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hangszerben, gramo|anban és i auíttis-
ban a legolcsóbb és legjobbl
Brrdnpeot, Jr., I.ánchíd-rr. 5

R EJTVÉnyrr
A megíejté*eket levelezólapra

trv& ü.köv€tke?ó oímre küldtétekl
.llíagyar Csorké*z reitvénye",Budn-
pe§t, V., Nagy §óndor-rrtca 6.

Behüldésl haürldól 19llÍ}. nov.30.

Tudnlvrlók:
Ta*aréko§kod! póruzel, anyag6al,

ldövel, Dz rád is vonatkozlk l csak
a jevel&óhpon bo}üdött meg-
íeJté*eidet íogadtuk el. (Pénzl,
papírt é§ borltókot takarltasz meg
ezáltal),

MegteJtéseket több etáírá§§9l, pl.
őrs vagy rnj nevóbon nem íogaduuk
ol, mlndenki l5yekezzék §&iát míig&
megloJtonl a reJtvónyek€t és egy,óni-
le8 beküldeni azokat.

Felesleges a reJtvények nevelt,
clmelt vagy magát a rejtvényt
meglsmótelnt. Elegendö közölni n
r€Jtvóny számAt és qnnak meg-
íe'tóné.t, Flgyclnron ktvül.hagyjuk
azok meglettésót klk a lap meg-
csonkllásávql eg},es klvá8ott ró-
szeket küldeuek be.

t|ltycn rejtvénycket küldjünk
be közlér cél|ából:

1. Öllctes, rllszerü te8yen.
2. Í.:rdckc§, lehető|cg caerké§zvonot-

kozásrit.
3. Rcjtvényeink tárgyót tőleÉ n

mag},ar óletből, a magyar tör-

ténelemból és íöldraJzból vc-
!|yil}. M|ndenekelőtt hazánkkal,
4e pedl5 a külíölddel íoglal-
kozzunk.

4. Szórakoztatóak, éppen ezért nc
tünchezek le8yenok !

5. Mqgfejtós közben tanuuunk is
belólc.

6. Á íonüek miod vonatkoznak a
ker§§ztréJtyényekre is, ltt a íel-
tétel mé5 az is, hogy a reJtvóny
ilres (tobát Bzöv68nólkiili) ríuzát
ff nyomdal solrszorositás cétldból
tussal hüzzátok kl és a hel§es
megoldást pedlg ! (kettó) pel-
dányban mcllókellétek, A Xóz-
lé§re bckiildölt kópreJtvéDyeket
ug},ancsnk trtssal kószítsétek cl.

Az l94t novembc? 1.1 }.lagyar
Crgrkész rc|tvényelneÚ-

me3fc|téscr
1. Hdrckóptelon§óg, RgyhaDgúság.
2. Mindkét vonat esyenlő üYol_

súgrR von Budapesttól.
3. A bal levéltőI íelíeló, a jobb

levóltól po{tig balltlé haledj.
.í. DÉ!,IBÁB.
5. MAGY]{.IicsllRKÉ§Zl{
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r\z ábráról lránytélekópperr ol-
vashatod le a ,,Pató pál ű'Lt ?

§. Emclcter t*l{ny
1. Táborban 

'ó 
vele barátságlrnlr

lennl.
2. Krtszó növéDy,
3. Yilágháborrl§ hlres repillónk

volt.
4. Pl. 1848-tól - napJalnklg.,
5. Idegen rzóval szé§egyzel, íel

Jcgyzér.

1. §zA2. szA3. szA4, §zA5. sZÁ

ó. A világ lc6kónnyebb
betűre|tvénye ?

KA;*K
7. Tolo3atós

MÁrU§FA
}IÓDI?ANI
FÁLTöI1ŐHo§
]ltr\KRANCOS
KIÁLTÁS

A lontt *z:tvRkat Jobbrtr vagl,
balra toloÉntvo olyan lrclyzcthez

'uthstunk, 
hogy P§}' fiiggrilegos

sorban ogylk hlrcs nrogyilr l1,1iIll(
vezetéknovót olva$hútJuk.

I(OR * ÁD - JÁR -.J ltl, -* Á ".*.

A_Ai§ó*Dil§*-IrA_,
nlK * MIG,* KüT: TÖ.

Ánít§átok fumét ös§ze ezt *
14 részre;,szakrrdt köumonrldrt !

9. Kercsztrcitvényl. DGtcktlv llkol.
, 4_gazdag.bankárt mogányosan úlló vtllájÁban meggyttkotvn találták. A gyttkos vakiszínúIcg
drrlakodott Áltlozatával, mert a tall tlló óia elmozdirlt hclyól>ól és megállott. .\ Irelyszlnl vlzs-
gÉlat szerlnt 11 óra előtt 5 porcet mutalott.A g}tnúbfl vett lna§, ktre a rendórsóp gyanakodott a kórrlésos ldőrc, 1l órlira máslrollétet
tudott iggzolnl. Azonbnn a nyomozást v9zetó dótektíY megílllapltotta, hogy a gyilkossá8 utón (aml
7 óra elött 5 percc€l történt)-az lnas azóro nrrrtatójttt f1 úiúrrr tolta'c[őrc, hog}, a vlz§gáliltol
megtóves§zg ós ó crre ez ldőponba móshollótet trrdjon l8azolní.

ilIlt sondoltok, hogyan deiült ki a c§elá§, lll. a gMlkossáB igozi ideJe, melye az lnas már ncnt
tudott máshollótet lgnzolni ?

3. Dun*_Tisza mentén

I)u6ó Jnni llttrálrrnk cmlékezelból ler|ljzfllli. ít
J)unil ós'Iiszrr közcli.bcn lí,r,ó vór<xokat, Iralysógc.
ket. Dc úHy lól.§ák, crnti.l<czcte moglnt csalt, rrtert
ltt-ott u rrrJzu nrirrtlrlt Jlenl e8}-ozne n valósággnl,

Keressótek rrreg a lrl}llikttt l. -

lrtzszlnté§ s 1. .Idi
plerlel. 4, 1]cstri,irz. 8j
Családtag. 1O. Íirt,ékcj
1l, Kö§zönt6 gz.ó, 12;
Nóz. 14. .. er egylk
rrng1,on ró gl r,írosuuk;
15. L. }a. B, Z, A. l7,
T{ózápolószer (krém :
kr.). 10, liedvc ntrrlie-
sen,11. Kötőszó betü-
hiltítval, 2íJ. Számnórli
2:l. Nern íöl. 2.i" tt§ó
1rtá[ YaD. 27. Ylnl
rróvérty. 98. Yás$ról
ellentóto, 2t-}. Gaz,
fickó, enyh*bb hlíeje:
zóssel. ]. Fiiggőlclles:1, Gnz-
rllsírHi cszköz. 2. (]sa-

}ádlenntártd (É * Á);
3, §óshahii .r\ntrtl. S;
§zzel kezdőük a zár;lat. 6, Nenr orrA.
lrettlhürívrrl. 7, Ölr,
!}. }íagyarok Etclkö?
el6tü ós hazójtilk. 12.
I.etlob. 13. Á r,álasztó
czt csinólJfl" e§}, lretű
kllrnÉl,ástival. 15. Luk
nópicsetr, 16. vorrgt-
kozó névrnás. 18. Fon-
tos szcrvilnlr, 20. Tör-
tdng1. 22. Téll rnha.
ReJ1rúsk. kózé tsrtozllr,
2J. Ingovány. 26._Re
llrt'r szal,íl. 2?. Etc-
ltrknól nólltitlőzhetnt-
len.

l, l.rllIyen vlrág ?
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xxv. ÉYF. §.szÁM

ha aludt,

. Nen blrom q íckuőhelact..,ha madas a rrárna (ha nuha.
ha alacsony), a_kerir_élry d€iékaljat, (rnát a p'uhat nÖm titrja),
a paplant, a dltnyhát, a pokrócot. ha szúr. hn nehéz.. a
taharót, ha könnyü, A f(itöit tzobát (n hideeet). Nem bliok
elaludni, ha n szomszdtl szobá}ran éc ir villan:v ivapv beszél-
getneJr), (ha uí.azom, ha nyitva vafi' az ablaÍ<,'tra--szckerekjárna 

_k 
az utcÁn, ha macs}ák nyávognak a tttön §tl,.

És nem öírok napirend szortnttanulnl. dolcozni. Leveletírni, íogalmoznl.,,N-ebezcbb'' könvvekct'olvÖsni {l. Kar-
lltguzi l). Némctct, íranciát. latinl rnegtarrulni. A'szabadtdöt lógás hel.yett önképzéssel. barkáelolással ecvtrnütni.
I{isebb testvér:elmmol foglalkoini. A család keaüéCrt ter-velmen változtatni. Jókór íelkelnl. Idejében terettttni.

fis nem lrírom *zt, nem bírom aít, m€8. amazt"
Y_alld he, kiskomám, hog}- cgylk-másik ,,nenibírottr"a tyrlkszemedre lépett. igaz-Ő-t
pedig az életben na§yon sokat kell }rírnt. §s mlnól

többet bír valaki, annál Fónnyebben mászlk Át a nehóesé-
geken. Van olyan kemény leiény is. ald ncm is mászik.
hanem szökkeir, sőt repül: eZck a fiyóztesck. El}rtszed-e,
hogy ha csak kissé szirórrlbb volnál ÖÚmasadhoz. könnr.eri
kigyógyíthatnád muíádat erynéhánv llvÖn bolbnd róssr
szokásbóI. Mostanában ugyafr-az éleli ez*a nacy állatseelí.
dít6 szoktat le bonnünkeü'á ttimepeg'nirnntr*iiót. ltóxtiriit.
cgerkészeknek, pedig €gy-egy j0 [ator a szanatórlutnrrnki
De azért résen kell lcnúünk és hol halkabban. hol nedip
erélyos dobbantással le toll tópnünk a maíunÜ kölöirceit]
Hozzátartozlk ez az,emberebb ernber"-sélhez.

Mert a versenyíutás szakadatlanul tah és a tompó
egyre gyllkosabb,lo§z. Aki nom hailandó menváInl a rtódÖl-
getett kölöncettöl. az íeltétlenül lerfuarad ós a-bálva közenén

Pffr!111",Éoli[lrhatja 
n íejót, mint egyeseti a palacsfita,

Huí, Íuj j-Le * kötöncökkel t Elok tú.

,

tt§E§§.m,
VELŐ SY BÉLA

l9{3. Nov. l§

Tehát kczdiük l
,rNembtrom l"-rrNe3ü
blii-romm l" például a

nál tartunk, nem bjrom
a rövldrc nyírt hajat és
csak lapátszerűro nö-
ve§ztett körmökkel bl-
rok tanulni. (Különösttt
íontor ez a klsujjamolt,

mert ez az olegancia Csim}61gg62dix 11

_Nerrr óírom ételben a.le_vesi "1mótnget, langyosat), nNerrt óírom ételben a levest '(mólnset. lancvosat). a
§,k9t (spegPtot, .sárgarépát, keil<epo§ztát, iOÍ-- áótn-f ő ze lék et (sp enóto t, *áf*"iui,ili'i -,ffi ii§§i'ár,' 1tty:

Porlót t l,, a íótt tésatfikat, a-.lejet (ha rryórs, ha

§tElBs,zERKE§7T

ha íorralt, ha * mtt tudoin én.'iniliiniÍ.-airliósnúiÁi
f{esp! (a só_sat), ami vqijal (zsírrirl} készült,'a kÁvót (csnk
íeketón, ceak f
cukorral), a rl
stb., stb.)

ódesct (a sósatl. emi vaiial
íeketón, csak fátvollel sihrt
cukorral), a rántottát esak

vqijal 1zsírrirl) készült. a kÁvót (csnk
] szűrve, esak'langyosÁn, csak kocka.
tt esak lrígan (vajjal, zöldpaprikával

Ac§i ! Bcllorrd kerrd, báű§l !
Kl lrallott még ilyet:

, lábra kötött kölöncök-
kel verrenyt futni ? t A
mesebeli Méríöldlép6
me8tehette, mert külö'n-
ben hamarosan ktfutott
volna a térképból, ,de
rendes halandó llvesmit
nem cselekszlk, '

Nem-e ? Megteszed
azt te magad is, édes
kiskomáml Meg aPista
is, a Jancsi ls, a Ferí ís.
Majdnem rnlndenkl, aki
rendszerint elereszti a
íülo mellett ar 6. törvóny
másodtk részét. (Hosy
is szóI az ? Szerk.)

Hogy már ilyet, ne mondjak ?
Pedig igenis, mondok l Sót bizonyitok l
Ide hallgass l l{ivatalos rlton jártam egyszcr több

kotlégával valami kls faluban. Egy jósá6os örcg riéni vóllalta.
hogy ebédet készít számunkra. Ráhagytrrk, íózzön, amlt
]ehet. -Jóval dél után, farkaséheeen teierlcdtünk az asztal-
hoz. A nóni behozta a2 első tálat : iófélő paradlcsoml,eves.
Valami metélt is vott benne. Boldogan m-erítünk, egyik a
másllr ut4n. §át §gy§z§§e kiíakaii valaki az alvógen:

.- Drága nénikém, minek tett hele metéltet ? Igy kép-
telen vagyofr megenni i Legyen szíves, szűrje le nefiÖm. l .

Néma fejcsóválás a többség részéröl, * Yalami hrisfélc
következett. Azzal nem volt más baj, minthogy egyik zst,
rosnak taláIta, a másik a kölesből készült. rlz§liörltést fur_
csálta. A harinadik tálnál kitört a botrány. Képzeld --
pala<lsinta volt l De nern a közellátásüsvi rniniszter csanta
h botrányt, pedig tlgy §zcmre is jutotttgy-egy kopoltyÜra
öJ darab, bóvcn cukrozva. Hijjnyc l nem is jó rágbndblnt.
Am e ,,paraciicsomos" bácsi rákezdi:

Nénikém, reméIem, hogy nem baracklekvárral töl-
tötte meg ?

rer.ofr*Prúo§y 
neril, Ialkem t Finom, íriss barackból íótt

- Aijai l Azt képtelen vagyok megenni l Ha nincs
klnt üre§ palacsinta, hát kaparja le vagy kettóről a lekvárt.
Ncm bírom másképpen. . .

- Bolond kend, bácsi t ._ fortyantunk fel erre 8z
ostoba kényeskedésre' valamennvlen é§bosszankodva kebe_
leztük be á pompás falatokat.-mta Ő-kenvessége a maqa
levakart té§ztáiva] nyavalygott. Meit art mógórtI az embe-r,
ha valaki nem bíria-a saüönvrlt. mert sok a" cvomorsavla.
A mástk undorodili a zstrbarirlsió dol{októl. iiiz mostaÉÁ-
ban keveset íenyeget t Szerk.) De hoÉy valalil a levesben
a metéltet. palacsintában a baracklekvárt utália. az mÁr
kész bolondéiia l Mesterséges megnehezítése a má{a (és sok-
szor mások) életónek. Kölönc-kö:tés az élet nagY verseny-
íutásában. Nincs igazam ?

- De Jgep t Csakhogy én mlnd a kettót boldogan
mego§u€m. Csak anyu ritkán cselekszl ezpket.

No csak várj l van esvéb is t Eléd terecetek ecv csomó.
életből vett tüiörcsereflel s egyíkben c§aX mÖ§tetoa á
magad ábráaatát is. . .

való járást, télen fi
mele§_ebb tökfedót stb,,
stb. És ha már a dlvat-

ll'
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Kedoea fíúkt
Iuoat ,mutrt 72 éoe, lwga ceerhégz Wtem, 12 lwssaú esaterrdi-

.az .élet._sofutt, a jó Ieten oeaetett, de mlndlg ega eaónt'Iagá|útt cól, lebegatt 82eúpn előtt, maggar eserWea\ÓŐadalmai Íet-leln éa eat be teell tartat*ttt, §ok-ósolódás, örörn-ét búnat ül
h,araott ót o l,el,hernen, eolcigor dlltom úőioUt anaúiiáarclt,
,,rytt, + aalnfuga_rylnddg azt éreztetn, at&t hdtam 

'r"liÚÁ
: Igeűl Baitdrealm! Áaétt,'tnert eeerWez ooltatn & az ía
oaggok. Négg éue a l*nllédség köteláltében, egaenraluíidbaujdrok, s-rnoet nínt hít:!.tdaoe holnegu eeoládlorv Wzaűt, aánlnd,m teoékenúséget*ban ér*em, nuaett a cserkéaaáúb
Miszönheteh.

A.eok ngótí naggtdbor, a oízüthr&, a ncagó fuíborolc, a
Itírá,ndul,óaok, !ótékok, íőaés stb.. .. tvöIe él,etre egy lall,emet
.totras?tat,tak ltl bennanr: aa íhök rwgg@r cserWut! Cserltész
aoltaln és aaguok! Bűcake l)dggok ene tnínd.íg, hoga e*rek
mandlrutottt nrtagarfu" wert h,a- uoltak oll,eneégetm, etőaebb ool,t
bewúlt o lüüadés t:ógga ée ereje, mlnt a megallcuods.

Ü$iem nelttek, fi&ggar ceerlréez bstaérelc, lcttututlh ltt .

y oluar aza1,I,enben, ah,bgg aat a |ogú.ahnunlcban ,neg-
fogad,|uh,

Miutdn bíleerülúünh aa lelcolóMl, azétszahdd.tu*k, külőn-
bőző vldlgtikra tnentünk, de íi,aelpm lntgn ésaakról a bonoéd
caeútésa testoérelrrl nellébe*: ét, ét |,obogt bennünk a ccerhész
saelletn, Enert élnl kel,|,, rnett nagaarolo oagautúc. Mlndent a
lsetWspetnak höseönbetel§l §oho netn beateta llger ollógogafi
eat, t*lnt éppe* a mon ídőben. Víasza,emlékeaem, rtlhot hartw-
d,llcr,s, *éguedíhes díóh ooltam, rőold, nad,rd0ba.ri ugttütuttk,
lnbogott a haiunh, nosol,uőgtunh Ist héh ege olatt, sütött
4 nup, a fuIfugan odrtulc parancenohunh ft|tttilen nozdulaűt,
ftggall tor,nogaa]wrlatok, |őzés, klrdtdulás, rőaseggliitég, éa a
Iegeaebb: ttíbttűz.

Moct lg érzem eat a ttata\,oa lendülatet, da ideal,ízlntnt, aa
ő:?i*!" s?qtnbe. néaésti, aaerQtiem filttdent, embereket, tertnésge-
tet: Iatentl

Welwd lcöezürheter'r csetfuéezet, Iugg mlnil tttálg ea neg- ..

esdcsao?ozódatt bennatn, hogu lgua.wa tudtam ffiaradaú, hogg
tnegmarad,t berneln a iaUoíaaeÍ-t*ii"lőŰ, nllmt kéa'q há;-
bm Wcsúatunh oz letentől, a lapt6l, a baltd.rlafulctótr, attól,
hoga llueu ló ctdtWaaak matodlaottutút,

§a a sae1,1erra ,ú,'znoat trs h|tat, etőt ét lútaúóet.
M,awar cwúoéezek, csüggeüire nem lelut soherlefi. oh. Mu

ggor hatotwtiszt oagaok, de büaalén nondlw|oltl, trost 
'8 

csef.
Mea szetlambúl, éleh éc telleezteni |ogQm aililíg, aníg Mt lca.
rom emel,ttí htdam.

trtaggar, xatona, aaelkésal Mert mí níndanugían ,bagwr
hatoria-csarhésrelc .oaggur*. Etőstfr,lürrh meg lúübettn hrwtúntt
a m.Ogaaf hatoúa ccarkéw gzellcnbcnl _' Kctcuca Lotcl hadoagy

í'irúk! Magyar Cstrtérzet!
_ Elbatároztam, hogy egyszer-kétszer föllrercslek coraimmal
bennetekel. Nagyou sok mindenről srerctnék.írni nektek, de csak
a fontosabb, a szebb élrnénycimröl fogok egyet-mást elmesélni,
, Most, amikor jó néhániszáz lrilodéterri vapok Édcs lí'azám-
tól, p62gnr$g jutna} a rzép levcntc és crcrkési'Lirándulások. A
felejthctetlcn dzsembori, leienteversenyeL stb. De erzembe iutnak

.szé_p.nyári esték, a muskátlís ablakos magyar házak, a-ringó
búz_aföldek, az akácos,utcák, a patak cso6ógása,,- a pacsirták
énelre, a zizegő nádawk, a folyóvúck morajlári, a íéteL- virágá-
na|r édet itlata, a rnadárdalor erd6k, rzcrctteim hivogátó
6r^va, édesauyám lásy kenyere.,. Éppen most,, amikor
lrom czt a levelet, mondja be a magyar iádió, bogy Fráter
Lóránt e3yik dala köi,etkezik. Fiúk! Nem lchéi leírni,
milyen honvágy ébred lelkünkben. Sorbad kövEtkcznek a szebb- ,

ná-rzebb ma!Í/ar nóták, Igaz, csak esténkint bírjuk fogni a ma-
gyar adárt, mcrt nappal nagyon rcc§et-ropog a masiú. Ni, de
mi ez,., egyszerre sötét lett a szoba, a rádió elnémult. ,.
Riadó l ! l

A riadóirak vége, amikor mcgjön a hír: Fiíllr megjöit a posta.
Azt az örömet leírni' sem lebet. Mindenlti fölugrott §römében.
Bármilyen késön is'jön a posta, azért miadig clmcgyünlt, ha kell,
éjjel is, Ma elég korán jött, mert csak cste hét óra van.

