. Eg.ész ;iaktCvatóile. VéFul;s a
kocsi eqyik ablakán sikerÜl kiÁászni.

§zomorúan née ki aa árgkban hiisé_
gcs krrcsink. Nágv kereke az égnek,
mint .egy haldokló bogár, A .!ó }sten
velünk volt. mert nem az o-rszásúti
[ák. valame}yikének estiink, hanem"két
fa közó. Eiőveszem a íénvkénczőpéne_
met és megörökítem . ,,Niag!a. t.!r_
kész" seámára

De már jönnei< is a kézdiszentléleki
le&ely legények. Tizenkét markos szé_
kely visse*tfordítia a kocsit. Közben
eiőkerül 6 hatalmas bivalv is. ezek egy
ió hosszú lánccal cÁ"y_ketiőre k;huzzák
az árokból a kocsit. Áz egyik iól mes-
tcrmett székcly pedig bemegy a kó
csiba, nekiíesziti haia]nras hátái a tető_
nek. F,gv roppenás ó s e csúnyán be-
horpadt kocsitétő kisímul, A mbtomak
nincs semrni baja és így egy kis késés-
sel 

_ 
folytatIuk útunkat Kézdivásárhely

íclé.

öt naf: széf;elyeh között
tlr napon kcrcsztül cs.rk székcly fal_

l,ilkon. varosokon rohanunk kerésztü1.
},í;ir ae eiső *apon örömmel látiuk,

Szrtkelyrrtlvarhel}:i csclké§zayatá§'

Minél íapaszlalíabb ö íáborozó, annál
Rcbinson §em §ok

igénytelenebb !
poggyászÍ vitÍ rnagával

§ lrőcserkósz Ur ártiója á l{í{szün-pátíkbát1



§rrgl. li seike3i, gy-err,ki:k ** akitr<kel
;itkócb*rr taiáik*zturrh * miive n §e-
§ye}$}eá§itek, iiledetrxe,lek ós' éríe!-
ryl*sek, Hát §rég a cserkéseek. Minden
várr:s határában icerékpárrrs cserkószek
jelentke rnek, h*§_y rnegrnutassák .az

;;tat a csap,airtthcn felé. Fle nem §ie-
i§s az útunk" engee[jiik, hogy közre-
írlgi;ik ar autót ós büszkén kísériék a
}jócserkjsz lJrat .lda, ahol a város- cser-
készei ősszegvűitek, §yergvósacntmik-
lós; Csíkszereda, Kéedivásárhely, §epsi_
§u§&t§yijr§y ós a tö]rbi székely város
*serkészei egészen tredeti és egybep
igen ér"tékes cserkésemunkát folyiat-
nak, A cserkészpr<ilrákba is be,vesz"ik a
szóltc}r, nóp kú}öniegcsségeii. espedig
a far.reást, a mesernondást.

§ok szép eredményt fog még elórni
* székeiy cserkóseJ

S z i l< e?. y r;r s z á g. f őu ór a,r áb arr

_ $ál tste voli, arnikor §zólceiyudvar"
heiyrc érkeztünk. Gyanútlanui hala-
:t,;nk u kolicgiurr, felé. Egyszer csak
ilr l Itr'; }i,,51, Tekctóllik .r tt'megrő1 ee

,1l;trosvásírrlrell,i cstrkósz küirjtifdt íaía6

országzásaló körnvéke. Vajjon mi ké-
szül itt? Á kóvetkező pillana.tban már
ieitíinik eg7 cserkésztiszt, a csapatok
\-ezetője es tngedélvr kér arra. -hogy

&z udl,arhclyi cserkészcsapatok }0
cserkészú.ionca a Főcserkész úr előtt
teiresse ie a fogadalmai, Meglepeíás-
nek tervezték ezt számára. Már- iön-
nek is vidánn énekszóvai a csapatok.
Hall iuk a cserkésztörvénye&et. 

- 
Már

nl,újtják 'rs _a fogadalom 
-szövegét 

a
Főcs,erkésa űrnalc, de arra nincsen
szülcség, rnert ,a Főcserkesz ÍTr tnár
mondja is: ,.BecsüIetemre fogadom..." é5
a 75 csiilogószemü széke]y gyerek fér-
fi.rs komoiysággal egy élótrÖ'ekötelezi
nragát a cserkészetiel. Boldog fiúk! Áz
Országos Főcserkész tJr fÖradia tle
őket kéaszorítással cserkésznel éi tüzi
ki mellükre a lilionrcrs cserkészjclvónyt.

§zih,eiykere,s:turi játetteh, 
.

§ r_rapatik .i,l1 i,ldié,k hogy a flócstl .

ktsz L-r nem sze:rrlét jÖit tartani, ezért
nem v<,Itak szabványos elókészületek.
ncm volt díszmenet. de rnindenütt ta-
litlt a lelem,ényes rriagyar cserkese va. |'

1anr,i ötletes cserkésznródot a Főc*er-
kósz t'ir f ogarlására.

A szé,fuelykere§ztúri esapat egy h*ti
jótettét aiíi,,lotta fe1" Á jótettverseny
és a iátogatás emlékéle rendeeett céi-
1övőr,crseny nyerteseir;ek székelymotí_
vrrmú díszes l,kleveleit a Főcserkész t]r
írta alá ós rrszt,ia ki a btlldog nyerte-
seknek.

2a éves * warrsvrisárlzel.r-i cserhészet

Á lriicserkész űr a. nag,vmuitú ref<rr"
nlátus koiiég,ium díseterméb.en nyitja
rne§ a várnegyei cserkésutanács ülését.
Ugvatabban a teremben, ahol 20 esz-
tendővei ezeliítt elindult ae első ,maro§_
l,ásárirclyi cserkészcsapat. Ma négy csa_
pat dolgozik és olyarr iökéletes forgó.
színpad-bemr:tatói rögiönöztek, ami."
lyent csak órsvezeiői táb,orokban lehet
látni. Yolt ott kopjafa_farasás, csürdön-
g,őlő, rovás-irás sib. Egy hatalmas sá-
torban küiön kis kiáilítást allitottak
össze a székely {iúk fararásaiból.
Tábontűz {ejczi 'be a napot. imelyen
eredeti székely baliadákat, nepi mesé-
ket és g,yön"vörübbnél gyönyörübb régi
székeiy nótákat hallgatlrnk,

A íwlaxsatiríah cserkószPark,at hafttah.

A krrlozsvári cserkészekre nag},0n
bi,szkenek kell icnnünk. hz idcgen
lrr alom al,att ők voltek a szebb .iiivö
hirdetói és a nragyar nemzeti gonda-
lat rireői. És egvben igazi cserkészek,
ők voltek azok, akik magyar létükre
a román nemzeti jamtroree elsii .ver-
senydijaival tórtek haza.

A rnai kolozsvári cserkósz méltó
elődeire, nondotta a Főcserkész íír,
arnikrrr sorra iátogatta a csapatckat. Á
§{ÁV műheiy esapatát niunka köciben,
a rrrűhelyben szemlélte meg.

híegnózi a kolozsvári cscrkészrepü-
!őIq dezméri lepülóterét. Egymásrrtán
szá}lnak fei a viiorlázó gépek es mu-
tat.iák meg, hogy a cserkése nencsak
a zöld gydpen otthonos, hanem a kók-
1ő levegőégben is.

A lomb,i cserkészpatkban tábortűz
köré gyűlnek a kolozsváliak. Nemrégi-
ben kapták a várostól ezt a hatholdas
változatas területet, amelyen komoly
épületek is vannak. Flatalmas ,tisetás,
középen eászlóárboccal, Ac erdőben
nehéz föidmunkával maguk a c§€rké.
szek ?000 főnek is elee,endő tábortiiz-
helyet képeztek ki. Ilyeii nincs az egcsz
or,száglran,

Itt rnond búcsút a Föcserkész fír aa
erdélyi c§eíkészeknek és aat kívánja,
hogy ez a gyönyörű lombi cserkészpark
sok élvezetes cserkeszélrnényoek és ko-
moiy, férfias teljesítméaynek tregyea

Á TÁpÁI KRI§Z §§§,
Az ország rítJán függ'o a föld,le n§x,
Ardn §z€lid ínosol}. a §zen*dé§,

A falu .népét nézi csönd*sen,
Amint battagva munkából megyen.

áz ő*i nép§t, mel}, az ősi ftild
Zsellére §§ak é§ várj* az időt,

í{ikor §alát pörtáján úr leszen,
Mikor az élet néki is terem.

A magyar Krisztus, a falusi §zent
Híszen n€kik: is megváltá*t izcnt,

§lyan te§tvéri áldágsal tckint
Feléjük és bíztatJa híveit.

FeJe fölött a n},áffa ls magyar,
A fecske is és egy a zivatar,

Mely 6t pxkolJa § 8 falut v§ri
És íolyton buzgó öt szent sebei

Nem a magyar§ág sorsát hirdetik ?

És ki §egít már, ha ő nem segít l
,"*iií§íULA
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a tanúja, Dr. Guntlrum Kázmér
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EGY NAP
EGY PARASZTCSALÁD ÉmrÉBEN

maj.d, mikor készelr van, kíüszem az édes-
qpjához.

Mo§t nagy ostorpattoÁás. durroEás. kiabá-
lás haIlatszik. Hat óra, megérkezetT a'csorda.
Ezért kellett ennyire Áietn] az állatok körüli
dologgal, mert szomJasan és éhesen nem
mehetnet legelni arra a sovány íüre, Igy hát
szépon kiere§ztjti& a teheneket, lovákat,
dlsznókat a Bapun, és azután bemegltnk
,,írüstökölnl", Á,,früstök" tej, beleafiltva

kenyér, azután sült szalonna. Napvon ió ez a
reg8eü dolog után. meg aaán etTÓl dÖlaozniis lehet, mert tápláló-, de nem tölti*mec
annylra az ernber basát, hogy ne tudjoi
hajlongani.

.,,Früstök" után íelszedelózködünk. Óbí§
bácsi beío&ia a lovakat; é8 arzíán elindulunk.
A kis c,slkó'is ttt csengéü a Bocsl körlü a tis
rézc§engót. Hol elóresialad, hol lemarad. hot
az_anyJa meüett uíról. Láthatólan élveii az
tstál_ló után a szalladságot; Elót[ünk, utá-
nunk szekér szekér után meíy. Az út két
ol{alóu pedig giyalogosoE. mÖinek lriíelé a
löldekre. Attvel csak talÁlkozunL mtndenki_
nok köszönünk, és szok is szívesen ío.
gadják.

A rcggeü nap bearanyozza sugaraival a
vógtelen íöldeket. Nébol gárqÁlló tarlók-
másutt meg kenderíöldek, missze iobbrápedig az erdó körvonalal sötétlenek, -zlhocv
a nap íölíeló kapaszkodlk e8yre lobbáirpomPáznek s §zínek a batár nggy, liimzett
terltójén.

Amerre csak nézílnk, mindenütt görnyedó,
a nap m€logétől lzzadó omberek dólgozrrak.
küzdenek a mlndennaDl kanvérért. Mikor
elme8yünk mpllettük feluttk Ósy plllanatra
vereJtéües arcukat, mind€n lót lilvánnak.
és vétzik tovább a munkálukat. véíztk a
munkÁt, az évszÁzados, íérÖdgáeos mirnkát,
amit méí óseik kezdtek ol ós ök íolvtatiák.
családJuE és a nagiyarsás iövóiéért. 

-

Szép lassan klérünk s ,,§i!óló"-be, Le-
szállunk a szekérr6l. Aíiatal dazda le§z€di aa
e.kekapát és a kapákat, ml-pedig az öíeg
Obis bácsival kilogijuk a lovq[at, odakötjükq szekérhöz, és ennl adunk neklk. utána
obis bÁcslék hozzálátnok a munkához.
Nagyon gazos már a szóló, és azt kell mcg-
kapálni, mégpedig o&,e!apával, mert lgy
gyorsabban halad, Az egylk ló ltú.zza az
ekekapát, a lovat pedig az öreg Obis bácsi
vezeti. Kemény munka ez, bele is lzzadnak :

tartani kell az ekekapa szarvát, mert
azáraz a íöld, és így minduntalan félre-
ugorna és töv€§tól tépné kt a szólót, Ha
vizes volna a íöld sokkal könnyebben mennc
a murrka, és sokkal §zebb l§ lenne a ka-
pálás.

EzalaíL a íiatal a§szony és én kacsozzuk
a szólót. Ez abból áll, hoBy egy késsel levág-juk a szólónek a kacsaít, elhajlú ágai|
pedig odakötözzük a szólókaróhoz.

&'!*

h:
|-t_

Az ajtó nyi&or§ására és csoszogó léptekre
ébredeB. Ilona néni löti be felkölteni,
Ránézek az ótára, Hü t'MÁr ./r5, most már
ideJe lesz íelkelnt. Bizony jó vólna még €giy
Bic§lt aludnl, de nem lehét, mert eszembe
Jut, bogy ma mé§ sok dolog vár rám. Meg
már a nap ls hasamra süt lassanként, ha
még tovább lustálkodom.

Gyorsan kiugrom sz ágyból és szaladok
ki a kúthoz mósakodnt. Egy kis btdeg víz
és, már ki is ment a §zemóinból az áfom l
Nem ls olyan rossz €z a kolánkelés. csak
hozzá kell szokni. BezzeÉ Óbt§ bÁcsiék
hozzászoktak már. Az ó munkóiuk tlyen
korán kczdóük és már talpon ls' vanriak,

Az őreg Óbis bácsl megeteti, megitatia a
Jószágokat, kitisztltja az-lstáüót. Áli8Üosy
€226l ké§zen v4n, a disznóknak kell adni,
mert annylrq §írnak mór, hogy ngm marad-
hat meg tóle az ember, A soE csirke. tyúk.
liba meg mald leszedi a lábáról. Azok ii
ébesek. De azokpqk az etetóse a íiatal asz-
§zony dolga, Nem ls késik az eAy cseppet
§em. sürög_íorog, be a kamrába,-ki a fia'm-
rából és már az aprólószáqok is kaptak
enni. De még most -sinbs migÁUás. M3g a
tehenek sem ettek, se nem íttak, me8 mé8
meg som íejto öket. A csorda Dedls mái
mindjárt itt-lesz. Nosza. rohan a-roc§káért.
megíer, megetetl, megttatJa ókot"

A íiatal gazda senr pihen ezalatt. Elö-
készítl a szekeret, íölra[ia a szőlóbe szük-
§ége§ dolgokat: az okekapát. a kapákat.
rlo meg a lovaknak abralíot. 

-

Még odakint íolyík a munka. én addip
benézek a konybába. Itt is naglY a sürgési
forgás. A ,,spór"-ban vlgan pattÖg a paszÜlv-
héj. llona néni késztti á ,.liüst0["-6t, Tetót
forrql és szalo4nÁt §üt. Közben öltöztett- a
kts §mukÁt. öltözködé§ közben beszéi!Ó1-
nek ts.

-.Mit álmodtál az éitszaka. Ernuka ?

- Cikkát (disznót) --íeleli i]muka, De
€z nem uj_ság náluk, mert ó míndií cikkát
áImodik. En ls regítek öltöztotni a Íislányt,

A TÁBoR §IKERE NEMc§AK A pARANc§NoKTót rücc t

A TÁBoa MINDEN TAGJA rntntő§ A TÁBoR §IKEBÉfrnrl
B
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í Tizenegy óra íelé aztán már abbaharvlák
az ekek_apázá§t,_m_€rt már a nagy melÖi§en
e§_a nene.{ nunkában nagyon elÍÁradt á lÓ.

jtp. Dc csak a ló l Az emberneÉ nóíri ffÜáilpin€nni, az embernek bírnia ketl. Ha csaktlgy.íéligmeddtg, hol pthenvi, trói aóirozvi
c§lnelnax a munkát, akkor nem lenne a-télen

és_a nehé,{ rnunkában nagyon eliÁraat Ít-O.

i"í:bT'.Tfui'íJi'f,Tifr'J*f&*HJl'.X'i;
pin€nni, az embernek bírnia ketl. Ha csak
!9J.{9l$neddtsr }ot ppenvó, trói ááigüii

a télenmit enni. De a ló áz másmlt ennl. D€ a ]ó az más l Annak oíhennlxell, m_ert ha v me8dögltk, akkoí aztánnya8untron a bal. Nincs nénz mÁslknt
xeü, m.erl na !z me8alÖgllk, akkor aztánnya8untron .e baJ. Nincs pénz másikatvenni, ló néIkül fredlg nem'le}ret iánair;
ool8o.uru l r§y aztán mlg a ló abrakol az

_*#}t"$t iíiíl"fnt i'í,,iliíf"l,x
Lassan elérkcztk a dótidó.
Leoltink egy ía árnyékában ég etóvesszükq, tari§zrr_yát. Szalonna,, kenyér, szilva az

€Ded. ullx na8yon a nehéz munka uÜn.
_ Evés közben, amint oldalt nézek. látom.

Tfi . ""ffi! 11 Hí§f, l,i3*:sf#le-l,r'etj
delni, vag|yls §zopni.

§béd után, úgy egy óra lelé. felpakolunk a
§zekérTe és indulun} hazaíelé.
_ .Ottnqr} kezdódlk elótról a dolog: a jósz{-
$ok etetése, itat{sa;
_ DélutAn aztán uJabb mun&a líérkezik.
+ Tnilt héten megápott_a, learato-tt Duza,

cséplógé
és_ lqzq,hozták szariani. 

- 
nlaúa 

-ÜÜi Ío,iT
:séplógép, elcsépelnt. UÉv neci Óid 

-iórcc§eprogep, elc§épelnl. ugy négy Óra Íelé

*ÍfJrilíÍ""'meg is érkezik, Félóra mulva Vacsora utÁn körülülj0k a ..soórt'' és
beszélgetünk. A kis méc'! mer a-ttz vtláaa
hatalmas árnyékokat vet a ialra, A ViÜ'
kuty,a itt._fekszlk a lábamnál, lábait elóre
nyúrtva állát ráíekteti és rtqv bámul a
túzbe. Emuka a bölcsóben üt;-és ..renqetl''
magát. Az öre8 Obts bácsl 0l'a kíó széiten^
íelét. s két tenyerébe haJtva, nézi a mécó
vrbr{!ó lángját és lasian,- vontatottan
beszél :

- Blzony ílyen az élet mtnt ez a mécs.
t,'grál, halladozik, küszködik a hatalmas
sötétséggel, és egyszer csak íú éíyet az
ember és elalszik. lltost ls íúrt eíy€t ái Isten
és kialudt egy magyar méei, űéghatt a mi

Ezalatt a íiatal a§§zonv meg-
íeji.a_ teheneket és megeíeti é
apróJóságokat. A dlsznók ls rí-nr}, ho!íy maJd íelverik a házat.
_Y_an. ám dolog, alig gyÖzzÜk.
Most meg rÁadásul. ltt' van eza cséplés ts. IllAr ieállt a déD_pr pédls rakodunk el utána.-Éri
ós§ze§eprem a széjJelbullt buza-

iffi ;ííi-,""T#unló".l1"oit'inl
c§lék_pedig bordJák íel a buás-
zsátrokat a psdlásia.
. .Mlkorra ezzel ts megvagyunk.
B€§zeJr v_an a yac§ora ts. Beme-gyünk,a konyhába és hozzátÁiunk
vac_§orázni. Forralt teiet. süli
3zalonnát és kolbászt. ütÁira ne-díg, sztlvát eszünk. 'Mosi eiit
csaL iól az étel, a, eíész naDl
munka után. TalAn méi odshaia
6em ettem ilyen jót.

_ Óbis bácsival leülünk a szllvala Árnyékába
{§ onnon nézzük a cséplést. A nrunkások a
regnagyobb gyorsasá8gál dolíoznak a hatat-
mas porban. Akkora a por. hóív tlz méterre
ir ali§ lÁtnl, de ók csak- d<ilgoiiiak rendület-

l3iltl;ffjl"* jf§sf,,"T:fl",l#*iT',;";,ffJ
tését _kell biztosltantók. és összeszdrttoit
száJjal némÁn dolgoznak tovább. Csénlés
közben nem lehet az er6t mulatásra oáza-
roln!. A munkAsok örlllnek ha éste á [áiát
tövében lelekhetnek és aludhatnak-űíí;i
négy óráig, hogy aztán kezdiék elólról*-aznégy óráig, hoc} aztán kezdiék
egészet. Búg,aósépl6gép, íolyik amuilCa é§ l8§s8n*ént esteledik.Hat óra körül naíy ostorDat-
to§ással, durrogÁssal-és hatalinar
podelhdyel megérkezlk a csordá.A le§elóról szómlasan hazaíött
állatokqt _ ttatni [ett. Nosza -síe_

tünk ls Obis bácsival:a vödrökért,
€s . vlsszüI( nekik a vízet,
azok_ meg csak rigy nyetik,
minthg mfu QÉy hetá"nem ittalivolna. Utána e§y-egy vasvillá-
val almot hordunk alÁjtÜ.

Kormányzóhelyettes ü'runk. Küszködött a
sötétségge|, teljesítette a kötelessécdt. és
meghalt. O nemcsak szóval, hanem téttal i3
mg8yar ember volt, és ember volt a qáton.
ha arról volt szó, ho8y meg kellett mut-atnl á
magyq:ságát.

-. Csak ml lesz most már velünk - kér.
dezi a ílatal gazda, - ha az Isten'ttven
csapásokat mér ránk, hoÉy mlndin a lea-
lobblainkat veszi el tólünk ? -

111. Eró cs. cs.

NY.6Y.
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AHot KoDÁty zoHTÁtrt EIEMISTA VoI,T...
A MAGYAB c§rnrÉsz gr*z,ÁptoL'KooÁ1 v :.9lrÁx celÁ*-o, .l,r"u";Á.;.;;
_ _ 

Napsüteses nyári hajnalon sállunk
ki, a vorratból a galántai vasúti állo_
[na§on.

A tiszta, rendes közsés ,képe ünncoé-
lyes: fellobogozott házór vezet a bel-
területre. A kifüggesztett hirdetésekből
Iátható a szolcatlan kep oka, Kettös
tinnepe van ma Galántának: Egyr&et
H6sök Napját, másrészt a maűát ze-
ne, az új magaar élet naEy-'alakító
mesterét, Kodály Zoltánt üűeplik,i ki
ma tér vissza ide, hol elemi 

-i§kolá§

éveit töltijtte,.

ünnePí előbészüIeteh

A régi népiskola udvar,ának beiára-
tánál díszkaput építenek a cserkéizek,
a parkban nasy sür§&sel-forgással
széksorokat rendéznek, áobosót ácsol-
nak, mikrofoni próbálnak, mís az is-
kolaudvaron csenső cverme[hanpok
próbálgatják a,,Fe"lszálÜtt a pává'\.
_ A nagy elókészületek befejtződnek.
A várakozás nehéz percei után felbúR
az autóduda, jelezve, hogy érkezik á
gépkocsi, mellyel a mestei-az állom;ás_
ról a községbe érkezik.

Megérhezík az ürmePelt
Nem is egy, négy autó fut be s az

utolsóból szátrI ki Kodáv Zoltán. Ámint
a kiieség elöljráróinak blaatáuc belép a
régi iskql+ udvarára, felhangzik a
,,Páva" dallama. A mester mcá*ttr*
aitó mellett, nem me8y fel a siámlra
elkéseitett emelvényré, a helvbeli és
vcndégurak csoportiában. LenBrvelfa_
lussy József espéres-köszönti a,lOzsés
ha.iclani iskolásgyermekét, akiből Ga_
lánta és egész Magyatowzág büszkc-
§É8e, q világ elismert müvésae lett, de
etm,oqdja, hogy Kodály is büszke lehet
régi iskolá,iára, ítert'az a cseü mes-
szállás alatt is megmaradt minden e'Í-
nyomás ellenére kereszténynefr és ma-
gyarnak. A tankerületi kiiályí íőiEaz-
gató nevében dr. Serényi táü!.yi" fő-
tanácsos üdvözl.i az új 'magyar"'ének-

kul,túr,a, az új iskolai enefiÓtátás,- a
magyár ifjrr*{g apostolát. A cserkesz-
mozgalom es rcgös rend képviselőie
arról a munlcáról emlékezfu meL.
amellyel Kodály irányt és példát ,nÜ:
tatott a formáiában és s}ellemében
teliessé mag,atiá váló és masyainalt
megmaradó cserkészetnek
_ _A _,,nas}rok" után e8,y fiú & loet
leányka lép elő s a py-ermekek nevé-
ben fogadálmat tesz,' [bgy megmarad_
?qk ?z_igzzí_magyar zene, rnagyan dal
iránti húségb€n.

A,,tnezőtlábos hísPajtások"
Végül három mezítlábos Eyermek

mezei vadvirágokbót álló csotcrói nvuit
át. (Kodály az [. Bicinia Huqcaricát'a
galántai m€uítlábos pajtásoknált aján-
lq!!u. . .) A meater itieszi a csoÉrot,
pillanatnyi meghatódott csend i
pinth.a _egy könnycstpp is remeg,ne a
hosszú ősz szempilláfo{r, - de"azért
mosolvogva jeg.vzi meg: ,,Fejlődött a

l0

világ, mióüa 6tritt jártam. Akkor na-
gyon soknak nem volt cipőie, most pe.
dig hármótok kivételévef Óindenkiriek
vatl . . ."
_ Néhány népdal elhaogzfua után Ko-
dály válaszol az üdvözIésekre. Ámint
rnegszólal, elosalik, feloldódik a feszes
ünnepiesség, |4L r1uu" meleg, együtt-
érzó, emberi közösségre teremt, amely
megilletődve lrrallgatla Dagy ianítójl
szavatt.

Amint visszaiekint a multra, lcis
gyermekhé válik, ,,talán olyan kicsiny-
nyé, mint ez a ikis kopasi itt" mutát

nepdalg:yüitessel is foslalkozik). T&b'
*Lajqs h_ódmezővásághÖlyi karáag"y és
Polák lrnre igazgatí- vezényKével
művészi előadással. isazi ínacyar temo-
lq.i áhitat levegÖiét iárazsolták
elenk és a nemes, -klasszikus magvar
zene felekezeti különbségekre nem-'te-
kintve olvaiztotta, forrásztotta egybea lelkeket a magyar Istenkereses6en.
Hozzá f ohászkodísában.

DíszközgyűIós

Mise végeztével a kepviselőtestiilet
tanácstermébe cyüiti a vendégeket a
vendéglátó előliárósag. Nacv élienzés
íogadja a bíró Úr bejélentése"t: Á mai
ünnepélyes közgyűlésnek csak egy tár-
gya vaírl a kepvise,lőtostület előzetes
egyhangú határózata alapján a Ga-
l4nta község dí,szpolgárávl vírl,asztatt
Kodály Zoltámnak átádják a díszpol_
gári oklevelet. Dr. Kutliy Geza felső-
házi tag kifejti, hogy Gálánta ottől a
pillanattól rnég több joggal tekinti a
magáéna-k Kodály Zaltáit" hiszen most
már ő is a ,höaségbe tartozik.
Mit jelent Galánta Kodáty Zoltánnah?

Á mester osendesszavú. szónoki ná-
tosz nélküli felelete volt a délelő* Iis-
kimagaslóbb élménye. Elmondta e6-
ben, hogy itt, Galántán jött r,á, hogy
a ma§yar nem barbár, ázsiai horda-
ként jött mai hazájába, hanem a világ
másilt feléről nagy kultúrát hozott. Itt
isrnerte meg az igazi magyar népzenét.
Ha nem itt élt vo,Ina légfogékonyabb
gyermekkorában, talán csak ióval ké_
söbb ismerte volna mindezt Tel, ezért
fog Galánta is a magyar népi kultura
kibontakozásábalr q megújúlfuában kis
pontként, áIlomásként szerepelni.

A Kodályre jellemző közrletlen, ba-
ráti hangon, de log:ikusaír, ,tcövet&eae-
teserr elunondott beszéd az eddigi iin-
neplő beszédelcnél sokkal iobban rá-
döbbentette a hallgatóslfuof arra, mi-
lyen nagy kérdések, g,ondolatok, pro-
blémák mutatkoznak meg Galánta rnai
ünneprrapján anna&, aki látó §z€mrn€l
néz. A magyansá6unkra, magy,ar sor-
sunkra és kötelességünkre ébredes né-
mává vatázsolta a zsúfolt termet, min-
denki moccanás néllciil tapadt szemével
a törélceny, halkszarrrl eúberre, aki'a
magyarság egyik legrnagyobb otr}opa"
munkása & tanítója.

A rajzokkal, a cseh megszállásból
átmentett régi pecséttel díszített ok-
levél áqadása utáa a kózség venóégril
látta a mestert & többi veniiég&.

GyüIebezneh a Mátyusföld aPr6
magyarjaí...

Már ebéd közben hangm kacsiaör_
gés, ostorcsatüogás, érreksió haltatszott
be az útról. A vendégsereg kitolaintve,
hosszú-hosszú kocsisort látott: feloánt-
likazott lovak húzták a gyennekÖkkel
telirakott szekereket. Á délutárri €ne_
kes ünnepség szereplői jöttek, gyú}tek
össze a,környező falvakból.

Kodály bolép volt iskolájának udvarára

az egyik elemistára. Ragondol régi bai-
!{19a!ra, a galántai paiasztgyerelelrré,
kiftkel közöa szeretetben &- sondolko-
zásban élt s arra kéri a töító§ácot,
nevelje, tarrítsa az ifirlságot minél iÖbb
énekessé, hog,9, mi€lóbb -eliöhesseri 

az
gz id!, mikor a ,kottaolvasái éppen úgy
hozzátariozik majd a oüvéliséshéi,
mint az írniolvasrritudás.

A réeí ishnlában
A kedves, megható kis ünntp után a,mester beiárja a régen látott-öres is-

kolát. Előveizi a rési naolókat.-fel-
iegyzéoeket, régi o§zúlytáisairól' trét.
dezősködik. Lát§zik, eievenen ólnelt
még gyarmekrkori étményei, benyomá_
sai és nagy örömrrel feilezi fel 'egvik
régi'osztálytarsát, alrivel azonnal hÖsz.
szrl_}osszrl beszélgetésbe kezd,

Míse u Hősökért- 
§ok idő kellene ahhoz, hogy e gaz.

!aE, változatos, termö élet 
- 
élménvei

kitáruianak a régi jóba,rát elótt, de
az idő stlget, féltizet harangoznak s
az ünnepló gyülekezet a templomba
_vongl, hogy a nagymisén a rnagyar
hősökért lmádkozzék. Szertartiás köibe,rr
hatalrnas= erővel, szép kidolsozásban
1epdül meg M Ave Maria CI á Parrge
!ingu1, továbbá Halmos egyik zsoltái.
feldolgozása. A Hanza_énóickar és az
egyházi vcgyesftar Szőke Péter hely.
beli karnagy (ki e5yébkent mátyusföldi

k-L
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.t Híll:ii]t.ri clelnisll'tk az .isltollt

Már ez a kiiiönös jelenet i"- érthe-
tiicn fc}csigázta kívánisiságunkat, ami
rlélután íélnógr.is {úrtil lnlndenki ol.
dalát. amikor nrcgkezdlirl,:itt a nagv
nÉpi.skoIai dalnsünirepóIy. A iáras T-l
k;izségének: 1,Ir:rti, Nemeskajal. Ne-
Inesneirojsza, Tallós, Alsó_ ás Felső-
szeli, Vára. Pozsonyvezekeny, I{idas-
kürt, Ncme skosut, 

"Vízkele t' és Ga.
lJnta apró magyarjnit. kb. ezer gyer-
rntket gyüitöttek őssze a rendezők|'Za-lai tanfelügyelő úr kezdeményezósére
másutt is tartottak dalosnapokát a me_
gyében A mai galántai iinnepnek külö_
nös je]entőséget ós fónyt KÖriály Zol_
tán jei*nléte adott.

