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§ §í§DOB}=EIIÉ ntr_i ttr t-§.tTr
Kevés olyan eseménye van a világtórténelemnek, melyet íeledésbe

menni nem enged jobbik énünk, hanem min.egy íelséges, halhatatlan
kórus, korokat,.nemzeteketíeledve zengi időtlen idókig az erkölcsi eiók
mindenekfelettiségét.

llyen esemény Hunyadi János nándodehérvári diadala. Dicsősége
}lunyadinak, seregének, nemzetének. Pi,llanatíelvétel a világtörténelem-
ből. Jelentőségében Martel Károly Narbbnne, Tours melletti gyözel-
mével ér fet. Emléke általánosabb és maradandóbb.

Ahogyan 8a|azid szuítán Nikápolynál, Murad szultánVárnánál, úgy
akart lí. Mohamed Nándorfehérvár mellett örök babért íonni homloka
köré. Nem volt neki e|ég Konstantinápoly eleste, ez a magyar végvár is
kellett volna,neki. l§0.000 emberrel, 300ágyúval és 200 hajóval száltta
,meg a Duna vonalának egyetlen komoly p§nt'át, Nándorfehérvárat;
jtilius jt-én kezdte iövetni,

Hunyadi parancsára §zílágyi Mihály vezette a váryédelmet 1-1unyady
l-ászló, Orsá8h l4i|,lály és a spanyot Bastida János segítségével. 7000
íőnyi segítséget is bevitt még idejében megíelel6 élelmi- és hadíszerrel s
l4aga Hunyadi János eísietett az ország beisejébe, hogy a íelment6 sereget
elöteremtse. Azonban a gyermek király, az udvar, a nagy urak nem tar-
tották íontosnak ar öreg vezér riadó|át. csak koroghyJános macsói bán,
l(anlxay László és a Rozgonyiak jelentek me8, Hunyady jóbarátai ban-
dériumaikkal. lgy kellett a keresztesekre gondolní, erre a míndenhonnan
egybeveródött, gyülevész tömegre, meíyet nemcsak a val!ásos lelkesedés,
hanem emberlbb, alacsonyabb szempontok vontak ,et a_.rendes napi
munka el6l é§ tömörított táborba. Lehettek vagy 40-60,000,en, de hadi
szempontból csak kis töredék volt használható. Ezért Hunyady azonnal
íegyveres gyakorlattdl akarta őket némileg íegyelmezni. Erre sem maradt
elég ideje, mert értesítette §zilágyi, hogy Mohamed 22 nagyágyúla és
2 nagy mozsara szörnyű pusrtítást végez a falakban. Ezért Hunyady nem

várva a magyar nem€si és rlri, meg kiráíyi lradakat, elindult szeged
táborából.

Jrilius l4-én ért Zimony alá. Ott ialálta nragával szernben a törók
hajóhadat. Hatalrnas gályák összeláncolva elállták az utat. A magyar
csajkások azonban nem rettentek rneg ettő|. A iobbparton menetelő
keresztes sereg ágyuinak fedezete mellett ékalakban megrohanták a

büszke gályákat. Az áttörés §ikerült. Ötórás kemény küzdelem után 3

nagy török gályát a Duna habjaiba temettek. négyet elfogtak, a többi
megszaladt ; a török hamarosan elégette valamennyit" lgy íelszabadult a
várba vezető vízírlt, Hunyadi azonnal bevonult rendes csapataiyat és a
keresztesek használható részeiveí, A többit a száva torkolatánál, a bal-
parton, a török táborral szemben helyezte el.

A törököt nern kedvetlenítette el a dunai vereség" Nem kedvet-
lenítette el a rgméliai,beglerbégnek, Táji Karadsa p*sának hősi haláia
sem, A szultán mindenáron el akarta íoglalni a várat. Az üqegeit es a

íutóárkait napról-napra közelebb tolta a rornrhál6tt falak alá, mí3 végre
július 2l-re általános rohamra megérett a helyret. 34 órás pergótűz
yezett§ be a rohamot. A késő délutáni órákban törtek felkészüt c§apatai
arésekre. De Hunydi idejében észrevette, mittervel aszultán.Éppen
ezért a saiát és Kapisztrán János keresztes csapataival idejében állást fo3-
lalt a bástyák elótti síkon- Ott fogadtaatörök ádá: rohamait és verte
vissza valamennyit i§mételt§n, míg végre, a szultán személyes vczetése
mellett előretöró oszlopok elól hátrálni kényszerült és,a török béiutott
a várba. Hunyadl és a keresztesek részint a város bástyáiban* részint
magában a várban találtak inenedéket és ott vették fel a küzdelmet a
kőnnyű glkert reméló Úuzulmánokkal sremben.

Valóban a törökök rohamlétrákkal kezdték meghágn| a íalalt*t"
Hirtelenében kritikus lett a helyzet. Kaplsxrán azonnal megielent a híd
mellettj tornr.91.|s onnan bátorította Jézus, Jézus kíáltáiaival a m€yar1
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kat. Azonban á török is ember volt a talpán" Átlutottak már az árok.
rendszeren, megmászták a bástyákat is, sőt az egyik íelkuszott lsten-
kísértéssel a bá§tyatoronyra és készült Íeltűzni a lófarkas lobogót 3

kereszt helyére, A török örömrivalgására lett íigyelmes egy Dugonics
Titusz nevű Jna$/ar yitéz é§ nivetette magát azonnal a törökre. Hiába
&irkóztak egyik sem tudott erót venni a másik gyózni akarásán. Ekkor
a magyai vitéz életét átdozva a közösségért örökéletet biztosított magá-
nak arzal, hogy a mélybe rántotta magával €8yütt a törökót, é§ elvitt§ az
ostromlók álmait. Uj iramot adott ez a további harcnak, A kora hajnali
órákban égö szurok és kérieső hatása alatt a török könnyű ruhája tüzet
f9tott, rómü|etet okozott. Ezt használta ki Hunyadi egy végsö erő-
íeszítósre és leszorította őket a várból, sót a városból is. Nyomban
tnegszállotta t íalakat és bástyákat és srigorrian me8tíltgtta, hogy bárki
is elhagyia a helyét va6y hogy kezdeményezzen.

t3y akarta ő. Azonban tsten máskéP hatirozott. Volt a táborban
bőven diákgyerek, kiket nÖm hagyott nyu8ton a szent rajongás, kiknek
nemlkellett a pihenő, kik a szrbad idóben is harcolni szerettek volnai
Hát ,lhlek a koradélutáni órákban kicstisztak a romokon és nyilazn,
kezdték az elJenséget. Az sem volt rest és íelvette a küzdelmet, do alul-
maradt, Erre segítségért íutott és segítségdt kapott. A diákhad ezt is
me3szalasztotta. A többi keresztes látva, hogy a tejfelessszájú gyorekhad
mit csinál, nem akart alulmaradni, és §oportosan és tömegesen kezdett
íegyverre kapva rohanni a csatazajba. A keresztesek a §záva másik olda-
ián látva, mi történik a íalak alatt, ,éktelen dühbe gurult, hogy megint

kihagy|ák őket a nagy harcból, akárcsak előző napon, hamarjában csó.
nakba,ladikba szállva átkeltek a.Száván és percekalatt oldalbakapta a
török §ereset, lgy történt, hogy mielőtt akár a török, akár a magyar
vezér észbekáphatott volna, máris állott a harc, A török ázsiai hadserege
állását állása után kényszerült a nyomás alatt kiüríteni.

Hunyadi elóször gátat akart vetni a harcnak, de amikor látta, hogy
ez a lehetetlenséggel batáros és káros lenne, hamar riadóztatva a város-
ban és a várban levő csapatait rohamra vézette óket. A szultán ágyú-
parkiát kerítette hatalmába azonnal, Nem hagyta el ai ágyúkat, hanem
azonnal a török ellon fordíttattr yalamennyit, Ezzel a támadásnak akkora
erőt biztosított, melyet a szultán személyes yeteté§e mellett megindult
|anícsárroham sem tudótt ellensúlyozni. Nem segített az a ó000 szpahi
§em, ame|yik portyázásból érkezve haza azonnal beleavatkozott a küz.
delembe. Elesett a janícsir aga, megsebesült a szultán, a keresltesek a
szultán táborában irtoiták Nyugat elteneit. Csakhamar lángtenger borí-
totta el az egész tábort. A török íutásban keresett menedéket.

Hunyadi n€m követte. Cseltól félt ós kevés, íáradt seregét nem
akarta kockáztatni. Takarodót fuvatött, b€yitte a várba a török ágyúit és
várta a török rtjabb támadását. Az etmaradt. A szultán csak Szóíiánál
állapodott meg, ho8), ö§§le&/üjt§é mogvert seregéhek romjait, €sr!íos
kudarcának nagy vigasza volt a hír, hogy Hunyadi Jánost és Kapisztrán
Jánost a táborban kiütött ragályos betegség elvitte az élök Nözül. Hiáb,a
temették el Gyulaíehérváron ! Emlékét órzi hazánk és őrzi és hirdeti a
déli harangszó szerte a világon" Dr. Graba tenö

HUszoNÖTÖDIK ÉvFotYAil{üNK §LÉ I
Még egy szdm és be|elezzük a XX/V. éu|olgamot. Szeptember Iő-én pedig megielenik jubiteumi éu|olyamunk első

:,z(ima! ,,Hai, hai, örcgszünk!" szoltt(ík űz ilaen neuezetes éu|ordulókon sóhajtani! Mi uak azt ísmer!ük el, hogg az iilő
múIik. De öreged.niimk nem szabad és nem is |ogunk! Az elmúlt esztendőben ís minden ereiéuel azon igaekelett a Maggar
Cserkész, hogg oluasóttíbordt hűségesen és minél dltaldngsabb megelégedéste szolg(ilia kí. Irók, rajzalók, köItők, |énLy-
képészeh tuilósítók és szerkesztőség eggrndssal uetsengae törekedtek minéI jobb rnunkdl uégezni. Ha még sem sí&erül1 rníyr_

den úgg, ahogg szereltti,k uolna, sok mindenen múlt, ile semmiesetre nem az iggekezeten!

Kérünk benneteket, ttltitok meg, n,ú telszett, mi nem tetszeíí az elmúIt éu|olgamban és milgen pompds gondolataitok,
ötleteÍtek aannak o XXY. iubileumi éa|algamra? Fontos, hogg ez az éüíolgam az eildigieknét is jobb, ölletesebb, gazda-
gabb tartalmú legyen! Vdriuk a leuelek tömegét!

Goniloskoitjatok róla, hogg minél széIesebb körben minét többen oluassdtok a Maggar Cserkészt. Szerezzetek .mind-
nadidn néhdng ú! elő|izetőt a lapnak és ne mondjdtok, hogg úgg sem tudtok! EIö azzal a utítlalkozó slellemmel és ügges-
séggel, élelm,ességget. Az ügge5, beutilt módszerekel is ismertessétek! .

És még aalqylt! Mtnt cserkészek" ngított szemmel jdrtak a uiltígban. Észreuehettétek, tapasztalhatkilok, hogy semminek
ar dta nem az, űmi 2;,3--4::-ő éaael ezelőtt aolt. Ha nem tuilttítak uolna eddíg, kérdezzétek meg édesapdtokat és éile.s-

angdtakat, .. Ez aztdn magdtól értetőitően arra kényszeríti a Maggar Cserkészt, hogg ,,lépést tartson" a többi sakezer-

léle ,,drucikkel" é§ az elő|izetesi itiiat uaLlamelgest emelie. Azt hísszük, Qzen §enkí o.z orszdgbcn csaikálkozni nuii 1og.
Azt ugganis §enki nem ktudnhatla a c§erkészmozgalomtól, hogg éuenle súJgo§ ezrekkel egészítse ,ki az alauong elő|iretési
díjak hidngait! ErrőI pontosabban a.z augusztus 7ő-i szdmunkban lesz szó!

, §Eeressétek toudbbra is a tégt szerctcltel a üIaguűr Cserkészt, amelg uggűncsak szercteltel |ogil, ezt meghűtítlli nrin-
d.eiolaasójdnakl ...

Taadbbi jó ngarat kladn minilngdiatoknaft a Magyar Cserkósz

§em jelenünlr nregi au8lu§ztrr§ és §zepterrrbcr l.én!
, Lerközelebbí szómunk úeháú e.rárrszúrrs Iró l§.én lropo§.

ta,ű be hounáűokl
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'&, ]3otlódrót. Körülbelüi 20 cnr nragasan
kifeszltett ritkrr drótháló. (Az egyes diritok
távolsága 80-10U cm körül ran.) tríagas
lérdetneléssel ke1l átfutlri rajta, majdnbm
úgy, ntintha tojásokon járnál.

4. Söuéng. Két íóldbe süllyesztett rrldra
szcgezett lttc }iözött súrűn összelont ásak.
I\Ia§assága körülbelül 80-t00 cnl. ÁÍha.
tolás: átugrással.

5. DróIhurkok. Szép sorbarr egószen íöidig
bevert cövekekre erósjtett dróthurkok,
clhclyezési mírcljuk a rajzból jól kivehetó.

5

Lekúzdésük a rnagas
futás.

6. Alaesor_ry palánk.
deszlrafal. Athqttllás:

térdemeléssel törtéttó

180-200 cm nragab
egyszerú átmászás.

7. DrótakadáIg. Egészen harcszerűen ícl.
épített drótakadály. Álsó szilltje körülbelüllO-t5 cm-re van a földtól. Alatta ártlk
húzódik, széIessége körülbelül 50-60 cm,
mélysége körűlbe}ül ugyanannyi. Lcküzdése
átkúszással történik. Pótolható 40-50 cm
naga§an elhelyezett lécekkel, vágy egylná§
után clhelyczett hordókkal, illeive bóton-
gvűrűkkel,

8. Uiabb gerenda, Eltórés csak a magas-
ságban van, nrert ez körülbelül 120*140
cm maga§.

9. trléIgbeugró emeIoéng. Legeg5,szerütlb
kivitelberr sövényból íonótt fal, ámelyrrek
€gyik oldaláIr fel van halmozva a föld,
egészen a sövdrly letejéig. 1\Iagassága kö-
rülbelül 250 cnt, Atlratolás termdszetesen
Ieugrá5, Egy rnagánjellegú megjegyzósem
vollta: nem kell íeltétlenül szépen, nyujtott
testtel ugraní, semnrí értelrie 'a2' őíléll
virtuskodásnah" A cél a gyors ós biztos
áthatolás. Iigéspen Iryugodtan támaszkod-
junk csak rá a fal peremére.

I

10, Magas pa|ánk, 4 rn ma6las, mászó-
lyukakkal ellátott palánk. Felmászni köny-
rryű, csak a le\rgrás mikéntje rlehezebb.
§zabályosan rigy'történik, ho€|y a íelmászó
oldalon támaszba| helyezkedünk el, majd
egyik kezürrkkel elengedjük a palánkot.
Ugyanakkor a csipónk, mint ten§€ly hörül
tordulva elórebillenünk ós szabaddá vált
kezünkkel, amilyen mélyen csak tudunk,
lenyúlunk. lVtindezek után egy kis csípó-
mozdulatta! ellökjük nragunkat a palánktól,
íelsó kezünkkel elengedjitk és támaszkodó
kezünk körül íordulva imm4ron n€m fej-
jel, hanem lábal lefelé érünk talajt. Cél.

i!

\ffil§§lffi
J T 6 "5 4 3

A hárshcg5,i cserkészpark a kózelrnúltban
avatta iel legtijaltb d.kességót, a rolram-
pál;,át. l\íiuden íiút, aki csák egy kevéssó
is rámcnós természctü, eleve érdcliél rnindetr
olyan dolog, amelyetr nlászni, kúszni ésbőrt lenyúzrri lchet, Mirrthogy a roham-
plilya ilyett, a M, Cs. sietve ismerteti azok-
kal, akik kcvósbbé szcrcncsés helvzetüknél
fogva rnég lrctn iutottak hozá. hóav meu_
próbálják lritörnia nyakukat, tagy ÍÖnyriziii
a térdüket.

A lcirás és rajzok ;llapián bármelvik
csapat készithct riragának -hasonló 

rohám_p{!yá!, esetlcg n helyi adottságok íelhasz_
náIásáva] és újabb aksdályokkal, hiszcna cscrkészfcjek az eífélc klnzószerszárnok
kiagyalásában eléggé járatosak. Az alábbi
lel-rá§ a parki rohampálya szerint veszi
sorfia az akadályokat, ami nem je]enti azt.öo§y nllts iisrgeállításban ne lchetne hasz-
nálni azokat.

1: 
" 
Ift|al._ Kü}önbözó nag} ságú és for-lnájú kör,ek ö§szecementezvé, mintegy 1 m

magasságig. Különds elónve áz. hosv-"elótte
a._íőljlön, illetve a földbe ágyaiva Íiverrrek
t{ovek, csupán azért, hoEv nehezebb legvenaz áthatolás. LeküzdésÓ- vagy átugrá§al,
yaqv ha, az" építmény elég e}6s, ráiépésseÍ
e§ leugrás§al történik.

.2"" Gercnda, Körülbelül 1 nr magas, a kót
}isén qc a közepén megtánlasztotí górenaa,
Alhat,llrls: tánrasztrrtt átu grás,

t
|--

I*2
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§zefü a palánk ugróolrlalán homoirot eihc-
Iyezni, vagy legalábbis felásni a íöldet.

|1, Tankcsapda. Körülbelül 250 cm mély
árok, az irrdulás felé eső oldala ?0-80 foko,s
meredekségű, a szemben levó függóief;es.
Szélessége körülbelül 3 m. Áthatolái vágy
rtlddat átugr$s, vagy lemászás és egymái
íelsegiítése. (Orsi kerctben.)

12. Rőzselnlom. Körülbelül 5x5 m terü-
]etü rőzserakás. Fejlettebb íormájálran a
-róz§e nenr a földön lekszik, hanem mint-
egy 30.cm magasan álló léckereten nyug-
szik, Táborban a föld is megteszi. A ióde
vastagsága 60-80 cm. Leküzdése: átfutás.

