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' hangszerben, gramo|onban és iaaítds-
ban a legolcsóbb é§ legiobbt

, 'Brrdqrocll ll", f,ánchld-ll. lD

uta§ 0z 6gy|k. menny|t e má§lk
clpójából ?

3. Tróí{r kórdlrrk
1. Melytk az a botll. aruelyngk ío1o

több, tltlnt az oaórs ?
9. Ml htronlit lag§obba4 a macska
. larkálroz 9

S. Ml az; ro azárnya, 3e lába.

]

mó§l§ Pepül, nyargal és elJut
mtnderrtrová ?

4, Ml sz. amit sonki nré5 nom
látott, aml tohasem vo}t, dB
onri nrógit nrtnrlig losz ?

ö. }íl az, aml a tlótl, de barótalít,
lsmolőroicl töbltször használJák,
mlnt magad ?

6, }ílnden ombör eltudja ogztant,
do roukl som tátJa, hol o§ztotta
el?

7. Mtalatt dolgozlk, azalatt Ját-
*zlk, és játrzlk, mlalatt dol.
sortk ?

8. }fány lágltolást tud éhomtA
mog§ttnl egy órtá§t ombor ?

9. lttlt n6m tüd az omber 10 p§rclÉ
r6m t4rtanl, podtB }öunyobb,
ntlnt a poh6ly ?

10. }íi.az aml & m8§§kának varr, do
ogyotlon már állatn8k rtnosgn ?

\

R EJTvÉilYEl(
A betyes mosígttógot ot a trövotp16rö clmro killtilótek s ..Mail,ar

_C!Gr&6§z rgttvényo&. Budaóort]Y.,
Ne§y Mndór-utóa 6.
§clüdórl batáddül tS{8 o}t 1{.
Az l9{3. .tcptcmb.r l3.1 }lu
3yrr Crcrkórzbcn köeült rrl§

vónyclc hclycl mr;oldírr t
1. Bethlen Gábor.
!. $_áeolópaplrt toszel két paplr

löré.
3. A Jobb bgls6 garoktól balrn. a

bal betsöt6l lobbra és lüccüloi6.
n. b"fo*X""Hl, 

hüz,rnk ogy-vonfrt.
5, §zamos*Bodrol.
6. l2_hllrÉüqn é. §hlbás dolgozata

volt.
7. 18 91 74 27 1011 19 sg 15 r324 72 20 28 16t725 82189sOls26 922
& l. Erteüner. 2. §értődée. 8.

Arérteem. 4. Névórté}. s. §zak-
ór,t6. 6. Msllvórt.9. .§MEnI}aA :
L ARANY K
§T ÖNT RAvÉn G RAT
EGÉR I<ÁTo
NLT P KÁN
TA LAP KÁE LoPAs K
FoGAnÁ§

t. Körör tetíny

IrJatok a körökb6 r*l2-tÉJuá.
Erokat, úFy, ho8y a kül8ö lörök
§zánrJg8yeluek ö3sz€8o a belró 4 klr*öl 8rámje8yelnek a kótrzororo
legyen.

2. Ytndor trl{ny

Á kelo§ztroJtvéDy
moglratámzúsa
vlrsdnlor fulot l

1. Vórt§malty köl-
t§móDy kozd6 sora.
14. ltáltsl.16. Tüze.
lőanyagot íorgat. 10.
Feddó. 17. Mórl6ol.
ne. 18. Á, v, P, L.
19. Pápat Mrmnr
korona, 2t. ,Tt&tit.
2l. Inröp€. 19. Har,
ilrvoolab rnórral.
hangzól. 25. Jómó-
dual. .26. Ktlrtlet.
27. A. §. 28. tltár-
dam. 30. Noll3ttól
r{8íesen, síl. c§.v6l
világító (támpa). §{.
Nom oz t 36. Er{gon
taAul.' 97. ,Klar.
38. Lovélrzálllürl
monopol|um. d0. I(.
E, v. É, 41. Lotr-
donban v8!. 44.
Blrka (rrtm). €/a.
Török nóv. {4, Óm.
il$. ...kop lkorrra.
v§k. 47. larló. d9..
F.. Y. áü Phzlosl
*lzgslólder.52. Épü.
let!ész. 54. &dólyl
várnregye. 56. Eró
§ünvan.67. §awal
oiet. §0. Loánynóv.
60. llíomolr. 02.
Lo,.... .. moa.

do[y. 64. Lába ho.
lyo nóvolóvel.

Püüg0logor mlolr r
t. .l nragyar nóp v§ldrs. g. . . . . ,

I{otn. aongoramárka. q. Nyugodt.
.í. El§zárfldá§ nóvglóvel (l). §. D. Z.
6. Vz.s, nóvolóvol. 7. §ztdá*. 8.
n. r. N. §. S. Ilolo róíre. 10. §emt

§. Krrrutrr|tvóny
(Beküldto : Ktrhonthy Józsoí)

angolul. 11. §átrk bÁn, 1l, Boldos-
ráíát (mennyel). XS. Llppa.20. Tórt-
rórz. 32, Betilt vet. 2.1, Blöm. . ..
l§. U, Ó. K. g9. Itt várruk a vona-
tot. 81. ltetü íonotlku§&a. §2, L.o.v.
§4. RuMt tirdtt. 96. Fogtl együ
srerv6, 38, ... Ivdn, hogyr€. 39.
ldós. órog, üémetül, 41. Melló}név.

4tl. í. o, Z. 4§. §dóny (c§ord!p). {§,
Tostróü. 4E. §rtly, fölös c-val. 40,
.. . .. ra (k8tyeg). 51. R. Á. N. Y,
5l. Marha tettró§ze. 53. Hózq. §5.
LtE!. 5?. ... tyán}, lmdarúg. 58"
o"r,al Japón mlnlrztgretnök, 60.
t4 óráD belttt. 8t. Nyoruban varr.
60. l[á* má$elhetrgzól.

{. Kóprr|tvóny

v

'.{ várt(lorlegónyek azonban ro.
lro8y§em tudtak mego§ztozkodnl a
küpott 5 nenBón, bíró eló vittók aa
ugyot, akl rlgt,döntött, hoay eklnok
3 clpóJn !,olt. o,z kapjon 4 pongót, a
ntá§lk pedl8 1 pcngőt.

Á biró lglzságosan ltólt, a vdn-
dnrok beleuyu8odták az ttóletbe,

Iiérdés: llonnyit ovett az ldegen
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oKrÓBER 6.
A nemzet történelmének emtéknapjai mind azért vannak, hogy figyelmeztessenek, tanítsanak és

:té'ttekre indítsanak. i

Figyelrneztetnek: magyar, ne,feledd a multat, ne fetedkezz meg hőseidről, ne feledd, hot)r a nemzet törté"
nelmének mi ls cselekvő részesel vagyunk és a mi |elenünk ls egyszer multtá lesz!

Tanítanak: okul| a,multból! Kövesd és lsmételdmegazt,amijóvolt,amihősivolt,ami elóbbrevitteanemzet€t.
Kerüld azt és óvakodj aitól, aml a nemzetet,veszedelmekbe iodorta, ámi hitvány volt, aml le|tőre vltt!

Tettekre lndítanak: a történelem nagy|al ls húsból-üérből való emberek voltak, mint te. Nem elég 6kct
megcsodálnl, róluk szónokolni, szavalnl: követnl kell őket, utánozni tettelket, hozzáluk hasonlóvá alakítani Jellemünket.
Nem kell ahhoz klrálynak, hadvezérnek, nádornak lennl, hogy valak| natyot tehessen a hazáért! Mindenkl c§inál|on
történelmet a mata kis vagy nagy körében .. .

Október 6. g yá,sinap!R gyászolás önmagában még nem elég. A gyász, mtnt érzelem, még nem vlsz elöre!
Emlékezzünk, tanul|unk, cseleked;ünk: tanul|unk bátorságot, kemény helpállás*t, önkéntes önfeláldozást és a halállg tartó
haza§zeretetet az eradi tlzenháromtól! ,

Akkor lesz umlekezJ;ü;[;i; irozzá;uk és üdvöt hozó a haának! Ugy legyen!

A 
'§ 

óvc§ M#ffi;H,§ffiTr_:sz krórrikája
XL Pias gípa ótitósdt hüI,di a M,,Ce,-re.
A M. Cs. 1933 május 1.-i számóban ol-

vastuk az alábbi soíokatt
,,Á M. Cs. helyottes szerkosztőjét né-

bányadmagával kihallgatason fogadta
a §z,entatya, glbeszélgetott vele a ma-gyar cserkészfiúkról ég mosolygóe kö-
szönotto} logadta a hóilolatial átnyúj-
tott,,Maglyar Cserké§z" pól<lányokat.

I{éhány nap mulva megérkozett a
vatikáni m&gy&r követség hivatalos ér-
tesítóse, hog§ Oezonteéglg, XI. Pius pápa
rá,ldását kültli a Maplyar csorkósz szer-
}esztőlre, munkatársaira, olvasóira és a
megy&r cserkészifjri§ágra."

Egg l,eaél. il.9j}il tontos óvezám a Ma-
:gyoi-Cserkészet történgtóbeu: a gödöllői
világtóboroaás óvel

A M. Cs. lesutóbbt számábaít külön
oikk jelent meg a ttz óv előttí világ-
,táborOaisról.

A götlöllői táborozás iilején minden
nap mogjolgnt a ,,Ja,mborpo * Magiar
€serkósz."

Á vilástáborolahe atál a M. Cg. eleő
lapján a mag:y&x ceerkész€t ewik les-
,szebb omlóke, a vilfutóborozáe sikeré-
nek legnagyobb bizonyitóka Jelont meg:
Eorthy Mtklós Koru,ányzó üi levelg
Teleki Pálhoz, a tábor paranognokához.
Mogt ls büszkeséggel olvassuk ezeket a
]§oíokati

nem érüékelhotő mes6rtést ós rokon-
gzenvot §zarz§tt, & rua8yar névnek.

Nem mulaszthatom ol, hogy.külön ki-
emelve azt a na8y szolgólatot, amelyet
ezzel cserkészotünk a magyareóg ügyó-
nok tett, ószint€, örömömnek adjak kt-
lejozést a világtáborozás szóp ored_
mónyei felett."

a

Egu htr lelenlegö íőcaerkészünhről a,D_ilógtdboroaíis ufuin. L Kormányzó Úr
OíöméItósása vitóz Farkas Ferónc vk.
őrnagynak, . a sfiöllőí vllágtóborozás
vgzórkarí íőnökénok ,,az 1933. óvi Vilás-
jamboree megszervgzése köriil kifejtott
kiválóan erodmónyos ée igen hasznós
toljosítményeért" a IrI. oeztólyú . ma-
g;par érdemkergsztet a,domáuyoztal

§ik §á.ndor isy irt a M. Cs.-bon a ve-
zérkari íőnökről:

,,T:egközelobbről lá]ütam, jól egik ki-
mondnnom, örüljön neki ée tanuljon lro-
lőle minden cgerkószl amít a vezérkari
íőnök múvelt, az idgális megtestesüléeo
a csgrkószlglkülotnok. Munka. öníelál-

. dozás, .szorénysé& szol8ólat a legtökélo-
tesebb fom,áb&n."

csík ?erenc, aa olímpíaí bainok nuí-
latkoaíIs a M. Ca.{nekl Monjünk tovíbb
nóhány évvol a M. Cs. történgtében.

Ismóü új köntikben találJukl- Azokból
a cserk6szokből, aktk az elsó évfolyam
olvosói voltak. már fórticserkészok óe
cserkésztisztok lgttgk...

1936. A magpar sportolók a borlini
olímpiászon gzereznok dicoősóget a mp-gyar színeknek. Á M. Cs. is bgszfuriolt
a borlini nportosoményekról. A legíneg-
Iepőbb oredmónyt Caík Ferone órte el,
aki a vilfu két lesjobb úszóját, a kót
Japán versonyzőt megglőzve, elnyerte az
ollmpiai aranyérmgt.

csik Foronc többbk között oneket lrto
a M. Cs.-ben" a győzelem uíárr;

,,A gvőzglem mámoros plllanatní köa-
ben órt };rozaám a ,,Magyar Cserkósz"
íelszólítása" hogy számoüak be borlini
ólmóqyeimről, illgtőlor adjak számot
arról, hogy minő lelki és fizitai eez-
közök voltak ezükséEesok abhoz, hoF}r
a lfil méteree 1ryorsúszáeban a győzel-
met hazánk szárnára tnog§z€rozzem,
§zivesen teszek elogot ennek"a felszól1-
tóenak ogyrészt azért, mert on8om &
magybr csorkészethoz. hó}n ós szerote,t
szoros szálai l{izrrek, molyok a multban
Éryökeroznek, s mglyok íolytán örülök,
ha a magyar osorkószotnok egy kíván-
eógót toljeaíthotem...

Á nas} sportteljesítménybez hórom
dolos Ózüksóse§l testi adottsfu, lelki
arlottgóg és szakszor{i vozetós mclleti
fo}vtatóit oéltuitatos - rnunka.

Tosti adottsá§on órtom azt, ho§y
e§észeóges fizikumra van sziikeóg.

Mó§odik fgltétel a lelki adotteás. §z
alatt ezollemi és lőként erkölosi mom§ú-
tumokat koll érteni.

Kitartáx, következotessóg, kötelosség-
tuüís, íoByglmezottség, agzkétn óletmóil.
a legszigorúbb tagaszkodág minderr-
nemú }ilengóeektől, szüzi ólotmóal, . al-
kohol- ég nikotintilelom, tohát a'leg-
orkölcsösebb élet, mind-mlnrl erkiilcsi
kellók, mely nól.kül nincs nagy, eretl-
móny. Ís éppen obben rejlik a ver§ony-
sportnak óriási nevelöhatósa, mert a
liatalságot 6szszerú élotnrótlhoz és lgarl
keresztény térfi{ri erónyokhez szoktatja.

Olyan en6nyek ozek, molyoket & csqr-
kószet igyokgzik belenet,elni a, íiatai-
ságba, nem frr{zis tehát azi ha azt ig'
mondom" ho8y osak tsazt jó eserkégz
lohot nag§ sportomber. Yagy taláu úgy

,A2 alopós, körültektntő, íáradhatat;
lan gzetvezö munka ós oserkószoirk kö-

, ,teleeoógtualó, bajtárslas, lelkos maga-' tartása most is meghozta gyümölesét a
világtáborozás póldás slkoróbgn" amí
neb csak,a m&€iy&r oserkészát vezetói-

, rrek, munkásainak ós baráta.inak szívét
- tölti eI büszkosésgel, hanem esyúttal
1smét tieztossógiotJ- bóoeülotot s -ólécsó

1
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A M Cs. 198?-es karóosonyi szómában
olvassuk a köveíkciőkatryd§§uk a követkeZóket:

,,Még alig ült el az

Íogalmazhatnám meg ozt a tételt. hocvha valaki nom ís rrclt óssrkéez, á csöi-,
készorónyek birtokában koll tgirdieJ.- .

Maggarorsalíg Nobel,-d,íjae tudóaa ís
ceerkéM! A magyar osorEéezet ngmcsaknagy §portomberoket 49volt a haaánrak.
de nagy íudóeaink közül ís üibben hű
lratonai a liliomos egzmóngb. ,'

}'elvidókről: 8z egrik osapat Rozsnyót
látogaüJa rno8 ó§ a kraszmahorka vó-
rát, bejárjri} az anyaországi eserkóezeka Kass&i hgvasokat és_ Kárpátaljátl-

7940 a.u,gutztuE 30. Eszak-§rdély és
§zókelyíöld vlsszatórl

Czakó Gyurb& bá' így ír n íelejthetot-
lon ,,olső plllanatoLról" az M. eg.-benl

,,ülök a gz€rkesztőségben. Gépelek.
§zür}e ilólutóu van. §ép-iosen ütiisgton.
a blllentyübet... Véletlenül klnézek,az
ablakon..d szél az üvoghoz yor valemit.
Kihajolok. A ngmzeti zászló van kitóve.
VaJJon miórtt Nyúlok a telofon után,
hogy megkórdezzem & közpoptot, nomjelonthezlh. A szemboulóvö házból a
§zóaat, hansJót harsogija s róilió. 3'ól
ötkort A szom§zéd szobákban íuttoeá§,
izgatott boezóal. Az utoán foleivít ogy
haug: -MagTerorezá§,, rendkívüli ki-
atlás!" Lerobanok, Korpády bánsl, 'a
portós nem tud semmlről. Ki az utoára-
Egy,vondóglö nyított ajtaján a rádiót
hallom hangzanl. Beszalaalok. Nagy em-
bertömgg állja Löriil a L6ezülókot. A
hangszóró eröteljeeon harsogJa:,,8zé-
kelyföld, Nagyvrirad, Kolozsvói ismét a
mienkt" Ismeretlen emborok iisszeölol-
kozünk. §írok. Istonem, Kolozsvár,

,lt

-]

:

alig_ ült el az izgalom, hogy
elrrber, a szogodi §zontgyörgiyi

rr nyerte ol az idel. orvoili No-
,ma€iyar elrrber, a szogodi Bzonte§|
profosszor nyorto ol az idei orvosl
bel-díjat, § most'riűabb örömhirpirosra arcunkat:
§zór a§erké§z volí §
közolebb óll szívünkböz. A
ídókben Bákóozi koe§ai slrjá
soló tanulófiú, az életbívatáa kemó:
hüzdelmel között ls, . mozgótáboro}
vógző íiatal tudós o§§rkósz volt.] § ha
ké§őbbt óletkörülmónyei mogakedályoz-
tá^k, hoe§ hivataloean ogorkészruházata,
.osep8t& vagy igazolvónya legyen, azért
mósie példája a"A élotbon mínden körül-
múryek köótt helyét mogóüó magónyos
oserkóezngk.

Ott táborozott néhány naplg a gödöl-
löi Jamboroen ís s a §zegodi oserk6szek-
Let óllandóan lonntartotta a, kapo§ola-
tot.

Cserkészlolkületót mutatja, hog§ moet,
amikor azbz&va| kapJa a leveleket, mi-
aor a íglolva§á§ok tömogét kell mes-
tartania, tudott iilőt gzskítani a ,,Ma-gyar Csorkószngk is..."