Ati nem tudja, mi a szerctét, mi az, távol lenni az otthon-
.tól" a családtól, a testvértól s az édeg magyar HazátöL iaz jöjjöntól" a csilládtól, a testvértól s az édeg magyar Hazától, iaz jöjjön
idc ér megtudja, ho6y cgypár 8or Bagyar bctü, egy kis lcvélke
mcpnyi raerctetpt, mennyi édességet és \álát lárul d. Naponkint
Lapjuk.a sok ,,K€dves Ismeretlen Magyar Honvéd" mt{szólításír
levelet. Milyen csodálatosak ezek lt aranyol lcvélkélr. iKis diá-
kot, leventék, leányol stb, írják ér küldik cl rzeretetüke| é§ hálá-
jutat ,,barcoló honvédeioknck"... i

A szerctet nagy dolgokra képcs, §zerctet nélkül irincs hit.
S ha yalaki ncm tud szeretni, aaoaL hitc rioórl Szetetn| csak az
tuil, aki hisz írtenben. l

Ncm is olyan régen törtlu.t. Egyil falulan egy fuagyarul
cléggé jól beszélö cmbcrrc a}adtunt, alrinel clsö zaa|ai ezck
vqltak: .,,Csal az paj, hrbz 'év ncm lehet mondani |sten" . . .

Firlkt Gondollozzatokt Képzeljétct el enoek az ember|rel lelki
yilágát. Miudeniitt rzcnny, pirzolr, tetú! Rongyos, &i{ücfzctt, lcl-
kileg-tcrtileg megtépázott embcre.kkcl találkózunk. Valóbaa úgy
élnck, mint ahogyan a töltó is megénekclte: TctWér tcstvér| apát
íir1 clad... úsy Élnek czek, mint a tagadozí állatok, nem-irmcrvc 

Isteni. Papjaikat kivégezték, templomaikat lerombolák l
a hitnck még a uü8,ját is ki alartáL irtani, ,agri a vesztük lecz,
ner1 rstep övéit aém engeö és gy6zelemre scgít bcnnünf;et!

Fiúkl §zerergéteL egymáot! Idckint még aki talán nem ir
tuilott szeretd; az is megtanult szeretni 8 ,rovjct"paraÜcsqrn lát
táo, mert szíve összeszorult és fölgóhajtottl Isicnem, milycn más
ig az Élet odahaza; Magyatonzágon. . . A Szcntírár czavaival feje.
reo bc lcvelcm és b{rcsúzom t6letek., §zergtteim, szeressük egy-
ruárt, mert a srcíGt€t az Isteutól vaB éE uindaz, aki szere! au
Irtcntól szüetctt és irm3ri'ai Istent.

,i Yetcat Gy6rgy tizedes B. 14{.

Ürcnctct: Cscrlész ér lcvente bajtársaimnak, akik lcvelük-
kcl föl&erertek, ezÉton is küdöm szercíetemet és hálámat. köszö-
nöm kpdvcs gorai*at lrjanak máckor i§.

Azt hiszem, mlótg élsz, nem emlékszel rá, hogy a Nap arén változác történt
volna. Attól az ld6t6l kezdve, hogy els6 sutan l áiiörteki reru légkörén, a Nap
éppen rigy ra8yog, mlnt m3. Ellenbin nálunk, a Földön, mtnden a sz-erint váttozlli,
ahogyan a Naphoz fordulunk. lgy |önnck . nappalok, éJtszakák és évsza|ok. Szó-
yal mL a Nlp §zerlnt-igazlodunk. 1

_ _E4b9r{ történelmünkben van ety ld6pont, amikor lsten Földünkre lépett
és kiizénk lött, hogy élle életünket. AzóÉ mlndegylkünk sorsa, boldogsá3a ittól
,függ, hotyln lgazodunk Krlsztushoa Ha hlszünk benne és válogatás nélkül követ-,függ, hotyln lgazodunk Krlsztushoa Ha hlszünk benne és válogatás nélkül követ.
|ii.t< 1l1{aUban, am|ben lrányítást adott, akkor átvezct a halál é|te!én $y út é!€t
hrísvétl ha|nalába. -1

AJándékozd m.t e Földre tött t§t€nt ítiltétlen blzalmaddal! Ö az rgyetlery
solal9ryrá!i.1ó€mbcrl $zmény, tgazítsd hozzá életed9tl Ö

]*fo.íoltlmadt, 
hat*lm& nem köal §eúml, kérd a §é8ít§€ét rüzdilfil§l13:!,l
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IjmYrcLm auÜ§rK II'INN e§*mnrlíÉ§ unüíIímIJ ! "

Azon a napo,n, amiLor §zovjct-Oroaz-
országgal hadiállapotba léptünk, egy me,
leg iúniusi délután a rádió mellctt ütem
ér- fógzült figyclcmnel ballgattam a ko-
:moly, nasyjelentöségü bíreket. Történelmi
nap volt ez.,. A hírközlö már negyed-
óráia olvasta fel az érdekes, ncm min-
den-napi híreket. Az utolsó hír (majdncm
szószerint emlékszem) így hangzott;

,,Helsiukiból jeleutik; A finn öserkész-
szövetsés a következó táviratot intézte a
magyar-csertészckhcz: Ma, amikor Ma-
gya'io,rszá8 fegyvcrt fogott a támadó ellen-
iéisel szembeíi. a finn cscrkészek különös
,rrÖietett.l köszöntenck minden m.gy,af
cscrkészt! Harcoljunk együtt hösiesen, ki-
tartóan hazánlrért, családjainké*, bi-
türkért."

Ezen az eseményekben gazőag, izgalmas
Eapon nagyoo jól esctt neLünk, magyaí'
csérlrészekílek fion testvéreiuk üzenete,

!*aőta, ba rzóba kcrülnek a finn cserlé-
szek, miodig erzembe jut ez a kedves, test-
véri megnyilatkozásuk.

*

A háborrl alőla uakadatlanul dúl, de
finn cscrkésztegtvéreinkról kevés hír ér,
kczett. Nagyon kcveset hallunk és ,olva,
runk rólulr.

Peüg két testvérn'emzet fiai vagyunk.
Mcl kéll igmernünk e!íyoást, a tcstvérnép
éleic, öröme, bánata i'ém tchet érdclteleir
elöttünh. A tcgtvéri gaálakat rijra örsze
kell füznünk!

Erre talán lcgiobb eszkőz a levelezés.
Próbáld megí nagyoo érdckes dologl

Mennyi mindent írhatrz finn barátodnak,
oéldáűl: ccy táborozás után - ö mér bi-
Lonvár,ra k-éveset hallott a Balatonröl, a
Haigitáíót! Milyen érdc}es dolo& azt ir
urcsiudni. horv'a finn diákok mit tanul-
naÉ abbln ii Ósztályban, amelyikbc te
iárlz, vagy milyen crcrlrérzpróbán kell
telytállania a velcd egytorll finn cser-
tésznek. Milyen érdekerlesz, ha baráto,d
riregtrja, hogi látta }Ielointiben cgy mér-
'kózéseo a úagyar játékocokat és talán
.éppen §árooi GyurLától kért autogram,
,mot.

§okat. tanulhatcz ebb6l a levelezésb6l:

A llnnországl magyar órák legkl§ebb tanrtlól

a Rokonnépek Intézetébe, Budapes| XIL,
Márvány_utca 28. küldi el, Ez {rjfajta in-
tézeL Ez évben lrezdte meg múködését,
Zonror Endrc taruír rlr vcietésével. Az
intéiet célja, hogy a rokon népck, finnek,
észtet, magyarok ég a többi kicsi roko-
naink évtizedeg különválás után rljra cgy-
másra találjanak, egynást megismerjé} és
e3ymást megsu erc§§ék rlgy, hogy soha
többé el ne váljanak, Az intézct névtáb-
lájáu, levelcirr" borítékain három tcstvét-
nvelven olvashatiuk az intézel,nevét. A
finn nevet mutaióba lejegycztük: ',,Suku_

kangoien Laitos".
ZoÁgot Endre többször járt Finnorazág-

ban. Elöadó körútjai során összegyüjtöttc
azoknak a fino fiúknak és leányokoak a
clmÉt, akik gzlvesen lcvelezoének mag,ya-
rohkal, A finn ifjrtság körében nagr
örömmel iclentkeztek a levelezésre. zon-
ror tanái úr hatalmas böröndben hozta
Éuza a finn levelező diákok cimót. Az

cgyik finn teáoyirkola 500 lcvelczötárret
vái Masyarorszácróll

Ar iiÍézet buirólkodára folytán már
rolt macyar diák levclét viszi Finnorrrágba
a nosta]'A lcqlelkesebbek a kolozgvári re,
foirrátuc leáiysimnázium tauulói, ilnen
216 leány tevcíjz a finn kislányokkal.

A Rokonnépek Intézctében minden na-
syobb finn iárocuak külön gyüjóbod.
fékja van. Ezekben gyüjtik ösgze a lcve-
lezók címeit. Az intézet telcfoaja ér pos-
táia esymásután bozza a ,klvánságokat:
,,§zereúék levclezni finn diákokkall"
Néba azonban nagyorr i8ényerek a lcvclc;
zök.: A mult héteq például lcvelet kapott
az intézet. egy szegédi. fiútól, aki ponto-
san ltörülírta, hogy egy 14 éver, rzókel
}ékszemú, t63 cm magas lrislánnyal oze,
retnc levelezni Helsinltibe,, . A ,,§zeren,
clétleu flótás" arra nem gondolt, hogyha
oontosan teliccíteoék a klvánsá*át, ak}or
is baj lchetie; aoí§ lcvcle eljút,Helsin,
kibc, 

-áddig a kislány még néhány centi-
méterrel mernóhetl

Finnország'bau szorgalmasan tanulnak
magyarul. Nagy keletje yan a ma8yar
nye-lvtanköoyveknek. Ctajági Dezsó ösz-
tóndíjas nyélvészünk magyar óráira l00
tanltvánv iár Helsinkibcn.

Nacyón-harznos dolor lennc, ha a c§er-
késze[' közűl is szépszímmal megtanulná-
nak fiunül, a, legnagyobb tertvérnemzc,
tünk nyclvén; A -buóápesti piarirta 6im,
náziumLari l90 fiú jái finn órfua, de a
Veresr Pálné leányqimnázium diáltlányai
viszik el a babért ÍS-O fino tanfolyamossal.,

A Rolronnépck lotézcte kelló rzámú jc,
lentkezó esetén önálló finn tanfolyrmot
indít cserkészcL számára. (Ertc felhíviuk
a cserkésztisztek ér férficscrkégzet figycl-
mét ist) A tanfolyam diát- és munhár,
cserkésreknck ingfenes, az önálló jövc,
delmück számára-6 peng6.

A Rokonnépek Intézcténck nyelvtanío,
lvamai nacyon kcdvcltelrl ncmcsak szó-
ánulásbót -áIl ez a tanfolyaurl gyatr4p
vetítenek tépeket a' saéD linrr tájatról,
várogokról. Ha a tanfolyam hallgatói bele,
írnnak a rrammaükába" néháoy finn nép-
dalt tanul-nak frissítöül. Az iotéret olvasó-
termében megtaláljuk a finn folyói_r_lto}
és úicárok iávaftizét A könyvtár állvá,
nvaii o-edic- a magyarnyclvü,' Finnország-
ról szó]ló [önweÉ'köz8tt találunk finn
könyveket is a'haladók slámára, akik már
otthbnosan mozognak a fiun nyelv rltvesz,
t6i között,

Akik finnüt szcrctaének tanulni, szin,
tén küldiélt be iclentlezésüket a Magyar
Cserlrész'rzerkeritórégébe december l5-ig.

i

Bátorltásul cEv szállói(ét íruok le. Eb,
bót_íclt§nóen.k-iireng a áagyar.ér a firu
nvelv rokonsáca:'..Miniáni anioi voit'a vávylle."

,,Mcnycm adott vajat l v6nck".
De eiyben azt is úegmondju}, hogy a

fenti péÍdát csak miot érdekeerésct idéz,
tük. Aki a finn oyclvtól ilyen ícltüD6 hr,
ronlólárokat vát, az csalódilí. Fátagtó
az út i tertvérnép nyelvéue} mcgÉrtéré,
hcz.

De talán írv van ez iól.
Minél rögöébb úton íutun& cl a távolba

rzakadt t€sivér lelkéhei, szlvc dobbanárá,
boz, annál na8yobb szeretettct, enoál iga-
,zabLan öleljü[- maguntboz.

Verylg f,alüfu

fr?El

íinn barátod, ha meglréred, bizonyára
térzréggel ír arról ig, hogy milyen a finnüc82te88er
;pararatfiúk
rc8z&88er lr arrol 18, Dog,y milyen a ltnn
pararztfiúk élcte, milyen virágokat 8zer€t-.
aek a fionck, mclyik a lcghcdveseb} sport-iek a fionck, mclyik i lcghcdiesebb sport-
juk, ha zcrreértó'vagy, taláo cgy-két fimjuk, ha zcrreértó vagy, taláo ca;y-két finn
lépdal Lótáját ig ,elkérbetcd tóle. Ha el-lleDd'at xotatat 13 ,elxcrEelcc u)le. tla €r-
}üldesa Uaíltoauik nÉháry jó magym
folvóiratol bizouyára meriiáddétoz irc-folyóiratot .bizonrf1 mggaj
tébc valami szép }épcrújeá6gal. Bélyeg-
gyüjtó ezánára pedig valórágoc }increr-
bánya cgy íinaországi lcvél.

Bizonyára rolran fondoltatot crre már
régcbbeá is, hogy jó-lennc a finnc}lrcl lc-
velezni.

Mort itt a ió aüaloml
Aki levclczii altar finn cgcrlészeklcl,

diáLoltlral, ai a követkczó adatokat küldjc
be még lrarácsony clött a Magyar Crcrkész
czerlreszt6aélébc:

l. Név. 2] §lctkor. $. Foglalkozá§ vagy
ilkota. orztály. 4. Milycn-oyelvcn atar
Levclezni (néúet, finn vagy mór ide8en
nyclv; magyarul, rajnos, nem lchet). 5.
Éidckl6déli hör. (Cacrhéczct" gpori" iro-
dalom, bélyeggyüjtél, nyelv, zene; rtb.). 6.
Pontos cíEL

A rzcrlresrt6rég a bcértezett adatotat Fbnórar§züá§yrErzróbot,leánydnnáztuebll

aái utaut abból a nqgg káoszbó!, amelp ma a bilágr" uffi{f#Hi 
*uo\

Tu
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.Hár:y.b&ya, iki_tttl iárt h+n_agyával az ópcrencián § nagylolkűen
megkegyelmezett a franciák csás4ának és ígéretet tctt ünniiélyesen. Mária L$4q"! és Bécsben a csásár lstflíójába kartöttQ gyors'íaid&.
azután öfelségével parolázott - még mindú él és ltt-oti'íeliitt daioi
feiét, ho8}, elmcsélien cgyetmást vidézl tetteiról.
,_ ._Költö|e l8l2-bcn született Szcksárdon. Édeap;e iómódú keres-'ksd6€mber volt. Költ6i hailamát azonban édesany;átói, Vatter Zsu.:zsal{tó! örökötte, aki soli-sok hosszú estén'kcráizttí meiiii §er.moketnek és anítgatta öket verseln]. A flatal Garay Pécsre kcriilltm-
,náziumba, ahol élg eszével és szorlalmával csakhaúar kltűnlk. reli'SUU
osztályokban járva már taníwányokrt szerez magának és kereseéve!
íadczi kiaddsainak egy részée

_ Glmnázium végeztével Pestre utazlk é8y.tomre. ltt ct&zör biit-
csészetd hallgat. majd orvosnak készüt. §Ónban hiába mlnden ct{.
aakoltság! A kött6i lálek vlsszahívja Garayt az irodalml pályárr" Ezenr Slyán marad és itt blztosít|a migélhet&éL, Garaynak ntncs klíorroti c8yónisége r ílatalkori tiölteménycln
ugpncsrk észlelhgtók német vari-honl Íök6k íKötecn Vördróe'rtv}
hádsa. A költöl tolmá€olírnak mlnden műhlávil klséiíctczlk * báí,ltyJt l?r_üJ€§n rcm emelkedlk tökélyre, lioá'nar rnqir rctvcscn otvi.
rott költóie lesz.

, Klemelkedó olkerelt balladálval (A dalnak határ+ Etárct lant.
iKoat) érl el. Balladáin azonban erösen ircrhetó a nértet Uhlud hatásj

Leg|elcntóscbb müve, mellycl maradandó crcdmányt éÉ. az
l&{3-ban keletkezett ,,Ob§ltos". ÍaBn ccylk költónknél rjm atáto-
zunk llyen vérb6l és hrtsból való íuríangor1 tóról mctrzc* néolcs alek-
kal. Fuíangia annytra ízeg ér mérsékeltihogy néha Háry bátyJ d clhtir:
sai& íüllentését' Állkóla3 Tolnában élt egy ilyen vllágot iárt obrltos katona, aklt
rrdndenhol ismertck er rncga&áládü am9ire ;ó lovával elnyargalászotr.

4.

. Más .kti,ltcm|nyeihcz képcst szlntc megtévcsrtó a Jáazl könnycd-
sóg, emcllyel Hár/ tönénetit lcpGrgdl. .;,:1

__ .Nagyszerű. mesesrcr0 tómdla meglhlctl klváló zcneszcrz6nkct,
{odlly.|9!*nt,.tkl az,,§bcitor'i-t daláűvé dolgozza írl. Háry Jáűcímcn 1926 októbcr l6{n mutatte be cl6rzör i m. rtn Oeiátrt.
Azóta állandóan m0soron szcreoct. (Eddlr S2-szer.)

_ 1848 tavrrza Grray ezMhci ls siól. Üngoló káhemónycl e3yrrás-
után.látnak napvllátot.-l8.tt-bcn mtnt a Klrhlidy Társaság tfu;e, iínycrt
rz Akadémla tatúEát és ugyanakkor az Akrdémla nagyalávat-itintctí tt.

1 ryPPant_ 3ok munk..,a vlrzontqgrágos él§tkörülrnényck, Ílatalon
mcgvlsclté! 

_e költót. l850.bcn u cgyircmi könyvtár tlrztvlscl6te t*z
§ lv.anraclleg blrtosítve van megélhctérc. E3éizsé3c ckkor mir tcl.
lcccn lcromlott a§ l&á§l zavarck klnozták. Tóth L6rúc - Garay ervlk
életra|zíróia, - így emlékcrlk a költó uto]só évclrc: ,,Kl není cfiie.
kgzlk köztilünk a gomorrl jelcnetrc, mldőn Pest utcáln ilrva találkozott
99t íélv_ak, hgm|lygs,és mtrcvtzgmű, trpotatya s ln}atag léptckkel
ttntortq, lolk dt, dúltrrculetrí íédlval, aki olykor neJc r lyeimekel,
majd szánó öaÉtel álta! ycz.ttotctt, mr;d csák vastai trri'álzttllra '
bÍzta magátl Mosolye íagylrló,, nGvétésc-kínol volt, -kérrzorításában
e halll közcl36 |egével".

Kllcpcven ówcl rz.lótt, 1853 novcmber,, 5.én hláloc cz{l.
hüd& öltc_mcg. §zül6várnora rzoborral r&tr lc kcgyclctét nrgy ílávat
EGmDGn. Dc mlndcn ércnál és márványnál mandcndóbben Órködlk
az clporladt hrnt felett vltéz Joanno Hár, ú§ htrdetl Grny JO"* 

lr1ff.

IGT NAGY IGAZSÁG
Két nagy lgazság feüsmerése kell qhhoz. bocv ember_

módra..tudj beüeszkedni az emberl nagj, kÓZOsségbe.
Ez a Eét na-gy tgazság pedig:

N3m eggedüI én aaggok a oildgon !
Nem én oaguok qz első saméIu t
Haha l nerietsz raJta, hát ézt úgyis mlndenki tudia,

5§J'!ríí";1fltil,:"i,.1rfjr"r,na.v,lü-azságot"r$raíel-f el
pedig nincs ig_azad t Figyeld csak meg iól, a lectöbb

ember (talán te is ?l) tigy éI, gondolkozik, besiét. cseleÉszü.
mintha egyedül ó lenne a vllácon - vaíy. há vannak ió
kívüle ,,néhányan", íeltétlenül-ó az elsó]-iót lecelsó t...

Példákat akarsz ? Tcssék l Azt hiszi, hogy e{gedüI aan
a uildgon ; aki kifogásolja a háborus troilatri'z]asÓÉat és fel
van htüorodva, hogy le_ kell néha mondania messzokott
}9dvenc_ét9léróI, _szóiakozásairól i 9!l a villamos aítajalan
állva felháborodik, ha mindenki Iök raita ecvet-: áki a
$ls.a aptg-csepró bajaitól nem .látja, vagy 'iiem' akarja
látni az ót köiülvevó nyomort és sieirvedé-st ; aki miatt
fejtetón áIlhat az egész\ilár. csak-neúi tósv"h Ú|rnToii.
meleg lakása ; aki sóha jóték-óny, segít6 lélékkel-nem adal
ltozil(,..e§ak_a saját zsebe legyen minél jobban megtömve
stb., stb., stb.
.__. Azt his_zi,_hogy ő 9,z első, sőt legelső személg.. aki sorba-
állásnál dtürohamot kap azért, mért előtte ié állnak; aki
rnegköveteli a ma§a hatalmas kenvéradaciát. tekíntet
nélkül atra, marad-ó a család többi táciánaÜ": át<i etvária
és természetesnek tartja, ho§y az egési-család élete köIÜ_
lötte és miatta forog; at<i tetfibnóroaír, rrá-á parancJnó[-ur
nem ót nevezi ki örsvezetónek; aki lemondjb a Mcs. elő_
ttzetését, ha nem ő nyeri el a pályázat ótio iiiiát siú., Jtú.