Szép, füves, íás ,,parkos" térségre
vezet bennünket a rendczőség, Fá}k"ör"
ben szrékek, előttük hatalmai dobogó;
a háttór a kastély földig záselókkat Üo-
ritott fala, §zinte ideális hely az ilyen
ünncpsógek részére.

Kezdődik, a tlalosiinnebély ," ,

_ !íáIq Istennek, a szél elfújta a sötét
íellegeket a nap elől o így'zsrlfolásig
megteli a hat,almas nézőtér. Zalai dr.
úr bevezetőiáben elmondja a dalos_
iinnepek keletkczésének történetét és
célját: a ml.gy{rr nepdal visszaadását
a nlagyar népnek s elterjesztését a kö-
eéposztály körében. Eet á rnunkát csak
az ifiúság tud|a elvégezni, az énekló
ií.iúság. amelvnek mozgalma átcsapott
rnég a trianoni hetárokon túlra ii s
aw,ely al. éneklő 

, 
}íagyarország égbe-

nJ,ulo ptramlsalt epltl.
Az ezerf{sn,vi szereplőgárda és a

tötrbezer nező-hailgató éljénzése között
állt fel ekkor kodály. hosv szőlion az
if iúsíqhoz és a íelnőtt hiílgatóúghoz.
Ázt hitte, elevenen rrem éri 

-meg, hogy
ennyi magyar gyerek ajkáróI halfiá
egyszerre fe]zendülni tőllbezer hallgaló
elött a magyaí népi dalokat. ,,Szinte
álomnak vélem s ha majd többször
,megismetlődik, íogcm valóságnak tar_
tani." Visszaemlókezett arra, hogy au
itt .szercplő íalvakb,an járt előszöi nép_
dalgyüjtő körúton s talán itt is várt
néhány öregasszony. akiktől. mint szol-
eálóktól diák koráhan megtanulta a
{nasyar dalokat, arí,,elyeket *okan csak
vadkört,ének tartottalg § csek sokára
ióttek rá, bogv édes méz a m,agyar,ság

lrJvtrliil l'izct;.

szárnára. iiiete legnag1,obb elógtótele,
hrlgv tna rtrár Ininisztel mnndja: a nÓ-
pet *enrcsak lanítarri kell, hanem ta_
nulni is }ehet tö}e,

§zer gyermeh k"órusu

§s folyt a hangverseny, zengett ,a

dal, Hallottunk mátyusföldi, kurúc- cs
katonadalokat. tánckánont, láttuk a
kecske és kert kerítőjátékot, az, egy-
szeri királyfi törtérretét és a iücsói(-
lakodalrnat. Nusy tábiák hirdették,
mlelyik iskola, illetóieg iskolák együttes
kara szqrepel. Érdeklődni kezdtünk a
íalvak iránt és kiderült, hogy pl, a vá_
raiak csak öt hónappal későlrb kerül_
tek vissza Magyarországba, mint a
többi felvidéki terűlet: nekik rnaguk-
nak kellett úgyszólván kiverekedniök,
hogy visszatérhessenek.

Kattogtak a iénykepeziigépek, külö-
nösen mikor az összkar. ezer gyermek
aikáról han5zott egyszerre az ág {e|é:

Énekelj rnag}ar iijúsúg,
Míg a netnzeteh meghallják
S jabb hajnal uirratl ránk"

Áz egyik szünetben két diószegi kis-
lány emlékalbumot nyujtott át Kodály-
nak. benne a szereplő iskolai ének-
kalok fényképeivel, Kodály nrindjárt
atlapozgatta az emlékalbumot s a két
kis,lánnyal együtt a képek fölé hajolva
nézegette,

Orömmel láttuk, hn§y a hangver-
sel]y nresmozgatta az egész környékei.
Szintc a ma jálisokra emlókczteútt a
nagy felvonulás, lobogó szalag.díszek.
c§ak éppen a dalok voltak -rnások.

mint .az elnyűtt, ízléstelen slágerek,
Hosszú évek keservcs munkáia 'iudt*.

c]érni, hogy magyar móclon'' turi ják
szórakoztatni népiink nagy törneqeii

A gyerekek hözött

Hangverseny közben beszéIgettünk
a gyerekekkel. Fiúk, lányok, liventék
lgrhalgúan állitották, hogy saeretik,
ismcrik az ilyen nótákat, hcgy otthon
is óneklik őket, de a lelkiik, iziesrit at-
alakulása m,ég nem teljes, nrert a ci_
gányt, Palnikámot stb, is gyakran
szópnek tartották.

Remóliük. több helvütt, töhb hasonió
dalosü,nnepélyről íogunk még hallani.
rcméljük, majd ez a hel,yzet is megváI-
tozik, hiszen látjuk a felettes haiósá-
gok megértő támogatását, a §evelő tó_
nyezők össeefogását, amely katolikust,
reformátust és evangélikrrst, ] 3 falu
tanítóit egy táborba hozta össze a rna-
gyar kultúra érdgkében vívott harcra"
A galántai ünnepély biztató kezdet-
amely a felvidéki magyar nep gyöke-
res zenei me§magyarosodását, rrissea_
masyaro§odását vagy magyarnak meg-
rnaradását sikerrel fogja szolgáini.

19{3. mójus 30-a jelentíis nap Ga,-
lánta számára. Kotlály Zoltán meg-
jelenése, a gyermekekhez való több_
szöri szólása buzdítás, bátoritás, de el-
kötelezés is. Kötelessóget ró a Máty65-
J'iild tanitóira, önként váilalt munkát
kíván a magyar kultúra, a rnagyar if_
iúság és a boldogabb jövő órdekóben"
Nem,csak nyelvében, értelmél:ren, jelle-
r*ében kell nenr,esíteni, müvelni ae if*
.iúságot, hanem szelle,mé}ren, {,eü,ésóben
isl Reméljük és hittel hisszük, hogy en-
nek a kötelességnek neínc§ak a mátyus_
fóldi tanítóság, hanem az, egÉlsz,, orszii6
ifjúságnevelői áldozatkészen. Istenbe
és m,agyarságunk, íajunk. népünk nagy
értókeibe vetett hittel ele3iet is íogunk
tenni, Mi, rnagyar cserkeszek pedig
ígórjük, hagy ebberr a munkában S"
törvényünk értelmélren, ahol cs*k tu-
tlunk, segítirnk.

lf i. ?arcsalrny Zoltórl

"a PgrÍv§xQ§efeníésef,c Qecrrídsdrr{rtí §o.íúrtdeie rndins 4. uaÜt*á ,urr*p lbe ;rern 
'für{töí' 

§*§eníó§eífbí §§crrráfir kírrdi€í*k-

}tllrorr urita:| rllíl}€ll rufse ?
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§ lr}íIrttill HlIxrtGlril ürvÁrv rulnc
- Netnl. tudbm, nagacn tdi aa aiierrí,.. Tutlld lllritl ír§a

naga alá, tbtal bar<ítuttt.

- á, att norn lebatt - tlllakomtt ?,otrl,
_ = .Uoualt Ál önlög een *é*l ,., Irla cealc egéezen Wtrolr"l
Ett aál,ialom a |elelöcaéget.., é, tnooőn obaeÁ al a retűl
tégre. §em hell negijednl .., IÁthatia, menngíre odansatt aauilonl

zolt tlállat atnt:
- Ea a néruöh úrnah ló, toelsem igadv nlndafi, - ét

aWhanaar|totta o neoet mégí,oz?ó tlt-oad,* Kösaönörl ,,. 8at pedtg ,nagó,nak alnm egért o cah)es-gégért - naultott Zólt íeU egu ,t)fufuatírl aadásaWat, Pat
tosa? 9Qu_t! atn|lgmre nár régett aóguott. Bőrtahla Wltán
f,ogto körttrl a íénae*, erfu petlgét &-úga Qol,t fiebcsőná|,rJa"
högu_ g ilaréhut!ru h |el lehetett tüageaátén|.- 29ll habegaa Mptt hötzönetat. Esaébe aeil lutott oisaza-
utaa|tan| aa atdnühot, anngllra meglepto a &tag és azéd,e-
leglle hdgata el a azoút, nlnt eöbb a hordór,

Eoradth mérnöh nocolggott, mínt altírelc a4eú üOae aorl"
§ eleslppentette a belelentőlapod, r<iítllt, rnegle{egtettő 

*a 
leua-gőb€n, Aetón saé.pen öaaaehdltőtta éa' á aeőbébe:csüatatta,

_ P_akt!tt|| u!!ót ép{lgu haaanál,ta, mi*t o többtt,"de ea eL
herülta ZoU ltggel,ú.ét, mert o kéct torgotta a heáébe*.

Y. Crlllagnézécb6l fakadó clhatározár
. Á hl|ecaített ngugryéhekben ültels a kertbet, saemben egy-

tanlssdl:. gn2lg éa íla.. Bóiuh pennetezett az eaie, nlnt pűía
atlnooatü, Á ilenelléreh dariboeon röphöiltetc etbaei utitt. e
tdlc hólsad,tan lloattdk ,a |orró tnptól,rnegguöta* kpeleikót
és üdul,t dlnm?g, _lnerül,ue sóodroltáh tk*íÚ-Ős6 utótt.
_ : {! sl!ütt l,ennl, angulafuw - törte ,rleg a. al.aó csewilet Zol,t,

- iXó blpanu, ílam..,
trol,t a wbdt l.óbdata, de aetdn, dbbahagatd, mert nem íllett

_ Áa_ egrctbohrok. at!átt szeútióttosbogaíal; ipániiv aord
téng|qtehet a cslllagok ielé, Áa éi tónú;ar iu"iiüi-i"rríii-gattak aiegad,; §p,olc a calllagoh lát!álc Písta bótadmat,.. és lótiák
azt a eoh-eoh kdtottát ít, tnecsee, títl a határokon. itcli é;li;ia n| nauoalmunWrt lcüeilenek'... Áriit,- tw;u' *:;őir;i;;";
uaeeardnla, d hénuelnlesen berend.eaett,'bélré; natíiiőűi- aa
?zért,,lc, lwgu mast scent ngugalnrnbo; ülhei;üni'éÍ ;;;ŰÚi-
Le!{|k_pq_4q eeodllatoe lúrpítjtit... - fa]radt lcí önhénytetenülzolí lelkéből d enllomás,

Rorlrya naujtózltoitaa dllt íel zol,t lábai meltőt,
- Felcerel, le rögtönl - parancaolt rá, a íÚ.'

_ ^!.,,ltutgg.,engedel,meten telcüdt otssza és kbl"'elülső lóbórahaitotta íe!ét s ílgy leste á gaadáidt,
Zolt anllhüI, _lnou ltérd,ezték rsolna, tolstíbb fotptatta aqnOgheadett' beszéd tohaWt :
Á.,t4,borban,.a harnlsailó,tűz parazsu metlett'ggahran né-zegettüle a cslllagos eget. Flóra'tandr ú,i, 

" e"íőűiűíriő,azt maldta a cúllag_oa égre: Áa Isten patástia; űőő"-;;ii:lag ega-dua drógakő raiia.* Iluen ezépeket mondott?
. * l{pgtopí,tott bennünhet, a esíl,\agok n&ggar meaelreis.,, Mőccoda í.ae,g, zamatoa elneepaéaülí nan ii-íi U;;;ő;ű
ryqk!_ Iátiq .anguhdm_a,at a szelcératahÚ Űi ŐŐnűgőÍ"Ő[áég közcpétil kíesá,t le, iobbra: az a, GőtűöÍ:;;Űe;;.-Öb;;
ismerl?

- kl ne ismernót
-,A maggar palasztpah, a pusatd,t pásatornalt a Gb'tvölmut at t a az l.dót e..a_e, 1d e1 a ilág oc é i te z alaltcői.- Áűk; á őiűőirúdia lefeV hailíh, úi twp haiíala eitáúati"ő-iúr"űíre:

hében, Pontoean ahhot_.oan éjféI, atnlkor a Clöneöt ,miaűNndsodlh'csá|,\aga mellett _kíguúllad egu dpri isittáiocrÜ. rtj-béres enneh a csíllalmak á-nete i"n"íti"- i-ő'űtrőí"';;;;őlúj utak felé,
Tá,g:llt tlupll,kiltkal szeml,élőiltek d nagassógolt, f el,é.Jal de saép.,. * sóhaltott .tlhosú.
- Ea a Göntöl, hátulsó két csillagdnalc ttillotsdotít ötszötö-

r ö a e n _tn e g ho s a zab b í t i ult, r dak adunlc " 

" i ltt áő t-' §áiű : 
", 

ŰŰŐ' Ő.Tőle nea n esl?€, pa*tosan ad ég köaepín úael, á űaűuá-rolt-*aíllaga.. lo§e tiíiik le aa éa-rőI a{ ő "íriía;y;;;ű;;"
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?oguog, Ftggel bennünket tó idöben, rossz iübett... Á Nsl-torolc lítr&ccíl,\agfiah ,inndtdk t ázt beaaéIih: ott oai ht-
|uukasztaa aa ég toteie E aaofl keresatül. tekinh l,e az Úústqn
a, íöldre ée nézi tnít műlsel,nels ar enberek idolenm.,, ftppat
eaért sohíéU o Menngorsng abla:lcfunlc tE rraffi.diól§,,.,

- Beaaéli toltóbbl...
Á bld tel,í lcéppel, b{lit elő o tdlc lwronáia mögül a aeélis,

bé|c íénngel, íoszíoreszktilt minden, hoaá odaszórta íénunualdli-
iait, Á leoelelc ezerngí ezíistpénzté aűtozna.k ót a csal|a égi
csaoargó csókiadtól.

- Moaol,aog rónk az Isten kaló"csa.,.
- Á lwW?
- Á2.
- Arra leíelé a Yénusz ragao§, Ea aa Esthajtul,í csíl,Iagl

a pdsztorok. oadlegeltetőnak kíoidlt, mart őt tartiók a ctíllag-
naúi őráiének ..,

- §ose h,allattan ennuít a esílWahról.
- Áz a pdrasan dlW hét asúllag ott a Boitdr-kettőse, d

loh agró, csanóbaaerődött pedíg a Fiastutlk, ,mert hasonlíto)
tlz"lc a hotlós körül ugríndozó his ceíbékhea. Fal,uhelgen, Csí-
béstúlúkiak ía ,rlonüá,k. §ok hellen Fias-csiU,ag g, neae. á"
tégó ma.gaarolc freteaéng calll,agnak azóIongattdk.

- Amot,tam hungorog a §píriusz, Eesaket e .r.aggogása,
azért a nép rnesére trwltrafuos le!,\te el,neqreate Árualeó,ngpí],latl-
tásnals. Áa aratóh §ónta Kafuímah neaeallt, alaí blcegue, ile
őparhodóssal,,tlászí a kasásohnhk a |bwm el,ed,elt,,. Á harcoe
trugwrok caataelóttí éltaaokdn sokííg el,nézegettélí ezt a csll,-
hgot s h,q íénaesetl raggogott, ngugad"tan baitottd,lt, ól,atnra
tejübet, lnert bíztalc a gaőaal,amben: a Térszemű csöl.\ag rd,iuk
ll1tpgolgo!| és e7 d,íadalt ielentett .,, Á tatdr-, mes á töiölr-
aíM.g büidogóí, Btíkóczí kúrueaí a Buidoeóh úimpásdnah ne-
aezük e tttikor neglelték hutató azemiikltel aa éie*, könnuet
mdzoltak seét horrna.a-ökl,ükkel s hazasál,h a lel,hülc az el,-
laggott ottlwnba és ,rnegtoltelí, rcm&wséggal, .., kittel, . . 

"

- Eaeket mhd, o parancawh úr twndta?
- ttönd.,, Nézae, anuukám, aat o köd,saerű 'sdaot ..,
- Á Telutat'
- Áat. Ennek odn aatán ,,"aoh|éle olneueaéae, Iltottáidk

Csaba kirdluíí tútidnak. Eadak-útiónak. fl.utlok-tttjdnak.' De
nekem legiobban a saí,óembe rnandolt eá az elneaeáés: Ealott
maggarole utia.,.

?4lí_el.halrl,gatott éa_ú.gu eaalctld,t lröaéiüIc a csand, tnint
egq |áthatatlan ülsegfal. Itítdketteh egyaalakíre gonáol,tah:
a halott .apdra, alei,t glil,gos harctéú seiesiil,éséne.d kölletkea-ménge uitt eL kőzülüh néhdnu éaael, ezelőtt.

Ákosné szólalt meg aohdrá:
- ÁIskor apód, ta Qzon a2 úton tnent aa úrtsten eté ...' - Áaon, .. , éa néaték a csodálatos utat, ,ttl,í,ntha lába-

ngorú.t her*ték ool,na annak az embernek, akít, mí§ csalc
emléke él, öröhlcé seeretnl fognalr.

- No, meniünlt al,udnő - sóhaltatt Áhosné,

- Caak raita,
- I{íluen embernek tartla anausha a mérnök urat?
- En? De mVrt kéril.ed... íluen hirtelcnül?
- Ceak... Egu íeiléI, alatt lakunk, laulcsa oan a lakds-

4r... Nem tnind,egg, hogu l§dt eresatünk m,agunh tcőlé, ,még
akkor sem, ha rneg ia íízetí a szobót ...* Lehat, hngu tgadad üafi... Kdr ngugtalankad,ntr, &en-
dee embemek tartam. Ktssé seótalon, edrkógott terméazet.
Mőntho üaalmotl.an golna. aa emberekhez, míntha dltandóan
töprengne aal,amín a salnte ,,negríad, rtíkor saólok haaaóia.,"
Sokíél,e,etnber qran a, aiWgon. §ggík ílaen, a qú,sllt olgán,.,

- talakogu tgu Uíton én ta. Ueóaaí\,om, elÍsaaí mei-
gwyr{lsítottam ée ellenszanlles oolt, d.e magod,ltoaott a, aéle-
méngem... Talalní titkot lrcrdoz na.gd.ban,,., és gganúsat
érez a seímato,rn..' .

- Miesod,a kífeiepést haszruílsa tuir lnegint? Satrmat! New
gzeretetn aa ílaeaíalta parlagl rnegagllolínuW,ek!

- Ulaan, anguakd.m. Ep a kutga-őrs szótdtdból aaW.'
áltkar szoktuk mandan| ha gaan{ts eseméngeltet tapa.*ztalutlk '

és ,tséOére akarunb idrní a ilolgoIl títokzatos íalg,dsónak, mínt
iósdimatú, éber kutgd.hoz illik ..,

- M§ gaantlsat éseleltél a mérniik úr körül? Eísá.on még
ai<inükat ís lwptól tőle,'Á leskelőclés nern úri szoltds, arra
előre ííguetlneztetlek " .,zolí etreresztette a tüle nellett aa utőbbí őntelmet" lsalg
az elsőre íelelt:
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- IIbgy rntt észtrelteml §o&cú.,, de nem b|aon"gosat és
,arról, mpet nern l,s beaaélelc, mert lát*m, angulka mór rnald-
nert fiállú íogad,ta ,..

- Jobb le, hq, ha|,IÜatsp. Nagu tttlcolód,aó. örül,ölt, hoga 6
uette h§ a lakl,st. Előaőleg lcéű őaben ís erőezalwshodptt ega
§ganú,a alak.,. Mít tud,am én hicaoila, mtegd,a?... Á nauét
ner* is értettom, d,e a borgöFt awúl tobban éreafutn küírouv
laní lehe|,\etén, Az aolt o guamús alahl Bl,őaő la|úso ut&n ér-
deklőd,tem. BorzaEzló, haraagó il,etletésaol, nnnd,ta: twrn'.híapl
el, naggsógoa aElionlt tudatn, d,e aaéft mégis ígaa: csőed-
hunyh,óban laltom, finart ".. lnert ... nekenl úga tetsaík. Ála-
§osüfl .tneg aal,tam üedoe, ál,íg crdrtatn, hogu tdaoaaon és be-
adrbassa,,n atóna, a Input, Bó.tltarn, Mgg bqBresatettart, Mdn
sod,smr, rnlkor becgöngetelt, netn ís nuítattarn kí nekt aa
ajtót, a^e ablahott, kweaatül, atasőtottdm el,. Ner* akort tdaozní.
Tégén rend,őrretr fengegeMd,atam. Ekiutötte o méreg e saínte
rdm ,vícsorgott d,üllében, úga spísaegtc:* ?aMn blzonu íél,, lngu laütöm, oagu hírabo!,ottl ,.. eny-
ttui,ra, még nem sü1,1,aed,terfu.., -' és öltölbeszorult lceaelckel,
tóuozott.* Boraaaató aol,t tlam! Bonasató .., trtost do oégngfut
a, hdtq,rkon a húeg, kacaah rd.gotldolok. Ma ís eltnent a h,daunlg
előtt és sötét tehíntettel bdmul,t a naőtott abl,akra.,.

- Miétt nem saótrt malqetn, angukdtn?
- Ltitod, oa a gganút enlber, nem a mémöh úr. alcí Icí-

fípette előre az egéaa hónapot, peilőg jóllal, elseje uídn oette
hi, a *zobdt. Nem alkudozott, nern erőszahoskodatt ..,

ÁI@snÁ láradtan í elótr|t,:* Na mmiűnk a|,ud.rlll* Míért nern beaa,éIt erúl előbb, angultárn?
- t{em tartottant íontosnal§ az egészet. Yau m,ór féríi' a

hdpban. Ntnas ,tltől, íéIní,
_ - Pedtg ge i_lyen ggarufu,al,allohra akkor ís üguel,ni, kall,,
lta, nem csíruilnak semmít. Sohse lehet tudní.,, --

.* Bíaon_g, erre gondol,tam én le rna, mlhor l,dttarn fenge-gető nézel,őd$eét. Mtt ttldom én, lcíbefu ;ní |,okih? ,,.
- Mold tnutaaaa rneg al,kalomad,tdn neheffi.

__ - ft, ha, l,gohözelabb erro. ahlletetl,enkadíls, megnéah,eted,.
l\o, tlg rrnrr1t n df |gnzd,n ,naniün]r.

- Angultátn, még egg pllla.natra...
- Mít alwrsa?

_ . * Yglna egg ötletam,., * Bdmutatott höpben a kertltl,dlra. Aaelő_t_t, 
^!g 

ataia éLt, a caelédség takott átten. Mo,stiresen du,. Ures bútordarabok bftslahod,nak benn el,haggatoa.
fu:!.ho, a,lel*,para*ztcgel!!, 9 konuluíban alsgltt, ntőít-- Úikíilön teilél, a]att kűní, Iied.őa kis-íalust ,gaerehÍainú aoatiai,
akl.nal§_qr lltgagko tole oan szellenihddat.- §aUttŰ-rűi ágajót druléhdtóI ts megí!e!,., namhpga l§ülönálló épüt;rbe;merne eggedül aludnü - Nagusperű éedme nwtosglrdi o. te-jemben .;.

- _Nuögd, hí truá,r, rnert d.lmos aagyolct - türelmetlanhe-
dett Ákosné.
_^_^:,,9.gp_ír.nuakíg oagu|ryt! a spobaki,aild,ssal, aztdn nleg o,

!1,e.!:l,!l,e,té: ,! í.gur" 1lehery!|, n9 meg a pol,gd:rmeeier ís-VeÉ
nrD{l8§al, íorctrult a ad,ros kÖp(ynségéhea, lwgg bocadseule a'rd-
s_zo,ruWlt, ée a l,aháaheresfih rendeíhezéűre ő ulnaiaaiáta sű-bdkat. Árro Úonilal,tam ,,. - őtt r*osospűl- eiűitiaioíi áő-rárídanyJa tütelmettren úógatd,só,t. "'

- Mdben afuúll§ólaa?
...-1 Álrp gendoltam: reryilezzük be a hertí hdz egyík szobd.-jtit éa adlulc bérbe tneabíeható 

-őinúőneiii'-" '
:- Furcsa ötleteíd oannak - lepUati, tneg ÁlcoanÁ,
- 4hd, angusnalc.,, - neocteri Zol,i. 

'-'
. - Eagujuh ezt, rtrrclgt, Nem aürgős. Teggülr el ad ötl,gteiletés mog_unkat,ás hol,napra. iaali -gáiúíőí;;r"k 

;- úi;ő.'.'.
,_^_M:??t! elaludt_aol,na, Üsaól,t a saomazéd, spolaút, zott-

rőa:irxÍrÍ:l*r*rli;§iW-n&{*u#
- M.t g ond oloh? B e g g eI 

_ 4e g {r9Á' 
"- 

ie áiűf é i" Íi;Ő g; ; Ő
?"!;qT.,t,n*,uí:i;"#űHr##',tr;ff-,ile:t*{;"l:':igi;
egószaégesen alsz|k.
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Estére mb oolt ia l,alcóia a saobánob Jdnbor Müads lő-
azerggdrl tnunltáe uernél,gében, Munhahötguóael ígazolta ila-
gót. ülőte htíleette o 8aab0 bérét, fterd,aa ambarmek lűawtt,
masolagóa, d,erűs oolt fiataL tnaguarol orca^ Eepa lusonl[-
tott a mérnök úr hezéhez. zöld,te featett hatona,ld,d,át éa eou
hotal,mat börönilöt hoaott magdoal. Áa _eguílrben külfuféIő,
bnngrettrem éa titokzatog szergá,ttloh uol.talc, a núsihbdlrl rulúk,
oo],amlnt solt lcötwl, mel,gek től,eg robbataóanuagohhól, apóltak,
Yol,i ttéMng nemeeoerctű aaépíroilal,ntl nu,nlia, ts: Pet6ít, Aila
költeméngel, Madáab: Áa ember trúgéitWla ctmű twnltála
és több h|,rea regénu, §lt akhor l&tta Zoll, tníIcor móbnnp be-
mant hőrühúrní, a szoWba, lwgg ellenőrbae &oaíka taha-
rőfujstit,

Bdnáaeüb o h(mgoekre, néhánaat tel, ís ütött és calóod|to
q teiét. $aktwk és nehéaneh ta,rtotta ezelleml tartal,mulnt
egusaerű gudrtnunl§d,8 értelmö éa lelhöélete saómára,

Vl. támbor Mátyár 3om olyan, amilyennek látszlk
Á lahók lel,enléto rtetn aoh oóttozdat okolott d hd,p rencl,-

iében, Eoroó,th, nérnöb lcorá,n td,ooaotü ée héa6 eete, qagu
Mba éiíél, utón tért haaa,

Jómbor Mdtads hasonlól§éppen a reggali, órdhban stelett a
munka,helgére, o lősaerggórba s csab eateteÁ, hak óra túlban
acnul,t be vobtíldba,. Ilaenkor aagg előtaeilte speralórrfrl,t s
dolgoaott; fúrt-faragott, lstm tu,ilia ,ntt, Norn loketett l,dtn|,
mert al,ul, beíüggöngögte ap obl,alcot, caalc a tel,ső vlárh,aat
lmggta tó,raa a letsegő réczérp, Fütuöréepue, clud,o|,oa aaösa-
mötöIt odabenu Zol,í hatdroaottary teli.smerte a dünnuöaő hallr
dalla.mból, laga ezt énelcel,te:

- E-ei uchnuem,.. E-ei uohngem..,
Oro*p dal, - gondolta,
Jdmbor azonban netn mlnilíg ilol,gozatt" ha hapatért u

gaá,rbó|,, Leíehüd,t aa dgura aőaatt eou hönaaet és elmélaül,-
ten ol,pasott. Köpben epfunltdsokat |e aégaett, rníntka aüen-
őríané a könua toltegetésert. Il,uenlcor sa.rlcág hltd,rta, az abl,ak-
sxirngahat" ,neg Q,a altót ít, hogu teliee egésaében oenügűl
ldlhassa a oírdgoa uilaar nydfi lakelletét.

Mttld,tg, otth,on oalsordzott. Magfulat hopta aa enníaalólóú.
Ez aa ectéll eués saertartósos arol,t és gordolhoü,sta kéaatette
a ,szetnl,ékit, Fehér saal,aétdt terített az aeztal,ro éa porce|,\d,n-
tdngéú kelgeaett o ltödepére, Erre d fehér tdnuérrő ra.Etr,, ií,
lzléseeen a haaott küeg ételt: ttűiót, teladgottat, mitot. llolat,
aagg eggebeket, Á tdnuér rne|,lé kéet".tllllót helaezetti baneUt-
ból, kéapül,t aó-paprlltatartóia ás ott plrosodott, Előre a2 a8?-
talra,lcészltett ega poh,dr trtra* afzet; keaet 'masott a cadh
apután ült aa asptal, mellé. Múelőtt ozonban aa, elsfieezköahöa
ngítlt llolna, .fir pöllanatíg mozdulatlanná tnerelleilett, mlntka
imddkosna, de leket, Itogu téxed,ett Zo|,t ég Jdttlbor Mó.tu!ísnalc
eszedgóbav sern aolt fohdsat mand,aní, hanern caak az étel,t
népte.

Zolí mínilezeket a Duugszéhből, látta, Áz uduaron heoe-
ré_szet! a lllrógolc lúaött, Jd,mbot aitalóual aaernbien, útsóg-
oloasdst mlmelt és a nagg l,apoh mögül ítgaelte a aaobá t6r-
tétléseit. Míkor megúnta a iigaelést, felólll, natn akarta fe-
grNlgean!, a oacsoróaót. §akan netn azeretík, ka eués leöehen
Mmuljá.k őhet. frangosan oil,alí.öazönt aaért:

- Jó étuúgaatl
- Tartson lselem, Zoltdn! * éa eplqes ,nopilulattal,' tlttett

tel,éle. Iau nbnd^ta a meaét: Zol,td,n, Nem hlsföúsan: hollka,
s_em pajfuískodaa; Zo1,1, ha,ircrn negbecsülésael, na,gaosani
Zoltdn. T etsaett na,ggtt, Zol,tnak.

Klll,önöe elnber ez a. munltá*. Mtntka ö l,enne a m,órnöh óa
u md*á^k a, munlcóg ,.. Eaése, rnoagóna, munltóla, besaéile fllág
munkdatlpust _ ,mutat, mónt amllaeúelcat eácilg tapacatal,t.
ázole. paplroabóL ettek, pongud,t, rémregéngehet -ollsaitah, eo-
Ieat és hangosdn ,wl,ttladltah, Ea dolgoplli, űaeödtlt éi lól,

, éral rnagdt egued,üI, ta, flq, ,futnd ll,aen lsolna. a hocsnú,roaoli a
szegénghda|an íeteznék be az életüket.