Á íelazabadukís éuei. Elérkez{iink a
,Josújább kor" történetéhez, rohailrlópó.
§okbon hal,adva jogyezzük ki az esgné-
nyokot e M. c§:_ból.

Botter Lajos cserkégzrepiilő sóDével.a híres,,Nemosévol" világbajnokságot
gr&t ... A nraÉryar eserké§zmgzgialom a
25 óves jubileumón diszszemlón vonrrl el
,íővédnöko előtt.;. A csorkészgk kiváló
munkát végeznok az eue,lrarisztikus kon-
giTe§§zu§ mogrondezósébea .. .

Kag*a {lira a, mienlr. Telekl Pát mint
kultuszminlsztor, oserkészruhában. vesa
rószt a, komr{romi bevonrrlási ünngp-
sógen... A M. Cg.-beu megjelonik azok-
nak a kassai liúknak a kópq akik,otő-
ször jutottak aZ M. C§.-hor... Az anya-
orszógí c§a.patok zásdlókat ajá.ndékoznakq vioszatért esapatoknak ... Ln M. Cs.-
bon beszómolók Jglenngk meg a szóp

komóuy legénye. T:ejjebb az olgő korület
caapatai óllnak soríalat.
Á vonat kéetk.- Peroenkónt Jönnek a

hírek. Győrben nagy ünnopsóg. Nom
en8otlik tovább g vonatot,

Egilrszerre ónehszó hargan fel. á"EöKK tábor kozü el a rrótázást. A
többiek átvoszik...
_ .,Iíorthy Miklós ha felül a piror pej-
lovóra .. ."

A nótákat megtapsolják. \
19á1. Eanuédségünk el,foglalia Bws-

I§dt! §^sy rtivid hir a M. Cs.-bőll
,,A B. sz. Regnum,Marianum csorkósz-

e§ap&t Öreg Earlrály-raja megrendült
lélekkol jelonti, hosy felejthetetlen, hü-
sóges oeerkésztestvórünk, Áuth Károly
fórfiosorkósz, ejtőernyős kp. szakasz-
vgzotő 1941 ó$rilte hó 12-ón tlélutón íél5 órakor, élotének 23. évóbon, hazájá-

./,

Álló tábor
vándortábgr
Kiscserkésztanyázás

Osszesen

1941 1942 1943*

2|7 248 359
40 34 67

272 854 440
l482l5

Táborozó c§apatok 262 827 357
Táborozó cserkészek 8,576 ,l1,860 19,826

A mozgalom kiadásában a legutóbbi három e§ztendő-
ben megjelent hönyvek jegy.zéke:
1941. Dem&tdy Miklós: Cserkészpróbák könyve I. é§ I"I,

Balla Dezső: órsvezetői note§z, V. kiadás.. Volősy Béla: Természetjárás, üérképisrleret.
Könyvismertet6 a mag,yar iíjrlsá5 és vezetői sziimára.

1942. A Magydr Cserké§zmozgalom §zervezeti és Müködési
szabályzata,

Vitéz Tenaesy Győző dr,: Magyar ,cserkészyezeüók
könyve I. ,lótet.

, A diadaltnas cserkészliliom.
Beller Margit: Jertek játszanil

1943. Yitéz Temesy Győző dr.: Magyar c§erké§zvezetők
, könyve II. kötet.
Balla'Dezső: őrsvezetői notesz VI. kiadás.
Cserkész Szolgálati Szabályzat.

Tlr 19€-as létszám az augusztus 25. utáni iálorok létszámát mé§
nem foglalja magába !

I§ÁLTÓ sz.^F|ol{.
Azo\ a'§zámokí arrrelyeket itt mozgalmunk helyzeiéról

és a nyári táborok fejlódéséről közlünk, már nem nevez-
hetők ,,beszálő" számoknak, mert ezek ,,kűltanak"! Han-
goq4n es aegcáfolhatat]anul hirdetik mozgalmunk életre_
valóságát, fflődését, eredményeit. Nem fúzünlr hozzájuk
sok magyarázatot: önmagukat magyarázzák Olvassátok,
tanulmányozzátok és örüljetek neki!-'Mindenki a maga ré-
§zéről törekedjék arra, hógy ezek a saámok a jövó eszTendő-
bfn további fejlődésrőI tanuskodhassanak!

892 c§apat van az otszágban E csapatokben
42,986 cserkész (es kiscserkész),
6,256 ferficserkész,. - i
4,186 vezctő szolgál a liliomos zászló a|att. A lét]

A csapatok köziil 30 egyetemek, frliskolák, szeminá-
riumok keretében, mint vezetőképző csapat müködik, Kár-
pátalján l5 ruszinnyelvű csapat van, Felvidéken 2 szlovák-
nyelvű csapat müködik. A- hazánkban menedéket találó
lengyele} ,kőzt 2, az oro§z' emigránsok körében l cserkész:
csapat. dolgozik.

_ __ . 1$z őrsvezető- és tigztképző táborok létszáma tavaly óta'emeRedést 
rnutat:

, órsueietői táborok:
1942. évben 15 tábor 2.278 r,észtvevővel i

1943. évben t7 táb;ot 3,703 résatvevővel
Tiszti táboroh:

1942, évben \7 tábor 429 résztvevővel
1943. évben 12 tábor 5l2 résztvevővel

Á cserhásztáborokról a legutóbbi 3 esatendő adabh
mutatjuk be, ezek aztán nagyon érdekesek:

p.qk .szolgálatg köabon repülös hősi ha-
lált. halt...

Yalakt el,menl... Á M. Cs. 194l áorilis
15-i szá.me gyászkgretben jelenik 'ngcj
elhúuyt Toleki pál, a íöcserkészt
yalahi elrteut a'Titoti kandba
§ a beggcettcgon, mót meghóil,ítnl uíguott,
Ott haggott rnindent, mí f őMhöz kötött e...
Marhos hezéneh éles íohosa,
§apluíia, hafurti@ gaaddtlan maradt.
fldtizedhot sen h,ord. wir többó háta, ,,
Val,ahí alnunt,,. hlt naggon sderéttünld,,.
Kí rnegtirnltolt a fohassal, búnnó,
Eont:édeh aapltájót büsakén alsel.rlí
S azeténgen hoú,aní szürke luítías<íkot..,
színse m|údlg a hegycslhcsra adguott.
Magaar Eegvehnek ma,gas cslhcuíra.
Közetr aa Eghep, Istenhez hözel.

(Mlndsaenti §zvobo,da Béla versóbtitJ

Á lwíbortl. A M. Cs. utolso két év-
folyamát a háború jollemzi.

üj mvat qyilik a lapban: a hősi haloüt
oserhógzet névgoro. Ebben a rószbon
briosúztunk védnöküDktől, vitéz Eorthy
Isíván Kormónyzóhelyottes Úrtól.A ceerlég?ékre a háborúban sok kö-
üelessóg hárul, mert minden oserkész
honvód, tromo§a.k az, abí a fronton bar-
ool.

A M. Cs. is haroot lldított a zú§oló_
ilók ós a rémhírtorjoszttik ollon... oiosz-
orszógi levelok jglennek meg hasábíain
ós a .,osbrkészkatonók levelei" az itt-
lroniatboz. A vers s hósi halólt halt'
oserkósztisztről szól; beszámolók jelen-
nek meg o harctéri karáceonyról és a
oserk6gzot téllruhaeytijiéséről . . .

Á oser}égzmozgalom 80, éves jubileu-
món v. Sarkas Fereno az úJ főoserkósz
paranosóra mindou oserkógz lö.lkeresto +,
horooló bonv6dek osaládjait. bosry.: íó
szóval ós ségítgósgel könnyltsonek tor-heiken. .
A -Magyar Cserkész" a 25 óves ezii-

letésnapon mogallt egy p€rero, hogy
visszaplllanteon a mogtett útra...

A cserkész ie, ha hegyesúcsra ér, vioz-
§zetekint - aaután tovább megn az úJ
cólok utfun.

Á,,Masiar Csorkész" vieszapillantósa
is erömeritós legyen a további jóörtti

Droíesz-

ezülöföldgm, üra magyar vagíyt"
,,Fél tizenegy. A Keleti kö

kely 6gy6196i hallsatók... Á
gzomben ott óll 8 Eör<K-tóbor



"l'erep-
a§ztIl

(Az országos íöcserkósz rir tátogatás& ilz úi íozcliikópzőkr,ret tll§ö táborában §zcptenrber elojén)
Irta ó§ tényképezto: VIZK§L§TY LÁ§zLÓ, s06.

_.\_ Hárshc5yen ntár krrla reggcl tla|-
l ól hlngtis lr csclkj,;zpark, A húsvéti
iirsvczctői tjburrlk tnrlzgalmirs képc fo-
gadja a llelépót. Mindenféle B_típusú
sátrakból lilló rajtáborok. jól felszérelt
íorgószínpadi állomásokl óriásr nyüzs-
gés, amerre csek az ember néz. NÍusy-
ban folyik a forgószínpadi kiképzés 

--
cz(rttal azonban rajkeretben. Ennek e
rcndszernek nasy előnve. hoEv több
idii iut a kiképjésre és'alaposiÉban el
lchet magvariryní az anvasot, Figyel-
nck is a vezrtóielöltek nagy igyekezet-
tcl, hogy lninél több tudományt vihes-
§§nek ma&ukkal oda, ahonnan jöttek,
azoknak, akik vezetésük alatt fognak
állni. Az ország minden részéből
irárrrnrszázan gyültek egybe ez alkalom_
rne} leendő VK tagok, hogy a most
rrreginduló új Vezetőképzó Keretet al-
kotva állandó törzse legyenek annak
a nn§y kiképző munkának, melyre az
őrsvezetöi táborokban szükség van,

Eet a munkát jött el rnegnézni Fő-
cscrkészünk, isméteIten kifejezésre jut_
tatva érdeklődé§ét minden iránt, ami
a cserkészvezetés terén történik.

A kedvcs vendéget Nemere János dr.,
a tábor parancsnoka fogadta és vezette
vi,gig Koszter atyával együtt a tábo-
rrrn. Mindenütt lüktet az élet, lendüle-
tescn folyik a kiképzés. Nagy érdeklő-
déssel szemlélte a Fíicserkész úr a ka-
tonai vonatkozású forgószínpadok mun-
kíját: sorra végignézte a géppuskás.
golyószórós és aknavetős, valáúint a
riidiós és telelonos kiképzést, Ezekrrek
:rz állomásoknak a mégszervezésóben
{s vezetésében nagy része volt a Ludo-
vika Akadémia cserkósztisztjeinek, akik

katonai tudásukat ilymócion álIították
öiTként a cserkészct szolgálatába.

De végigjárta i. főcserkész úr a nem-
régiben elkeszült rohampályát is,
amelyról a M. Cs. a közelmultban
már beszámolt. Ezek az akadályok bi-
zony kemény diót jelentenek a vállal-
kozó szellemű versenvzők.számára; mert
például a négy es iél méteres palánk
megmászása, a nagy vizesárok átugrása
és a drótakadáIy leküzdése bizony neIn
a legkönnyebb feladat.

magyar ifjírságnak. Éppen ezért a tá-
bor prancsnoksága na5yszerü kiállítást
rendezett be e magyar népi es cserkész-
irodalom, népmüvészet és nemzetpoli-
tika gazdag anvagából. Itt most Kosz.
ter atyáé volt a szÓ: nagy avatottsággal
mutatja meg a Főcserkész úrnak azt a
könyvanyagot, amely a cserkészifjúság
és a vezetők számára elengedhetetlenüI
szükséges. A terem végén, a főfalon
f'e}eki-sarkot állított össze a rendezó-
ség. emlékeztetve a tábort megboldo-
gult Főcserkészünkre és elévülhetetle:r
ér derneire.

A felhar^sanó gvülekező hangjára az
egész tábor * fogla,lkozást megszakítva

- a tábortüzhelyre sietett, hogy meg-
haligassa a'tőcserkész úr szavait. Ő pe-
dig az atyai szeretet hangján szólott
az egybegyűlt táborhoz, kitartásról, fe.
gyelmezettségről és a győzelembe vetett
rendíthetetlen hitről. .}ó munkát kí-
vánt a további teliesítményekhez, sok
sikert az egyedülállórrak ígéikező nagy.
-1-1 órás portyázáshoz, rnel1, a tábor be-
fejcző piogr'ammjaként a' cserkészpark
és a Nagykevély között kerül úajd
lebonyolításra. Bízik továbbá abban,
hogy az új, lendületcs prtibaszabáIyzat
megnyeri minden magyar cserkész tet-
szését és további lankadatlan munkára
készteti a c§lpatokat.

Hogy ez valóban bekóvetkezik, ah-
hoz nem fér kétség. hisz azok a íiúk
- amint azt a felvételck is mutatiúk. -akik ilyen alapos kiképzést kapúk cb-
ben a vezetőképző táborban. meg fog-
iák állni he]yükct bárhova i§ állítia
űket r isapat, a mozgrlonr, vagy akár
a magvar Haza.

A
1emi

testi torna rnellett azonban sze,l-
gyarapodásra is sziiksége van a

11átlilislli" ;

]t 1,íil}i.}lijl

Iitr;iztcr &t]y!r beitzól

li l i ! i:ilt ir|1,1l

Fnlúnkrnászús llegBeli h:rilc(lr0, jr§
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-LEvELEK E6y őnsvrzrrőuöz
tr. §zcbrrdüq lJú&...

Keil,aes Gaurttal
_ q|!] aan d,ol,go a mostant,..uút& nem is husaírna,h,

de,_dtdknah! ázt htsdem, Te se úrtúl sokd,í,g, hosu I§é.
sőbben lceadőd,íh rneg a tanítáe, Apt í,rod,-irogia,aiu
teraeid aannolc a sdünetre, kl alffiroilmspűlniőuióÍ{a
pt|,Ianatíg. Nugaon kelges:e*, § nltnthogu rneghérileztél,,
qnit aid,n|,ok aa őilő kihaeandldud,ra, hdt- Űem' kéal,elaede,ni
a ,Ddlass?.al,: kérdnitruhíst. A tábor'utd,n mí.nitidrt a ki,-
tónd,ul,ás lcöaetheplk az én rangaoralásonxban-. Itt :teket
igapán megtamaní a íiúkat, dtt l,ehet agguéforrasatani,
ad őrsöt, ött lehet megúni a legiobban á kálcépzést, seó-
oal maldnetn rnind,ent, ami, g, caerkészetet teszi.

Előseör ís laó lte|,l, aóla,satanő a kelaet, ílt. útaanatat.
Mand,anom:sern, kell, talán, hogu nem me|,l,ékes, mí,luen
hel,gre meguünk, Jó, ha aan ólla,nd,ó ,,őrsí helg", mint-
,e.Oa mdsod,ilc atthon, ile aaért nem jdrhatunk aa una-
lomts ugaanurra a helgre, Saóual lehetől,eg ol,uan ttt-
aonalat od,lawd, amelget rnég nern, isrnerneh a tíúIt. Azt
m,ond,od, hoga lwmar kí,íoguez ap íI,uenckből. Ki, fua
ügaetl,en aagg. Á MÁY, hís tdaokósolcra nem elbőrka-
latlanul, drd,ga, nem beazél,,tle a EüY-ről, Nern d,rt" lm,

..híastt messzebb ís elmmteh, mint amenngdt ggalog egu
nap oda-tlö,ss?a meg lehet tennt.,

Máutón lalaálaaztattaitr a kaluet, nelcífelcszel a tér-
hépnelc és iól aégőgböngészeil, eggrészt, hogg el, ne té-
oedi, rndsrészt rneg hoga l§ítopasztal,d,, hol, rnit lehet
aslnd.l,nő, Píhenőhel,gek hökereeése, menetiilőszdqnítd,s és
aggéb ettéI,e caemegéla .tartoznak més ad el,őkésaítésnek
chkez a szahasBd,hoz

Epelcután hinillntoil aa uhd,at a lcírdnilukísra. Nem
qaért, mtntka teltétel,ednérn, hogg nem tuitod,; hanern
ceupd,ru eöaígudaatb:ől megírom, rnet keU, u filíl,kkal, kö-
a§lnőitr:, Guübkezés hetrue é§ id,eie, Felszerelée (él,elem,
pénh eggéb) a lúrd,nifu]ás cél,ia (nem, jó, ha a tí{l,k tlgu
ütaanak, tnlrt ega'bőriind,: azt sem tuiliú, hoaa mega)
haaaérlcezéa íile ie. ( Kí,nos pontossd g g al, betartaní] )

Ez lsolna az od,mí,ntnö,sztrat{.u része a hlrúniluhíanale,
, ][obt aztdm l,d,sauk a lcőrdnd,ultis programmjdt. Legaen
benn kilcéppés, ítrl,etae ne is lcllcépzéy, kanenl, éIet, a cser-
laéeepróbá,k éLése. Teszem apt: ö§szebeszél,sd az eggö,k
í|funl, aht aztdn a hi,rónilultís sonin uala,kol, rosszul-
létet eBí,nl,el,. Áp eguí,lc íílílnlatr hátramaraitrtok, hogg| aala.

',rnlképpen életreh,ozadtal§, &' többáek térkép alapión to-
aóbb lnetwah, Termésdetewn a segéilőtsaezetőil, oagu
oal,akí olaan, akn iü bmerí az utat, menim a mditl§.
tésztreggel, kogu telieaen apért ne keuerienek eL Köa-
ben alhalom nutlák aa elsősegélu guakorld,sdra, rneg a
térképí,smeret feil,esztésére. Aaagu aB eguőlt fíú rnég a
guülekepő előtt a többáelc tuitrta nélküL előremegu aB
úton és ngamolmt hagu hátra, üagu lelzésehet ad,, arni-

het íeI, twll aenni. flidil el, hoga íluenhor, arní.kor u iel-
zések, üaga naornah eredete'o, kétea houtályban aatl,
aohlcel, naguabb érd,ehtrőiléssel, ,tlégzilc a tdúk ugganazt a
rnunkd,t, amít ruislsor mint megszokott guakorlatot,
unat k o z a a c s öruí.lnánah.