Folytathatnám rnég sokáig á példák feÉorolását. de
azt_ hiszem, elég _annyi is ahhoZ, hogy igazat adj nek'em :
§zük§éges volt felhívni a figyelmedet arra a bizónyos két
na_gy iga2ságral Ha ugganis-míndenki tudná és teli-es lelké-
oel dlérezné, hogy kívúle még nagyon sokan vannak a ülá_
gon, akiXre neki tekintettel kell lénnie, akikkel neki töródni
kell és a sok-sok embertestvér közt sómmikép sem ót illeti
\negez első hely, mert sokan vannak, akik érdémeik,értékük,
hozott áldozataik miatt megelózik őt : nem volna Óly nehéi
feladat megtartani az ötödik cserkésztörvényt: Á -cserkész

mdsokkal szemben ggöngéd, magáual szembei szigorú ! *y.

VitaeJoannesHáry
tíásodlkos 8lmnall§ta korpmból tatán rcmmt sc marrdt rlry emlé-

*czctcmbcn, mlnt az accusativussal és az ablatlvuscal |{ró pnjiosltlók
meg Garay János ,rObsltos".a.
,r §.,e|0!Oi.ek_azért,.mert. nagyon kessrvescn kcrültck c agyamba

éc .clsatátítáruk _ 
ideje alatt (blzony sokűg tartott) gyakran keiüttcm

kcllcmetlen helyzetbc édcsapámúal éc -lattn taááiómmal. De háli
&tcnnek, azért crat,mc6tenulÜm és_ még me ls. rlgy olírljom óket, hogy
tudom, mGg€odá]nátök é,té. (Pedig klssó elmÚltam tlzonkét éves.l

.Az utóbbi azért, mert natyon-m.ttctszett .z a íudangos dláli
- blzonyára tl ls llmcrltek, --ikt mlniilg közbctürgcntctt.ia HírY
Dátyr szólt. A dlák slkeréhcz azonban naryban hozzálárutt mrrvai.
trnárom .(|!rosta tanár rtr) iisftönzárc, mcly-izerlnt |utaíombrn réÉc.
*ül rz. a dlák,. akl. megtaqu[ egy n_aglon hosszrl vcnsct. 'Hát én íg kcrül.
tém ö§sz6 !1ár1 bátyával meg a,íurfan3ol diákkal él rzorcztcrrim4am.
nlk cgy íelcjthctetlcn élményt.:
, Az olsó betűtól az utoÍsóig mcatanuttam az ,,Qbrltor''-t, pedl3
ltem kevqebb, mlnt lé{ sor. Hi hltzitck, ha ncm - mérccm ldtta;
az cls6. Dc cz most ncm ts íontos. Csak anuliátok mqr-tl ls. Kcvét
:llycn_derűs vltózze! lchet találkoznl, mlnt Háry bátye vÓla
i E kls diákeplzódnak íelldéz&re ncm kiscbb cácmény szolráhat
okot, mlnt az, hogy vltéz Joannes Háry ebbcn az évban únncptisá-
zadlk születésnapját. He éló emberkéni születlk, valórzíní, mli mcr.
hdt volna. (Mag/arországon kcvcscn érlk cl a't00 évctl.- Dc mtvit
racllemi tcrtct_ öttve_ leplc mcg tündökl6 dellás lónyéve! i vtlágot, í3y
ún6t ma is t.lie3 cgérzségnek Örvend.

né§zlot az Operaház ,,für3r JáJros.. előadúsánrrk t. íelvonásából. (Fotól Vüda M. Pdl)
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HÁ] REGÖ RA]TA!
BÖRVELYl BESZÁM OLÓ

ll.
Barátkozác a faluval

' Beszámolónk íócíméhez alkalmazkodva Börvelyl Barátkozás
lehetne krónikám most következ6 feiezetének a címe,

Akárcsak tavalyi táborunkban, most is cgyesével voltunk elsállá.
solva a íalu vendéglátó házaiban. Bár íela|ánlottuk, hogy fizetünk a
lakásért, kedvcs sállásadólnk idén sem íogadtak el tólünk semmít. Mivcl
többnylre a pltvarból nyiló ,,elsó ház"-br helyeztek. el bennünket,

',, elmondhatiuk, hogy némelyikünknek kétágyas, különbeiáratri ezobája
volt a börvelyl táborban. Aki pedig a báziak közül o§ttotta meg vrlaklvel
lakóhely&, az még hamarább gsaládtagnak érezhette magát, mlnt a
többiek. Mgrt hamaroson craládtagok lettünk. Házigazdáinkat Ferenc
bácsinak, La|oe !ácsinak szólítottuk, ők meg bennünket egyszerűen csak
Laicsinak vagy Abrisnak. A tavalyi táborozók természetesen már ottho-
nosan léptek be az egy esztcndő óta nem látott udvarba, de az úionnan
érkez6k is hamarosan mcgmslegedtek. Egyik regös kománknak búcstl-
záskor azt mondták vendéglátói, hogy ne is menien el, maradion ott az ó
íiuknak. A táborunk közepe táián k,ö'szöntött bo Lajos-nap|a. Mivel hári_
gazdáink köÉtt több Laior is volt, elhatároetuk, hogy íelktiszöntiük
őket. Amint beesteledett, sorban belopództunk udvarukba s egy szép
nagyszalontal kihzöntó eléneklésével kívántunk neklk sok boldog
névnaPot' 

^mennyl 
fűszál van

A tarka mezőben,
Amennyi vízcsepp van
A tenger medrében,
Annyl áldás szálljon
L{os bá íelére...

Ábris kománk házi3azdáia, Erdel Laiol bácsl, kedves feleségével
mlndenáron egy tízpengóssel akart bennünket mega|ándékozni. Sok
szabadkozás és dlsputa után - hogy sértódér no essék - végül is el
kellett íogadnunk az adományt Telepító Szolgálatunk lavára. A íalu
fóbíráiát is íelkösröntöttük, mivel ót is Laiosnak híviák, s mivel 6t egy
lklcslt mlndnyájan házlgazdánknak tekíntettük; Ott, at udvar közepére
,kitett asztalt körülülve, jókedvűen e|dalolgattunk, élvezve közbén a
frissen sült kalácsot, amível Fóbíróné asszony kedveskedett a köszöntők-

nek. Házlgazdáinkkal ki-kl|lrtunk á m§iörg vrgy . izÓlöbé, kulönöccrl
azok, akiknek gyültóterülct. r gardálkodás volt. llyenkor meg-megfogtuk
a kasza nyclét vagy az'eke szarvát, vagy pedig a cséplésnél segOOtéztúnk
. Esyik catljórka komáék udverába három szekér napraíorgó ányéri
hoztak haza. Gyorsan riadórattuk a közelben lakó kómákai s trúzá.
láttunk a íorgó kicsépléséhea Hogy iobban haladion a munka, Laci
kománk íurulyaszóval szórakoztatta a cséplókct. Házigazdánk vlszon.
zárul egy kls várori muzsikával akart m€gtraktálni bennünket. Kl ic
hozta az udvarraazörcgtölcrérestrammofont, de mi mcgmaradtunk a
íalusi han3szer mellett. Mikor kliclcnte$ük, hoty megszökünk, ha meg.
szólaltatja a masinát, a házlgazda íe|csóválva vlsszavltte a házba az Öreg
slágertcrierztót"

Alkalmat kerestünk arra l§, hogy valamelyik hadbavonult katonl
§aládjának segítségére legyünk. Reggell-tornáként jókora halom íát
íűrészeltünk íel és aprítottunk össze az egyik udyarban.

A gycrmekiátékok gyüit&ér iól összc lehetett kapcsolni a 8y€re-
kekkel való fo3lalkozással. Laci kománk rendszcresen tátogatta a fa]ubell
napközi otthont, hogy az énekes gyermekiátékok dallamát leiegyezze.
A nagyobb ílrik podig délutánonkint iztatottan várták ,,Jancsi bácsit",
ho3y vele étyütt iátszhassák csapat-|átékaikat. Az egylk napon büszkén
hirdctték, ho3y Jancsi bácsi tegnap egy-cü €8ész note§zt teleírt a iátó.
kokkal. 8örvelyi családalnk leán/tagialt ir beyontuk a regiis munkába.
ok készítették ct a ruhákag bábol'színtársulatunk srámára, mert pe§tről
csak babafeieket yittünk mrgunkkal. (ltt iegyzem meg, hogy a Cserkész.
boltban kapható gipsz-fejekre cgész |ól íel lehet erósítenl a ruhát, ha
egy árral lyukakat ítlrunk a nyakukba.)

Karcsi bátyánk házigardáia, r3gy látrzlk, na6yon me8kedveltc a
cserkészetet. Egy alkalommal megiegyerte, hogy szívelen adná kisfiát
cserkésznek, ha Börvelybcn is lenne §erké§zcaapat. Mivel mi is táboro.
zisunk egyik legszebb eredményének tartottuk yolna ety faluri csrpat
megalakulását, tapo3atózni kezdtünk llyen irányban. Kiderült, hog7
a tisztelote§ rlr szívercn vállalná a Gsapat vezetését s órsVezet6nek alkal-
mas Íitlk ls vannak a íaluban. Beszélgeitünk tehát velük a cserkészmunka
meglndításáról s meghlvtuk óket a tervezett íöldműyes vozetóképző
táborba. (Egylkük, Kls íLll, azóta már részt is vett a hárshegyi tíboro,
z&on. R. M. P.) Reméliük. hogy a iöv6 nyáron már legalább Ggy óBnyi
íalusi cserkérzt találunk Börvelfben.

_ Most. ahogy vlsszaidézem a felelthetetlen börvelyl napokat, meg
kell látnom, hogy ez a tábor egy úi regös táborozási Íormát krís-
tályosított ki, amely cgyúttal minden cseikésztábor §zámára is megrzív.
lelendó tanítással szol3álhat.

. Az orsrágos rcgösvándorlásokon s hadunk re8ösútiain a1 o_ry{8
sok Íalujában megíordultam. Mindenütt végbement a ,,na3y yaétslál":
a Íalu és a vároiikszere3ölése. Azonban,-mlkor már éppen komolyabb
barátl sálak kezdtek szövtjdni köztünk, brlcsút kellett mondanunk Úi
barátalnknak, men a §zom§zéd íaluban ls vártak bennünket. Csak a
1rYégek".en rendezett regih téliéborokban ültünk meg hosrzabb ideig
ety-ely Íaluban, mely mintegy í6hadisállása volt a környezó szétszÓ,rt
tclepek felkeresésére induló}egöshadaknak. Ezekben a í6hadisállások,
ban megtapasztalhattuk, hogy sámunkra de a falusiak srámára is menyi-
vcl_ maradandóbb élményt nyuithat a huramosabb együttélé§, mint a
csak rövid találkozást biztosító vándorlás.

Most, hot}r a reg<bhadak száma orsá3rzeme öryendetesen m€r
szaporodott, e]iósorbin n€m arra kell törekelnünk, hogy minél nagyobb
területeket iárJunk be, hanem, hogy mlnél szorosabb barátságot !|s.
sünk a íalu nópével és mlnél méIyebÉen belepillanaunk népünk életébe.

Eddigl regös tapasztalatalm alapián melegen aiánlom ezt minden
regöshad ílgyelmébc. Hogy pedig aírt; tíboiozesl-forma. a kalákár.
9bor mllyen legyen, arrói Péter-bátyáik tollából még bizonyára olval,
hattok a M' Cs' hasábjain, 

Hai regö raita !

Á lrúrvclyi ltrrrr;rlorlr tr küzscglruzrr l'rl<ri \'a|glr Józscl, Slajrlr-tr. 11}ü

§örvelyi Névtelon.
(FoIyllttJttk)

Btrbjátók-elónqIrisurrkróI
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. Atább játékot hészítérér6l lerr szó. Nem
:magadnaf, valók, Tc ,már, ha nem is
,olyan rég, dc kin6ttél belölüt. Náladnál
.kisebb ,,hölgyck" él ,,urat" azlmáta lesz,itt cgy-két apíó3á8.

Nöá reét öttuoi r lomoh körötti fiók-
jaid r cgyéb rejtckcid mélyét is ketegd
fcl" tcrréoy paplr, kisebb-nagyobb, dobo-
zok, szlner papír, ragarztó, valami kis

,tétdgcr lemcz, íenyófa darab, ozög, crak
atad valahol? más nem is kell, crak még
cgy kir ügyeseég. Valami rendcs boltban
c6ból fu icsyélnagy 5 dekát - ha nc-
taHn nem volna kézuél - vásátlási köny-
vet azonbm vicvéll

Eze} a jtté[Ót aeveló; tanltó játékok.
Miodegyil . a szó_rakozáe melletb. fo"Fl-

lrluúakedv bizonyára yaB b6vco;
enye8? ez már achezcbb dolo& de nem
acgoldhatatlan. Miaden azon múlik, hqgy
elég találékony vagy-e? Mert azt moná-
ják, hogy a szereiit oagyon találékony.

Azt ir mondják, hogy amit rzcretettél
kérzítcnek. azon valanü különög czéoeér.
}edvcrrég-ragyo5, mit bazárárun neni tá-

Valórrlnüleg nem elóször - vagy még
tr clóször? -l lerzel JézuskE, kinek vál-
lrira ncheaedik a kaíócronyi nccleocté_
,gcl cllészíté§e, mert rok rzé'p miaáeni le-
het venni a boltokban, de esyih rcm lcrz
olyan kedvcc , szcretteid .clótt, mint dz,

pírral vond be. Többféle változatot Lé-
szíthetüak czután. Lehct olvan toroyot
takni, mclynck kockafalain jz abc bétúi
corakodrak. Ehhcz a heroldárhoz valami
plaMt, vagy újságcím nagn fe}ete betüit
vásd }i ér ragasrd az oldalakra, vagy ha
az M. Cs. oldalairól mcgtauultál ,,betüt
vetni", akkor rajzolü fáa rcl Óagad.
Fontos, hogy a betúk jó nagyok és egy-
szcrfi vonrlúak legyeock. A kockákat az-
után úgy keü cgymás tctcjébt rakni, hogy
valamil|en cg|srerú cz6t adjanak ki.
Perrze a véletlcq a koc}atorony többi
oldalain rok érdcmes rzót formál ki, a
játszó mcg önkénytelcniil is megjegyzi a
betúk formáját r6t nagyrzcrú alkalogr ez
a szlnck érzékeltetésére, mc8tanítására ir.

BetúL helyett számolat ir lchet fcl-
ragacztani, vagy 5yümölcsö}ól, állatokról
készült és tivágoit tzíncs Lépeket. A pa-
plrLercskcd6nél igen olcrón lebet ilyen
kivághatór ltépeket kapni. _

2..
Van-e régi ,,forgalomból tivott" képes-

könyved? Bizooyosan. EaekneL azép, nagy-
oldalar, rzínes képei még jó vartag ltar-
tqnra vannak nyomva, ba nem azon vol-
aáuak, tagarzd 

-fel, 
eló a lombfúrész| jó

súrü fogú éllel o szépcn kanyadtld }i r
különböz6 állatokat. A lábuknál azonban
hagyd mcg a füvet vagy földet vagy nit
tudo,m én min állnak rzegényekl Hagyd
meg, hogy a lábakat örrz*öige még va-
lami, mert crre a íé8zí?4 a horszúságnak
megfelelóen, kétoldElról kis lécecskéket ra-
gasitunt. Agután ebbc a fapótlékba, ha
kicsi az állat, l pár, ha nagYobb, 2 pár
cérnaorróvéget illesztünk, cieken gurul
majd a zriráf, vagy a tcyc, ba gazdája
felfedez6írtra indul a szobában. A kerete-
ket, meg a tartozékait czínczzük ki. Az
állat elejéhcz, a fapótlékba, verjünk cgy
U-rzögct, egy darab aadzag kell még r
}ész volna a játék. Valórzínüleg az állat
másik felén valami felismerhetetlen ,a-
varó kép keletkezett, erl va1y fccsük át,
vagy ragasszuk le valjmi eg}rzlnü, szíoes
papírral.

Ha nem akarunk kereteg állatokat ké_
sziteni, tészíthetünk anélkül ir, csupán a
kerekeket hagyjuk el. Az így cl,készített
állatokból csiuáliunk menaigériát, állat-
kertet. Hogy az állatsereglct el nc szaba-
duljoo a nagy világba, keríté*t kell készí-
tcni. A sokadalomüak megfelelóen mére-
tezziirk a kerítés négy oldalának hosszát,
beosztjuk l cm-ekre, minden osztásnál be-,

fúrrrnlr r egy fejnélküli gyufasrálat uó.
rulrk bele, majd felül, valami rzíncr rpár.
gával ösazctötjük óket. Különbco ar ilycn
gyermekjótékoknál miodig a szlneken ian
a hangs{rly, mindcat srínelcn adjunk oda,
Dá5yoD rzeretih a rzírcs dolgokat r ki-
csif, de ha színcr is valami, az Eüm qk-
vetlenül vonja maga után, ho3y lzlértelen
is legycnt A képcrköoyvb6l, az clóbbi já-
téknál clmcllózött ,pálmák ér egyéb fák
mort azerepct kaphatnak, mint állat}crti
növényret-rót, bá orvor ig van a törel-
ben, akkor a kirándulásokról bazahoaott
srép hasadásrl gziklahövckból ir lehet dlrz-
letét rakni az állatolrhoz. Azonban i,i_

Ha, már az állatoknál vagyunk, késrít-
hetüok - a rzerhesztó rtr m?i llv is. rlrv
is lcló - ösrzerakó iátékot Aá aúatól
kürvonalait kopírozzuF át valami varta-
gabb fehér kaitoora, melyef cgyformáh
legyenelr. Az állatok Lörvonalail azután
kihúzzuk tedisztollal, de ba árnyképet,
rziluetkt készítünk. iz .em bai. blsiuli
fel azután három iészre a kartónokat és
kercrztben, szaggatott vonallal jclöljük ic
mcg.

Kezdódhet a iátékl A gzal§atott vona-
laknál szét kcll-vácui a kariönokat r az-
utáu összc kell }e-verai a darabokat. A
játszónak ltell most már az egyer dara-
bo}ból összcállítani a kívánt állatot.Nagy
a mulatrág azutáq ha valaki a ló derek?'-
hoz kakasfejet próbál illcrztcni s azt i§
hátulróll

;amit a magad erzével, keiével, rzivéve
kérzítcttél cl.

&eéri, rajzi, mcgfigyelési érzékeinket fej-
lazti. Nézzük sorra óket. . .

l.
Tudsz-e papírból kqctát készítcni?

Olyanok kellcaek, mint amiket az irko.
lában rajz, vagy mértauórára kellett ké-
szíteni. Kisebbelr, nagyobbak kcllenek, mi-
aél több.

A mi t<ockáink azonban csak öt oldal.
lal kérzüljcnek. Szóval egyik oldaluknál
be lchet Dyúlni. Bc is lehet fedni öket, dc
nyugodt lchetrz, hogy 4ár az clg6 félórá-
ban negnézi az illctó ..}ölqv" va§v ..úr".ban megnézi az ,,}ölgy" vagy _,,úl',

' Ha azonban eztbogy ,,mi van belül?" Ha azonban ezt
öléraeted kibírja _é9 nem _f9t cl_ a ,mérega kockák meglételésérc, akltor fedd be aa Koc&ax mesl€xelegéfe, 8kRof tedd be a
tockág dc elóbb tégy minde3yikbe egy-
€8y szem kavicgot. Szörnyen izgalmas lelz€8y szem kavicgot. Sáiirnyen iilalmas |óz
a játék a sok zörgó dobozzal., A kockák oldilait különbözö saínú pa-

Hány oégyzetre osztottuk fel a képet?
Mondjúk í2-re. Ez a négy képnél 48.

A nanzet ne sokat beszélien, hanem blzzék, ilolgozpék és engeilelmeskedíék / (Teteti pál gróf)
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Most egy kockának Úgye, bat oldala. van?
Hány négyzetet kell tcbát kivág,ni fából?
48:6:E. Tchát Dyolc daraboL Gyalulj
ki tehát vagy gyalultass ki úgy olyan
kcményfadarabo§ melynek szélességc és
vastagsága egyezik a képnégyzet méretei-
vel, a horsza pedi5 éppen nyolcszor lesz
]anlyi, mint a képnégyzet mércte. Aján-
lom, hogy eltévesztésre és basonló bal-
tsetekre hagyj még a méretre valamennyit.

Ki kell most már filrészelni az cgyes
kockákat, a vágás helyét lecsiszolni r a
§zétvágott négyzeteket ragarszuk íel az
egyes lapokra. Kész vau ez is. Kezdódhet
a mcset A képek meséjét mondani kell és
ennek alapján meg kell keregtetni az
cgyes kockákat s las§an kialakul a me§e-
kép.

Most pedig rakjuk ki Nagy-Magyar-
' országot! Vegyük elö országunk színes, po-

litiltai térképét, akkora legyen ez kb., mint
a mi mostani iskolai aüaszainkban van.
Könyvltereskedésekben lehet külön lapo-
kon is kapni! A térképet ragasszuk fel
vastag kartonra, de ha van 5 mm-es, nem
görbe, réteges lcmezünk, az még jobb lesz.