13. Kiserőd-ablak. Szekrényszerűen ösz-
szeállitott (tehát mélységben i5 tagolt)
deszkaépülct, rajta 100-130 cm magas-
ságban 50 x 50 cm-cs ablak. Áthatolás iet-
szés szerint íejj€l,vagy lábbal elóre.

|4. Yizesórpk.'3--:,3 és fél méter hosszli
árok. Mélysége " tetszésszerínti, mert clv-
ben víz van b€rrne. Az az oldala. ame-
lyen kiköt az ember, nem függóleges, 50-60
lokos szögben hajlik a vízszintestrez. Le,
küzdése átugrás,

1ő, Függeszketlő kötéI. ll'éL ía között körül-
belül 4 m maga§alr kifeszített kötél. Átke_
Iés: íüggeszkedésel.

16. Magas paldnk,45_0 cm magas palánk,
]ílászólyukak nélkül. Áthatolás: kötét se-
gítségével, vagy egymás vátlára . állva.
Ebben az esetben a palánk íelsó harlnadá-
ban valami kapaszliodót kell íeIszeretlri,
hogy amíg a gúla harmadik eTnbere f€l-
mászik, az előzőleg felmászott €mber ienn
ludja ilagát tartani. 4 és íét métert ugyanis
két enrber n€m tud leküzdeni. inái-csak
hosszúságuknál, iltetve rövirlségiiknél íogva
§em.

77. Eggenstllgozó gerenda. l!íagassága vál-
tozik, attól ítiggóen, lehet-e árkot ásni alája,
vagy lrem. Akár lehet, akár nem, Iényeles
qz, hogy a gereIlda minél magasabban ]e-
gyen, (3 m.) Hossza körülbelül 5*6 m" A
gerenda két végón lejtós felkapa§zkodó
van.

18. Söudny. Ugyano1_1-an, mínt amilyent
mát az el6bb 'Ieírtam, csak nragasábtl,
körülbelül 120*130 cm maga§.
. Természeteserr lehet, sót kell is rljabb
akadályokat kitalálni, fóként azok helyett,
amelyeket neín lehet megvalósítani a körül-
mények miatt. (Pl, sziklás talajon . nehéz
lesz tankcsapdát ásni, stb,) Az ekadáliók
távolsága kicsi, legfeljebb 30*40 m, Még
lgy i§ elég íárasztó végígmenni a pályán,
hát még ha 100 métereket kellene íutni
közben. Végez€tüi móg c§ak annyit, hogy
átlagos beíutási idó egyéneknél 3-4 perc
(az előbbi összeállitsrl pályán). A jrlniusi
órsvezetói tábortlan,pedig teljes órsi sátor-
ral 10 perc körül rirentek végig az "őrsök.
Mielőbbi rekordjavitást kiván: 

Csln.

4

r-



i F.i.:;.jf,'q,3|:|
I

Bizang;.bízong, ísmét elérlcezlünk egg tanéu végéhez és
a orszdg sok iskoláiában búcsúzolt egv-egg osztrtlg az olgan
sokszor szidott, de mégis keducs diókéletlől. Mosl, amikot
ngolc éu tdulatábóI nezünk'uissz{, mindenl rózsaszínű |elhő
kezd beborílttni, eltűnik a sok dtizgult, menngisé.glan uagg latin
óra, és nem, ldtunk m(lst, csak a szép és kellemes emlékeket.
Babag Józse| s4auai iutnak most eszembe : ,,Az ember elá-
csotog néha az ainlékezés kapujdban, nekidől ennek a kapu-
|élfúnak és nézegeti, |ígyeli a járókelőket: a_mult ídők lanuit,
akiket a Múnak illik szemben tarlani." .|csorogjunk mi ís
néhúng percig az 'emlékezés kapuiúban, nézzünk oissztt |él-
utunkról, de szemünkből most ne csordulion lcf a búcstlzás
könnye, hanem a uidúmsúgnak adiunk helget a szíuünkben.
Emlékezziink uíssza, hogg menngi kedues emlék tarkítotla
didkéIetünket. Hángszor |utottunk reggel uersengt a fol.gosón
a tan(tr (trral, nehogg elkéssünk, húngszor törlük a |eiünket
egg-effi} nehezebb szdmtanplldún Da,gg |orrlíláson, és a többi
színes eseméng, amellgel minden napunk zsú|olua uolt. En

) nem tudhatom, hogg oeletek mi minden történt, ezétt a sajdí
' emlókeinkbőI iggekszem elmondani nektek néhángat. L.ehet,

htlgq lesauk közötte alganak, amit talún nem tettünk 00lna,
ha iól meggondoliuk, de |élig-tneddig éretlen |eijel sokat
meglesz az ember, |őleg a diúkemher"

Először ís arról szúmolok be, hogg mil csinúltunlt közuet-
lenül il VIII-os össze|oglalók előtt. Az utolsó tunttdsi hetet
megelőző szombaton szép, napsütéses idő ttalt. Osztdlgunk

A FECSKEMÉTI KŐrc GYZŐ ÉS TÁRSAI
kezell, hogg ő tud meg egget. \'égre is nagg neoetés közben
mondta, hogg: a csirketoqó, 

*

A rylelubotlds örelöge gyakran tré|dt űz landrból, dilúkMl
eggardnt, és euvel térek rd cikkem címére is e.ggtlttal. á lipsus
Ianguae, vaggis a lapsus linguae sokszor nem haggia ngugodni
at emberl. Igg törlénl azutdn, hogg eggik aszlúlgtdrsarn, alni-
kor Kattlna Józse| apjúróI beszélt, keeskeméti íőjegvző helgctl,
Iecskeméti kőjeggzőt mondolt. Eg11 tanárunk pedig |úklyús
zenés üduözlés helyett, zúklgris fenés üduözléssel Iogadottnalokít. 

*

. Bízong a súgós sem uezet mindig jóra. Latinórún egg
közmondúst kellett uolna mondani. Szegéng |elelő mdr anngit
kiizzad,t, hogg ,,hodie míhi", d.e touóbb sehoggsem.iutott. Egésr
stlgó-kórus mondta mdr, hogy ,,cras tibi". Naggnehezen meg-
hallotta uégre, de akkor is csak azt bökte kí, élénk derüItség,
mellett, htlgg ,,|rdsz tibi."

Egllik tandrunknak o, ,}r' a szokósa, hogg az ő órúján
a hútsó ablakol lartsuk ngitua: Mí azonban mcgszoktisMl
mindig az elsőt ngitottuk kí, Eggik óritián mikor beiött, meg-
kérdezte, hog.t1 ki ért az égtújakhoz. Persze mi cserkésrek
többen is ielentkeztünk, habár nem tudtuk, hogg uaijon mit
akarhat. Egget azutdn kiuálasztott közüIünk, monduán:
,,Hát akkor léggszíues mandd meg a hetesnek, hogig melgík a
hútsó ahlak.' 

,lí

Énekórdn ualamí keuésbbé szórakoztató éneket tanul-
tunk é.s nem igen |igllell senki. Az eggík |iit meg eglJenesen
ide-oda sétúI7atott'az énekkarban, tenorlól-az althoz, altlól a
basszttshoz. Yé.gre is |eltűnt a, tQnárunknrrlc is, ds meg ís kér-
dezte : ,,Mt uagg te ? Vúndorénekes ?"

.rl

Ndlunk ez uolt a szokds az oszttilgban, hogg a kardcsongi,
vagg a htlsuétí szünet előtl |elkőszöntjük a tanúrainkat, Erré
egg kis piszlcos eggéni érdek is uezetett uggan bennünket,-
mert ilgenkor rendszerint nem uolt telelteíés. Eggik tandrunk

elhatórozta tehótelhatóroztatehdt, hogg hétíőtil kezdpe mindenki iöjjön röuid
nadrágban az iskoltiba, mert eutlel akartuk ki|ejezni, hogyhoga

orullbtlcsúzunk a ggerekkortól. Igenúrn, de héít'őreesúry|dn behorult
az óa. esni kezdett és szél ítlit. ]l[eobeszélésünkhöz azanbanaz óg,. esni kezdett és szél ftlit. LIegbeszélésünkhöz azanban
hűelt maradtunk, csak tanáraink csoilúIkoztak, amikor röuid.
nadrúgban, zokniban és napszemüueggel láttak, me11 bennün-
ket" Volt még olgan is közöttünk, aki,az öccse lirolí nadrúgiót
húzta |öl. Különösen a iárókel.ők csoddlkazhattak, amikor
ígg lútlak bennünket kiuonulni a reggeli larndra. Igazgató
urunk persze megíiltotta azutdn ezl a sans-couloile-í teluonulást.

*

Ha md.r a reggeli torndnál tartunk, elmonrlok egg másik
esetet is. A, mindenna.pi. reggeli l.ornúnkal mi az iskolúnktól
nem messze Iéuő tl. n, Ste|únia-sétángban uégezzük, a, Tisza
paújcin. Ide vonulunk ki ininden nap uiddm- nótasió mellelt.
( Szerencsére sikerü.lt liiuíununk, hog.u csak népdaIt énekeliünk. )A tornásztis közben mindig |utottunk is egg keuesel, küIönöse'n
a koratauaszi, fiiis.s, lcicsdí lrűuds levegőben. Ez a futás azonban
míndig touúbb és touúbb kezdett tarlani, Mindig messzebb és
messzebb |utottunA,, de meglútiátok mindiúrt azt is, hogg miért.
4ggik szép napon a7on ueltük észre magunkat, hogg ct-sétdng-
íól alig 5-6 s:dz méterngire lednggimnázium elŐtt |utunk.
Otí pcrsze éppen akkor ment iskoltiba a ,,zsenge" leánuiíiu-
ság ls ,tgg bizong nem &,is |ellünésl kelteltünlr reggeli spor-
lttnkkal. Igg ment ez azuldn néhúnu napol keresztül. eséizen
addig, amíg a |elüggelő tanúrunknák láI nem tünt,'hoóu hol
kószálunk ol11an solid. Nem uolt neiíz kilaltilnia, eőti kis
ngomozós után, a nagg tilkol, d.e atlól kezdue legleliebb csak
hetgben|utúst uégezhet\ünk,,+

Foglalkozlunk úm ezért mi komolgabb d,olgokkal is.
Hogu mennyire j_drtasak uoltunk a színmű- és aperaírodaltlm-
ban, azt a következő kís eset bizongítja.

Fizikaóra. elött udrtult .a lahclr urat, Mintlenki benn uolt
yyir az osztúlybgn, esak az eggik |iú hiúngztltt, akit sőtét
bőre miatl, egllszerűen csak moie-ndtt niuUitc. Véqre beiött
qz !s, 1s ekkor me'gieggzi ualaA.i.. ,,NG, ilt a cigúngbúió".
Utdna belépet.t |ehér köperylben a |izika-tanúrunk is, A2 előbbi
4egieggzls és a |ehér kötrten11 hakisúra szinte mindanngiunk-
nak a ,,Seui.llai borbéIu"-t kizdtiik emleaelni. Az osztúlúküwu
beírtisa uldn |elszóIítoti egg Iitlt. Amí1 Őz áldo:at íötemŐIkedétt
J_elelésre, .egg újabb opeia-címe! moimtlgott a^ ioga kijzötí :
Na e_z _,,A ufuzet hatalma" ! A |elelés ptsze rrem ii/ccríilí, és
igg beköuetkczelt ,,Az ember trag(dniic" ís.

,i

Uggancsak fizikaórún történt a kóuetkező lcis eseí is"
A: egyszerű gépekr1l uolt éppen szó, és a_lanúr úr a különböző
|ogókat sorolta lel, L)lmondott mtir nindent : harapó|ogót,
lapos|ogót, cstpő|ogót stb" Egy fit| azortbarz ncggoi Íetőnt-

nagg áeglepetésüntcré el|uló
Egé szen meghatódtunk, hogg
íéiün&. ö őzonban eg|.sretre

el|úló hangon |ogadla üduözlésünket.
hogg enngire jól eselt neki a |elköszön-
rerre lehíilött bennünket a szauaiual:',,§ 
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lutottmn idúíg, azért líhegek enngbe",

Történelemórún a |rancía |orradalomról uolt szó. A |ele
Iőnek arról kellelt uolna beszéIni, hogg a kiéhezett |rancíg
nóp a királgi palola parkidba uonull jogait köuelelni. O
azonban így hadarta el a mondókáját: ,,A kiéhezett nép
nekíesett a kirdlgi park púzsitjának és nagu, pu§ztttást ailt
uéghez",

Ez is a történelemóránkon esett meg, Szt. LúszIó ldngdróL
Piroskóról uolt szó és a tanúr tlt ktudnc{i oolt rá, hogg tudiuk-e
míIyen szerepet ititszott. Azt kellett uolna mondaní ugaani§,
hogy az ő |ia aolt Kommenos M,anuel görög császúr. FeI is
szólított egg fiLtt, hogg na ludod-e ? A szerencsétlen ,,tlelíquens"
nagg íiedlében azt vúgta ki, hogg : ,,neki volt Maggararszúgon
az első |ürdőkddja".

fuIég egg történelemóiaí kis eset. A küI|öldrőI behozott
és hazúnkban meghonosított nöuéngekkről pall szó. Euvel kap-
csolatban Ieluetelte tanúrunk a kérdést, hogg ,,mi€rt nem.
dnhúngzolt Mútltrás kirúIg ?" A |eleletben meg kellett uolna
maggarúzni, hogp1 azért, mert akkor még nem ismerték náIunk
a dohdngt. Ezzel szemben szegéng felélő azt púlaszolla, hogg
,,azért nem dohúngzott, merl nem aolt szaffgd nekí". Még
íó.2 hogv nem hiaatkozott Tóth ,Tihamér : 

f .Dohúngzal ? c.
könguére. ,.§§.í* 

,"v^, ;,

Igy zailott le kisebb-naggobb uúlsdgolt''kazail a diúk-
éleliittk. A komolg mupka mellett mindig iggekeztünk meg-
lální az élet tréfásabb otclalút is, hiszen a ió cserkész, ha meg-
gondollan is, de mittdíg iggekszik uidám lenni.

Laszgallne,r Z.

ÁLL.J B§ ,,TI§ZTEL§TB§LI" INA§NAK VALAM lLyEN MűHELyBE I
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Á paraft,csnoh hüLötl-kűlön bolenézett míndegyi.k filh ht:né-
fi,uen néaü pzemébe,
_ _ - Ez,még nem míLden-tolytatta,-A oóroson kíoül többhelyen eIutlgttilt, a teleíon- és 7dtírótezetékat, Néha órúki!,
szüne_t_elt. a telefon- .és tdulróíorgalom, mí.!l a hibtit, illetue á
rongdltist megta.ld|,Ltík és lcíiauítottdk.
. - A, legsúlgosabb meréiylet tegnap <le csti órdkban tör-

tén!: 44. lőspe_rgudl, egaik pauillnnjdra te gnap é jf él. hörüI, a saórmellp,t,t hueódó útról gyuitógrú?Ldtot úobtáIt. Á gyab l;őIső
r3tldjéoel,, lűg,y kitsaih,Ísm,Óredlen leh.etett aB il,\ető, Őert al,uan
épületre. hg.jttotta a bombdt, alwl kiseleiteaett gépalkatréiiek
uoltah,ócskaaalként f elhalmozua, Ncm, éite et céiját, mert csaka tetőben okozott némi rongdldst.
_. |ollnale hörtelenül,, ma§q sern tud,ta hoguan és m.íért,
Jd1rybgr, Mdtutís jutott'az esiébe: az ui lahi.ó. TŐijnap ibn ai*Ó',zelt haaa a vohott ídőben, pedig, ahoga edd{g észrcuelte, n
kömatad,ds nern tartozott béóett "sbokdsái' 

}cazé,* Ap{tín azotú á
titokeatos s zer szúm ok, tttcl.uck kel. szabu dide j éb tjn doli oz ii- s ző-kott ottllon, ryeg a köngo-ei?... I}Ieg a.z a papir -eset i.s...Nem ad,ta t,issea c mérnöknek ... - Rülötzös-..'. IIa rcaoe!
s.<ipad.t lolt naggon és fdradtnak ltítszott, atnikoi á si&Íbaindult. lQegesen lcsctl ki az uduarra, míntha rdrt tolná"uaÍG-kit.,. Még a köszönését scnl íoga.dia.., Nem értetle...
,., |!,g]!glte. toutjlb a parancsnok szauait, aki kiilönben osz-talalonolíc_ ls 1:olt eglJútlal. Sz.iaember. Szereti nemcsah azo$z,talu_q hanem az egész íntézet iíi{lsdga, Mdr kínt ,\olt áz
o^r.o§z frontoh, de kardas?nyra leadl,totttíh alakulatát és ótuetteti|ra az osztálut.
_ ^ ^ _;, M,c s,r 9n clit ő. é s go. nda_lkoúis r a k é s z t e t ő d ol g ok e z ek, l i lú k -oeszelt ha.tdrozoll, tnéIy hangott. - Ámikor iiint a tűá."^Őial-oan Kem.énutn, ,uéréI és élctét dldoeua küzd a nlag]lar kalona.lIKEor.,.ld.ehaza atatt_onas és ggdaa módnn atcái:jak kiüriiR?zeOoL_a _I(guarrt. Nyug,lalansdgot, éhséget h zűizaaart .szi-Tetlxenck ltelt?ni ismarrtlen belyrirok, a.fik az cuenség zsó,tá-iában d|.Irutk.
,y 

a ry "{ií'rk 
L *,lÍilf'Ii,,! í!, í x |'%o'fj ; m, r.C 

s erh é s z ek . üa 9 u t ok !_

ho.t,_tia.solt bennii-nhel és lsalantenngien lrriá1'{itr'd"r"S#,iirÍ
s zii,I ő í öIt| ü nk e t, s z é p I|I a g y aroi st z ti i ol""' i cáá'íat keb elé n b e lii l
2}:I{ii§:űi j!ffi,;l.',r,i:;;:tűrc,,:rslin"{;Í{:!í:uüiW;i:::gunkat,_ nelgckttck biil;iőai" ;;a;';.;;Ő:ká nézziik entber.tdr.sainhat, ú ter mészct csáaá'iatős "uiíáő'ií,""űiní - 