T,erméeaeteaen _ al,lnlmaplooilnd lcell, a tötlk teliesít$-
leépe$égeiked. Bórrnennuőre rolnanttkus ie 20 km menet
utdn két ltllométert uégigíutnő a wgéluköá]ttl.golr iríi,-
ngóban,72 éaea íí;úklúl mégse lehet megcstndlnt, üt ha
mdr dtt tartunk, ió lesa, ha még akíránitrulás előtt elma-
ggardzod a tűlctwk a ld,bteltörés, szomiaads és egaéb
ktrúnil,ttltíst hell,emességelt el,Lenaperét, ílL rnegelőaését.Á ióték sBlntén el,ma.rad,hatatlan. Mőnilössae csal§
anngít szeretnéIt negjeggezni errőlo hoga nem tartom, a
l,egcserhéswzerűbbnelc ap oluan lúrdniluldst, akol, meg-
érlaezés utón íel,udlt,aa esznek és ,tutbal,\odnak a föúk,
Rengeteg oluan iátéIc aan, atni;t nem ismernek a íötílk.
Többnaíre Te sem, d,e hísaen ea nenv, bai, rnert a ,Jtíté-
Itosl§önaa" I. kötetébm becsl,ésetn szerónt legalább 15,0
pglllptís idték aan telsorolaa, anní,t hasznólhatsz.

Ád ímént mdr eitettem szót arróI,, hogg ltoguan eso-
tnagold, a ki]cépaést, hogu ilitéhűze leggen. Beteieaéaül
még a sd,toraerő és "ítttörő próhínalt azokat a pontiait
őran iile, am,öt hirdnilukiso,it lehet eleaidtí,taná,

7. Null,késaőtés, ngítnzds; ]

2. Naomolaasds (ember, dllat);
3. ütielek;
1. Slpieleh, dllatlrungutánzds ;
6. Yiltígtáiak, csíIlaglcépek öamerete ;
6. F elsaerel,és, csomagolda ;
7. Stitoraerés;
8. Tüeelés;
g, E guórds erilőmegti,gaelés agueilül,;

70. Egaéni és őrsi ltítélaolc;
77. Y a s g g 1í|,ró - idtélcok ;
72, í utd.s, cs erlsé s anenet, he g grnás 3á8, hötélklizás, k ő -

d,obds, túramáspós stb. (Kötel,ee óuatoaed.g!);
13. Kómiótéls ud,ltapatok;
1t. T ermé aBetrue g t i g g eás ;
7ő. Lopóelcod,ós, rnegközelí,tés ;
t6. Taihísaatí, i,smeretek.
Többet nem b í,rok;, rnert ha előaeseeitr a próbasaa-

btil,uzatoú, mngad is tud,oil íol,utatnt.
BeíeiezéeüI még oalam,ít, Tégu meg rni,nitrent, hog,p

a lclrónd,uld,s zaaartalanu|, a teraek sdertnt tolaion le,
d,e ha oalami adl,toatatú,a seülrrégee, ne ragaydhaili me-
reagn o, teroed,hez. Ea aalamí nehéaeég aitrói|,ilk, ahlcor
tneg csala nekí, bd,tran Sohsdor éppen ez adia rneg a.2
élméngszerűséget a hi,rd,niluld,snak. E su-e gu wcal,\óti,dtís
tőbbet tesa aa őrs egaségéért, mint fuírom siép szónok-
lat "ugganerről. Remélem, hogu egaszer részt aeketek
uenilégl§ént az eggílc kíróndul,d,stokon, aildi,g át ló lcí,-
rdnil,uhúst ktud,n: Tóní. btttuád

a Nap vastag sugárkévéJe. lgazán különds! Marad a helyén sok mtl]ló kllométer
mes§7eségben, mé8ls besüt az udvarba, benéz a házunkba! A Nap előtt nlncs
távolság. Fényével közel |ön, körülvesz és láthatatlan sugaral mé! a vaksötét.
ben ls betöltenek mlndent. A Nap arca egészen hozánk- ha|ol éi szeme el6tt
nlncs titok. Ebben ls hasonló az litenher

-1Anyuka, itt a Nap !

Ezzel a kiáltással rohant be Ferl édesany|ához, mikor a fák között áttört

t6led. Ha figyelsz rá, munkában, szórakbáiban,,tanulásban, klrándulásban lsten
jelenléte_tölt el.. Szlnte odaha|olhatsz az anyagl vllág elválasztó fiiggönyéhez,

hogyóes,flgess azzal,.aki ,,odetú||'van,,irégis"98'rl9_1 ta;J ti,.ryal. (ilr;bb l"*'Ó min3en es varakoJÍsi;i''il;;i.t nat)í, v,égső.napfölkelte eté,'ámlkor lstent szíóről-siínre megláthatod.



más ! A nevelósnek ezt, a tészét nevezzük,,ö nnelseWsne rc"'.

Talán kicsit t arátsá8i"talanul hangzó szó, de a valóság,
ba,n 4ag::ron szép, roppant izgalmas _-és nehéz feladat
Mé}tó ho}zád, a[i nem ijedsz meg bolmi nehézségektól,
akadáIyoktól!

ölaan, az önneuelés, mi.nt egu naguon lteménu hailö,
iáték: ellensógekkel állunk szemben, akiket ki kell kóm-
ielni, felderíteni, alkalmas ídőben és helyen negtá:
madni óg vésüt leg::rőzni, megsemmisítgni. Ea nem mi
győzzük le őkeü ők gyóznek le minkett l{armadlk eset
áincs! A g::rőzelom éúekóben minden lehetőt eI kell kö,
vetnünk!

Ki,h ezek az ell,enségeft? Büneink, hibálnt, gyenge-
ségiink' rossz szokásaink, Az elsó feladat: megiismernl
őkit, erejüket, haromodorukat, erős és gyenge pontjai-
kat Gondos, alapos, fontos munka ezi liszt§ba jönpi
velük. Ehhez a óunkáboz épen úgy, mint a íelderítés-
hez, kikémleléshez, türelem, osend, összeezedettsés, jó
megfigyelökószség kell. órákato napokat kell rászán,
nod, amíg elkóezülsz vele. Akkor látod majd, m1 a bely-
zet; lrüneid, hitáíd stb. világosan állnak előtted. Iátod,
rrrelyik menrryire erős, milyen veszedelmest (Például:
hazudozás; igen erős; lustaság: küIönösen reggel; ön-
zés: elsősorban az étkezée körüI; pontatlansás: főleg,
ha valarni órdekes olvasmányba belemerülök...)

De hogy áI]'ok,feguaeres erő clolgában ént Felvonul-
tatom a, mag:am véderejót, teljes fegyverzetben: me8i-
vizsgálom er$nyeimet, jótulajdonságaimat, jó szokásai-
mat! Hát leheü hosy elóg siralmas kis hadsereget ta-
lálsz! Talán elfog a asüggedés is: ennel a hadsereggel
akarok ón harcba indulnit Ugy eem syőzhgtok. .. Vi-
gvánn! Nem igaz! Ne ha8i,yd magadt Igenis gyözhetsz,
ha nagyon erősen 'akarsz! Látod teháü m1 a helyzot
erényeid jótulajdoneágáta stb. vonalán. Metyik milyen
erős, mennyit ér? (Például: nagyon szeretem a szülei:
met; nagy adag rendszeretet van bennem; szívesen segí-
tek a bajbajutottakon; pénzl,el, ruhával takarékosko,
dtlm...)

Ha eddis eljutottam, elmondhatom, hogy ismerem
magamat Ezt nevezzük ,önísmeretnek". Az önismeret
az önnevelés alapja. önísmeret nélkül nincs ,önnevelés.' Ismered az ellensó§ erejét, lsmered a magadét: most
a , haditerv kidolgozása következtk! Melyik ellenséget
ho], mikon hogyan támadom meg? Egy§zerre minddel
nem harcplhatok: egyenkint kell sorra vpnnem őket
Kezdem a ieggyengóbbel, hog:,ir belejöjjek a lrüzdelembet
Kezdem.a legerősebbel, hogy tul les]rek a nehezón? C[on-
tlold meg jói és dOnts! Esetleg kérj tanaasot, segítséget
a szövetségeg hatalmaktóI! (ezülő, lelkiaüya, cserkész-

!

vezetői). Ezt a badíterv kidrilepzást nevozzük ,,űior-
M*í munkateranele". (Póldául: tegtöbb bajt a hazudo,
zásom okoz; szüloimet ez a bünöm kesefiti legjobban.
Irántuk való szeretetböl először erről fogok leszokni.
Pontatlansá8:om sokszor rendetlenséEre kényszedü vi-
szont a rendet szeretem. A kövgtkező leküzdendó hibám
tebát a poutatlanság lesz! Es íery tovább.)

I[a meg:van a haditerv, ne halog:assuk a tlolgot to,
vább: í,ndullon meg a k inaddr! Csak bátran neki! Ak1
nem bízik ánmasában, 'már el is vesztette a Ösatátl
A harcra nincs -kaptafa: ahány ellenség, annyifóle
harcmodor, ahány ütközet, annyl rl;i lehetősésl Eeirik
elleuségpt bátor rohammal lehet lekiizdeni, a másik,ellen
bosszú hetek szívós ós naponta ismótlödő küzdelme
vezet csak sikerre. Néhol azonnal ösbzómlik,az elle,n-
aitas, ááeuti 

"ttóirta*aaasok 
Óses,, sora nohezíti ' a

végső gyózelmemet... Egyik hibáddal hamar végr,el,
némelyik bíinöddet alis boldoglulsz. csak abba ne hagrd,
ggy perore §€m, mert áz ellensés is résen van ám! Ez
a küzdeleml Qz & haro a magunk orényeivel a magnrnk
bünei ellen: an ,önneuelés!" (PéLdául: pontatlanságom
leggya^koribb oka: nem tudom abbahagyni az érdekee
könyvet Nemt No, megl6tjuk, ki erősebb! Bendszeresen
gyakorlom mggarn benne, hogy a legizgalmasabb rész*
nél beosukom á könyvet. Esetleg a,§ak két perore, De
már győztemt Mindis könnyebben fog mennl. En va,
grok az úr!)

§gy-ogy győzelem után ne bízd el magad ós ne
feküdj le, hogy babérodon pihenjl Az ellenség bármí,
kor visszatérhet és akkor támad rád ujra, amikor nen
ís várod! Hibáíü büneid visszatérnek, ujra hatalnukba
keútenek, ha nen vigyázol. Ap őnneael,ésbm ní,nce saü,
net, níncs píhenés!'üEye 

syönyölű feladat, kemény munka ezt §rile,
mes hozákezdeni. Mós pedis inkább ma, mint holnap.
Minden elveszteg:etett napért kári ne hagyj tdőt az
ellenségnek, hogy megerősödjókl

, Egiet azonún aóhase feledj: minden haroodban
veled-van az úrt Aki benne bíaik, sohasem esalat-
koztkl -U"

T E IJE P I rŐ s zoLcÁt.§TüN K
Ororzlány lrtván mérnök, a Ma$lar Gerk6z iún|ur l5-i re8§r

számában megJelent ,,Öntözés" c. cikkének 3rGE6l tlsztéletdliát,
36.- pen36t, felgiánlottr tclepító szolgálatunk céllalra.

Ai ldll böíYatyl rcgörcicrkórz kutetótéborban tlrtott ró893,
tábortüz közönráge, valrirint a tábor ré§itycv6l 83.i|0 pon36t ado,
mányoztrk a tclcpít6szol3áletra.'Bánhcayi lrúr{n cri. katondrkodása elett |anicrck Edo cst., a
9l9. Aranfláno§ cicr. rcgöshrdlnak vezet6tc végzi mcabírott el$,
adóként trlepítésl szolgálatunk ügyelnek v.zetlkét.

Egy örsze|övetclen, klr{nduláron, téboroz{ll napolr _.cm
fclGdkczzctck mca a telepítérl flllérek ör*együltásáröllll

,q

I{EVELD MAGADI
Tévedsz, ha azt

hiszed, hogy a
neaeléa csak ,a
tqnító, a tanár,
a szülő; a lelki-
atya ós e§er,
készvezető dol-
sal ók nevelnek
téged, to meg
,,hag§od ma.giad"
nevelni! Ez rop-
pant kónyelrnes
helyzet _ volna
számodra. Neve-
lésed igpn te-
kintélyes és fon-
tos rószét neked,
ma,gad,nnlc kell
elvégezned, ezl
nem osináIhatja
helyetted senki

I

koztkl

FIT,.E§§ Eíö MÉG MA a Mactap C§.ERIíÉ sznE: l
§
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Brömű uősr, Ipolyna,gyfa,lnn !
,- -Cyönyörű ta-'tlaszd vauírnatlotl

indultam el né-
hány társammal,
hogy keréhPáros
hirándu.lást - 

te-
gyünh a közeli

.i§olyaitléki íaI-
ta:kba, s enneh |a-

_lyamán új ada-

'okat 
szerezzünk

néPraizi naPlónk
számóra. Uit]ám
haríházással ha,
ladtunk az ország-
titon, s a falaakba
érve meghezdtüh
a néftraizi gyüj-

gazdagod,ott néPraizi- gyűjteményünh,

6

lést. S oh ér rleke s,a,,ffiai*"Í!í§!!}rrit"tT,
melyeh közül a legérdehesebb Ű i1lolynagyíalűsiánril Petet-
hezett szólús-mandús története,

DéIután négy óra aolt, amikor a Farassa-Pusztát,
Hontot, Drégelypalánkot és lpolyhíd.uéget magunk mögött
Iytigyaa, _kirándulásunk utolsó állomásóra: IPolynagyfalura
érkeztünk. Leszállua herékpárjainhról, körüliézitin{-it íalu-
ban, _majd.,,ho gy a hilátásian' gy öny örhödhe s siink, herékPár-
jaínhat, tglaa,_ me_gindultunk á falu egyih magaslatánah
csticsa felé. Minden erőnhet latba uetp|c toltuh- herékPór-
jainhat felfelé, amikor felülrőI aalahi így szólt:_ (|sy toljátoh azohat a heréhpárókat, mint a nagy-
íalusíah az ajtót!

- Miért? Mí aolt a nagyfalusiakhal? - kérdezgettiih
össze-uössza a hang tulajdonasát, abíben egyih ipolysági ba-

_útunkat ismertüh fel.* .l(o nézzük c,sah - szólt neuetas, _ li még, amint
látom, n?m ism.eriteh ennek a szólás-mond,ásnah történetét.
Hát elmesélem, figyeljetek!

Gyorsan előszedtiik néPrajzí naPlónkat, s jegyeztűk
amit r|ndott. Természetesen án is lőírtam. , moit"ŰPa*
szerínt ídézem barátom szavaít:

,,SzéP őszí aasárnaP aolt. IPolynagyfalu férfiaínah
nngy része délután egy his beszélgetésre, borozgatásra gyűIt
össze a kocsmában, Uígan folyt a tere-fere, amihor nyílott
az ajtó s egy jól öItözött íértí ielmt meg. Előadta, hogy
ő etóxrűaész, s mn§t a kocsma uendégeinek fogja bemuta{ni
,bámulatos kéPességeit csehély díjah |efizetése'"állenében. A
jóhed.vű |alusí,ak szíaesen dobták bele tí.z,, húsz|illéreseiket
,a műaész áIl,al elóbük tett tányérba, aki, mast zsebre tézle
-az összegyűlt bénzt, így szóIt:

- Első m;utatványom az lesz, hogy beiövök az ajtón,
,bármennyire tolnő fogják azt önöh!

Azután kíment a szomszérlos szobába aezető ajtórl,
A falusíak aállaetae tolták az ajtőt, a műuész Peilí,g be-
hiáltott:

- Toljáh?

- ToÍiuh _ feleltéh az emberek.

- Ahkor rnegyek _ szólt a m.űaész.
Az embereh ilég iobbon ne:kif'eküiItek" s izzadaa tolták

a: aitót. S a műuész ment hífelé a kocsmából, s az utcóra,
érue heréhPárjára Pattant és gyorsan elhariházott. A falu-
siab Ped.ig, mípel a művész még öt Perc mulva sem jött be,
hinyátották az ajtót s ekkor jöttek rá a ualóságra. S mi,t
tehetteh? Ismét leüJteh Poharaih rnellé}'

MegéIjeneztüh barátunhat,, hogy ilyen széPen elmondta
.wkünh a szóIás-mondás történetét, aaltán elíndultunh
hazafelé, Lacö barátom adakűltoü egy ház előtt áIldogáló
fiúnak:

- Toljátok-e még at ajtót?
- Szerencse, hogy gyarsan haladtunk, mert hülörtben
'Iacít c.galr, sebesülue szállíthattáh valna haza.
, Nyolc órah.ar árkeztünk uísszu lPaly:4gra, ahol abban
q tudatban udltunk eI egymástől, hagy egy seéb történattel

n24őá lrlakdr&Nq Böá&&eabe*u

A plakáttljság cserkésztaláímány. Az egykori l. rz. B. R. K. l. §.
cserkészcsapat otthonában született meg § onnan terjedt el a cserkész-
csapatok között. különösen regöscserkész berkekben tett rzert nép-
§zer0sétre s így nemcsak a csapatok szerkeszt6hailamtl cserkésreinek
és piktorainak adott munkateret, hanem jó eszköze lett a csapatokban
a ,,magyarabb magyarság" szolgálatának is.

A plakátriiság a legkönnyebben előállítható saitótermék, Nem
kell hozzá más, csak egy ív íehér csomagolópapír" némi tus é*
íesték. A szerkesztő egyrlttal ,,nyomdász" is, tehát nemcrak Jó pennáia,
kell, hogy legyeir, hanem - ió redisztolla ir.

A minls*erelnökség egykori Nemzctpolitikai §zolgálatának cger-
készmultrl munkatársai továbbíeilesztették a plakátrljrág gondolatát.
A,,Magyarok". felírásrí, n}.omtetott plakátrliság már természetesen
nem ety példányban készü|t s minden íaluba eljuttatta nemzeti ön-
tudatot erósítő képeit és gondolatait.