Meg ös eml,ítette analónd.h:

- Nem lnlndennapl ember az uiloarl l,dlcónlr, anuukám,
- örülök nebö. Lagdtróbb nettl l,esr oel,e wmlnl bal ,.,
Mdstw,p reggel, azonban furcaó,t gottilolt Jántbar ú,rról

Zolí, Á yírá.gohat öntöate az ud.aaron, omlhor a mérnöh a|e-
tett htfeW o haxrun, d,e aa utcai altó még adraa ao|,t. Malil-
nem uggaltoltlsór tndult lómbor ís a sbbüáb.ől,. Éoraóth mér-üjk körülbelül tlz lépétsel h.dtrdbb ért a, hapulwa, ile miael
aaö zd,raa laWta, zsebéW elősaeilte a, lcul,csoi, Közbeú, össpe-
haitogatott paplrost rQntott eW, r*ala s&ó|,|íngLóaua ku\,|,ott a
|ö|dre, Nem oette éeare és úetoe lépett kí aa utcúra, Talón
rnég mozgott lc a hől,ínca, tnllwr d munlcás ia aa ajtóbor ért.
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Egyszer§en berendezett
bútorozott szoba
KIADÓ

szerény igény{t féríl számára

Az országos Teleki Pá! nortyázóverseny jelentéseinek etbirálása most folyik.A nagy töúegr ieldolgozásá Éosszabb időbe keriil !
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l:ó,rtdlt,, Ilogy a 1larancsnak 'úr belépien aa i"egatmak?ral tet,í,-
tett terembe. Dönei, fontaskad,aa súgta:

- í,éaoéd,elfi,i, készültséget rend,e?,nek el, .. " Á f aienl,et Ze-
harapomo ho§a ad lesa.

- Jó zsí,ros falat lenne az" Dönci, §lrantandtl íent:}cetl,en
ggomrodat.* Mínd,ig ö,zél|ell pelaw., 

"* Ki súgta megn Dőn<:i?

- Biao*gdra, Q ulrosllaranesnok.," Bi,palmasan! * löltte
olelalba Jencá o" mellette ácsorgó Mísktit és összelcaesi*tat{a'h"

- Jó, ka gúnyt űetök belölew inkdbb hallgatok. * I}ua-
zog.-a lrcitclt fordi,Tatt aa egész tdrsaságnak és kinézett {1,z
c,blakon.

Jenei. úga xétrte, hag1 a fekíIlí,tatt ,"-öröskertsete,s hu,rlá-
kórhdzba osztiák be aB arra xcillalhozókat,

}ííska kiilönféIe nsldri, tanfoíyamah höteleaő résaaétalét
h.elgezte hikíttisba.

Forrt, nwrajlatt a szoba, mint mikor a han,gyabal3lt *neg*
pi.szk<iljdh.

Á íeszilltségnek és a taldí,gatdsoknah a paranesnck beí,é-
pése retett uéget. Mi,ntka késsel hasítottah uoln* a zaibtt"
olyan csend tett eggszerrei ?rlirld€nk§, a. homalyarcú íérfit
íiguelte fesa,ülten,

A parancsnok aa íróasgtalltor lépett. Saembeforrlul,t a fótik-
kal, és aórt ega pillnnati§l csab aaut.in saólatt *teg csendesen,
ltiilö,tl-külön hangsulgozxa lnínden saót, h,agy eag,el is érzé^
keltesse az el.mnnrlottalc lelentőségét.

- Keclaes íiaim - kczd,t*. * Yalam,e*nllien, érzítek kí,-
ttítlcsásagtól, telaiaott lal,ketek fenekén, Itagy netn, hi,ába riarlóa-
tattanx a, csapatat uakdci,ó derektín" Trj,borbon\ds utórt, a,.búa§ú-
uiskor szeptemberí aísBont!,útd,st mantltam s mé§ís alíg xé-
hány napra rruist kellett hatdraznom.
_ á f_ú!k esillo.gó saentrtel, dttüae.sedett arccal íi§yeltek.
Ggorsabban seedtélt a lélekeetet é* etőrecliil,aa testéh a"besBétő
szrijat,

_- Nem. mttlatt el lrét ?tét se?n - fotlltatta a ,parancsnoA-,.

-. _h og y ha zt é rt ünk tcstb cn és l.éIekban' tn'i a rrősütl ie qjliíi 11i; r itdborunltból s nt.tíris újbóI egryiitt uagytínk. l;i,i "iílatjá .,'.Kiilötlös dolgolt tőrténtek oz ulóbbi napohbatz Óaro:sun.iíián'ái
annak környéIién.'Naguan iól tttdiritott, -hogy 

ez a ,üáros ige?z.
f o tttos helu en f eks ai,k. § zaltkif ejezéss el éh e : ku,ld s<itl,tísa Őan.Itt íut át tl Dzltltin ad eg)esétett ltözút,i, és vllsuti híd, és öissBe-köti a két .országrészt eggmtissal. Ncrn litok., a magaltllt, szt,-,ltli_rrl ís ldlltutjtitok, llap-nap utdn szdm.lalai z,onoi' ,oúóg líta hídon; saúg-szilahúsa tangel,yes szcre|,uéqlelc ,lsiszík az űttín-
pótlás^t a_tűztlonalban küed,ő csapatokna,k; élebnet aB embe-reknek, lőszert 

. a. ,f eg_yuereknelt,, otuia,t a, ptíncétosók"áx, 
-rit 

á-loft_lleft, gépesí.tett alakwla,tohnak. Á na.p *tÖld,em aiaidt,arl
zaliato_1._a. |t,í,dt:w egg-egp ltossz{l kacsísar b tulsó atall Íáii iáhasonlóképpe+t, elleni,rdi3lból. i,s, A tlídat katarlascig arŰ; tl.r}-t:édelmí ütegek biztq>si,t jtik aa esete ges té§i,td;edlistál, 'k
pdlyatest azanban hass,zti.,; és ezért-történíatett neg, hoÓ§a liözelnlultbtl,n két ázben i,s meríki.sárezték a robotló*'szerőű
u_énut kisihlatní. Etrső esetben a itoedongueéető ébei;é§; ák;-
dtíI,uozta n cg t, sBerencsétXenségtlt, mds$dszor pedi,g a'" seatrsá-lati Ú!.jtit l,égző_ píjlpaőr tctte itlt,jében, éiere l rolnbolúst éo-81íieruIt megtillll.arl,i a szcrtlt,érlilt. míg relrlbp nen hoe,t.dh asíneket, Ám.int látiúlok, a xesúti Ázem"é4lzel ábwségén, Árilott,
lto.gy_ tlem, tett komal,yabb ltiiuetkesluéiue aa al,a,tta*ios ma-rénlIetnek.

_.Á parancsnok ö,tt magtíIlt, hasu lételraetet ,zle§lJen é"t írIő*
ad,jo? a fiúknc,k a sttluos sBauak*inértesetésére.
__ ökölbe saoruítttk a koaek és a spőmelt sz.íkrliBua méptel*
ó'ssze.

. , _.!í.lúk!_ Most lolaik a term,é* aratdsa, Á mag?lar f öldd,r,dgaaJ,andekanak, az acéIos bttzánah a betakarittísa. Vere§té§ben^
íürdik a kasadtok és a waraltseerlőIe arca, ,. Á s,illuosán- éii;tí
haldszok megad,dssal dől,nek le a tötd,re, holJu aatd.;l, a cséplő-
sépből, a malom,bótr híkoriilae kónuérré ŐŐgas2,tosulia*ait. a
harcoló how:édek és az értiik harcól,ó ittkan tnaradatiak saá*
iqbary,,.. Kengér, dldatt maguar ltengér,l, Ezt a, henl}eret
a,kartdk el.puszt,í,tani az all,ettség ti,tokaatas ügynökei,,'uauu
ylunÖke, Á §eregéIues-major föld,ién néga ni,|},pal eiauu á
ldbon ti1,1.ó gabandt felgyuitotta aalaki..,Isaz,'atig ésett te
í_é.lhaldnai területen, mert ásaretettélt, id,oiében a tüzót, áe ea q,
lénuegen nem eútrtaztat semmit ., . Tegnapeliitt az e*ti órtik-
ban a.a ÁImósi-tliilőben gyu,j!;otta tel,'aa|ebetewüIt az asz-
tagba lnrd,ott, cséplésre t;círó búaakéaék eareit, 1zere*,csé,re
eíua,tar aadult a főlíIre s ígs esak egy kazu,Iba*, történI nér*i
kdr, d,e ott sem ielentős, {.FoíiJíali§&.?

,iP

}íegpíIl.antatta * íöldön fehuö ,papírla|lot * Iehet aaonban,'hoga előbb is ldttq, már * ás falettelta, S*élnaíIatt a keeében
s í.gu _önkénutelenül, beleteírifutett. Zolí furcsáIttstta, d,e rlagd-
b*n, elismerte, 'hogg1 ő is llason\óképpen eseleked,ett'aclna, izo-
n,as körül,ménuek llösött.
_ ._ _J&mbo7 úr, amínt meglritta a papíras tartatrmlít, e'tíelejtett
A,"i.Ié,pni, a hapun, Hümmö$őtt aal,ámit, m,ajd, 1űga tbtt,"m,intlaa
u_is_sza akarna fardnlni, a vofuij<íba, tle aátdtl Úeggaxdolta a
rlalao.t, Még.egyszer ióL megnéate a papírost" §okűó tanulŰd-
ttyczta, 

.majd,. .t_ejcsóudlxa össaehajtotta ás óuatosaŐ, aágsázaaa pénztdrcdidba helgeate, mi,ntlza lega'|,,libb is sázas*Őanttó'l,tnne.

_ En a mérn.öA:, utdn síettent tolna, - gond,olta ZoIi - és at-uclton tolna néki min.t iolloi titáiáonrii'.-iŐ" rcn, aag]] rinít.isc,ttbcr, J dmbor Mdtgtis!-
&_ttőL k3zd,ue gyana}tod,,,-a és biaa:tmattanul |i,gaelte Zoli a

+ttulthtis mind.en m,azdulakit.

Vll. Különö§ e§emények
Dönci lihegte nyotnta Ie a cscngő!. Csurgotl róIa a ucríléks szinte eladltozott Q2 arca. a betső eaiatőűtail,.* 

§o, mi, aa, Vakarcs? - naütott áitat Zale.* Igazdn ne.ipél,i 1nindéo aiaat, a Yaiarecsalt ...* Ersr bocsónat, a!ryt_|!m! _Plúid ki Á,agail és'besaélit
^.. 1 Zoli, oalami rond,kía_üli. clntog- történkáíeU , .. * zaűitaDönci,._* _Á para,ncsnott, _tlr reaaáítá{i"-Ő'""r"potot. Meni bettz otthonba- én nlea ,roharnk tocdbÖ... Űa, Á:;;iő "Ír,-.".
Tt, szóli bc-tnég _llt.iíihez, ll .; iliiü;ű;;'ríirte"tr* mtir. ggulcJ.c w i uqn mé g h dtra a' Kutua-őréúőí :". .' "ii ií;;' ői ú:ii''siáii(|oh, .", Jó munkdt! - és lohőli, *;áú-úbb'ikgeti"a'I;nűi*"*
,r_^;|r,goWbb letogas_z esu lricsit - kótíttott utdna Zot|. _. L gltx§ naguon uérfarraló q maő hdborús aókigbai ŰŰŐrgaesírasbödönt kítni.
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I*lll gsinfrl n íinn ínlusi iliúság ?
,,f r #* u lrr§j*o ff r3?§o! "íitk ffiil"'űr
§yarorszá§ott. Naillotl iól besaél . tlw-
g:varuÍ, A csíkmenaságí resös té|.itóbor-
bun w esyík regölásen, besaélt a íal*
nepé?lsz"

i{i, íinnek mindössze négymilliónyian vagyunk. Mikor egy ílyen
kí* nép sorsa vesrélyben yan, ekkor termérzet*sen minden polgár"
társamnak minden ereiét meg kell feszítenie, bogy nemzetünk dicső-
légét, szabadsá6át ós fennmaradási leh*törégeil ín€gminthessék a jöv6
rrernzedók sxámára. fiatal magyar olyasóim talán tudják iól, hogy mi"
finnok rulajdonképpen már 1939 óta hadban állunk. Bár a moszkvai
i<dnyszerbékeszerxódés után l6 hónapra egy kis lé!*kz*!heu j*tottunk,
mégis mindenki m€gértette és tudta akkoriban, hogy a §rovitthez
való visronyunk nlncs véglegesen tísztázva. Hogy a nagy keleti kérdés-
b*n a végleg*s döntés elérkezzék, a finn isrrnét abbahagyta munkáját,
é* * hadiútra tért, mint ősei évszáiadokon át.
. §zámtalan íinn otthon van, ahonnét ae *p* és az öregebb íiúk -tehát a legíontosabb és legmunkaképesebb elem * §tt kinn van valahol
a harctéren. ilyenkor nagy probléma, írogy ki végzi el e házi munkát"
A reszkető, ör€8 nagyapa már nem tudja
rnegfogni *z eke szarvát, az anya sem §?o-
kott hoz:á * rakoncátían loyakkal va!ó bá-
nfuhoz, és a leánytestvérek sem tudják
elvégezni a nehezebb munkát. De mind*n
nehézséget le kell győzni. Á földeket be
kell yetni, a marhának télire takarmányt
keil krpni*, vagyis más rzóval az életet *
lehető l*gszabályosabban kell folytatni. Ha
katonáink eltűrik a íronton az ottani fáj-
d*lrnakat és megpróbáltatásokat, akkcr az
otthonmaradtaknak gondoskodniok kclI
arról, hogy a kenyér az egész népnek elég
tegyen.

Hogyan végzi el a íinn ífiúság ezt a
nagy, éberséget kívánó munkát, mikor a

katonaköteles munkaerő legnag}obb része
katonai szolgálatban van ? Ha nem dolgoz-
tunk volna már a béke ideiében is, akkor
a íinn fiúk és lányok nem lennének a munka
jh$sei, mint rnö§tan. Meg szerotnék emlí-
tani néhány finn iíjúsági §zeryezetetr ame*
íyeknek rrevelőmunkája most a háború id*-
,!én horza rneg gyüm6lcsét.

ltt, Magyarországon álta!ában a §ucmen
§ucl*juskunta {Finn önkéntes védóserág}
és a Lotta Svárd mozgalom ismeretes*
*rnely*knek fócÉlja. hogy a finnekben e
hazaszereietet és az önvédelemre való el-
s!állt§ágoi neveljék, és hogy előkészítsék
őket annak a napnak a veszélyére, ami-
ikor íegyveres kézzel kell megvédení az
ország szabadságát, akár bel*ó, akár kü|ső
ellens€g *lle'n. Mindkét mozgalomnak van
iiíjilsígi csoportia is {§otilarpoiat: la_
tonafiúk, Lottyatytöt: lottalányok).
*zeknek a fiúknak és leányoknak a szárna
rnostanában kb.l00,000. Lelkesen és áldo-
ratkészen nagy dolgokat vittek végbe *zek

J u}rp;lszlor

rúhoz még sok más is rzükséges. Áz élelmiszerkérdés na3yon megnehe
zült nálunk. Hogyarr állíthatunk eiő terméketlen crszágunkban elegendó
élelmet i Ennek a kérdésnek a rnegoldásában is éppen a íinn vidéki
ifjúság igen tevékenyen kiyette a részét. l9?9-tól kezdvc működötr

Finnországban egy mezögazd**ági kör.
amelynek a működése évről-évre }obban
kiterjedt" Ebben az évb*n ennek ,*r iíiti-
sii6i szervezetnek összesen l00,0úS tagla
volt, körülük i2,000 városl. l"l*l7 éves
fiúk és lányok falvanként egyesületeket
alkottak, amelyekben külön egyesületi tr*
nácsadó vezet€sével kertészetet, háztartást
és állattenyésztést tanuítak. Minden firJnak
és leánynak legkevesebb l00_ ml nagyságri
íöldie van, amit megművel. O maga kapálir
és trágyázra alt, terme§rté§i teryst ké§zít
*s az egész nyáron figyelemmel kísér!
különféle növényeinek íejlődését, Áz egye-
sü]et tanácsadó!a hetenként rnegszemléli
r fiatal gazda íölddanabjait, és egyútta!
véleményt is mcnd a íöld rendbentartá-
sáról. Hinden tagnak van egy saját könyve
is, amelybe pcnto§an beleírja minden el-
végzett m*nkáját, hogy mikép íejlődnek
a növények stb. Ebből elolvashatia a leg-
íontosabb irányelveket, amelyekre nyáron
szüksége vrn. összel a ternrés eredmé-
nyét könyveli el, és pontosan beleiegyzi
könyvébe, hogy mennlit keresett íöldré*
szével, Az cgyesületi tagok nagyon szép
*r*drnényeket értek el. Pl. két testvér, az
e6yik ló a nrásik 12 éves,300 m? nagyságú
prradíeromkertészetükkel egy nyáron
10,000 íinn rnárkát keresett {kb. 1000 P).

A íinn vidéken kb. 3§0,000 {iatalabb
iíjú van. llinthogy minden harrnadik íiú
és lány tagia a rnezőgazdasági körnek, meg-
érthet!ük, milyen nagy jelentósége van lz
ő nrunkájuknak. Aíinn íirik é* lányok meg-
tanuliák *zekben ar egyerületekben 

^zönálló munkát, a saját íejjel való gondol
kodást, tervezést, hogy milyen rnódcn adja
íöldrészük a lehetó legnagyobb termést^

ilycn me:őgazdasági kérdésekrp. Nyáron íiata|ok kirándulásokat
tesznek a szon.slédas írluk kör*ihtz, megnézik vidékük 5166611avöbb
nevczetességeit, ünnepély€ket rendeznek, tmelyeken ők maguk szol-
gáltatják a mű§orc. lgy teiát a kör munkála szel|órni téren is neyelő,
harású,

Cgak a háborrl alatt rlapltottik m.8 Finnorsrágban a Fiatalok
k*lákáia {Nuorten Taikoot} szery€zetet, amely az ország mínden iíjú-
sági sz*rvezetének közös szcrvé" Á régi kaláka szokást íelújitva kö:ös
erövel kezdték elvégezni azt a munkátn amiher ae egyes ernber ereje
nrrn clég" Küiönösen a írontszo|gálato"sok ós hadirokkantak családjait
próbálják megsegiteni rrninden lehetséger módon. Fiatn! lányok ót {lúk
csopofiokat alkotnak, akiket sz€nagyü!!é§ ideión €s aratálkor igen szíve*
sen !átnak a rnunkaeró nóvelése céltából. A liatal kalákások sikerelert
végzik még a tak*rn:ány éc íahu!ladék gyü!tését. Ósszel pedig a bogyó-
Ss-gon,lbasredós ax egész orsrág éleinTisxerellátásnak §xefnpönti§bótr
rra6yon íont**" Hit m*g a f*rniruliad*k, rcngy *s lt*lla<lékpapir gyü!t*"

§st! f'+jds

lri*tal íinn,rz{ilaÉl*űj tii

a fiatalok a honvédelem terén a beíső íronton végetve el axokat a munká- Ugyanakkar a gzakértő egyesületi tanácsadók yezetésével rnegismerked-
kat, rmelye&et régebben ő nélkülük végeztek volna el" lgy a hadsereg- njú a földmüve}és, há.ltártás ós állattenyésztés alapelemeivei, arnelyek
beli közvetlen szolgálat számára erőket szabadítottak fe|.-kii|önösen ii késöbb, ha íelnönek, nagyön íont§sak lesznek, Örömünkre megál-beli közvetlen szolgálat számára erőket szabadítottak fe|.-kii|önösen ii késöbb, ha íelnönek, nagyön íont§sak lesznek, Örömünkre megál-
keil emelni a:t, hogy ezek tellesen önként vállalták a munkátn senki sem lapíthatjuk" hogy ar elmult p,ír évtired alatt a finn vidéki házak
kényszerítette öket erre.

Ha hadviselés van. akkor nern *lég crupán a harafias szeilem. Á hábo- érdem* Í
körül rzép konyhakertek jelentek nreg €ppen az egyesületi ta5ok
érdem* íolytán, De az egyesületi rnunka nem korlátozódik csakDe az egyesületi rnunka nem korlátozódik csak
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ra í t A kalákabrllrk ltt lr srgítókczct ,nyu|tottak. Száz és sál mlllló
flnn márkr gydlt lgy ösrzc a fíatelok regítiégével a védcró vagy rz c6ésr
állam |avára.

Akár krtonr, akár lotta, akár mcz6gardasá8l kör, va8y 1 Flatrlok
krláká|ának tag|r, e ílnn ílrt vagy lcány háitócrcíc a körör-izellem 6r a
rcaítéo vágyr. Ezt cgpzóval lehet klíejeznl : ba|tíirl rzcllcm. Mlt értünk
ml ílnnck czen a szón l Brltárrluság u, h§il r íronton ncm orrtályo.
zódnak a harcorok tlsztckrc, altlsztckro és li8zlcgényckre. mlkor szúk.
cég.van r fódlekra._ MlndnyáJan testvérck a halál-el6tt, és kóezrk meg.
sagítcnl cgymást" A: ellenrég golyÓ|a nem nézl a ran8irlzéet, va$y -az

lskolázottsá3ot._A féÍl Íéríi, ha mc8t.szi a kötelessétét, és ezért r bai-társ ls mlndlg késr slgítrnl r lcakisebb nchezsencilcn;;.*-"'-''
. - _ Ennck a ba|tárcl szellemnck az.alapján dol3ozú és segít a íinn vidéki
lfjrirág (a 

_városl líjrtsá3 ls a maga módfii) a rlsioiÜrói é.;; Ü;;; ;;á8|avára. Mlndcn. kllogramm .burgonya,' minden lltcr bogy3. mlnd-ci

i::üi:t§iililf á,T jlir_trf, iT:.ll?: j'f f§,iTllii".lt*t"Hi
n11 .nU| és lányok jelszava.- Ók tezek dofozni ds harcolnl her{iukyeo.lmeDQn, de a §zoltaságba nem tudnak beletőr6dnl.

Yllio Tervo*oÉ

Aldk egésr éven át arra vágytak, hogy repüló,ltikfu"
zésbm részesüljenek és aí<ár tanulmányait nna.tt, a,loá, pe-dis az,ért, mert valarr,ilyen motornélküi repülölciloépzö,
tercptől távol laktak, abban részt nem vehettek, mÚ, a
nyári hónapok alatt bőven behoahatjá'k a mulasztrrttrakat.
A cserkfuzrepü,lölc jrllius és augusztus hó folyamán a Hár-
rnasüratár"hegyen háromhetes rcpülőkiképző_táborgltat üar"
tanak, tlárom ábort rendeznck, arnelyok mindegyike k&"
íéle kilcépzökeret r&zére szolgál,

Aa eloő táborfajta az rlgynevezett ,,Horthy"kereti.' hi.
*épzőtábor. A másodilt táborfajta a sportrepülö-tábor,
Valarneninyi tábort Budapesten, a Hárrnashitár_hcgyen ren_
dezik.mgs. A táborozók cser{téseg,zerú sátortáborban nyer-
nek elhelyezé§t. A §átortábor helye a Hármashaür-he§f és
a Mária-hegy közötti erdós nyereg, mely a Vörösldvár felé
vezető Horthy-alapi repülőgépcrállltó rlttól balra ,terül el.A kiképaés, illetve a felszállások aszerint, hogy a re-
pülés mely folaoaatát érte el a növendék, a Pesthidepkút
határában_ lévő lejtőktől és a HármashatárÍregyrő' iilüfiik,

Áz első tábaríaita a Horthy-keretbe felv*ett növeardé-
lcek kiképzótábora. Ezek közül a heztlők július hó l,töl 21-ig
tábor,oana"il<.

A máaodirk !á,borba M ,,A.' vizsgát tett haladók kerül,
nelc. Fz, jrllius hó 23-tól aug.usztus h"ó l2-ig tart.A harmadik táborba a',,B'. ,.irrgát teti hatladók kerül-
nek, amely au5usztus,.hó3S-tól szeptember hó 8"ig taít.A Cserkészrepülők Budapest réseére az Aeio §X*t-
ség.klt_Horthy-kikepzőkeretet biztosított. A Horthy*enet
tagi,a lohet az_,a kezd,ő, aki l928-as vagy lg}7-es évfolyam-bcli,, nagysaülőkig bezárólag keresatéri§. szármúisú, il;.
gilad. meofelolő, ,középiskolás, aki seülbi aláírással e1,!átott
nvitátruzatot tud felmutatni, mely szerint lcatonai ,kötele-
zettségéne,lc a repülőknél kíván elegei tenni. Kisebb szám-mal tanoncck is felvehetőlc. Ame,nnyiben a létszám a fen-
tiekből nein telik rki, rlgy az 1926"os évfolyambeliek kiv&e-
lesen ugyancsalt felvehetók"

A _Horthy-keretiek évközben minclen vasár- és ünnep_,napon. 
_kiképaő r,epüIésekre a Hárrnashatár_hegyre kijárna,k.

Ez alól a köteleeettség alól a vid,éken talcók és rkivfulesen
eg,yesek..1 t1nulrr$yí .ia,"*"J.i'Üirt""-iiá* céljából fel-
rnenthető,lc, de eeek a nyári táborban ugyancsak r&ztvcnni
tartoanak. A Horthy-lceretíelc rkikfozését 

-& 
Ébori áelmczé-

:Íl,.l:lj.,T:_ rlíjtalanul végzilr, 
_ álelmez&i jegyoi,ket vagy€llátá§t tgazolványukat a táborba vorruláskór*-tartoznaÉa

táborparancsnoirnál aaotrnal leadni"
4 ryasadtY tajta tóbort azak részére rendezih, alcik

nem tagiai a Horthy-keretnek, tehát arltik katonai ,kötcle-
zettsé§et a repülőknél bármely ok folytán nem váll,alhat-
nak, vagy pe.dig korosatályuk folytán abb* ra nem vshe-
tőJs. Ez a táborfajta a sportrepüIá-űbor. A kezd&k és ",A''

NYáRI REPütŐrÁgoRoK A HÁRMASHATÁRHEGYEN
,lizsgázők július hó 23-tól auguszus hó t?-ig, tart6 táb*rba,
a ,,B" vizsgáe(>l< pedig az augusatus hó l8-tól szcpt,ember
hó 3_ig tartó,táborba vehetók fgl. Ézeken a táborokon tehát
resztvehetnek azok az rijonnan jelenttezök is, akik szüői
beleegyező nyilatkozatot adnak, mely nekik a repülé,*t
megtng,edi,,nagyszülőkig bezárólag kere*ztéoy suármazá-
súak, l928_ban vagy 1927-ben születtek vagy lcivétetresen,
ha hely marad, lg26_os saültósűe,k ós az orvosi vizsgálat*n
megfelel,tek"

Ennek a csoportnak ,kiképzéce is díjtalan, de ételrnezxi
jegyeik, illetóleg közellátrui igazolványuk leadása m,*ilett
ellátási költ*égck fcjében kb. S0 perrg{t tartoznalc el6zete-
§sn lefizetni, Á terméseetben íead,ott élelmiszerek árát
megtérítik

Fiírk! Jelentkezni rnár mo,s,t kell, nehngy hcly-h,iányá"
!p kimaradjatokl Cím: C;serkósarepülók,"'-Budapest, V.,
Nagy-§ándor-utca 6. LJlbrich Hugá

rep, vezotótiszt

Nínes a c.§lpatlak rban lehet t
lelemény§§§é§§§ nem íbg ki trotrni ap;a;,d;;o áxaaeür--

í6
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Csakugyan sncbbek a maguk nótál, Tnlntaz pfivím{.k, t{eg log_om tánulni ó{ea :'. :(Enqkszó, I943. ő. az,)

í*3$,.::i,§íi":?:];,!i:F&i*,,Tr,fil*_ogyrrclr lzcrdrlu d.- u. tl]&r6i
luv.lrlor órí3 e rzerlrazt6ióg.

&
,&|,i;i'é,,i;f].í,,,llili,:

iltllyen ttótn ? iltllyerr rrrose t

_ 4 qgpront beneór gtmnízfum 8,1. ra §zcntltBzlnr,etepet8 
'úniu§ 

í}_án és 6-án nvártl8p9r9_zá!q céIrÁra a Várost §zínháóan

iiö:i'i:iJ.i$f ?"i 1 fiíil"joiig, 
"',H3naromíelvonásos cserkésioperel,tet adts el6.

+? 9pel9!i §zöv€gét Poh{rnok Jenó. zent-

ltlhn,trt*}'l:tblfr 3"-1-,qr

fi ii;ti;t lil!íií, h,,,*ií.oJlH,* Jíli
/|?l a\

lifi ". r,i":hfH§";il§lTffi Ht*:
#í"i,ln.ii?If :i,HÉ,#i,iPlir",f,o1.S
PiHffi fr *::ií#,:}"kfi 

"mip,jÉ;fl*T"T*ff:tíhlHr,f l[ii§§'.,?"lJ,lltíi

ipií-i*.#:l,"*:FTí$;,fi ;ifii!}t:íi

& {eqöeÁuftráaxn ,rápdat"A
@t
ls rr*iUaaaat

í r9{r, Bdc§&,rrí regőswinrlorüs. ^tta/copiaaí csdnqd iírul; ,,xi.;íihryff.i.'p$;nH',1ií,**Pá|yáz,nt az ú| crerlér
mely tet8lé§rzertntl Dot
tetének (pl. ..tátorveió,i"fii-li*$íÁ9 

",t;:
rvp.o-,§ditiö"riiiie,:iiiB!,',o,Ír"itfi ."ii:dolíoásával |ehet.

Nagy stllyt vet az oruzá8os Foeserkész Lrtarra, Io_gy _oz €8ye3 órsök azzal a oróba_8nyagíal pályázzanak, amelyet a lirakor-latDan - tehát a saJát 6rsi életük'bin, _
az.or§ mál vé8l§ t§ élt, tehát amelv möcöttmal ez_öls éhényei állanak. A pÁlyaműÍ,ek-
ben erúsen kt keü dombodtant'az"rrr niirri
il,ilpq,iííP,.1i|'ii3:"ff; ,lií§,{lill 

-i Í. *",
^ 

A pályázatok beküldési határideie: lg.t{
lllga? l. azonban lehetóleí mielÓÉb kotd_

l§,,i,,tffitnlr,*iiilx,t*lf,".:J;iááxt}:
A pályázatokat az orszáíós 

'cserkész_
veze!ótlsá gyüJtl össze s azo"kat a Mapváru§er!é§rmozgalom orrzágos köznontTába

!thlT"'lir*bJ.'í:'r:l}'T"',r§i;li'l,'.;
ft Tfí[",ifi,X*,.'J,"ir.xX*§';"Tílt'i§,i
iontetnl, hogy melyik csapat mely 6r§e ápályázó.