Vásjuk mogt ki lombfűrésszel elöbb or-
szágunk határait, mát az ezeréves batá-
rokat értem, országunk cipója így kiemel-
hetó. Tegyük félre. A visszamaradt lyukas
darabot "ényvezzük fel egy ugyanei<ltora
lemezre s megkaptuk a játék alapját, kezd-
betjük a kirakást. Igen ám, de ehhez még
országunkat, a vármegyék határai mentén
gzét kell darabolni - csuda érdekes lesz,

- Ha a vármegyék mindegyike ki van
már vágva, akkor keverjük össze jól az
egészet s már játszhatunlc ist Rakjuk össze
aá országot. Vagy rakjuk ki Erdélyt, stb.
Nagyon szórakoztató és tanító játék -nyilván magam is megcsinálonr magamnak,
karácsonyi ajándékul,

Ennek a következó játéknak semmi
köze sincs az indiai fakírok derékaljához,
bár tagadhatatlan, hogy rtgy fest. Egy
l5Xl5 cm-es és 2 cm vastag alapot ké-
szítünk fából s viilami sötét szlnűre be-

vastagabb fonalat, hosszút s a szö5ek
melleit vezessük a fonalat alkotó képze-
letünk vagy egy négyzetes papírra elóre
lrirajzolt egyszcrü vonalas rajz szerint.
Indulásnál ne felejtsük el a fonalat a
kezdőszöghöz erósíteni. A könnyű, vona-
las rajzok után már tervezbetünk is, Na-
gyon érdeker, egyszerú vonalrl rrintákat
lebet küozni.

Vcgyünk elö most megint egy ugyan-
ilyeo darab fát, fessük be szintén, de a

hálózal most csak 5 mm-cs legyeu, Ve-
gyünk azután valami rövidárus-n?l olyan
borsnagyságú üveg-, vagy fagyöngyöt, de

ömbölyüt. Pirosat, kéket, sárgát, zöldet,8omDoIyut. rlrosat, KeKet, 3aí8at, zoloeI,
felréret, fekctét, A gyöngyök nagyságától
függóen frlrjunk neltik egy kic fészket afüggóen frlrjunk neki
hálípat metszópoptjameLrzópootjaiban olyan mélyre
crak, hogy a györigyszemek'megüljenek
bstrne. Ha ez, megtörtént, akkor már min-bcrrne. Há ez mégt§ akkor már 

-min-

tázhatunk is. A gyöngyös dobozból - va-
lami szép ruszin-iriniá alapján - kiszed-laml §zeP ruszln mlnía atapJan - Klsz€d-
jük az egyes gyöngyszloeket és a meg-
feleló fészckbe tegszük. Naryszerú. színisfeleló fészckbe tegszük. Nagyszerú, rzínis
nértani formákat lehet kiiákni. cgy §irfaatáziával,, Arra vigyázzunk csak áindig,Ianíazlaval. ^fta vlgyazzuDK c§ax mlnor8,
hogy.az egész tábla ki legyen töltvc gyön_\ogy az
gyöt(kel,

Hány úi el6fizetöt szereztél
már e Magyar Cserk6sznek?

megfclelö ntéretí és arányír házikót. A ké-
ményból még kis vattacsomót is kihúz-
batsz, hogy füstöljönl Árősítsd rá a le-
mezre, majd a báz mellé egy vagy két
kis szátaz gallyat tég"y, ezek lesznck a
lombjukat vesztett fák - elég költői, nem?
7sy ,gy kis háztájat teremtsz a papírlapra,
A házacskát fesd ki. Tetót cserépszín-
pirosra, a tláz a|ját hrlzd el zöldde| vagy
kékkcl, ajtót, ablakot meg csak tudsz fe§-
teni?

Mikor ez mind megvarr, akkor egy né-
hány füzetlapnyi nagyságú fehér papírt
tépegetsz szét fínomra, apróra, körülbelül
egy félmaroknyi kcll, ezt azután bele-
szótod, az üvegbe, az aljáta, Most azután
_a házat tartó lapot helyére teszed, a ház
fejjel lefelé fog bclógni az üvegbe, de nem
baj! Kösd le jól az üveget s azután mo§t
állítsd szájára. A sok papiroshópibe csen-
des szálloagással hull a kis házra, a csu-
pasz fákra. Nagyon kedveg és mulatságos
látvály. Ha minden hó lehullt újra fene-
kére állítod az üveget s kijhamar már
újra csik a hó.

- Ha bóvihart akarsz elóidézni, akkor
egy szalmaszálat vagy egy tejszívókát he-
lyezel cl az alaplemezcn, elöbb persze be-
íútva a klvánt vastagságban. Mikor vihart
akarsz támasztani, bedu3od a §zalma§zálat
r befiljsz rajta, Kavarogni fog a ból

Ha még ügyesebb vagy, a házikó abla-
kait zsíroaolrral raca§ztod le 'ég zseblámoa
kőrtévell lilühal Éiritáuítod. Ilvenkor 'cl
kell oltani a szoba lámóáját s körüt kett
venni czt a világító, érdeltes üvtgjátékot,
mely pár percre egy kis mesevilágot va-
rázsol-eló a kis és,,,nagy gyerekek" szá-
mára, megigazulva, mint a kis emberek
apró örömei. Bozó Gyula

l

Végérvényesen utoljára még egy játé-
ko| szigorúan a 18-50 éves korig.

Kérj édesanyádtól egy szélesszájú, 2-8
literes, fehér befóttes üveget. Minél na-
gyobb futartalmrl az üveg, annál szebb
lesz a játék! Keríts most egy vastagabb
papirlemezt és illeszd be pontosan az
üveg szájába. Készíts rnost papírból, egy-

szer& rnértani testek felhasználásával egy

festjük. Készítsünk most rá l cm.es háló-

zatot, A mctszópontokba üssünk be cgy-
egy rzöget, kilfejüt. A szög akkora le-
gyc4 hogy az alapból még kiálljon l
cm-rc. Vegyünk eló most cgy világos színíi



^,aülfuWl Eltúr+t a slvmam gl,őll Te ktrtoetr-a, Dönct?* Mát én aam látont .,, Jabb l,aaa, ha plkanílnk,..* Mald wdshor, Guerünk balJebbl
Zoti hffiba rnaresatgi*te a stremét, hWba. nuúltogattd a

*aahdt: .netn pltrlnntotta nag úlr* aktt annglra kercaeút.
Kdmfgrtó udl,t, aagu a |öld. ngelte a|,,* Jól, maglárt*hl Kllohaltunk egáu tilútg o nost ütlnt-
lük bottal a rylomdl. Levlawdatunh. Dőncí, Döncl,l Clődöt
notdatü d tubmdnu*nh.. Óllatoeayl,: caúeptak aaéú tooóbb eWe, abbar aa báng-
ban, ataarre'lagutó1,1ó,ra lúttóh a nunWt. Bdm*trtak iobbrá-
bclta, de lúába, Dönct Ggvsaét caak el,tnaradt Zolt lrz,ellől,J,Dönc| lwl uasu?

-: frot§pul érurn rnagam,,. Eaawheguel§... .* Guare c*ak mellám, ta hőa l,egétw, Neüi lag*űb tél.nunltát tlége*nt.
_,,§elnlrnllaéppet| slm akú,tah ap gltürt enbor *golttóta, Zoll
dühöe aolt ftdlllolr, Behúróiltah egu Ür,laor aáü.óőó aűrtÍlle att
,8 ónno;r} tregúelt, néha h|t9V, Zolt l,arr,akltott oQa tfurólai, tdö.
gseew rdgesdlní kepdte tdegeaeágébsn,

^ 
Ember rem ldtt a hőntaákaÁ, Á íótt. hottloluan hollgattdh,

möntha soladotrlroa?únah t.al,al;lr|n, A cnoei,aralr- regaell' lmú,d-
edtuk_utolsó 

^ahhord,talt,aengáh a Teremtő ee o11tceú űptlalteletérc. Á lellegő tel,xe'aolt pdrh íű éE kork:ddts lt|olta.
ü.!!,_!e$n |öbtt, a bohot ágdn alaó caiga gubbueatott; pihefite
állel,t eétüdt. Nékdna bogdr móaltcdll i leaclehen; ittók á
hqrmqtot.
_ 7l!dl.hot, hoaa alg!öngcnktidtem ap ordő óI,etében 8 mart

cluette d kedaem ea a fálaüWe - dollogott zalt ieáóáíle;üt,-:
No, án lól meglórtam,' 

- Ázert őőjiii-'toao.,,
- Még adrunh agu hlee|t.* Ptatt Yalahí löi -: h,tlzódott a bohor otá. Dömí
Il_öncí kttek|ntett d leoelek sdtra aWl. Előll,t a léiákrcu él

rnagilermed,t a csodÁl,kuástóI,, tndrt amtt látott ee lazqÁ é;s;ánem tudtu h|rlelcn megyaluardaní: frorúth *Űai dúiúi-aett héngelmea l,éptelchel, éá íütuüréagrle hiíÉlé aá ,i,i,óóőí,''-

XVlll. lámbor ls megiclenlk
Á1 Mő rngodüt nékdng plüanattg; a,ild|a, tnía Zoltnah tótoa

TírFt, az dllkapes.oh 
_ ólt ai hatdraÚ' are g,' ;neliet. dltdldbar, és,co2ablcgercn aarrtnak eaohtal§ mandan| Á nuelae ,nao-oetual, ,neg apok a pard,ngí selteceWh ia, melyeh o gobűl-

hoeds,,munhóidt .aégzíh rcrmálti eiúái"áí' 
"á' 

agg glrataiban.
Iye! nem fuftot.t cgu perc:lg lem, d,g aeért e*neú d moaiá-

UW:, _:trü:,f"'l iíifl n,r tr *?§:í,áolna ma ,bat dro znl

- Te, Dönc! .,,
. :*_ff6... ]Va,,. :- rebegte Dönel allg hallhdtóan, gzdlaa
torokhal.* Ást tnandatn Cn nehed,.,. a* nóndan',..

- Mitr. .. lltiút ..,_ * Dönc| ctofilatoe' áUo* nbden
* 4tli, Diíncí - ftdt lcegerae*ét Zott,
- Jal.., lai...
- Y_it taJgatez? * elptélt Zolí, - Eíw nem bdnt cenkll
- Nem... nefn .,,
- íudod.e, hl c,olt ez]'
- Á mérüih ,., a mérr.ök ...
- Ágt
- Igen .,, lge*., 

"Á. l,ehetóaógeh horőaontfq, hltúrul,t eWttünh, Dö*el. Áat' lll-q?em, mdl űl*atón ldtoh. Caele_hadntr hetrlt uég,eá(irg'ii*iő"4l ldtt Kettm keoeaer . üaluunh nozaalilűfui-ál Áű*í: - " - -""

- Nem.,. nem.,.
zolt túr neoetett és rcgyot ctapott Dönel odllára:
- Na dqdagl, aén balííll. Téú áaabez ée cddd ögcle bab

a9ngő Mtorsdgod, Nem bd*tott smhil Egu lgmerős tnent cga|c
g_l a._högel.ünhben, Bttöl meg luír anngira tnegllletődní. En egu
leül, al,dtt ahrcm oele, altg néhdna méter-tdaotradgta.,t---

Döneí saoroean ?,ott mellé sltttul,t:

- Rogszat érzek. Mgniúnh hapo,..
- Iqaaad adn. ?p egaedül fogsz haaonenní
- Áet mdt nemt - titrtakogott Mgael,-lóbbal Dbhcí. - Azttnár neml

8

* Aalón nléú nem, ha saabad tudnolnl
- Ceolct

- Saóaal, |élsa?
Döncl nqgaot ngelt és sű,rűn plalogott:

- Eoaütt iöttünk, egaütt megaünh,* ftn útt lnoradak, Te$&ls ltlilulta ét rtúóalatod, a
Kutaa-őrsöt, Guülekezö a htdtóL NirüI,bel,üI, ttáoacadE nétar
óltdl,tú.gra aa arczdgl7tott. Ott |ogl,ah üdmlí bonnetehgt, *
utolsóL,al te la aíawotöeag, Yégeptem,

Döncl nom twadult,
- No ttt{ leaz, Yakarcc?
- Aa eWbb negtgérted: többé nem híotz lgg.
- Iluan plpogua trdtenwh wég eg b trgcrü mép náo. Müt

s*eretnék fiondaní.
-Ne láli,., Megueh.,. De l,egolább as orredgútíú hl-

léri hí,'- 
Dl/rnduttah, Ditncl aaaporó* ueitta 'á lüőt g lggahe*att

Zoll előtt ldml. Mereaen csah el,őte *éeett, *g labbrq, aa baltc
nem mert tebtntení, %oli megaokatrltu ezt c gydrrwltalan 1)|.
eelkadéet, líegmnrlwl,ta Dönctt ée mcgrógta hagaatlalliül:

- Tárl ésahep te naúlíll Mit6l reaplcetu ttléal
- §lecrürrlc Zolt...
- Néla hörült Eaelgtől a ceúndel, noaituWar tdktólaúll,t ltadba a bótoraúgod"

- Tétulcg nlnas |tt senlcí ...,* lelltntett o|*euüú bdtn.gdggal Dönet ég hewteléael let€röIte homlokdról a aerttikit.
- Ne karugudt Zol|. Nem teloetek róta..,
.^ - De tehets*! frt tnogt neüess! Különban megggomtonbh,
Erted-e, öüin?

- Köctönöm, ?nll - nneol,godlk el DötuL - Mdt. tttlldlell
rendben oan túlam. Megaek ée aietnl fagolc,

Ámennglre hö,Eéreége cngeüc, íparkodatt o odraa |elú,
Zotrl lalil,t aa {ltjel,ző lsőre e úgg r|égett utdna, ntg íél npnr
kdngarodott a hídra,
, ,- Döncl, Dönc| * caóad,lta feJét, * otnbert íogunb íqrugn|
belöled.

§okátg ülua maraclt g lúgg tünőüitt: nlt hereg ebban a*
eril,öben ep a lrét embq.? Még hoaáó mtnilkettő at ő bhólutt , ,.á rytérüjh" meg a uiunltás ,, , és ,uégül ő cgattakoúl§ hatmaitlh-
tw.k lwzzáluh. Különöe, hoga sűrűsödnek a dolgoh ás haaarcg.
úah a m_egfaltésra lsú,ró títakzatos aaenténveh, amalgela nÚfl
nam ls algan homd,l,xloealc .., fl.atna,roean törtéirlt íog- aalam|,
De tnl? Yalaltí rdf.taet alattottios cael,ehedetelre, dp bíaon!o*,
A,tnínt baaamcggek, azonriatr beeaélel§ Ptstd.ual, Mtt eaól E a
dologhopl Mlndent el,monilok és lníndcnt megmutatol§. Kíodncú
aagpolc arta o, saürlle doboera.,. Erre ai erdfire'lg ndguon
íenem e fogern,.,. Itt ts lappang oalaml. Mtndldrt egaearül ltuáltaldtoh, -

§pp3n |el,. alcart emelkední ülőhetrgéről, nlhot megaörrenta odgútl töltése* a k6 éa felbukhant Jdinbor Mdtuág gonil-
t_athelt alaltia. §e Mtott, ea h.allatt, úOa lépegeteU Ű or{aagit
teI.é,

üolí caeretett aolna el,tűnnl hirtel,en, de érede, mdt cLMsett és menelsülése guantla ,,)olna, Inkd.bb üI,tse narad,t cren-
desgn, fidtha nen ll.elrr_ éeare - gondolta, Oe JtÁiői Áág-plllantotta éa gEanakod,ao mérte őlglg: 

-'- -
- rü mago tnlt herca ítt, ZoltáNl'
- En? ,,. En? ., . - kercsí'o tzooalcot, J aórolc aqlaklt . ,.

meg bogarólaok ... ,-- KiíŰ;ii': asolttan a hongla, mlnt§a o|llánwcapü. -Caah nem florad,tlt, rúmöhöt?t
- Árt allgloa, rnert ióllal, el,őbb íggohaaatt a aótw falé,..
- Á vnérnlrk?

- Aa,
- No, ahlwr ltte* üillal ltaga caalc bogarótazon, én rne-

gyak ttwih.tdsanít - éa arlélkűtr, llogu ?lúnt b manilatt aolna,
taíute rohanaa tplr:rkoilatt a híd felé.

2olí rnegköoütrtan Wmuli tttdna.

XlX. A Kutya.őre munkába lép i

Zoli egaed,üt adgott nekí ae erönelc. EHrt a Duna egaík
lwlt-dgdhoa, nem taWlt setbml guanúsat.Ylsa.a,fordult éa tgbe.
hepett aa orsrd,gnht |eWi lww beodria a l&Itcat,A íóh ,lémón aoralcoatak, m|ntha llaügatnai]r a felh6ils
meeéít és ternéspeteamek tal,dltdh, hogg maaolgogaa ud,aaroL.

l
t

t



t*cA:iA dL,?tap, Kö*öttüh ,léhol sgy-cgg ihrlírrlrrtas otltttts ,|űe|tt
ilacolN'aE Mől,eI. Ec$kel a figí írlúr megkímél,tu s latfw be-
értók ag úi haitdsab ma§aesógban, ccgl§ xastagadgban t|arüí-
,tak" alal' Áe erdőaVát ítt-ott, eürű bohrok tarhttotttih, §L*ű
l,dtlara áthatalhatatlan dzaungel,t tnutattok" Mögöttük íap-
Iwghat v*at*mí * gotd,al,ta Zolö, * kiil,önben mő herccnt
üalóta aolnd, elra q hét etnbemek? Lepkéan| nem lophéaett
cgulh 6em; herWrlumot sem cípeltel§ a hónuk al,att; d,e *em
4s szórntcogdlból ldrtolc crra, Netn aélatl,e* ad gefil, lnga rrrl;nil
a bettő erretew uette aa lútidt, yalamít, aagu| aalakit kercs-
teh. Da mtt? Yagu l§tt? .,, Mald elodl,íh, ccah egglltt legaen
,aé őr8.

Áthdgatt a töltéeen, Á tdaolbott oonat aakatolt Áz argpóg-
{ttor qúr hÁrtwm közeledtek: ügued §atlai, Bösze Jóaka é*
§aról Feri, Zol,í rögtön íbegísmarta őhet, amtnt letérteb a hkl-
ról. Bl,ébük slotett öriiqnmal, Áztdn leüItek éa afutó,Ic a töb-
bíell,et.

Kérdéaehkel, oltfottlol,táh Zalít, de- ő gondterhelt qrceal,
hdltgdtott, csulc a ad,l,\át aotlogattu.

- Vótlatok. Mald, ka qlalamennutaft egaütt laszünh, ol-
tnond.orn a tud,nloalóltat. Áildtg haguiatok, töröm a |eJem ér
ö*aaegeaam a* eddígl ewmé*gehct. Tud!útah meg: ,Lagx] dal-
golt oan*alt. l8talahalóbqn,... Csak türelem - intette öhot a
hé,rdásek ostroma iltdn,

,*, Atnotl iöru ulir Jencí és Marci, 4 hét el,l-tilagzthatatlaft* rnutattal* a kíd telé a fiúh.
Valóban Lihcgő ipnrkaillssal é* felajeatt klcúnetíadggal

ét,ketett n e§ a két örsi tag.* Iaga,lmat é.rzeh! - zíhólta Jencí,
*'Val,ami, ,oatl a letegőben * tódított hotzri &Iareö,
-- Űsy-t lrsa olyan ,kalandban réazílnk, mínt c. Ilókdtenah

i:clt a .múlt hCten? .* íokazta a íeszül,tséget Jeneí.
?,otri caalt |títata. aa id,őt,

- vúfidtah, .Mándent időben ,. .

Úira kettttn Jöttek: §drmdnu Ántí és'Kortai Péter. Nern-
solrdra uteinak lekangaradtak a kdról, a Kutga-ör* tagiaá:
mellettük fotttoskoda& I,okalt Döncí éa ,tnaguardpatt.

ZoLi ás alig .. uórta, h.aga oguütt leggen az ő16, mart la-
ga\,om, |esrlilt bel,seiében ls úégére akart idrní a, lcét íértö
rc i tel,rnes, erdeí Uito gat,í,*úrwh,

Netrn _ is íesdítette a, húrt tolsább:* rWlcl Ázért bíutalalc össae bemetehet lde, tdllol a
,ntú.rostóI, seokallan helure, nlett a töLtéaen híl,aód,ó erilőt ót
íogiuk íéaülni. Lekat, kogu nefu íogufilr küliinösabb d,ologra,
aka,dnl, de az lc lehet, hogvl aE a t ap rreglepetéseket tarlagat
salnwnkra és öregbí,tení togja a kutuaórs hírneoét. yalarni
agt slhgiu nekem: ercdmlnuea leez ,nurlllánk. Keresünln uatra-

mit,..Mít? ,- kérdilek, Magam, setn |ud.ottt, utak *ejleltt. Döttci
bieongotar+ fectegett *guet és mást.

Dönci tíl,tralloznü altarto de Zo|í nem hederített t:dla, kanem
íotrutal.ta:* Két tértt idrt mq, ebben aa erd,őben. úgg gand,olam,
hogg netn eóseör éa nerr. híába, Aat saeretnérn moet a ti
wgítségtelrket megtud,nt, Iwgu ,rltt cstndltak, rnít ahartak,
oaga mit herestek, rnít ltutattak a fdk sűrűtébe*. Erre togunk
ténut derítent, mart thúlgod esemé*gelt ltésztetnek ette; bizo-
naítaní ulglan ,Lerll tudok, csah a logöhus ltöuetlseatetés dll.
az én oldalamon ,..