Az idei börvelyí re3östáborban a regöscserkészck plakátúiságia
is'kikerült a íalu népe elé. Egyetlen péídányban jelent meg ugyan, de
mivel a községháza tornácán volt kitéve közszemlére, az egérr íalu
olvashatta. Hamarosan még szélesebb nyllvánosrágot is kapott, Két
napra ety nagykárolyl kinyvkereskedés kirakatába kerüló s így §zat-
rnár vármegye második városának lakói ls tudomást szereztek a regös-
,cserkégzek sajtótevékenységéról.

Lapunk más helyén telies teriedelmében a M. Cs. olvxólnak is
'bemutatiuk a,,R é t ó d a l i Re gö l ó"-t. A c§apatok plakáttljságszer-
kesztői kedvet kaphatnak tóle arra, hogy nyári táborozásuk során
ók is szerkesztenek hasonlót a íalu népének.

A börvelyl regös kutatótábor eredményeiről és sok szlnes etemé-
nyéról lapunk legközelebbi srámaiban számolunk be a M. Cr, olvasóinak.

Reg{x Kazlnczy l"íikló*

3á uakdenőáMn*a,
, , A crcrkészck tájkutatí pályázaának beadási határidejét az

A]lamtudományi lntézet TáJ- és Népkutató osztálya ,ar iskolai év
késóbbl kezdésére való tekintettel meghosszabbított.., A pályamunkákat az rlj határídóre, f. évi dcc. l.rc kell benyuitani.

Azegyénl Sl7ázatkíielölttételei a következ6k: l. Népi cryr.
klszpróbaanyag tyüjté§e. 2. Népi táborozóludomány 3yüités.'3. Népi
iátékok ryüités€. .í. Népl táncok gyüjté§e.

_ _ . A_crapatpáVízat?aaz alábbi kl|elölt tételckkel lehet Pályázni; !.
Hel7névgyüjtés és térképiavítás, 2. A parasztember munkála,'3. Népi
sütés-főzés, magyxr népi ételek. 4. Népi elsősegélynyu|tás. 5. Néói
íiivesség. 6. Népdalgyüjtés. 7. Népi iátékok 8yüitése. 8. Népl táboi.
tűz. 9. Nemzetiségek.

_ H§ználJátok ki a tneghorszabbított vakáclót s néplsmeretl tudás.
tok íe|lesztésével szolgáljátok egyrlttal a magyarságtuáomány ér moz-
galmunk érdekeit is.

^ A_pályázattal kapcsolator minden tudnlvaíót mGgtalálhattok aí
,,Országos_ lfjúság.i Tái" és Népkutató pályázat'' c, íüzitben, melyet
annakidején minden csapat megkapott.' Jó munkát1

" REGÖ§NEK,ELENTKEZTEK
Ujpestróll a l 17. sz. cs. cs. regöshadába: ó98. Pál Zoltán r. 6. v,
Budapestről; a 3l2. sz. cs. cs. rogöshadába; 69l. Rellc Mátyris,

s. t., a 323. sz, cs. cs. regöshadába 700. lfj, Hugyik Sándor, ó. v., Í0l"
Kasper László, ő. v., 7Q2. Kara József, 703. §ziiay Zoltln, §. t.r 7&a.
lfj. §zéplaky Gyula.
. Hódml,övásárhelyről: a lll. sz. cs. cs. regöshadába: 7O§.
Lehoczky l.slván, 706. Cií.ki !rnő, ó. v., ?07" §zürsiabó Józscf,l0l,
Mcszlényi Mihály, ó. v.,7úl. Szarvas Ferenc. ö. v., ?l0. Óezcó imre,
ó. v.,7lL Szőke Ferenc,7l2. Kovács §ándor,7t3" Tóth Lajos"7l{.
Gömöry Oszkár.

Pápáról r a 227. sz, cs. cs. re3öshadába : 7 13. Csásár Ede. r. t.. 7 ló"
Sövény (Hauptmann) Sá,ndor, s. t.,717. Tárnok Gyula, 718. Barci Árpád.

Pestczentlmréről: a 820. sz. cs. c§. regöshadába: 7l9. Haihor
Endre, ö. v.,720. Pá§itor Emil, r. v", fill" KochVllmos, ö. v., Zl1. Pécsy
György, r. v.

_ ^ 
S39mb.alh9lyről : az 57. sz. cs, cs. regöshadába: Ztt. §zéplakl János"Zl4. Horváth Károly.
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ctct*é,a. var, ,7rr, az otl*ígfun. llz
OanÁ*s Hcser*ln vit&-Far*p s
F.E*. atíbo?tagy.

|vvámr, áb*ű uÁln&_a.
csetká§z&,, Asgy az or62b} Irr<El,
tifttltiék^és A,ipv tnotald úbv+s-
lta ti lt á aaiűatal -a!y B ct.e'ér-

@^*iX* l,úh llibát b,ű/na}l
At a, tqple.g*ée. I*ítttltá§t*-
lal a acapg; ovsb lt a anaoll,
őn tudat kih sffi&'a*arP* §ű t-
ái*. Taa.ir#rlwz&, a -maayai
'ata {tc,tÜt, oyűfitk at*i alpéV
eált*tt, Úblan uli& a. szl3 aagy*
tlagkat a{aaa.pLat ne:éé
táttutt til a' a vc r m &*kJ- kl tc t--
h4, b Mb"rfőr< ez iptéi t<a*
12,' aqayaakaé és 4o'aptágtta+
ta.*aaŐA,*áal* §e.

BŐry"}/E!, aícatiQk ldőa,U üsé-
-brbar, Ől"ryU 7yqrer aRarua&
vaae2rrl-- l1aj teqő, rajta,

Ezt is nagadáal7a
Áz a aagry, úristea !
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ArrillilIltx ]lttutclril üvArv ]nnc
Xolinlk nem htl.Lel t llizí.aíát. Iitlk,ltltltndta. rufudit és krtri-

kúaí,rk.,ír:Ijes erőrel a, t,íiz sBínlu,t,l1e fe:lé,
}Iirt: hiórtult,, drtlta|ttik t tüzat. Kít:<lnu}tak u, túro*i tíJa*

.alt.tik. ia, Áe uradalom. cstlétl*égétel lraröltue meg,nentetlélt tl
botll|urit. A k,út azonbam, 1911 is jelmtős: 15a*2a0 métermáesa
bt7zu. hamlxldt el, u M,n{lak köaíjtl,, a 'szalmát nem. *zú,málra.

CsendőröIt. hallgatt<íh kú a szemtan\Í,Int, és ucttéh fetr q,

irglzökönu ueket.
Arról betzéltek aa ambel"ek, hag.! I|akk Mtité, ae iircg

hukollcaesősz kítta a §tutijtogatót, tl.a nett. érh,ett,e el,, nlert
ellítnt a. kultoríulsban, Ittg|erylegette öhtjllcl,, d,,e nem ment
uttlna, mcrl, a cselédség falltírmúacls,dt fontosabbnak tartatla,
nelrcglt leégiem a esé1)lósre atiró öeszes búBakészlet. Az egész
tctmés itt tillt Iel,halmozua.* Iitiét,t nem lött utrJna * ltéftlaate az egtli,k csendőr.

- ftégí flínta ea - íelelte az öreg a túllútt, figllellő ptls-
l*úra rnutatat, - csak tekintél,g keil,aéért hord,om. Níncs benne
iöI,tés, még ha uolna ís, alíIror se,m mennéh llel,e semrnire.

Á szoltseéd úagban még araltalo. Azok kittóh tt kukarícds-
ból, előbllhhanni egy gua*úlan tutó alakot. Egyikiih nteg ís
jeggrcte:

- Űgu aíet ae í.pae, nli*tha kergetnék. * Jót neaettek,ra!lq, Yároaí ru.hdban uol,t. Átl<íbolt a Bögözó,-rétgtl, Ncm
na,ggoll, ítmerh,ette a iúrdsd mert küIönben tuclnia helldt
,tlolna, hogg ott a legmetregebb nydron ia aőd <i1,1,. Le is meriilt
térdíg, tru\tt4rk., amínt dtcup,pog a siillpedő területen, de aattítt
.muarnQ, ,"^e**ett a saalnsaérlos ak<ieosbau

Á csendőröh ngomban, dtíésiilték több Jdrőrrel a,z erdőt:
még tot:úIlb, cta egész körngáket, tte a guúitogatót míntha a
íöltü tlllt:,lte tlol,na el: nem talúltúk lr'ftrcrre lern,
, ZoIi, ncg Ltl.ci uisszafelé clgond,olkozua taposttík a pedd-
,l,obítt, Nem lgen. ggönuörltötl,tell a, naplementében, rledíg ap
öreg t,arlwnyasa<írító líIú.a-aörösben bu.kott akí ad ég peretl:é-
ről. IIttlldmzó, stl,ttot!ó kulioríc&aob ínteírettelc bú,asílt zöId l,a-
aélkenctőíkhel, ap aludní készíil,ő égi fejedel,ernnek. Áz még-
egl!§Eer aísspaneuetett rúju,k blbor dbniaa6,ual s aztún a íöIiI,
kéhesaeürlre paplanta aki blúit, rnínt egy qáaott, aén guerek.

- Yal,amít tenni kellene - fakacl,t lci Zoli.* Tennt, de mit ét llol, kezdiük al,? - szőtte gonitolataót
hangosan Zoli.
_ ,,*: IIe!,.ha a ngom,dra alsad-néh, rneglzorongatndm q tor-
Itóh túgu lateu, igaz,dban; tud,ottt, ropognának a-csigoluá{.* §aag|,rissz! Keresd a nuom.ot, mínt jó kutytihoB illítr -,ne.uetett Laci és az őrök aetéLkeüs benne uöbrdlt a kang-jdbnn.

Il.ussal;c,dt,űttl érliuel! ha,zl. ÁtllJia Iehlttll ut ít;tJltdla :* Jó, hoga jössa..§'c,rrt, réOcx. t:*ött!!l:ttlt. be a,a uz al.ak, a|;,i
ttézlt: egy§zet, a szabút, de nem ud|ant rtehi. üosi is tlőIt bclóí,t,
g, s?elz ... Eqlre aat h.angaelul.ttt:

- Bt|torazeunk be nahí t:g11 szobtil ,.. Ilcgúntu tlúr a, §z,$-
llud, term.éaaetet ,., Itt ahar lakni nálunk .,. -* kijzben ijes,:-
tően forgu,tttl a szemeít, Nad,rúgja, cillíiie sárox ull,t, miniltcl
brlcesett polna, egu uínenti árokba, ZüIlöl,ten n.tzelt ki ttl
cgész cntber ...

,- trIerrelelé ment? * káúItott Zoli.
- Erra kiíelé .. .
Zoli kil,ih,areatt aa utctira. íIi<íba h.aiszalta, mcg b krrék-

púrjtít: a csaaargónak nem tudott ngomára ahadní.

Xlll. A testvér megérkezik
Roáka, a, kís cseléd nel:ettl* tlisrigoltu, Ákosnénak aasár-

nap -re g g el J Ú*lbor trIÓt ulís lt üIönös stór ű,ka Ed§ ót.* Tréfda e,mber a k,ertí luiz Lakóia" nagystigos qsslonll.
* Mdért, Rozika?
- H!ít tetsgik t*dní, resgel, amint felébred,teln, kitom ám

rl, ltonghaablalton keresztiil, hogu Júmbor úr tl lépcsíj alj&batt
trerő lábtörlő tasráes alól, szed-egcti *eprütel a saenletet. Nó
crt meg mí lelte - gondolom, * de nem szól,tam. naki, hadel
higgye, kag,y nem ldtta senkí. lIi,kor őaaee*öpörtem, ag urlaart,
a sdrtakaró alatt olgan tiszta u)It, a l,égla, haitu nekem, fel
aem kellett emelní, Eót nem érd,ekcs? - neact Rozika, * §*
ntég semm,i! Á ho,ttuha lépcsőiéw saoktam tisztítani a cipőket,
Ma is úgg csiraíl,tam. fl,tj,t amint nekikezdck, oilaiön úm ldrt-
bor rir és azt ftnndia:

- Ycl,senlleBzünh, Roziha! Kl Lesz etrőbb lrész?* Könnuű Jómbor'úrnah - mnndom-, - c§ok a saldtidt
kell tísatátaní, de nehem a rnagaméoal, eggíitt"kdrom pdrat.

* Nellru tesp *cmmit, Roaíka, egaet dtadllaloh,
" - Eoguísng .., Csak nem csinü iluet J<imbor úr?

- Egu 8ió' se slóliorr többet! tr!.a atryan a kedaem, hoglt
rnaú,arat szeratnéh fogni,,..

Ott keuert előtte a hcíran pdr eípő.

- Ed a. magü? úgu-e, Rozíka? - Ez a kag!!§ligo§ q.s?,
azonyé? Ettt ez kié? - aette kezébe Zoltott fi,atat úr cipöiét,

- Zoltdnlaié - ,nondom.

- Jó tat,pa aan, btír netn tírtdna m,tir a sarhdt iaaítani
- nlondta neaetpe.* Majd megmondom nekí,.,

- §ohse azóljon, ha !óba akar l:elem lenni! .,.
- Eót aklror nen vóloh - nuugtattam..

- Több cípő nínesl- - faggatatt to,utíbb.

- Nince mott . ..
- Eót rnáslto,r sdohott lenni?
- Mérnök út eipőie hiángaík. Elfetcilette kítenlií en ai-

taja eIé. Á szofuíidba benuitní hem, szubl,d: megtíI,totta. Igu
majd rruimu, ő tagía kitiaztí.taní , ., Mtiskor ás előíordutrt meír"
Ped,ig érdckes a cí,pőie. Magassa<írú, s:égig ftisős. al.pusfaita,
amáIyeneket a ntotorosok szohtak ho,rda,ní, ló meleg l.ekct
ilgenkor nu<irotl,

íómbar {lr hiimmögött, ligtl tett, mi,ntha, gandolkoana,
maid,tte tcttre mondta :

- n,ft aerenyezr.ütlk, Bozíka!
De cgak a magcíét tisztitoltu ki a lúbdn, aztdn naElyot: fuj!

s Így szóLl,:
-- Győzött, Razíka * és benie&t a, seobáiúba. Az uil.óbóI

ntég uisszaszóIt:

- Ha|,Igassan, dm erről, a uet,sc,nyről, küIönben öriik harag,
Ilozika.* Míért mokdtad el. mégí.s nekem.,
Ákosné.

golyhó neyetdt

- Míért? Eát, caak aaérb, kezét csóktllom., ,mrrl: azt mondta.
íd,mbor ur: egu pdr *iptőt dtlldl,I,al s a tlégétl ttté§i,s tltltern, k*l-
lett minrl a, hdrom pdrat kitisztítuni .,. Be,eaa,patt. Netn, ér-
aéngea az eg3leuég ,,. , Meg aztdn jóI asik az il.jlet aalakbtck.
r:lrl.ía*ekedni.., Jóképű ember ti.m. Jdnbarlir! Tetszik ttt.dtti,
aztón mit l,eltat t.utl,ní .. .

-- Eallgass el tc béka! Nó, nóztl ntire nem gondol gz a
fikttlltls * bépedt el. Ákosné. Yégezd a dolgocl. trIa ren-
détl iött"
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Át'mtfff*ll,atw tud,ta magdban tartantl a hta esjeléil, raggeli
Iml,onilldt ét s|etett o íündk touúbbad,nl.
. '* Képaeld - lteadte - ctpőttaatítóal oereengt rendeaett
Jdtnbor na ruggel, RozlWaal Laült Zolt água údéléte
Álwané.

2olí rnég dlllxÖt aotrt és nagaot dr;ított, Nen nutatott hü-
lönöaebb érdehlödést Roalka aleelt dolgat lrónt, Legaintett és
eppel eloette Ál@anó kadaét a ráwletéaebb beezón óíótót, még
caak ennait lnondatt:

- ,tőUU lasa, ba, felhelta, mert P|ata bdtuqril ma érkezlk.
Nem tu,dhlh, rntkor toppa* be, §poretném minél, előb6 rcnd,be-
.hopatni a Unnaal a lakdst.

Zolí, mínt o gumllabda, úgll ugrolt talpra ée síetett el-
kéaaütrnt, §gésg ül,el,ött özlal,maean 

'alétt 
a, k@pu fel,é; több-

laör ta hlltuhkantott a? uWra, annglra teloe oolt adrohozti,s-'
&l,. Úga bbaott, hüba laqul,, a laedaas és régWtott aenitrég
nern akar megérheaní,

Idmboy Mó,tude spobóla altalúban ült a úga tett, rnlntha
,ú!eó,got ol,tlatna, pei|,ig tol.atonosan Ákosék lakilsd,ltak beldra-
.tdt íígaelte.

Zo1,1, nölcor elúnta 6 aú,rakazdst, hú,trament a lcertbe & a
.airógoh höpöt t tzösarrlötölt,

Lqaadn múlt az ldő, a*lnte adneporgott.
Ko1,1nos aahkantott ötötnte|,|ecel. 2ol,| o kapu felé nézett

és Qégre meglótta, klt annglra oú,rt, Mosolggós arceal l,épett
.be ap udl:arra P|sta bd,txüa, tel.ies adszl,ósl illszben. 7

Ebben a plllanatban íparhodott kitel,é aa eüíicpoW,ból Eor-
.oó,th mémöla ís. Bízongdra el. ahart tóamní aalahood.,
, Zoll rlgu qlógtotott a hapw tqV, rntrü egg oeraenypardpa.

Átugtotto a alrd,gdgaahat, bokr:ohat s ríkol,topott öiimében,
altár aa,ecpatrőe: Alög aútta, hoga a nyakdba boru,l,hoason aa
eggenruM,ban feaattő testüérének. Mdr rneasúrőI, észrelrette a
lcabót lobb f,,sebe töl,ött raggogó halálíelea ettöernyől tel-
oénat,

Zoltr tlllongó caattihid,ltásaal aitrta tudtóra a honahán fog-
tralatodwdQ éileganaldnoh aa örömh|rt :

- Iűt aa eltőernaőa, angukáttt! ltt aa eltőerngőal - s tlaq!
Iendütrettel, aetette magút Plsto ngaltába;'

Á alóponlátdp örömében éc aa ölelkepéabm nem aatték
éaare, hogg a k|telé tgaekuő rnétnölt, Zol| títltongdedfualc hall,a-
tdro b|rtelen o alebékea kapolt: megolllant a kepében |,ol,amí
téraee, rnlh(mben nébdna l,épéaaal,, ll|l,Mmgaorsan behátrdl,t a
-baobdba,

Jőmbor Mdt!óe, az dll,ttólagoe guó,úmunkde pailíg tlgg ug.-
rott íel, u, caéhér6l,,.ttlíntha oipeta rnoú llol,na bele . a ldb-
lhrd,jába. 