,;droír':"B;-.sdsgzk 
-,,tos ! az i t t s z.eri e tí iűd,isuőő* ár "or:i zai 

*i 
őiácíxő -e é s é r.e., _K a p c s oIó d j un k u e i i i i"' í z ő: i iiií 7 eíőt i nlinfr h ;í, áőő ;, "T,i!i!"!f ,rx?ifr',l,,ft,o,,?,i,!,?x,,!í:Ii!;r:íi,ii':;,:I:Jiljiriixrrfr

ffit }{Iilnt,x tllHrtt
nír üvArv ]]ltt(

e g.1l é b pol g d t,i netnz e l.uétlelrni u,laltulatab f ahazottubb kés aiilí -
séggel őrköd,,nek és i,gyekeanek elesípni aá ismeretle* ellen*é-get, Legyünk mi is segitségiilt,rc.Á paranesnok aégigiáiatta tehi,tttet€t az íagalmasan íe-
szengő íiuhon. Sóm,on Laei iBzarla homlokút töröiaetTe: Dijitá.
sdpadtan pislogolt; Zolí a kabút:ja Imjíókdidt főcsaría a:uii-rőtlre. l/alamenngiük arcdn ott ült a2 etőbb hu|t.olt esőűé-nllek súlaos tutlala,
_, -.4rTa gondoltam_. filLk - zengtek a szaaak toutíbb, -Íi_gueljetqk meg mínden ásmeretlen és llyanusan aisetlied,őalakot. Orsönként s?eragaaetek telaóItaa husaonnéguórds cser,
kész-útat a széLróasa mÁndan őid,nydban. Jdridtok-il. köÁúé-ket, cirkdljatoh saerte, hogu ne m'ozoghassóti bátrai ÓÍtiisé-günk, _Ea ..aal,amí_ gugn$pái tapasztallok, ielentséteh nehem,
oasu_h9 sürgősnek oélnétek a dolgot, szóIjátoh a. leghözelebbi
r e.wkirő r s 2 etlne k, cs endíjr i{irőrnek,,"^ a g u ho nu é dalahulat nak.Fiatalol1 uagutoh, rdértek és ezzel a múnktiual ncmcsak hasz-nos _dolgot cselelcedteli,_hanem s_zórakoztok ás és lcéItzitek,neuelitek magq.lnhg.t a'ltemény életre. Elt:dtom aiondái taté'-tek, úga a_legliise6btől,_m.ínt á le.gnaggobbtóI, hogg íeguelÁazettcn ltall_ga.ssaíok. JóL jeguezzétbh ffieg egúszef "éá ŐiiáŰ-
korra : .d.abb al _ nem lehet -a 

ői'eb et í o gni " F e c Ű"g4ik "i n ;Ő 
- -iŐ: 

; t
c.r edt n én y t,, eI érní, _N c le g y e t ek UláaiÁasán 

- 

ő óiii u' ;i, ;:" b ;; ; i{-
JeteÉ .erröl sem,mit sem, amÍt m.ost kallottatok, Legyen ez amí,.títkunk,,Dolgozzcn' kí]t!_ öqa3estrorttott száiiú "Ő tágjőaÜtudaga gzgrin!, teljes erejébőL. Iltegldtjdtoh, erŐáménges',inii-l!4t f ogtok íelm_utatni s lb a_ szpreűcee' kedr:ni, 

- iéiáőíui táiií-l?k az ismeretlen ellens€g leíülalésébcn,
, , -; Elnpit akartam mgv.dani, neklek. Jó munklít, fiaittl! -ouctúzott h?Iapd?u mnsollgctJ és hil,épdtlt az otthonból. CsiI-logó .slenlpdroh kísérték. mtg csah bé nem csukódott m-örtötltaz ajtó.
. _ I|ég_néhdng pillanatig íeszütt csenrl szot-ítotla ö*sze a tor-Eorat,_d? ..a:ttin kitör^t a _fe\!!<ihorodds moraja és hangos sztt-TaE roptóutelt - mint halikúbóI szabrtdult -rnadarak -- azotthon falai leözött.

ZoIi h.arscínyat kidltolt :

- Vigytizz!
. _ Áz eqész .csapat megmereasedetl, mint a cöuek. §írrroilI2ae,l uguan lqnua.logTa rdgta a. sztíja szélét. nem rosszl-1áI-csali,hat egg kiesit t;tindíg féltékenu aolt Zoiira, esak azért'.ZoIi^lekieainulőIeg né.zótl uégig á taisasábón;' -"* "-" "'

,___- Fppen most nlondta a pa_ranosnolt úr,-hog11 ne legyen1ecseges.,. s aí' mdr akkora_.g kiymq, hogg'az Űiban műátt-
Tgk 9_z entberek és néanclt. f ötíelé. Nát i;zárű"n iúahiá"tii-i:!íondlntotn ...,.. Mi lesz, _ha lt|tiáptiÁlt'áá"ŐÍÍiőnaan"Úi;j a ;;i.-
rqry|sgÉ log]ato.h aégíghordaní a uirosan a szenzticíós esemé-nurte|., , I7add csemegézzcnek_ az ijedős lelkck . , . Piheni!
__, A f ilik r.östelkecla_e-néztch össze,Őe Ő" i'io"o, nem tarta!tsoftaxg. mert .me_gazólalt. Sim,on Laói,:

Yi,!,rjffi'Tnt;íi:r:,r!r:"ffi;",y;t^ly;:y;,g;orsuk. toglait. a totdbbi leendőkről, Yégeztem,
_Jónak talríltdk az ötlóígl.-Úi;:ár;"8;;" i;;iön terembe 1.o-nul t é s. az . ő r s 

"^ 

e z etők Á, gúőp.i€tiiő' űtá:r" Áii'ai,n"ii ú" ő.i t i "n
m l g a f eladatdt. Á zt án- . cieiáa ái- - 

űűőő'it"Ti:' á"' áiáb;í.''' 
. " ..

F esziiltség gel uolt telŐe-Ő 7Őr;ba:'"-""""'
Vlll. Gyanús érdeklődés

_ Otthonietel_ezőlap pdrta Zolít. Pásta bdtuia írt és ltözöttc.
1.1.og]! taaornap ,hazaérkezik néhdna napí szabád,sdgra, Áz állo-nlason ne Tdrjdk, m-ert még nem tudja, meluík t,oílattal indul-
h at ú_t ttak. fl azai alál e q yőaiii- is. ii 3rőŐ-''Ői a i Ó, Áá 7e ; ;." 

*'

_ Ma szerda aan, tehá{négg_vap mútóa lirrá;; e; ŐÍŐŐ'ni.E_n?r r jókor, le gaidu.t 
. QrqeÉFa4iű"ű-- ó;ű Z; ;"a; ű i"' ős' iÖ -s:lqesemre,lesz, mdnt. ió .te.stuérhez íllii,'Kítúncsi aagaoh ra,

í!r9,, equ hónapja lé,ptették elő adszlóasd: méi náű'üitáÁ
'Éi:!í",",',í'T{:!tűoTd,"-,rtí*'!í;,er1"o|'ií"::;tr!."!nW,3tr;
':;i';!t#íii"í,#'ÍrT;ro3!t|"n",r!i'i8lm^in,dis,jf ízcttpk.-lra,

_ aOU azonban boldog,.üolt és--nem tőprengett jelrn pillanal-ban _semmi zaoaró lcöiülrnénuen
,.í'og_t.a a kapdt és nek_iugtltőzue a lcertbc indutt, Eszre spm.

1, 1 1 Y 
e, h 9 ry ön6éng.t eleniil. r dnxd ;; l,t aiű iŰZt"'iá.Ii ii t 

- ói i 
" 
*'aőiluIbemdszó reírénjét dud,olja ú,ira, műá- tiira:

, -, ö 
-;:####r 

ir .E,í,i 
t-IilX",T, ;k,,, t n,,,, i. n t a § s z ó l t l I t

.Icimbor Mdtgds nézett red t,árakozt:a,
- Parancsoljon,..
-- Rérd.eznék aglanút magtítót .,.* Tessék . ,.

,_- Sseretnétn, ha, nem ma.gyaxí,zrui f étre . ". és ha.,. nemszólna senkínek arról... alnirőt beszéigetné tőőuiÍi::: MÍÓ
{1z éde§ffi,o.máid.ftak s'e?7l " ". -- akad,oeatt "zaxarod,Őöt&Á tó.mÚ;;.

},-
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Zoti kül.önösnek tald],tu eat a betezetést és bel,sgjében
,űpró. fisuelmeztető ntorzejclék kattogtak: Vig]Jdzz! Tigudzz!.-,
Óaatos léga! - kangosan pedig íOa szólt:

- Megbízhat bennem, trdmbor ur.
A mui"ktis ega ideis á cipőie arrdt szem!éltc, esak sokúra

azólalt meg, szi.nte csattant o hangjtt:
- ki lakih meguhndl albérlctben?
- Eorlsiitll mérnök ur,
- Mérnöh? - le'pődött nteg Jtimbor.

- Érdehes... - hümmögte Jő,mbor. * Et régen lakíls ött?. * Nem régen. Álíg két hete. Rassdról ltelgezték ód.e. Öt
,nappal, ham,ardbb aette kí ruitunk a. *zobdt, mínt Jómbet úr.

- Szóaal, nem ideualósi? - Si,mogattq az dllót elgondol-
kozua.

* Álágha. Feluáükíesen beszél, Megérzik a kíeitésén,
hagu köaépisleoZdi;t a csekek alatt ttógeate* Rossaul, beszél maggarul? * kapott a §eófl Jd.lfubor,
mint íutdohtó a szalmasaíl, uttín.; Ázt éppen nem mond.hatom, bsah |urcsán,* ILm .. . - hümmőgött újra Jdmbor és a harnlokót rá.n-
.eolta.

Míi hümlnög ez üt egyre * rnérgel6dött Zoti és elhafui-
rozta' hog?! a kö,tsetkező kérd,éeekre md,r kitérő aóh,szokat fog
a,dni. Bppen Jdmbor érdeklődík ígu, aká küIönös lti*elkedésé-
ael bel,egabaluodatt o glenír ?xilóMba? ,- frrlpen ő?! * No
odrj esak!

Á munhós, 1hgg. Iátszík, nern akart többet tudni,, Megelé-
gelte a Mrd,ezőshödést és menní Msaült." * Kaizant;Á a f etailágolíüsaít. Ncl,guon lsérem, ne'szóI-
jtyn senkinelt a tnosta,ni beszélgetésünkről, .. . ,

- Nuugoü leket. l

Jómbor megindult a. saobáie felé, de rni*tho éreBbe aolna,
.hogg aalamííél,e ma,gaartfuattal, tartolile érdeklődése mőatt,
aéluínu léNs utón rnególl,t és münd,aní a,kart ualamít,:* T-u,dia fí,atal, barótom, lnatoszlttil a feiemben tlalan+i....
Ek, de nern tontas - harapta el a s*ót s nem morudntt többet,
peilíg Mtszott raita,, lwgg aleart.

Zolínak egueneleru e|,\enszenaesnek tűnt fel a munhds ui,
*elkedése. Neln szerette, ha Megenek aalalei életébe íI,Leték-
.tel,enül beleaqsatkaznak s küliinösen boraadt az ala.pnélküli
gual*lsí^tósoktól,. Pedíg mast la,tározottan gyanusíta*t l:él,t kí,
csend,ülni Jámbor szalsaiból, Eszébe aillantu,k hirtelen az ott,
.twnban elhanszattak és sötét seitések kaptak agudban ldngra.

Maglröuülten fuimul,t a, td,üolő munklis ukín.

lX. Lövés az éitszakában

Sírnan Lací a fílil,tl hd,tíasdlcjalt uáas§ó]ta. Mínclegullcéu-el
meg ool,t el,éged,l,e, csah a naakógWb Benkő Misiael, akttd,ékos-
kadott. Rífogqi*ol,ta eózőleg a nao,kleendőie csomóidt, mast
pedig a hdltiasále elrendepése körüL tdmadtak némi zaxaroh.
Sak bait tal,dlb. Másí mérges is q:alt:

- Mi bojod 1)elem? - fakqli kí. dühösen. * Áz engém
éppen olgan, tnin.t a többieké!

- Csalt, ne legénultedj! Mi,attad pontoztók le az őrsőt a
:patalc4iűkelésnál. Ea le neln duhansa a leötélről, mi naerjük
'lneg a. persenut. No, netm is esod,úl,koaom: ngópic karok nem
is bírhatnak el ilynt esupacsant teslet.

-,Csak hallgoss! Eó.t a csónak el,merülését ki, alwzta?

-q*ilF .#

Laci, rö§tön dbbahasutcl a slerelüényDipsgtí,t és maggaráeni
kezdte az őrs íela,l7atót.

* fruszonnéguórds eserkéy?ésrq ind,ulunk, rntíbszóaal: hi-
hére. Edt ruír tud.iá.tolt, ígu besgéltüh mcg & mul^t héten $
csapat riadóatatdsa után tartott őrső össreiöaetele*. Erre i*
késaütrtiinl íel,. Á parancsrtak íl,r g köuetheaő'útuanalat jel,ölte.
ki: títmeggünla a hidon, A oas{lti töltéssel pdrh,uzamoaafi hala-
d,unlt. aa orszdgútan. Köaben ap út hórom holtd.gon aezet he-
resztül. Á hol,t,ógalt partjaöt hádalí lrőtik össpe. Eleket a hida-
ka.t ,ttwst katonasá,g őrzi. Gualogalunh egéazen, Pörbölu dllo.
mósig. Itt rátérünh aa órteriilatet iioeBő töltésre és Bóta lrib-
ség telé oessBüh ap útunkat. Bátún áthaladaa a Duna partjdt
kö,vetoe aísacakangarodunk ésaal§ felé s tilgu érheaünk kaza"
Ebéd: magunkkal h.ozatt hí.deg ét.e|: esti tdborue:ré$ é§ aacqara
Bdta utdn" a Dunálwz hözel, az,.erdő ttíboraerég,re alhalma*.
helllén. íliborbonüs ieggel hot órakor; hazaérhezés körülbel,üI
tóa-tózenegg órdra. Á ,negt€ti \íltról térképüáalat kéaaltendő,
Megfígueliük az elénh lcerüIö erwbereket. Á gganútan tíwl,-
kedóhnek íeltűnés néI,|tül a naomliba szegődünk. Eaenkí,aüI
feladatunk alaposan megíiguel.ni a td,i nöuéng- és óllatq;íld.-
9ű, dn uralkotló ídőidróst a saélióNígt, a. aíz magas*ógát és a
bel,,Dízeket. Bótdn tudakozódunlc a történelmá em#hek'után és
etrmondatiuk a h,oailűzőtlő ltagyomónuokat, monddlnb" Erre
azonbán nem lesz, sok idő, de ez nem ís a l,egtontosabb célia
az előttünlc til,ló eserkész,útnak. Cirluikis a körnuéken, pa a
tulaidonképpenó íela.dat. Á megtett utról eguéyri napló és órsí
ielentés késaltendő,

- Yégeztem - f eieate be Símon Laci. a íelüílágosítdgt. -Most perlíg imdhoz éa ind,uWs!
Áz í,ma, elh,angadsa utón derűs kedaoel odgtak nelaí d2

thtnalc. Mitlilen sírú.n, teraszerűen folat le, aökkenés nélltül,
A füúh iókedalíen Isészültelc B,úta község etrhagaisa ukin az
e sti tliboru eré sre. M e gleh,etős en f ,dra,iltq,k a oltak l Ű ga ér e zték,
míntha cltlőiük bőrtalpa ó|,ombóL tenne. Benkő Mösí, a hóri-
horga,s ngalcígl,ób, csah egll§aer merte magkí,sérel,ni a íóradt-
sóg emlegetését, de többször nem, oolt hozptí bátors,dga, rnert
a többieh t:és*tjósl,ó hanghord,ozd.ssal l.eku7rogtóh :

- Téged,, Misí, össee kellene kötözní a Kutga-őrs Döncíié-
r,el, é8 mínilkettőtóhet a DüMíbd eresateni. Két *admntlíIa.
henyérpusztító!

- Ezt ő,gaain neft+ alirtam tőletek! ... - érzéke*ukeiletf,
Mísi. - Mór, hogu én és Dönci?,.. üz igazLin tulztís.." több
a sokwil .,, ígazdn..,

- Csa& kallgass! Eguík tözenkilene, a mdsík egu hljón
hílsz. Áz gömböIuű, mint, q gombóó, te meg ösztöl}ér llú,tdgas
qo,ga, mint a, hétszűkesztenüí, de egytormán az őrsötök kótra,
mozdítóí tlagutok.

* Iga.?ain sokl ... - akart ellenaetni Mi,si.
- Áz ilgen kétbal,kezes legéngeket cg11 őrsbe kellene terelní

s aztdn uégignéani egg akad,d,l,gl;ersemgt! Al lenne egatrengető
mulatság ..,

- Nem is akatkíluaersenu lenne az, hanem, aí,gitíték egy
feluoruisban - kacagtak a ftúk. Yégül Mő§ ás oelük neuetett.

Misit teljes egészében c.aa.k a fínom taesora aígasztalkl
meg, Ttiborterés utdrv horgdsztak a. Du,ruín és Mősinek síke-
rült tíz percefl, pelül egu hatalmas pontgoű köfogní. §tynan í,aeí,
3-á kg-ra beesülte. Mísi btlldogstíOa hafuirtalan uolt.