- MN teWt maú dtfétüllük az erdőt. Nern nogg terület,
KépzeUetela al ogu néggzetat, melgnek tnínden oWala körül,
belül. négrl*ákia tnéter. Tiaenhetten uaglunb. Itt ad ardl teleő
seélénél, esotdrl,dncot alkotunk s íga haladtunb d,t a sűrűtégen,
íol.ytatjuk eat níndad,d.íg, mlg netn taWunla aatramlt. Eaen
a, részen sejter* a ttthot, rnert ött tűnt el, reggel ap, aicínell
a nuomóba sécgődtünlí Diincíuel. D ttíion buhhantak odrat-
lanul a*tón ltetten ís el,ö, rndetrőtt 

'öteket 
lde hbattalah ,úolna,

A |tlilk arcát dtpírosítia ae íagalorn. Nagaokat ngelae
l,eaák Zolit.

- Ngieauk ki a szemeínl*et. Nézzük a talajt, a ídb töaét,
old,aWt, lló,tka |el,íadezünk talamí különöset: Idbnyomot, tapo-
ed,st, harooHst, eaetleg ,áxiat, túrkóltjs"t uagu egyebet. Go*,
doI,olt, ltt a bokrok al,idra, ,rnesterségee kupacohra és hullott
leaétből héezütt takaróhra. Kí iluet lót, szóIlon. Á csataírlóne
nleg<ill: Ict-ki a hel!én mara:il, míg én tüzetesen, tnegaízegúlom
a telfedeaéat. Senkásem hagvja el, a helaét, rnert lehet, hogu
Mpaelődét az egész és tolgtatiuk touább a lt.eresést.

- Gllerünk mdr! Guerünk mdrl * kíütoatah a íitLk.
- Nem. lnamdhalunk el, a Bólrák mögött. Maat {rsui*

nagu a becaiíletük, Csailúl,attal, ,telcíntenek reeiiult,; a rni nagu-
tó,bon gaözelrnünk agészen eltörpül, & íeled,ésbe me0lt. Tala,
mít nekütllt ís l;enniinh kell, hamarosan. ftn bíeom, hagy aőke,
tülni toq nagu dolgol, oégltezainni, 1 köaet iöaőben, Szerencsc
fel,! Jó munkdt és guerü&k * teiezte be szaxaít %otrí. Lelke
at a,rcón égatt.

Á íilik lelkesedéssel cíhel.őil.tek az 'erdő azélén éa az ln,
tlttl,óst ielaö aípszóra aalamenngíen neghldutrtak íel.íednl az
erdő tittuit, Saó nem hallatsaott, c*olc a ezóraz gallgak ree§en-
teh ítt.ott és a bohrók ógai sah,ogtalc, amínt |él,reoontóh az
,útból a Iö,úh. \

Döneí ZoIl me|,Iett haladozatt a höaépen és íéLénke* le*ett
aaertesaét, míntha attól tartana, Iwgg h,irtetren pdnuadt ilob
egg1 ásmeretl,en erö a ngalcdba és felróntja a magaaba.

EMt:téIt ap erdő aégét és előttiila csíI,\agotl; a koltd,g tíszta
lültre. Kőaúnatosan és csalogatóatl ktruílta aiaét lubickolósra.

-- Fiirijd.:iünk - ítttlítadngozta Dijaní.
- íIttllgatsz míntlkirt! - forraaatotta a szóh torkóra Zolí,

- Mi ütött beléd, llogu eguE?erre rá,Ití,xdntút a aldreF Ámíóta
isnterlek, őröbké írtóatdl a atatől! Yagu tald,tl lélsz az
ertlől.őI? . ..* Ne ieéQ mínd.íg .., - .üisazahodott Döncí.

Á.z őrs arrébb húzódott és megíoratult:a ttiból nekáatigtak
aa erd,őneh.

Á íák errefel.é aűrűbben botultak eggtkís f.őlé, rnintha ha"
ragurlnúnak a felhőIere és takargatwíIt előlűk aa erdő póí-
rdnyaa al!ót. Ncm ,ne882a hatu|1nag, kiaénheút íűaía úllolt a
fíatalabb fóh höaött, mint egu elhíeott tuúlsanaó megtolla-
sotlott esibéí tolongrisóban. Talón öten se,m tudtdlr. uol,na de-
reluít ótöl,elná, olya* lsasta,gra eresztette terebélugs töraspot-
rofuíl, Elhaggtak mlir több ílye* fdt is, űgu íeleitődtek epelcaz öreg famatuzsáLemek ad erd,ő eguicdaú. láí hözőtt, mint
katicabogir húán a fckete pettgek. sactatik a. ned,ues talalt
éa a íöld" Dí.zzel, dtitatott méIaségeíből köaérre btplattdk kéi-ges derelcuhat.

Dötlcí hirtelen, megszóLalt :

_ _* Odanéza,%olí! Menngíre le tan taposaa a íöl,d, ennelc a
h,al,dokl,ó fátlttk 1 töaében.
. - Tc Dönei! Jaj nelted., ha megínt képael.őilszt - Belefúit

aípidba Zoll, Od.ament a |dhaz és alaposan hörüLtézelt.
Dönci mast a3 egggler fején tal,dlta a saeget: ióI, ldtott.Á ptollos fa hőrüI, meglehetősen eok kibrylom aokasodott, Több

otrgan ngom uol,t, ahal, a, sarok ralaa. rnáIgen, bel,maotnódatt a
yluho erdeí talalba, míntha aalakí magasból, ugrott aolna. oda,* íI,m, hm..,- hümrnögött 0oli, Ggűlehedőt tlftlt ee őrs-
neh. Á ítlúk csakh.amar körükill,ttík a íót.

(Folytatluk.)
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,H ERMAN OTTÖ
orró

termeít és emíatt atyja korán ínasnah adta egy kouács-
műhelybe, majd atyia horaí halála után Bécsbe heríil, mínt
gáPlaiatos. Csodáiáns, hogy ebben a qagy városban, alnl
fi,átal legényklrsaíaal a siórakozóhelyeket is íelhereshetU
urrlna, teljes uisszavontlltságban éIt és mínden örőme qz
volt, ha szabadid,ejében a Űúzeurnoh csod,álatos gyűjtemé,
nyeit tanulmányozhatta, Ekhor ísrnerkedett meg Brunnet,
aon Wuttenayll természetaizsgálóual, aki a ííatal . raiz-
tehetséget és a természet iránt mohőn érd.eklődő ííatot-
ember{ a tudom.ányos kutatás mód,szereíbe beaezette,

Herman ez id.őtől hezdue éjjel-naPPal tarrul és héiezí
nngól. Azutá,n nehéz ídők következnek életóre,. Katonős-
hodás, vándorlások és utazásak, amelyek azonban a taPasz-
talataín sakat bőaítenak. Állás nélkül, horgó gyomorral
ténferug (I nagy világban; de egy Percre sem téuesztí. el
szem elől. ígtzi hiaatásót, mely most már oly stád,ülmban,
lfrn a lelhe mélyén, hogy érzí, tud.ja, hogy élete a természet-
t$zsgálődással bök túgyre léBett. Huszonkilenc éaes korá-
ban Körrnenden íényhéPészeii műtermet nyit, hogy tneg-
é|hetését biztosítsa, m.ajd Chernel Kálmán nagy mndárbarát
föIdbőrtokossal'l löúént ismeretsége falytán a koloiwári Er-
délyi Múzeuml PraeParátori állását riyerá el. Ez az éuí 800
tptint jiiaetlelmű úllás éPPen arra uolt csah jó, hogy az

(Radványi Ottó íelv.)

óhenhalár!ől megmentse, de ő mégis boldog, mert a hís
műzvtm hönyatára rend,elhezéshe áit és masl'- már nemcsak
hogy tooább .kéPezheti magát, hanem neköIót taPasztalatai,
nah megírásáhoi is és neib a tud,ósaíJág eIőft ;nindinhább
h.qil 'isltzrtebbé aáInL Zaklatott élete''átt sem óIlaPoclik
meg. _Peslre herüI._ Szily KáImán tudós barátja uesri'Pbt-'
fogűsőla_é,s._etlől kezda-e Hetnan Ottő belép'a nagy iudó-
sok gárdájába.

Hosszú ualna elmesélni azt az utat, amelyen heresztüI
H mm.an már ól -holnaPr a neae s zoolo gus -.ethno gr af us és emel-
lelt hbáIó poliükus ü lett. Megírja hatalmas munhűiát, a
,,trtlagyarország Pókfaunója" címmel és egzel neae az egész
aildg tudósai előtt ísmertté aálík" MegalaPítja a Mad.ártani
Intézelet és 1891-ben a nemzetközí"uílágl;ongreszuson- őt
u,álasztjáh rneg a kongreszus elnöhévé. :

._ _ Lehet-e szebb_ P_átyafutást elké'Pzelni, GéPlahatosből
uőlághongresszus eln6he! Ez Hermai Ottó csodilatos életé-
nek ige_n röuídte szabott uázlala, Élete uégéig szegény ma-
rudt. Életmek_n_agy részét a kenyfuharc é'i d'me!Ünbtésht
folyta|ot.t küzdelem foglalta le. Bízon! a létfut aaló küz-
clelem_ gyqharta_ kőragadta kezéből a 

-tollat. aajjon még
nire lehetctt vobta kéPes ez az ember, ha a sors aagyonnai
ruházta uolna fú és gondtalan életet élhetett vol:na, utaz-
galhatott volna hedae szerint, És én mégís azt mond.otn,
hogy talán wn, ?s lett aolna ez lgy jó. Talán éPPen a soh.
hüzdelenl acólozla rr"eg a lelkét és nemesítstte tneg őly
ernbertelettí erővel és ekhora talentumakkal. ,Míi lehet
tuthú. Igy is rlcsodálkozik az ember azon a hatalmas man-
hásságon; amít életén hercsztül halűa óráiáís kífejtett.

kő nem ,ismerí ezt
a neuet?.! , MégLr meg-
ernlezezunk most e néa
vis eIő j éről, H uszonhilenc
esztend.őtlel ezelőtt, ami-
hpr az első uilághúború
hipattant és az újságok
telue voltah hősi tetteh-
hel, naBonla érkezte:h
tijabb ás úiabb hősi ha-
lottakról a jelentósek,
mint mostanában, egy
hödös nouernberi nabon
azt olaastuk a hírek
hözt, hogy u Múzeam-
hörúton egy hocsí eI-
ütőtt egy ősz, szakűlas

Herman Ottó regényes éIete és BáIyafutása a cserhé-
szeket kőzelebbről ís érd.ekelheti, Az ő korában ugyan tnég
nem aolt cserkészet, de annál csoülatasaIlb, hogy amikéll-
Pen ő éIte le életét, az aalóságos és tí.szta csethészélet aolt.'É,PPen ezht életét bátran jelöihetjük hí rnírctakéPül a cser-

'készíf j,úság szőmára.
Ea meg akuod, ísnerní a természetet, ha meg hkarod

ősmerní a benne. élő áIlarváIágot és ha meg aharod szeretní
,taindezt, alaasd el Eerrnan állattaní, közleményeit, kőnyveőt.
Ha meg aharod ismerni hazádnak és néPednek igazi életét,
úgy oluasd, el Herman néPrajzi leírásaít. Ha Pedig az qn-
bérí iósápot, erényeket, szeretetet és jó tulajdonsógohat
óhaitod éIeteilben aalóra aáltani, az igazö cserkészideákal,
zásilódra kítűzni, ahkor uedd és aáIaszd, életed Példájúul az

: ő tászta és nemes óletét.
Azt ís monrlhatnárn, hogy éIete az örök ííiúsás ieeyé-

ben folyt Ie, IóIlehet állát iőt szakáll borítotla, szemeí f,zt
öröh'ióiáeot sűpározták és szíae haláIa óráiúis föatal tudott
maraáni,-Enneh az öröh áfiúságnak_d mélységes titha Pedís
éfiPen abban találhatő máe, hogy soha_nem érdehelték a
iiiisó éIet őrömeí, de a í:iatalsáeot |előrlí léhaságaí sem,
csah egyedül a csendes, mfigánloi élet a terrnészet szűz ölén.
Á) á"i'tátá á Úg" árerőy; ísodátatos. teretnttné_nyéael, az
Ődők ,űrűi, a *Örlár daláual, az,apró bogárkák títohzatos
éIete- melllen keresztiil közel: tud.ott féthőzní magóhoz d

.nonő Trreimtőhöz ís. Nyitott izemmel iúrt a terrnészet ölén.
iőeímét nem kerülhcíte eI a l9gaPróbb _|tóhocskának, bo-
uirhának az álete sem, melyehből ő hataltnas tanulságohat,
liiott leszűrni. Értett a mailarak nyehlén, bePőIlantott al
á\.Iatoh Ie scsodálatosabb masánéletébe. Míndent rne gíigye_lt,
Á.indent "babírra vetett és- lerajzolt, hogy abból, amihet
ta b as ztalti Űásoknak ís nyuj thas son. Z amatos _ magy ar_ nye I,-

ain és érilekíeszítő stílusban rnegí1t_ ?nunhdit hell c§ah

tríői"oi*rí"a,-'6iy áronoi neiesztiii híbontakozzon elöttíinh
-Hetman Ottó el{ész egyénísége.

Ha helytálló az a vélemény, hogy az őskola tanít, a
, r r rii iL ui 

- 

Őonúán- ná rl,, akkor' H er iián O ua. él_ele 
. _mye!,

ű;, r; ;; ű i, őű- i- Ii gni*" sá sl ó b b p él it a. F el f el é ía eIő _ él e t é b ő t
,ís azí tátiuh. hogy neó az ískola tanította meg, ha_nen a
irű2ríai|ii.''qz űíműuelés és a lerrnésizetneh ruiongó szere,' ?ete. Herman Ottő gyerrnekharában atyja mellett oadősz,
.gataa ísmerte ?neE i-természetet és szerette meg az állato,_

ftat. lkí Pedíg már gyermehkorában megszereti azt,. az hésö

aénséséíi ,ríio Inrr-onnak. Seho| a uilágon wrn _ldthat _az
embei innyá' csod,áJalos széPséget, tnint Istenneh gazdag
ter e Dúménc, eá hiir éb e n.

nrr*ái Ouő nem szerette az iskola szúh leaegőjűt

10

ííerman .riro h'Öu*rornl Őreg,urat, Atisztes öregúr,

.tnint a 79 eaes Herman ona, o 
"r{Íi1,1o,?"Tor"!!'ur?Űiösszezúzott csontjai még csodálatos mődon összeforrotlaÉ,'

:mégís a soh fekaésben legyengült szeraezetét ttidógyulladás
:tlmqdla meg és még az éu december 27-ér lstenbeq rner
dic.sőüIt.

llefmÁE ottó nyaralója üllafirreden
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1140 munhója hiiziil 16 hönyae és írása csak a bóhnh-rtL ft4 q ,nadararüól, 26 mús óJlatokról, 8 nöaényekről,
18 gazdasági dalgohról, 34 áJlaaúilelemről, I02 néPrajzi
.d,olgoból, ósfoglalhozásunhról, halűszauól" aadászatról,
Pószl&életrőI, I08 mós, aegye§ tartalmú hönyue és írősa
mellett |ennmaraút még 400 holitíkai beszéde és 78 nekro-
lógia. Ez a hőhetetlen, nagy írod.almi munhíssága ős az
öröh ifiúsága rnellett tanúshodáh, híszen élete aégén ís a
legnagyobb szellmú fússességben tudott még nagy és hn-
moly rlolgokról írní.'Munkás élete aégén, a remeh szépségú Lílla|üreden, ott,
hol atyja mint hbnoú oruas élt és aele egyíitt élte le,fíatal
gyennekkoú éaeít, ő is kís nyaralőt ébtttatett a völgy egy
háetlen, oadregényes raiékáfu. Rata tauasztól késő őszíg itb,
szaretelt dolgozgatni, elhúzód.aa a uárosí élet zajától.

F nyúton íelherc"ltem az öregúr elóntult Hs nyaralóját,
A ház ma is úgy áIl ott, mint akkar, amí,llor mt[ ő lahatl
benne. A ház oldalában emléktáblák hírdetíh nagy .nevét.

Regytlettel úllottam ?neg a ház adaarában, tnelynek
minden egyes kás abágót és fáját a ,uagy fudós telePítetta
oda. Az. óriás íenyőtől a b.u.idn nőtt páfrányis ?ninilen kéb-
,aíselae aan e hertben. A kbrten át, a Színua egy. elaezetett'kös ága csörgedezők kijaes'his medrében. A PŰakocsWban
,még pisztrángok h íícánholnak, .Aptó jaPánt hádacsh.ák ve-
:zetieh át a isobogó Patakon. Oalamihor még tnöniatür kis
aízimalorn ís kelePelt a hatak medrében, Ma nár a d,ud,aa
és a Eaz lassan'mínd,ánt beteb, Minden elengész,ik, ha
ualamí sürpős segítség és mesoldú§ nem hkezik. Esyed.ül
,az éneklő tnadaráh marciltaű hűeh hozzá, A hel íáin és
a hóz íalán elhelyezett odúhban ulgan tanyáznah toaább
.ős ott a hed.aes 

-htekes 
madárnemzedéhek, mintha aíssza

,ahmrúb neki ailní míndazt, amít nehá köszönhetneh. Talófl
flés váriák. hosnr,at"laí-luze szór aalami morzsát az el-
iűU eíetante "Ű, Á ne, azonban már régcn hihűIt, le-
.hanyatlott.-Cserkészek! 

Ite fetedjétek el soha Hnman Ottő neuét!
Megmllékezésül arany tollfuól útraaaloul e Púr sort adom
néHek, vésséteh iól szíaetehbe:

Legyünk biiizkéh arra, dmíh aoltunh s ígyehczzür&,
hűlönbek lenni annáJ, amíh uagyunk!

MIKUtÁs-A RÁ]BAN
Mój krrek híröm h&vrn a Mlleulár.crt ll§k&rzít&érc. Htznál|átok

,íd tól a rz ldöt ! Ar ltt kövctkcókbrn telán tal{ltok nóhány fclharz-
rrálhrtó ihlgtct

Az Otthont plrol és íchór knpp-ppín:elagokkel rlépm fcl hhct
dírrltenl ; e Korrnán}zó Ur képc körá nlmzrtl-
*ínü mlagot kcrítünlq rsrtlog frnyóvol va3y
ttrökzölddc| dbzíttük (Mlklóg nap l) Ar r*te-
lokat gépcn. lzléscrcn mcgtcdt|ük íchér cgo-
rnrgolóprplrrrl (ab*xr hclyctt), krcpp-pepír
& niivónyilísrzcl. Hr vtnnek craprtcrérlók, ió.
Ha nlncscnck mlndonkl hoz e zrabóbcn r re|át
r{elnr. A rai gondolkodik a tróról, e öclr-
való cukrot Ér a herrpnlvalót mlndcnki ma6e
troa. Mikul&nak lr8|obb, ha a ílúk rrlmára
lrmcrctlcn vczct6t (crctlcg údropát) kórünk
frl ár tondockodunk róla, ho8, rzáp ruh{ir,
rllarce, szrldlla le3ycn. §ommicrctrr rom rzabad
bl6lc novstsé3es íljurót crlnálnl. Krampuszn
nlncr szü[ség, dc, thol ratasakodnak hozzl
ott r rcndcaér 3ondorkodiék ró[ ho3y cgó-
azGn alárrndclt, seolgal rzcrepa lcayln e
lllkulág nicllctt: wlehogy úty, mlm r párr-
tor úGll.É e pullkuty{nak... Az rlándlkoket
ú3y kcll ]clókérzhqnl, hogy klv&cl nélkül
mlndrnklnek jurson. Nem értékct dol3okröl
ran ltt ;zó. hanern trlthlzálló, |cllrmhor
labott tiéíás apróc$okól. Példtul: r rat-
Dénnórqj kis pénrcrzrskót krp, rmlbrn
l$-l5 drb. k&ílllórrl csöröt ; e nlpló.
vasti cg1 czép (rrclcg .ranyoaott") lúd.
tollet i e, rei költó|r kb brbérkorzorút;
r rai pontrtlen tegia cgy kb homokódt rtb,
Ezckc cay kosárba vrgy tálcára tévr hozr bc
rnr|d e Mlkulás €tylk ln§.. A ltúknrk czóló

raövcaet néwor r6rlm lcdób 1rírnl ée cjy hatalm* lodkon-kö-
tÉb. b.t.nnl. lmét cúvrsga ma|d ful e Mlkul& t A Mikul{r bcvonulán
lqycn ünnepélrer: mtnistránrok.vagy rpródok hrlrd|anak élóttc cren.
g6ozóval vqy arct*cl. Betleg elre|tca harmóhlumon v.lakl üfiöcpl
lndulót iátr:hatlk. . . B)íik klr ítú clórr bctanult klr berzédbqn üd_vörlt.
(Erctle3 klr vcnscl) Artán illó álrltrt, mcllctt mcatörténik az e|lnddtok
klorx{sr, oscdca rjy-ltét buzdító mondet e tovlbbi ió munktn l Al

ailndékot&ból a veretók oe mrrad|rnak kl.
(Ugyrncnk pár flllórel aprócág, kcdvg, hálár
íl3yelam r rok íándoásén l) Kcdvrs brtcrú-
ás után a Mlkulár távorlk él a rr| iókedv0cn
ncklül rz uztonnántk, (Yl3yázet: e ió ízl&,
rz rlrl cscrkégzmodor l§ lr kihclcz l) Urronnr
után náhány |ó láték kövctkczhctlk, pL Amc-
rlkából |iittünk, árnyképok, Mbgzínhla crcn-
dee, lcne, clátkozott h§t s. é16 Klm-l{télc
fgkgtc-fchér, 3yarünk e mahrndzglhorl gyúrí
kcrclé3, hogy teuzik, húzd mr3 - rrgrd
mo8, klnok hízeleglck l közmondároc |{tól$
meghrlt a dalrl láma, médlum, m|lyen rzoüor
oz l ntgyetnbrro, peprepHlr' rtigtönz§tt rzín:
iáték, tltole.to3 lrmerctlcnlk, yrtbfúví$
zslbvácár rtb. rtb. (mlnd a Jítékockönyv ll.-ból.)