.

XlY. Dönci ráhibázik az etrö nyomra
Ákoané egueilül aol,t otthon, Áp abl,ahban htinyöIcölt; alzs-gd6ü üaklntbttel nózett o ad,rog tol,é. Ydrta a hét íiót, akík

aguütteEen cétdl,nt, rnenteh. A két lahó rnég q dél,í.óróhban
tdaopott hapulról, natdnem agutdőben tndultalc útnalc. Bopíka
ta ktöltöaae haggtq, el, a bózat, mlutón beaégeate ilplgdt d,
honlluín.

Yauirllap délutún clend,es óhttdta éa béltéc nuúEal,m&
úaaott a_l,evegőben. Á |óIckal apegéI,aéuett ateúft, nem ldrt egu
.léI,ek aami Néptel.en 6 hÁaak ltöge ctretelé. Benn a udtoa ezl-
aébern agonban nagu a sürgée-|orgdsi a, Dune parttd,n ía *aü-
asö§ a,ü éleh §étdlók, íütitőzők Ésongana,ls és örülnek az üfünerl
nak, rnég a plhenésneh

Álwsrú eglaében ta spétörnlött a boldogúg, mlnt a búta-
nczőlcre o napaugdr éa a paeslrtafló. Békéa derű ragyogott,
jósdgos d?cdn, m,aft két egéaaaégaa tláta gonilalt. Egaütt oan
a caalód,, Eq megboldogul,tu ur@ eat Mttú, - íűzte gonilol,aL)
talt, - tud,om, 6 b mosolaogna, NqüQtö, erőa ggerehela, tneg
arangW taaórnap délutdn.,. Mert gtletek még münd a kett6.
Áa ő saemében apolt la maradnch, atníy élnek. ttdbq jdr az
egalh cslltrogó egganrukdban, h|úba ltamaszhodlh a htaebbík
a nölsl kí a nadrdgokat: guerekalc maradnah mán(löröhre. Még
abhor ls, ha mdr d,erec l,esl a .te!üh. Ág ő ttat .,,

Behlitzódatt az ablahból e l,eül,t a hözel* karosapél§be. Ke-
gébe oetl egu kt)nuaet, de máOgart. ol,tlasott. Eótrahaltotta
lelé,t a geéh tdtnldlórd és úga ehnél,keiletb tollóbb:

Két ftír, Mennul laeiltlee emWr Da,n róluk. Pleta lcícat lcord-
ban örökké kucaó,r alsart lennl ..l 8. tnogt a l,elsegő *aómaag
hatorú,lóad auatta. a loru különöc caee.él,ue . ,. Zal,ít ős meg-
bol,ondítottd: aa fu egpte repülnl aaaretne, Folgton arról ób-
td,trdozl,k, mt laga ahhot, ha íürge oaildaagép hornuánuóná,l fog
nald, üI,nt. Ál,ig adrta, koga híllőllün aa lskol,apad,ból,, Eeik,
etela a rna| gaerChelt! - sókaltott. * Az én koromban a ltlitk
logdsaéaektől dlmadoatah, a tnai ítqtaltdg meg caah pdncé-

omiben nem c§obdunt(. A Chlorodont
mlnóségc mindi§ ugyonoz.

ChIorodont
íogpa§uta.

I,oat, repülőgépet akar uezetní éa eit6émg6s hőstetteh htreítől
pl,rotoüla fneg a2 arcuk, Megoóltoaott a llllág ,..

úira hönézett az ablahan.
MU| nem iönnek, Nent baj. Bíponuóta !ól, aaórahoatah

tal,ahol. Fő, ko0y ldehaza aan mlnillcettő. Cwln kót, hoga rdt-
kón Mthatom őhet. Itöst .ta cealc kéthétt szaba,dedgot..hawtt.
Szűken mérih, naggon röcrtd, rd6. Ea tlaaaatér, lsí.tudla, mi
lesp, a sorga? Ietenern, milgen ö*ző nlaggok - rebbertneq, -Eúny angá,nolc hüzil maet eaer oeezélg köeött o íia. Az euim
meg bíztonuígban aan ltthon. Mllgen nagg aió,tldéh ep az
ég|alrtől,. JaJ, caah dzok aa wgrdl<isoh nara.dnó,nak el, abbótr aa
ír"tózatos magaacdgból ... Kül,önben nern oolna semmő bal , .,

E vrelsétlenül elsaund,[tott.
. Iled,:ten tért mqgéhoa, niert becsapódott az oltó aa elő-

szob<íban.

- Ja!, oalakí ldr a lalúeban,
Ap alodc réaül,ete lasaan oazlott aaét,, de aildlgra a l,épéwk

a lakó spoWldban cethorogtah,* Á tttérnötc úr iött hapa * cÍltlapodott lneg pahl,atótt
saúaaeréee.

- Vatlon Mna órd aanl - nézett'a |altórdra.
köpellórt o kíemutató a héthea,
Moet már memaoltÁra trtthon lespneh - lépett at ablakhoz,
Áp utún rnegél,énkült a löaéa-menés. A tnel,eg spűnőfélbqrl

aol,t. Á sétól,ól§ h,aa;aíeV ággeleeztek a adroaból,.. Ap ottkonülólc
pedtg lctbúltah l,eoegőanl éa |rörülnézní, mút ahogu wol§ds
,úidékö aá,rosban ngdron ét ünnepnap,

úlra esapüIott a kapu,
Ákobné ag el,öeaaba f elé ógg eheadtt, m,ert arra gondolt, bo gu

a l|a| löttelc, haza. Ccalódotan. dllt lnag a2 ajtóban, mert ecak
ldrnbor Md,tgltis |1,1,eeztette a hulceot a czobáio attaldnak rdr-
ldba. Feldúlt ,tsol,t a képe, még lcöczönnl |a etrfeleltett.

A hdziaswonu roaczal,ólal ceóad,l,to, a te!ét. Tötsaatért a
azobába. Leül,t aa abl,ak meltré éa most lgaad,n oluortll bezd,ett,

(Fotyta§ukJ
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l. Egy vig nyári napon'l-réíafalván jar{anl.
cserkésztáborokban csuda mókát láítanr.
Akadályverscnyte készültek a,,srácok'n,
Elmondom, milycn volt, {á{§átok a szátok"

No, ide bemcgyek. ha tórik. ha szakad.
Lehet. hogy érdekes látnivaló a}ad,
Mi tudjuk mi vár rá. ne mondjuk meg neki,
Legalább mulalunk. ha a lábát ozcdi. 

-

\lI Egy rzép érett körte csalja Benrló Bandit,
§óvárog a koma, jobbra-balra saodít.
A körte csak csapda. Bendő most megiária,
Bőrz daráz"had röhan a? oduból r;íria."-

|,i

í-}o'* i4\ n ,,l
L \ i'\.
*,'':; ÉÍl 1i

,,/t
{,r,

hiszen ez semrni1

,.C\i:
",""{,;

-la+*

Ill. §zetencse, hogy jöttem. szólt Ugorka Getgö.
Nélkülem móg leóg ez a kerek crdö,
A kojtoló füttre veder vizet lódít.
Azt hitte a jámbor, jó pontoka{ hridit.

IV, Dlehe, tgy prrcsolya, cz ilcm íól ki velem.
Bakancsot a vállra r lábam vigan szedern,
Türelmetten tákok pocsolyában lesnek,
A gázló talpaknak mohón nckiesnek.

?t f-r r,
\ w ..,-},.J

f It Hát ez gyerekjátékl * vihog vigan Brrí;,^
Akár behúnyt szemmel bemászolt- éo oda.
Mcssze járna hősünk. túl hegyen és hácón,
Ha egy felbószült eb nem kapná nadrágón.

,* ll

_ rt]S.. i;""l i

;_ l),] i#i!"-!

i:"§§1!, _
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}rrtlr l,u í}lr rlrriirtli, l

1 ólrt t lrlíill. az r líiíiz,rtöci rlíj crlt,e!t,
tlltri1 +7,írl1{l }iiizliinli r.clelrk.

A illrrlly;rr {.slrlilrlz clló*z rrvl tlííílzc
íí.slllijrr i.iií} lt. r:l1y-*11y sziiut úru 50 flllir
1llilol tgtr, ílrfol1,1llrr lilínltihürl ill serirnllill
úll, tlrrlrnrts+lth 1,1íitlzltni. tlllttl §2íilltt)lt-
klnt rístirrllni.

Kér{lnh hr.nnrlí]heí. lrlrg1. a nll:llé.
kell, cstkkbofizotó§i llrpOtt rijitsútoli rnr.11

tlííílzctóslr.kcl i.s szortlzzettk nrirlól riibh
ítj, lclkrls clííliz+ííit rt lrtprrltlr l Jttrrtllr ol
n lrlp nrlnd{:n osorkósz lipzrib* j t'rlriizöl
il .ltc§.

_Áz_lpolysú11l nl. klr. áll. Szorrrlr lil,ii1111
gInI.názlrmr 122. Szonl lmre rsrrkószciuprrlrr
jtitritts l5-1ti-ig turtrrtl;r lrng,r..siktrii Iil,,,
rozlicát közel parassapusztui trn:llr,üllr
}rClt. A tiibrrrlrvitdr1 kiil,eló Itirrrott lr lr,i
vi<léki )törúljái t urt ri };ócser]td,sz. 1'r i.
ttle,glálogatta rr táhort cís tllrcszt.lgt,lctt ir
Íirikkal. 1'ár,ozásakor lrteÉelécctlésót {eieztr.
ki rr látctttak íelett. A iáhi,rt sok s}iili,.
1l ozzáLa r t oz.ó i,s cserkószha rli t l {t {) gat t íl n l (, l.
Tölllrször lllcglátogatta lr tli}lrrrl Ilru,rtl-rik
cscrkósztiszt. n ked\cs. rlólrszerii .,Ifilu.''
lrá' . tls Lcnger hácsi. a csailat lcgttaqírrlrl,
}rnrát.ja, nki íát, tlleltniszeir,kct é. i il,,,r.
llell,ct arlntt a csalltrllrL.
_ _ Jirrlehe_ssige _vrrJt a tlrIlor rrk. hog1. u
főzdst kót, a l(clcti írrrIttrrtt kiilltl§ól'h(,Il
rnegsebesült honvéd lritta el, qz egttsz táhortelje§ nregeldÉedé§érc. A íitilr bc.r.allása
szerint., a 1áborbarr 1eljc\ l)dkcl)eIi harrgrrl.rt
Uralktrdott, nz elsű íelizalradrtIt \lirrrr t.st,r,
kdlzci 1ehít prilrláj:it lttltiik lttlnlk. hrrí:r
,.c§llkaz(írtiS" táborl is lehct nlrg1 siJicr.rr,í
tar[nui.

A lrrrrlapcstl 9l. sz. Gúrdon§l_csanfl| |.],bl,||
az t,rztettllirlrIlI lI tiil)l} t,riszlt,llrt,tt íizr.Ihr:lI
ti§i tl ;lrngiil l,sill)illiitrU|(;|i fc.itiltPll lllil]íl(.|,
tillj:r .zlrrttlirir clrjl'izi,l :t }íagl;ar (:\c,t.k(i\zrl

{§ nlc8lijÍtlatjtl_ a cstrkószigazirlvlul},t,
ll;-ctt l1lli{l, tl t,},llclt ill (.ía§ csill)n1l;i|lI
kerekctt 130 eliifi7cliijt loiz' lapuirkrrrrl;i
lillból ii llrlszili. lll,t} l(,lcllt{;tl§cs lrix[11;11_
tal.szépcn t'liisr:gíthctiirli a }í. Cs_ teljesz_
ttísttt.

Á kassai 'l l2, sz, Ilákriczl.cscrl<tiszcsollltt,
<, ltl,iit,rrtt killi,l)li§Pl) ltz ütrIill,j i,rsi tnrtrlhi'r,rlr
íektelPt l stil1- l. \tlr;itrl űrl küliiniist,tl szt;t.)
tlrulrkát 1,,tgzr,tl s cllllok lr.lt:lz cglik liiilsli
tllcgl)\i]lltk,)zrisiI i1?. 1,/. öttállriltlr r.;i]lilIl_
fclarlat, rnrll'rril a ]tiilel}iezíjlillttt §ztrntlll-
ltrtlutrji lrr,: .\ul.jurzlur ttl,rllsrj lir.iil.ttalriiitt
liiI tir.,ielorrtJilztll e]őzr,lc. crrg(,iia,l*
alel,jírrr - llz ii)l. tz. hrlttt,t;tl lrllllik,irhiri_
lran, hog1' lt stll_vositlr}r sebesülle}i résztrttl
tállor,liizcl. rentlezzctr. ]gt lr rnr.lcg fog:rrl,
ltrtli\ tlllitl :i l)í)l.a!f(Í\Z| Íitrtrrlehli r.tpr.ktirzr,k
]riil l1Ilri (,soJrl)r| }r(ih,1ll]' i§lrzúll ritiittt 1lcrr.t,Iczctzr:ll :t ]trlltvtírleJittck. }íar t,zzr.l'ir i,
lttttrlkli1 1,1',;tczt ek \.t)] lltl. hi5zt,tl r,lfr,lt.tll r:l l tiL
selrccüll lestl,rircittkkcl tltittl]t,tt gítll(tiukilt.
lráttrttrrk:t{. | )t' 

'llái 
ctllt js tűzlr,}, }i tise1.Iiri_

szt,irtk tttagttk t,ltl; tttt,g aliarttik szlrlttel!ti
a hrrttr,(.rlclrlir.i lr lll;liJl i|l, ttitltll;tit, ]í.llrzi
lrnldrr!rirg 1 ii}l }rlt l r. r'l szír'ii,l;t'1. rrri'lilir ii
lcgsze}lh _ttrí1lliitltlltnt halltlrrltlrli í1 \.(ig(1ll
feIcsenrlillrri ;t ]rllnr,órlck ajkrirril. l.:{\.iitt
lirrckt,lt llz lrli5 ínlcscllnl,erIi:|| rlilili;:1"erIk.
lt fiilri tl* n gvar rttttttklislt tir li rát,rr,;,,lib,,}
kilieliilt hlrnréll, trreli egl,trtírst,a js!I)orteli:
tltitltltr\'lij:rtt il l}litg.t,ar tlcnlzelcl Ttirlik;
í\7. (,A},ik k:llí)llltrllhlil)ll1,1, fr.gl"rert.t,l. :i
nlltsik l)cdig iillzotlei) nrurrklijái-át ir.lehirza.
J;zl" :,lz IF§§(i rlll,asztri köz(i.si;,tel 1ler.sdtcllrltlei.l :l {ii1,ortiiz(,I bcíciczíj kör:krlzltllrir.
Ite nlt(l,iük, llrrlr, ;1 ;;,;1 {ír.s jó tnuttkirj:r nctrr
íejezdirliitl l}l t:zz(,l lr jri} sikól,ült tálrtlitrjzzel.

}'ííl iszl ltelt,t,tt rl*rlh a }ronv6rlsí.ln6l. A H on-
r-érlrrigi riii7Iö|l\ lrt:lt tn e§jeIt,nt foIrl rlr p;i }r-li.
zn t i íel hír ri r (:1,1 tl llltibetl n legkir.á ló|rh cinlirr |,
tiszthell,cttesclíel cg]" mo§t lét{:sitOtt áll0-
nlálr}*c5opOrtl)rt, :l fittisztlrel}.'c{tesc& csrt-
portjlil}il \'fszik f(]i. .A, íclvétclre csak ol}:all{)k
p:il1'lizh;rirrrrl;. lrkik lcgl|láblr 4 llrrllliri
iskr,]iri l<dJrt,síttisscl rcttrlt,lkeztr. }, Ó, l(,!,l
aIiilrll l tl ,l.,1 trtcgszrrkit:lstlrilkiili (.sil|).l1 ,

szrlI{áJltlr,t tcljesítetlci,i. ttttig;rctlip1 irz tIIi,|.,,
ii{ tlr,lrclr kir,irlr', ttrittrlsíttísst,l, .\ ít,lvilrlt
vizsg:illt tlózi lrleg.

A fől iszt}tcll.ettcsekel. a katonrr{llrlniárrr:ú
ti-sztc]i i)sszti. jrlgai tts kütclc556gx; 1n,l'g.-
illet.ili, Az ílj 1lllnrrránycso}rortban -*r kör.el,
kezii rltrevtlz(,scli tannak: ztisz]tilrcll,L,ttes
( \ l. rarlí.loszt;ilr ). harlrr:tg1,1rel.r,elícr ( S,
1őlradtlng1,lrel;-ettes (1X.). százatlos ds'ljr-
nníj},. l, fritilztltr,.l1'eltcsck egYctlrUh:iiukí)ll
t,zlisl viillzsirtrirt vist,ltlck. ietrdfrlkoialaik
JeIzttse czüsl csillng. reptilő}intiI tls í,ll_v;tttti
cróklrriI czüst sá\,. 1,1Bl'illktlIrt t,i.lvcl)rtllltijrth
azonO§ a tiszttt]<Úrt|.

99-r,s Srlll,nrrirok 30 ór,e. A lrudittlesl í
flrrl lerthiller-rrtllri prrlgári íiúiskrll;r (,st:ri(isz
csn])a|3 lnillt uz rrrszlig cHt,ih lcgr(ígohl,
csnJ)atit - -, nz id(íll iinnelrli ícrrrrálllisíttak
hilrorlt (rttiz9de§ jtll,rilerrrulil. .\z tInrrilt
3|} dv titl(irri. grtzrlng cscrlirisznrrrItjt utátt
új eríiTí.,|, harcrll kószctr. tiil.rlitlrl crii.l:tí.,lirl;,'t,trtilr kit űziil l ntutr|iíril'r!.