- Na úgg-e! - dieseked,ett. - Mé§sern oag1lok olyan ütő-
dött!. Nél,kiilem elesteteh ualna a halászlé ,aucsorától és chet-
tiink ootna krumplit. Brrr! :

A füillt bacsükj sBemlnel, méregettélt ettől kezdüe Misít és
egy.re mand,ogattdk:

- Ki kátte tolna eztet?... Ki, hi,tte tolna eztet?.,.
Si,került még két kisebb halat í,s fogní q többi,eknelt s rűíre

a nap f,dradtan kopogtatott törös felhőto*zl,dngakkal .elfüggö,
tlgözött fuilósiabójdnak aitaidn, a haüiszlé pompas szaga, ter,
ie.ngett a leuegőben, mánt tauassdal, a úrásillat"

(Folytatjuk)
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Figyelerrr ! Foníos !
Kérünk mindenkit, (csapatot, c§erkészt l) aki harctéren szolgálatot
teljesítő c§erké§zról tud, jelent§e be az illetó cserkósz-honvéd pon-

H,",iliTTi"H,ilTi ;H.i iiliiT;ffilx} Jk };:y 
§ándor

ttlaEyer Cserk§szt a, c§erkó§zlronvddek k en6bo !
I
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I(irándulásainkat, táborozásunkat nem tekintve, már
lakóhelyünkön -is (leszámitva csupán a nagyvárosok belső
tgrületét) az élö természet világa vesz körül bennünket.A szabad természctnek lakóhelvünk közelében előőrsei
vannak. A, növéngvilágbót bizonios jellegzetes nötlénulaiok
alkotnak előőrsöt s ez az riAvnevezett narlaqi nör,éíváet.E, úllatuiltigból is lrasonló[éppen jellégzeteő csoporl' az,
amely a lakott helyek közelében is megtalálható. Ebbői
persze_ a nagyobb állatok hiányzanak, vagyis ilyenekbenitt a fartna szegényes. Yiszont lekintélges szúmban vannak
rouarok. A rouaraildg az, amelg a természetet legteliesebben
képuiseli a naggudros kőrengetőgének lcözuetlett liOzeiében is.
Természetmegfigyelésre itt tehát igen jó alkalom adódik.
Pl. már a budai hegyek lepkefaunája airnyira telies, hogya legkomolyabb tudomdn1los énleklődést is kielégíli,

Iibben a cikkben a rovarok egyik népes rendjérőI, a
tepkékről mondunk el epi e§ maÍ"oivan'dolgot.'am"lr.
megfigyelésükhöz útbaiga)ít és okvetleá szüksé§es'alap. "

Az állatfajok mint tudjuk, tudományos -iendszÖrbe
vatrnak foglalva. Igy a lepkék a rovarok osilúIudnak egvik
rend je, amelybe számos család, ezekbe alcsaltid, mindeze-kbe
pedig.nemelt igen számos laja és al|aja tart"ozik. (A lepkefajok
számát az egész földön ho2závetóleg sztízezer re' bec§titit.i

Talárr azt lehetne rnondani, hogy a lepkészet ígen
ha.sonlít a növén_ytanhoz, legalább is á-növényrenrlszertáni
fejczethez. ténylcg hasonlít, abban is pl. liogy a fajok
nagy §zámar és a még nagyobb számú fajváltozat miatt
a lepk_észek kezében ottvaná lepkehatározó,-mint a növénv-gyüjtő kezében a növénvhaLároző. S a'kéL szakkiinriv
mindenképpen nagyon haionló, ug.l,anolvan elvek szcrint
igazodnak. Egyébként is a leplie mintesv szállonsó virác.
szinte kiegészltője a virágos rétnek. S béiőlük is u-svanúsígyújteményt állitunk fel| akárcsak a növénvekböT.
^ ....+ lepk_efajok mind úgynevezett teljes- útatakultíssal
fejlőrlnek._ Vq€Yjs a petébőI Éit<el a herngó,' teljes kifcjlődés
után bebdbozdrlilt s a bdbbóI kel ki a tepíe.
.. .A teg!ör! hg.i,y_ó, illetve lepkófaj tápláléka egyes

nö,vén3,ek levclc, Sok- hernvó a növények szárában, sőT"áz
élöfa törzsébcn él és ezt prisztílja. (A iuhamoly gyáp;ú éi
selycmanyaggal táplálko2it.l Ájtalhnos az a neZet.'hocv
mitrden hernyó kártevö. Ez tévedés. A hernvófaiot< tÜi-
nyomó része gyomnövénnvel.táplálkozik s csak- kb."néhánvtucatnyi laj az, a nálunk élő fÖiták közül. ame]v haszno".s
növényen él. tzek is csak akkoi lekinthet6k kárievőknek,

. ha tömegesen fordulnak elő. Van ezek között néhánv ipcákomoly kártevő. Pl. a órtcsríiúró lepke hernvói tö"mdaes
megjelenésíik esetén egész erdőket'képesek'letarolni.-A hernyó, mikor már többszöri vedlés után telies
kifej.ódését elérte, bebábozódik. Sok faj ilyenkor elő"blrgubót is sző, pI. a selvemJepke.

.i,Iikor,a. lepke kibúvík _a'bábból, szárnyai még egészenkicsingek..Kb. negyedóra alatt szinte szenjátomá§t ÍOnet<
meg ,1 szárnyak. Roppant érdekes az ilyesmit megfigyelni.
_ i}íagyarország terü]etén kb. 1560-úAvneveze].l.i"naau-
lepke|aj él. Ebbe a számba az igcn számÖq kicsiny, moi$-
* t Á lepke|ajolt száma a íöldön kb. 100,000. a nöuénulaioké 132_0ft0-
t:,§y__e:,rPvnr,rendek,. p!. a.Jrogarak, lgsyek, hárt!ásszárnyűák méc a'iep-Hcknel ls szamosül)bak. I.]zórt csirk haürozóva1-|elrct iti eligazo<liii-

|--a{},,€ /

( ,,, }"

szerű fajokat nem szokták beleszámitani. Ezek a micro-le,pidopterúk,.y3gyis 1tig{epl_td{, ámbár nagyobbacskák isakadnak köztük. A tudósok különvál*sztvá szokták 6kettárgyalni a macralepidopterúktóI : nagalepkéktit. e iiíii-Rék még számosabbak (kb. 1700\ ái ólső ncvezetescÉb
csoportnál, rle _sclkka] tevesebb iránúuk a tudomán}-os eiáe$-
l9_0óE a gyqjt_ők is túlnyomóan'c§ák az első csopártot cyiii_
tik._ Ez qz_ e!s{ csop_ort á nevczetesebb és érdekóseUU, fii'iscsak ezckkel fogunk e cikkben foglalkozni.
_ Az 1560-bóI_jónéhány van olvan is, anrely csak hazánk-
ban íordul elő. Ez rnind ritka fái.Az alúbbiakban elsoroljitt áiot at a lepkéket. ameluek
legggakoribbak országszeríc. 

-Felsorolásunk 
s'orren(Íie a iá;-

kék rendszertani sorrendjévcl párhuzamo§. Néhoi a nevók
mellet_t .feltüntetjük a_ úálunli Magyarországon található
rokonfajok számát, melyek az iltetÖ-lepkecsa*|ár]hoz vacv
nemhez tartoznak,,Ezek a számok azt al<arják érzékelletfi-i,
hagy az illető lepkefajt a rokoníajoknak inicsorta tömepe
veszi kö_rül. (S ehhez gondoljuk hozzá, hogy a tudósÖi
min_den lepkéhez €gy §ereg |aiuúItozatot és elÍérést labbera-tiot] is szoktak hozzásoroIni,)' A rendszcrtanban irz utol-jára felsorolt családok igen gazdagok fajokban,_ ezért lát*juk majd itt a lcgnagyobb s?árnoRat.

. A kardoslepke és a |ecskefarkú lepke egy nembe tartoz-
nak a rendszertanban is, dc ne tévessiük ö§ize őket ezentúl.
("l-.*.|ep..!.l E.két lepkét egész nyáron megtaláljuk min-
denütt. (A nyár ilyen szempontból kb. máiui eleiétől
sz.epte_mbe_r ylgéis tcrjertő itlőt jelent. Ez idő álatt a-lep-
kéknek általában két nemzedóke szokrrtt nregjelenni. -A
n_várvégi l9pz9d_é.k f{_,,_i{érrye]' augusztrts és T"zeptember
eleje. (Az idén talán e}őhb.) Ekkor iélentkezik számszerint
is_a legtöbb lepke. A felsorolt fajoknál is, ha külön nemjelöljük, hogy meJyik hónapban répiilnck. a fcnt leirt irlő,
egész nyár értendő.)
_ A 7glagongalepke igen gyakori. Nérnely vitléken azon-
lal 

'g.l, 
Budapest környékéli júnirrs hó végén túl rrcm for-

dul elő. Hernyója galagonyárr és gvtirnölcifákon é],
kdposztalepke hernyója, mint tudjuk, a k;lposzta-

fajokon_ 
9_1. _Csaknem minden diák káposzialeilt<ének'nézi a

rlngl9pltl! is. Pe_dig kiilönálló (igaz, hogy iokon-) fajta,A kü]önbség a l<épen megfigvelfiető. EÉ-vébkérrt iénvles
mindkét faj hernyója a kápositaféléken Öi.

A sargabenge-pillangó falevél alakri szár,nva iellegzclcs
halványsárga, vagy zöldós színű. I{ernyója varjútbvisÖn él.Á Lgcaena-boglrírkalepkék ncméb-e 

-tartoáak a rnin-
tleniitt gyakori kékszárnyú kis lepkék. (33 faj,) Csak bfmieik
kékszínú-ek, a nőstényeli sötétbárnák.'A száínval< kívü"lről
azon_ban mirrdlrót esetben sziirkés-kékek,. fínórrr g_vöngy-
szerű díszítés§e]. Nómelyik rokonfajnak apró tccsllietaiÉals van. Jellegzetes tojásdad hernyóik vadón termő növé-
nyeken élnek.

Az admírálíslepke, bogdncskóróIepke, nnplnli púuaszem.
Iehér _Cé pillang.ó, nagltr-rókalepke,' kis-róEdlep/ie, gyakori
pgm_pás szinezetű lepkélt. Hernyóik főleg gyomrrövéÍiyeken
élnek.

Ismét más nembéli 4 mtllnaggönguházlepke. I{ernyója
málna- és ibol;*alevélen él, Számos kiióbb-nágyobb rrr]ioÚ*is gyakori. Ezeknck szintérr narant:ssárga alápszínű szár-
nyrtk van, a hátsószárnyuk külső crldalán jel|emző ezüsí-
,színú ioltokkal, akár a málnagyöngyházle,pkének. }"Iernyóik
ibol5,án éInel<.

_ A szemespillangók csalárljára iellemző a barncis alafu-
s_zín, raita uilúgos mezőben egg vaga több kerek sötét |olt (szem).
Igen szép a két legnagyobb faj, a |chértiuű és a'valamivól
kisebb |üstösöuü szemespillangó. (Fajok száma kb, 30.)A szenderek vagy zúgólrpkék alkonyalkor repülnek.Az ismert haldlIe jeslepke is idctartozik. Herrryójá föleg
burgonyán és cstrcsoron él. Ar, esti púuaszenr - (liernyójá
fűzfán,-almafán) ; a Iolgókastenrler (heinyója totyOtari ei;,
elég gyakoriak, Néhány szendcrfaj nappal repül. Ilyen
a mindenütt közönséges kacsafarkú lepke. Sebesen cikázva
repül egyik virágtól a másiki§. Nenr'is szált le a virágra,
hanetn szinte megáll előtte ós egy pontba szegezőilve
zűg a levegőben, miközben hosszú pödörngelvél a virág
kelyhébe nyujtva nektárt szív. Szinezete eg.l-szerű harnás
sziirke, hátsószárnya söLétsárga. Hernyója a teioIIógaléi
nevű gyomnövényen él. (A szendcrfajok szánra 22.)

Az Quegszárngú lepkék családjába kistermetű, teljesen
átlátszó szárnyr'l lepkék tartoznal<, szárnyuk a légy vagy
darázs szárnvára emlékeztet.' §izonyára kis darazsaknak
néztétek őket eddig is. A kisebb fajtáÍ< szíqe (test és szárny-
§zegély) sötótkék egy vagy több sárga gyűrűve} a potrohon, Á
nagyobb,fajok fekete-sárgák, mint a rlarazsalr, A tegtöbtl faj
hernyói ld&, másolr ggomnöu(:nyek betscjéberl élnck" (35 faj.)

A Zggaena-t'élllr: is nóprs csa}:trrl" (28 fnj.) Mindenütt
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köztinséges a. bainóca zlJgae.nü. Színc sötét zöldr:skék, I-Iátsó-
szárnya ós a rnellsőkön lel,ő íol1.ol< pirosak. Számos rokona
többó-l<evósbbé hozzá lrason}ó. Hern_vója,, vatarrint a !eg-
több rokonfajó lóherén él.

Ezek a csoportok a zúgólepkék kivételével rrrincl napp;rli
lellkCk.

A tömzsi, kisebb-nagyobb, brrnrlás lep,|<ék §erege.
anrelyek legnagyobbrészt este repülnek, nappal perlig a
házalr falán, keritéseken, fatörzsökön ülnek (vagyis: alrrsz-
nalr), résziut szöoőIepke csal(ldokba, részint bagolpllepke
csalr.idokba tartoznak. Szinezetülr nagyon változatos. Yan-
nak köztük igen élénkszínűek, de nagyobb részük }iarnás
vagy szürkés árnyalatú. Fla azonban ezel<ct is liriztlle}rbről
nézzík meg, &zreyesszük, lrogy a szárny sűrií fínorn rninl.á,
zatokkal van telehintve,

A. szövőlepkék könúl fethívjuk figyelmctclreL a pap-
macska vagy meduelepkére és hozz.á nagyon hason]ó velc cg5,
nctnbe 1artozó rokonaira. (8 faj. Pot.roh és hátsószárnr" a
medvelepkénél ós legtöhb rokonánál élénkpiros.)

Hernyóját ismeritek. Csalánon, bojtorjánon él.
Az éiietí nagy páuaszem szintén szövőlepke. Ez haeánk

legnagyobh lepkéje. Mindame]lett nem ritlia. Hernyója hal-
vánrl,zöId, vagy sárgás, kisarasznyi hosszú ; liátán ritkás
szőrJrarnatol<knl, amclyek halványkék dudorodásokból ál1-
nak ki. Gyi,im,ölcsfákon él. A nag_vpávaszemnek van kót
kjsebb rokona, ezek is elég gyakoriak.

, Gyümölcsfákon él a nagg taplósz.öuő, másnév€n gtlcpl.r§-
pil/e hcrnyója is, amely sötélszürke, hosgztls:őrű és valamiyel
kisebb a nagy pávaszern hernyójánál. Apolatlan gyiirnölr:sös
kertekbcn, utcai akácfákon néha roppant gvakori, A lrím
teljeserr eitérő a nősténytőI. (Lat.in ilÖr,e : Öcneria Dispar.
innót szárrnazik.) Előbbi barnás színű, másik sárgásfelrór és
soltkai rrag1,obLl. (L. a képet.)

A szösőIcpkék közé tartozik a selgemlepl,e is. 1A tajok
szálna kb. 170. Több családra oszianak.).
_ A bagolglepkék igen számosak, (Kb. 540 faj.) A íijldi-
bagly.ok és az öuesbaglgok, nemébe tártoznak a legéiénkebb
színii és leglragyobb lajok. A két, ncmből egy-egy Taj rajzát
lá[juk, A |öIdibaglyoÁ, nagyobb íajainak hátsó szárnya
jellcgzetes é}énksárga. az öoesbagl11okí píros, rrarant,ssárga.
egy esetben kék, A két lepkéről a legtöbb rokoníajtát
felisrnerlretjük, (Fajok szárn?r az első nemből 73, a *rásik-
ból 13.)

Éráekes szőrdíszíttnényekkel ékeskednek hátukon a
pupasbaglgok, Plusiák nemébe tartozó fajol< (2{) faj). Igen
§yakorí ós jellegzetes közülük a gamlnebagol5. Mcllsőszár-
nyán egy 7 alakú ezüst folt van.

A basolvlenkék mellső'szárrrvának rrrintázata az iisszes
íajoknál "kb. ázonos szerkezetű. "Ezért ezL a rnintázatot
bagolyrajznak nevezik az entomológrrsok (.- rovartudósok)"

A rendszertanhan utolsó az araszlóIepkék szintén népes
családja, (Kb. 440 faj,) }ievüket onnét kapták, hogy }er-
nyóik, a haslábaik hiányozvárr, araszolva tnásznak, jclleg-
zetts testtariással. (L. a képet.) A lcpkék színc többn.virc
a szürke ós a barna szín l<ülönböző keveré]<e, f{nomrajzrl
mintákkal. Van azonban tarkaszinű araszló iso szárnos"
Különösen a halványzöld szin előforclrrlása jellegzetes" Az

araszlók is este repi,ilnr-,k, tnínt a ször,ők cs:a bagol,1lepkék.
NIegjegyezhetjük a sos/caaras:ltil, mcl1, -minrl-enüt1

gyakori. Iíernyója sóskán. göcsíiivön, 1laréjon (,I.
A- köszm{learaszlo felri,r szárnyú, fekctc pett_vekkel és

cgy sárga csíkl<al. Hernyója egres:- és ribizkóbokiokon él.
{A kópen ]rltunk rnég néhárry araszlólepkót. Nevüket

rrctn volna érdemes megjeg}ezniink, cstrpán az araszlók
jeile8?etes mintázatait akarjük velük tlembtatni.)liz a névsor per§ze igtln lrézagos. Az volt a törekvé-
sünk, hog5,. <,sakis az országszerte leggl,akoribb és ,,Iegne-
r.czctescJrll" _fajokat soroljuk ícl. Enneli a kö,i.ctclmónynek
ig},eliszik a ,felsorolás rnegfelclni. Il{inclamctlett nagyon srrk
igen g_vakori í*j rrraradt ki.
, " 4 j.gyzék cólja az, hogy a képek segítségóvel meg tuci-juk határrlzni rnegfigyeléseink alkalmával á leggyaktrribtr
lcpkÉket. Iizért legcólszcrűlrb a cikket a lapból (há-5ekötésre
nem gyüjtjtilt) kivágni és megfigyeléscinkeL tartalmazó
jegvzctftizcthe l.reletenni. A képek pontosan fólnagyságban
ílbrázolják a lepkéket,

Természetnrcgfigl"eléssel lrapcsolatban egy érdelres tevé-
kenységre hívjrrk fel figyelmeteliet. A Birvárban óvekkel
ezelőtt azt a l<érclmet intézték az olvasókhoz, hogy cyüjt-
senek nélries nöl,ény- és állatrreveket egy nagy szák§zótár
számára" Ez a fellrívás 1935-ben je]ellt mcg, rle valószínű-
lr.g mintlig iclőszerű az ilyesmi. Ezért mi is javas<llnók: ha
van alkalmunk'a nl-áron, gyüjtsürrk népies leplre- ós általá-
ban rotarneveket.' e tórfre§zetrnegfigielóst' így néprajzi,
n1,,eivi kutatássaL is összekapcsoljrrk.