Jtták utln ének kövctkrzhctlkr rqrn
kerülnck l rrcbbn€l-czebb drlok, G§ttlé8 t8,
ú|at lr tenulhetunk. Ha van hczzáartó, hircdli
éc íurulyaszó lg élánklth.tl e müron. Brfolc-
zésül náhány ünr.rpl plllenrt; mcacmlékcCe
t n.mz€t Mikutásár.ól, hralmrr óllcn Kor.
mányzó Urunkre ér r Szózat vrgy r Hlmnurz
elénckl&g.

Végül nem sabrd rlfclc|trnl: rr rdényrk
otmolo3etár1 az Otthon tökal.t€s klteklrítás.,
rrcllóztct&e, rcndbcnk&r móg u, ünncp{ly.
hrz tertozlk: .Et t"ty oty óf§, vggy'néhány
önként yállálkozó ílú végehetl cl. Jó munk{t l

Yr-lr.
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Bizolmqt órd"eme|,
omiben nem csolódunk.

A chlorodont
minősége mindi9 ugyonoz.

c h lo rodon t
fo9po§zlo

Mogyor lészitmény.
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§orakozri. A hajat 157. sz, Dnttljarriclr_
cserkészcsapat értesítójónek trktóbcri-szfuna
is sok érdeke§ cikkct Lartalmaz. A lap clsó
oldalán a c§apat parancsnoka o cseikész-
iíjtls{g nugy példaképóről Asslsi Fcrencrólír. Erdekes tudósttásokat olvashatunk a
balatorri portyáról, a §zept€nrbcri víziaka-
dálJrvcrsenyról és a l{árpátokbarr vezctett
kéthctcs királrdulásról. .A, lap o csapat ese-
ményciről is hlr! ad: itt olVastuk,-hogy a
csapat cserké§zei 29 pengÖt adtak a ltÍagyar
Vöiöskeieszt céljEira:

Nylrl György ioJzoltn a Korrnányzó Urat
3itnr.,i|""r#rét, 

-ttovcmber l-i szántuttk

I A tütflbólrynl 4BB. sz. ,,§zerenoso íell"
osork6sze§$nnt október 17-éu ünncnelte 15
{ves fennállá§ának jut iloumát. béletott
k'özös szentgyónás d§ szelrtáldozás volt.
Délutón a Hósök szobr{t koszorrlztuk me§q veudég, 14&os tatal csapattal esyütt]
utána UDnepéIy keretébelr a c§6pat zsrifolá-
,8lg megtelt otthonÁban ldéztük a tiz€nöt_
éves c§apatmultat.

A _kerórzíóny ltunkásl{ak OrsróOos §zö-
vetsógo a nragyaf dolgozók szrimára iro-
dalmi, zenei és képzómüvésueti DÓlyázatot
írt ki. A pályázaton nrindenki rószt vóhctett.
aki íóiskólai oktatást nem llyert az ernlíteti
tárgykörökból. A nályázatokia értékcs anvaq
gyÜlt össze, a pfuyÁzók idél, saiát ktiátl:
ságukra pénzjutalom helyett értékes cmlók-
lapokat kaptak. A kéozóntüvé§zcti Dálvá-
zatra beérliezett ícstményokból. szobiok-ból
kiállítást rendezctt a sáövctséit. Örömmcl
láttuk a szép képcket, értékes* szobrokat.
a magyar munkásiíJak müvészetszeretetének,
n€me§ §zórakozá§ának neqnyllatkozásait.A klÁllításon §ok §zóp rriúilkát láttu,ik

FlLM
AranyBr[va. ,Ez a fllm a2'értékerebb ma_gyar íilmekhez tartozik. Hóse a nagvereiúíalusl molnártegény, aki a munk*áiábán

találta meg mind€n örömét. Egy riapongzonban valaml meEmozdul benrró. A ván-
dorclrkusz megjetenése megzavarJa lelki-
n},ugalmát: csillogóbb. hangbsabb éIet ut{n
vágyik é§ megindul a naíyl,órosl éIet csá_
bító lidércférr}e után. Dd cgyszerű, becsü_
letes lelkével, egészséges éiÖtszomiélctével
nem tud meíbarátkozni a vídámna} és' gondtalannak -bazudott ,,könnyü" élettel.
nem tud fölmelesednl erkölcstelerr körnve-
zotében. §ok szenvedés után vlsszatér'az
lgaz rltra, mint a paták, ha a régi medrére lel.A szigorú kritikus több killigást €melhet

}IRGYRRR B B il n GVI Bí" lu§[$[§[',T*í'T[ il'lHT'§ 

"íí'n 

f§iT't*ídtfl!,1ilfi

A Korm&ryzó Ur üdvözlése a Debrec€ni paranc§n'oki naprót
Az új asérkészév munkatervének megbeszélósóro Debrecenben egybc-gyűlt cserkészparancsnokok nevébeu a Főaserkész, úr üdvöztő távirátot

intézett l'őr,édnökünkhöz, vitéz Horthy Miklós kormányzó úrhoz,.Az iidvözlé§rc a Korrnányzó ür Katonai lrodájától a következő
.válasz érkez,ett:

_A D_ebreeenben e g gb e qlűll; or s zd.qos é§ uiitéltí c s et ké s epat anesnokok
neuébqn lúlitött hódoló táuiratot a kormlirytBó űr c íő-méttóstígdnale
bemutattam,

Á ^_KormúqlUeó _úr .ö Főméltósága rnegbí.zní, kegyeskedett, hogu
Nqoumétrtósdgad,nak köszönetét, az orsaág cseikászgíneb"űeilí,t, aaőUatáíőttoltnácsoliam, : '.

- =-H

Göilöllő, 1s1.3. éaí ohtóber hó ?én, VITŰZ MIKLÓS
aeád,s. 8. I§,

tőhad,segéi|

éppen a ,,rrelréz-rnunkát'' végző lakatosok-
tól, géprnunkásoktól. kórnüvésektól. Külö-
nös örömmcl ícdeztük íöl a pályráuók között
cserkészislneróseinliet. l(áróáti-killilrcer
Aurél regnurrti cserkész kileric rnunkáíal
szcrepelt á kiállításorr l (1'. )

Levelezós. Iíj. Fehér Lásdó örsvezetÖ, á
893. sz, Tüzes Gábor cs. csapat tqgja, lcve-
lezní szeretne erdélyi cserké3zíirlvii-. Ctme :
Szolnok, Hanzély Pi{l-u, 6. Lzzal s. remény-
nyel kózöljük Fchér László ö. v. kérésél,
hogy akad- erdélyi íirl, akl szívesen lcveleá
vele l
. ,,fiogy lett Fohér Plstáb6l Feketg István" -ez a hclyes cítlre a M, kir. Gyermeklétektani
Iltézet kia,dványának, anre§ik az október
15. számunkban Jelerrt'meÉ, Á versszakaszok
közüJ a harnladik, cs necvedik véletlenfil
felcserélódött. Ha valahoT íel akárlrátok
ha_sználni, ügyeljetek arra, bogy a képekhez
nelye§ sorrendben következzcnek a vers-
szakaszok tA kussal lTI[. cselk6szkerlllet (Kassa
pretnontrci gimnázium) a prótrareridszcr-
ból hat különbözó íatnlintát terv€zett.
melyek nagy§zerűen fellrasznáIhatók cser-
kószotthorrok dlszítésére. A íalIninták Dat_
ronJait csekély használati díj ellendbcn
(mintánként 2 pcngő) szlveseri meeküldik
az érdeklódó csapatoknak. Fess{ik }i ott-
holraink íalát csertészrnintákkal. tervez-
zünk minét több cserkészíalmintát.

A burlnpertl 5. KEG. és 160. trtK. e§sDatok
kézügyességl ver§enyt rendeztek a csefkész-
parkban. Itílnden firl a következ6 ..nvers-
anya8ot" kapta: 2 drb. puhafa. -i -drl.
ágacska, 1 dib. konzervdobbz. 9 6rb ccsz-
tenye, 2 drb. hurkapálca. 1 

-drb. 
kafron-papír, 1 m z§ineg, 4- drb.' Gem-kapocs. És

mindchhez arlva-volt 1 bicska és mÁsíélóral (A döntóbírósár sípszóval ieleete a
negyc<lóták mrilását. ) §ok-órdekes ánrósáaot
készítettek a firik:'tábori paralrcsiáulái'ól-
faragott repüIdgóptóI kezclvá & cc§ztenvéb6i' készült .,róm"_iíarvasil . . . Ai epész- vór-
seny folyamán mindösíze e§y íiír-váEta el
elózó naporr köszörült bicskfuával kdÍ keze
€gy_egy ujját. (De be&ötözvc i§ tovább dol-
gozottt)

A két csapat 8 rtarabból {lló levetezótap_

sorozatot arlott ki októberben, A 8 laóot
négy művé§z 2-2 mjzállól állitották ös§zc,A lapok árusítása már meglndult.A builapcsíl 5. KEG. csnpal, ecvik tisztic
telkén gyümölcsfókat alrirrt ?iitctrri. h
szllkséges gödrök ásására rrapslrlrnost ke-
re§ett. Errc a csapat lrárom tagjn vállaltaa munkát rttéltányos trapszátnért. Munkn
tQzbett a íiúknak több§iör jutott cszébc
Ivíá.tyás király gömóri }iránduiása . . .

Ooitkókt Klseserkészokl Meglndrrlt az rlj
magyar kiscserkészmuüa. Pórpgrrek máia tregyvennyolcas kistlobok. A budapesti
433. sz. ,,Szerrt Bernáf' csorkészcsapái }ts-
cserltószcl rnegkozdtd,lt rrz rltlöréstt- l!ícne_

t{rlórc kisdobosok verik miir lz ütemet-A kópók megleptek vele benlrcteket. Ked-
ve§. megl9poté§ volt. -A negyventtyolcas

örök erkölcse ez. Á darab magia tehát íó.
Az meginl ntás kórdés, hogy á körítés.' a
töltóanyag nen! egészen ilycn íó. A pfu-
beszédek ugyan frissck, éIetszerü-ek íMóricz
Zsi8moltd müvc), do gyakratr eíészeri ilrdo-
kolatlanul nagy telki- változások nrennek
vésbc a szerepl6ktin. A városi tatrács 5 perc
leíorgása alatt elveti, majd nrdgis cllogádja a
c.§atornázás tervét, az apa egy olyan beszél-
getés hatására, amelyre c§ak követkcztetni
tudunk, visszafogadja kitagadott íiát, stb.
Sokalltuk az elején a kocsmát. No de nincsen
olyan tó film, aminél tnég jobb ne lehetne.A kifogá3októl függetlenül ritka ló íilm,
§lkerét na§]rb4n elómozdítja a kiváló szerep-
tígárda. (Ciortos, Lehbtay, Jávor, Egry l!Í.
é§ egy §ere8 lrisebb szereplő).

§zyl.
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honvéddobok kicsinyített mását készltet-
ték el három példánybarr..Hat bátor kisíiú
megtanult dobolni, l'itokbarr, lázas igyeke_
zetfel. Ázután egyszercsak rircgjelenii:k az
ütcán § ma'már a c§apat kiscseikészei bol_
dog örömmel menetelnek perg6 szavukra. . .

(Vttóz Kötloy György}
A pópal 227, gz. Tlsza István íróí esnpat

október 31_étr a reíormátus kollégiurn dísz_
termében ülrnepelte 29 éves ..születésnap"_
ját. 

^z 
ürrnepi-beszéden és ei8adásokon'kí_

vül vetítettképek mutatták be a 20 év tör_
térletét, Szdp számokkal szerepeltek a csa_
pat, regösei is. A szép évíorduló alkalmával
kiáltítá§t is rendezett a csapat. Az ünncpélyt
és kiállítÁst Rab István gimn. igazgai.ó,:a

' csapatszervezótesttllet elnöke nyitotta meg.
Elndó Mogyar Ggerkósz óvlolyamok. A

Magyar'Cserkész XVIII., XIX., X)(.
évíolyam4 eladó. Cínr; Mdté Sándor, Buda-
pest, Rökk §zilártl-u. 29, ísz. 5.

A rottvónyrovaí dltal Jutolnrazantlók .s6v-
,§ore t

Pónzlnlotommal (10-10 pengóvel):' Bagoly Géza, Budapest, V,, §zent István-
körtit 1. fV. em. Jánosi Tamás, Garbóc-
bogdány (Abaúj,m.) Iíj. Radostyfur Henrlk,
Rákospalota, Bethlerr-u. 114a.

Könyv|utalommal :

Kishonthy Józseí, Miskolc, Kun Józseí-
utca 12, Laszgallner ZoltÁn, Szeged, Pá-
rizsi-krt. 36b. Kovács LÁ§zló, Soproú, Vasút-
sor 4. §zépe Elemdr, Magy-arszombatfa
(Yos v4.). Kertész Gyula, Budapest, XI.,
Lágymányosi-u. 17h. I. 2. Viáh Áttila,
Rákospalota, Zápolya;qtca 37. Nagy t1$:
roly, Po§tszentlórirrc, Uttói út 107.

KöNyvlíiirRTErÉs
Ko§ztor atya: Kórdőlelek o llúózivekbcn.

Koszter atyÁ a ,,I{arriaszok" círnű hatal-
mas siker{t könyvében íeltárts azokaL az
9l9_pvetó , kérdéseket, nrelyck a cserkész-
fitlkat a fejlódés clsó viharaiban a lét nagi,
ígazságal és önmagulc titkai tekintetébéir
érdeklik, I\íár ennek a könwtrek bcf€iezó
soraiban lgérte, hogy a töIibí felcsenÜ,iló
kérdé§re egy új könyvvel íos felelni.

_ Iqe, itt a beígdrt rlj kÖnyv, melynek
clme is mrrtatja a gazdág tartalom iiány-vonalait. Kosztcr atya -a ..Kanraszokr'-
ban megépített biztos- alapolr-'épít továúb.Az érettebb íiú lelkét nézi § h/rrún marokraíogJa össze, a felágaskodó kérdőielckct:
Jeüenrépítés -- Ncm_=zetszotgáIat és' Vilás-
nézeti eligazodás íejtzeteibe.-Az clsó feiezÖt
szinto íolytatjg a 

-,,Kamaszok'' 
sond'olat-

menetét és qz;,örrnevelés''. ..rend Ös izlés'r..
,,szerelgm",,,takaiékossá9;''..tanulás'' kéíj
déseiről beszél. A mdsoóik-- feiezctben amagyar sorskérdések rdszletes - társvalása
keriU sorra: magyar öntudat _ nemZétisépi
kérdés - politika - zsidókórdés stb. Á

világnézcti cligazodás íejezetében peüÉ a
hivatal, a kaszárnya, a múhely, a szórakÖzó_
hclyek, valarnitrt. a templorr és az otthon
eeer gprónak lútszó, de sorsdöntó ü§yévelíoí{Ialkozik, (d.- ov.)

kertósz Rólrcrt : Eniók ós hösök. Á Fra-nt1
lin Társulat,dlszes kiadásában ietent meÉ
Kertész Róbert HaJók ás hósök c. kOnyvei
A jó tollti és sokoldalú író (legutóbbi ködyvea nagy magyar orvosról, Semmelweisról

üzrN A MAGyAR c§ERxÉ§z
_ G. M. Stílusod színes, oleven. élvezetes,
firdemes írnod l Beküldött írásod azorlban
inkább csak hangulatot lr Ic. ezért nem
közöliük. Ebben az esetben jo6b lett volne
magáról a várról és annak látnivalólrót
lrnod. Ennek örülnének ar olvasdlk. IrJ
máslror ls l

Il|. K. Ilíván, §zefloit. Címedet és adatai.qat elküdtük egy ilnnországl kistányrrak,
Rgrnélbetóteg nemsokára kapiz váIaszl.

szólt)-átapoi'fetkésznltség}el indult ei és
balad az irodalom, illetvé a §zakirodalomüalad az irodalom, illetve
torüetón. ,,A hajózás 7000,torü]etén. ,,A }
zettel kezdi el

7000 éve" ezzel a tele-
[iát s a Watkikt-öÉöl

és különbözó l,ízijármüvek ezer v4ltozatán
keresztül, évezrcdeket átevczve elérkezzék
1915 decetnber 6_it|, a Sarr Giovanni di
Medua elótti rajtaütéshez. korntánvzó
Urunk egyik nag}szerú haititettéhez. 

*Az

író önmagát az örök tenger szerónv író-
deákJármk nevezl és könyvét a, csásáári és
kiráIyi haditengerészet utotsó főnarancsho_
kának, nagybányai vitéz Horthy lytiklósrrak.
Mqgyarország fdnéltósánrl horirónvzóiánaÉqján§a. A könyv íeléseg kiáUltjsáért a
kiadót küIön elismerés illeti. -Ig-

zettel kezdi el munkáját § a waikiki-öFöl
huIlrirnlovasaival száll vizro, hogy az indiánok
sásból és nádból csomózoit üekvesztöivel §ztNHÁ7

A szindar4b értékelésót röviden összeíog_
lalva megallapíthatjuk, szórakoztató játók,
érdemes megnéznl, de mélyebb nyonrot
ncm hagy bennünk; V. K.

"01i éildeftd,?
Ui rovatot lndít a Ma3yar Gserkórr

Bési kívánságnak teszünk eloget
a Mő érdelul9 rovat megindításával
Ennek a rovatnak a.z a legnagyobb
érdekesséele, hogy a Maguar Cser-
&áse olvasói a munkaársai, olyan-
képpen, hogy aa olvasó kérdez és a
Maguar CserkésB felel - á, royat
keretén be]ül.

}!a ezentúl valauiilyen e§srké§z-
dologbnn elakatlsz, yalami prob}ó-
mád merül fel, küldd be kérclésedet
a tr[aguar Cserhéu §zerke§ztő§ég6-
nek. Ila kórdésodet lesalább tin'
nappal * Maguar Cserhésd wag-
jelenése előtt meg:kapjuk, a legköze-
Iebbi számban feleletet kapsz rá a
trIi érdekel? lova{,ban.
A o§efké§zvonatkozású dolgokon

kívüi a Maguar Cserlcdszben meg-
jelent oikkekkel kapasolatban ís 1o-
het kórdést intézní a Mí, éril,ekel?
rovatho7.

várjuk kérdéseiteket! |

Magaar Cserhésa

t^t

§.
MINDaN KDDDDN.
MINÉL TÜBBENI

Árn 90 ltllúr.

Vúlyt Nagy Gr6za: }'dlogntott v6rüol. A
világ!áború utárrl nernzedék együtt n6tt
íeI Vályi Nagy Géza verseive)l-Mind az
elemi iskola olvasókönyvek, mind a közóp-
lskola magyarnyelvi könyvei bóven t{r-
talmaznak szemelvényeket a katonaköItö
hazaszeretettcl átitatott költeménveiből.
Nekünk, cserkészeknck. különöseu' récl
ismer6sünk a költó, 'hísz összeiövetÓ-
Ielnken, tábortűzeink lárrgjánál,g}alu.an
hatrgzanak el nemesen csertgó sorai. Most.a férílkor delén álló költő €ddic
megjeletrt köteteiból _ (Harci plhenőn]
i\íagyar sirámok, Magyar -szívból -rnaeyai
szlvhez, Földem uépelrr §tb.) a lcAszebbéket
összeválogatva örökszépségü csokbrként, rlj
könyvben lelentette meg ólret. Vályi Na§y
Géza új kötetet §zívesen köszöntiük és örörn-
rnel forgatjuk lapjait. (Itfagyar lap- és könw-
terjesztó vállalat }iadásar -Ig.*ösz Jrinos l Csudatúska. NéDmesé§könvv
a javából. Eg},ik néprnese a -másik 

utá]n.
mlnd szebbnél szebb. Jólesó érzés töltt el
az embert az olvasásánál, lvíentrvi bölcse-
só8, tréía, vidámság fér meg á magyar
léleknek ezekbeIt a termékeiberr. Nasvon
élvezetes tnint szórakoztató otvpsmáni,- de
ezen íelül cscrkészszemporrtból ls elsóiendü
segédeszköz, IJlsósorban azért, rnert megvall
benne a ,,§oktudó íiri",a próbaszabáIyzst
által emlltett meséje, ami után már sokan
érdeldódtek, másodsorban pedig minden
egyes meséje gyülé§9inknek éi tábbrtüzeink-
pek_gyöngye lehet. öszlntérr ajánljuk. (Révaikiadás.) §z.

t;xtr}üffis,i'í§.

KAIO.RP§Tfi?"" ÉLtÉN

llllllók hrraÉljlt óllrndórn
nrg.}teadótt.l l Dernol.t
üórL ntül mcabbhalórn lr
|d|crcr lá|drlorn nöltúl tell
rrlr6löb § lcerlblirdtrbb
G.okoláda.'

Ia



MIT KÖSZÖNH§TEK
A c§EnKÉsznTNEK?