, Irarlaprrirli, !elzés rnnrlszerosítósc. r\ lrl.i-
tott szernrncl járrikrlnk llizorl.t-iil.a íctt,űrrti,k
ol§lln karpaszl)Il]álI}'us t iszl.ések ds liszt-
hell'ettcsck, a}ik nz aclrlig lttegszokott -.hajtrikaszírrír_ karpaszt),lriill}, lrel.vctt élérrk-
stirga színíi kar;rasztrtltiirt;-t vlstirlc]<. Iizek
<-rll-att..karpaszotll1lll},ít§ok. akiket a,,had-
apl,{id" jelző nlcÉillet, illctóleg a pílttartaitlkus
kar]laszomán},osok kOziil uzök, a"kik a
zászItisi t ;rn frtlvuntrrt lIl.sfclcló ere(lttldlrlr \ el
,féÉ(.zt(í]i, Jir}.ilt,rrlhajt,iklijukrltt a tisztire-
lvctlesek c7üsl, t! tisztlsck borlla gornI|0t
tist,lncjr.

Ezekutárr tcrlnószetes(|ll l zászlósok is
megkaptál( ki)perryhajtrikrljuiira az aratry-
gornbot.

_ Jó nlegfig_velési IehclőstlgI }Iasználjátoli
fc] I

ll[egrétrllro kercsl n N.ía§_},nr Cserkósz
X X. évíotyaruirt l]áranyai György, Jtisz,
lrerén.v, l\I., §znbíl-ut-cll ti,

tn a" a,c§ílw&
Nyltott rblakomon me$ra láthatok,
.S bcláthatnak ra|t e csilhtok.
Fckszcm ó8yamon.
Tün0döm, átmodom,
§ ú6y órzem, hogy sgymárt nézctGtiük,
Es cgytlttal bölcsen mér4ctiük
A mc$zoréien át,
Ablakomon}t
Én ér a crlllagokr

Jól erlk ol: ,

Ny|ri G;,örg"vlrtk tt trIag;,rrr Cserkós:lrorl
nragjeltnl lanrct§zOtel crtdctlb{.rr is kaplralílk l
l]lsőlrek a ,,üsürrtöngöló" t. fanretsztl|,jclcnt meg. altrel1, lalrtrtlk ]$Jil íe|rrrt,rr
15-i szírmának volt illusztrácirija. A il::i
sajlón clóállított, sojálkezú niualáírúsgt!
elldtott ntűlap 200 dtralr s:rinto:cr/l lréldLirtr
ban Jclent meÉ. I;t{} ;lólrlálry írra a }íagl,ar
Cserkész olvasóilrak 3.* pcrrgől (Az il},crl
ntűlapok ára e6,yé}-rktnl tna l5*-2(l perrFí,I
dc o]vasóink 3._. pclrgóór,i, eg.r Jap cIi,-
állítást költségéórt kapják nreg.) A rctIrlc,lri.
sekct err€ a címrc kérjük: Nl,iri (il,iil,gl .
I3udapest, XI\',, Thiika'l1,-rit172. l.]zert_
kivül szerkesztóségünkherl is knllhatók ;r
.r famet§zetek,

A kb. I\íagl'ar Cserkósz nagl,ságri, (ir rrtr.l _

§zct ül§ga 13 x 16 clt)'}. k|,t,t,tczó\r|. iÉ{.ll
nlkalnrrts rnírla1lol, külritt,t.,,tl (,\.}llJ|.,;| | lrí,lIl,k
szlinrtir:l ajirrrljuk,

Tudnl. hogy a horrzlí é3l kötótű
Egyik vétón én va8yok, én,
§ a márik végén
E3y mírik én:
A crlllat,
§ - csymást nézzük ho*zan ilníclcdtrn
Es é3ünlq ratyotunk mlnd e kÉtGn.

Dc íái 1r ez:
Tudnom krll, hogy klcrl és t?b v.8rok,
Klr kalltkámbóI kl nam rzáJlhatok,-'
§ hqy vannak me$tc§égck,
Elstck, titkok.
Amiket 3zívcm soh.
ölclnl ncm fo3,
§ amik mindlg mlnt ldG5.n mrradnak
Mcg clöttcm csodlnak l crlll4nak.

|ll ví3rsnal l
Erzcm, hoty .,r&z" yilyok,
Hogy ltt c íöldön nrm mata,néra vatyok,

Faldm, lrtcncm,.
Ho37 cay negy élctrzlmfórrláben
Hrrmonlkus hang vt3yok.
§ élek rkkor ls,
Hr mr3halok.

Zrámbokl Letcr

o}ran kezdilr tút későn,
de senlri§em túl kor&n a

helyes íogápolósl"

ft
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Possonyl LÚszló: Szlldgyt lrrrrn. A lr(tnrzcti

§zlnház óvadnl,itó szítttnüve az első \"ilítg-
háborrlban játsztirlik. Szilrlgyi Irmárrak, rr

vérlarr{rhnlált ]ralt sztillel} tanitórrórtek tör-
ténc!ét clcven{ti meg. Szilágl,i írnta cg,lik
legboldogtalnrrabb rtalrjárt kapja a ft,lszólitó
ajárrlatot, hogy ilrduljotr el a rornátriai
Bacauba, és szcrczze trteg a rotrtán-orosz
íelvonulásl tcrvet. vissza aliarja utasitarri a
kalatrrlos vállalkozrlst, tle arnikor tnefibízójá* cgy illagyar egyenrulrás katonatiszt. *
azzal érvvel, hog_v, a katonai terY megszer-
zósével anyját, §zékely véreít, és egész
Erdélyt nrcgmetttlretl, {rgy érzi, hogy tanító-
nói csküjÉbóI folyó kötelcssége a megtrízatás
€lfogadása, Mielótt rnegszerezhette volna a
íeIvorrulási tervet, elfogjírk u romárrok. A fog-
ságtran hiába vallatják, csak akkor roppan
össze, antlkor a rottrí,tt tisztek között ott
látja tnegbízóját is, aki őt útnak indltotta
ErttéIyból, RátIöbberl, ho95, tórbccsalták.
feldrilt idcgtillapotában tnilrdent bevall a

rclttrán ezrcdt,§ltek. ilícgblzójrr a szörrrl'ri
lcic1llczús lratírsára örtg5,ilkos lesz. Szilágl,i
lrrliát t()t{sáÉtrlr vctik, raboskorlása alatt :i
szerencsétlelr, nlagysr títseokat ápolja És
r,lgasztnlja ltng},aii lclkületdvel. I!g.v napon
új foglyrlt hozttak; Szilúgyi Irnra Guiclóra,
n- vólbÉi,rryjeli)ltjére isnter nz új títszbalr és
fölélctl lt sznbadsírg ut{rtí vágl,akozás*.
lilőkészítik fl §zökésiik íltját. Yalólran allra-
lorn nyilik a tnen*külésre. Guldó rnegszerzi a
felvonulási tcn'ct, Irma móg kiszabarlítja az
cgyik túszt, de jótettér,cl a saját útját vágja
et: nem menekülhet el Guidóval. Irmn
setrkit sem akar vcszéiybe kevertti, nragára
válla}ia a haditerv ellopásának vétkét.
Rukaiestet elíoglalják a központi csapatok,
Irntát kivégzik.

Ez. a di'rab cselekménye. Érdekfeszító,
}ebilíncseló tóma, Akkor is elisnreréssel
kellene szólnutrk a darabról,'ha a tartalrnát
telieserr az író képzelettilágq teremtctte voIna
me§, ,le tiirtélrcie nem mese, igaz história :

az iió lrosszas buvárkodás után delitctte íöl
Szilágyi lrrna hósi élettörtérretét. Szilágyi

Irrtln tisztn és jóságos lelkc, a haláltme(vel,ó
hősiessóg rag},ogásábau áll a rrézrj elótt,,
A szírrrtt(i megtrldása még§elr} egyoldal{r ;

az írti nenrcsak arra tiirekedettt hogy §zilágyi
Irnra lellii nagyságtlt hatrgsül1.ozztr lri,
hqtrem nrűvészl szeInpontból is jó nruukát
végzett. A szerepl6k mínden lépóse, a drán*
mindeíi tíl()zzfilata, megokolt: terlnószc-
tesen bekövetkezó escményekre és az emberi
lélek tijrr,,Énveiru vczethetó vissza.

szilágyi Irlna ártatlan alakja lcgen<lává
n)írgaszto§ult, a bacuaí túszok körébcu.
Hozzánk csali Possonyi munkássága révólr
jutott cl a hire. Azt rnondják, hogy szobrot
íognak entelni etnlékének. Megérdemli, tlc
nli úgy érezzílk, bogy Possonyi szllrnűvc
tcljesellllcn és méltóbban áldoz Szllágr-i
Irma emlékének: a szobor csak az alakját-,
a ruháit, az arevonásaít öröklthetÍ meg. tle ez
a színrnű valósággal életrekeltette előttünk
§zilágyi lrnre egl,éniségót és íöltárta hősi
lclkdf, lrogy példákónt álljon a rnagyarságt
előtt' 

§'-a K-n)

Kerékpáros pott!]ún rr sdrospalaki Rókóczi uúr elótt
(Szmahuk L, telu,)

őnsÉGEN
Holdfényes, tiszta, t|tkos éjtszaka,
Halkan §obogva folyik a Galya.
A mesélő erdő holdfényben ra&/og, ,

Hallgatom a'mesét és boldog vagyok.

Á zúgő tölgyes titkokat rne§él,
Mámoros lllatot hoz erre a szél:
A tábortűznek pernyéje met száll,
Pihen, nyugszik a sok dalos madár,

Alusznak régen már a cserkészfiúk,
Ébren csak én vagyok és a szép tejút,
Sziklák a holdfényben csillognak el6
S a zászló árnyéka óriásra n6.

Oly tltkos, oly csodás, oly szent ez az é!!
S az erdő szaya: értelme, oly mély!
Nem hall|a azt más megl csak én hallom azt
S szívemb6l e rege dalokat fakaszt"

Most ls bennem él
s dalokat mesél
Holdfényben csillogó szEp tábori éj!

Kövesl Pál 146. sz, Réval cs. cs. s6v"

FILJK !

MEGNYIJLTA VAKAclÓ!
Tanuliatok rzórakozva t Olvarntok ió köny-
veket ! Néhány olyan könyvet aiánlunk ltt Nek-

. tek, amiról ?nnyire résdetesen az iskolában
,nem tanultok, de tárgyaík a tökél€tc§, korszerű
műveltséghez, a hazafia,e érzés elmélyüléséhez
hoizátlrtoznak.

BAKTAY ERY|N DR.: Háro4székt6l a Hlmaláiálg.
A l00 éve elhúnyt hányatott sorsrl székely kutató, Körösi
Csoma Sándor izgalmasan érdekes, regényes életra|za 304
oldal, §7 képpel, fűzve 9.60, kötve 12,.80 P.

§ZTRÓ{AY KÁtFrÁN : A ve3yérz ver.enyé a tcrmé-
3zettel.
Mindjárt sokkal érdekesebb lesz a kémla, ha azt a könyvet
elolvassátok ! Megtudjátok belólc, hogyan lesz a tejb6l,kó és
szövet, a leveg6ből dinamit és m0trágya, a íekete \átrányból
a szivárvány minden szíhében tündöklő festék és gy6gyszerek
töm€ge, hogyan készül a hajlékony üveg, cellofán. műgumi,
műbenzin és sok-sok érdekes dolgot, l84 oldal, fűzve 5.ó0,
kötve 8.ó0 P.

VArDA PÁ|. DR.: Ma3yar íeltalálók.
Tudiátok-e, hogy a távíró, telefonhírmondó, helyb6l íelsálló
repülőgép, torpedó, gépíegyver, rohamcsónakqotor, dinamó,
transzformátor, benzinporlasztó, é|t6renyő, gázálarc és még
egy egész halom nagyhordere|ű találmány ma8yar íeltalálók
agyában született meg_! A 336 oldalas tostes könyvet éppen
l00 ábra gazdagítJa t Ára fűzve ll.óll, kötve t{.ó0 P.

KEÖPE vlKToB DR.: Japán két arca.
§zínes, 6rdekes rltleírás az egész vllágot bámutatbaejtő leg-
modernebb nagyhatalomról, Ara 52 íényképpel, díszes kötés-
ben 14.6O P.

MARTA EDQUIST: Észak gyormeke.
A lappok ma ls olyan életet élnck,-mint öseink, mikor Hazán-
kat elfoglalták. Vadászat, halászat, pásztorélet a kenyerük.
llllk annylt tudni legészaklbb testvérnépünkröli amennyit
ez a svéd vándortanítónó róluk elmond. l92 oldal, füzve
§.ó0, kötve 8.60 P.

Mlnden kön7v külön is kapható, könyvkereskedé-
§§kben é§ nálunk ls. Ha mind az öt könyvet egy-
szerre veszltek meg, 8- P-s havt részlctre is
kaphat|átok. Rendclések íeladhatók Budapest, lV.,
Húzeum-körrlt_|3, l. em.,l. alatt, vagy teleíonon ls
t8-,í,í-ó4, vaty 18-77-37. számon. HarznoE
idótöltést kíván Nektek a

VoRosVÁRY l(lÁDÓVÁl_t-Rmr
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Anyónrasszony kaíonúJa. Ugy hirdctik,

bogy katonavígjáték. Lehet. De nekünk
míndenesetre az volt az érzésünk, amikor
&tjöttünk a mozlból, hogy a füm készltól
a, egész közönséget míndenestól enyhén
§zólva bár€íyúnak tartják. Az egész fllm
csupa ,,vlgjátéki ötlet". Egyéb aztán vajmi
.kevés van benne. Olykor a iól bevált ötle-
tet kétszer ts el akarják sütni, pedig mele-
gítve csak a káposata ló, tréía §emmíe§etre

. §em. Lát§zík, ho8iy mlnde!áron nevettetni
a}arnak, ami még nem volna baj, h*-nem
zetllolnák az egész filmet tele ,,jó bemon-
dásokkal" és lehetetlen helyzetekkcl. A kis-
ígényü. nézók meg lehetnelr olégedve a íilm-
mel. Fejlett€bb fokon l§ nev€tnek az emb€-
rok, de a vélemény azért mégís csak marad :

Ennyí pénzért sok}al jobb íilmet lehetett
vdlna készítcni. Szyl.

Makrnnoos hölgy. Cirkusz a vásznon.
Minden valószínrlségtól elrugaszkodva törik-
zízz^k a törhetóket, tombolnak a szereplók.
,Amikor azután néhány ,lmagyar nóta" is
megjelellit a tós8yökér képviseletében, nos,
a&kor m4gunk is maidnem könny€kre ta-
kadtunk az elérzékenyúléstól. Csak e8y téve-

, dés van az esész íllmmel kapcsolatban.
Nyáron, 38 íokos hőségben lehetóleg hütött
néz6téren, ..egye-íene" alapon végígnevet
akárkí eííélé bohóckodóst. Most, a lószezon
elején . . . most is végignevettilk, de most
már ígényeínk íenntqrtásával. De ba a mé-
lyen tisztelt közönség ílyen íílmet akar,
akkor $egérd€mll hogy meg is kapjt". 

e.
Maíyar kívóneághnngvomsny. Hogy kí-

vánsághangvelseny, az két§é8telen. Ho8y
magyqr, az már nem llyen biztos. Egy szé-
kely tréía meg e8y ,,ízíg-vérig mqgya/'(?)
balett, no meg 4z elruaradhatatlan magyar
nóta -képvíseuk a magyarságot. A többi
szám ugyanrígy lehetno egy, te§zem azt,
ízlanü kívánsághangverseny müsorán, mint -

egy mq8yalén. Lehetne mondaní, hogy sok
. kátona-slá8er magyar, vagy legqlÁbbi§ ma-
gyar vonatkozásrl. sehogy §em tetsrik
nekünk, amikor ezeket a kétségtelenü

jrremes érzelmekról szóló dalokat jazzmodor-
ban énekllk. Akármennylre iő iúzlet' az
,,rij világ" vfuását tangóba csomagolni,
még§em illenek össze, AzutáD mégvalsmi.
Tlrdjuk, hogy nem a IVí. Cs. íilmi§mert€tései
logják megváltoztatní a magyar íílmgyár-
tást, de mint nézók, annyit megjegyezhetünk
talán, hogy az ilyen revüíilmek (nem tar_
talom: stllus szempontjából), sohasem íog-
nak úgy sikerülnl-nekünk, mínt ott, ahol
na,gyobb anya€[ er6k állnak rendeüezésre.
Á színészek tudásuk legJavát adják. Lege-
nye! állandósuló eltünéseít kíssé már sokall-
tuk a vége folé. §zyl.

KöNYYlsMERTETÉ§
Dr. §züo* Imre ,,Kalanilozás a Balolonon".