A gyiijtiitt neveket kütdjétek bc a M, Cs. szerkesztő*
ségóbe. Á gyüjtés ererlményét a gyüjtők nevé\,t]l együtl
egv ciI<k kere tóben ktizreadnók, amennyibeln iehetsóges
lesz, l\{itrt emlitettük, célszerít a gyüjtést kiterjeszteni az
összes rovarokra.

A gyüjtött nevek természetesen csak úgy értékesek,
ha egyrészt pontosan feljegyezt-ük a gyüjlós helyót, valamint
a név lriejtését, másrészt" ha pontosarr isnrerjük a rovar-
fajokat is, amelr-ckre vclnatkoznak, l]zért arra kérünk ben-
neteket, hogy a gyüjtótt névlrez a lepke, vagy más rovar
szines ceruzár,al késziilt lián|aLát is mellékeljétek, valamint
nréreteiket rnilliméterekbert.z (A leplrólret az itterri képek-
hez hasonlti helyzetben ábrázolva, a többi rovart is álialá-
ban felülnézetben.) A kevósbbó díszcs mintázatrl lepke,
vagy lrrigár lerajztrlása a nelrezebb íelaclat. Iizesetbenn vag3,
ha valaki nern szeret rajzolni, iegjobb, lra kis iapos skatu-
lyában a ro\.art (előzőleg nóhány csepp benzinnel, spiri-
tttsszal, vag5l Óterrel megölve) a leíráshoz mellékeli.

Persze bizonvos. hogy nép ajkán élő neve csak nagy
és gyakori fajtáknak lcsz, a kiselrbekre periig valami ál,ta-
lános elIrevezést haszrrrllnqk, amelynek lejegy2§§e terrnószc-
tesen szirrtén órtékes szántrnkra,

A cikk tárgyköréből irozzánk intéeett kérdésekre szíve-
sen válaszolrtnk. I(iilönösen vonatkazik ez azokra, akik
behatóbban akarnak íoglalkozni ilytsmivel. Ug.yanis szak*
cikket pl, lepkegvííjtósről ;r }L Cs.-bell n(|nt irunk, mert,
cgy cikk keretében úgl,sern lchet az ill,eslnint,k sn!i csínját-
binjál clrtrorrdani. Azonban gyiíjtők kórdttsr:irc ler,élllcn.
vagy__irzenct atakjában szívesen fel*]ünk.

'Á Inallsó szárlrl,at nrer';iitr, csúesától a tirkíg. A 1öll}ri rovarnál az
ep,{§z te§t hossz;it.

Fúrj, taragrj, vesy csinálj akármít, §§ak n* unatk*zz!
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AnATós nűrrÁsOK
össznÁr,r,IToTTA; NyIRI Gyöncy

Aki magának araí a2 heril c§inál ünnep§éget az aratásból"
Akkor szinesddik meg az aratás, ha a gazda atyaíiaival, szomszédai-
val. íalubeliekkel kalákában arat. Vigadozás, ünnepség pedig csak
ott van. ahol nagygazda, fö]desrlr gabonáját aratják.

Máeának az- áratásnak szokásairól kevés íeljegyzdssel rendel-
kezünk."A kevésbbé szines, (de néprajzilag értékesebb) szokáso-
kat sainos sokáig nern tartották íigyelemre ntéltónak.

Néhanu arató7zokds. - Aratás megkezdése elótt Göcselüen néhol
az aratók,- mielőtt munkába fogrrának; térdepelve inrádkoznak,
azLártkéL gabonaszálat a derekukra kötrrek s ez mintladdi§ ottrn2136,
míg magáióI le nem esik. - A mult százaó-közepén még sok he}yütt
volt szdkás. hogv az aratókat meglátogató földesrrrat vagy gazdát
kalászos szálmaiékerccsel körülkötöaték, arnelyból a váltság egy-két
akó bor volt. .- I{ocsordon (Szatmár) az aratás megkezdésekor a
földesurat szalrnakötelékkel 

'nrarrapság is körü]kötözik az arató-
leányok és rrem eresztik szabadon mig váltságot rrem íizet, ,,de a
kötözés szúkséÉes, mert kirlölrben nem ereszt jól a búza."

Az aratóüinepról bőséges feljegyzések vannak az ország minclen
részéből. - Göcséiben,,a rtgi jó idókben" az aratók egy a többinél
,ióval kisebb kévét, kötöttck á ,,Jézus kévéjét" s ezt gabonakalá-
szokbót vasv mezci virácokból font koszorrival átkötve íelciírázták
s egyik aral"ó nvakába ai<asztották. Igy merrtek rrélra dudqszóval
a {izd,a házába'. E kévét a házigazdaáidomással volt köteles kivál-
tani. A koszorrlt otthon az asztalra tették s arról ettek vacsorát.
A kévét nrásnap a tyúkoknak dobták, hogy jobb tojók legyenek.
Másutt a kepc tóteiére tették s akkor vitték haza, amikor a termé§t.
Legelőször a Jézusiévé;ét tették a szekórre. - A. ]|íecsek körngll1én
az áratók hegedül6 cigányokkql tértek haza az aratásról, Két lány
vítte rrlclorr áá aratásl-átdbzaLol Ez egy hosszúkás kosár volt válo-
gatott kalászokból íonva, kalász az oldala, kalász a fogantyúja és
kalász a köröskörül gazdagorr kihaj}ó peremzete. Csak a belsó fala
volt a kosárnak fénydi tiszta szalrlra. ofthon a gazd,a vaqy a7 urasági
tiszt lakornával várta óket. Vacsora elótt az aiándékot átvette, melyet
rendesen verses mondókával ajánlott íöl az aratók vezetöje. * Az
€sztergommegyei Bénlten az uradalmi cselédség hatalmas koszorút
köt válogatoTi szép fragy brlzakalászo'l<ból. A-koszorút éIénkszlnú
szövetdaiabokkal ds szaifrráról íont rojtokkal, csüngókkel gazdagon
íeldlszítik, Fából faragott aratóIegóng| és leóngt is tesznek az ilyen

koszorúkra s az egészet rrldra tüzve viszik be az uraság udvarába,
ahol aztán nagy lakoma ós tánc kczdódik. Az egyes gazd^k háznépe
ís köt az aratás után koszorrlt. Rerrdkívül változatosak ezek, típüs
szerint mégís kétíélék. Az egyik tipus kalászokból való, szines szövet-
darabokkal é§ gyöngyökkel, csüngőkkel dlszítve. A másik cérnára
íűzött pattogatott kukoricaszemek között, szintén §zines §zöVet-
darqbok füzérébóI áll. Ezeket a koszortlkat a gazdák nem adják oda
senkinek sem szíveseu, mert azt tartják, hogy a koszorúva] együtt
jó termésüket is elvesztik. (Lejegyzés 1913-ból.) - Zdgonban (Három-
szék m.), aratás végeztével a kalászból és búzavirágbót kötött koszo-
rút egyik tréíakedve!ó arató fejére teszik, 4ki kurjongatva m€gy áz
utcán végig s i§yekszik kikerülni az inlren is, onnan is rázúclltott
vizet. \íert minderr kapubóI les rá valaki egy kártaa vízzel (kártya :

íakanna.) De bizony mire a gazda házához ért, csrrromvlz lesz.
Jutalomképpen a koszorúvivót kínátják először pálirrkával, neki van
joga elóször a tálba nyúIni és áldástmondani a gazdára és háza-
népére. (1895-i lejegyzés.} * álsdleftér meggében kalászkoszorút köt-
nek a maroliszcdő lányok és a zágorriakhoz hasonlóan ők is egy ügyes
legény fejére teszik, aki aztán végigfut az utcán és azon igyekszlk.
hogy a koizorút le ne önthessék. A gazda várj* otthon a vigasztalóval.
A EÓszorrlt követk'ezó vetésig a falra akasztják, EnL a koszorrlt vetós-
kor kinrorzsrrlják; elvetik a szemet s a koszorút letúzik a lölrl végébe,
hogy ismét olyarr terrnés legyen rnint a tavalyi. (1896-i leírás.)

}íind az atatóütrnepek, mind a kisebb aratószokások nálunk is.
más népeknél is, mélyen az emberiség multjának legalsó rótegéból
erednek- s va]amikor Vallásos, babonás és varázsló célokat szolgáltak,
Az irodalmi érdeklódés az aratószokásokból sajnos, csak a szines és
zajos aratóünnepeket tartotta íöljegyzésre méltóknak, mí8 a kisebb
és- szintelcnebb- szokásokat csakncm íöljegyzetlerrü) nyclte el a
haladó korszellem, l\légis irodalmi adataink alapján a mult század
íolyamán ólt szokások iőbb tlpusait sikerrel megállapíthatiuk s ezek
a ,következók: I. Az aratás kezdetén az aratók imádkoznak és
búzaszálakkal övezik magukat. II. Az aratás folyamán az aratókat
elóször meglátogató Éazdát fiaborrakötéllel átkötik, aki czért vált-
ságot fizet, III.'Az áratás [evégeztóvel kalászkoszortlt kötnek és
ez[ a jövó vetésig megórzik. IV. Koszorút kötnek és azt a legén5'
fején i{zzel leöntenl igyekeznek. Y, Koszorrlt kötnek, ünnepi menet-
bén viszik a gazdának. alii á]donlást ad.
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Leleményes gls6-gen6túyu|tás l Eov kato-

ükus pap ólngulusável -külöite be á- vonatalá került leóny v6rző sebolt lvlarx Eszter
1? éves gyárlmunkÁsnó Uipesten íel akart
lépni egy mozgá§ban lév6{Önatra. Yissza-
_egelt é1 a kerekek levágták mind a kétlábát. A vonaton tartózkodott ecv kato-
ükus pap. A vdrzó tány láttára ]evBÚlte papi
clngulusát és azza| kötötte le a vérz6 tá-
bakat. A kivonult mentók a DaDi övvel
bekötözött munkáslányt a Masa-ohakór_házba vitték. ott mütétet -haitottak
végre rajta. Orvosi ,vé]etnény szerinda nao
gyors közbelépése melrtctte meg a teárivf.

( Hét|ői Maggarorszdg. 1
A Jáezkara|en6l S77. sz. Zdnyt cserkész

€§apaí szomorú szlvvcl, de Isten ákaratában
megnyugodva, jelenti, hogy szeretett oa-ratrcsnokuk Beér Józseí életének 57:ik
évébelr hosszú szenve,dés után, lelkét vissza_
adta a Teremtónek. Áldott eníléke a esapái-
ban örökké élni fog.

R6gi MCs szómoknt kercs a mosonmafiyar-
óvári 'jO. sz. Széchenyi cserkészcsapat
könyvtára kiegószítése céljából. Aki tud,
§egít§en nekik l A hiányzó számok év-
íolyamonkónt és számonkint : III. 1.. 2.. 3.vlI. 13., 14.,1ő.,76,, í7.,19., 20. Ix. 20., 2l.
x. 4., 16., 17. XIII. I3,, 14. xIY. 11., 12.,
18. (Cím : Mosorrmagyaróvár, Kegye§rendi
gimnázlum,) Nekik is vannak ielesleges
példáItyqik és így talán ők is kisegíthetnek
benneteket l

Kondorossy László, az ísmert cserkész
zeneszerző, a kispesti 87. Turul csapat
tagja, a Zengművészeti F6iskola nagyterfué-
ben nagy ílkerrel vezényelte a Nemzeti
Munkaközpont (NNíK.) szimfónikus zene-
karát.

A üsorkészmozgalom I. A. ketületónek
De8tsz€ntlörlnel vórosl parancsnoksúoa iúnius
hó t9_érl legfübb véddökünk, a Koimhn:rrzóUr 75lk sztilctésnapja alkalmából jól sike-
rült ünnepi tábortüzet rendezett több pest-
szent]őrinci és pe§tszentimrel csapat. tala-
mlnt néhány vendégcsapat és a pestszent-
lórlnci leventezenekar testvéri közremilkö_
désével. A tábortüzet a pestszentlőrinci
cserkészház kertjében 8yujtótták. A válto-
zato§ műsor - ének. §zavalat. népi táncok.
ürogatószó, regö§bémutató itb.' - legj
kiemelkedóbb két pontja a fócserkész Úr
tábortüzi beszéde és a fogadalomtétel volt.
A tábortüzr6l egyébként a rádió is megemlé-
kezett esti hlradása keretében.

c§erkész€k és kíscserkészek
adtak beszámolót forgó-
színpadszerü összeállítás-
ban évi munkájuk anva-
gából, m'ajd a két csaÖat
köztí versenyek, bemuia-
tók következtek.

A müsor második részé- M
,TlsZTlT

A közönség cgy kellemesen eltöltött rtéI-
után emlékével távozott a 3 órás előadásról.
Itt említjük meg azt a szép együttmüködést.
mellyel a két csapat doigozik. Az évzáró
tábortüzet már 3. éve -rendezi eg}-ütt,
1941-ben közös tábort rendeztelr Abalfieteí
(Balqlya ym.) é§ az idei tábort ís e§yütt.
tartják Mohácsorr.

A kassal l{2-esek munkáia
t42, sz, Rákóczi cs._csapatunk már rés

nem adott magáról hirt. Ez a]zonban rrem azljele4t| hogy munkánkat abbahagytuk. §őt :

Még katáesonykor rendeztürrk- egy mű-
soros csapatkarácsonyt, melyrrek szép sikere
volt. A karácsonyi szünet utálr í-okozott
eróvel láttunk neki újoncaink kiképzésének,
Ilyen serélry munkával érkeztünk el a
htlsvéthoz. Ekkor gimrráziumunk templo-
mában díszórséget álltunk a szeirt sírirál.
Ponrpás képet nyultott az imbolygó gyertya-
fények tüzében halotti csendben mereven
álló magyat cserkész. Hrisvét után megindult

csapatunkban az órsök ltözötti kosárlabda-
bajhokság. Szombat délutálroukénd ját-
szottuk le a mérkőzéseket gimnáziumúnk
tornatermében. Hatalmas küzdelínek ütán *
bajnokság nyertese a Zerge-őrs lett, * Köz-
ben több firlva] összeáIltunk és megszervez-tük csapatlapunkat l Havonkint kétszerjelenik mgg 6 oldalon a ,,Jó Munkát !"
Egyelőre még csak csapatunk keretén belül
jelenik meg, de jövőre már a többi csap4tok
és a nyilvánosság között szeretnénk elter-
jeszteni. Eddig mindenesetre szép sikerrel
működik l _ Hősök napján adtuk át a
kassai ereklyés Orszhgzáizló dí5z6rségét.
melyet elózóleg egy hétig teljes hüséggel

&vepmekQk

óriztünk. szemünkben a hazafías §zefetet
lángolt, mikor kiáltottunk díszóröknek, -.Hósök napján volt Abauj-Torna vármeg_yé-
rrek a cserkészcéllövő verienye is. Ezeli- is
résztvettünk és szép sikerekét értünk el, AzI. korosztály csapátversenvét mepnverttik,A lL korosztáIy- csapatveisenvébón- máso-
dikak lettünk, mí€ a III. koro5ztályban csak
a,mi csapqtunk indított három verscnyzót,
tehát ezt is,biztosan nyertük. - Több la'bda:
rírgó tnérkőzést is lebonyolltottunk, már az
öreg-, és az rljonc-rai között. A győztes
eddig még nrindig az öieg-rai volt. 

-*Máiushónapban pedig megindúltak csapatunkban
az asztali-tenisz bajnokság egyéniversenyei,
Ezen is nagy §aimmal vettek a firik részt.
Pompás küzdelmeket láttunk. A gvóztes
Voiák Sándor, a második Kraus 'Wál:ter, a
harmadik Gaál István lett. - Jrlnius .3-án
pedig újoncailrk avatása és egyúttal csapat-
ünnepélyünk volt. Az avatási-izertartá§Ókat
dr. PohI Sándor polgármester rir végezte el
és egyúttal ó osztotta ki az asztali -tennisz
bajnokság érmeit a nyerteseknek. A mintegy
25 újonc felavatása után jóIsikerült müsorüt
szórakoztattuk a közönséget.. erékpáros
akadáIyversenytót az ,,ál Pluhár" köivetí-
tésén át a tábortüzíg, a színdarabtóI a szavá-
Iatokig, az újoncjátékoktól a csapatcirkuszis.
különíéle számok tarkltották- a músofr.
Az ünnepéIy kiemelkedő része a vendécül-
látott 15 sebesült honvéd megérkezé§e vólt.
Oh magyar hósök l Véreteket. karotokat.
lábatokat áldoztátok miértünk. I§em felediüi
el ezt nektek soha t szemetekben körinv
csillogott, mikor elmentetek ünneoélvünk'_
ról, megértettétck hálánkat l kbszbniük
nekte} l Az ünnepóly bevételébőt szegén§
cserkéseinket visszük táborba a Tisza óarf-jára, Ricse mellé, ahová néhánv rrap niúlva
indulunk, Szorgalrnasan készülúnk -rá. mert

egészéví munkálrknak ez lesz a koronája !