,A magyar cserkészet most ünnepli íenn-
állásának 30 éves jubileumát, Ha 3 vi-
lágháborrls hclyzet nem is engedi mcg,
hogy a mozgalom e nevezetc§ évforduló
alkalrnával rragyszabású és országos ün-
nepségtket rendezzen, az elmult három
évtizednek ma már történelemmé vált ese-
ményeit nem lchet szavakkal méltóan
ecsetelni.

Igaz,'hogy kaptunk Magyarország Kor-
mányzójától olyao komoly hangú megem-
lékezést, amilyet 5 legalább is ilyen
íormában * igen kevesen'kaptak ebben
az országban. (Az a körülmény ugyanis,
hogy a kormányzói legfelsóbb kézirat az
állam hivatalos lapjában, ott is a hiva-
talos rész vezetó helyón jelcnt meg
holott hasonló közlemónyek és megemlé-
kezések vagy nem jclennek mcg hivata-
losan vagy a nemhivalalos részben jelen-
nek meg, - olyaü súlyt és tekintélyt
adott neki, ami csak országos reirdelkezé-
seknek és akaratnyilváaításoknak jár.)

A ,,Diadalmas Liliom" címú kötetben
bemutattuk az ország közvéleményének,
hogy maga a mozgalom mit tett és mit
ért el 30 év alatt a magyaf ifj{rság ne-
velése terén, Nem lehet csodálat nélkül
lorgatni a szerónységükben is gazdag be-
számolók gyüjtcményét, olyan nagyszerú
eredmények vonulnak fel előttüok.

Most. a mozgalo,rr egy másik, hasonló
kötetben azt akatja bemutatni a magiyar
közvéleménynek - elsősorban nektek,
mai cserkészfiúk! -- hogy az egyén, a firl
és a család, a magyar társadalom minden-
napi éIe tében és munkájában milycn
óriási eredményeket és átalakulá§t éít el
90 óv alatt a magyar cserkészet, Ennek a
bemutatása nem ügyesen me6fogalmazott
jelentésekberr és suáíaz kimutatásokban,
hanem a cserkószetben feluótt és a három
évtized munkájával kiformált cserkész-
férfiak ószinte, körvetlen vallomásainak
nyilvánosságra hozatalával tórténik.

Az országos íéríicserkészvezetőtiszt fel-
kérósére közel l00 ;cserkészférfi rréwel és

nóvtelenül megírta ]magáról: mit köszö_n-

bct ő a saját életeben a cserkészetnek?
Nyilatkoztak a moigalom legfelsöbb ve-
zeiőitől keaőve az,lorszá8 mindcrr rendú-
rang{r, különbözó korrl és társadalmi osz-
tályhoz tafiazí cserkészférfiai. Olyanok is,

akik az elsó szervey'ésrrél már ott voltak,
olyanok is, akik az ,elmult 10-15 év alatt
kapcsolódtak bele a magyar c§erké§zet
lüktető életébe.

Áki közületek szeretné látni, hogy
mivé fejlódik és alakul benne a cserké_
szel, néizel be e sokféle nyilatkozat lelki
tükrébe és az emberi gorsok iránti áhíta-
tos tisatelettel keresse ki s lássa meg öt,
ílz-búsz év utáni sajátmagát és lássa meg,

hogy mennyire érdemes magy§ cserkész-
nei'lenni i jó munkát végezni Istenért,
haz&ért és családunkért.

A napokban mcgjelenö kötetb{! egy.-két

szemléltetó mondaiot az alábbiakban köz-
lünk:

,,A cserkészet építésénél ott lenoi, az

emberebb. ember és magyarabb magyar
eszmények szüIetésénél ott lenni, ez volt
taHn életemnek az fTr Istentől nyert leg,

FI K!
A rerlülómodelezés nemcsak
játók, honem a rnngyar iíjtíság
ircmzcti sportja és hoovóde|rnc.

Épltsrrrr
nEpü[öilODE Lt l(Eí l

Az út modelek: I|AR*I
. .rrtfinÉü..ó9IlÁJ-2rrGÓLYAí

ngy-ecy modcl teívrajza, mű,
szaki leírása, telje§ aDya8E,
amelyből bfuki megópithcu a
,.Verób" vaÉy a,,Gólya" nevű
modelt, díszes dobozbau P 7.óí)
1líegrendellrctő:

ielülünodoled üs ilialilri §lüullrral
llüdúpo§t, vI., Toróz,körúú l0 rzóu.

nagyobb kegyclme. Krisztus eligazított a
lélek rltjaio, a cserkészet élig:azltott a ma-
gyarság, az emberiessóg, a társadaloíí\ Lü
élét mindennapi kérdéscinek szövevónyei-
ben"'

,,És mjt adott még a cserkészet? Azl az
órzést, hogy jobb lenne a világ, kevesebb
lenne a nyomor, szenvedés, egymás gy6-
lölete, ha a társadalom magáévá teunó
azokat az eszméket, amelyekct a cserké-
szet képvisel és nemcsak mi cserkészek, de
tások is élnénet a l0 cserkésztörvóoy
§uetint."' ,,A cserkészetben olyan barátokra tet,
tem szert, akiktöl évtizedek sem tudtalr
elválasztani. Mikor eljött n társadalmi
életnek az ideje, cserkészbarátaim leány-
testvérei rttján olyan felejthetetlenül ked-
ves ós tisztalelkü leáoypajtásokat talál-
tam, alcikkel ifjúságom legszebb éveit szó-
rakoztam végig. Ez az ideális társadalmi
Élet a kaniaszkor nehóz éveiben annyira
lekótötte gondolataimat, hogy szertelen
ticsapongás számomra ismeretlen fogalom
lctt. A cserkészmunkában, a táborozásban
anuyi romantikát és iclealizmust'találtam,
amely tökéletesen tielégítette szerte csa-

Pongó fantáziámat"' 
Dr. !fiáni Gyötgy

ú

&*nI$, $ qe
: §íg.tha esah, r*guab latl'valna,;,1.'1" l ]:..

§e6fu fiűhs,b& s§tün§ u*telek. ., ,

Oidéma* tiPegtél a$ró ld,baiildal, : -.i
Es ,ijirngl,a' ,iirtuUorl a mosolygő kék eget,
ttoiy maitl oda rebijl§z. lu nagy leszal,
Miri ralniluí f ugsz. Fel a magasba. h,útrm!
(Kicsi hczcd megbtijt kezenbcn Mgyan)
dgys;q twiá etgar.'ís elviszet, ,

Xeuatae hallgattam a:szé§ ?n§§ót, ' 
,.

Á nyór tlalolt, a rózsúh íllatoxlak, , :,

Ezernyí íé*y *illáilzatt sEcrlpszáí,, ' , ,,,,,
I|,s te csak l\eséltil, hísÍiam, , ; 

;.,,1,,:,

Loef-féle hajórnodell tervek

r
l;.;

pbertp{Valag BurgWdngdebury



IEvELEK EGy önsvrzrrőHöz
V. Ös*e3yűltek, ösrzegyültek...

Keiloq Quurka!
ülte ept u l,eael,emet meghapod, lndr naalcíg l,ecztek u lslr.

,lá)bon, lll. o ta*al,dabon, Aa ed,d,lgl, ltt.olt al,ka!,otwperll öee**
,gurubsolcat íe|,oűtják a read.es guűMaek, úgg oélem, nem íog
óttartt, lrz, ept o l,eael,ewet aa őral guűtrésrwk t*er,telan, lütralwt
utolaó leoel,edbbn net* oetdtél tetr erre oonatkozó kérüet.

öe&eggűltela, ösazeguűltek ... ka nem íe ap laeapl lúwJoh,
ile aa . őrcM togtal, tnoat lúr roitad múllk, lwga *e esugótl
.agért iöllengb ö$ae, ,,l+ogu saétnewtenels", lwnem tud.ósba&,
.uelleffibcrt ggoropodoa rnenleneh h,aaa. Itór sglnta látom, auúnt
éppen llrrttlokrdtwolódsa éa aat naúod; J,Iotw! Nen addíg van,
ut Uőaab íe wm blrto4 lwga ö.eszelönneh." flót ebben Mt-
.aégtelanü oatl Qdloúlí, De ho wen !önnelo öaeae, o,khor fiérg€t
aehetsa rd, hogg 9|'/c-bat téged terkel, a húfu. Mert ez azt !e,
leúl, Iwga olganah a gunXWgeld, omil,aefrnelc nem hellene l,en,
,níüh: étrménasaerűt|eneh. lSzfunuű *ó, da űeft. tu,ilnlr iobbat.l
fts enal elérheptünk ahlwa a pontkoa, amít én tal,ful a léglétwe-
.gbeebbnek tattok. Ol,aaú guűMsehet kell ta?tarloir, llogu g ttl,trk
haaaíelé menet íglt goúdalkoalouall: ,tflü act u téaangaaWt, oz
oaUt uatami oolt! §aeretnéla nég oalelcit lótftí, aki ugaalaat
,fuegcctnóltq, arntt,ttt.na." Yagutrs mtúllg lcl he1.1, agualnod ou
.trurrlll ú!at, oal,arrrí egéeaer tantgsatlhusat, otnit a fíúk fiég leg,
werétpebb űmallúan eem rnerteh el,hévael,nl.

Persae, lcitnru& sat letrnő, ilo neWl ,neqclínální, gotlitroloi'
eme, tel,leÖ ioggal. De arért hadd rnatdlok nlalamít. MoEt, arn{g
ctég ííatalok a |taíd,, atdnulag h(nnuű a dalgod, Uert ea, Iüoga
úl,ném letrentt aal, hogg soha, eenlal móg qerw cstkdlt bagontrót.
Nem. Cwútl ba a léngeg, hagg q tűbaak ú! leggen. Ea eae*
talüI, óa út a &log, ?a ol,gan többlet, aln;| $,hu oan, d,e 9am
teltétletiül aútrIsségei. Yaggb helaett MapVoglwtő
lótanfue: Iguehepa llr;ülr*él több oeaetőű mégílgrlelfii, oetrük _be_,
ipétgetnL,lwia ígg sok ol;aall ,,trülahré' teggél eaeú, anl a !&7I9
uúttúra úh Lehet ez ualam| formudn, oalatnl úl idált, óalortí
2omqds, étilekíeeattő nódta q híképzéeneh ée rnég eok, egEéb
,hlog. NéluinE ötlet taló* nég től,em b httellk. Pl,. GaűUg elátt
ötet aószró|eloonh, !alúó.Def8qq.!, térhéptelstaíéta; Elhggaat,
tabb helue* íetso6 áttwmktál, oagu olatn h.etraet, ohol ls-
,holau.ú)at qraga ltús szabad furtild rendelkazéaye űl, 5 petcea
tutds gllírlés eleiét. Á gaűUs ega úezéneh teties eötétségbert
qatrő leoezetéae (Iegaetrem!), Yalatnl kégaeltogh,ató dobg .,
hlltépzéaeel kopcgol.atban, anlt neg 'ldhet topogqt rl, ercttreg
stét lebet aaadtt, (ph lelúcrlól tóboú telefon, térlcépégaetúél ,

tetepasatal, etbJ. Krurnpl,t|őlét o, eütés @ ottllrlt.lrábrlüórt
gaűHa böeben. Talanl írl lüéh, mbtt pl,. sgagló htr n, rádló,
hall,gdtÜ q gaúlés kercúében atb. Penae, Te oalógánűleg solcat
tnegpúbóltü nór erek kötül, de' eg nem lelentí ut, hogg q

'bld 
as úégtgcgtúltdh,

Es flég ualanil. Nem ogah u trlaebfütd ttrldon*ógok hat
nah aa étrmána ereléael, ltrl,*en a jól, elődott híhépgée{ aftuaO
ü, $ml,ékeag aeok ltbeaa; netlngÉre éhlegteil,, anöIcor te f'ú!.,
,Üad, a naglat aápdalü, étt tteg ne|,l,ettd a, cserar.lnz adltoaotót.
.Pertae,,metl aat mór notdtdla.nakad, ltoug o két nép zetéN-
bet solo a toletnoonás, de {g9 tbág nam lwllo,ttad btaotlvltan|
o golr hala@rr lw,ttgol§|g fteüő eggeaéat,

Áttól úartólr, lwga ,egwn. eoh hel,gat'paatololt ltl aa éh
,rbfuezefűgégre, peilíg heaés eúoetr eolwt ,rwta* azhtén
tatsarétcoudő. itg- eüeg üfuld|p3 etőamáw uolt, Moat ndy
heah aat li, nl rnítldett lahet egg őts| gulűlésctl,"§lsőaotban
JclWpa&, hltzo*'ea o'guűHa célta, Eeael, egeflrhm ataatnt hQL
aégtel,ab lwga hq ösltolót aútlólaa, a guűIésekből, hottta,r hí-
logaca aa őrsl tagotaból. A megolM teWt u letz, lrcgg úgg
,teitdezeil a, iblgolart, lwga nem te ,1naggaróáoü el, u leckéf,',
hanem a tíúIa lönneh ró nltd,a*o,'o|filt mgg kell tamll,nluk,
Yggfls el,tnott/lopia aéWnu ígazsógot, om|ből aautón o ttúhnah
Joel,l hílcöaúheatetnl a ten*loalóh Peraae, nem lnlriltg leheú eat
,ttwgcsíúlnt. F,urota aolna, ba agt,mond.att&; A notlébarl c
iP betű:i*-o o S betű ,,n,llví leea teWt o B betű? De aat
Enár itwgcslrlál.ho;tair, Ipga elgwtú,odl A tlét íeltéttrenül eaűk,'séget aa élothe* Áhírneh il,űerea oérzáee 1)@ű, af}nclk el|olallc
a oérc. trl& kell tenní aaaql, olc|nah űtőeree oétzéaa q,ut ? Nagu
,a odószlnttreégg, hogg ht togl& tabln|: meg hell, alcgdóluurlr,
hoga altolulon a oóre. Á mós{h ilalog ged,ög, allrií d lcllúpaétcal'lu,pcgol,atos, ct, hoga wagrpn s.óp fulag, ha mennagaaróaod,.
úpgaat kel,I pl, rneste?§égos Hgaóat oJhal,napnl, ile nsm' ér
*etunít, ba ,rnttrld,enlct neg űeí./,tr próbál,ta, otanufirc, ltoga Nl
htdlo altcglmo*nl, Yaga|e gualwrl,at4 móilot hell a hlképzéct
asltú]rrl. Btrgolaórq azű tdgoil lnondűnl, hngu ept hqrsagla o
lúledbe 5 éoe nbúenbi, ezt tttM, qalant Mgzel,toghatót ga*
rehúl, tú,r,lótttí, uaga hallqlrür, Eúl houlóttl, ez lgot, etak ta
totrlg hatum hercsgéha,úlur, ha az llgan ggal*o?btl öflebhet

a 1,ezetől kiinuaahben akaroitr ntagtalűnl, olt lagtéugbb vékl,á-
lcat talátrsz, d,e npm késa @fulogot, Elő hell w*rwd a ealdt
esüed,et, t göttrnt kell, éa mtnden gúlé8 eőlt fiwgrlrtV hor-
cot ball, uíano|, a próba,angeggd, hogg kladla q tlthaÁl. sagwü:
lél,t etheffitl é,t:űton.

De nef,ncsah klhéüaésbőt, ül a ggűüs. Yat at ,nós |8.
Példd.al ldtéle. Á lótékot .últqWba* úga szoltls kazel,nl, wínt
oal,arni ceod,a,szert, amttü, nlríMJenhl teléIénbütr, elúI,|la a2 uw-
lom, eaó,úa.L ol,gan ttínd,enre ió guógueaer, 8n ígoz, de qlalahogu
aat ne híü, hoga o játéhot rcm lehet megl7nnl, Naggut, ts
lehet. Ne ngúazatok örölcöean egg !ótéhot. fiart tóWtr h meg-.
drt a eoh. Küönbe* o tüéhról, Mt bőrt húdlwtsl le, hg *líoe
odga, §gurésat üdül,éa, túarésut olspont lgrtűró alkqlan; hogu

, Áatdn ott aarutak d íclolasuhoh, oötá]a,.negbesaéWeeh,
§zdtrcilru meganwl Mrütal, Míü ohsassuxk |ell Mit ,t:itat-
eunh ffieg? flogga,ft tu,ilam q qrltát Mzbanta?tor|1? Be {ga to-
oűb. Néapúlt, ceak eorban, .fiqgg ,ruit o!,oauunh fell Yagrt
olgumit, omi wmea eaórohoaóa ét egaa.ersnúrrld lotwl*l lt

tehet belóle (népmete Naírő, Totnáe| etrbeeaél,éa, törünetrmt ro-
$éna résalefu stbJ tsagg olgaew|t, wú e íMlc oddtnfilae*
probl,émólóual toglel,hozik. Güűtó anyagot awlgütat erre
Koeatar alga ,,Kétilölel,ele a tltAabehben|', ée $aí,aós Dotúű:
,,Iltagltat oagltok" című h(myoe.) E?t qzut^ún lehetőleg höoesae
rslta. De attóű csak oluan tdrgahlirből, rendepa, omlnelc íatrtót-
Lenűl, uro oag!. Te rem lehetaz tésahseuő a, a@ran, nel§gd| ,

telatte kel,l, dltwd @z egues oéIeménuehtuh, ltogg qaatót egéaz-
eégel ezlntézóeben thezeíoglalhotsd a oítót és be|elaat.ead ílgu,
b0! abban nítúatlht meg*au:gd,iéh, Á te dolgo4 az b, lwgtl
néhónu íogae MúIéet Msacnétbarl tarte, hog! ha elatudnö hé-
gzüI, a ulta, úlból, íslptsakdlhasd a keülgghet. Nagaon haea-
.nas, hü Qga-ega tíút o gtlűléa előtt négaezemhöst felbíatataza Mt eltrentétes népet oáil,elmazéeére. Mlni$g aeah ál obő
lwzltíszókíe |lűngalh, a ha op úleg,,)arb, omiröl o Mt telbúitott
f|ú gatibshód.lk, a többl mdr wagótótr !ön, Á olto eaellemérc
iagaot ,üígaó.g. flq cío|l,ek tttatkoanah, a olta aégén mltr'"
denht gtllcl.asaílátd, a, w!ót tnegggőaőd.éaébeft, nam külenű
balótní E náallc íél lggút, Eq aserkésaeb oltothoanak" q oé-
gén egEre Ioganph az atrlentétek, a oégül, megegagnph ag lgaa-
só,gban. Maggarútd filé§ q tőtíbnek, hogg q vtrt&a* maúl 82e-
tnébeh, honem eluelc, gordn|otok mérlaőewk, e a2 lgottógot
batrd,tnt act* taéggen, lwnem dbsőaéú,

Áz őrs ijawetartdtt t két oeahözzel, tolwpbatod, a gglrléae-
keat. Az egulla eaakög g |omwógoh. Xl lsei,I, qlahrtanoit,Dolqní
rltaet, amí tnds, mhú a többl őrgökttál,, ée azonfelűl qlgg 

'sfetrctr a tíúk |génaetnah, PL, |tna utar egg ,rwgv$ MWri
hőstett íela|,oaadso, guűWs aégén dbdmervt crz őral aásztrő
etrőtt, ggtűléa oégétl lúlirhéa|ogósaal el,átwhlltels oa őrsí índulót,
stb. A ltús|k az tdónhéútr tenelgatéseb éa oleeaapíIlantdsoh.
á teroeagotéceh níndíg o caűlés legheüenasebb ilszét !e-
lantlh: aa egésa örcneh, Jó do|,og trs tlagg ful.gokat ,t)éghez"
olwtl, IegaÁbb glr*életben, Á írilc ftogaat gaíaeeQn eaÚtwk
rópeuúú tenehet c löxőről+ de áIltdttdtallc r|tkón aobaulnak
,rco, Urllt o szúppqibuborékalc, o oalócd§ etrső l.agabúésére
uétpattannak, &attad, dll, lwgu érabeöq.tött eaappaftbllbotéko-
Iut ltlttqnak, atnelgeh híbíriűs aa ldő próbóldt, s hoga no
osah a laaegőbd teroezzeteb, oókaerű, ho íilőtllc{at útogbeezüü
tels, ml oaWsvrt meg alő26_ terlleltelcbőL. Itt le fel,eltcil etr kt-
hangeúLgoanl arép ttnoman, lwga 1o lám, nvnllrgi ezép éa ér-
dékel dalgot celruíllnk ,ini egrrüttl trtagvarah hilaíoslted a
közör élméngeket,

Betalegésül, nág aala,r*tt, ügu lntézd a dntrgot, hogg a
gaűlét,ntnél több í|írna]a szsltéI,aes ügue legye.n. Air!ól, hl
nehllc elő&deolnt, kllcépgéel munhdt, !üáhtleaetáet, énakoeae-
téeit, g4X nfut aft6, hoga looatÁezóLjatuh aa etrtmúattqhrtoz,

M,ott, houa odgbe ártern leaal,emnelli ég aég|glol,,,)astam,
amlt edd,tg írtamr úgg &wn, tültatlankodnl togga, bow kaués
kéaaalíogh,@tó tlolgot íftaftl, YEr b belne oolp,ml, de 6galtb
mggMortr, fiam h ez oolt d oéIollt, New aat aturott, hogu
qt én !ó|*oetautr srkrlúllt ifuobton bggél, halatn aat, fu!!

lő
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a magad |eléacl, gondal,harz, Naguan héngal,rnes, {tggag,ól,uúte
ceerhécaspetűtle* megold,ds lsolna, ha, opt monilanlíd: ,,Elég dz
tőlam, lnqu rywoo,hérQgzett, tnlt hell calnál,num, a rnágteápgirr,,unít tatúaaolnah." Nem homóm, afr nerb hozzdd üúl Xodá
oalhotoglanah aaok a roasd§s hetekek a íeladbent

az ir, hogy a Ió szolva van ahhoz, hogy fclrzerszómozva renrl"
szerint kiúezetik az istállóból és általábarr belcnevelódött, hogy
felszerszámozve még inkább szót lrell fogadnia a emberekrtek.
Ezért tanácsolják: a cikk írói, bogy riadó esetén célszerú a lova-
kat felrzerszámozni hirtöleu, mcit lgy a }eletkczó tüz egetén, a
loyak mcntéte könnvebb.