A közeli n4pokban jeleník meg dr. §zücs
Imre piarista-teológíaítanár, cserkészparancs-
nok könyve: ,,Kalandozás a Balatonon"
címen, Á könw egy vízitábor keretében
írásban és képben is meglsmertetí az olvasót
a Balaton és-környékének történelmí, löld-
raizi. természetlsmeretl és néprajzi treveze-
teisé'geível, a balatonl vidékkel, állatűlág-
gal és helyí szokÁsalval. Bemutatja a könyv,
hogy az Új próbaszabályzatunk által meg-
&ívánt sok írj ísmeretot, hogyan tudja a
cserkészvezetó érdekes élmény keretében a
íírlk számára könnyen elsajátíthatóvá tenni.
A könyv október 15lg kedvezményes áron
iegyezietó elő az 5 peng6s elóíiietési díJnak
á Magyar Cserkészmozgalom 46,310. számú
rrostai tákarékoénztárl csekkszámlÁiára való
befizetése útján. A könyv boltí áril P 6.-
lesz.

l,íagyar esorkószvezotők könyve Ir. A
cserké§zcsapat élete. Szerkesztette vítéz
T€me§y Gyózö. (A Magyar Cserkészmozga-
}om kiadása.) 428 oldalas vaskos könyv,
amely a vezció állandó se8ítótársa és hasz-
nos tanácsadója a csapatvezetés nehéz,
felelősségteljes, de nagyon §zép munkájá_
ban. A hatalmas anyagot három részben
harmínc íejezet tárgyalja: I. A cserkész-
csaDat. I[. Á csapat belsó élete. III. A csapat
a sZabadban. A-könyv a csapat alapít{sá-
tól kezdve végigkíséri az olvasót az éü
munkarend elkészltésén, az összejövetelek
tartásán, §zolgáIatokon keresztül a téli és
nyári táborok megszervezéséig, A könw

'üggeléke 

'a különbözó szabályzatok és
csCr]készintézmények i§merteté§ét tartal-
mazz* A tartalomjegyzéket végignézve
látjuk, hogy níncs a csapatéletnek olyan
kéidése, leladata, arnelyre ez a könyv ne
adna íelvitágosítást. Tertnészetesen a vez€tó
lelkesedését, önfelÁldozását, példaadó Jó
munkáját nem lehet könyvból tanulni; ezt
minden vezetónek ,,kívüról" keII tudnial
A pompás könyv boltí ára mindössze 8,50
pengó. Megrendelbetó a Levente- és Cser-
készboltban. (V., Na8y §ándor-utca 6,)

Cserkósz szolsílatl szabólyznt. (A cserkész-
magatartá§ irányelvei.) Kiadja a Magyar
Cseikészmozgalom. 80 oldalas kis zöltl lüzet,
amely a legküönbözóbb esetekre és hely_
zetekre nózve utasltásokat tartalmaz a
cserkész helygs magatartására. Az öt íeje-
zet címe: I. Általános alapelvek. II. I!ía§a-
tartás. lII. Szolgálat. IV. Csapatvezetós.
V. Füg§elék. A tartalom nebány pontjának
clme: CserkészJellem, cserkészíegy€len, öItöz,
ködés, nyitvános szereplések, őrszoIgálat,
versenyek, zászlótartások, szolgálati kürt-
és sípjelek stb. A kís füzetet 1-1 péIdány-
ban mínden c§apat megkapta. További
péIdányok az 1 pengős önköltségi ár elözetes
beküldése mellett az Országos Parancsnok-
sáEtól ígényelhetók. (V., }§agy Sándor-utca
6.)

§orakozó. A bajat 157. sz, Damjaních-
csapat havi értesítóje, 4'oldalas csapathlr-

adó müvósril rajzú íejléccel Szeptemberberr
léoett tt. évíolyamába. A parancsnoxr
bévezet6 uün a ciapat nyÁri tábori emlékei
következn€k (Két- hét a Kárpátokban,
Dunal vtzibortya. Bglatoni túra), majd
csapatközlerhéniek zárják be a kedves liis
rltsár tartalmát. A lap felhívja olvasóit,
íileüenek eló sqiát keiesrnényükból, va8y' mectakarÍtott pénzükból a 25, évfolyamába
léoÖ Macvar C§erkészre. Köszönjük a fi8yel-
m'et és á- megértó segítsé8et!

ÜZeN A MAGYAR CSERKÉSZ
N.Z., Kl-cvárrta. A képek sajnos nem a leg_

iobbak_'ícv csak kettőt közöItünk. Ha van-
hak széoi-ényképeitek. küldjetek l _ T. T.,
Ioolvstld. Grátulalunk'a küIönbözeti üzsga

"2éd 
erldményébez. Jó munJ<át a gimná-

ziuinban t Jókivánságodat köszönjük l Mirrd, 'a nécv írásod meqiélenik l - A. l. I!íint
vertÓE: tgen lók. DÓ sajnos, nem közöljük :

Ielkük. §zellomük nem €gészen qz, amit
a MCs. §zer€tne l Cserkészeknek való témá-
val kellene próbálkozni, biztosan sikerül. -,L. S.. §zonÖril. A ,,Moót kell az erós kar"
c. cikket ném közöliük, mert a másik csapat
szereplése cléq kedvezótlenüI van beállltva
és a- íiúk bírálata elé bocsátía a mósik
csapat parancsnokának eljárását. Ez pedíg

- agy:e - a legyelemmcl nem egyeztet-
het6 Óssze l A rejtvényt átadtuk a rejtvény-
rovat rendezójének. - G. A., Dger. ,,Magyar
halász" c. verie sajtros késón érkez€tt, most
nem idószerú. Ha van kész írása, kérem,
küdiön mutatóba. Törekedjék egyszerübb,
szóÜrá8nélküli stílusra. Higgyje eI, több ha-
tást íog elérni vele ! - K. K., Bp. ilíester-u.
38. A íényképek ogy része elmosódott, lnás-
része trllságoian ,,cllentétes". A íények és
árnyékok trllzott ellentéte rontjq a hatást.
Egy€t hozunk l .- V. Pól, Dunakoszt. Kö-
szönöm a küldeményt. A,,Neand€rvölgyi
ember" c. ver§ nagyón szép, de tnkább íel-
nóttek laoiába való. A..Jánoska" november
elsejei számunkbqn jön'valószínúleg. Prózát

- elvben - §zívesen íogadunk, kérem,
küldje be. Szeretnénk, ha egyszer önmagáról
is írna valamit, itt nem cikkre gondolunk,
csak egy baráti levélre l - P, J. ő. v., 820.,
Boeskay. Ahogy elmeséled, nem volna cél_
szerú, közölni még kevésbbé l lrj máskor
olyan tár8yról, amit tryugodtan közölhe-
tünk l - F. M., Bp. Böszörményi-{rt 36/b.
A,,Fénrt" közöliük, a többit nem. A,,Fény"
1944, rtájus l-i számuIrkban Jöl, télretettük !

MEGHlvó
A Magyar Cserkészmozgalom Állatvédó

Bizottsága október 4-én d. u. 6 órakor a'budapestí községí §zilágyi Erzsébet leány-
gimnázíumban (I.,. Mészáros-u. 5) nyílvános
besiámoló ülést tart, m€lyr€ á pártoló tago-
kat, az állatbarátokat, a cserkészcsapatok
és üák állatvédószako§ztályok képvíselóit
ezrlton is tí§ztelettel meghivjuk. A beszá-
moló keretében mú§dro§ §zórakoztató ünpe-
pélyt tartunki' "ÁÍegqf,rű aerúÉórzr HINDEN MAGyAR csERKÉsz KEzÉBE !

lrillllólr hrraúlirh Jbndórn
moecláeldó.l.l l Drrno!.|
t.ó?t mOl mcgblzhatóro ór
tr[.!cn tájdalom nóíkül hail
LreÉelbb ór lcadu{rdi$b
Grokoláda.
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Buröngola, ö csillagok birodal*ábön
A táborttlznél már csak az izző oaráas pislákolt aszürke

hamu között, de a firlk nem voltak álrnoraÉ, a nótából sem
fo_gytlb még.ki,,s a.szép augusztusi éjtszaka is ottmarasz-
talta őket a tűz körül...

4hosy énekeltek, tekintetük a hamvadó parázs tűzpiros
fenyébe merült, de közbe-közbé végigsétáltátták szeniüket
a csil,lqgo§ égen, minól öregebb leít- az e§te, a csillagok
annál merészebb fénnyel szikráztak.

_ Bgyszerre csak egy fényes pont rohant le az égen,
n:ryá v.ék9ny csíkot hagyva.maga__után, mintha az égbolt
sötétkék boltozatát akarta volna-fölhasítani,
_ _ Mindez egy pillanat alatt törteat: csillaghullás volt!
Nég,y fiú szólali meg egyszerre,_ Láttátok?! -

Az egyik fiú azt állította, hosy ö rlgy látta, mintha egy
olyan csiliiág hulrlott volna lé, aÖÓtyit ttOlU meg az é{en
ragyogott,

De a többiek máskent vallottak.
Végúl a parancsnok úr döntötte el a vitát:

- sohasem láthatunk olvan csillaeot lehullani. amelvik
eddig szabadszemmel táthaló volt, La egy ilyen csiliag
hullána rle, bizonyára szörnyü káta;znőfátjáCrui elő a m'i
világunkban. .

A fiúkat nagyon érdekelte ez a kérdés, az is lehet,
}osy u. ,,nom.{.d próba" crillagászati pontjához akartak
l§m€reteket gyúlteni.

A parancsnok úr sok érdekes dolgot elmondott még
a csillagok titokzato§ világáról és azt ls megígérte, hog}
a tábotozáts után a csapat meg,látogatja a csillagvizsgálót,

*

A Svábhegy oldalában - nem me§§ze a híres Normafa
emlékétől - épült a csillagvizsgáLő intézet.

_ 
Mikor belépiink az intézet parkjába, az első benyomá-

s.uqk az, hogy már a csillapizsgáló kiilsejében is van ialami
érdekcs titokzatosság. A legtöbb tudományos intézet egy
aa5y épületből áll, dé itt, ahoÉy szétnézünk, Éárom különböiií
nagyságír kupolás épületet halász ki tekintctiink az esti
szürkületbő].,. A három kupotás megfigyelő épület a park
kütönbiiző részén helyezkedili el.

__ A ^legnagyobb kupola felé vesszük lépteinket, meri
villanyfény szűrődik ki a beiáratán, Ahogy közeledünk az
ép, ülethez, 9g_yqz€rre csak azi vesszük észié, hogy a kupo-
lája kettéválik és széles rés nyílik rajta!

Csodálkozva szemléljük a kütöriös jelenséget, de nincs
idónk soká álnélkodni: áegérkeziink a inegfigielés helyére.

8.

Nagy, köralak{r terembe jutottunk, fejünk fölött a
nyitott lrupola boltozata.

Ez a csillagász birodalma!
A meg{igyelő, terem közepeir hatalmas, több mint négy

néter hosszrl távcső terpeszkedik egy vaskos vasbeton pil[é-
Ten. Máp sokan. hasonlították ezeket a nagy csillagászati
távcsöveket az ágyúldtoz és valóban a nag}inéretúségében
van vallmi félelmetes, hogy a megnyitott kupola nyílásán
,át a Hold felé szegeződik,

* Látqatás a saábhegyö csillagaízsgálőban -

lennie, mint

Kulin György dr. tanár tlr kalauzol minket a csillágos
ég rejtelmes világában. Kulin tanár urat nem kell be-
mutatnunk: népszerű könyve (A táacső uilága) sok baráüot
szerzett a csillagiiszatnak, Két üstökös viseli az ő nevét,
Kulin Györ5y.az egyetlen magyar csillagász, aki üstijkösö-
ket fcdezett fel. . .

Szerencsések vagyunk: ma holdas este van és így alkal-
munk nyílik közelebbi ismeretséget kötni az ,,éjtszakai
vándor"-ral.

A csillagász bepillant a távcsóbe ér megelégedéssel
állapítja meg, hogy pompásan látható a Hold!

Mi is odamerészkedünk a távcsőhöz, belenézűnk ég
felejüetetlen kep tárul elénk. í8,y sokkal nagyobbnak látjuk
a Holdat, mint szabadszemmel. Hegyek, völgyek és kör-
alakr1 kráternyílasok csipkézik ki felületét.

Amíg szemlélődünk, elmondja a csillagász, hogy a
Hold örök társként forog Földünk köriiü, mindig csak az
egyik felét fordítja felenk. Rég kihalt égitest, levcgője
sincs és ezért a földi élólénvekhez hason,ló áet nem létez-
het rajta. Kisebb a Földü;kí!él, csak azért látszik olyan
nagynak a többi égitest között, mert közel van a Földhöz,

A Nap már jóval nagyobb égitest a Földnél. űgy
alkothatunk fogalmat a Nap nagyságáról, ha elkepzeljük,
hogy a Föld csak akkora, mint egy parányi mákszem; ebben

3z 9setbe.n , a Napnak körülbe_l_ül olyan nagynalt. kellene
lennie, mint egy narancsnak! Ha egj,sáer eljútnánk az ég
valamelyik csilüa6ára, a Napot is -éppen oiyan parányi
fényes csillasnak látnánk. mint a többi -coillacot. A Holdatfényes csillagnak

a Napot is épperr olyan parányi,
nk, mint a többi oillagot. A Holdat
kat nem is láthatnók. A Föld a Nao-és_a_ Földet i._a b.olygó\a! nem is láthatnók. Á Fötd a Nap-

tól kapja csillogó fényét. i*
_ A csillagasz új égitestet vadász számunkra; Jupitert,

a legnagyobb bolygót akarja bemutatni.
Egyszerre minden megmozdul! Mintha egy elvará-

zsolt boszorkánykunyhóban lennénk,.. A szétnvitott ku-
kupola forogni kezd-a fejünk fölött, egy gombnyómásra az
óriási távcső is elfordul és az egész pádlózat fétemelkedik
velünk együtt a kacsalábon foigó vár meséje jut
eszünkbe.

És mindez azért, történt, hogy a csillagii,sz az fubolt
másik r&zén ragyogó Jupiterre \iányozza i távcsöve"t . . .

Jupitert szemléljük, , a ,,bolygók fejedelmét", de nem
sziporkázó csillag többé, mint ahogy szaliadszemmel láüató,
hanem fényes körlapként túnik éienk, úgy mint a Hold,
csak kisebb méretben. Jupiteren nem láthatunk heeyeket,
völgyeket, hanem vízsziite-s csíkok teszik változatossá' felü-'
letét. Körülötte fenyes pontokat látunk. A csillagász föl-

- Azok a fényes pontok a Jupiter körül, a Holdjai.
Jupitert t t_ tela kíséri éppen úgy,"aÉogy minkei követ a'"mi
egyetlenHoldunk. ,- :

^ .. Jupite1, ú8"y látszik, megrlnta hosszas nézelődésünket:
felhő mögé rejtőzik

A Ú., Éolygó után érileklődünk, azt hallottuk vai"i'"
mikor erról a bolygóról, hogy szab{lyos ósátórnátcat látni

Hasonlítsd össze a MCs. előfizetési díját a különféle árucikkek árával !'
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a fe}srínén ús gllbiil arra leiretnt kövttkczttrni, hogy élii,
lónyek t4_knak rajta ós aiiok építttták.* Va]óban, clről ;i kéidésr:iil egv irliiberr sok sző
e§eti *- .rnagy;u"ázza a csillgász, * de kideriilt, hogy a
nagy, rrrodern távc*óvek nenr igaaolták létcaésüket. A,,li{ars-
csatorn*k" hite rn4 már a trirténe;lenré!

Á távcsőről vtllt szil, rrr_egkérdezzük, hogy csiilagvizs"
gálónk .fólszerelése ine5állja-e i vcrscnyt " t liit'atai .r'illug-
vizsgáüók míiszereivel?

A csillagász válasza nregnyugtató: a fiagyal csillagá-
§zat ]épést tud tartani a kütföldi államokkal, A távcsövek
értékelésénél rrem mindig döntő tónyező lrtrnériiik na6ysága.
Miuól nagyobb cgy távcső átmérője, annál tóbb csilÜg lát_
ható benne. A svábhegyi csillagvizsgá}ii legnagyobb- táv-
csöve 60 cm átmérőjii, tehát közepes nagyságú, de kisebb
távcsöveink is sokféle értékes munkiit tesznek lehetővé.

A magyar asillagászat gazdag nrultra tekinthet vissza,
már a XVlIl, százaclban három csillagvizsgálónk volt, a
;legrégibbet t 7S5 köriil alapitották a nag}szombati jezsuiták.
Sok magyal csil}agász ós íizikus szerzett dicsőséget kül_
íöldön a magyarságrrak turlományos íölfericzi,seivel. de csak
a tudósok isrner,ik ezcknek a nagv ntagl,aroknak a nevét.
pedig illene. hogy többet beszéljünk róluk. Cavalloni
|"erenc dr.. a halnrinc évcs koríli;an elhírny,t csiliagász
évekkel ezelőtt újsá$cikkekke}, tanulurányokkal, rádió-
diákfélórákkai hívta fel az ország és'elsősorbarl az ifjúság
figyelmét ezekre az isrnereflen. <ti vatójában világhírű rna-
gyar lángelmékre. §gyszcr majd a Mugyar Cierhlsz is
sorravesei ezeket az elfclcitett nagy lnagyar- tudósokat, most
az érdekes adatok helyett csak ,."§y rnégtepii kis történetet
mond_u.nk el,az egyik rnagyar csillágá*zról. 

-

F§nyi Ciyula páter nevét "is ciak a tudorrránytis körök
ismerik ma, pedig a maga korában lríres tutlós voit, Egv-
lzer Kínából küldtek neki egy levelet'a következő cimzéssel:
,.P. }ólryi, Eur,ópa", Hz a'-lcvél ilyen hilinvos címzéssel is
tljutott hozzá, nrert külíöidön i,il isrnel.trk,

A tnult században a Gellérthegt,en volt osillagl,izsgá^
tónk. A szabadsá§harclran Henzi osziiák iábornilk ai'intóiet
távcsövcivci ligycltettt a mag)ar hrrnvédscr.cgck hadmozdu,
latait. A csi}lagvizsgáIó a bárc.;k lilcl,.lzate lett.

A m.uli saázad hetvenes évei}ren e6y ógyallai {öld*
biltokos. Konkoly-Thege Miklós saját köliJúgéÖ' csillagvizs-
qálót__ építtetett és intézetét az államnak-' aclornánfozta.
ógyaila,.a trianoni, szerződés következtóben húsz évig cseh
megszáliás alatt vrrlt, Csillagászainknak sikcrült az értékes
nrÜszcrek_ egy részét megmenteni. Ezeket a mÜszereket
azután a Svábhegyen alapítótt csillagviesgálóban helyeztók el.

.t.

... A iegí_jnvcsclrb jllócsillagclt, a §zíriuszt mutatja be a
rsillagás_z. lVlost azonban cgy kicsit csalódtunk, §z á csillag
ncni ]átható r agyobbnak, áint szabadszemmel!

- Csak e btllygókat látjuk fényes kör-laptlknak
mugya.rlizza a csilIagász, _ az állócsillagok olyan szédűletes
tár,ulsígra vannak t6lünk, hogy még a iávcsövek nagyításán
át is csak csilltgó pontok máiadnak,

* Milyen me§§ze van tólünk a Szíritrsz? * kérdezzük.