BÉLYI G §i'i,.l",ji.i.ilTij:
YÉTEL-ö§,ERE-§LADÁs
Yrr:ek tyúit.manrak.t, t.Y.tczé3t, tö.
nojbllyo3lt r lr3mljaribb {ron!

A céllóvőr,erseny r. koroszlályában győztes csa-
patunk

A céllövőver§eny II. korcsoportJában 2. helye-
zést elért csapatunk

A tlzóve§ íennóllágát llnneolő óO!. sz.
gr. Apponyl Albert és a tlzenöt €r;es íennállós-
sát ünneplő 567. se. líészáros Ltlzár eserkész-
€sapat iriniu§ 6-án, gyönyörú nyáreleji idó-
ben tartotta évzáró tábortüzi ünne-nélvét
_BaJán. Az onnepély fogadalommal, itleive
kiscserkész igérettétellel kezdódött. Száz-
bárminc kiscserkész tette Ie iséretét és hat-van cserkész rljította mec íogádalmát.
Udvardi Lázár folgáriiskolai igizgaLó, az567. §z. c§erkdszciapat szeriezólestíileti
elnöke üdvözölte a veildégeket és a íiúkat.
ryajd dr. Juhász János kir. tanfelügyeló, aá
50í. sz. Apponyi cserkészcsapat §iervázó-
testületi elnöke mondott köszönetet a meg-
ielentek szlves pártíogásáért a szervezÓ-
testület nevében. A fogadalomtétel után

í1:
ij

szereti a
§yermek,



F{árom,kép a husvéti 2l!. örsvezetői tábor kassai ll" Rákóczi Ftrenc altáborábói

Rár országrrnknak egyik végvlrra vagl,unk.
mógis nagy akar4terővel és letkeserlóssel
halat.lunk,nri ís azon a szent. útr'lrr, rncl]lnek i*

vógti* ott ragy{.}§ aran}rkoszor(lban, <lir:s_
f{rr_vbcn" ir niig!, magyar ícltánradás !

raz. §liiixXl§"i.. 
"o.

@
i\ budapesli 26. lt, !i, tsorké,i7fsapal

szonrorú szír,r,el kísérle cl utolsii riljáro
tn;íjus 21_én íclejthetetlen halotlját,

iliilosovies {iyörgy,
tüzdrhadapródiskolai növerrdtiket, a 26. cs"es"
volt órsvézetójét, nki lsten i<iíürkószhetet-
len ákaratálról Inájrrs hó 17_ótr, ifjú életének
15. évéhen visszaadta ártat}arr, nernes lelkót
imádott Terenrtő ürának" Í;l§te, mint a
tiszta liliornrrs ólet íelmagasztosult példája
lebeg elótt,iink és vezórel }ienrrüilket a
cserkészdlct jellemrrcr elő útján. Iirrllékc
mindig között'ünk folq élni.

Nyugodjdk bókélrcrr !

KöNYVlsMERTETÉ§
ilj. Szomori,Iános : llcdte-6rs Bulqúrlában.

Á tltllgyx1 cserkdszirodalorrr értél<cs könyvve1
§azdágodott !

Merész cserkészvállalkozás naplója ez az
új könyv, Négy fiatal magvar-csérkósz, a
.,Medtc-órs" ritrakelt még a trianoni idók-
ben" hogy íölkeresse }3ulgáriát. Pénzük kevés
volt, de a hagyományos cserkész-lelenrénvcs-
ség slrha sen! hag!,ta cserben óket, Táira_
nl,ilt szemmel figyeltuk meg nrindcnl,, nrnit
ndhánvhctes útjuk eléjük vetett, hogy mi4éi
gaztlagabb emlókckl<el iérjenek haza. Él-
mórtveiliet eg5,ikük papírra i-etette és napló-jlibúl rzületett meg néhán;, év mulva ez a
könyr,, Az út krúnikása nem mond el ki-
taIált, - tncscbeli kalalrdokat. csak azt íria
le, arnii vnlriban átéltek, de könvle méós
órdckes és izgalrnas olvasmán1-. I(ülön mig
ke]l rlícsórnürrk a könyv pompás cserkész-
htrrnorát 

"A könl"r- irója, lréhai fócserkészünk, Teleki
P:il grúf c.mlékének ajánlotta munkáját,
Az e]őszót Firy EmiI í{imnáziumi igazgató, a
Cserltészmozgalom országos paralrcsnbka és
Fapp Gyula gimuáziumi tanár, cserkésztiszt
írta. ( Y-a I{-*n, )
_ A §ztalin-orüolrn és előzményei. lrta
Szentnetnényi Béla órnagt,. _ (Á }I. Kir.
liadimúzeum kiadványa. Ara 2.50 P).
I{i rrc hal1,1tt vollta már áz oroszok titokzatós
harctóri rneglepetó§éról, u hirhedt Sztalin-
orgonáról ? Ujságok, haditudósítók írtak,
lrarcteret járl katonák mesáltek róla, Bizon1,
a külörtfótc ]elrások alápjáll is nehéz volt
mcgórtcni, elképzclni ennek a furcsanevü
fegyvernek a lényegét. A nagyszámú kíván-
t,sinak nd alapos ós szakszerúsége mcllett is
nag!,on ór<lekes r,álaszt ez a könyv. A Sztalin-
orgolla í§mertetésdn klvül foglalkozik ennek
a feg.r"vernemrrek a különböiő .,óseivel" is,
itnlelvck viiltozutos íorrnában, de azonos
iényeggcl rnár hosszú évszázadok óta fel-
bukkannak egyik vagy másik hadsereg
íegyvertriríban. Hiába erre is áll a régi
mlrndás : ,.Scmmi sem új a nap alatt !"A könyvet 33 áhra (rajz és fóleá fónykép)

Oktetólago§ akadályverscny,,a rossz öts..
, _ 

/Dr. Jlassai E. íeluéblei)

teszi'még érdekesebbé. Aki a hivata los árnális o]csóbban klvánja megszerezni, a Hadi-
mírzeum mcgtekinté§c esetén a múzeum
jegvpénztáránál 2 P-ért kaphatJa meg.

}íi_lörlónt a Kompkiitő silgctón ? Iita és
rajzolta lapttnk régi, kedves mulrkatársa,
Tamás Lajos. (A Forrás nyomdai műintézei
tls kiadór,állalat r. t, kiadása.) 1\Iár régenjelent meg i}yen kedves, lélegzetelállítóan
izgalmas és hozzánk, cserkészekhez annvira
közeláIló, íiúknak való regény. Az csemények
szinhel.r*e és környéke, maga a szigel ís
ntegtalálható a térképerr l A regény fóhósei
a titokzatos ,,Fehór Kéz" szövétség tagjai,
akik mindcnütt közbelépnek, ahol védtilen
cmbcrt vagy állatot bántanak, kínoznak,
ahol olyastni törlónik, ami ennek a pompás
kis bandának az íg,azán cserkészies 'erköicsi
órzékót bántja. KöZben egy gaztett gyanúja
is rájuk tcrelődik. A végén azonban minden
jóra íor<lul Cs - az escmónyek után néhány
esztendóvcl az orosz harctéren talá}unk
megint iá a most már kemény mágyar
hottvódekké felnótt ,,Fehér Kéz" tagokra.
Erdemes elolvasni, nern íogjátok meghánni,
Tamás Lajos bá'_nak szeretetteI gr&tu-
lálunk a jri murrkához l

11{ y)
.,\l{lk.l] i} }:rl,v.rill,, {1t}iil § trik}....

{ Xuníaloí 'ílip,i

§PorrT É§ §§v§LÉ§
Pityu csuzlival belőttó á nyári-konyhá ablakát,

niérl i,s apja elakarja fogni, hcgy a pipaszárrai
elnadrágoljr.

Pityrr: Ilurrá papa: nekordot javitottuítk !

tdópont: 1S43. novclnber 13--21, Ttgn-
de Zi a lIagyar Cserkóse }ri}u g§l{xn \.ll"
kcrületc l)tbrecellbt,n,

llósztvehetrrek : R) cserkdszck, ítíl,ficscr.
készek és rezetők m{ivdszi rit.ltlk{i félrr lirítlck.
kel és saincs diapozitívalrk;rl,

ll) ltcntcstrkdszek ol1,atl n}ű\,észi (iriékű
munkáikkal, mclvck a cserJ<észeL r 3{v a
nlaf;yar ifjús/rg tlletct rrrr:t:ttják be, lr'ngl
,eserkész s;empontb(il tanulsirgosak.

c) csapirt1,|i. ifjúsági kóriik,rirrnkússágul<nl
szcrnlóite' ó r:g."..tr kr;pck kc I tlr 1r, iij le ttltlnr.ek _

krl,
A kópck leg,kósdbh 1í}{3 i kltillcr 15-iq a

kör,ctkező cirnre jiúl<ltttr!ők : \lng]-:rr t,s{,r-
késcm*zg*tlom YI. lteriile,í.e. §*tlie*e*" Ttp*
íorlnátns girrrtráziurn"

_ _triltórőcrr üz cd{iif;i :tnk:',s!tii Itlpol".1,1 r54Á
ké! rnrghattirn:a!!. áér:!hp;l t,ltllr!,isl, l; .\,l

"? t,..liá

eddigi előírt ill. megengedett méretek 18 x 24
cm rag}, 30 x -l0 cm. Á képck |elral7as|!ásdróIa rendezőség eggségesut go:ndoskodik, tchót a
bekti!,d,ött kípeket nem szabad, kartanra ragasí-
lani.

Netezési díj az ifjúsági csoportokbqIr
(18 tír,c,lt alu},1 képcnkirlt 30 

', 
á 18 óven

fe}üli csoportokbarr kdpenkirrt 60 f. A szílres
l/el,\cnvelt a nevezósi díj tckinlet nélkiil a
bekiild.rtt diapozillr,ák szárnára ifjúságiak-
ttá} t.- P, l,r többieknéI 2.- P, Á rtevczési
dij rs a pontosalt kit,iiltiltt nevczésí lap n
kt\lclikel cgyütt küldclidű be. Nevezési
1apot szeplcntbcr elcji,rr rninden csapaL kap
ós a renrlrző kcrülcL címtltl (I)cbrecen, Re-
{ormlltus gimnáziurn) kt,llő szárnllerr igÓ-
n_veihetó. A xzcrzó nel,ót, címót, cserkósz,
n-,inős4git {koroszt,írl1,) ós 4 csapat §zámái
lnin{ien kópc* {,i'tnt*sstik fe}. I{lstin}íl rntirlon
jr:ltitjilk mt§ 3 tlitp{}uilír.álirlt"

Yl|l. §rszá§o§ rn{ívé§zi cserkérr fényképkiállítás és színes-kép ver§eny
A rerrdezósóg a beküldhetó munkák szá-

mát nenr korlátozza. de csak bizonvos mér-
téket me§ütő munkák kerü]nek kiállltásra.
A.kíválasztást végző bizottság döntése ellen
{ellebbezésnek htlye nincsen.

A rerrdezőség míndenben _ a legnagyobtl
gonddal jár el, de esetlegcs hiányokért vagy
sérülésért ncm felel. A kópek a kiállítás be-
lejezóse elótt el nem vihetők.

Az összes réiztvevók ok]evelet és a kiálll
tás katalógusát kapják. A nagyszámú dlj és
vándordíj megitólésénél a cserkész.ek, nem
c§erkó§zek, valamint i{júságiak és felnőttek
kiilön csoportoktratr bíráltatnak el. Az
Országos Parancsnokság a legjobb c§erké§z,
vízícserkész képeket, valamint a 1egjobb
képeket a termdszeti§mer§t, hclnismerét,
ínegligyelós kördból külön órtékes dijazás-
irat rószesíti.

A 11r}lor poriy:izásr* ilttln'l Cóllijvészei fOrgó:Zinp3d

(*.]
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RoYATvEz ETől FoDon ÁnpÁo
A }uilakeszt államl nóplskola növendékcivel Gauss Garády Maeda

tanitónó madarak és fák napját rentlezett a máriamgkki Ördóbln.
A.szépen síkerült ünnepélyről-Filótás LiIi hanglemezt vett fel heil]_
§zíni közvetítéssel, így került az egész a rádióba. Huszonhárom oercip
tart az elóadás. Műiora a követkézó l 1. Ébred már a hainal. Éneli
elóadja ai iskola énekkara" 2. Lehullott a csillag. GaráOy viktoi
1neséje, elmorrdJa Szelrtirmai Katalin állami tanltónó. 3: Labdázó.
Enek,,előadJa az iskola énekkara. 4. Ma{árgyűlés a §ashegyen. Móra
László verses meséje, Elmorrdja RumÜl János IIL osZi. tanuló.
5. A vadgalamb. Elóadja az ískola -érrekkara, 6. Fetébredtünk.
Meóe,.írta és elóadja Gauss Garády Magda áll. tanitónó. 7. Bogár-bál.
Jancsi paJtást kerés. Rövid jelenétek. Előadiák az I. és III.;sztálv
tanulói. 8. Esti kánorrok. Elóadja az iskola-énekkara. Az énekkart
dr. Raitz Tivadarné vezeti.
. A §zsnto§i eleabörze. Bgy szentesi borkereskedó 5-6 pensós
áron össaevásárolta a macsliákat. Az áldozalok legnagyolÉ iéizó
persze Iopás rltján kcrült hozzá. Az Országos Áttatve1O Íisa közbe_
lépésére a rerrdórség megállapította a törieges nlacskagviIkossáqot.
Ezerttúl csak olyan személy ádhat eI macskát, aki annák tulajd"on-
Jogát hiteltérdetnlően igazolja.

tr[egJelent az erdőkről ós termószetvódelemről szóló 1935, éviíV. törvér_lyc,!{k és r,égrehajtása bő lnagl,arázattal vaskos kötetben,
§zerzöje dr. 'frauer Ervin rir. kir.'erdőfdrrácsos,

Dr. Nagy Jenő, a Tiszárrtrili Madárvédelmi EgvesüIet ehrökc.
Debrecenben a Tisza István Tudományos Társaság-ii}ésén előadást
tartott egy sakálról, melyet 1941 doléir Derecskén lőtt egy vadór.
Azután mé8 i§mertette a debreceni nagyerdei Meleg-tóbanlmegteie-
pedett nagy lilik, vagy gyöngyvér nevíl madarat, Mind a két;itka
állat északon honos. A debieceni református gimnázium tanulóit
kivitte tudós tanáruk, dr. Nagy Jerró, a lrteleé-tóhoz tanuimánYi
kirándulásra. A tanulók ott ariatokat gyüjthettek a pályázatrá,
melyet az lfjúsági Madárvédelmi Egyesüiet liirdetett.

Tlzenkótozor óJjclt génr él a Koháryszentlórinc crdeiében.
Term{52gly66elmi emlékké n]ilvánltiák Európának ezt a leqnaávobb
bakc_só-telepét, Kecskemét város er<ióhivatalá már ki i§ jelólte*ázt a
területet, amely utoisó menedóke lesz enrrek a vörös szeirrú pusztuló
ma_dárnak._Ezeket irja dr. Vámos Kálnrán abból az alkalomdóI, hogy
a l\íagyar Vidóki sajtótudósitó munkatáisa dr, Homoki Nagy ÍstvXir
madártudóssal bejárta a koháryszerrtlőrinci erd6t,

A hitre3e és a történelem állatai
A történelem elótti tdők embereinek az állatvilággal váió szoros

ka_pcsolatát mutatják a hitregék, mondák és mesélif a címerek ésjelképek csodás állátai. llyenck a görög-római mitholbAia PeÉasusa.
Sphynxe, centaurj ai, §íiriotaurusa-, Ceiberusa, }Ieduzája, Faunusa.
Pánja- llyen,mesÉk griff_ és rochmadara, hétfejü sártiánya, táltoó
l_ova és beszélő állatai. A mondák és babónák, ólmerek és iólképekállatai már közelebb vannak a történelent vaióságához. e iOmaiátr
farkasa, mely Romulust és Remust szoptatta. Társuinius Priicúijós m2flg12, Attila gólyája Aquitejában, Hunor és'Magyar csoda-
szarvasa, honíoglalóink turul madaia és fehérló lnondájal Lohenprin
hatlyúja, Toldi Miklós ió Rigó lova. András herces sólvrila. Szitáir-i
_Erzsébet levélvivó hollója, mely l!íátyás kiráIy*címórébe kerÜÍt:
mindezek a történelem" inesés' ev.r,i ókkóia"á. népiei 

-"üi,le-.á
mutatnak. Ilyen állati jelképek, sziiirbolumok is, melyckról a söiös_római isteneket és a keresztény szenteket és'evansélistáka[ mös
lehet ismerni. Az állatok tiszteleie é§ imádása. az áttáltti-iórátaóráiál
az állatviadalok és cirkuszok már a törtéirelem valósásviiáeÁ;;
tartoznak. Egyes állatok már csak nagynevű gazdájuk révén kőrül-
te.k lgle a,történelembe, mint Nagy Sárrdor Bucefálus lova, amelv
név ököríejüt jelent. A szarvasmarhát és testrészeit a résiek ÓzéonáÍ<tartottá\. Igy Hérát ökórszemünek mondották. Alborák lVlohámedlova volt, mely az ésbe ütte.

csak a mi magyár kincsem lovunk szctrg,t.- ma{a viláshírét.
nemc§ak Eagának és gazdájának, Blaskovics gtóínak.*hanern"trazáj
lqnar( ís. tjz a veretlen versenylovunk a mi örök dicsóségünk. Híres
{tta!,o_J1 a történelemben a Capitolium ludai, melyek sásosásukkalárulták el a gallok támadását. Nevezetes Póius f;iadei;,ii-;i;}a,iiÜi§,'mert sebesült gazd,áiáL kímentette a harcból. maid elvitte'ag}Pztes Nagy Sándorhoz és letette eléje. A világbird visszaadta
neki országát. Az.embertelen Nero c§ászár egy tiÉrist tanitoii te
arr_a, hogy lakomáján mellette üIjön és intés?ie léharaoia a feiéta ki§zemelt áIdozatnak. Egyszef egy kegyvesztett ráliszolca;őt
v_etett a c§ászár a vadálat e!é, d,e az szelíd ebként feküdt lábái eté.Hasonlókép Járt Andronicus is a hálás oroszlánnal. melvnelr epv
alkalommal tüskét vett kí a lábábál. ]víazeppa kozai< ttirástőnoúB1
§ázm_ér lengyel kiráIy bosszrlból lova rralaiá tOtve at<ária-ÚáÜiiá
hurcoltatni, de a ló hazavitte E4zdáiát. Ezeknek a jó áltatokrrak
azonbau nem maradt fenn a néri{lk.'csak iótettttt< eintete.--- 

---
_ _ Milt a1 egye§ embert, rigy a nerirzetekel is iellemzi az áilatok-
xal. való_ báná§módjuk. Tanulságos dolog tehát- kiterjeszteni ebbe

ff,liTa"r:" 
is az egye§ történelmi §zemélyeknél, épúgy-mint a nem-

Bizalmgt érdem€l,,
orrli'ben nem c§olódunt(. A Chlorodon}

minósége mindig ugyonoz.

chlorodonf
fogpa§at?