§aaryasmarhák iivezetéte ésó igtáltójukból éppen olyan n9-
héz. Hozzáértó erős cmbereL izarwknál fosva vczethetik ki
6ket. Alri ehhez nem ért. iobban tegzi. hn ozarúukra kötött, kötél-
nél forva vezeti kí ókót, rrriközbcn'misok a testükre cr6rltett
kötélné-l regltik kibúpni.'az állatot. Terrnészetc§cr a §zsrvls.
marha feiét- is takariuk be mentés közben.

Sertéi }ivonszolása közbcn ügyeljünk, hogy meg nc harap,
harsanak, mert harapásuk komoly #rülést okozbat az cmbernck.
Hclyes eiiárár, ha n}aka, vagy Úasa alá pokrócot, ponyvát vagy
hcvédcrí illcgztünk ér rlcy vori§zoliuk ki óljulból, Fejüket takar,
iuk lc. Szükséc €sctén-lábuknál,- íülü}ilét farkuknál fogva is

,ionszolhatjuk, Y,z a mód ugyan ellenkezik az állatvédele_mqet,
rtc ha máÖkéo nem serithetÜk. lrv més mindig kisebb ltínolat
áll ki az á[a1, mintba-óljában ég,*iz utóbbi móa alkalmazásánál
.ÚÍ JoUta" vigYárzunk iz áJlatÖfu harapására. A rcrtés fcjét il
takarjuk le.

fuÉokat az akolból kivezetni úgy lchet, hogy a vczérkost
virrzúk ki clóbb, 6t aztán kövctik a juhok.

Barómfiakaí lcgjobb, ha mcgfogjuk ór zsátba, }ol{rba tcrz,
rzük. Szabadoo .rrréve.' cretler*viJsza menekül égó óljába,

sorc tudbatiuli hosv az áIlatok ólia, istállója mi}or gyul,
tad lri. Ezért ;ó. há ar-Útállók Lörül míndis van-nébóny vödör,
ben oda hélztívó víz és néhány polrróc, taFaró vagy zrák, amit
vízbe mártva, a ment6 ir halználhat, de a mentégre szoruló állat
tJaiarasára.' isctler mcgsyulladt izórénck vizes ruhával való
áÍt*.a"J i, t 

"rr"aUrátuor]áz 
égérí sebck dörarölését kcriiljük, a

cérüléseket vizer ruhával kössÜk be, Füstnérgczésl rrcnvedctt"
áiult úllatot vigyük a szabadba, locrolgasruk, pozg1lgu! ,u,.el|;

, Lását olyan módon, mint azt az cmber ocrtcrrégcr léleklédénÉI
tanultuk.-----MiÚ.o 

tüzesctnél számoljunk a kényrzcrvágác rzükséger,
sécévcl is. mcr,t lcheL hory dz á|lat gérülérei cat szü}régcssé
iiÍzit , Á' kényszervágás iin csak az áltat értékcrltését teszi
lcüct6vé. ban.i, pusitutága el6tt sok hiába való klntól menti
;6-;r'árt"t;i.' , BertiodJórrcf

\ !"'-,+a-

TmLnPITús

tró a*tkorgdst h{adn
Tónt báryírl.

noYAwEzETŐ : FoDon ÁRPÁD

,,liliahnalhíl tílilhőC''
clmmcl érdckcg cikket írtak a RIADó f. évi ottóber hó I5-i
számóban Köry Árpád és Rakolczay §ándor. Terrn;észctesin óÉ a
légitámadárok során várható §ize[ miatt forlalkoznat, az á|!a-
tok túzból való mentésével, de tanácsai.kat Óiaden cscrkész érqindea állattartó gazda véise jól az cszébe. mert ísy ,;k ;á;
tűzkár crctén is tóbbet menthei mcg állatáilourányál3l, minthl
aklror clveszti fejét.

Az állatokat két csoportra osztbatjuk, ha tüzzcl gzemben
'tanqsított visclkcdésüket vizssátjuk, A vaüllatok félnct a tüc-
tól és szabadon kifeilódött öiztónük erdö_. mezóécéaek allralmá-
val mcnekülésre sar[alia ókeL Bár a vadállatok íose tanulkik a
tűz három fcltételét: éghetó anyag, gyrllári bómérséklet és az
égélt tápláIó oxigén ,,szcrencréo" összetalálkozára, sem a tüz-
oltás lchetőségcit. §em azt nem tanulták. holy a víz a lesiobban
ibevált tüzoltó- anyag, mégis tava}, totyOt Íite kcrcsik a"'meoe-
kiilést. Mácképpen viselkednek a háriállatok. Félnek ók is a
tüztól, de cgési életükbel azL tanultálr, ul laparalalák, bogy
aekik mindcn védelmet óljuk, istiJlójuk nyujtott, Itt kapták éle-
tükbcn élelmük legnagyobb részét is. Igy azáa term€rzetes, hogy
bór a Hlztöl félnck ég félclmük a mervadulári* fokozódhat,
istállójukat lcgtöbbjük akkor sem meri Ólbagyni,-ha ég már a
tetö és ök törüéncteBen kimehetnének. Sótl Még kihajtani rcm
basyják magukat, a kivczctég ellen is védekeznek körmük tza-
kailtáis, clkövctnek mindcnt" hogy a bennük rémületet kclt6 ret-
,tent8 illenrég, a túz ellen minéIhosszabb ideig menedéket adjon
otthonuk, ietállójuk, óljuk.

Ho§yao mentsük hót meg 6ket az clcvenen való rregégér
borzaszíó kínjai elöl? Hogyan segítbctünk egy magyar gazda
tüz által nusziuló valyoniinak leqalább a lábon elvezeüet6 állat-
áltománván? kövegü"lí az idézct-t cikkben olvalható tanácsokat.

Áltátában célszerű az istállók kijáratát úgy kiképezni, le-
g6mbölyíteni, hogy a kivczctés ellen védekező állat ott tneg ne
rérthesge macát.

A legneh-czebb a lovakat kivezctni. Nincg hol megfogni óket.
Kötöfékiúknél fogva vezethetjük, de célszcrü fejüket letakarni,
horv ne- láthassá[ a fenyegetó tüzet, nebogy rémültében a már
kiiézetett állat vibsza fóróuljon. Vigyázni_ kell, mert könnyen
mecsértbeti a kivezetés elleni védet<czése közben mentöjét it.
Sze-rencsés cset, ha a ló fel van szcrszámozva. Ilyenkor lrönny_ebb
a kivezetése, rrrert több helyen tu<ljuk megfogni, dc sokat jclent

Keiloee Cserhéga Taetoéreörrt! Easaat& tldenhat bdalap utá*
11116: t,hsrrlúiértem höaéteh, Icmét ttthan oaguoh. Á !ó letatt
;ras;Etsagltett a |rr&nsat oroll pulatasúgo\róL s tnast_mlp, |enlát
§ttlwn aégtelr| hötaletr,égarnst, ,fuXt bheabott tátfu élatelh oógo,
aetólg. 

-

úoga xaagjöttarn, első wtam' tannéadetesan a nl, köaöe
,rw,nkárl)íhog, 6, t el,eplt ö s pol, gűathoa,r, ole_t ett.,

csethéed'íestl:éretml Eleő spaaarrb holpdtoh d lsösffi§t
szaőq, Kötrdönöm rnunhdtol*t, buagótógtokat, atllhsal lwnkán,
hat gdal§ atatt a hoasrú kónapolt alatt toaábbatttátek s ébreq,
taitottdtoh g gonalnla.tot, Íröasurörfu ekőaotban oú a nnmlcdl
q 77,2$, t , 

'7, 
82,85-öe, l3í, 798, 27r, {33, 538, !6q,750! 8§, q03,

ijlg, g52-ds caerlcéagehrwh (lntrd,en c*opqto' helyaaűha mlalt
netn tueloh íel,sarolnl), l$h lúnile,n, sürgaüa wéLHüW munWluk-
kal, el,tösorban tettéh lehetőllé, h,agu lmm,ót ewilfirénut l8 tü,
ilunb talmutatnl, Itogg uágre uwgaehettüll első telawl*lohEg
'rrltrlxg§gos fötdet, első hdaunlaat rndr |al lr éptthattük * lwgg,
el,eő tel,epüntrat uíú tul,ald,onosaíknalc a d,ecernbq 5-t regös k|-
ú,llítűon rn& út ta adhg,tluk.

I gan, Te*tnséteht Munltánhnak, |badsó*tnhndk, ctüggedot.
lewégütlkneh tnót ,megoon a, guütfröl,css. Xét tel,ephas aaüheéOe!
pénzürh ta* eguütt, ELaő hóaunh nór tet6 a,latt tg ó,ll, bohöl-
iöphatö. Köaetkeaö §aámúnhban már hazunk úla |éWtképat ils,

§polgdtntunt at Tisaaborlr.úton herdtük mag. Itt a l,egkair,
oeaőbbgh a íaltótelak e ltt ís lgeft negu saül§ség erafi tl;rya] r€l8-
pssdlnh nagélhetétét tallBaab blatoeítottll*, * ht tudlo -.lw a
,llunke tú,l,atoh ls toadbb íol,d,la, - pór éa rnulnd q*ú,r eglt
egésl cse?kása|q,l,rr íog árleút,

Eöslötr.öm teká,t rwultútokat e Mrlek bentutohat, lwgv
,nv,n}dlfika.t |t1.o8t űnúr lcüdadie potttosad.ggal, éa lttto;rtdreal ú,
gearéték. Úr bíaorn bwlneteh, b{aolrll dh,aratotohbut s irros' tfuó?

lelt&lertül, Nz,ara a slleerban ls!* Bfubqyl lrtván

Kér!ük aaohat a, a8a,potolro;t; mel,uahnéI, öeaaeguültött tele,
pútő títlhek aq,?bnah. hoga aagl§at agonnql, fiaettéh be caehle-
aaÍm|ónlcta,

l

I,eghőae|,ebbt szÁ,rnurthbun megkaailiük telepttő adoloüa-
tunh eililígl ercd.mánga|nek a résdl,etss köpWeét.

(K,uníabl lelo,)



C]RK,U§Z A rÁgoRBAN
Mtlltkor Saü.lJi unoklr,beítyti,ttt (lgaeí u.érbeli c*t:tké*z} kí-

togat:ott max1, akí u,n§zoldsotnra elmcséltr: aa altibbi tőrténúc!,:
,,,Komoly, ttéttu lte!l.)lr tarló tlttgyttiborbun .volt,ttnk. !'akía

§ohrr*Brn éreztent a.nnyiru jól alagurnal u ltíborbun., mbú ukkor.
amikar cz u lör!éntt Iejti,!*zótlott, |íigal, tlu.nltrivut, j<itékkut',
tdbartüztlklttl t,tl|.|eh Q. u,apoh, a.?níhqr"ue eggik héten ela ér-
d,eiwt h,ír ident fieg a. ,,Tti.btlti lrh.htlrang'' eí"l,t,;ű tdborl hetí-
la,purlkbutt, Hatalmas betült hirdet.ték:
SzHN,áÁCrcl ILYEN Mfr§ NpM T,qLT!

cInEa§L A TÁBonBÁN!

:
l'
I

a
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aENDazI Á nóKá-ón§ lí í,lc§lllTÁ-ün§ Közn§.
MűKöD§sűll]tL,

órkist tneglepeté*tel ol,ttaatllk lual.aw.árnylett" a h.irt, u.tlttális ínk,úbb, ntert lut]tuk" hotltt Q, ,,rókák' é* ,,pac*irt<ihr' nag!!
aetélgtái*ak aoltah; luls.aeeaal ped.íg 1t§g|gg liaear.l,esztelr Qaőrsi ahuúilaaervenuen, meluat a ,,róhdl,;'' ltperteh meg, tle
ctah azért, mert több ,,pac§írt<it' ,,,ágeyekealek' aeraengkéqt-
.telenné lennl.

Md*nap mór kiltub, amtnt a bét őrs tagJal serényen dal-
goznak a *aírpad |el,épl.téséu Délutd,n órfui,si:t(iblút helge.eteh
al a *zónpad, előtt o höttc.th.eaő erőleggqtr;

,;€íthwaí előadlisunhat yna este 7 órai headetlel tartluk
meg, §aeretettel. odriult öeazee t(íborozó cserkéeztettuércinhet,
§aereplőlt:

Mr, Rubarek, o;tnefikal hatúnuelő.
Mr, Hd,jtőmeg, etóműléla,
Abdutrlah ben § adzú omút J as s auí, ind,lai h erékpdrmitu éez,
Gelkóa Péteq bttgncí céI"lij,tsőmester"
.4 8 archester.alrtwóz, szúihar monihuwlűvá*áalr,
áOual(lrl: Kelerlen,, Qlldgh;írű aaonglör, a Röha-örs tagJat,A műeaahl teentőket a ?mairldőt:a aáaa|,''
tttndenhí türal.metlenütr t:drtu .a |elleménpsehet, tt|ég :a

,,rókák" l*,
Á Pat:a|rla-öra tat ta| aronbqil. neuötgél,ue, ltlgd,olórxa

idrtah-helteh o kíbatbon, ML örag umailoéku sőJtettüb, hogg
rlalolnt qc|o!íntaeda leep a dologban; §eltelmüni uq.lórq aiLI,
amlwt a*b héeőbb a ctrhuszl ,,előadálor^' Wtuk, flét óru llol,t:,
.*ttt|ltor_a_ gyüleherő helyllhet eVoglaló lllúk alött eaétngllt á.aaínpail |üggönge, a megtolent Dömösi JóshQ, a, ,,tóhdki' őts-
aezetőie, Eeaeélni hezdett:

,,Kedoes |itik!
Kérl.eh bennetebet, togadiá.tol, seeretettel, előailásut|hat,

melunels eleő szdmqként betel,cúem a hdrom azólharmanlka-
ulrtuóat, akí.h tláhónu 7swefi népdalt íog{qh al!áiazontrl'Á tliggtinu öurement, e ttm,íkor bmét eútnall.t, hdrom
srd,lharmaníkdl í|ú till,t q &lnpad.on, BeléÍ{tltak á hqrm,oní-
hdbo, de egaúbüh rcm aeóla,l,t-ffia0, E m|wiitl hossme b|aér-
,letepéa utón sem twltok Bga hqfrgat sem rregffiólalWrt, lhtlc-
rynt a, ítlgsöru, l ffieglalent Dömö*t .Iósho,,. mort 

'qnór 
a

tüggfrng alőtt. éa |g! saólt:
,,Eltéaógt kéreh aa örs neaébon, de qtnö ezdmuuh étt-

hetatlen technlhat oholc núatt eltnara,d, Köuctkeák mr, ft,u-,bareh, a al|dghlrű $mer|hal hard*uclő}t
_ _Jóe.ha.eltűnt, úp o_|üagönu oea|í, nafi. akatt arétng|tnl,,.

. E ela ett e eeaea esaett k|dltagatlro lettünh l| gaelme*k :
_ _ - 4y hatd,r.ael,ö:lreh aagyoh belelentőŐ, *ern peillg aaab-
kéengelőneh._Ádldtoh el,ő a cevhl,ó,s rsndeierű hdritatttat, én
caah azt tulam langel.nl, geebM*eel nem tesrer& tönhre"rnu-
gamat,

- Áhhor nen |épeh íel,! ]

__!r""ra! megtel,ent Jóska" a htlaé íektftt"t ue.cal lelentette:.,,Mdsod,llt. egdmurhngh teck*llca| okahból aató elmáraitdsüri,iemét elnézátt héreh, Celhóe ?áter, busactr cé\,l.öaőmeater hö-
lethezlh,"

UÓsi a céltdbla ltüitlgzolt, mlre Jósha belalenlebto a ha,t-
ma,clílt sgútw ehnaradd*út ts.. á hotéhpárwűőéra u heréhpdr
her_ekelnah eltű.ttérc, q zaonglőr a lahúitr elueszNéae rníatt iemttldta, bernutatní szdmalt, Áa tttaleó satlrnnál aa előaikis,el,marq(Usdért ké,tt bocuirwtot tróet a.

.. lWdr__ttúnd,anng|an Udlltanh a hel,uünhről, am|hor e tüg-
:gii.ny e!őt| meglsl,ént El,eb §any|, a ,,íőpacsitta'' ée hérie'l
hödönaéget, lloga néluing perelg ne tdőoezék el, Letll,tünú
tahát_teméű, N4W"u perc mwlnu t*ótnyltaüt o lüggönu, & snín-pa,il hözapén óll.t §anal, kőrül,ötto ll,ouartel§ aa el,peiáelt tár-

atlal§: a. barú, a hét keréhpdrherék, o acúlglőr'labü| és o
aéltóbla, §qnuí megezó|altl

,,K eda o 8 cs erké e etas ta ér etm!
Ne kara?udlatah, hogg az előadáe őrf,öm negvtűattí ,,tech.

nlhal" munlrd,lataí |ol,utd* (a hörülötte hell,arő lófguakro ,n&l-
tatatt) el,moradt, Dapal aeala u|egga al§$ítvk f|patn| qdóná-
gvhqt q, uiólíúk'í-nak, melget q,hnaez|. ahqiWlglrarsy$uek al-
kal.mdaol, hlteleztak nahütlk. K..áram óhet |*, ne lwragui|ia*qlN
ránh, h,íaacn a harag nem acarkécpehhBa ll]ő, a boaeóauill weg
nelcünh ezt a trétdt ,,q köI,cshlhenaér pleezuld,t'' hü*npndás
sael|.,emében,'

Á beazéil, uíri;n epétoea1.oll.u0k,. s mócnoip lüluh, qfilnt a
,,?Őtólco" .éa ,,FŐpa1,sitttt" aíúiman neaelgéhse, a legtalteeebb
mcgártéebe* sétdtr a tábor eűrű tó|. ol,att, Md*nap fuafuk met
ggt ls, hagu É*álltqrmonlMkot *íntén a ,,paoalrtdh'' ,,dugu-
erolttík bé|,.. Toril TIBO'

!MaÍ§arCsorkészmoz8alqmhtv.lnp.|a.Meg|elentkbaYontskétizor.KladJaaMpgyorc,e.ké"z;;;;;ffi adb ílt.l3l§lÁ Me8yer Crgrkósz c!őílzctárl íra {.!0 pjncg. (E3y örzcaúm küld_c_nd.ö_pctlvrllrtltoknrk,roit ririrllct;.i-Úii;;;
,|0 prn3ő. E;yo rzám írl §0 ílllór.

A_PostatatarókP, osekkszámla szdma t 81,428. §zorkmztóség és lrladóblvatat : 8nd&po5t, Vl No5y.g6166r-u. ff. Crerkészhózi telglor ! 1l1--3s4 ór 1ln-?96.NYomatott Forr& Nyomdel MülntózGt ár Kl.dóyítlrlrt R..T. m{iyn|omó 
--kodorg{íprln, 

3ldrpcri, vllt pomÜ,irt r li

Fő**ük igp, 
t'

e§"sJi§.ililíJí:§iJ:#ffi
@ fotrctiu& &ör{lbrlül § p.fcíg,- l! 9 O labío lolirru rl lcrl íá.

Főzéc utón úIlíon q íőzct 3 prreig
üoery tökóletesea leülepedbúh.
Dc nr önr§íin& hoza;ó hldcs rdlrll



üZL§TI §U§íJTJ§}í,

Kukso Barcsi vizgt árul fi, Dályaudvelott,
- Ilogy ogy Bobár viz? - kórilezi tőlo ogy báoei.

- Tíz fll}órl
A báoel miutón gg§ po}rár vlzet mosdvottl - Egy pongő

§öm v&D, tudsz vlcozeaöni?' * Nlncs apró pénzom. Ieiyék mog u bóosl mós kilenc $rr.
hárraI e antán kvittok 1,pgynnkl

?,r,

§IRÁNDüT,Á§ON.
caauar karcel (eey saaldlniásdobozzal vesződlk): - §rről

Jut eszembg - mouüa, - hogy a tgngerben is örök a haro.
A nagy hal mgsoszl a kts halat. Például ezeket a oópa
&apJa bg.

Baruba 0and,t: - Bámulatoo. §s bosr nyitja ki a dobort?

3§tVr'Á§O§ír,t§,
Klodncaucst Lalctí: * Báosi kórom, nrért barangoznak

rna olyan er6een?
Bdeaí: * Biztosar azórt, pcort ggy *tiket embor hslt mogl

o Rl o N-RÁDI Ó, oRl o N.H ŐPALACK,
oRloN.lzzŐLÁMPA,

o Rl o N vl LLAMo§§Ácl clKK§K

. 
-...,l

A FíJA§TBoM.

Boha Tónt: - Jósko bá tognap egy flastromot rogasatott
a mérgos pattanáeomra

Jóaka bd: - Na, ós nem használt!
Boka Tónt: - De igon. A mórges pattanástól mog§zaba-

clultam.

Jóaka bd: - Iíút akkor ruost mit akarezt
Boka lóní,: * 1Víost me§ szoretnók szaba,dulrri a ílostrorrr-

tól ig.
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