- Szíriusz a hozzánk legköeelebb levő állócsillagok
eg-yike,_de.nrégis_ _sok ezerszerte távalabb van, mint a bJly-
§ók. (Jupiter, Mars, Szaturnusz stb.) Porrtosan. kilenc
íényév túvoiságra van tőIünk,

- Mit jclcrrt ez a ,,laikusok nyelvén"?
- Ez ,rirrryit jelent, hogy a máloópercenként 300,00{i

kilonrótert haladó fény kilenc év alatt-iut el hozzánk a
Szíriuszról, Ezt bizony könnyű kimondanl, de ha elképzel_jük. ho_gy a fény milyen óiületes sebessbggel r.lhanj eI-
kópesztíi ez ,a távolság, Gondoljuk csak el, hogy a l'énynek
,egyetlen m,írsodperc elég arra, hogy Földűn}i'kerület'ének
hét és félszeresét befussá és ilyen iiédliletes száguldás mel-
lett is kilenc évre van szükségé, hogy a Szíriusziól eljusson
hoz.zánk! |.§ts, minf emlitettük, á' Szirius a legközelebbi
állócsillagrlk közé tartozik 

*

. Nent..zlvarjuk tovább a csilIagászt . . . Ivlost, az éjt-
szakai órákban kezdődik az ő munká-iuk. Nern könnyű dológ
a csillagász. hivatása, tólen is nyitoti kupolák alatí dolgoz"_
nak; s<rk-sok nrurrkába, szímítájba kerüi egy-egy tudimá"
llyos_cretlmi,nv megszületése.
. . l)e egybcn győnyörű szép hiv4tás a csillagírszat: a csi}-
lagász távcsör,én keresztül világok születósének, életének,
halá]ának lesz e tanúia,
, . , Sétánkat. be fejezvé a csillagász az Andromécla ,.csilIag-
kö<ire" irányítja távcsövét. Búciúzóul még odaszó} hoezánÉ:

- Ez a csillagkiid közel 70C| ezer fényévre van tőlünk,
Pr,ibálunk némi fogalmat alkotni errói a valóban ,,osil-

l;rgászati" s!.ámrőL. . , Árpád fejedelem kb. 1023 év elött
halt meg; Ktisztus Urunf 1943 év elótt szűletett,Betlehem-
]:err, ",, Platon a görö5 bölcs kb. 2370 év előtt született, a
kínai falat is több mint 2000 év előtt építették . , . De mindez
kevés 700 eeer év történelmileg nem- érzókelhető, megíog-
hatat}an rnarad számunkra.

Az Androméda csillagról 70ű ezer évig száguldott a
{éll,..9 csillagász távc.sövéi§, a csillagász mosi úg,"látja tzt
a csillagot, áhogy 700 ezá éwel eieliítt léteeeii'... 'De ki
tudja rnóg milycn nrérhetetlen csillaqvilágok ]ehetnek az
Anclr,lmcdán túl. a világcgyetem vógielcnségében?

,4n,!s a m3gyar csillagászat multjlinál időztiink, úira ki<Ierült az éu
és tovább folvtat}iatiuk óitszakai bi
rangolásunkat' a csiliagok- bir.odalmá-
ban,

l eremtóJére gondolunk, valami na§yot}
kifejezőt szeretnénk mondani, de 

-csak

mindennapi imánk szavai jrrtnak aj-
kunkra: ,,N{i Atyánk, ki vagy a meny_
rryckben . . ." aargha Kúlnán

Az Átdromeda_ktid A §vábbe§yl retlektor A Nagymedve spirÁlts kóde
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. t,Magyar Cserkész" 1!X3 június 1; sám.
Verebök ós tlnlót

A §armischí állami uraddrvédóintéaet 1911. év! 1ü. számú
röplapja közli $0 lévktlőodu 8 éve§ rr€gíigyelésónek credmé-
nyét. Az elsó években a legtöbb odút v€rcbc& fo8lalták el § }i-
úldórték a }rasznos árekesmadarakat, A mosligyelók euulán a
verebek szaporodásám& korlátoá§ával elérték, ho§y végiil a
cinlrpíészkek száma íelülmúlta a yerebekét, Bzzel egyidejítleg
sikelúlt egyrészt a lovárkáJ.t, má§ré§ut {it Yer3be& által okozott' ínez}58azdasági károk&t i§ lénye8esen csökkeníeoi. Megint €yszer
bei8azolódott - mondja a.ie}entés, - bogy a ,káros veróek d-
szaporodásával csö}kerr. a kivánalos, haszrros é,nekesmadarak
száma és íor.dítva. Nagyon tanulságo§ továbbá - mondia }é-
óbb, - bo§y & ré&óbi óriási veréblétszám m€llctt §z ara-

, *zolók kopárrÁ rágtáli a fákat, ó§ töméntelen más rovar is kárri' §ltotta a iyúmölcsóst, Mo§t, 8 év után pedl8, a verebek szÁmá-
náIk srédülete§ csökkenése. viszont az érrekcsarrad,arak elszaporo-' dá§n után, rova,rkár alíg észlelhetö. A cinkék'basznossága any-
nyival nagyob,b, mert kizárólae rovaro&kal táplálLozDak s n€ín
dézsrilálják meg a baromfleledelt, meg a eáb6át. Ha ehhoz a
lrivatatoi t!émet mo§ál}epltáshoz még b.azzáiúzzfik, hogy honí
megíigyelések s&erint a trágyadombról-trá8yadombra szálló vcréb
a §oiomíi, sortib é3 más háziállatok lertózó betógsé§cindk 1€g-
vesredeknesebb te,rjesztóie, a}L,or indokolva látiuk, hogy az
áll8tYédelcm miért ngm veüeti pártíogásába a vereb€t.

Bodrossl Lslos

Bizony nem hittem volna, hogy valaha is szót emelek
a verebek irépes családja mellett. MÓst, íme, mégis bekövet-
kezett ez a c§oda, bár-nem igen hiszem, hogy haszna lcnne
bel6le akár nekem, akár a hálálraítélt c§iri-biri népségnek.
Melléiük állok azért, hátha jelölnck majdan és hálából a
képvlielök listáján az el§ó önálló verébállamban és még majd
vihetem valamire. De az az ér-
zésem, ho8y ,,addíg várni köll",

_ ahogy erTé-,,Szögedébe" mond-- já,lr -és odáig sok víz lefolyík a
Tiszán.

ószintén §zólva azel6tt ma-
4am §em szerettem ezt a lár:
fuás, szürke nép§é8et. Sok kelle-' metlen dol§ot műveltek velem
sok esztendővel ezolótt, amikor
móg Pe§ten tapostam az utat és
naobnként az Eskü-tlton Buda
felé igyekeztem. A szürkiilet
versenúrett már a koromtól feke-
télló házak falaival, hogy.melyik
sötétebb; a §ovány, beteges pla-
tánok pedig békélten tűrték.
hogy éjjeli fekvöhelyüket ren-
dezgessék ágaik között a lármás
verebek. Hangos csivitolásuk
belevegyült a villamosok és az
autók -zagásába s ilyenkor a fá'k
környékét óvatosan kerülgették
az oko§ emberek. Mivel napon-
ként me8tettem ezt az utat,
gyakran kerültem nézeteltérésbe
velük és' természetesen én htiz-
tam a rövidebbet. ..

De régebbröl is kísértenek
kellemetlen emlékek. sok-sok
nyarat töltöttem falun és bizony
számtalanszor hajitottam kőda-
rabot feléjük,.hogy elijesszem a
tolvaj tfusaságot, amint a kuko-
ricacórék elraktározott készletét
déz§nálták csöppnyi lelkiisme-

reItrrrrlalás nélktil, valószirrűteg arra gondclván : jut is.
maratl is. De trem oda Buda ! A d<llogtalan, ingyenélö
ttépségeü senki sem szereti l- * Hess, te csavargó náció !

' Láttam őket az asztagba hordott gabonát lopkodtti,
söt azt is megértem - bár §ohsem hittem volna - hogy
d lábonálló btlzakalászon himbálódzott egyik-másik és rigy
szemezgetett a földfelé konyuló, nehéz kalászból.

Leglöbbször haragudtam reájuk. bár akadt köztük
az évek folyamán egy-két barátom is, mivel szörnyen
barátkozó népség. Ez atény is azt mutatja, hogy a ktvételek
erős{tik a szabályokat.

S most mégis pártjukra áltok anélkül azonban, hogy
kétségbe vonnám Bodrosst Lajos közleményét, valamint a
garmischi madárvédőintézet megállapításait. Két§égtelenül
igazuk van. (Meg az is lehet, hogy okosabbak nálamnál,}
Miért, hogy mégis szót emelek a verebek érclekében, mikor
magaln is valahogy rlgy érzem, hogy olyasfé|e az egész,
mint a veszett fejsze nyele, amit a Tiszába hajítottak. De
azért ennek ellenére mégis megkísórlem.
. A házamat gyümölc§íák koronái öleük köritl. A falak

és az ágak egé§' alagutat alkotnak § az idei, dtls termós
lehűzza a fák karjait, néhol egé§zen a földig. Az almák
itt-ott már ökölnagyságúak és vigasztaló ígérettel kecseg-
tetnek, ha az őszre gondol az ember. Alig van férges közöt-
tük, pedig permetezni c§ak egyszer tudtam az idén. Arány-
Iag kevés a rovarkár a többi évekhez viszonyltva. Sokat
tün6dtem, mi lehet ennek az oka, mert hiszeu a korai,
meleg tava§z a férgek pártjára állott. Aztán sikeriilt meg-
fejtenem a talányt. Nemesak a kék, meg a széncinkék
bogarásznak újabban a lombok között, hanem a verebek, megvetett, kiközösített népsége is. Tucatjával szedik az
egy-két-három centiméteres hernyókat. Á levelek között,
a hajlékony ágakon nem tudnak megbírkózni velükn össze-
gyüjtik a csóiükben, íöldreszállnak -§ ott fogyasztják el
olyan jóízűen, hogy §zinte magam is megkívánom. Nap,
mint nap, §zámtalan veréb keresi fel fáimat s azóta meg-
becsülö szemmel nézegeLem hasznos tevékenységüket és
fátyolt boritok a multra..

Szerintem a verebek olyasféle §zerepet töltenek be há-
uunk táján, mint a macskák. Kárt is okoznak, de hasznot is

hajtanak. A ,,ml cicánk" §zerfö-
lött veszedelmes Dortéka l Alkal-lött veszedelmes portéka l Alkal-
mas lélektani pillanatban [tja a
baromfiállományt, vadászik az
énekes madarainkra, dézsmálja a
padlások, meg az éléskamrák élel-
miszerkészleteit. Egyik-másik
annyira beleéli magát az eledel-
§zerzé§n9k ebbe a módjába, hogy
teljesen' felhagy az egeré§zé§§el
vagy csak mint műkedvelő végzi,
miként a váro§i ember a horgá-
§zá§t, nyaTalás idején. De azért
még sohasem hallottam zokszót
emelni a macskák ellen olyan ér-
telemben, ahogyan ezt a verebek-
kel seemben teszik.

Vagy ott van a vakohd. Min_
dig tigy tanultam, hogy rendkí-
vül hasznos állat. Minden gazda
haragszik réá, de én is s ahol
lehet, irtják l<íméletlenül. Miért, ?
Trlrásával tönkreteszi a legelö-
ket, a vetéseket, a kertek vete-
ményeit, virágait. Több kárt
okoz, mint hasznot.

Szegény verebek mégis egye-
dül hordják vr{llukon az embe_
riség ellenszenvét é§ kimondták
a halálos ítéletet felettúk. Egy-
ideig még magam is haragudtam
reájuk. De most igyekeztem hely-
rehozni és jóvátenni hibámat és
ennek. ollenére súlyosan érzem:
nehéz igazságot tenni a földön.

ütvúry Fgrene

RovATvÉzETŐ : FoDon ÁnpÁo

(Jtthlfuz álbül le,.U.}

A M agy;r -C§erkés,z előfizetési ára",,4.50.'pengő. (EgL összegben
V_állalatoknak, iosi §z§mély€knek egy évre 40 pengő. Egyes §zárn

küldendő be l)
ária §0 fillér.
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Főeeük igv,

Egy liter hídeg vízba tegyűn&
3 evőkonól Frqnclr cítróricr&tívétAmit íőrtél, cdd ir meg !

Kénye.s, ótelekbsn válogatóo fiú voll az dn Jóska
bnrátom. §fikor lrcrirathozott a cscrkészcsapatba, többször
megfenyegettük ót: ,,MegállJ, a táborlran majd móg a koar§ás
levect ls meg koll onnetl 1" * ,,Me§ is fogom enni * szóIt
llyenkor, * nc htgyj$tek, ltogy tényleg olyan válogatón
vagyok én, mlnt ahogy azt lrlresztelJlr rdlatn".

Teltek-rrrtiltak a hónapok. Csakhantar vógóre értílnk
g tan6vnek s nem aokkal ezután megkezdódötí a táborozás,
Kíváttcsiak vo]tunk, valamennyten Jógka vlselkedósére.
A táborozás sls6 reggolón kávót és vajaskenyeret kaptunk
reggelire. Mirrdenkinek ízlctt nagyon, Jóska azonban g
kávét ]ttsarűnek, a vaJat avnonak telálta s egylket sem ettc
r1teg. Á tízóralra kapott lekvároskenycret ,,Jaj, az odvas
íogamba rllcllt a lekvár l" telhtáltással a szakácshrrz vlssza-
yt!!_e. (ItOsőbb tudtuk meg, hogy nlnco ls odvar foga,)
.uélDen netlr evett semtnlt" Rrlndenro taláIt klíogást.

Igy nrent oz nóhány naplg, gmíkor elhntároztuk, ttogy
JelontJiik az esetet a páranósriok úrnat*. §lhatórorááurrilít
tett követte. Iiste a parancsnok rlr parancskioaatásra hívott .
össze benntinkct s a pnrancsok kiosztága után ar ogése
cnapat JetenJótében megltérdozte Jóskát, hogy mt aa ika
dtvágytalanságárrak. Jóika elpirult, majtl kifrbbant : ,,Fa-
rancgnok tlr, kér.etltr a srpkáci nem tud'íözrrt, poctCk éiele.
k_et,kévlt napról-napra, én azokat kóptelen' vagyok nreg-€nlil. ol},an íözésl tudományom nekem is van, mint -a
szakácsnil< l"
_* ,,§aóval te fóznt ls tudsz'| * saólt a parancrnok rlr.

"_,Iiá_r: 
fiti|t" * folytatta, _ holnap Jóska iőzt az ebérlei,

ő talán igbbgt íőz',, Jóske savanyri képet vágott, <te szóiní
ttem _mert. Il!á,suap mór korán iogge| ott sórénykedett afionyhábalt, fózte az ebédet, mely zölctbablevesnek és
mákostósztirrak volt jelezve. Vógre eiérkezett aa ebéd lrtelc,
§tlfior megláttuk Jóska ,,mürtelt'', órlásl ngvctós íogott'et
,bonnünhcl . A zöldbablavcgngk novezett Díros. uinrikAr
tóben_ fóltg föit, egészben levő zöldbabhüvetyet<'tíztr'attaÚ,
a nákostészta pedig uJjnyl vaetag, cu}íozatian, clarálatlan
mákk&l beszórt rnetólteklről állott. A nagy haliota közben
elkoadtük kinlrálni ütomes{itt : ,,Arntt tOi:tet, *aO k ine§,
amlt főrtél, sdtl is meg t'' Jó*ka* szeretett volnn a íöld aÜ
oüllyednl, olrelyett aaonban mtndkét készítruónyrlhöl trároÚ,

szoros rep§tát kellott nregcnnieo s rr&Tanc§nok tir büntetö
határozata s*erlnt, §ttól ltezrlve Jóska mirrdent $c§ev§tt
a lecko hntásÁnak ererlmónyéül.

Multkor találkoztam vele, panaszkotlott, ltogy lrrár
két ér,e, llycn nehéz ólelentlrcszerzósi víszonyok között 6 a
szakács B,,caakazértls|' nagytáborokbarr.,,§zóval nrár turlsz
íóznt ? * kórdoztctlll * mert azelőtt ncrn i§err tutltál.
§nlékEzel még arra az §§etre, *mikor ,,atult főztél, orltt is
tneg l" ktáltáoaittk köaepette három csajka levest és tésetlit
kellett . megsnnetl ?" Oly mogorván nézett ekkor ríttrt,
hogy kénytelsn voltattt sleive elbúcsírzrri tőle"

Tótlr Tlbol

Nlom*tott forrl,r Hyomdrl Mülntózct ö Klrdóvlllalrt fi.,T, rnílynyomó lrödorló3ápoln, Fudrpcrt, Yll, Dohánputce l1.
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C§§nKÉ§zB{rl,Tl|A|t
8nnrba §óln ; * És ez az irányt{l ntindig északra mutat ?
§poétl:--HátDer§ze,
ba'nún trótu l-* trlo akkor nellt ye§zoln mcg, mort rnit

csinálok, ha például délre akarok mennl.

fi ffi&ffi wffim Wil§

MtTnú
n § T. v., B[

0l0ilÁ[
l{ l,T Í n 4.

Pglciii bít'l *-"

értattr a frrgadhuz,
I}qsuüt l|utrl;

tyúkszememről !

FOG{}It\,0§NÁL
}íit orelitasz, hiszen tnég hr:zzá scrn

* Alrhoz netrt, ullenbgn seálljolr le a

§lÉ{} §IiKI Á1,1 §nut§n*
Krrlrt : -- \'eÉl'en tojást íiatrtlúr.
ttOprri'$lt;.]'Á rreni. A rrrultkrll ls rr rrérrit,ől vcttcrtr és

háromlla csirke volt"*---ii;k: 
-*- Nn ós ? A csirke drtlgál:}r mint e lüjá§ l

m&mmn
I{aphníú:
BUDÁP

tl()vÁ ,lDJ-{ ?

tllü órlás ! -- A lessikerüllebb ícslményemet jótókony
cdira §zátrtam, ilIit t(,t§áik ajánlani, hová arljanr ?

írrlllkus (rrtogorván) : -. Ajándékozd ítam a vakoii
inlózetónek t

*i
l

wn