_ Az országos Fóeserkész Ur a leíérdekesebb
é§ legeredetibb gondolatokkal oálvázíi 6rsö-
ket _Crtékes ét iscrk§5193(,rn dl;;it *iv:injajnlg.inaani.

tel,

Ágrl_{o6os a dióía lereIe.
Elltrrrnsztotl, romdn ki td! konyctq
§cgyr,| kcnyér, ktlt saj}a lé 1,i" 

" ""d.o.r",Azért ragyok babúm rlgy clhcrvodvr.

,!y

_ A_ _nlrtolol ororlrlract l9lS.er E6cst
taúűályvGr;Gnt/c mÁJus 23-án zallott lena8y lz8almek és érdekcs élménvek k6ze_pette. Az órrvezetók zárt boríté[,ban kao-

lií",tiiff.i:ltilT,il"Sf,Xk"§##,:it,i,lil{
rep€lt,a vctteny íolyamán. Voli aa akadá-
l},otr _I(ózt nrinden, ámlt cssk döntóbÍrói&épzclet kiagyalhat ! rovósírás és morse-

r"itio"t., "lflTj'i,H.lliá;, **rrJ}'§x*íf*
8láaxnázott rltgzakasz. íáramászás. lelentés-
írá§, vázlatkésrltés stb.. stb. Az- etsó dít
az _ OYT tag|ai által 'l942-ben 

alapítoti
§eilcg volt, a következó öt órs oklÖveletkapott. A verseny beleleztével az ór§ökDevonultsk a heJőcsabai temetóbe. abnl
3e.8fol?orúr?ált az 194s márclusában hóiiDalátt halt Lénárt Lásrló ??4. esannfiiii
cserkésztlszt sírJát Jó munka, isazt ciÖrÉÍ§-;muBka volt l -

IÉtIr6 §í*-x;*:11.:::
YÉTEL: csEBE -ELADÁsYcrlc!1 ty0rtcműnr.k.t, l.v.l.tó3t. Gó.ínctöélrG8.t e le3mejerrbb áion !

Firík, figyelem l
,,!l!0yar Crcrlérz" írlon t Laounknata §z$mát minden táborozó csaoát küön

n9qllpra. néhány _ példáqybán, hosy

Legyen a ,,Megyar Cserkész'' rl teoÉ"_amely szorosább közössécbe lol lalusl'mej
8yart ó§ városi ma8yart-l

dü',*Jt, {{ #,Tufűi*i, .I'3ff;*'"fT
Fetdrmégyei Naplóban.- _ Á r""iiii ."Ö&e]p*l ef;.y .csomólnn pár cserkész és levente
uld.Ogélt é§ be§zól8etett. Mellettük ery llatal-
cmD_er,unatko2ott. szemmel láthatöliu nem

iffi f 'l'." $^**1'íÉ igÍlfl' i^i3jílrTjT:
ffi f :'k'á-fliTff.XTi"i! jil\,LT$t"l.Hl:
Dan_ nem a nyakatekert kiskacsá}. hanem
€ledeti népdelok. Szállt a nóta. lót vlqan"
Dol §zomonlan. A vonat közöuséce ts ha'majrosan érdeklódni kczdett. rasián. ak--.].Derekapcsolódtek a nótárágba. Véqül efiatalember is eltette muzslkálát- böiátva_hogy |_!yen tótorkr1 cserkéiiiiÉ'ei-'rnep -iiit:
vez_etőkkei úgy§cm versenyezhct. Etób} csak
gtl_dqlt, azut_án 6 l§ együtt énekelt a többiek-
a_*l ts 9 T;dáln út végén barátságosan váltfl t6tnk"

ká _ to - ní* n.L.

o1,, -'ü ]?,fn* jjii i1';!* nl,"lt,,ir;*';Sí:

bán

Í!*&reeani gx§rh§ntx§*



Országépitö eserk6szek t Mínden ilácás-
hegységi trlratervetekben szívesen ad tÖná-
csot a íéríicserkészet természetiáró munka-
közösség magashegysé§i szolgál-ata.
_ ..Hivatalos idó péntók estÖken Yz7-Yz|között a 197. l.Baross'' cserkéjz]csanai-
Budape§t, YIII., Mrlzeum-u. 1?, sz. ai'atti
ott_honá_ban, ahol rltikalauzok s turista-
térképek rendelkezésre állanak.

vidékiek válaszbélyes mellékelésével írla-
nak dr. obernyik Edé íiunkaközössésvezótó
címére, Budapest, IX.. Máytás-u. 2é. í. 1.

}íagashegységi csrlcsmászásokat naoló s
vázlat 

_ beküldése után bivatalosan Ígazola munkaközössés.
Olvassátok el "nyári táboiaink kilrását azöld körlevélben t

]

§atuos, nem náunk töíént. .. Ecv svéd
nagyvárosban egy hosszabb utazáÖm al-
kalmával megfigYeltem; bogy a villamo-son m€llettem üló úr a &ézében szoron_

blztosítani alkalmi rimu§aiknak. amit a
101 hlrdetett. De leg]-alább az óÉészséses
af.án}t_ látnánk : 101 : 

-13. Sajnos, a?s_osót<-
nél a íüzetvégi legyzék tanúsága szerint 95
népdaUal 35 ,,cserkésznóta'' áll §zemben.De mllyen c§erké§znóta tDe mllyen c§erké§znóta t

_ Lássuk c§ak, mennyiben _cserkészek ezekés mennyiben trotte-ményet. ÚinaiÁri--Ö
4. dalban a pesti kisnoleár &i§étál a ..zóldbe'':
,,Kiballagok a_bud4 hegyekbe, Köf'tinyegem
4. dalban a pesti kispolqár &isetat á
,,Kiballagok a budai heigyekbe, Kö,rt\ru4rlaliu^ a uu
Ieterítem a íüre,
es egy nagyot kurja
dek neked- virágot'.

9, Eszem egy€ti i§zom iája
kurj,antok, -Éde§anyám, 

sze-

nél á fazetvégi

és egy

§?e_replő ,szereplo ,,Bemény, izmos; tÜzes szemÜ. elsó
szóra _életét adó viharral dacoló'' stb.i stb.

A 6. bizony irós öntetszelqés. A benne
erepló ,,kernény, izmos; tüzei szemü. elsó

cseit<aJi--ttfu r-á"iláo'ii"-loii,."ari"Ti""rií:
nók, ha a magyar társadalom s annak is

:l
,,:

]:

.':. legfragyarab| iésze állapíiána Úeg--ióiunÜ
€zt. nem ml masunk. -

Néhány dal szóÍese nem is nagvon lsvek-
szik kiérdemelni ezta dtcséreteti-a táüórok

szédjának a_következ6 -szavakkal: 
,,Le kel

s?állnom, kérern, váltsa_ meg a jegJ,emet''

gatott 15 Órét átnyujtotta svéd §zom-
szédjának a_következ6 -szavakkal: 

,,Le kelt

qzit, *iérdemelni ezt á dÍcséretet: a tá5örok
legn_agyobb élménye a ,,kaja''. A Bagoly-
madár. . . gyönyörii dallamát ez a vet§
hivatott ezután meo6rizni e kpménw izma.
cserkészek ajkán: *

,,A cserkészek beállnak a sorba-
Mindegyiket hívja már a cvomia-
ilíegkapják a íóztjük€t. a lÓ-ebéde[
S megehetik §zegények,' §ze:gények''.

Egyik legósibb dallamunkat (Fírj, süvolt)ez a szöveg ,,€meli'' : Kalácsót. kulá
édesanyám, iíost is condot visel' reám_
Jólesikakalácsíze. Rá-a íorrás hideq vize]Ha §qtsz megint,'édesanyám, Órsöirre iigondolhatnál, §üss nagyobbat. süssél töb-be!, Lyukashasú (?) -Óserkésleknek''. 

-A jó lovaskatonáirák egyik yersszaka:
,,A szalmazsák tömé§énél -a-kad olvan eve_
rek, Aki saját rnagát tömi a szalmázsáfire-
lyett , . ." Ugyanitl azt is mestudiuk. hoEv :
,,Ha a kürtöi riadót írij, íeteiovábí atsiit-
De mé8 olyan íakír (t}-ls van. aki talorá
ugrik". De még ez hagj,Ján. U;alíb versszák :
,,A vízhordás kutyadolbs. iziadunk alatta_
Hiába a mi csaDátunk iiem íalusi íaita'']A fentebb ldéiett dat ísy íeieződik'be:
,,Ezt a szép (?) kis balladTmat maid még
tovább lrorn, Most azonban ninc§ rá idóm-.seT pedig papírom t" Még szerencse t Re_
$qleql, _idóközbcn meggondolja magát a
dahok és nem írja tovább.
_De lássuk a ilalok verselési oldalát:

.,Csillagtalan sötét éJben iesv-}táser-r"-
miniszcenciájához) Vád oiháÍ'ru.n 1Áésztllő-
ben, Zúg, villámlik, dörög, tombol. Idebent
még a béke honol''. Gyönyörú t ..Keménv-
izmos cserkészkezek viharial is űesküzdáj
nek. Bátran szállnak vele szembe. Hiíz velük
van az Uristen". Rlmelés. óh t ..Édesanvám-
ne íéltsd Te a cserkészíiadat| Vi§§zajöi,üDli
kimeséliük magunkat'.
_ Alig érthetó ez a ,,hazaíias'' írázis:.. A ióIsten vigyáz reánk. íéríimunkánk 'arted.
Hazánk, Azt akarjuk, minden tábor csaliíényt hozzon Teieád'. (Dallam: Abla-
§omba besütött a holdvilág második része.)
Zavaros kép : Közel már a_'z este. nem sut1tog a szél §e. A csillagok kerceióznek í?iAz öreg hold íényébe.-(Dallani-: Gerecsdrí
utca.) Olcsó §zentimentálizmus : ..Anvám-itt a tűznél, Fiad haza gondol. Cseiíaeí maia táj, alszik a határ. Gak a ió Isten arca
néz le ránk". (Rím l) Meskösz-ön! könnved_Ezer aggódásod, Cséndei már. . . (Másaí
q rutaía). Mennyivel íéríiasabb ez a niiDdál:
Edesanyám, ne sirass, köszönöm a nev.elé.t_
Lehajolok, megcsókoiom a kezét. A kín:
rtmek csírcspontja : _,,Kis sátorunk íelett
Ezer csillag ragyogl Almainkat órzi Fenn a
magas éqbolf'. (Meprakiák a :\

Talán iúlré§zleiesei is loclaili'oztunk ewel
a 25 dalt tartalmazó íüzettéI. Nerq is tettük
volna meg, do meglepetésünkre a M. Cs.
május 15_í száma megilícsérte érte a 25-ösö-
ket. Szükségét láttuk- beielenteni. hoav mi
má§kép látjúk a dolÁot.-és ezt iészlőesenki is kellett íeitenünk.-

_M{g ^csak aínyit, hogy ha a 25_ösök
mindenképpen gyarapltani akarják a cscrkész
dalkincset, inkább mée kiadatlan n€pdalaink-ból válogassanak événként egy Ösokorra-
valót l Regös ÜÓrtolay Gézt

szik kiérder
legnagyobb

yolu {allamat ez a vet§
me8Órizni a kemény, izmo§

§zzel átidta a 'pOnii- es et'toizáiitl -ir"Öei
elmult ötehult öt perc s vagy íéltucat állomás ma-radt mögöttünk. ,,Az enyémet is tegyen\z enyémet is lepven

sodik -számrl rlr_ "^ha-szíves", szólt a második 
-számrl rlr. Óda-

!,yuj!_ván _a pén_á_ §zomszédjának eí ó ls
.&.!9J , lllaluqt^ §aarqu ur. oua-
nyujtván a péná §zomszédjának eí ó ls
leszállt._ Végre_elókerült a kálauz.,,Fíárom
szakaszt !éie§', szólt a §zom§zeaoni. ,,Xet-ten már leszálltak", tette hozzá. A }ilrlauz
;iirbeü;r;;il;' Éivix"aüott uarorn
kettót elténett ós- a szomélkns4rhq
§zaDály§zerüen lrilyukasztott három iesvet.
kettót eltépett és- a szemétkosárba -aÖÓta]

a harmadikat nerlip Á}edl e et rrtqcnalr'

tír ncli §slbgl leh[llni...
a harmadikat pedig átadta az utasnak.(Az Uj Magyarság c. napilapból.)

§inka lstván yerse

Zsellér János sar|út kxzát,
Liba-vlrág porzóia száll.
Zöld a rét az arce §árta,
Mlnt huszonöt éve,
Hikor leszúrták Galiciába"

A seb majdnem halálos volt,
Kibírta, Zsellér János volt-
Azóta hét határ közt hányódik,
A szél lova,
Néha csak a lepkének sír
Hogy nem tud gyógyulni soha.

Heg kék 8yóg},ítanl haám,
Sebhely van a baloldalán !

Országot kék építeni,
Zsellér Jánost §zépíteni !

Ballagna két kis tehene,
§ lenne egysz€r önmaga,
Nemcsak másokért melege...
Udvarára ráha|olna
A nyárfa, és úgy dalolna:

Országot kell építeni,
Meg kell §zÉtényt békíteni !

Zsellér Jánós sar|út kaszál,
S libavirág porzóia közt,
lnteget,neki a halál...
§ebéhe4 kellene nyúlni !...
:- Kár heki sebbel lehullni...

Gluo usque tandem...
*,, á 2ő-ösök. nólái'' megi elenése slkalmából -A 101 l}lagyar Népdal mesielenése óta
(1929) ,,más magyar- dal metnvköve vil-
log" a cserkészbeikekben. csapafaink mep-íogadták karácsony sándor'nak a rdr
íüggelékben olvasható tanácsát: ;,Szeret-nénk, ha nótaközben minden cserkéóánótára
kilenc magyar dal esnék ezentrll''. ..Az esvik-a nagyobb csomó, a 10l darab.-á ma"s;ái
népköltészet igazi kincse. kincs. amelÜiek
}1Ua!ára az egész vilá! íi6,eime íórdul
íe_Ié!k, árva kicsi nemzit táe, a masit13_kedves azoknak, akiknek lelkébőt- iel-
ke9ezett, de annyi bizonyos : nem az örökké-
valóságnák szóInak''.

Ha _a cserkészélményck meg is ihlették
azóta is a csapatok házi versíarágóit. e min_
<lig. népi dallamhoz símuló szöriegei< tisza-virág éIetűek voltak s nem kerest?k a szé-lesebb nyilvánosságot.

E§ ez így is van rendién. Nem tartiuk
lehetetlennek szép,,cserkésznépdalok'' siü_
letését, _azonban ezeknek rigy keü kialakul-
niok, mint a valódi népdalo-knak. A tehetsé-ges cserkészpoéta dsziníe élménvéból néoi
dallamra megszületik a §dveg. ila a többi
cserkész is a magáénak érzi.- száll száiról_
szájra, tábortüzról-tábortűzri. míq esv]szer

3'.1 
or, 

Í§Jli aii,lodal 
gy üi tó" kolzét e*szi "á M,

" A 25-ös csapat dalnokai azonban. tlpv
látszik, nincsenek velünk egy véIeménve]ri.
l!íásodízben_ jelentetik meg Ö§inos kiáUíiá§lt
dalosíüzetükben jó népi izövegeink pótlá-
§ára magukíabrikálta szövegeiFet.

A cserkész mások iránt syönEéd * !on-
doltuk elsó alkalonmal s-ieméltük- h-.ov
akad, aki íelvilágosítja 6ket vállalkbzásŰ[
korszerútlenségéról. MÓst, hogy másodszor is
napvilágot látott gyüjteménYtk. nem halt-gathatunk tovább. Az idézett' cserkész_
törvény második íe|ét ketl szem elótt tar-tanunk. Legyünk sziAorúak maqunkhoz s
űzzük visszá a cserk&zet óskorából íel;arÁ
kísértetet sírjába, nehoÉy a cserkésznél'dán
nevelkedett egészséges ízlésű kívüláiló nén_
dalbarátok köréhől-kapjunk támadást.

Láttuk, hogy a cserkészszövesek csakalkalmi rigmusok lehetnek, de "sohasem
igényelhctik, lrogy egyszersmind.enkorra he-
lgettesítsék a népdalokat.

Pedig a 25-ösÖk örökkévalóságot akarnak

A tdb ar mérle§, amely megmutatja, tnennyít ér sz egymagadb an? !
1R
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ffitpffifigffi
ffii*Tőpi$**ffi
?E;;;{_ fitzetet, akiváió nóp-
rajzos magyarázataival, amelyek meslönniIí_til( a magyar f|ondolatvilág mesértését.
3l_ katonadal van a kis íüzétben-na§yon

íö "ÉT?',1"""ái"ili',tá[i?.l l'T'',íiit
tamalma__ _igen változatos és cserkési-szempontDól i§ nagyon érdekes. Komolv

fitr§jH,x,i"$txi;il#j#ilHffff í;tálori lelkészek kéthónapoC r.ii"riáili"iÓ. i
493._ _sz. §zéchenyi Gv:tirsv Ú;;iÓ-kÖracserxeszc§apat munkája, száiazföIdi és fizi§pqrtok, Iercnt€élct, családias ünneoek
(a.h.áz portásának, lmre bácsinak a 30. dvós
JuDil€uma stb.) és sok más aprósáp. Napv
TJu.lr{ára készüló, tetterós, -Ielke§ 

fiat?tférfiak éIetének h'ű tükre.

§on tisztessé§es emberrel akarnak beszélní
i"Iáilí.Tü, *!í:.S*3iiuu, akkor,,iíagyar-

6,. A törvény nem ott kezdődik, amikormeghglzák, hanem ott, nogv--treái;an- r,áji-
Ja]< vegre.

7,_ Áldozatokról nem szere[ek bcszélni_
me^rt _azok a nemzettel szemlen 

-ni"óiene[]
8, Mélyedjetek el _magyarsaci;iÜ;.''-..'

_u. Magyar világnézetet, malyar mrlvelt_
séget ketl adni az emberóknek:'

1_0. Szeretném, ha minél iöbb m"sv""
ember, különösen, aki csak városi életeT'ét-arJarna a íalusi nép közé:

11. Magyarország sohasem lesz alkalmas
men_nyiségi termelésre, hanem mindig minő-
segIrc.

sok vcrsszakkal s nrind a régi magyar táÜni--ytl{g cv0,]gvszemei, egy 
*sincs"'kö 

;Íali 
";z

rlj.abb irredentaízú, népiéikedő katonanótáli-
Dol, amelyel(, sajnos Úgy elárasztották adatoló iíjúsigot. Ha valaki igazi madvár
katonadalokat akar tanulni é-s öntud-ato_sítani akarja magában, ho*y mi á ;;;
ezekben a dalokban, sürqősen vegve mpi
Lükó Gábor füzetét. - n]'soa_zi

i

n
}]

nagyon ügyes gya_
korlati tanácsokat.
Esy-egy közismeri
szép_ dalkezdó- vagy
zaróhangjai szemlél_

. _tl .kereszt íényóben. (A Evőri kispaookertc§ltóJe az 1942-43. évrót:i címlaúáilak
l3jza je.I?i a_kedves, íiatalos, Óerús taitalmrtlllzet celkitűzését : Hatalmás híd köti összea szeminárium épútetét a kis fatusi tenrpioÚ-

A nagy nemzetne-
veló mindig idószerü
üzeneteit dr. Mádav
Béla I. sz. B. K. Í,E, csapatbeli cser-késztiszl gyüjtötte
össze. A kiadó, a

fiHfh 
li' g',,i:tlá. iT":i'f"'fü it', # Íilii

_ A téIek ereje, Európa és a maÉyar hivatás.ütravaló é§ önvizsgálat alclmek]-alatt olvaígondolatokat taláI az olvasó. amelvek viló_
ban a mag_yar lélek erejét íőkazzák és rltra-valot aclnak a magyar hivatás teljesítéséhez.
. 1.._ Hit nélkül nem fogunk klvezető utat
!"!á.tsi. abból..a !r_38y káoszbó\ ám;iy--;a vi!ágon uralkodík.
,.2..Nincsenek_ \is nemzetek, csak kis-
lri!{e!', nincsenek kis emberek, ósat xicsirr!-
ltitűek.

3. Lenéznek bennünket, }ra rnagunkat,
nem ismerjiik.

4. Az íal€eleknek _magunkaü mutassuk,
ne az ó rossz kópiájukat,

5. Szegeden a franciák lépten-nvomonazl kérdezLék tólünk c§yes pólga"ot }etOi:
TTancia.tt_arát;_ vagy nématbarál_é az ílletó?
Pgy_loó mulva meguntam ezt a kérdezős-
ködést és azt mondtam: Ha Mcgyarorszá_

iiLi"fi li#ll ji*l,?}il*,*!á*r,*li*ii:digi mula§ztá§ainkat és

Merlünk m&ova-
rok lenul lA könvv-
napra jelent med ez
a ,cslnos kis füzet.
amely gróf TelekiPál. vol1 íőcserké_
szúnk beszédeiből és
lrásaiból váIoqatott
i d ézet ek et tarta]l m az,

I}élvttlókl ilalos_
könw. 108 ma(var
nópdal. Gyüjtötta és
közreadja Kiss La-jos. (Magyar kórus.
1.70 P,) A MaÉvar
Kórus ' néodalliiáa-
ványai közl a leÉ-
írjabb is mesérdemii_
hogly rövidésen vrr-
lamennyi dala mec_
szólaljon a maqvár
cserkészek ajkán.- A
visszatórt Délüdék_
hez való raAaszkodá-
sunkat azáltal is ki

karácsonv §ándor:
Akl dudás aÉar lennl.
(Exodus. 50 fillér.)
Legalábbis mindeá
regtiscserkésznek sür-
§ósen be kell saerez_
nie a legrijabb Exo-
dus_füzetet : Aki du-dás akar lenni, ,d"
kótábót énekléshez
találhatunk benne

tetik, mekkora ,,lépés'. énet<liii- f-úvini.xvart, szekund stb. Níegismerkedhetünk ámagJ_ar ttépdalok leggya_koribb skáláival-
3z, Jdó_tar_t9m,_ ütem, szürret íogalmával éó
Jeleivel. Kodály Zoltán mondótta tavalvregösestünk 

_ alkalmával, hogy a reÉÓs1c§erxeszel(nek nagyon szép féIadata tennemegs.züntetni a kótából énéklés tcrén lévőorlási 
_ analfabétizmust. Ez a kis füzet na-g5-on hasznos se§édeszköz a íela<lat mepoi_

it_a.sára. Persze korántsem át!ítom. troav- e-z
elég js zenei művcltsé§nek, de leÉalá-bb €i"nvitl(€ll tudnia mindenkinek, - aki dudás aliarjennl. R. Bod-za

kedünk néphagyománvaivaÍ- --"'

_._ll:Féll ,több népfajz! fénykép és sok'fórkép, - töb"É népiaiii fénvtar
dlszítórajz teszi méd ériékesebÉé á

l,i';tit'il:,§,1t;:-".',:f§;§á:hiáf;§fÉelég.érték, A dalok alatt zenei má?iaiázá_
tok is vannak.
..2? szlavó\iai dallal kezdódik a könvv.
UJ anyag egé§zen, Iesz mit tanulni a nváiorimég a ,,hétpróbás" regösöknek is. 28'som-
bosi nóta, majd doroszlói, bácskertgsi. nirosi_
t_emerini, hor$osi, hertelendyf alvai (BinsásÍ
d alok követ}óz nék, Jórésze "teii eión'i..i""ii1
len,,vagy_ismerős dalok változáta. Ui tenni-valót_talál beunük az is, aki ;,,ádó.kili;
veK Javát, már megette.'' Ez pctliÉ a lc!-nagyobb dicsérete a kis könivn"I_ -"irmár. íéIős volt, hogy minden rijarl riepaá_
xladvan)a.ug},anazL a 200*250 dalt variáIja,
i,?TrYt§;uff ,3f:*urá,j,, 

amii rnái' 
-'Ü

TAI(AnÉI{o§§Ác A TÁBOB,BAN
_^,l.,Eoésryégeddcl! .Ea !önnyelmú vag:y, nem vigyázol ma-gi&&ra, m€8bet9qgz9l és terhóre vag:y & tábornak, neű veheted,ar le§zodet_ a közössóg munkájából!

2. Erődd.ell Ne merülj ki á játéktót, evéstől, sporttól soha
tT*viTg, hogy_a táborí munkára már nb ái"uajo,i 

""Oai 
Cau-o&rEodJ vele okosan, hogp mindig legyenn ha gzükeóg van rá!

. 3r. Ng_elagddetl Ne fecseg:j soka_t feleglegesen, hanem akkorbeszólj, ha kérdeznek, vací úónáirái.iáiif""a"r
_.4. flolmídd,atl Tarts rendben mirdent, ne veszíts el serír-arit, a to holmid nobase szerep"tien 

"-Ázágie"ra"r
_ . í. Spalmazsdkod,dal! §zellőatesd ós napoztaed az alját két-
}rprom nanonkint, hog"y p nedvessógtOl ei ne-roUaa:o"r .Vuákincs mostanában, vigyázz rá nagúon! -

ö" Cip6d.del! §áros kiránalulás után tisztítgil meg és zsí_rozd trg, tedd sámfára vagy tömd ki pl. szalmevari eáilore*ak le}ret, iórj mezitláb, mort a eajit talploitia-'ui-l"diaélkül is utánanő...
?. B*htí,d.d,al!,Yieelj minét keve*ebbet belőtük. §a jó itlőo1o, u,gy_ kis nadrág ie elegendő! Vigyá,zz a konyhán, lr" ;;z§lrozd, be no kormoztl a ruMidat!

. 8. fl_arisnudd,dal! Leg3obb, lra nem viseled, §a sárog lett,tisgtidsd nreg ós úgy terld el.
§. Stítra.d,dul! A *átoriapra ne tógy földet. mert elroth,atl"

Baltá.yal ne hadoná§sz mellette,_ esyná§t ne lökd,össétek neki,esős ,időben eresszétok neg a 
^iatÖrtiúi"Üir 

...
_ _l9.4 lelsBerelégsell Mindent alra használj, amire való!Baltóval ne r,ágj követ, lapáii;i 

";;"í;:ö.;ket, esavarhúzo-val ne feszíts ládafeaeiet itt., stb. '--" -""
.1l. Tüaelőtd.Oal! A. _jól qos6pitett tüzhely kovesebb fáten}ószt. A tábortüz ak}o1 is szai, la o"- i"r,*t at"Ori siiinirajta! Akkor ie takarókoskodj, há.az;"ááben m"en vornalai

_t2. Etetmősaerrel! §lkőanítégnól, hámozásrál vigyázz! Ta_
1uli p9s lőzni, mgrt & ío§§z szakács , iálo" ,,rÜa"asaÜÚ'tagja! Csak 

"ooytt 
vegyól ki, amennyii megeszett A mara-tlék_okat sohase dobjátok szemétbe vacy túzúe, mert a §ronl-széd gazda dieznói örömmel etfosyaszijáti--

l3. szalmóaalt §e azzal gyujteatok tiizet és a tábor vó_
có9 _n9 jusson eszetekbe, hoei' helytelen ,,békeszokás szerint]"rnáslyót esináljatok belóle. A szalma is nag:y értók!

14, Termés*el,/ §a a földeken jártok, ne tapossatok összesemmit! Mind9n,eltgposott búzakalász, minden Örtuporűt r";:gonya- vagy kukorieasz&r aa ország készletót kárósitja meg!
_ , _tÍ. Szeretette!,, bajtórs_iassdg_gat, napí iótet! e l, Únzetleln_seggel azonban n€ takerékctskodj, hanem osztogasd'pazar bő-
kezüsóg§el. Minél többet adsz beiőlo naásnak, annál gizdaeabb,
leszel magad. ., * y. ii,

l,

í,
\
ii,

AÁ6Yát xóaU5 !UrA.!3,,eal

1§



FEGYVERTARSAINK qz o_tv|!o{, lr*$aéü Díl tftnl ?e8ötc!€lkétzek ÍÚ3alt lú.A,bella3ár" kótd&e, népdalryüJtéi. énektanítás kérdéset.
az ,,ónekló lílúrá!" htrel rzeréorilnek állandóen e lenlren_

aa olv*ók. raeretaóüt üáí l{tnt

A me8yar lfiúcág le8iobb lapl&tsól szeretnénk rövtden
tájékoztatnt a Magrrr csérkérz olúacólt, azokról r lepokról
aterunk egyet-mfut elmondanl, amelyek közelebliról a
munka és a crerkészet_ pagyarság ismerete munkátának
támaszsl és torráml ls lehetnek.

Flerel ttgyinóg. A Flatal Magyarság §zövet#g, a
íérílcrerkéra-mozlelom elvlk tevékenú szervezete. Hetlleo-
Jának el6ílzetéel-díJa etiíi évre ó póngó. §zerkesztl Páill
István. S?erkerrtórég ér kladóblvatal VIII.,Eszterházy-
utca 36. telelon ! 34T-3?9.

Az tdet évíolyam 3. gzámában hosraabb lgmertotóc
jelent meg a r€götÓ§erkósz munkáról s ugyanakkor egy íel.
hívás, hogy várják regöscserkérz beszámolóit, clkkelt s
lrérnek ls - mlnden regöscserkészt, ha van mondantvaló|a
az olvasók számára, Rüldje eI a szerkesztóségbo. Azóta ts
állandóan jelennek me3 hosszabb-rövtdebb" f,anulmányok,
beszAmolók ctkkek renöseserkészek tollÁból. A néni műve_
lódés útia.'cserkészet"és malvarsác. llazi néot iondolat.
kodálv-ósi e zeneakadémlán. Á dtákűvsip cserk:észizemmel.
Közép-osztályunk és a magyar zenfde-szeretnénk, ha á
vldékl reíöscserkészek ls belekaocsolódnánat ebbe o Elüíl.
kába. A-lao ecvébként közöItö ebben az évlolvemában
Karácsony §enaÖr több írását : A flnn csoda és mei8íeJtésel,
Finn-magyer rokonság; Yeres Péternek A parasztsÁg álta.
lános emberl hlvatúsa címü tanulmányát, több lontosabb
clkk, tanulmány címe: Korunk és a nébművészet, Nemzet-
gyógyítás (az egykekérdés), A magyeT Duna löv6le, ,rNyel-
vében él a nemzet". TIz év mozlalmakban. Gondolato&
egy évlordulón (Emlékezér gr. tel"ett Pába), A ml nemzet-
potitlkánk. Az író és a nemzetnevelél. ..örségváltás" után.
Re$ crapáson - új utqk íelé, A íöldreíoím útíg stb. Áüanaó
rovatokban: Tarló, Oszlnte szó ldógzerü eseményekról,
kérdésokról kapunk táJékoztatótl a Mérle8 a leilúlabb
könweket és a színházl men íllmvllán eseménvett liírálla.
Koriroly célkltűzésel, cserké§zczelleme- eíyaránl arra rdn.