MADÁRGYÜLÉ§
Ott ültünk a kunyhó előtt
S mesét kezdett nagyapánr.,
Megszólalt egy sárgáii§ó
A pogácsaalmafán :

,,1\Iadárország madárnépe,
Nirrcs _ma íütiyöm, hafioiám,
$_om9ly a szóm. Repüljetek'
lde, ide szaporán.

Azt üzerri a szirti sas,
lllinden madár ott legyen
vasárnapra, virradóra
A budai Sashegyeu!

Azt qkarja, tudni, látní
Királyunk, a szirti sas:A madarak panaszából
Mí netn igazl mi igaz?''

Jöttek, szálltak, sereglelt"ek
A madarak százíe|őI.
Góly4, daru zárta a sort,A veréb szállt legelól.

Amikor mind együtt voltak.
Igy__szólt a madárkirály:

- Hadd hallorn, hü cseiédeim,
Ki mit akar, mit kíván?

; Megeredt a sok panasznak
iGyorsfolyásrl patakja.
d'"lVlég a szeüd Ealambnak is
Szikrát szórt á haragja.

.*a"r.'* 
'a fecske, cinke,

A veréb, a csíz, a íürj,
Cserregett a tarka szarka:
Testvér, tovább már ne túrj!

A SASHEGY§N
És végui is ttgy ilöntöttelr
A kesergó madarak:
Büntetést rá, aki bántia
Az áttatlan inadaratl "

Tojásrabló, íészektipró,
Madárkínzó gyerekék
llapjaqa_k egy íurcsa jeiet,
Hadd lássák az embeiek!

H_add tudja az egész világ.
Kibántjaamadarat,..
Hog1, kinek a szíve mélyérr
Nincs jóságos akarat!

Igy döntöttek a mudu.rk.
Aztán szálliak szerteszét.
tsoldog volt a terrgelice,
A stiglic, a fürj, a veréb.

S hogy. hogl,an netn, rnásnap reHAel
Csoda történt, nagy csodil
Amult. bárnult 4 nagy utca,
Kacagott az iskola!

ltt is, ott is, szemlesíltVe
Lapult egy-egy rossz gyere}i,
Orra hegyét, a leghegytt
Dühös vércse csipte meg.

Csípett orrú gycrekckre
Ugy rléztek az emberek,
Mint akinek tiszta lelkét
Egy cstlnya lolt lepte meg"

Igy történt-e a Sashegyen?
Nem tudom érr igazán,
Csak azt tudom, egyszer, régc}t,
Igy mesélte nagyapám! . ..

Móra,Lásztró

:i
:i

,.-:i
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AMI A RADIOBOI KIMARADT
Kedves cserk§sz hallgatóim!

Tudatorn veletek, hogy egészséges vagyok,
tgvábbá 8ifla Gedeon, mivel nem bukott meg,
papáiától egy igen használt kerékpárt kapott.

Giduka jrllíus l3-án pénteken kivitte a gépet
a közelükben levő Ördöghalom teteiére,
felült rá és. .. a helybeli kórházban 15 méter
rnürostos cérna, 6 csomag pamut, 60 m&er
kötszer, 4 íalapocska és 4 kg tipsz íogrott
eI, míg Biflát rendbehozták.

ll i rd etés! Kerókpáralkatrószek olcsón

kaphatókl ! !

Más,
Suta Sarrylka ópapa nevenapján kiment az

erdőbe virágot szedni. Az egyik íaoduban

egy igen helyes állatkát talált.
Mivel ópapa,nagyon kedvelte az állatokat,

§utuka boldogan yitte haza a talált kincset,
ámelyet este szép vendégkoszorri jelenlétében
,nyuit§tt át az ünnepeltnek.

Sanyi még ma sem érti, miért áiult e| anyuka
és a sok néni, bácsi miért fogta orrához a

zsebkcndőt, julis, a szobalány miért nyitotta
ki hirtelen az ablakot.*

nőv._,e piros szoknyáiával ellátva, zene-
bohóc képében olyan feltűnést keltett, hogy
a közelben legelésző csorda bikája íigyelmét
is magára vonta, minek következtében a

helybeli tűzcltók másíélórai megíeszített küz-
delem után tudták csak Kergét leszedni a
közeli szélmalorn vitorláiáról.

Más.,
Kocsónya 'Karcsika, mamuka és papuka

*

íéltveőrzött egyetl€nkéje, először ment csel-
késztáborba.

lgyik éjjel kettőtől háromig neki kellett
é!ieli őrséget állani.

Karcsíka még ma, is becs szóval állítia,
hogy azon éjiel a tábor közelében oroszlán.
ordítást hallott, sőt látta is, amint a vérengző
fenevad íogát csattogtatvá u8rott e|ő egy
bokor mögül.

Eziel szemben tény, hogy a közeli faluban
a kisbíró kidobolta, bogy §zekerce Kis Pál
vízhordó slamara elveszett, böcsülelqs mé8-
tatáló vezesse vissza a községházára.

Más.

§zomorri, de való,§rogy Tunya Tóni lllb.
oszt" gimn. tanu|ó lat$lbói dacit íogott, miért
is pótvizsgára utasíthtott. Ecélból az atyai
szigor balatorri ny$&á§ helyett e6y §ssze.
nőtt szemöIdöküf9'fiigytenyerrí házitanítót
csatolt Tóni barátunk mellé, akível szorgal-
rrlasan pótolták'az elrnulasztottakat.

Egy mele6 nyári délután heves igeragozás
után a nag7tenyerű házitanító olszundított,
amit Tónika arra használt íel, hogy a Város-
ligeti-tavon' csónakáró kéjutazást lnjtson
végré.

Éppen abban a piilanatban, amikor Kolum.
busz Kristóínak képzelte magát, összetalál.
kozott Lapocka Gedeonnal a lll ából.

A találkozás olyan_viharos volt, hogy Tónika
és Gida egész délután szárította magát a

Iigeti bokrokban.

+*";

A felébredt házitanító kifeszített na8y t9-
nyerével epedve,várja haza az eltűnt Tónikát.

Más.
Csipcsala papa kinőtt íeket§ öltönyét hír-

dette eladás cé|iából az ablakba kitett cé-
dulín.

§zépreményű Csipcsala Balambérkát, rrrlg

mamáia a piacon vásárolgatott, egy cigány"
asszony kérte, hogy bocsássa be, mondván,
,,azs eladó r.uhát seretné megnízrni".

Csiptsalaka igen jó vásárt csinált, mert sike-
rült ,z öltönyt 12 havi részletre eladni, sót
'a cigány*sszony egy részletet mindiárt ki i§

íizetett.

_Csak az a kár, hogy Balambérka a hazatérő
anyukájának a következő kérdéseire nem
tudott válaszolni:

l. Ki volt az a cigár.yasszony?

2" Hová lett az e|ső kiíízotett részletl
3. Hová lett t papa bőrtalpú ünneplő

cipője?
4. Hová lett az ékszeres doboz, a sonka

a speizból, a fehérnemű' a szekrénybdl és a
többi, a többiil?

lrtamás

Syr
. Jú,í-q
ffiJr,

*

í,\a_,.i _.!

Más.
Kerge ferke kiskund3rozsmai .l. pol6árista

társaival cirkusit,iátszott a íaluvégi legelón,

Erő Gerő rnint erőművész ezerepelt nagy

sikerrel, Csülók Misi pedig mint állatszelídítö
ínutatta be tudományát.

Kerge Ferke sein akart társaitól lernaradni,
arniért is hazulról hozott mcsóíazékkal és

I Ne moptljuk meg §anyikának, lrogy a lrelyes
kís á]latka göréIy volt,

14
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mAIrÁnm§GFIGynrŐ uron A TAKTA vlnÉrcÉnr
.. Í" i**". már is zörög a rnagas lrarasztós _r,alami ilagy barna 

-'test llsrál eiöi-t!in!'a1 átiáthata{,lan sűrúbel. §gy fel-riadt őz menekül"Alig egy pcrc mrtlva móE narvobbtestü állat töíi az ágakat.-- Egy- szópnagy aganc§ír szarvas töri magát elői-
_tiink á_t a sűrűsógen" Szoretnék fény-
képezni, de sajnos, a rettcntő sürú Ósátláthatatlar. vadonban, ahová méE anap sugarai is alig hatolnak át. neni ie-het felvóteit csináini. Libasorban me-gy9nk| <le s*jnos oly nagy a sűrúsé§ ésa kezünkkol gzóthajtogaiott nád és'sá§is oly eürú, hogy azonnal összebotul az
elhaladó embcr után § így az előttünk
haladót is csak scjtjük á füvek moz-gásából. htlgy metre jár,.

Nern akarok hinni a szerírcimnek, hog§
ez a valóságos paradicsom aIig páI kilo-
Inéterre yan egy poros kís egTszerű fa-
lutól. Távolból gyakran vo]t alkalmamezi a kiviilrői egyszer'ü erdőnek látszó
helyet láthatni, de hogy annak belseje
mily csodás, azt csak mtlst csodálhattam
.m€g.

Moct elórtük a legruólyebb pontot" Bent
voltulrk a tó foi.vtatásában levő kiszá-
radt moder közepében. A talaj kissó
rredves ós siippedékes volt, úgy, hogy
vastag n&drőzséket, kellett lefektgtniink,
hogy azokon lépkedve átórhessünk a
túlsó purtra. A rneszes és szikes vízben
álló fák i{,t meglehetősen szomorú kópet
ayujtanak" §zázával pusztulnak el a nro-
csár medróben. Lombtalan ós, csupaszan
moredező sallyaik azt a benyornást kel-
tik, mintha késő őszi táj tárulna eli-
bénk. A kipusztuit kopasz fák szépenjolzik sortan végig a víznek a helyét.

Most már a völgyecskében itt.ott fei-
csillanó ezüstös vonaI megnrutat vala-
mit a vízből is.
_ Á csapóg mcllct,t hatalmas gerendák-
ból össze1,ott csapda áit a kóbor kutyák
vesztére. ügyes módsz,errei egy haialmas
nasl, logda van épitve erós cölöpökbőt,
majd arrnak nyított ajtaja €gy elmósen
megszerkesztett csalétckke} áll összekót-
tetósben, úBy. hogy amikor a ku,tyanckilát falatozni, a csapóajtó hirtelenül
bezárul nrögötte s a kutya meg varr
fogva. Vonítá*át az őr meghallja ós a
ktttyát így olfolahatja.

Tovább vonulunk a morotva túlsópartján" rtt rn&r szolídebbé r,álik a vi-dók s rnár láthatóvá is válik az er
tlőcskc szélexsógtilren lcvő .,,ége, Ahosyanaz árnyókos erdőszó}cn bandúkoiuni<,' az
erdö szalétőt alig 4--5 méternyire eihú-
zírtló nádaso§ vízen már felhallatszik a
renget,eg sok nradár hangja. A naEy
hangzavarbót aiiE tudjuk kivenni a?,
egyeg írradarak daliamát. A szárcsákgyakorta a bóka kuruttyolásához lra-
sonló harrgja mellett felsir a cankók bú_
sóngó óneke. A gerle mély búgó hangja
ősszevegytil a góbiesek krákogásával.

Cgerrdben haladunk. Mái -nóhol lát-
hatóvá is válik egy-két nyílt vízen úsz,káló kaesa alakja. B]ragadó kóp, Eey-
clőro az a tervünk, hogy az egész crdőt
körűijárjuk s csak aziiián háiolunk be
la víz területére.

Most idósebb makkos-erdó mellett vo-
nulrrrrk el. §zabólyosan kivágott vadász-
uiak. erdei r,ágások szakitják rueg a
sürű erdősóceket. Most az erdő utolsó
harmadánáI, ahoi bolül már a vizór is
véget ór" befordulunk az e§yik erdei vá-
gáson óo itt e5,g7g1"" toli tüclóvel szív-
hatjuk a hűvös ós illatos fenyőerdóség-nek tiidőtásitó íllatát. Eatalmas. pár
holdnyi területen c]fekvő szép szál fe-
nyőkből áUó ördőben va§yunk. Ez a kör-
nyék legnagyobb fenyveserdeje. Az erdő
több tisztásán őz- ós szarvasetetők lát-
hatók. Yan is itt belőlük, Istennek hála.
annyi. . bogy csendos figyelőhelyünkről

Erdei vágások szekitják nreg a sűrü er<lőséget

qlig győzünk ketlves ugrálásukban eeo-
tlálkozni.

Ism§t átértünk & mofotva tülsó part-
járp._ Most úglr találtuk jobbnak. hoev
_a délutáni ,lap sugarai a- hátunk' mösé
!erü_)jenek. ígv nagyobb az eshetiiség-'a
fényképezésre, bár hosszan nyúló árnyó-kunkat a nap gyakorta reávetiíette- avíz sz{nére. ísy is jó volt. Egy víz fe'léhajló füzfa tövében elbűvölterr álltam
meg:. Ezen a vidókön móg kevc§et fi-
gyelhettgfur. meg ennyiféle vizi madar&te§y csomóban, mint itt. Most láttam

Dg}'cdiili lcnyres-erdti ;r krirtt;,r,llcit

elóször ezen a,vidéken parti lillét, A ke-
cses. hosszúcsőrű, fürgo kis matlárka oitfutlosott a part szélén. )Vagyon óvatosmadárka s mire lefényltópezhettemvolna, már odébb is állótt.' kevóssetezután ugyanoda szóllt le alírr méter-nyire tőlem egy piroslábú cdiikó. nzmár valamivel nagyobb. riEónyi madá,r.
ltosszú hegyes esőrrel ós kendernraqoscsíkolt ruhában. Esy hatalrra§ §ás[átg'yömöszölt le a torkán. azután Brvors
léptekkel eltünt a víz irányában. Hána-ját móg sokáig halleattani.

__A_ gyerekek'kint maradtak a' perton
elhúzóilva. mi pedig a vadőrrel kcttes.ben esón&kba szálltunk és elintlultunka meglelretős sekély vízben kicsit egor-
készni. ügyesen eyezett a vadőr. Lép-ten-§yomon megálltutrk. Csónakunk
meg:íeneklett egy régen kirnúIt fának a
törzsében, mely a víz alatt, mint valami
alatt,oruoe marró, úg:r meéfogta a c§ó-
nakunkat" hogy néha csakngrn feltrorul-
tunk. Mindon újabb kanyarulat újabb

i gzópségét tárta fel a gyönyörű ki§ tó-' nak.
Ijedten rnenekülő kaesaesalád sietetta nádas súrújébo iti is. ott is. Ezialén

igerr_ késiire m,aradi a köttósük s móEneglehttősen fejlerlenek voltak a kii
kaesák.

Az cgyik kanyarnál tekintetem felesett
eg:y maga§ fa kiáiló gal]r--ára. me]yenegy kis békázó!,as ülttösólt. Meeálltúnka ceórrakkal és a lonáriffle-ro töltöttprrskámmal cólbavettom a kig békászót"A lövés eldörtlült és a sae bozuhant a
!óbe. A vizslg. üg,yesen ugfoít érte és
boldoga-n hozta kifcló. Ez óppen hiány-zott gyüjtemónyembőI, l,ehát kapórajött.
_ Ternrószetescn a lövés zajára meg-
bolygatódott az eddis csende§' víz óleie§ eg:r§zelre súrű csoportokban, óktolon
lármával futott 'ninden irányban a sok
vízivad.
. A nehezen lepülö szárcsák hosszú vo-
nalakban korbácsolták lábaikkal a vi-

zet. fejünk folott, is elhúzott ogy páT
csörgőróce.

Az idő már elkezdett sötótedni. Mi ispartra szálltunk. Búcstit vettünk a kod-
ves kis, Tökös-tótól, amely a minden-
trapi ótetből valósácgal a mesék orgzá-gába vari{zoolt el minket, Ecy felojtbo-
tetlen gmlékú dólután jóleső érzéeével

-hajtottuk .aznap le fejün\et.

Mestakílom a aém,tan.uót

{úlius S0. Az idő reiienetesen gyof§an
telik" Már augusztus 2-án herá koll
utaznom és még a Eémek tanyáját most
§cm találtanr rreg. A csordás uEvarr cnr-lítelte, hog"y a gémek nagy Ó§ornóban
tartózkod:rak a Tiszaluc irárryában el-terül,ó legelőkön, It(agam is -tigvóttem
napokon át estefelé e gémek esii- trúzá-sát ,9 mindeu jcl arra mutatott. hosJ;i
§zur§egomek ezút|al minden valószinú-
ség. szerint az Andrássy-uráaatom texiii
}19lt-'!'.1_8z.q ágában tanyázhal,nak. Ésmi.nt §ésőbb beigazolódott, eejtésoim nomvoltak alepnélküliek.

Ezen _a napon már kora hajnalban tal-
PO:x volpm._é§ meg6zervezvéi az Bxpedí_
9ió_m{t, folkészültom egy dólutáni' fel-íedező útra. Két cserkóóit és eÉlv. a ,iá-
rást jíll ismerő cazdafiút vittern_-iriaeam-
mal. Termószetosen puska. fénvkóöező-
aépek. és rajz-jesyzetfüzet, ianóiö ó§ út-egiymá§ ,,gyomorenyhítő akció.. §eln
hiányzott felszerelósenrből,

Déli egy órakor indultunk el a Tisza-luo irányában elhúzódó Takta-töitósen.
ftekkcnő hősóg volt. Végigcserkósztük amár könyv né]kül is i§mert Takta-Dar-
tot, hátha akad valami ritkaság, de úev
látszik, cbben a rekkenő hősóáben móg- a mad,arak is elhúzódl,ak a hüs zsombé-
kok tövóben.

,}ellegzetee tiszaparti kép tárul olibónkitt mindenütt. Alacsony fúzesek, iti-ott
e8§ nyárfa a §űIű bokrok között. A
Takta néhol fónylő. néhol zöliles, bóka-
nyále§ vize húzódik el. Tő}iink balra
hatalnas, nagy logelő húaódik gl a tá-
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rr,}i 1lolt-Tiszaág fákkal, kis erciőségck-kel szogélyezott partjáig.
Á gulya éppen dolelón volt a nag-vgómeskútnál" Letértünk tehát mi is a

l1nom pázsitos füvú logelőre. Beszélni
saerettem volna a c§ordás§sl.

csendesen kórődzött a csortla az ilatíl
körül._Itt láthattam meg azt ig, hogy a
seregóIy milyen csodálatoenn szelid"ttrdlonni 6 csorda köaelében. Lehetctt va$yazáztőnyi. Iigónagyságú, kékes{ckeie
szinű, fehór o fehér pe[tyekkel tarkázott
aerególy. ott tjpegtek a tehenek árnvé-
kában. A szemtelenebbek mes crvene-
sen fo}repüliek a tehenok }rátára s ott
lapdosták el róluk a böeötyöket.
Eszembo jutott, hosv ugyanilyén' álla-tok az Afrika őscrdeiben a iinoceros-
madarak, melyek a rinocerognak kérges
bőrón \-itcíik magukat. úgy látszik azőr-
ban, ho!íy a tehcnek is igon szivesen
veszik a _§eregély€knek ezt a §zolcálat-
íe§z mun&aJat.

A csordás útbaigazitó magyarázata
íolytán csakhamar fel is fedeztünk a lc-golő Tisza felőli szélén apró fehér pon-
tokat, melyet azután távcsőbe fc,cva,
valóban mcglíthattunk vigan lópkedö.
küzel Líz darab szürke gémct. }{iní
monrlja, egészen rryugoütan mehetiirrkitt feléjük a leEnagyobb ayiltsásea},
mert ők is így szoktak menni leléjük az
ogósz esordával s őket is be szokták
várni a gémek egészgn 20*30 lópésig.

Búceút vóve a cs<lrdástói és segédeitől,
mi is elinilulturrk a nagy }egelőn torony-
irányt.

Lehet. hogy a csolrlát ris a rá.iuk nózve
árta}matlan csortlásokat ber,árják erek
az okos kis gémck. de mivelünk egészen
másként törtón[. Móg ötl,en lópésre scm

vottak tőlünk, a^mikor ez €gész c§apat
móltógágos szórnylengetésse1 felkapott
ós Iragy ivben kanyarodva a hátunk
mögé t€tt Ie vagy Jó százlépésnyire.
Megkezdőitött libasorban a mi visszafeló

vonutá§unk is. Az erealmérly most ls
ugyenez volt, mtnt az elébb: iitverr }i:-pésnóI ismót felszálltak s mikor rrró§
háromszor ugyanily módon a legkülöD-
félébb irányban elcsalogattak az irdai
lan nagy legelőrr. mi is megúntuk a dol-got é§ elindultunk a l1olt-Tisza partjárr
felénk világitó kis fehér házikó felé" hoi
már várt reánk ErdéI:ri Fercnc vadőr a
Gábriel-tanyai kis vadászlakában. Ó
m,ajd megmutatja nekünk, hogy hol
vannak e sémok tanyái.

§rdólyi Ferenc, az Andrássy-uradalom
vadóre már türelmetlenül várt minket.
§árom óra felé iátl aa idő, Kicsit ie-
piheniünk és beszó}gettünk, azzal nrár
cihelódiünk is fel, mert a rladőI minden-
áron meg akarta nekem mutatni azt a
helyet, a.hol a gémsk nappal tartózkod-
nak § alig egy fólórával ezelótt nléE ott
látta őket a ki§ moroi,va melletti pázsi-
ton. sólyák tr{rsaságában.

Nem volt tehát sok időnk a késleko-
désre. Meginclult a m€rret. Úsy festet-
tünk, mint valarni exotikus expedieió,
}íég a körrryezet is valahogyan tróptsí
hótteret rajzolt mögénk. Nagy kerülő-
vel igyekeztünk a tó iránlába, hogy az
elóttünk elterülő kukoricásban égzrevét-
lenül nyomulhassunk e}őre, Ez többó-
ke,r,ésbbé sikerült is az embernaEas§ágú
kukoiicásban"

A krrkoricás ritkülásával mi i§ óv8-
tosabbarr tépkedttink előre. Már alispár sor kukorica volt előttünk s már
iáthatóvá vált a ritkáson át a víz tükre.
amidőn hirtelen rn€gtolpantunk, Leselől
a vadőr állott, aki eiőttem azonnal le-
húzódolt. Én a kószentétben álló fény
képezőg6pemmel csendesen és lopva, }rú-
uódtem előbbre' s inrb csodák-tlsodája,
előtiern a tó partján a fínom kis pá,
zsitos íűr,ön való§ágos rajvonalbaIr ál-
lott hat gólya társaságában vagy tizen-
kót fiatal, szóp ftrhértollú gérn. Körü.
löttiik g. legnagyobb barátságban bibi,
ce,k törucge. A köztünk levő távolság
alig nogy.lerr móter lehetett. tle közelebb
nem igen férkőztrettem, mert a kukori-
cásnak vógg volt s uiána Bár c§ek fri§§
tarlószántás terült el a tóie.

A gépet elcsattantottam. Lehet, hogy
sikerült a felvétol, lehet. hogy n€m, de
most nem volt idő latolgatrri. Még a í{ép
csattalá§ára i§ fi§yelmesek lettek és
nár 'is felkapott a?, egés?, társaság. Á
felszálló bibicek pedig teihő módjára o1-
leptók az eget és oly aagy rikoltozágba' kezdtek, hogy majd meei§iketültünk tőle.

Most már bátran előléptünk rejtokünk-
ből ég }esétálturrk a morotvához. Á mo-
rotvának minte€ry S00 lépés hosszú részc
teljeeen nyílt víz. Més ólotemben anhyi
szárosát és annyí sirályt egy c§omóben
nem láttamt ínint szen e Yíz€n. Bibicek
lis tarkállottak köztük. Miro azonban
odaértünk, már alig esy-két ma<lár volt

a vizen,. hihetctien gyorsaság§al el tutl,
nak iilanni a parti magas sás ,kiizött.

A rnorr,ltva lnélyen elhrizódik a }iár-kányi lratár alá. Ez a rósze az i}.a"l.i
góurlatr],a. Sajnos, c;ónak nem v<lll vc.
lünk, igy c§ak a peltról figyeigettük a
siirú nádasban a fószkek tájókát, melyet,sz itt.ott roáhajló fűzfákról is meg lc-
hetett isrrrerni, ugyanis a íúzfak 'olya
nok voltak a gómck mesze§ ürülékótöt,
nintlra mésszel vastagon be lettek volna
vonva. A nádas szélén asináltrrnk etrt
felvétoli is.

Cstldálatosak ozek *r bibigek ó* es{:rek,
§aek a nádasoknak ez éber őrei. Han-go§an víjjosnak. jajEatnak &z e§rbor
feje felett ós igyekeznek saját tostük
feláItlozásával is a vadászt a fészek tá,jékáról mosszire elcsalni.

Vijjogva c§aíJta.k le a íajürikre, nriuta zuhanóbonbázók és ezí a játókot
mindaddig folytatták, rüig a fészkelö
lte}yüktől távolabb l€m korültünk.

}íegindultunk visszafelé, }rrrgy valamit
a llolt-Tiszából is láthas*utk. Nem bárr-
tuk meg. Felmásatunk a három méter
magia§ ne8iy töitó§re § alig pár móterle
tőlünk negláttuk a borzalmasan sima-
tükrű Holt-Tisza yizél. Valóban borzal-
magan osondos viz ez és mellette alat-
tomos. Mint mesélik, ez a látszól,ag
csendes viz mindgn esztendőben elszedi
a maga egl:l'-két enrberáltlgzatát. A viz
felszíne csaknem teljesen tiszta, azonban
már pár eentile a viz aLatt hatalrnag
vízifolyondár és hinár tömege várja az
áldozatát. Akármilyen jó úszó is valaki,
ha egyszer a lábára reátekeredik a fo-
lyondár, nem tud belöle kiszabadulni.
Minél jobban kapálódzik, annál joblrarr
reífonódik a hinár ós egyszor c§ak el-
nyeli, lehúz.aa e \iu elá,

Bármilyen meleg€n is perzselte te.q*
iünket a nap. ilyen elbeszólés után t}i-
zony egyikÜnknek sem kerekedett kedvo
a látszólag tiezta vizben rlaló fürdó§íe.

Végigs6táltrrnk egy daratron a cseudeg
víz partján" itt ls hatalma,§§á nöt bozót
és fii között dőrtettünk előre. A Trart
mcntéli! a. F{ítoD túI szép nagl bolEár
kertészet r.an. I{atalmas bolsárkerók
meriti ki a vizet a 'li§ua ágából az ön,,
töző cgatornába. osodálatosarr ügye§
sazdálkodók €zgk a bolgárok. Nosza tele
is raktuk a ?§ákjeinkat hatalmas ós ol-
csón vásárolt tölteni való peplikákka].

A:z ogyik kanyarulatnál azrrtán csodás
lirtványban volt rósziink. A környók
og§etlen búbosvöcsök csa}ádja úuzott cl
mel}ettünk alig 50 lépósrryire. §sy kis
vöcgökanya. villoeó fehér hassal, vókol_:r.
nyakkal és feirérszlnű, fekete rojto§ §al-
lérral, fekete bóbitával, négy apTó c§c-
metéjével. Mire a íónyképezőgépemet
elővehettern yolna, máí is szimatot fo-
gtrtt és kicsinygivel együtt úgy a viz a|á
mcrült, hogy móg úszó nyomát gem tttd-
tuk felialálni. §okáig vártunk foijöve-
telére. Csak neü jótt e|ő. "!yz egyik cset,
késaem azután mespill&ntott* őket igen
me§sze, vagy két§záz lépésnyire tőlÜnk,
Hihetetlen. hogy mily ügyesen úrrznak
el a víz alatt.
Jó balpaprikással vá,rt már a vadőr

felesége. Yacsora al&tt Tnég sokáig el.
bcszélgettünk s a nap jól leálrlozott
már. míkor hazafelé vottiik útunkat.

Rövtit két hetet, töltöttem ei ezén a ii.
dóken, de oly sot szépet láttam. hogt,
egy esztendőro elég volt a syüjtött adrt-
toknak a feldolgozására"

Legközelebbi útam a magas sziklás
lregyokbo fog vinni a sasok fószkeinck
felkutatása cóljából. Talán cz az út is
lesz olyan izgalmag, mint a náda,sok
világa volt.

Véee.
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'' l(edves Hallsatólm l Il| írllok n srácíalusl tehénleqeló kellós
közepdn. llag.r,ogBan sül lc rúm n nl,árl nap, minl Vörösrnarty
Vltdz llllhtlly köllcmónlében I(rtlioricg Jancsi leJóre, továbbá m$r
rohantrak ls n r:lllyúra a jáidliosok. §lin6 csoda srá, akaroln nrondatti
ílflk ezek l A irnp csokoládésainüre harnltottrt le óket, különö§eu gl

térdüket. Á leroFánús trednrÉtrye egy nl,íll, anrll, n telrdnleeeló gnllr

hw höpala*|ánál- mely tü-

n)íeuök i iö hútöítá§ elöíelülelei:

l. A, üv€gbetélet hi§ínálal düll
.lapo§ön ö§lltsük kl h!de$ lll
msl€g Tilz§l a§r8ilnthw hldeg

Yagy mste§ lla[, Tá§y ételt a}a.

íunk i bel6lbe önl€nl

2. A lolyad§kol vögy ételt valóban

hideg vögy íorö állopotban tölt,

sük be.

3, Ar úvegbet8lel löll§ük mlndlg

tele t§ löl du§aszoliuk be"

.gonyübokráiról riasztrrttalt kl.
Amirtt látoln. éppcn kapuvli-

lonztás folyik,
Flóta Ferl, ü játékvezetó egy

lukas ltúsaflllórrst dob a tnagagba,
amil azoírban heves keresé§ mel-
lett ser§ találnnk meg.

Ejnye bcjnyr FIóla Fcri, hová
lett a húszltlléreserl ?

lllivel a játékosok lürelntct|e-
nek. aedrt moil r,rézti Zoltt <tobjírk
löl, aki ttl6 *zerkczetére potí},an.
minek kövelkczlóhclr Hlrig kczdi
nappal *zemlrelr aa eltd f{lidől..

Flóta Ferí kOeCprl l},,lr czi t}

labdát, alnlt I{eszcg 1,,,3í.,, llirrlütl
kl órnamáJa plros-fcití,r ,.ri.,r. tt;l ,

risnyltjából,
Fl$ta típjóba fúj, de ttri aa ?

a elp )tttllgal, mlnt a 5íf, Ug}, lát-
szlk kenyérmorzsávnl töntódötl
nle§.' A látékosokal nlindez ncnl za_
vnrJa,, ntcrl már morog is n labdn., Karlka Karcsl viszl scbsen Hi-
rlgfk kapula felé. De Gomolyu
D&mének sern kcll töblt, l(arlkIt
elé veti a Jábát, ltogy az hárnrnt
.1tcrdül a leve5tlben.

f}e tnlnd csoporlosulás ez ? !

lnIten cssk egy- cmbtrgonrbóc
lútszlk, amintli tlz-tlzcnkrlt nrlrgja
van. Á flombrleból ökölbeszoritott
kezrk hadonósztruk kl n mngasha.
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Plllnnatic tart nz efiétz ós a csoportllíll tnliris két jútóktrs rt,5
lünzött horclíq},otr l,iszi illércg Gertll n közeli jegenyeía alti.

A bíró rnost ttlüÉasrrr dohia a labdát, anrit Derelye clkap és gyö,
n},ürü g}ertyát rrifi,'Cslgol},á llalanlbdr tejel, Pepita Palkó niát,l*
rohau Cslilökúk kolruja íulé,

Frtss, hn {rllhát§i. Palltri. gólt rrigbal most feJcd.
}'lz se mosla rólarl

le ír bájnoli nevel.
(Lígyc lnllyen szcl*

letnesl? §,leghlsecm azt 1}

Lóij Palkú, lőjj l
, Einyc, einye.. ,í{-\]e! t | *,

§á "\ Görény, a kapus,
\,"- _".' \./\, ugyanis kirohatt,
V *_ \ Jól van Polkó, jól

Van l Lrsyelli§ §zoronga-
tolt ltelyzetében Kt,ngu-
runak }llldl a labdrlt,,
aki kapur* 16.liflrgtll,lt L ^ /,l,",-\

í.;;p.i;; l{, 
'n"ill 

d '-qi_Jg., ,.Einye Kengu, cjny,e!

után, nritsem !ör$dve a esord;ls pulijávrrt, nki szllárdul csttrrg lrarú-
tunk nadrágjón. mint gyütnölcs *r fiin.

De ml az ? },li történt ?

A játékosok ugyanis órült scbcssttggcl rolrnnrrnk a plébírniakcrl
derzkalralánkia íclé ds ol1,nn lcndtiletteI vetik ftl tnagukal, lninthíl
üldözllék. iícilrnrrnak czck kcrgtilYc 1 Flehc.

Érthetetlelr is cz a nagy irnrn, hisz+r n lnbd$ itt 1,Én n pály:r
lrözepén. l\lindjárt Rie§prób|l lorlt ókel vlrrszacs:rlni^
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Hé, fitik, hovit
§za.,"(Recsegésropogás, riadt
hangzavar és se-
gélykiáltás,)

Rádiöközponl :
elnózést kérüuk
kedves hallgatóinlt,
tól, amiórt adá-
sunkat kóny"tele-
nek vagyunk üzem-
závar mist,t me§-
szakltanl és hclyet-
!e vidám aenét köz-
vetítünk hangle-
mezekr$l,

Músorunk el-
só száma: Fel to-
reárlor , . .

rn§s.

, .1i iiirfrl}-
" liil;ll,

A lör-és ugyan erós voll.
dt rr k:rpüélíát Értt. A küpu§ llult, l,alllitt is a labdát, enll R tacc§vonal
egyik Írkzáradt lcgenyeíá í*án nkátt rneg. Spcrrót Tónl netn rest,
mTris karraszkodilr ütaüa. arnil a csordás ídkete ptrliJa lélremngyaráz
és'|'óul rüürostos nadráElávnl'szcrrlben lrűsdgcs ragaszkodását ícjezt ki.

Lent van tnár a lrltrdn, de lent van §pcnót is, aki rohan a labda
1.1 n :''

wn űíryű#§ftftül!