#Jll"fi.l1T."tunlflo 
a,,legénycserkésze5" több ílgyelmet

A havonként meqlelenö lllúrtonn} íszerkesztl Muherav
Elemér) már olcsóságáiál logvá is (Ögy évre 1.20 P, croportoi
elöílzetés egetén 1.- P. menrendelhet6 Budaoest. V..
Bátbonl-utca 5. Tel. 126-á53) úra hlvatott. hoaf a lioos-
erszényt iíjrtság lapja legyen. a, tep alcíme i e Íatutrutirtra i
és a hagyománymüvelés szolgálatában. Ennek a íetadatnak
nagyon lól meg is íelel a lap, ezáItal, hogy le8többször
maguk aa olvasók szólalnek meg hecábjetn. ólmondva gya-
korlatl kérdésekben tapasztelatetkat. elvl térdéreket vl-
tázva. Nernrég ts arról lolyt a vttl tóbb számon keresztlll,
hogy mtt táncollunk. Az áprlllsl lám rövlden bozzászólt

az ,,énetslö lí|úrá8" htrel rzerépelnek állandóan a lnoben.Az áprllid rzám tépeket közölt i sáromatakl kollódum
zencéletéból, többct között a relöiúunkilról lr. RéaeBben
A, áprllist rzám lrépeket közölt i sáromatakl kollódum
zencéletéból, többct között a reröiúunkilról lr. Réle6ben
me8 Kolozsyór lflúcágánel a zene-kü!úra emclérééÉ, véc.
zott munkáját lrmertótts e8y czAm. .Erdekerek a lao reli.
vényet tq, mln{9n crerkégz- elrzórakoáat mecíelteóUkk'et.vényel ls, mlnden crerkégiilrzórakoáat meníelteíUkkti., A vloszatér& óte lr lolytatla komoly frurimlat ai
elrzakított erdélrd relormátűr lllúsáí ktiűn6 ieDjá.- ez
I{ú Erüóly. Az tliúcAg lolkl neveléie móllett rénóta iioilal.
maaza a nópba8yományok ápolágót. Valamenívlen lrrfrer..jük a Mi dalátnk--c. népiialklaöványt. eu tr az Ítlú Erdéli
ktadásában Jolent mei, ol6czör méi a román irelrzállÁi
lde|én. Népíólskolák, munkstáboro[ berzámolól. Ö amt-
élet számtelan kérdérc lc érdekelhetlk e cserkésálfiúsolot-
Foglalkozik a lap azonklvül lrodn|ml kérdésekket lg. iZtn;
házt kritlkák, kónyvlsmertetések ls b6ven találhat3k az
egyes számokban. A íebruárl szám §zéporózánk. Mal
lírán}, Szabó Dezs6 _ Németh László címmif íonlalló ögszea mel megyil lrodalom képét. A leíutóbbt szÖm 

-a ílnn-
ma8yar kapcsolatokkal íon]alkozott.- Olvassátok az Iílú
Erdélyt. Föszerkeszt6: Nálv András. Szerkesztóséc És
kiadóhtvatal ; Kolozrvár, Rél. fireoloda. Elóflzetésl- ára
egy évre 4.- P, csekkszámla : 72.04tr

Bcgüs Boilolay Góza

BmTŰvmTÉs
Ez a betűtípul u8yanclek Ato-toüal írott. az el6z6nét

valamlvel tectesebb, tömörebb hatástl. Nairv betülvel
lgen.sokíéle változatot lrhatunk a rzöveg- vagy Íbetöltend6
tér kívánságal gzerlnt.

Nem elegend6 azonb§n. hoíy szép betűtíousokat
lsmerJünk csubán; ürzítbettink a-Iiár ect enész Íaoot lg
anélkül, ho8y -bet{ln kívül egyéb ornamótlkát alkilmaz.
nán}. Ez esetben a betűk tömere. elhelvezése. ücver be-
oiztá§a vlszl a díszít6szerepet. Á kezdóÉet{lk ktcTfrázása.
ln|clálész erü me goldása gaz tia g d ekoráclój a .*8. 

"rxTor.§j

ABeDííGHIíHísEí
NoPB§TU17WXrZ

a negy port íelvert irredentadal-népdalvl
gítya, _hogy a hazaszeretet sokkal szóbben ósi
dalalnkban. mlnt az rlívnovezett hazaflas lrrendenta-
sláíerekben. Dlákok veróét is széoszámmal lelennek meca lapban s bór a ..dtákköltészetiekl' nem tawok nalü
baráita, elismerem, hogy ,,rzükség.. van olyeÜ- íórumíri',
qmelylk íoglalkozik a7 tfjúsác költ6t próbálkozássival,
Altandóan közöl a lao néoszbkás lsmerteté§eket és a heqvo-
mánygyüJtés elómoádítáiára pátyázatokat ls htrdet otvÖsói
számára. Többezör íoglalkozl& alap a vajudó vagy halódó
önképzókörök kérdésélel ts.

_ Az Ifjtisógunk a regö$csefkégz-moz3alomnak a köze-
ledését na3y örömmel íogadta, de szeretnók. ba a lapban
eddig megielent néhány -,,tegöselkk" után mind több és
több fegöscserkérz bekapcsolódnék nemcsak az olvasók,
hanem a munkatársak táborába l;. A lap hAtterében a
KAlOT-mozgalom'íalunevel6 munkáJa álÍ.

_Másodtk éve harcol az üiúság zenel ncvolése érdekében
az Enekl6lí|úaág (szerkesati : Ker-ényt György dr. I., Pauler.
utca 17. CsókksZdmla : 7.172, Énefrtó rrtü§al. Búdaoestt.
Meglelentk minden hónap 15-én. elóílzete* áia ery'évíe
3.60, P, elyes seám ára 30 ílllér. Ez az lílrlsánl zűel lao
az Enekló=ifjrriság néven ismelt mozgalom íótyóírata. Inneir
vette címét ts. Ugy találtuk, hogy ez az egyetlen cím, amely
nem rekeszt kl senkit. de mlndenkit ecvbeíonlal. zonqorá.
zók, hegedúsök, turulyázOk: valaméhnytüirknek irOzOr
anyanyelvünk az ének _ olvashatluk a borltéklapon. A
rok népdal-kóta, íeldolgozás, amlt a lap közöl, nagyon hasz-
nálható a regösmunkában, Ebben a lapban is írnák maguk

A tábor minden nap|ü százrzámra kínália a jólelt-alkalmat ! Har:náld íel őker!
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";xr,:lk#l'ír-á#x3iít*tír#,rlk'{;íí.*,r:xí'§!ti::
:tű{i,:,W:űl?!:;:,ítíZlxr:!::i,m;{Ű;níylhlit

:É*!!:{:iíii:i#:í/í,,:k,otr?,ií:o,;"h,í:,,íI:r*l*Í!il!:

y*rtí:l#í,r!í'iá*I,iix?t jii,y3}:,:F*i:W!#:
ana .goruIolunk, hogü az őseróben lea6. kiudló ukrcÍínai|:l!:!1r ,q rélnet alapossággal mcgíndltotl lermelés milgen?redménueket |og maJd |elmutatnt,-
. FeI keII tehdt készülnünk a !öu6re. Lehetíué ketl tennüllr..

{;f,r,lf§"i!íl:íírii{x#ií:!íF?,rl:lr§fÁ:#i{#
... _Mt ennek az útía? A meúgazdasdgt termelés belterlessélétele.

nem lud.ndnak,,ünnaguklól íIgen nagg adllalkozásba bele nempgnanaR. ezéít Ezükség uan alld, l1gigg az úllam segltő kezel.endllsen a dolgon.

. Az Országos Ö,ntöüsüggí Htuatalt azért dllttották let-
nogu egwé:zt megéplkc a szükséges alztdrolókat, duzzasztóIiat'^
szllrattgütelepenet, ,me_lack az öntözduízet blzloaltlák és odá
De?c|.|K .a..g_az!a Jöldiélc ; mdsrészt kÍktsérletezie azokat ánoue.nulallata\ mqluek az öntözést legjobban megháláIldk soegal, !!og!l a.gazddkat segítse, o/cíassá. Dezessc. Ömio á méalsmeretlen öntözéscs gazddlkoddst eI nem tanultútc,
. 4r. a munka euá OU fulgík s bár a hábott! sok nehézséoet

!r9!,!!! _i,, mégls .|okozataóaő ialiq el6rö. ri;z;íŰ;i:Ti;;;:
szenlúIlre,.. Ttszatgar, Tiszaörs, Kunmad.aros. XÚnnéoues,;í:,á:x,if 

f::ől|#íá,!!,il;*,!::;Í\íoí,ff#:irix\!f#
fíűIiiilritelv mintegu 20,000 kat. hold terüIetet tud eltdtni

. Debrccenlhl nuugaba, mí4legg 200,000 kalasztrátís hol-
!íí.-{ ííli,f, j,l,::'::* l,:t;*6':**,ii: "i* 

I 

;l!!i#r#,
i nd uI k í a T i s zdbóI {. S.eleYp au Piíiiű' oŰ{i" a E;; ;ÚiiJŰ'.Az 1942-ben |elaaatott békés-szeáiaútráil- áiuzaszuma ÍiiŰ-eg. ?q,O!q. hold, .öntözését sigtií-ai-Ő itorosot- niJ"riá "i"i
ryr!:! peresrg büe _ha|ózhaíaaa. naaáöiióáiáiüiű- iőzetétci14,000 katasztrdlis ho[d, aan öntözésre bercnd,ezuei

.,_ .A megíndulás természetcsen tuhczen mcou, Már a mér-

i!í,"tá!!ff ;t'iío#!ír'űi!!iX!'"'#X,i!:t',X"á#,:r:'#A:
s_zdraz gazl,dlkoddshoz szóliott, euszdzaáoi- 1iiőíiiaiáiiti"i""
+gggomúnuait_ gondo8an 6rző íöIdműves és oÖzd,atdrsadalom
laegenkeclésBcl szemléli mínd,azl, ant Úl, aml szokatlan. He-Iyes!4_§ Dan ez Igg, hogu csak azl aesil át. azt tanulía meo-

í:ii:i'ffi o,:Á',tr'f !,ráíf-':'á,"!,ritlk,fr';',H!:,!M
nehezebb munkút, szebb ercdÁéngért, a lőll *erősóliű
. A _Horlobúggon és Tíszaörsön létceiletl ktsérlett telenekes_.a, Runh.egg.esi kunmadarasí, .liszaszentlmret, tíszalirai,,pl!!I béR.é.|t, .sarka!.i_ ot_tézi mintalelepek, meigeken sokl

gu emc Rc_a o itézek g azddlk odnak szakembeick' oezetíse. íránu I-tlsa melletl., mfu süp ercdméngekkel lgazollák a gaEáak eűtt-
nogg. .igelts érdcmes öntöző gazddlkúful íolaialní, Hadáemlusank meg eggpdr olgan összehasonlltó'adatot. ameluből
ez_ m,ind.anngiuttk el6tt ailágossá leaz. Kukoricábat dilao
?0-z4 méte1mdzsa termésre lehet gzámltani. katasztráI{s
holdanként. öntözéssel, egy erre álkáiÁdí iiiÍaiicátáiia-iő
mlryáp termésl adott. Luőőrtw ió eszteiclibeÁ u -Ááűá-si-
nat ad. .Unlözae 8ő mózsdt értek cI ő kaszdlú.ssal, s a halod,ikat
zöld,en legeltctték, Ilereíüaes s6 máÁa iaiiú 6b-?0 mázsál^
o_örösherc 30 mdzsa hilgelt 80 mázsót ad"öntözie. Kiióiirrzi
|ontosak.ezek a lakarűdnuléIék, Áóii iísz"á- tettárÍ;; áődai:
x?#,r#,!l,:űxW,:ámy,,!ig,ffi:átl':r,Úl,*-:;*
Iorrassa. ü^al[1c.__ A magqar gazda különben is szerel Úllat-
Iarlasgaa loglalkozni, nagg könngebbség hút neki, ha a jóUKarmalw 0rztogttua uan. Azuldn ilt van a rízs. KatasztráIls
hold.anként ltlqg|an 20 mársás lermésset lehet szómolní, búr
,rolt ennek dupláia t's s crni lonlos. oluqn szikes rossz taláion-
mel11 azelőlt leg|eljebb süIeodnges iegiiő vott. (Szikeseínk'|el!

nőuéng ek- termes ztés é r e

._MlbőI ólI ez? AbbóI, hogy a,kengérmagvakat csak asaldt maounknak szltkséoős űűnijiiliiíi"l)r^onrr,,o nlttanmagunknak szükségós dűnliségtőn iii'Ááiiue. otiai
t_cr temeEz0gére térütr/r dt,- meluek eourészt lhr iOatít, g, ondozás^t k luánnak, ile' ! obb T io ttűÍ 
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Ktzól_. ^yaguís a gazda Jöued.etme íoiózódik. s emetleiliamkozól: .Yagui, d gazlg lniedelme |aÉŐzódik, s emetleh "nbl

Tüíff ru:ii,If§!,:ofi;t Eh 
"íu!},,?!#,{ 

oÍ!x,!,{f ln ű!{f i;lehet&oé ís.
. E, 9 céIia az öntőző gazdálkodósnak ts. oluan nöaénuek
IermesEtése, melgek sokszotosan meohúIálléik -az 

dnttzéőset
laIq lqbb munkót. Tehút elsősorban nem áz, hogg az eddígi
í.ö}!!!yr!!, mltl.7t! .a3 . eseltág- iíáiiiő"Űtl' idíítti. §;,;Íjn anem o lg an kik tsé rletezelt nöaénv táí ták teráesztés e. meluek
!:1n!sze!c: öntözést, az ezzel 1drd IŐbó gondozást, a tő tragfia-zast megktudnjdk uggan, de'meg is haláIiúk.

ou**,{*!§í jTí,!,?!í!::í:{,;:,!:á,trfl-'rii:y*:t§:x:f*

,i"..& r*

Az öntözóviret seivattyúk ennoük át *e árvédolmi tölté§en a Körösbót

{I tile'd* ft*é* iláMw &árl §/§eM mág Ce"Me,ekz aáeán* ftí§ád+áín ííM,z, *zlMd*őtl

Tiszaíüredi §ntözdrondszer §zivattyüt§lopQ
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hasznáIdsúnak, éríékesítésének ioen
ked,uező lehetősége még a kdros siík-
sónak öntözőuízzel ualó kimosása is. l
Ezeken kíuül természel.esen sok mís
eggéb nöuényt is öntöznek id ered-
mé_nngel, mint kapósokal, a' Á:alúszo-sok uttin ue{elt ' músodierménuckel.
ggümöIcsöst s igen szépen műkődnek
az öntözölt kertgatdasiigok.

ktuáncsiak lehetünk méo arla
is, hog11 mikónt is történik az Őntözés.
önne/c több |ajtúja uan, BeszéIiünk
röuiden azokróI az öntözési módőtcról,
amelgek núlunk Maguarorszúaon leo-
inkúbb haszndlatosii' és alkőlmuzhő-
íóak. Ezek: A csöraedezte!ő. úrasztó-
.izlató, permekző t|s bolgdr oátözés.

Az első három módnáI Q aízet
tintözőesalarnúkon vezeti ük az öntózes
heIgére és ott a csatornákból kiereszl-
!_ük a megmúuelt |öIdre, míg permelezö
inlözésnéI csőuezétéken" uezől'jük a ui-
aet a permelezés helgére.

Cs dr g ed ezí e Iő öntözésnét
u uizet a legmagasabb íekuésű helure
uezetjük, hogg onnan 'a leitőn leíelé
csurogua |olgion ufuig az' öntözehdő
terüIeten. á lassan leIeIé csőrgedező
t1!7 .az g!1ovengelett talalt a kdlő mér-
tékig úttiztaíja, s akkoí ió az eoész
öntözis, ha a uiret a tálai annűiro
vi.sszalarti_a, h_agg csak keué§ esurg"alékpiz marad |öIiislegesen az alsó ré\zen,

I oglalk ozik, uele annak í gen mea hcildl í a
t' óradozúsdt. A z öntözésás gazőátko(lás
herendezése az orszóQ búímelu részén
íehelséges,_ ahol a siülcsiges' öntöző-
uiz rendelkezésre úll. Ai öníözőatz-
nek nyilt vízíaluásokbóI ualó iaónu-
beaéleléhez s ctz'öntözes bevezeté"séhőz
azonbqn szükség aan alispúni enoe-
délg.re, aki mínt első|okú btziogt fra-
tdsúg a a.ízhaszndlatot engedétliezi. ésq szornszédok érdekeíí aédí. A"beren-
dezkedés költsége cgészen vdltozó. Füia
a hell1i uiszonúok[dl. a lereptőt- talái*
lól,._ munkabérektőI. Szdkirűnllttás
mellelt húzílag ís el,uégerkető.

l\Iinden öntözés eIső leIíé-t.r!? a lecsapoIás gon|dos ki-
é,p {lése, A, I eI esltiges csurg-alékv izeketts csapadékot guorsan le kell tudni.
a,e:etni,_mert esetleg ez naggobb kart
t§ cslndífial, min! az ÖntÖzés haszna,
,Gondoljunk rso/c arra. ha néIctóul
közuellenül az öntözés itán 'iön eau
nagy ziuatar. trL eg| ullaszthat já, elrőÍ-
haszthatja a I e ilődő nöuénuek'et.' Oluan
nedues _eszteÁdőkben pedi j, mint aíni-
I.genekben a kö:elinullban scynos
t_öbbször_ ualt részünlc. a kitpiített
l.ecsap.oló háldzat, a nem 

"supiin az
öntözésrc, hanem a szúraz terníesztésre
berendezett terüIetekről is l"euezeti a
IeIesleges csapadékvizeket, beluizeket
s. 9zi9t.a belteries gazddlkodós fontos
Ieltételil eléqlli ki.-

fífá,,,Í$:t,!fodi,,xÍ!qÍ:{#,.,.t;iá;l]l".o'o.satornáb,li**'..n,nffii,,,,"::,Í;;i!:,,:,..Í.*;"))u",",",,i,,"j,,j,jn
'::;{}:{Hfá:#ízható, 

rends:erint'ka- \izel 3z rláraszllnal Parc.tiail; ' - 
sé_g,Ietéí.a.r!g!§ h,ggs!őekben épitettiúíai,aiiűiié;;..*.",,w,L-§.E,.j.. ^q_ - - ,.,", yql\lrtqnUlr ség,Ietéí.a,ryqglf h,ggs!{ekben épitetl

Árasztó öntöz.ésnql.+agg. túbldkat ielöIünk ki. a _uíz- g'gekbő! taL,,asygl_Ie|algó':::f;'::r!::Íi§fi.i'i:?;'!i,"!;rÍ,;n'i"szintes talaion, s ezekel gútakkŰ"knrútiiÁrii, iőii iirhűiil vagí; 
a gritak mögött ósszegi

|i'§'űii'i:;"r,,ll'f,1;t,;:;,:,:nw,}#:ű'ir:rrwI: í!r*?:iái:r,!,",íál,i;*t .'i,; 
t\íif,r,f #í{,,2;í:#:"no,'í,f,:

kei.!ő menngiségű uíz etsziuáígdsa utii absűiőati*ái ái,iiií;li; IL!'1

\"ízszinlesterepre alÁ,aímos,iizsis.i"áráriörfiiiiű;;í.""''*^' ,..í:úítuk rőuiden, hogy mi ís az az öntö:és, rniérl uan rd

:!*k,Át,; í,:Í ű#í:ni";mű,!í{:yr;!rí,:rr:mr;ír:"::; 
r;:r:;?,!"oo;ft"*n,';Wo 

#',Í;*u'Ít!;,!:f ,, 
u;",;::;;,?:ü

s:él sziuúrogua útáztassa a ta.lajÍ á nöi:é;iű'g-gittliii"g." Ká:iő "'"'"íírrtrrokegganyagíakbanismegerősödörtga2datdrsadalom
nöuéngek öníözésére haszndljúk. 

IeheA permetező önlözés.|ü_ggetlen a teyept!!.és olgan iii,J,Íf,!"i.n7iii;!i"!!,á?,fíűo,iíiXű;iii;:rr#:f1;fr3r11;inöuéngeknél allcalmazható, met$eti"iitlirila-'t"É,"liué''ir;;í;; k;;á;i'lrri.i;;:[{;$: iiii'*ulaszthaiunl; el semmit, hogg ön-iiníÖző tsÖaek hordozrisdt, " 
m_agunkat eraÁÚiiiÍ."ii'o, alkalmal nem ha,sznúljllk lci, sA balgúr Önlőzést az öntözőí.t kertlazdasúgban all,al- iaglen nem leszünik--I|érirn,_ h99a rörftnelmi feladaltuftatnozztik, s az orszdg majd minden ieiűi-iiÁirŰ;."""*'" te[iás.ug.t;i" ngii,niiit iÜŐj"nx atű, t::an,niii"elsodor a |ölrt_Mindeztermészetrsennemilglnegyszerü, mintahogyan itt szinéről az tdŐ.*Raltűnr rj r..ren-tc;g'a;i;l;";úíii,

röaid.enleírtule. Condos muntcit,ÉoEzáÜííű'{íran,aeáiifreáuiöi 
0roszlány Isíván

'& a*erká*x§lü§ílká§an nin§§ szün*í" A c§apaí szátek*lyán *arfóxksdó
{;úk ü*vábkra §l dolgoxrtak !

}lizspalánl.á!á s §lárasztolt rizstáb!ák
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A 111. sz. ,,Erő" cseíkészcsapat nagg regös-est keretében
mulatta be a város közönségének az országépítő regös munkdt,
Mintegg ezer ember ggűIt össze az előailóteremben s mind az
ezren megelégedetlen táuoztak. A szülők láttdk, hoga tiaik
ígazdn ió munkdt aégeznek. A ktuüIóllók_ pedíg a magaar
cserkészmorgalom ercjérőI ggőződlek meg. Euekig hangtalanul
idrtdk a regösök a vásdrhelgkörngéki tangdkat, néha-néha
rendeztek regölést valamelgik küIu(trasi ískalúban s most ezt
gz alulról indull mazga.Irhat uitték d.iqdalra a naggkőzönség
lelkében. Eggütí uolt az egész uóros ezen az estén: ta.ngai
parasztok, külurírosí munkások, iparosbk, kereskedők, s rnind-
bzek aezetői: a középosztóIg tagiai eggütt tapsoltak. SikerüIt
ősszeregöIni ezer malgart Nem-élső |'eIlépésük volt ez a vásár-
hel!1i regösöknek, de eggíkkel sem értek eI úgg céIjukat, mint
ezzel az estével, A népi kultúra összekapcsolt minden jelen-
leaőt.

A müsor átlomdsai: Maggarország dalo:kban, mesékben,
túncokban. á regösdlc ísmerilc mór ezeket a §zímokat, de nem
ismerte még a, uúros közőnsége. RüIönben is éuek munkúiúról
kellett itt számot adní s a régi, de beudlt számokat ís előaetlék.
Mtisodik rész a magvu népdal szimbólumait mutatta meg ;
a harmailik pedig ar embeii éIet aáltoz(lsút, kezdae a ggerek,
kortóI a haláIíg. Játékok, nótdk, ldncok, mesék tarkttottdk
ezt a részl. Ggeiekkor, szerelemo katonasor, hóború, legényéIet,
hdzasság, Qregség a íőbb szakaszqi. Az esl mcisodik részében
Tamdsi Áron:' ,,Tündöklő Jeramos"-ából mutattak be rész,
leteket. Ezzel a darabbal pedíg azt bizongitotlúk be, hogg anépi
kultúra igazi ngersanyaga a műuészetnek. Az est kél része
ígg könnyen érthető pdrhuzamban haladt.

A hód,mezőuásúrhelgi regösök estje másak előtt is példa
Iehet, id.eie, hogg minden uúros mcgismetie a regös cserkészeket,
Máskép pedig ezt nern le.het elérni. Ismerkedés néIkúI pedig
níncs barútság !

Regösök a nópfőlskolások közötí
Ez éoben ötödször rendeztek nép|őiskolai tantolgamot a

K. I. E.-uezetők uárosunkban. Húromhétig tartott atanfolgam ;
ez az idő elég aoll arra, hogg a körngékbőI összeggüjtött paraszl-
érlelmiség meg|elelő atapot kapjan. Az iskola tárggai közt a
leaenteísmeretektőI a meggar irodalomig minden helget |oglalt,
KüIönösen nagg örömünkre szolgúlt, hogg minket * regösöket
is íelkértek előatidsok tartdsára, lermészetesen néprajzi és ezzel
kabcsolatos kérd.éseket kellett meguilúgítanunk. Ez a meghíaús
elÍsmerése uolt annak a nehéz munkdnak, melget immáran
a harmadik éue |olgtatunk. Nem szeretiük ha d,tcsérnek ben-
nünket, de az e||éIe elismerés méltó a regős cserkészhez.

A íeluetett kérdéseket közösen beszéltük meg a hallgatókkal
és ígu egész bensőséges aiszong |ejlődött kí köztünk; ezekkel a
besiéIgeIésekkel elősegttettük azt is, hogg a közösen tárggalt
anuagol kőnngebben megértelték, mert tgg közelebb érezték
magikhoz, mintha eggszerűen eldaráItuk aolna a magunk
órahosszós mondókájdt. A megbeszéIés íárggaí : a néphaggo-
múng, a népí tónc, a népdal, a népi tltszttő műuészel, a nép-
haguománv'ggüjtése. A |alusi tábortűz rendezése, a néphaggo-
mánu helle a jöuő Maggarorszdgdban és oégül : mit tegyek
én á pusztuló néIlhaguomána megmentésének érdekében ?
A szúráznak tgérkéző témdk igen nagg érdeklődést udltollak
ki a íiúkbóI,-sokan megígérték, hagg összeggüitík |aluiuk
érdemIeges haggomángaít. Ezek a megbeszéIések eggszerre
több cserkészt is-íoglalkozlaltak, a tóncokat és a dalokat 8-70
|iú mutatta be,'íg-g szinte kőgös össze!övetel jeltege aalt a ki"
tűzőlt előaddsoknck.

Az első napokban ősszemelegedtünk a nép|őiskalúsokkal;
könyueket vittünk nekik, mintegg 60-60 kötetes köngutdral
hoz[unk össze húrom hétre. Amikor ldltuk, hogg kevés a hiva-
talas előailások szóma, sűrűbben ís elidragattunk. A nagyobb
íiúk oacsora utdn összeggűltek a nép|őiskola lermében, itt
iokszor ig en é rde_ke s u itqk J e i l_ő!tgk..k i, néha 

_é i l él ig is eltartottak

|ááá}IIW,b?*őe ?,ihatá
§egó§-est Hóilmezövásárholyt

a beszélgőtések. Az aszíalaliat körüIüIve ueltük észre, hagg m9nrg,i
mandaiilalónk ís non^ mennni közős nroblélna ízaal bennünket.mondaiivalónk ís ucn, menngi közös probléma izgat be
hrüItünk az eÍuforma véleménunek, ile a különbözőket ís össze-ŰrüIlünk cz,egyf orma véIv' r..e|l^ u. ÉggJvr rr.v uíl9rr.arLgrL9,\,
eggeztettük. }Wi' uúrosiak itt iö{liink rú.,_ hogy _nevelkedík_.a

a íeménatelenség csilggesztett, de a |eluillanó remény erőt adott.-
I{étkedés és bízakodós közt hdngódaa uógtunk nelci solcseor
a téIi éitszakának, hogg hazamenve touúbb gondolkozzunk
a |eluetődött kérdéseken. A népt'őiskola hdrgm hetében minden
szabad időnket itt löUöttűk néhángan. Osszemelegedtünk a
nagg terem|alai között ; senkinek sem iutott aolna eszebe,haggha
neá itt találkozunk, hanem a míndennapi éIet akármelgik
íórumán, idegenkedéssel közelitettünk aalna eggmúshoz. Egg-
mós megismerése és a rokon aanásak |elt'edezése ősszekapcsolt
bennünket. ,,Lerombollúk a aúIaszf alakat", tnondta valamelgik
né p f ő iskoltis találó an "

A beszéIgetések |ő kérdéseí : az eggke, a. ínaggar fdld sorsa"
a nemzetíségi kérdés, a maguat |aluuezetők adlsóga, az igazí
faluvezető, a maggarsúg szerepe és helgzete Kelet-Európ(tban,
rokon népeink és mi, a megmaradtis lehetöségei, az igazi gazda-
sdgí reid, Kertmaggarorszdg, a parasztsúg jöuője stb, : . -

A megbeszéIés olgan széIes skáIájú uolt, hogg |eI sem tudjuk
itt jeggezni a témdk sokaságát ; nem ragaszkodtunk előre meg-
dlláp7lott programmhoz, a tételek ötletszerűen uelőd.tek |el s
azon melegében meg ís beszéItük azokat.

, Több este irodalmi kérdéseket is tárggaltunk. A népí
iroilalom helgzetérőI s értékéről beszélgeltünk. Eloluastünk
néhúng Adg-, Józse| AttíIa.-, Illgés Ggula-, §inlca-, ErdéIgb
p€rseí-ís ; iagaon telszett a |íúknak néhúng kivóló költeméng.
Erlpen ezért összedllítottunk egg kis uersggüiteméngl, Iizenhat
viróet uettünk bele s annpf példángban gépeltük, ahángan
résztueltck a tan|olgamon.' A- uégén minden hallgató kapott
egu péIdóngt. Azóta már sokan mondtdk, hogg elő-előues:ik
eŐ-etbtuasgőtiák a uerseket, sőt olgan íitlatil is-ŐeszéItünk" aki
ezeket méakeduelue uersköleteke.t uúsdroll.

Az Ősteli beszéIgetések sokszínű gazdagsdgdhoz tartoztak
a kdzös nótózások is. §zeken elénekelíünk minden ismerős
nólát, d,e a küIönbőző tdiakról összeiöIt nép|őiskolúsak is m9g*
tanttatták eggmósnak a maguk dalait. Igg egész gazdag nóta,
lcíncsre tettünk szert. A nótúzásokban lettünk mégis igazún
eggek, ezek hozlak egymúshoz köze! bennünkeí. Nemcsak ndtcíi
§at mutattdk be eggmásnak a {itlk, kanem pidi&tiir haggam*-

Íiraszt értelmiség : ők, a íalusia* iU Uatah meg,hogg közetedik
hozzdjuk a uárósi |iatdlsdg. Az eggmás,ratalólús mondatai
ió ízi hoztatr, _A, .Ógg|orma..aggódú.s, |éIelem,,,remglykg!!.s,
hozzliiuk a uárősi tiatűsag. Az eggmás_ratálólús mondatai
ió ízi hoztak. Az Óguíorma aggódús, |éIelem, rcméngkedés,
ieroezgelés, lát{ts igáií barátokkú kouócsolt. Az ájtszakába

Z-§zef naPonta
reggel és különösen e§le lefekvés elótl

chlorodont
, íogpct§zta

t-

npúIŐ tanakodásbah minden {eloetőd,ötl, amí izgató móma;
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4c9tt !!. Az estell hanguialol ktsértetíessé tették az elmcsélt
babondk és boszorkdnghistórlák. A d,alok és meúk meaismcr-
lették oelült/r. a küIönőöz6 túíalc ktllönböz,ő emberelt,-Űái,un-.-t -
ban összehasonlttást oégeztttik, ̂

s 
a aídékek saiáUaiát|jűŰ;id

lulat donságait könnue-n meg duaptlhattuk.
A tan|olgatn el{eltéuél öúcsúreftIést tartottunk. ennek Iocn

nagg sikere oolt, PéId,ának mulattuk be a talus| lábőrtüz mtít:á-
tűuk. KüIönösen a szllal népt tdncok'arattak naau s,iiciti-
Jl!égP,tgdzt_ | izctségünket dz edu tk haÜgaló beszéttébeh- kaptik.
fi;:rhlífr!í:i azaoakbal amelueket mí u, egész lan|Őlgant

_ _ örülök - mondla, - hogu ttt dták és naraszt kezet
toghalott, tgazt baútokkd' lett. Á' testoériúrrr.ef ntiióűÍ{i.Ti, parusztok lettctck, mcrt a ml kulttbánkaimenlttek ég hoz-
zátok ulssza, mí pedhg tltákok uaguunk - néntőtskoldsok-Aürt, hogy ne4 látt4ik cserkéantúában, cggütl'érzül/r. aele-tek, ml ls cserkészck vaouuttk...

Mtndezek a kapcsoláiok mcleg barútsáoot tetlcsdetlek kt
közöltünk és a |aluií tíltlsdo kőzőtt. Néháiuú lcuetezünk á
o,i!ékí hallgatókkal, ahéIube{tektcel pedig guűran talútkoiink. .
Yégre elértük azl, amlt iégóla akaiund:'ő lalu leendí aezetü

és a aáros hangadól oállae{ue dolgoznak. Ha1luen néoífiiskolák
iönnek össze az otszdg többl résáein ís. míní Ő naakbzdoasar-
helgí, nem keII íéHenI a lclnöoí ííítlsdoot.

Hai,iiRegö ! RaJta l' F. S. 111.

nÓ,öi,'n§'Hlrliuili"o" -_ Yécíc elérkezett a ml td6rÚ., tlt a taoasz, Eltnilulhatunlt
hoslzüvdrakozds után od,a, ahol- anngíra oútnak benntlnkct.
ktlnehelünk a |alwa s a ianuák közé". VüetlüE aÁaűin-á
népit, A tél bezdrt bennünkct az otlhonakba. di enocdctt'ahtdeas ícllobbant a ked.a. Kerékpfulalnkat rendíehoztik s ícl*eszÚL
tunk a laaa zt hadjáralra.-A iagu hadítandes méo noóembcrben

'r:f#i':,ii:í"íR.ííjí,If {"x|#íűE:!f 
,::,ft nPí!.:íirilí_

Ecreg a hadak útlán; ai legehda. úl harcos ének. Ei'a iáoa

í,Xjő,I':iÉ,{,:#"i!!W,r#g!,tr"EoiíX!"r?!i,rr*t:itá
|átékok at lanultuttk. M ő - 

i anúiit ái - 

*láítíái- ai' ;;Ö1-' ;'á
íepl'űll cnghf,Iés úl eneútát adotl. A oezérkar ktáolaozta
l,ész.!9tcrc+.! hadtdratot.,.d,,uéguári uilézck'' pcdtg tllrámet-
lenül adrtók az első cs.atát. Miircíusban megjeleát a Éadparancss míndenkl örömmel looadla-
. * El1ő rcgöIésetnk 's{tterii telbuzitulaa mlnd naouobb ét
4dw9b_b_ kcduael végeztük munkdnkat. Guű?köalünk Ő uart
e.8_ ulaDD coatakla t meguíatunk ellenségünkkel: a sláoeiral.
!d_e!en mintáta kégzült müdallal, kabűészámokkat stb.- Eoési
héIen anól besülgettünk, hogg letizett-e a közönséghek a regöIés ;mekkora aolt a'guőnt;Á. "'
. M4iuq hónápban küIönösen érilekes ütközetet olatunk.Az egyik tangal olaasókörbe htvtak mcg bcnn&nket. (Mílucn

t! _oott, _h9gu nagu regös-estünkön oti aoltak a taiuatŐ*.lA.tanadiak maidlist rund,eztek s mí szórukoztattuk őkel: A bőlalt keillődött, hogu amíkot mí kiértünk. mfu iavdban tolut á
köl . clőadd§a. RettenelesebbnéI-retteneíesebb' mügorszilmőka!mutattak be : hanls parasztglliuőtó űisziiiőü;iőzlŐiáiá-,
tl| . é s r_ég i slúgerek et, nőg úidnő { iab,Űé ;Űtrői;Ű' E{ kI' 

-iŰ;:á
mcg elsorc|nt, mtket. Rettenetesen meolcpett cp bennünket.
la[n, mt ktJöaank a nép közé, alrcI az Ígdzt *utt,,f:at {.mtáItuÍ
c_lqlc _| ltt snmbctaláljuk magunkat aizal, atnlt már ilgen
tlltlözőbe aetttlnk. Nem'*iscíűíúiiii a iőibnsCd taosa Áfait'^
4ql!c4 még sokkal naggobb erfivel készültllŰ a'rcgöIécre,lwlnacnkl megérezte, hogg legtobb tud,ásttt kell adnl ; d tdnco-sor, a _mesemondók, a látéko|sok soha nem ldtolt úaucsséoacl
sac}epeltclc. A tcgölés oézetöie pcd.lo néhánu röotd ŰŐrutűűn?amutaíolt a pűd,al és népd,al,' a liabail és- népl ldttzás közttküIö4bsQn.órtúststkeruhii|o[{,á-{űiaiati-óőiaődi-rr.űiiői-
utr,h9gu az az lgazl, anit mt hbzlunk-s az a hamig. aáU ar
mlu.laaak. A had aeutője ennek örömérc kél rooáti aésctl aooqaía a gvőzteE csatili közé. A .,tégldsi dladal'' - ahoou

"!í:tr;;::#Xr:iű,í:#f !ffi trL!lt3?i'í;},#iű.'iE#:{t
nekt, dmit ő alkotott. Az ideoent csalc'kéitu-szcit séobőI íooadlacl.. Sokgror ellenezték mdr áunkánkat. űzal éroőIae.'hőau'ánép.megunta.márfi gtnacwááiú;i{i'i-í"ííaüiűárá-Ítpű
í;Lí}íi$iílílf oL':"iíi\{á''ff e!:'!#iíilíf,r*n#i,1
*ép_,!n*ca is megbpcsüIt az ő tulajdondt, megéní Ú *ieket
osáönösen tudJa, hogg csak ezáItai marádhai magudr. Mun-Rdnk_ígdzolása uolt e2-az alkalom s örülíünk er.nek-a kltünte-' usnek, mert a lcgmagasabb |órum adta: a maggat nép.

_ Tavas1t hadlúralunk. looább |olgtatódtk; a naúsok
sokasodnak a hgduczér bollán, a íalu1s tanuá öntudatodul.
mí pcdlg tanulunk. A néb kbzel§égében megianulluk a úcIŐ
ualó bdnád, s közeledanF hozzá. Ez mflnd- oluad lanukóo.
amtt még. használnl |ulullk_, meil aezelúnek Ícndcl a tŰ,csak a nép közötl koaúcsolódunk bezctőué,

Balaisa perssaakát ttléwctlük mostanában.. .. Áldoll
szép pünkösdnek ggöngörű ldeJe,' M tndent cgéEagéglel TaUoaC
egc, Hossztí tlton lárókat könnaebbílő szele",-Iacn]ó mI úfunk
végtclenüI hossztl, dc aelllnk -az Islen: seofiI a' kőnnucbbllő
széllcl s a tíszta éggel. Kell-e ennéI töhb a rcóös crcrkétőknch ?
BeIől tele JókeduuáI, akaralerfiael, tud.ással j csa& az alkalmu
íd0 híángozhal. Az ped,íg mosl mcgrran; menlünk tchút a
ho882l' tlíon s köszönlük a könnuebbltést. Az or-száoban mln-
denütt meg kell tndltóni a hadióFalokat, mínden reőös hadnak
aégig kcll jdrn_l_ tlttdt 1 mert a céI : a végső gg4zelem] a magual-
sóg összeregőlése !

Het, Regö, ralta ! Sg. A. 1I1.

naauaAan űüaúfu, ellan
la ólünk Érzek§zrbotcr caylk |ellogzctrrcn

rabolcrl n4yköalé3ébcn. H{rom éúc mír,
hogy áll|uk l sant és ú|rr mr3 rlJra nckllódu.
lunt, ho3y ,,ltldat" vczcrrünk e mcaícrtórött
rzcllcm rllrn.

Mort vó3rc kece3hrtott órrírhrtott r nltyrr lálck Kls.vlrdlnll!
Már tíz & sár me3yrr rrív dobbrn .iyrrGlf.

{ r lrlkck lrvlníJe klra0l vógl3rcpcrni .s
rlvó tunyr íöldön. Borrcnyol prrla3ián!

Az rlró rchlmot rbbrn u évbrn lndítottuk
KbÉrde rllln. Elórzör l 3lmnártum líltl3{ta.
nrk rrcllcmáru l3yckrrtünk hrtnl. rirld- l
rlkrrrcl blmtó klrórlct utln áprlllr hó'8.{n
cnnck t m.tnr.n lí|rtrfunrk l rrtítrétévrl
killltunk r porondre, r mrlrcndcztük-olÉ
r.tthclt0nkGt, mrllyrl rok rzunnyrdó lolkl.
bmrr.t.t ábrcrztrttOnk íol ós sok clklllódó
lglkrt hoxunk yl$Er r mr;yrr élct küzdó.
terérc, olpnokat, lklkrt óppin rz átkor kö.
zöny v.rt, lc e lóbukró! ór rzrpult klsvárdr!
nflr:polj{rrl. Mlnthr clak e költö lrlkrt
rcmqtató rorrlrr ozmlltok votnr: ,,Vrly
lcrz ó| ónclm0k a mr;yrr l3éknck, V4y mráó
ré;lbcn r brlr ml3yar ó|ct!"

._ U3y láazlk, ú| ólrtro klptak e llnlok r
llrbeiöack l rzívck, men mi$önént i nrty
clodr, holy r rlálorb0rör Klivárdán muyii
népdrh ónckcltck .tyütt íl.t.lok ér_ örűk,
munkáromborrk & hlvrtrlnokokl És vójru
Jóholkr9ttTl mulrttrk . mGt. ca&rrólrr
humortl íordulrtrln lr.

különöron a bcmutrto$ íonólctrnot nyrn
me3 mlndcnklt lltvlnyorrá6ot niu|tó kóp'óvrl
ér kcdvo rámrlval. A|akl lcaényok ér lányok.
mca rlakolkodó dllkok bcszóltcttók, táncol.
ták ér nótártlk vó|lt, r 1yorsrn rphrnó pcr.
cckbrn, lí|tlrájuk örömét ár brtbánat{t. .

^ 

tyoru.n pcr66 sz{mokkrl ma3ával ra;adó
t{bon0z (ez volt r harmadlk réri; mlndcinklt
ma3l3ézrtt lr mlndcnkl elfclcdkizgtt rrról,
holy rlóldlron vrn. A szavrk rokrzor mélycn
vfutrk bclc r tóprlód6 lrlkckbc, s nóhr ojto-
rortrk, néhe kórtck, nóha pcdlg ígének.

_ Sl,*. lrtvln_ rrrvrln ,§zabó Jánol, a ic
hrrldbrn, §zebó J{nornek ncm 

-|ó 
lcnnlt'.,

3zlnt. l írlrk lr íclgímk r ebbcn r'plllrnrtban
mlndrnnylrn ú3y ércrtük - ml 13 a'rrínpadon.

- ltoty órdrmcr szabó Jánornlk tcnnl'r kcll
sok §abó Jánor.

Az clró robam lstcn rcaítré6évrl rlkorü|t.
Prrrncrnokunk cgyszcrű 

-ér 
malávtl raradó

zárttk be r tábort{izct. Utolsó tondolaiunkpodlj r hlrcmcr6kön küzdókhöz-rzallt. mald
cay-rzíwc!-!élekkel rdtunk hálát az t*cnncir.
akl mcgáldja a matyar népet ér a ml mun.
kánkat.

Mlkó Zolán
287. Rétl Sar cr. cs. rq&hada

,!

A tábor mlnden napit egy-á
24
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19"

11.
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13.

1. A pünkösdnek ielös nania.
Szóntlélök .Iated tutaotfé,'
:- ErösíJJe ml szívitnket'-
Az apostolo|rra.

2. Melyet Krtsztus ígért vala
Akkor a tanítványainak,
}!!kq" méne meniyországba
Mlndönök lÁttára.

3. Tüzes nvelveknek szólása.
Ugyminí szeleknek zínásá.
L_t!§zállván az ü íejükie
LTagy blrtelenségbe.

4. l{ö8telvén a Szentlélökkel,
kezdent szól llv nvelvekkel-
Magasztalván sienÍ letkét
Most és mtndörökkön örökké, amen.

5. Minékünk adassék Szentlétök malasztia.
Melytól árnyékoztatott a szűzek virááa,

Uidón őtet Gábriet üdvözléssel áldla r, Testbe öltözött Igét méhiúe togaiU'*
6. §_z.ü4a4yától születék K.riszlus lstállóba,Kínt é§ halált szenveaiitt -teXvÓ-n-t<ÖfrÖisola,

Tanítványok láttára méne merÚyÓB;áiÚi-'
7. |!n§!l_,l1pi{!, Szentlelkit 9l!9n elkütdötte,.lz apo§tolok §zívtt mögerósítötte.

,T19!.nyelvekkel_óket_ íöt is gerjósztötte,
I-to8y árván maradjanak, azt móg'nem engéate.

8. Istennek jobbkeze

F_9ev.. to3ir,, * u;t Jl',i,iÍfl §i,#ii'il s értsön.vlrzzon, oltalmazzon, szárnya alf rejtsön,

' §Tfii,"t' "l,iJ,íj 
tn#inp, T3;8f 

nifu 

^.".Mtnt régönte rászállott az apostoloBrá.
10. Bor, brlza és gyümölc§.

t örgete_gben létjzön az isten áldása.

ftí"f *'ff ",iTi'f §ri*t'f :[t$§}*'','"T;.ül jön:
Én kicsike vacvok.
§qsyot nem ü6lbÁtot,
Mégis az Istenne}
Díctéretöt mondok.

Gyönge.vesszó vagyok,
Mtnddnfelé hailok]-
§zülelm kertllbe
Most nyílnl ákarok.

Nem anyátul töttem-
Rúzsatáú termöttem-

&TfiJ#irii,t,l'fit'*i

la. §elj föl, Uristennek
váIasztott serepie

$;ínx$l§3,ii3 *,"

15. Fényös tiszta tükörA Jézusnak neve.
Egy szép lillomnák
ZöIdeló irrezeJo.

16. flej,. cí.n\ps, cinkus,
Fehér tullpántus.
Hintsetök -vlránoi
Jézusnak mark?ba.

17. Esy kis íehérsécbe
Tulajdon istensÖg-

Fi:"l:-,.itfl j,"k6*,,

Szentségös lstennek
Qsudálatos voltia"
Ádámnak vétkléri
Maga Fiát adta.

Fölállott Szent János-
Möglátott eíy várost.
A pokol kapúját

Földic letapodta.
Menn}ország ajtáját

20. Szépen kinyitotta.
0tezer embört
I.etelepítöttem.
öt áróakinvérrel

Beölé8ítetteű.

21. !íj van ma, mi van ma-
l,tros pünkösd nania^
notngn lösz, bo]nái' itiszA má6odik napja.

22. András bokrétás
Folesége j_ó táncos,
A,z ura selyömszál,
Jo maga aranyszál.

*, 
i1',lt#fl.fl;,i,tlffuT..u
Ne tlpödje, ne tdpoáiaA pünkö3di rúzsái.

24. A pünkösdi rúzsa
Kihajlott az útra,
§gödfe íöl a menya§§zony,
kössé koszorúba.

25. U_gorjato! tányok,
Ha lányok vaírytók,
§".{a c§tirogiOi, uaóo po-
ro8lon
Sárl sarkantyutok !

Dícsértessók a Jézus t*
|Bállnt Sándor: Nópünk ünn€pcl" 

'53. 
l-
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Maconkai pünkilsdöló kislá_ny
(HaDes m.)



§űa.g.v.űt, diíüírír§á?
Mór igen sokal

hallollunk a kecske-
méti, a naggkőrösi,
eeglédí hamok hősei-
ről, a makói haga^
mcíso/crdl, mint 0
maggar parasztgaz-
dúIkodás legsajndla-
ío s ab b útt ö rő i rő l,s zak -
munkásairóI, ,,tudó-
sairóI". Azonban a piacon a vilúg-
hilű barack, haggma mellell olt d.íszlenek
a úőfösbélű, íngcsiklandozó, óridsi görög-
dinngék, amelyek a közludatban ,,csúngi
d,ittr"y e" neue alatt múrkózódnak,

Á csúngi dinnge |ogalom. Miért?
Mert nemesak itthon Qz orszó-gban,
hanem kü$öldön is a legkellemesebb, üdílő gyümölcsök eggike. Lenggel- és
Finnországban épolgan rítka és keresett
cikk a mcgaar erportd,i.nnge,, mínt
núIunk a. <léluidékí banún.

A dinngekertészet Heoes megyében' atakul,t ki még a mult szdzad |olgamún.
Azonban éuek q.latt szinte Csdng és
körngúkének hatúraira speciaIizúlódott.
!ídr'majdnem szdz éve, hogg a csúngi
paraszlok kíkísérletezték, kinemesítelték
u íeg jobb dinngef ajlákat, akklimatizúltók
az éghailatnak meglelelően. Ma az egész
{tllu 4ő00 főngi lakossdga teljesen eb-
ből ét, mert |öldie ttzszer-húszszor anngit
lerem, mint eetensits műuelésnél. Azon-
óan mosí mdr kevés lett a falu hc.túra, s
múr a szúzad |ordulóján, |őIeg pedig a
uilúghúború utún megindul a |éI |alu az
orszúg legküIönbözőbb uidékére dinnye-
kerlészkedni,,,dinngéskedni", - Múr
télutoljún : februdr uégén szekérre rakja
buggordt a dinngés, hogg a legnehezebb
kerté szked.é s í munkában, ur adalmak | öId-
ién izzadjon az őszi ,,hazauclndolósíg",

-4, |él |alu húza, lelke bezúrua ezalatl a
ti-8 hótmp alatt, s csak a |öldes paraszt-
gazdúk uduarán van éIet, lolgík termelés.

A csángí dínnyés a 20, szazad
modern nomádja, aki éppen úgg ada-
megy ahol jó |öldet, éghailatat, napot
lalúl, mint a régi idők nomúdia,

Ez a uúndar-aér esodáIatosképpen éI
tis liaí bennük évtized,eken dt. A szen*
uedélges dinngést hajtja a vére még óreg
napiaíban is. 60--ő5 éves ember is ritkún
talúl olthon nyugtot, s éppen úgy elmegy
uz orszdg legtáuolabbi pottíiára is, mint
fiatal kord,ban. lVem minden t'óId alkal-
mas a dinngelermeléste, csak a könnyebb
iaita meleg homok|öld, ezért kéngtelen a
rlinngés megfelelő |öIdek után messzire
duóndorolni.

Á dínngéskedét szakma, amelgnek
kitanulúsához ggakorlati éuek kellenek,
Á ggetmek múr születésétől kezdtse benne
él mesterségében, mégis csa.k 25 éues
A,oruk |eIé mennek eI önúIlóan dinngés-
kedni a szülői húzbóI Az idegenek sem
rögtön a közepében kezdík el a terme|,ést.
Először hónapokra §zegődnek el kiuúlóbb
dinngésekhez, hogu megismerjék a ler-
metésnek minden csínia-binj út. Ilónapas
ideiök alatt keués Iizetést' kapnak,' rle
amint jártasabbak és jdrtasabbak lesznek
a te rmelé s b e n, as zer int emel i k | í zeté si ült et.
Az első éuben némelgik dinngés surnrnrís
1a0*-12a pengőt kap egg egész ng(lrra,
a tauasztól kezdődő, őszíg tarló idfue,
míg músodik, harmadik esztendőben
300**4a0 pengőig is Ielemelkedik a bérük,
_\apszrimosként csak a beuandorolt helu-
bpliek szoklak elszegődni, |őIeg a dinnge

érésének az idején,
amikor rengeteg ki-
segítő munkó§.{r !rgt!
szükség.

A csúngt dínngés
múr messzíről meg
tudia úIlaptfiani il
dinnye érettségét.
§'ern csoda. ftíseFo-"sryF 'gi;;^rir7;i'ah"iő

lósúggal benne il tI termelésí -munkóbaru

s a ncmzedékek sorún kiíeilőd.ött lapasz-
talatokat is örököIte. EI ts benhe a
,rmcsleröntudct".A d,innyés a íermett dinngéket maga
igyekszik eladni, a piacra |elszúIlítani,hogq a közuetltő kereslcedelmel mind.
kisebb térbe szorítsa"

A pestkörngéki |öldeket munkdló
dinngekertész örókké |íggelemmel kísérí,
az úr alakulúsót, Iegtöbbször maga kíséri
be az druidt, aagg maga szerzi meg sze-
mélyesen az úru közvetítő kereskedőiét"
Maga ritkún bul kis menngiségben :
,rnem kilózik", hanem eggszerre igyek*
szik túltenni partékdjún. Mdr a távo-
labbi dinnyéseknek nelrczebb a helgzetük,
mert ha nem gondoskodnak előre meg-
|elelő közuetítőtől, bizong sokszor a /öId-
iükön marad az ú,rujok oagg pedig
potom úron kell ttLllenniök rajta. Ezcrt
igyekeznek dínnlléseink naggobb gazda-
súgi, vúsúrló központok körüI elhelgez-
kedni, uagg pedíg uasúti szdllító helgek
körüI udllalnak dinnge|öIdet, hogg az
értékesttő kereskedelem minél kisebb Id-
radsággal talúlja meg őket órujukkal
eggütt. Ha vúros nincs a közelben,
akkor teljesen a küI|öIdí száIIitdsokra
keII berendezA,edniöÁ,, mert különben úlu-
juk értékesítetlen marad. Faluak lakóí
ugganis a legritkább vdsdrlói a dínnge-
úrunak, hiszen a legtööb kisgazd,a mór
maga lermel anngit, hagy húzi szükség*
leteit kielégíthesse s ggakran még a
helgbeli piacot ís etarcsztja termékeikkel.

Szórakozúsra nyáron nincs ideie és
alkalma a dinngés csulád.nak, merl egge-
düI, táuol éI a fatutól. Mégis az unalam
nyúran lehetetlen, mert inaszakadtáíg
uan munka. Hainalban szedik a dinngét,
déI|eIé osztúlgozzák; délutún ped,ig csa-
magolják, rakidk ; este, aagy hajnalban
indulnak a piacra. Szóval minden pilla-
natukat leköti a munka dandúrja.

A munkdban az egész csalúd résztuesz.
Múrcius közepétil kezdue, amikor a
dinngelőIdre kiköltöztek, a Ieleség ís ott
dalgozik férie mellelt. Egész ngár alatt
nem tud iő|orm(tn semmi gondot és időt
Iordítani a családi élet bensőségérc.

A esdngí dínngés háza, iobban manduu
kunghója a lermelési céIokat szolgúIja.
F öldbe méIyesztelt épüIet-tdkolmú ng ngú-
ri menedékhelge, amely elsősorban arta
ualó, hogg uédő enghelyet nyujtson a
lermelés id.eje alalt. Jó idő alkalmdual
esak gz a§§zongi népség htlzód,íIc meg
b.enne éjlszakánként, a |ér|i mind a
dtnnge|öltl őre és munkdsa kinn aiggtiz
a tetmésre. Kunghójuk míndjobban kezd
sa!úlosan kialakulni, k||ejlődni s mind*
iobban |ormdlódik út a családi élet
szükséglelei szerint. De ngórí !öIduis*
kólukon kiuül nagyszerű, polgdri izlésre
uaIIó és mutató csaknem uillaszerű húza-
kat talúlunk Csúnlson. Télen kénllel*
mesen piheník ki lepadtózott, uórosias
polgúr izlése szerinl ki|estett |aIú húzaik-
ban ngtiri |úrada.Imaikat, A s:őngeg, a



uiílang, dltalóban a poIgdri kuttúrúnak
és igéngnek igen szómas elemét talúIjuk
meg otlhoni lakdsukban.

A üípkilkozás szük haggomángos kere-
lek között |olgik a nem dinnyéskedő
csángí gazddkruil. De a dinngésekrul
sokseor szinte pazarlús szómba megu a
téI |olgamón napi éIelmódjuk. Ngdron a
sürgető munka mtatt még eggsz,er ís aíig
tud.nak eggpdr |alatat magukhoz uenni,
míg a munka szünete utún a leguáltoza-
tosabb és legküIönbözőbb étel|éléket és
szokásokat lúlunk étr e nd i ükb e n.

A ió paraszttörvéng dikttilja, hogg
akirmennyíl ís keres a munká§, t gg
dolgozzon.és éIien, amint azl a paraszt
élelösztön és lörvéng díktdlja : ha a
jöoed,elme |elszaporodík, ne éIie |el, ne
pazarolia el könngelműen, hanem íöIdet

szerezzen raila. Ezért udsúrol a d.innllés
földet, hogg öregebb napiaíban nyugodlan
élhessen gondtalanul. Amikor a-d.innués-
kedés munkd i dban megrokkantak, nágu-
részük a jobb ailágbóI és iobb termésók
alkalmábóI megtakarított pénzükön adsd-
rolt töId.et túrja lovdbb. Mdsok pedíg
kiadjdk |elesbe haszonbérbe. az bsszŐ-
szerzefr, |öldecskéjüket és tlgg éIik napiaí-
kat. Igen nagg részük azonban méó ia
§or§ur{ esetén sem tud, semmííéIe áu-u-
galmat bíztosttó |öIdet meglakarttani Őreg
napiaira, akdrmilgen bőuen is lútogattá
meg cu Isten úldúsa, meít a könngen
kapolt pénzt könngen is adia tovúbb.-Az
ílgen |ajta csak mdról-holnapra él, nem
bdntja és nem okoz neki goidot, hogu a
bő termő esztendők ulán szükséó- és
éhinség is köaetkezhetik. Hiszei van

pénz. Tavalg megtörtént, hogu ió néhána
család 10"000 pengőnél több keresefr,ŐI
tlrt +g?q s az d.tlagos kerxet |elüI aolt a3-4000 pengőn.

Millíókat termelnek. még sincs érté-
kesíIő szőuetkezetük. fuk ézer pengő a
beaélelük, még sincs könguláruli. §inte
orszdgszerte pdratlan iólét uan. a saaao-
roddsí ezrelék majdnem a, baranaai és a
garamuölggi lejtőt mutatia. Adót a leg-
pontosabban |izetik, de' katonát miád
keaesebbet neoelnek. Hatalmas, sajd.tos,
maguu paraszti tudtisból íakadí kdrtész-
I9u_I!úra, melg a csdngi díniryést, íeuddlis,
iob|ágy.i, paraszti élet|ormdjdtól |eI-szabadította. modern ..áorúr'ooladűd''
t_elte, |e uggánakkor *eűái 7 etaeÍni-annak
keuésbbé értékés, züllesztő élemeit is.

Febér Gyula.

Nefeledkezz*"noii"j§hl-Hí?1**,f:í?'bi.tiffiiot§óll

mEil-E^'A',
, RovATY§ZETőz FoDoR ÁnpÁo

Özv. Balassa Istvánnó halóla. Özvegy Balassa Istvánné Ebner
Ottilia, az állatvédelem magyaf nói apostola áprtlis 15-én Sgpronban
elhrlnyt. A nemeslelkf nagyasszony már az Országos Allatvédó
_Egyesülctben is évtizedeken át buzgó választm{nyi tag volt. Férje
halála után Sopronba költözött és a §oproni Allatvédő Egyesület
elnöke és az ott mepielenó neavedéves állatvédelmi íolvóirat szer-
kesztóje lett. Élénk tiszekötteiést tartott íenn a külfölá állatvédó
egyesületeivel is. t€vonta az állatvédelemnek legvégsó következte-
tését és §€getárlánu§ életet élt. Sokat utazott és értékes művószeti
g}-üjt€ményt hordott össze. A XVII. és XVIIL századból származó
blitorai közül számos értékes, ritka darab látható múzeumainkban.
Á soproni társadalom és különösen az állatvédelem sokat voszitett
özv. Balassa Istvánné halálával és léIni lehet, hogy valóban pótol-
hatatlan íirt hagyott maga után. Az állatvédólapocskátrnár ó is
csak 4agy áldozatokkal és er6feszítéss€l tudta í€nntartani.

Állaúvédclml filúsóg| pr{lydzatunt hirdetménye megjelent a
tanügyi és ifjtlsági lapokban. A pályázat május E_án lejárt, ered-
m€nyét legközelebb_ kihirdetjük.

Az Országos Állatvédó ügn (1Y. Mrlzeum-körrlt 31. lV. 1.)
buzgón védi a kutyákat és e célból hirdetéseket közöl a hirlapokban.
}íióta az utcákon megjelentek az ebadó behaJtásáról szóló íal-
ragaszok,'a íóvárost és környékét ellepték a gardátlan' kóbor kutyákl
Á kutyatulajdonosok nem tuüák vagy nem akarják mogíizetni az
ebadót s ezért egyszerúen szélnek eresztik sajnálatra méItó állataikat.-Leveszik a nyakravalójukat az adóbélyeggel és megszöknek a hű
állat előlhütlenül egy átjáró házban. A kutyák azután napokig
éhezve bolyongnak az utcákon, végre a gyepmesterhez vagy a klini-
kák és más egészségügyi intézetek klsérleti telepeire kerü|nek,Vannak
lelketlen emberek is, akik az utcán talált vagy ellopott kutyákat
értékesítik, Felhlvja az egyesület a közön§éget, hogy a íölösleges
kutyákat még kis kölyökkorukban a lehetó legkisebb szenvedésiel
öljék meg, ha pedig íelnótt kutyájukon akarnak túladni, értesltsók a
Ligát, az majd gondoskoük elhelyezéséről, Különben ajánlja a Liga,
hogy a tulajdonos clmét csatolják a kutya nyakára, akárcsak á
kerékpálokra §zokták, bogy a jóindulatrl mqgtaláló lraza vihesse az
eltévedt állatot.
, Van otyan nap, hogy hatvan gazdáttan kutya kerül a Ligához,

Ott ingyen l€hÖt kutyát szerezni ínegbrzható, jósáv6 6azdának.
Á !övárostól telkot kért a Liga állatmenedékhely számára. Az iránt is
íolyamodik az elnöks€g, hogy részletekben lehesserr íizetni az ebadót.
}íinis$r hírüt adtuk; a honvédelmi minisztérium kutyákat képez ki
takvei&lésre. Erre a célra is közvetít a Liga alkalmas kutyákai. Azt
is tet'vcúik, lrogy kötelezó kutyasorózás tes? naáicerorra. Ú5y veszik
majd igénybe a megíelel6 kutyákat, mint a lovakat. Erre a célra
legalkalmasabb volna a német juhászkutya, melyet nálunk íarkas-
k_utl{na{ neveznek, csakhogy ezL a tati § rá.i<ivetett magasabb
€badó qiatt majdnem egész€n kiirtották. Érdekes, bogy a kátonák
eldugva_ vj_sznek maguktal azalcvonalra kutyákát; b-ár a maguk
élelmét,kell velük megosztaniok. Azt tartják, Úogy izerencsét bo} a
irEtya, küIönösen a repülőknek.

M*darak a báború szolg6laiában" Á Mai Nap érdekes cikkben
ismerteti azokal a kísérleteket, melyeket postagalánrbokkal és sóty-

mokkal íolytatnak a háborri szolgálatában. RepÉlógépeken és }rajó-
korr szoktak _po§tagalambokat tartani. Ezeknik liOiapsli rá"r.l"iü
alá_er6sítik a hírvivó lovelet, a galamb hazaviszi 

"" 
o góámuáo"e-lr]

|i:|l_un c,sengó, jelzi_me_gérkezését, B,epülógépekról tev""diák t"dÜl
Renyszerle§záIlást. Hadihajókon akkor van szerepük a galamboknak,
ha. a 

. szikratávíró megséiult. Általában SO-i00 kŰ-t reoutnetiöránkint. A betanított postagalamb ára 200 és 250 pengÓ'között
váltakozik. üjabban kis. íényképezógépet is erósítenei -d 

e"r;*bpkra_, hogy az ollenséges teiüetÖÉrót felvóteleket toáanar.
Ilyeníormán már íilmfelvéieleket_,is kaptak. Á másik m"aa",-Ú§"i
háborrls eélokra hasznáInak, a sól}om. Ez az elÜnség p"ri"'g^Ürin:jaira és az ejtóernyók selyiq6lg vadászik. Kisebb Öii".iár3-iaper.
cllenjs,fel_ akarJák használni a tólymot.

Iskolálnk mult íanévl óllatv6rilólme. Mint már közöltük, iskoláink
,mult tanévi állatvédelméról szóló Jelentésünk íötment a'valiás- esközoktatásügyi mini§ztériumhoz és 

-megjel€nt 
a tanügyi sza'klapck-

ban. Áz elózó évi g399 után €zltttal 943r-i§kotáróI száúoihatturrk be"
ós_pedig 8546 elemi es SO! !|!{p es középíokri iskoláról. Az.""árrlé"Y
átlago§ százaléka az elóbbi 50-iól 4l0"9-r; csökkent a tanítók katonái
szolgálata és a visszatért területek járatlansága miatt. Mosi is az
el9ryi_ é9,1 polgári istolát vezetnek. Legszebb 'eredményt 

értek el anépiskolálr. Kecskeméti, Békési Nyitr{ Pozsony, Szaimár és Yas
]{rp!8_ve_{_es L:jvidék kir, taníelügyelóségeiben, a közép_ és közép-íokú iskolák pedig a szombathelyi, pécsi és székesfehéivári íóigai-
gatóságokban._ A tanügyi haióságok áltatában ücsérik az ttítalDuzgalmát és küIön is kielnelnek egyeseket. 53?4 iskolában tartották

. Tf§.: *d:.ak és_íák^napját,3017-ben tették te az Országos üj,irÜiAflatvédó }'g!.es_ület íogadalmát, 4220-ban etették a madaraiat Ös4zög-De' ültettek fákat. Sok ískolában m{lveltek másféte állatvédel-
me! ts; gondozták és védték a hasznos háziál}atokat, .'""tter. iJÚa_basznos erdei_vadakat is, védelmezték a törvény szerint védendó
nasznos mezei állat9\at, 1minlk a sün, d,eneaér, uaícondok, gyík, béka.
1.k9.jp: és középíokrl iskolák között sok helyen tenyésziőituÉ nazi-
1Et:l{.at| méheket, selyemlernyókat ; termeltek olájos magvakatngombákat; gyógynövényeket szedtek, altváriurqoiat és*terrá*riumokat tartottak íenn, madárkarácsonyíát állttottak, káros álta-
tokat irtottak stb.
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Szereti az eggszerű, erőteljes tömegeket, eeért kerüli a
házderék és a tetó tömecének íelbontását és anrózását.
(§zz_el ellentétes a villautárizatoknál a kiugrók, toriyocskák
alkalmazása.)

, Nem ragaszkoök az épület etemeinek (ablako}, tornác-
ívek, stb.) régzarónyos, elhtlyezéséh€z, dg §zel€tl az erőleljcs
eggensúIgl a részek között inaz azt, boty pl. a síma íirl-
lelület és a benno elhelyezett tornácrész egymós mellett
megnyugtató hatást teg}en e szemtélóre.

A íala} térelbatároló szerepót bolvesen érzi. ez&t
kerüIi a |al|clületek |clbonlósdt talozatok&al és szín'ezéssel.

Keresl az erőtdies úrnuékhalást, amelynek oszközel az
e|ó_rgugr{ 

_ ere§z, a íal sí$ába keretezér 
- nélküI bevágott

ablaknyílás és a tornácíveli.
KcrüIí az épület külsején q nzlnl, a íalfelületeket

febérre, a lábazatbt sziirkére-íestt.
Igen !t9 mórtékben alkolmaz díszt, ezt is kizárólag az

utcai bomlokzat oromíalán.
Ezek az alanvetó iellemvonások olvashatók le nép§nk

házairól. Igy áü'elóttÜnk a népl építósben me8nyitvánuló
íajt jeüegnek néhány alapvetó tétole, amely mlnden egyes
magyar épületre, parasztbázra, középülotre egyaránt érvé-
nyea. Mennylre más, mlnt amlt az elóttünk ióró kor és a
mai társadalom annak httt és blsz. De ezeli mlnd olyan
jellegzetességek, amelyek nemcsak a talu, banem a város
építéczetébgn ls vlssiatükrözbetik a magyar telleget, a
magyar szellemlséget.

'Ezt mondjók nekünk, erre tanítanak a magyar falu
hiizat és ezt a tanítá§t meg kell szívlelnie a városok építé-
szetének is.

Ezt tanulhatja a város a íalutól.
A íentiek alapján joggal kérdezhetjük, miképpen épít-

sen a ía]ust nép. Hogyan egyeztesse össze íaluja építési
hagyományait, íajtájának ósi építóíelfogását a mal kor, a
ha]adás szellemével. Erre jó p?lldát nyuJtanak az ország-

Ar.országos Nép és családvédelmí Atap által íelépttett ttj lalusi bóz

A MAGYAR NÉP mÁzl

egyéntrógének jellemzö vonásait.
_ . Qc miért csak e régt íaluk épületei őrizték meg Qzt áz,
ósl jeüemvonást ? Meú az llveir fatu ecviecei. ö-sztönös
íejlödésót nem zavarta meí -a város mÍŰaeit 'felíorgató
hatáca. A házakat akkor mérlrem btclklizó városi kómű"ves-
segédek építették, saiát tz[ésuk klíeiezésekénpen. hanem
lnaga a falusl ember, ákl a házban lakjk. A hááepíúes mun-
káját közösen egymást kiserítve vélozték. ezért'hű küeie-
zóte a nép lelkénék, építószöllernéneí. Ezéit különbözóeli a .

tornácot irlkotó ívek, bszlopfaralások. mert mindmegannvi
há_z sajátságos egyéiri hajlék, i'mely megórlzte a fragyÓ-
manyt, az ö§l szerkezetoket. formákat. az ósök szellémi
öröksógét, de helyet adott a fójlódésnek is. Haladás és íejlő-
dP§ penno az_ogyénlen íormáIt ívek, arányok, disáté-sek
arfiatmaz8§a. t ppen ezért szervesen Evökeredzik bent a

'#,"illfl#,r;r#flr 
a íöldbe kapaszkűik, a íöldet műveli

Tudjuk na8yon jól, hogy alaposak azok a panaszok,
am_elyei,_ a íslugl__ember, aladsony, szellózetlen, de íóként
nedves lakásat ellen eíészséíüívl- szempontbóí íelhoznak.
Haladnía_ kell _ezért a flilusl házTpítókult'riráj ának, azonban
nem a város külsóséíes utánzásával. hanem az ócészséqes
íelépítésbon. Tehát bözaínkat szllárd] kó_ vagv técTaalaoia.
ma8a8 lábazattal, jól ezlgetelve, nady anleFÖtckai éptt§ut,
az_on_Dan nom §zebad, ho8y a ház tiJ íeilödésével íélredobja
1|n§alt, amt jól beVált,6§l, aml ndpurik szellemiségének Üü

tiltl.,í,$* 
hojy betyetie hitvány tárost villa_utáízatokat

_I!! szerte nézünk a magyar fötdön a falusi h"ázakban,
csodálatos egységgel rajzolóiíik ki valami szellemi azonos-
§á8, aml :negdöbbentöeb egységos és azono§, amelyet nem
nevezbetün*_ezért máskép, mlnt magyar építóíelíogásnak,
magyar éplt6szellemnek.'

Mtben lo8lalhatjuk össze népünknek azt az épületekben

itfií*I_1l1*il.ro8ys6ges, 
mlndeí-épületre egyarárit érvényes

r-1 i ---l
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A nyár folyamán
Legközel€bbi

crak iúliu§, augugztu§
számunk tehát

és §zeptember l§,én
július l§-én kopogtat

jélenünk meg.
be hozzátokt lll



szerte folyó telepes építkezések és ONCSA-épütetek. Ez
utóbbiakból néhány ház képét és az egvik lerielteriedtebb
alaprajzot bemutatjuk. Aniint látjuk,áz rtj Tráz iömele.
felépítése, küls6 kiképzése szépen iileszkedik be a falu mÖc-
lévö házaí közé, beoszlása azodban lényeges haladást muta-t.
$ |al_us_i ház elengedhetetlen tornácárÖl a lakókonyhába
lépünk be, amely a család tagjainak nappali tartózkodására
szolgál, éppen ezért hajópailló a padldzata. A beiárattótjobbra van az ablak mellett a sarókpad. asztallal étkezés
és a munka részére. A bejárattal szeniberi a külön ablakkal
vllágított főz6_ és mosdóíülkét találluk, amelynek padlózata
beton vagy tégla, ennélfogva iól és &önnyen iísztári tartható
és tartós. BelőIe nyílik a kamra. A kbnyhából lépünk a
nagyszobába, amelyben 3 ágy, szekrény és sarokpád asz_
tallal helyezhető el. A család kicslnybínek elheÍyezésére
vegy a nemenkénti elkülönítésre szolgál a szobából nyíIó
hálókamra, ame]ynek fütéséról a jó b-ttbos-kemence oldala
golíloskodik. Itt további 2 ágy, szekrény és asztal helyez-
hetó el.

azt látjuk, hogy a régl parasztház tele terUleténic"rffi,in én
ggy kis szobát, egy nappali tartózkodásra szolcáÍó viÍápos
lelyi§éget, tehát 2Yz szobát találunk. Ime itt ]áttratiuE a
ggy kis szobát, egy nappati tartózkodásra szotc§ÍO-viÍdpÓ"
!9|rylsfqptl t**t 2Y.* szobát.találunk. Ime it!]áthatjuE alelyiséget, tehátaYz sZöbát találunk. Ime itt játtratiuÉ-á
lsl9:l,t, 9,{glf_zgtt Jakóigények helyes_ ktelésít_éséd r8y

F{a szlmba vesszük e háa.mfr_eteit és a helyiségeket,

hirdetik, az ONC§A-házak á hágyomáÜyok tisz-teleíei é§á
korszerű haladást. Tótb Xólmón G6za

Ya,lószínű^Ieg nem úi d,olog az rndt, Itogg a
ggetektátsadalom a maga szabad |elépttésében
sokkatr egészségesebb, mint a |elnóttek, Els&
suban ellünik a vagponi külőnbség abban,
Ez léngeges ténge:óie a ggerek-éIet larkacágd-
nak. Ha iobban ebnéIgedünk a vizsgdlódáslnn,
azonnal tapaszíaliuk, hogg éppen a parasz!-
ggerekek ldtékain'ak köszönhető ez a naggszerű
rend, A népi .idtékok megmérík a |átezót *
annak erősnak, bótornak, üggesnek kell lerux't ;
dc nem szabad, hidngozni a |antáziának sem.
Mond,llaatndnk, hogg képwségotrsga cgg-cgg
ióté*, Enúiuül oarseng is, leMt neuÓ{ő
hatúsa tan. Mindaz, ant egg ió fátsró ggerek-
alk ltlé*e, al|eleüeli a wggoni hclgzetet,

futást látunk a mqí oárost élet neuclésében
-: az_ű_Ivlgzet, ltogg megromlott az egésxéges
tárlalglmí |elépltés, q oátosí ggerck iátékaí
inkább ulssza|eJlesztik a |antázíát, mint ilol-
goztatiók, MiruIcnt készen kap a ggerek, ahogy
a kírakatokban megldlia. Ez elsősórban uzéú
tuttatia !,pétu |lato'kndt és kátos be|olgússal
wn a |eJlllttlI képulelaílúgra, "4 pans?tggerck
a maga készltelle iótékhoz lwzzáképzel
sokmíndenl, merl a2 primitív, de ez óItál a
hozzáképzeles áItal gautqod,ik - a ofuosi
ggercknek nina mít ké-pzelnie a lökéletes
tcp_üIőkhöz és tar*okhoz, al nagguerű, kerek
egész.

, Ö*zzhosonlttva könngen megótlapttllat-
i!: .Pcp metgík neoeléaí reruIshr Ő í"bb.
Kétségtelcnül a népi, merl art nugá a
ggerek ala*ttolta ki, Mí, cserkészek,- aklk
szltltén magunk neaelői vaggwk, éssieuettük
C!!_mfu régen ErtM6 tchát, Ilogg ösEnguüi|-
iitk a parasztaőg iótékait, hiszci-enk iíaeÍt*
emberré őkct; s ltogu mt is áloesszük ezckct-
mi ls neoelídünk dltaluk. Eiazen cgészréael.
2ybad lcözösaégben qkaIunk ttnt Í l ŐiÍ:
ú izonvfua hozái dtulna* annak cléréséIvz.

üegüíőa
§orsotd§cal oagg kíoloasó oensel két részte

osiljdk a |ótékosokat, azt ís eldötttilt. hoau
melgik |él letz ,,kíttt'' és meluik ,,ben?'. Útz"á.Í,
két w^nalat eggmáslóI míntegg ó_S núter
l!yo!2óg?a ls ltt |cbomkoznak.- 7,,kint' Icaők
közül ualaki kczébe |ogta a lqbd,át.'a az eIIentéI
ltOr_q l.etgn@a |üékosáttú dobia. A ,,kíit,
leoök lutnt kezderuk, az a tátékÚ, akt áikaptaa lqbdút, a másottík oonallg amlad,oa uíááuk

Népt íaíé&ok
hajlti* Akit ettaldl, Qz ,,lení'' ,ro,n, aaguís
I9illl a idlékból, fra senki| sem taki,l. eI, újra
|elsorakornak és úira nekt dobjők a labd.aL
Még kélszer ptóbélkozlal, ha a hdrom kirlrlet
kötül egytk sem slkerül, ő uan ,,leü". Egiy
|átékos add,ig itobáI|a a labddt, amlg kí nem
csik ; Itb aa meglörténík, a követkaző,,benl" Ieu6
következik. Ea mínd,en ,,benl" leuő kí*ett,
Iulgel cserélnek, ha pedig mdr mínden ,,kint,,
Iev6 ,"lent" van, úlra bedll az egész cr,apal.
IIa egg ,,bent" leaő eggmősutdttkét ellen|elet
Ieül, betölwí egg kiőllítatt ,,bent" leú.

Lapta tót6k
A tátékot 16*20 íitl idtssra. Felszerelés :

lcbda és 1ő0*160 cmhosszít bat, VáIasztanak
egg aúogató| mcg egg üót, a többí kopö, Al
,;adogaló" teldobta a labdát minlegg más|él
méter magasra, aI ,,üő" beleüt, a 2a*3a
mékrngbe felsorakozatl ,,kapók'' pedig igge-
keznek a leoegőben repüló labdát elkapni. Aki
elkapía, az adogató lesz, Q3 adogató az ütő
helgére óll, a2 ütő pedig a kapók kózé. Ha nem
ttldta ser*í elkapní, úira ülík, §a az itt6
hdramsmrl p7óbdlgalds utdn sem taláIja el,
Iwlget aerél az adqatóaal. Nélw összebeszél-
nek, s aB üt6 ktcstt ü a labtldba" s az adogató
Icapia el; az adogatónak esak 8 métert szabad
cl6re azaladnt.

üüyen nófu ? }lllyen mese ?

Korono
A iaWk ,,mérk6zéssel" kezdffiik, Vonalat

h{lz az eggik |iú, mirulenki ugrík egget, akí
a legrövldebbet ugíotta, az tail|a a bakkot, akí a
leghassmbbat,az ugrik elóször. A bakkot úlb
|í{t keresábe dll, nem peilig hosszdba, mínl
szokds, Mikor az dtugráIó |i{lk a |öklre unek,
azt moniljúk, hogg ,,korona", csak a legutolsó
ugró monil mínd,ig ,snester"-l 1 wnikor eggszcr
mdr mindenkt kereszlül ugrotl, úlra |elsora-
kaznak, a balckot áUó litt pedig a meghúlott
aonaltól be|ele lép egg láb|et hosszttsdgítt. A |el-
sorakozott |iítk úira ugranalt, a.Ieesésnél
,rpículd"-| kell monilaní, oz utolsó rnosl i§
,,melleí"-t mond,, A. bakkot lailó mínilig'Iép
egu lóbletnuit, a wnalon természelesen nerll
{zabad. beIüI Npni. Harmailik eselben ,,bak,
srig" a moruIókq, aj utolsó ugróé miurtg
,rmeitef'.

IIa tgg oégígértek ,,kotonakütfl' köoetkezik,
most mór be czabad.lépní a vonalon, de a
vonaltil bakkot tartóig ormgil kcll szökdelni
púros lábon, ahdng a szdm, ielen cseíben
ket!őt. rrKorona keltő" uída ,rpiculakettő":
mald ,,bakszis kettő" köoelicezlk. Azután
pedig három, négg, öt és tgg toudbb. A ióték
kéúbb már nelwzedik, unlt könnuen el lehel
téuwztení az ugrások szdmdt, oagy amondókál.
IIa ügvesek a iótékosok, |elhaladnak 8*10,tg
l'c, szoltíd& {tg{ ls, hagg a |óték eletén meg,
óllapttlák, Iagg Mngig mennek, a hogyha a
hatdrt elérik, elfilről kezdik.

Ila aalakt nem tudla di;ugűnf a bakkot,
eklöntt a bakkol dllót, rossrul mondJa, vagv

nem morulla a monilókól, d rrkorona" r,píctl,
Ia" és arbaklzls" twttddtóig belép a uonalon,

Mgg ním tailla be a sotrendet, |eloáttta a
bakkot dllót. Ilgenkor előltíl kezdfulik a túték.
( A ,,mérkőzés"-l nem tsmltlíIc meg,)

Az ugrás sorrendie a mérlúrír,nél ül el,

Akí eM tett elősröt, aki músod'tk mdsodszor,
aki irrclrmad,tk harmadszor stb,, ugrtk. IIa d

bakkcÍ úUól |eloólt|dk, ulolsó lwlvre kerül,
,,öregl', vagg ,,mestet'' Ieszi erérl lrell nekí
,,mcstef '-| mondanl.

A c§apaloí 
_ 
nem az iskola íartja össze,

hangm a íiúk teltiesedésé.

Tib ll lt-s a
m.e §.il*.Üt r lhlclbcn
blhalmoródoü ralalüól. hr
nlncr b óppn lzókrrkcdórc

#.rff:§F66tilEz pedig nem ,,szüneíethei".
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mArrÁnmEcricynrÓ uron A TAKTA vlnÉrÉn
InTA; BAI}VÁNyr orrÓ

"4a Ökrös óllatot", hogy annak még a tolla sem
Tulajdqlképpen semmi köze sincs en_ §?ll,ved sérÜlést. Kísóietében . vé_gig-

n_ek az okrös neoti tlir-"6io8ii.ff '""" glrj+k az, erdő mindon zegót_zusót. 
-V&:D

8iitiŰlitÖi1y frjÖ. uooou,o kaohatta i:i ó'. tílnivaló 
_ bővon. -Csakieó iá5.

i*xr*a*fifi r*'-tffi p*ilhxlüh'*q?*t**i#l*

ittlt1z-t*;-"gl?di5§o-{"iTf f ,xti:-#f,g--**B"§íí""1x;H$r,,{}"l$"x-i
á,í.li,fl#*|3J§u" íxiituf T" T"Bf|* iáj.t -; v;aa;;á.. üiii,.fy"fl,lt "&; fiö

Hp§x-*tffi}§",m§**§ r,w,,íM

ffiffiffiffi
ft"fiid'§ii"x?í.#,"-,á.i1ft,r,F,;T-ry M

t1|?;3il|ffifr:ffi 
"}Tf 

l,Ji:i-§

ffietr*ilgiffiffiW
erdőség a környéken. hálásar-merfiiet-
néngk érte a környező t5ltlek. Bölömbika
Áz e_rtlőh§z egész koskeny kis utacska

;ii"::,J3":il§sí".h"tf;9",Tffi§"rTfitf{"1i *,"#i' u$i',l8l: Hnuuo""#f"l"'u',ufi3''.l';erdőt vadvizes és nádasos teiiiGi ieszi Ödő_ valjait. Még három nagy etetőkörül._ A .madarak szempontjából éppón ós-jaszót";ir íii-'a föái'es tis őzikékezért.is oly annyira kedveli..helv ;;-á' i"eö,iű. §-iefr"is*.ÖÉái t"rr várnunk.erdőség, mert áz emberektöl-nem há- itáris-óit-us-riT iór"ööitüi- 
"cy fid-'borgatott ome területen. a hűv_ös_ erdő verkis ő;ike-c§f"iirrüö'"s"ásűi tanitközolében a nádasokon _és zsónuoBoton ;i- s";e:ffi1" á.ii-'i7?"a?--;l§űjöfiilnr_us9{tan végezhetik ei tavaszi költé- ltzui,nn-mos oi-irü& -ia drarÉoá"risüket. rí a Takta tavasz folé_megárad. ap"o,-sretia -ozitúvöÍ.-ösa-É aüi"-iöei:

re_ndszerint_ elönti ezt az_ alaesóniád ++r .+, útoi- úei-násyon nóstoigrrii-
!ekvő_ terülotet s mikor a Ta[tá visÖá: jiik oxet.húzódi\ medrébe, a_ vadvíz oti máiú - Áz-iiút; ritkásabb szélén a töltés ésa §ok hallal megrakottan_ és _bő _táp_lá- az etdő közén pedig hatalmas toáeg fá-lékot nyúji a fésrkeló matlaiaknak Tp_ óán--tartOzióaiÉ-ai-eTJtii-ttizetói,eriiúö-pen.ezért tavasz feló !9mzgeg _i_tt__'a héz rep,ülésset vergOOnÓÉ TÓÍózÓk-a-ái-temérdek bibic, sőt az erdő tulsö otilCtán szes tóilaialri-nuaíiit. §a:nos,-ig:e,i' öi<a yadkac§ák is meírlelik a maguk ked- pusztul el belőlük, miyel el-eika-|anaóz-vező költőhelyeiket.-
_ Az _e,lőkelő megjelenésű, fekete frak-
ko_s, fehérpofájú és fohérhasú s emellett
&ékes ̂

 
szílben játszó bibicek igen kecl-ves kis jószágok és tavasz felé töúe-

§9§ megjelenésükkel már március ha-vában mgggvönyörktidtetík az embertmosteri repülésükkel, Alig galamb
_nlryság:$ madarak. de a -siráiyokon
}ívül náluk gyakorlottabb repülőf nemismorek. A repülögépen gy'akorlatozó
omber valósóggal a bibicet inintázta le.pert ninc§en az a dugóhúzó. bukórepü-lés, c§avarmozgás. amit ez a mailár
meg nem tudna csinální. Éooen olv
kedves látvány, amíkor tömeiiósen ó1:
Játszadoznak a levegőbcn kersetőzre.
mint akkor, amikor kis zsombékókra ra] .
kott fészkeikei lóltve víjjonsnak a le-
vegőben ós rá-rácsapn&k á fiÁzkeik felé
közeletlő emberre is.-

{olnár Lajos, a- pirospo)sgás areú
vadász ezúttal is ott várt rám az crdő
_szélen. Oreg vízsla-kutyája csaknem,
hogy' megszólal az értelem,kíl. A lőtt
matlárért ez szokott beuglani a vízbes oly óvatosan fogja szájába az elejtett

naE,a szaclai határba is és ott a rrolsáriyadayok ceövóre kerülnek. De hát nemigen lehet őket íéken tarúnÍ.-SÖiet-nlT
§ooor_olnr,_ mcg h& vesztükre r,éczfiikI§. §araldjuk. A_tölg}ültotvénycsen igenzoíü€ine§ a szarkák. Odapillantunk--ésmarl§ m_egmag"yarázza idegessésüket
§F'.y ugr.aló.*kis lnókus, amoIvből*itt -a
Ia&on §zinté_n adóük pár ilarab. Az&&aco§on p€dig százáYal zÖrÖs a szarka-Iolmájú, dg jóval kisebb töv-ieszúró gé-
prcs, vagy rniut novozik szöri szar[a"]tt má_r találunk a fáikon esyét -nád&:
ía§at_i§. Á pirosíejű és zöld harkálvok
Ine§§zire lalló kopogása jelzi azt a La-telma§ tisztitó munkái. &melvot a"
ha§znos harkályok vógeznek itt a tatona ía kérgo alá behúzódó pondrók so_
1,9ipsn _ Máshol a vastagabb fa oldalántunlk eló eg.y_egy íejjel lefelé csuszkálócsuszka-madár. Ok a fr{mak az egerói.
Ugy9§gegTe ós mozgásra nézve hasonla_to§ek c§e_k. ?z_ egérhaz, azonban pajorírtó munk_ájukat tekintve, a hasánia-
la _t egérrol eg:]r nrrpon még eem szabadvolla említenem öket. A fülemile búsóneke PFDen úgy elgyönyOr[úiói-min:
"Ect, miut a pintyőke &is dala. A fók-
ró1.leszáll a, harrgyabolyra tarka szór-nyával egy búbos_banka s kocses lónde-
lésóvel köti le fisyelmünket
_ }té8: sokáis elhallgattuk volna a ma-darak kedveq dalá| elgyönyörtiidtünk
volna_az erdő életének nfüzsgésében, de
eszembe jutott az ezornyi soF más áe§-figyelni való, amit torvembe felvetteö.íolnár vadőrrel sokáig tanakodtunk.
hogy ni tévök legpünk á hátralevő na-pokban. rgen izgatott már a gém-
tanya meglátása is, viszont a kie- mo-rotvák élete is eok új lótvnivalóval ke-
cs_egtetett. Még máslól hgtem volt hátra,
tehát úgy kellett beosztanom &z iilÖ-met, hog§ mind,eure teljók, Yiszontakqilt eg;y olyan rentlklvüli eseménY,,
ami _ egyelőro a legközelebbi napoÉ
munkatervót igen keresztezni látszott.
Ez pedis nem volt más, mint a gólya-
íészkekbón megindult nyüzsgés. ariú íztjelentetto, hogy a kiiaelí napokban me§-
kezitődik a liatal gólyacsemóték szárnyia
bocsátása.

A röpitést már m{snapra vártuk. amit
semmi szin alatt sem akartunk elmu-
lasztani, tehát azzal váltunk el eqymáe-tól, hogy a tervezett utazósainkát ocry
héttel olhalasztjuk.

A számításunkban nem osalatkoztunk.
}íásnap reggel valóban megkezdödött a
fiatal gólyák röpitése.

Eöpítenelc a gól.tttitt

Ritka szép látvány az, amlkor a gó-
lyák rőpítenek. A röpítés annyit jelent,
hogy az öres sóIyák únszolására elő-
sór hagyják ol a kis gólvók a íészket.
Már napokkal glőbb tgsznek a kis gó-
lyák kisebb szórnypróbálgatásokat. mely
p}ból áll, bogp kedvező és állanaló szél-
ben a széllel szembe fortlul a kis gólya
ggészen a lészek szélóre helyezkedve. A
szárnyái kiterjogzti. nekileezlti a széL-
nek és a ezórnyvó8eket legörbitvs teste
mellett két ejtöernyőt képezve, lábaiva!
íel-fellöki testót a magasba s kisebb-
nagyobb ideig a íészek telett próból a
levegöbon mogmaradni. Természeteseu
ezt erősebb szelben nem merik mog-
csinálni, nehogy a szél eroje a még ro-pülni nem tudó sólyákat a tégzek felől
elsodorja. Erro azután a gólyaezülők
igen ügyelnek s a rakonoátlankodó só-
lyafiókókra csőrükkel jól reá.koppiuia-
nak.

Akár hiszí az olvasó. akár nem, a
gólyauzülók igen tagy fogyelmet tuil-
nak tartani a gólyacssmotók közt óspines a,?. a szigorrl katonai neveiés,}íolnár La|os v*dász

I|flnderr c§GTkószűáborba egy verrdógtábosoróűl
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|]!!y vetekcdhetne a nele'}é§ük szigo-ra.!,al.
Ta}laharkányba 19.t2.bcü l6 sóisac§.arac erkezctt meg tava§§z&l. Ezck- aparoE azután részben a régi fószkekco.re.szoen.uj_tészkekben hihetótlenüt sokaiBollotteE. llyen üagY góiya-áldásra mép

í9y e§ztenílíi9e._ _sem emlókeztem. Kéite§zt..l:'Den &et l(i§ gólya, n}.olc fészck-
o_erl fi4rom, négy fószekben nílrrv_ ncw
le§z€Fbe_n_öt és egy fészekben csúÖiicii".-
§1.1+enyke_p.p_en hét kis srilya ]átutt nin-vrl&got. §bben a létszánrban ninnsi.
De.nl . a _szomgzétlus, tanyavidék. áeii
i3,n]eg jael laay gólyaszaporula o*eleo,menyezctt. "Ejzek szerint tehát pusz-tán. 'Taktaha*ány közsóg terülct3lr- a

l}H:"*ff i.'i;, i "iL;Tu oíT -.Í #tri l, ;gi
rí?}, !:}3i,t""iüJ* : t 

"i. 

f Tj ; ;il 'ii;

fl#,,Tl-it"l{i§í--*;:T"'J:',H:t§nacy 
"+o?sglódás volt !qpá"rt"tfii'Ü"iiegy,e§^fó§_zkekben. ÁIlan rló_'civ;"ioÖaÖiszcl fujdogált s ez úgy tat:rz0tt kctlve-

1"l! 3 }i§ g9]vát tire'ilite-scnci.';;";;;
9_ojyupa. rnú.r_ jókor iogs"i áiiiji- J f"ászek szoluszódsásában ,Íito t-a"ái i"ii-Jere._ ah.onnan jó k_ilátás ,iviiott -u "'iÍ-
.§íe{rc ,l§, . de _a környcző torcp.e i"s.
.v rgatt. §attogtak, kelepól tek ái';"íó;zeÉ
i"]{*r,Hf f§ tlix#,.T'1"""iílfu,;{fi*3ne&rk a repüiós művé.szetóiői ecy-";'.:

iiiiti", íi:lllff i:,;1 l15,,:ru " r,'},, .i:
&11i lö.,ön"d:§, ",|,:'i';!}Til-,",.i|tl,i' u3 ju i"r;Xli';, n "Xtlif,t "{áí'""J,a;gyámoltalanul kiáIIor
re,re e8 ott próbáltak
vts:zas.záIlni a fé_szekb_e. ÁáiÜi^ ;;;;;]gen Jol,mcnt, akkor keriilt iói ; üá:vezó szólben a kircpülósre, nttüOi 

"-#r.l9Y_-og,v kis,gól_ya irrauIi-ót. 
-Áz 

ápá'?ianya nagy lendülettel reácsap|.ak 'a 
fó-

,"_1:f 
.e, .úcy !_lqs{ a sz.élen 

-áűÓ-ii§ 
iá.

ii§.f f; ,3,,1"".?.ö:f *ui.iLli-""*''i}l'tR":tett a ki§ gólya, nrinlhósv-"-öpk;rttiá^!szarnyait és csodák.csooaJa, szenen le
ilri§J3ii, ,á,.":]iJ"§i. 50 nreterre' le_kvö
rnelitek a töhbi riu,o,;í"no,3*ilÍá{ilÍr:''
,"|i§fli'u [üí;:.§íjf,"r"ír _a róthez iö-
r:aja ott .r.olt a réten. un-u'#t1\?iá'ü',ii:
i3ii.,y{i u ö ul"?o.u'§ií?; ri*,[ri$;:i 

"*{' 
;

1l1T. nam.9l. megtanulták a fel- tls ie"-§z&llas múve§_zeiét, úgy hogy tt óia.amar a . mag:asba va]ó izárnváia* -is- ni,r]szen."JoI_nient. A széllel szcmbn, i."-ia
_91jl§1.Ioi és, a_ szeliránvran 

"áiÓ-'ririaiugy mcnt rlckik. mintha minaeg a jóve:
góben 'let_tek volna. Csak á T"§ratUiÁ"rvolt nómi baj. Szárnyutai -teűa"ilii.i-

iti:lfí "t,ii;;ry:r*, "..oo,íil*" l "ií§Íeróscn_tellett lábukkal eÖ--G.iiii.j.".iegycns,úlyozni, hogy a s""i-tut--io-?ii]di{sa óket. 4 .szüIők pedig- a t,iaiót a'i-ggd."a si,emlóltók őket 'Ó *u-ti-.rtien 
iE-kin{gették ügyesebb reoiiil"i--1,n.,xgyerm^ekeikro. Dólután mái a rrázteiáfiii

!! & f " i1l3",f.i;il""T, ilu # ","tl'r. i -f",*É:,t,esnek sikcriilt, íisy hogy aznán cstcnteg:tehcto§€n ürcsek voltak a fószkek-az,,etr|Ezakáí kint töltöttók a róten.uf napon_kcresztül állandóan foivt a§yatorlatozás és az égboltozat a sokszor
ntttd}, nraga86ágban szárnyaló gólvákkal
Yolt tele.
, Áz_ ötödik nalr reggelón azulán icrenerflek€§ gyakorlatnak voltant gzöm-
_tatruja. Á falu összcs fiatal ,|Ót"ai"-n""irel}-en volt található a fáiu-iiát,i;;b;i
Ie§o,rrag.}. _lcgelőn. I-cca'lább ncgyvcnrlatal golyát olr-antanr rncr a földön óscsak eg,yctlen egy öreg so]y-& vólt- Lai:

raásik !azábá. Iía uem a saját ret sze-nemrlrel láttam volna az alátrti' ,iótenó-§temm€l latt&m voln& az alábbi jelene-
tet, el senq hittem votna-'hósy Ökk&;

lük. Talán éppen az, amclyik hivat\.al,olt._ hogy aa öszön clvezesse őket a
tott_ a7 enlbcr iircs íószkekct, máxr;íl
r§rnet il},ole-tíz só}}-át is esvütt eg§-os\.
na.gyo}rb fószek hátán. úsy tatsiit' á
íJq1}'ag1'.9l9ke_\ .is_ ópcn olyanok, mint aüu §erdulo ]íJaink,

l A Ti,Ialmas

.Júiius 28, Hckkenö hőscg 1.afi ntárdó]clőtt kilenc órakor. A inai;ánoi';,I.1]almas_ló mcgtekirrtósúre forditom.
_b]rcs,l:la_logatasltak szánom czt a maiI(lrand!|á§t. tjzúttal azortban ncm et}rogok búcsút inlcoi a Tilalmasnak. ha-ltcrn az fos tőlem bricsút l,Ónni.' ritrl,allottam. hogy ez a tó nrár rör,irlcserre,ltunik a föl<l szinórő]. Az i{,clct el-
}rarrrrzolt. fölötte, r,ec.apóiJat,'-'ÜáÜiíar&an.§l mondotta ki rcá czt az ítú-lctet s a ,,hóhórok'. már krisziilődnck is
a. vcgrehajtáshoz. Á falu rógón álló kő-
h.iíl _mcllett, a_hol a Takta' tulsó parii
Iolte§e \-ezet Szada feló, a tölt(is oldalá-Dan már is iátlrató egy hatalrnas cső-te_zctek, alnelynck tenii r.ó,.ónéÍ ;tv
Jol.ora_szi§attyú ióe belc a Tilalmad-totol rdc mcg§ont, esatorrráig.
. A,ryilt h,allom. ebből a rósi ó-Taktaarokbol. pázsjto§, szép fáeárrost akar aDaro csln_&lnl. A lén}.cg az, hogy r-ad-t,izcs _lcrületünk megin! esökkcni foset{íl}'ct. tjppett ezért vczct itle első utam_rnert_ látni akarom m-rdártani szetn-pont!ól is, Irogy mit ereaÁOrrvÓ-z-hcl
tlla_J! _ennek a tavacskának az eltíirlésc.vésisjárom tehát a hosszán ;üfiiá_tle alíg 2G-30 méter szólci-' móili"ái"'Alaposan szemügyre vc§zettt rninaen Íe-
_h.c_tó vadállományát, do sajnos. alig tatalok valami errrlitósre méItó vadat" A
_vize meglehetösen nyiIt. Alis találhatótrókanyálas vizóbcn valami'kis vétlet-tebb nátlag terület. §zért is nöm ked-
r,,elik 4 vizi vatlak. Nincsen izarnu-tra
elegendő búvóhely"A tavacska jobb pari.ián szóles. ki-
ta_posott út vezet..Á scrtósck lábnyoirai-ltil apróra feltöIt, porhanyós föid televan.a_§eTtósek átható §zagú iiriilékével.Á báró csordáj?nak éllaniió aetetO tlelvó
ez a kis tavac§ka. Alig mcgyck pát százlepesre, már is hallatszik a sertósek
nrorgása,_ majd egy enyhóbb kanyar
után fel is túnik a tliszndcsorda. A r-ek-kenő hősógben a parti fák árnvékábán
húz_o4ik nrcg az egész lrrsta társaság.A fcie jószás na§y §zuszogással fekszikcl a sekóly viz szólében s úgy halrrak.rnint va]ami afritriai vizilovak. A csor-
dára vigyázó cyerkőeök is a vón csor-
dós mellett fekszenek a fúben. csak
uéha 

_ szólal meg a csortlás elnyrljtott
h4ngján: - Hej te no hej! * miie akis fckete puli már rohan is egy-egy
távoiabb kalandozó sertós után s riev
bclccsimpaszkodik annak fülóbe, hoiy
az legott lemond a további kalandozás
vágyáról.
A scrtésektől alig tiz lópésre uszk&l

a vizcn egy szárcsa. IIihetetlenül szem-

raásik h

szállott fel * t
ságba faterrrel , köröztek, majd
szallott _fel a e§oportból. NaEy tnagas-ságba ícleure]kedtek. kőröitck. m*rirl

fesvciem li ii,tiöi-tOjüiiiit. 
uvbJ vAAvtg

$ gólyák valamennyicn egy vonalbanrriltak elhelyezve. Áz -öreg 
i6lya ott só-tált az arcvonaluk előtt i ál óiesz ús§festctt, mint €8}. órmcstcr a szazaő

előtt. _{,dott jelre mindóg három góiya

l
,l''' '' j
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ntindinkáb_b lejjebb ós lejjcbb cr.eszkt,d-te§ s smikor rnár a csopórt ,felctt voi-
taF_t ugyanarra a helyre kellett leten-niök, a földre, ahonrjan iciriattóiiát.
{rTuc_ry.r§ g.olya po!.lto§an tett cieEet aíctadatának,._az pihenhetett, míg ellen-D€rr_az a gó]ya. amelyik a céltól ettórt
€8 , _r]gy akart máshová letenni, nemszáIlhatott le, mcrt akkor az aióE'iaóí{öi
szarn_yc§ap4ssal adta trrdtára, }roc}- ls-
mó,t f9l kell szállnia és újaúb EÓrzcs
után, ismét megpróbálkozniá a te.}á1-
la8§al. mig az egió§z pontosan nem sikc-rült. Ezok a _s4cgény kis gólyák azutánmeg §erIr.próbálták a íöidre§rállá§t, ha-nem isnrét a levegőbe emelkcdve,'kéi-
háro{r_t_nagy_kör után kísótcltók rneg a
leszállást, mig az a legprrntosabban n'cmsiacrűlt. A türclmes hósszú gyakorlato-
zá-snak aztán meg is vo]t az'eiednrón}e,
nrivel cstérc miá.r minden kis gólva ls-
mót a saját íószkóre tért haia "pihe-
nOrc.

. {és _pá" _nap_ mrtlva is 'Iáttam g.ta-
korta fiatal gólyacsoportokat a rét,cÜcn
9gyüti g:yakorlatozni. Eltő1 az iaOtót
k_ezdve_ azután_ ncm is lchcteit rta,]yon
ellenőrizni ,a_ fészkeket, mivel a repüt"imlgtanult k!*,gótyak gyakorta lát'ogat-
tak el egymáshoz s íg5; cyakorta láiha-

TáDorozr §zÍvryel, lÓlefilrelI Úgy íáborozz, hoüy smborobbé ó§ magyffrabbá yá§ t0l0I
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telen. Jól tudja, hogy 8 lomhe §€rté§
ú8y som jolent számára velami nag§
veszede]met, tobót egószen nyucodt&n
mer a vízen uszkalni. Mós azl o§tor-
osaphodásra sem vot nd§on üsyot. A
csordó§ azt óllítja, hogy igen szoret-nok a ogorda közolóben tartózkodni,
mert a oeorda íolzavarja a vizct és an-
uak lonekóröl ie §ok mindent a fel-
szlure zavar

Tovább v€ttem Étouat a csordótól.
A látnivaló mindenütt ug§atraz maredt.
EsypáT vlzicsirke, esypár aplóságait
vozotgetö szárogo, ax,?,aL yéga ie a vad-
,óllomónynak.

A t&v&oste kiidulági po$tjótól szá-uítva &llg osy hilomótorro már vóge
ís szakad-onnek a gékély víznek. A
,§zada óe Earkóny tlözsés hatri.rót jelaö
,,gót vot vógiet onnok 8 tónak, bár vala-,pikor ugn ttt volt a vógo. A sáton tü
mogt már o ezadsi határbau lolvtatóilík
eunok a hosgza,D elnyúló O-Takta me-
,dernek a lolyása. Átmeutom a túlú fe-
lére ie. Ez mór sokkslta vad-gazdagabb
iorületnek látszik. §ürű nádas ós eás
között a víz tükro olis villan ki itt-ott.
Ma estóro ide vasyok hivataloe vadó-
§u&tlan tebót losz idöm megismorkodoi
,azla! a szadgi ágcsl ssto.

A,zzol .stetgt lt boza ebétlelni. Mára
mór más íolailat nlnorcu is számomra,
mlnt kiceit ledülni, hogy erőt syüjtgek
,a sokszor óJtszokában ls elhtlzódó ka-
oe{ízóghoz, Dásrógzt a sörétos pu§kÉmst
},ell kirsó rendbo tonqom a nagpszorü-
nek igérLező brlzóghoz.

Kacsohl&aligon
A vadásuembornek legketlvesebb szó-

rakozága a húzós. 3irrö1 nekem vala-
hogyan mindés a eüt_galamb meséjo
,jut az oBagrDbo. ügyenie a hírzósnól
valóban a vealószomber losben óll. vas:y
leeben ü1 óe vórja a feje íelett elbrlzó
madarat. melyot ecy is oólzó§i tehetség-
col óa §iiréto§ pushával nen ls noh6z
íoladat eleJtonl. No de mindegy. Elvégro
ie nom lobet minilenki atrikai vadász.
akinek klklmóteroket kell !íyalosolnia
ősordőkön ót. mís lopve beíoghat v&-
lemilyon negy íeuov&dat. ís§ azután
ngkem sem maradbatott mrie válaaztó-
§o§r, mint beóllant már o§te nyolo óre-
kor a lesóllók osoportjóba.

T:ebottünk puskások vegy tízen, ré§z-
ben barkónyiak, rószben szadaiak. ve-
lüuk volt móg három vodászkutya. bó-
rom oigónylosóny a kutyók pótlósára,
valamint bÉrom oisánypurdé. akiLnek
a jelenlóte azért ia szii.kséBes. bo§y &
hótizsókokat, oóLmókoket oipeljók s ha
olykol gltíínik valaml, logyou küer

nr_arasatalok vis§za. mint legsaéleó vt-
dász.
_ Azaa,! rgór ro}rannak is a kutyák. ro-hanlak a cigányok a vad utón, melvnek
c§9bDanó§át a vizen foszülten figyelik,Álisbogy r lutyók benrásznak a vizúe,mór ic újabb csapatokat vernok tel oyizen. Amolyik az ón részomon száll
fe| ós odébb óll. ozeronosós. Ne,m töhe-tet rájuk. mert véletlenül kutvát és ci-gQüyt i§ talalnék, de hála Istennek. jön
íelülről mór csapatostul a mocz&várt
Lacsa és ropognak is a'puekák ósz nél-tül. Rudi (ez a cigóny)-ós a Bátor (ez
m6g & kutya) ogé§zsn meg vaunak za-
vorodv& a yizeu. Azt gem tuüók. me-lytkot húzzák ki hamarább i vizből.
Végro loogendeseük a zaj. A sűrű fet-
hözet miett az ócalja iB etsötétedik s
lnár alis lótjuk puskaink oélsömbjét.
Itt az idojo o hazamenotelnek.

Folsöngyölödik a vadóeztórsasóg. ösz-
szehordotjuk a zeókmá,nyt és kisül, hosya mai vodászat erodmónye két liba.
uósy jó nngy kaosa ó§ vagy 10 réce.
melybon akad oigányróce is kettő. a
többi cnörgő. Meg vagyunk elégodvo a
zeákmánnyal. A oigányoknak móg a ki-
iövgtolkor nésy kövér ezárcsát lőttünk
a vízon. Nokik oz ls mogíelel., Kloszt-
Jut a ,borrovglót s azaal mi is mog-
oeztozva o zsá.kmányon, e §ötétbon tapo-
g,ató?,aa intlulunh baza.

Mlnt másnap megtudtam, a B,u<li még
kót kaceót is vitt haza. ami híányos
öltözókébeu ie igen Jó íetlozékgt talált
az ostl osztozkodósnál s lsy valószlnú-
lgg nrgyobb volt e zsá"kmónyunk. mint
ezt bivat&lo§an mególlapitottuk.

egy szúnyog seín akart megpihenni, míggllonbotr a mt bőriink auuyira ínven'Ó
falatna.k bizonyult a szóóukra. -üo!.v
ség sokszor kót Labáton keregátüt --l-§

bele-boleezúrtak a togtünkbo.En u8yan mór jó elöre ez{ímoltam a
szúnyoghad szemtelenségóve ós jó orős
sótorvóezon brlosegzbeu- Jelentem meg.no mogi volem volt a tróbusl kalaooú.
melyro 8zúnyoabólót lebei kifeszítent ,j
melyuek málr annyl hasznót vettgm nó-
daeos torületon. Vtelyózul tell. Mert az
a _szútryog. amelylk íerde testtartással
azÍvla az ember vórót. vesz€delmes ma-láriót terjesztő szúDyogíaJta és blzony
ogy_ c§opp tedvem sincs abboz. hoíry
40 fokos lázzol nyomlatu au égiat. "-

Mór cssknem teljesen boBötéteóett. El-
telt mór Jó eg,y óra és més nyoma sln_
o§6u a húzáenek. yósfe eldördü tőlem
vaBy 200 lépésre oz elsó lövóe. Felucrok.
hocy többot lóssak. Eót lótoE lg á-m ió
ttlng&§an elhúznl a tejlink lolett kót
lueto száruymozBáeú virkvarjút. lívlt_
ván arra löhetett valokl. mert uvom.ban
irényt ig vóltoztatnak. .t§ra azóáuól6volt a lövós, bo8y Lözvetleuüt az őr-runt elől a vlzről íelrepoenjen két

irénvt ic vóltoltatnak. Árra azoiban Jóvolt a lövós, bo8y Lözvetleuüt az őr-runt elől a vlzről íelrepoenjen két
osörgőréoe, de nlre mór ó 

- nácas nÉ-das eűrúJéből mesaeabb ég llitbatóbb
rósiókba emelteduónek. róren trtl jór-
uak pugkáink lőtóvolsósán. §zitlluÉ a
barótunkat, mlnt a bokrot. de -aztóu
Éjp!! lövés zata,6e vae§ ióg:y baosg

Á Tököa-tó
Jűius 29. }ía dólutónra bgszéltük mer"

a vadásszol a Tökös-tóboz torvozett kl-
rándulósunkat. Nssy izBalonban voliam
egógz dólolótt, m6rt miudaz,, emit a va-
dósz erról a tóról neLem olmesélt, me-
aóbe illöuek látszott. Növeltg mé'g , ér-
dehlődóeemei az ig. hogy ez a tó báró
Earkányinak loghetlveeebb vadószterü-
lete ós vlzí vadban mór azért 7g gaz-
dag, mtvel irlo ldesen ember rajta ós
a vadószán kívü bg óem tehoti a lábát.A bóró ls rltkén vadllasza, tehát el tud-
dom képzolni, bosy blly zavertalauul
ólbettk itü ólotükeü p lesküöulólóbb
vizl-matlarak.
A tó ntncserr oly mgsszo Taktohar-

kánytól. körülbeliil Earkóny és prüsy
vonalóba esik a Nnely Csenger-tanyg
közelóben.

Dólutón 2 óraLor intlultam el hazul-
ról ós a B€gbo§zólt időbon találLoztunk
a laluazéli kőhídon a vadőrrel. velg
volt ölos vizslója is. Eárom kis cser-
Lérzt te vittem magammal. ekik a ma-
gammel hozott tényképező íolszerolést,
távosövot, lőszereket, puskát és ocyéb
íelezerelóst boztók a, gmellott lgen ór-
debl6dtok n madórmegtisyelósgk trárrt.

vósigióTtuk a mór említett Tilalmeo-
tó páriját. Itt 6cy pór gzárogós ée vízl-
tyrlkon Llvül mogt sem lóttunk többet.
Azután rótórtünk a morotva vósón hrl-
zódó szaül hgtánitrs. melyen többé-
kgvógbbé llatal fótból olbúzótló órnyae
otdőoske msntóü holailtunk prügy irá*
nyóban köriilbelü Jó }ót tllométert.-Az erlüs Doslghotőrcn syór bls erdő-
eztlasooska ltt mlnöobban kle?áleeodní
látszótt e mlre ecy-}e§k6ny kls erdoi
ösvónyen jobbra letértünt. elibónk tó-
rult á Tókög-tavat körnYoző őevad,on.
Az embert tejet Jóval magesabban el,

takaró sáe ós o sok vadon tenyóazö ka-
Dor, pótrályszorÜ növónyzet olyenn_á
toszi itt a vliléLet mlntba uon ls ouró,pai vliléten Jónión}, banom valóbgn
*alami dzeuD§elbeü"

Á meq8§ tü közó. mely a vizes talajon
bulán tónyósztL. a'lú,}'ról lebúzótló sürú
tnriók tesi,tk ai utat szinto jórbotat-
lgnnó, úsy, hogy keresul kell a kis
csaoó§t. óólven - valahocyen áttörjük
masuukat. ( Folgtattuk)

t§gés zaJo, ó8 v&gy nó$r baosshlfufua elosenilesítl a mórcot.
lu}lk a gromezéalom lövése ufÉn.
tovaszálló pfuból poüg ogy§t ón

nóts ? i|llyo! mo§O ?

Uád n 4 a áeant*nr aaé4aégcíűcn, eil&?arul Cerufu,,zaéaen a& gutctü ftWI
32

.,#."flii

A §zefró klréretévol

azokat toregni.
ólltunk fel

lönös volt oz 'o hüvös esti levegő. amitail óezaknyugatl szól orsdményezett.
Egyesok aet tsrtjlik. hosy ha osto vörö§
az óg aua D rl8p nyugtánok belyén. az
mágnaDra gzeles ldót jelent. Bóson ít-
gyelgm mér ozt a színJátóLot, dg miud-
lnkóbb orra e Dosállepító§rs jutok,
bogy nem a másnapl ezelot Jeloutl. ha-
nom aa aznapl szelet. Moat lr rózsa-
szlnüvó vólt az esó§z ósaus"

Jó, hosT volem volt g telöltőm. Még
íelöltőbeu som óíeztom valamt hellemes
melessóret. cga,t o olgányokon osoalól-
toztam. ot most ls gbban, o htónyog
öltözótbgn voltak, nint naDpol ós nom
átgllottak s vsaló§zat alatt méc srry §zál
nadrósjuket ls megLímólve. többezör
bolosó?ólnl a BoL§zor bagigórő vlzbe.Á máelk, amlórt lgen lrlsyeltg őbgt
máe ls. a rlnooorosz bőrébez hesoulatos
ío}ete teetük. melygn blzoly egyetlon
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pöl tú r, ?Órtó É s a rcőru AKÁüf
Trnnr,t ;ylrtm§nyoh, nud;ek
r lóvóhor leverro erl lregitik
(lrivópóttékoi). l rnntI ol.vlnok,

molypl r eromoslróvót telyettt.,
dti} { h&rópótlóB }. }lhttllét anyag
t0lönbözlk egynráslól, elonbrn
qyütteren io Jó }&réitrlt rdne}.
Yrn glonben olyu gvírtm§ny is,
rmel.v ezeltól }0lönh0zik ugyan,

tzonbrn rllrlnrrs mlndkét hc§z,

rilali módrr. Dz r cl}órisk&vó.

Á }'nnel eilórir}úvét, rlír minl
ínnlrlosítót, rtlr nilnl ünf,lló jó
k&véolapul.vagot egymlgóbnn ir
* |rrjjel ttrorte - hgsznSlhrt|uk.
llrrsznúllit is rol millió hlzlgr.

tr lírllun tölrb rrrint lü0 erztondeie.

f;.riv^ifuumck

A ió tett megerőstt, A gonasz letl ggengíl.
,r*

Ag. okos ember elúruljcL bőlcscségél minden szaaúual, de
még ittkúbb -^ halllatúsúual ! 

*

Pénzen minderű uehelsz , . . Egget mégsem: tiszta lellti,
ísmerelct, {mi pedig mínden mással |e!ér,

{§zirlrik i\ntrrll Á ,,lrarmónira dalai" r:, költyr"óből.)

A [Iastar (lscrkészmozcrtlonr ]dv. lapja. l\íegjelenik lrírlonta kitszcr. I{iodju lr

iltagyÖi()scrk(,sznrozga|orn..tszerke_sáésért ésal<ind:lsért !\cmcrc ,Iátto§ dr.

Elöfizotéri ára ó pengő. Ceerkésieknek, tevtnté$nek, tanulókn*k
egy §vro 3 pen'gö (egy öcszegben küldendő be l); _Yállal_ato_k,
náL, iogi rTerirélyeknek egy évre 25 pangö. Egye* rzám ára 30 fillér.
.\ lxrstulnklt,óktr. c*ekksz:itnltt száInrr : 3l"l2t]. Szcrkesztös(,gtis kiarl<ilrivn_lal:
l}rirlrrpcsl. t', Xurs Súnrlollt. ö. Cserk(,szhózi 1etefon; 11l--2ilt és 1l6--72ti,

Nvomatott Forrás Nyomdai Műintéret ós lfiadóvállalat R.;T.
m3lynyomó körforgóiépeln, Budapest, Vll, Dohdn7utc 12
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. t;rlYr"a1 hatljut< társasá_gban eet a szót: ózon. Még gyakrabirantlvashatj 
_r]lt_ 

idegenforgalmi htrl,eró íUzetekben.,"r."níOá"rsO, izo;drls levegó". §z manapság íogalorn.
_ §ogalom miudazok,_előtt, akilt neln t,udjáli" nicsoda. És algsl"ölrben nem tudJák. (Bár cz n"* ,uu,u4u-Bk'ei allan, tosv-rrgi-tében használják a szót,) .A,. napokban reli I"i;ei"re.ernát orll.gaitan. Hgyik barátotu több.ek_közótt ezt irjisvajci l;";lé}r;;, ,;.'. :i;;,
:l_"§y:n, remek, ózondrts levegó r'un,'" Ez'lirdttott arra, iiogy oiimoncJak.nehány tényt. e sokak által emlegett, ae tevesek"?lÜlismert gázról és me8mutassam, nrilyen kép-ieünség a, ,,óronau.

.,_,.^}r_::Yal egy, kísérlettel kezdten, Nemrdgen közepes mű_Yel[§€gu emDereknek volt alkalmam elóadást iartsni, Á véséní€ladtam nekik a kérdéstl .,,Mi az oron'i;-iöniq o..reigut.r'uiánkörübelül ez. a felíogás alakult ki, ,,a-úsróJ"r.rurrr. isen ió iránv-Dan nato Eáz. Ozon. Ez több, nlint tiszta oxiqén.'' És-t!z noinrnulva maguk nevettek legjobbán ur.n a meg-h;Íá.ÓraJon,-'- 
.'""

iVÍost rántsuk le, ennek a titokzatos ,,valahinek,, álarcát ósnézzük meg a tudotnány íáklyájárrak renyénel. r,osi niá; óroni
_ Ar oxigénmolekulák -- mint tudjuk ..- 2 oxigénatornot tar-talmarnak, amelyek eg}mást kötik tel §zt lgy jelóljük 

" ie*]i-banl Og. Vagyis jelöljük, hogy két atoilr oxigi; ian jelen,

_ Fía, az oxigént rnagasíeszíiltségű elektromos szikrák vapvultraibolya sugarak hatásának tesszük ki, akkor az inég egy oxig&"-atomot. k_apcsol_magáboz, Igy keletkezik az ózon, bnnet tÖtrat
már _minden _molekuláJában 3 atom o _xigén van. Jele így O3 lesz.tgy tehát_v,alamicskét lgaza volt annak, akl azt monaii ae"Ozón_
rol,_lo8,y töbl Pilr!. oxigén_. Á közmondás _ jóból is megárt a sok* azonban a kémlában is érvényes. Az ózonnak már egészen másoka tulaldon§ágel, m'nt az oxigénnek. Hasonlitsuk csa[ össze.

.. _ 
A_a o_xigón sztütelen, szagtalan gáz. Az ózorrnak ezzel §zembenpOtir_Ot! .hajra enlékeztetó szaga v=an. Hatása mergezó. róiÜ-;nyálkahártyát támadja meg éi roncsotja a szövetefot. ddtiie:Iégzé§e ártalmas. (Ez hát az a ,,remek hatásf' gázt{) .

_ Ózont sokan szagoltak már a néIkltl, hog], erról tudomásuktelt volna. Az orvosnál a kvarclámpák, vagy az iskolában a íizikaikisérletórákon bemutatott induktóroÜ kdz'etelen bizonyára iob-
beknek feltúnt már bizonyos jellegzetes szag, Nem keilemetlen,de kellemesnek sem mondnatO, Ei ózon, Ai induhtor, itletve ákvarclámpa ugyanls a szoba levegóJének cgy része ózonná atatuti.

§zekkol a módtzerekkel azonban csak ogészetl csekély meny-
nyi§_éqü ózont_ nyerhelünk. §zután is fennátl áég a kérdés, ttosiin
vonJuk ki a keletkezett gázmennyiséget a levelOból r n' rnJrieii
a gá1 1opnant bomlékony, rigyhogy eiaz eljárÁs*még hosszadalmas
§e]n,leletn9. Eppen ezért nagyobb mennyisógben való elóáuítására
készüléket §zerkesztetlek, (Lásd az ábtát.) -

ózonlzáló kéez§lék

_..§r_3,két egynráslra íorrasztott üvegcső, amelyeket .* a kül-
sót kivülról, a belsót belüMl * §rtaniorlembz burirol. Ha a leme-
zekot induktor sarkaival kötJük ötsze, me8kezdódik az elektromos
}legygnltt6dés, (Nogalív és ;§ozitlv.) Ea aionbau nem zalos szik-rók alaklában.történik, mini rendeien. Az üveg ugyani§ * lnint
rgen jó szigoteló - megakadályozza, Ezt csendeí kiiÚIésnek nevez-

fiaplrató: M Ár n É nÁnlÚilÁt
Bü Il A P a § T, Y., BnntIilt.TÉn [.

9l

zük. Eredményeképpen, ha a két csó között oxlgén! yezeíünk
el, annak egy része ózonná alakul át.

Most pedig _. miután megisnrertük aa ózarrt * térjünk vissznaz,,ózondús üdülóhelyekre''.
Tegyük lel a kérdést, ,,Hogyan lehet a természetben ózan?''A felelei roppant egyszerü, ,,Ug}, rra keletkezii.'' g. É.r"tt*r.uit

,,Igen".

* _ Yint megállapitottuk, az induktor köaelében ózon Jöbet létre.
!'s.mi az indukált szikra? Elektromos kisülés; tehát kisáe4 villánt.E §zerint valószínü, hogy viltámlás kózben ,iioiún ketettezit< óion.

Tddig tehát nem volna baj az ózondris nyaralóvidókekkel.
t:nnek lehetetlensége az ózon bomtéJ<onyságában reJllk. Ez a gáz
__lryj,li. - anilyeu_nehezen hatlandó fólvenni ázt a bizon}tls
l1]T"d.lk atomot,. atno? Ózonná teszi az oxi§ént; olyanrryiraigyekszik szabadulni tőle. Ennek következmén}e, 

-rrogy 
Oáont

i:c ,legtisztább levególú, hegyl fenyvesekben, vagy 
*áká, -a,

.dlpesek tetejéu sem sikerült eddig rnég kimutatni, de iemény sincs
erre.

, ler meg kell hát íosztanom kedves olvasóimat az ,,ózolPúslevegójü nyaralóhelyek'' illrtziójától.
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