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@ a,ul er*lőíí
választotta meg a magyar nemzetgyűlég Horthy Miklós fővezért az ország kormányzó|ává. Azon a
márcluson nemcsak a természet vetette le téll dermedtrégét, hogy vlrágoe tavaszba borul|on, ha-

nem az egész nemzet, rtgy érezte, hogy vége a szörnyű háborrlt követ§ még szörnyűbb forradalml
és kommunlsta korszaknak és hogy magavátasztotta vezérét követve bátran indulhat es.1, slebb
korszak felé !

A nemzet ma mélységes hálával és tlsztelettet ettetve teklnt vlssza az elmúlt huszonnégy

*sztendőre ! Huszonnégy év önmagában ls elég nagy ld6, de különösen tlszteletreméltó idő akkor,
ha valakl szünet és megszakítás nélkül - 6 maga bánatát, megpróbáltatáralt nem tekintve * |ár|a
bölcs körülteklntéssel 

"ty 
nemzet élén !

Mogt, amikor megnehezült felettünk az ldők |árása, az orság mlnden tlszqességes flának *gy
,a kötelessége: egységben keményen összefogva; okoakodás nélkül, hűrégesen követnl a vezért!

ENERGIAPoC§ÉKoLÁ§
Me l Amlkor gzázezrek élete pucztul el végeredmény*

ben ez energláért l Ar energláért, aml nem egyéb, mlnt
az anyagokban reltöd munk*képerlég. És ennek a munka-
képeségnek a blrtokáért mennek ölre és ökölre a il€fi-

:zetek. Aktnek ugyanls több van belőle, az gazdagabbá lesa
az könnycbben termel s így könnyebben él, több aranyat
halmozhat ícl és olyrn erós lesz, hogy valamcnnyl 3yöngébb-
től elvehetl azt a keveset ls, amlvel azok rendelkeznek.

Energla ? K6szén, ola|, íőldgáz, víglerö, vlllamoeság . . .

fs mlndaz, amt hozzátartozlk, hogy az tnerglából eranyet
.és - má§ok ezámára - blllncset kovácsol|anak : vas és kau-
,crgk. Ézek mlatt omllk ögsze, amlt évszázadok építettek éc

alkottak. Ezén pueaulnak el nyomorultul álmukból íel-
rla§ztott várgsok ártatlan lakól. Aklknek csak az a hlbáJuk,

hoty - élnl mernek, Mennyl vér és nyomorúság tapad ar
energlák legklsobb mértékegységéhez ll l

Ét még akad, akl potsékolnl ínert az energlát ! Hlszert
az llyen megérdemelné,, hogy . . .

Megáll| ! Magadról mondanál íéletet !
Magamról? Mtkor él hol pocsékolok ón energlát l
Megmondom ! .

- Már meglnt otyan görnyedten ülsz, Lacl ! Mlnden
nap. száxzor flgyelmeztetlek rá, hogy a tüd6d bán|a éc
mégls...

- Flam, ne, lógd el az ld6t ebéd után ! Végerd el *

léckéldet szaporán, azután |árhatlz é8}r€t, va$l foglelkozol
vrlaml okor dologgal, De nem fog ra|tad a Jó szó. . ,

- Meglnt tlgy bevágtad ar a|tót, hogy rcng belé e ház !

Hányszor kértem, hogy nc tedd...

- Hég mlndlg nem vetted le az lskol*l clpödet,
pedlg csuronvlrer" Neked ll árt; a clpőnek ls, a harls*

a

M§reíus l5.én lgmét az Operábnn köezöntí lqgf6bb Yédnökét a Cserkészmozgalom.
A d'nzel6ad$son Unger Ern6l PETŐFI címíí § felvonáeos datjátéka keriil bemütatísrn.

A ürzet$nilásrn'vonatkozó tudnlvntókat a osnpntok pamnasuokalval kórlev6lben közültt o rentlozösóg.
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nyádnak ls. Mlnek várod, hogy mlnden náp flgyelmer-
tesselek l

- lsmét hátrafeszíteda könyvet ! Ronggyá megy egérren
ér az év végén egy va§at §em kaprz matd érte. Lopom én a
Snzt, ml ? Ekkora flú és nem ért| meg.. .

- É|nye, meglnt háttrl ül3z a vllágosságnak ! Elnye,
meglnt |obbfel6l van r lámpa és árnyékot yetsz ez öklÖd-
del ! Er6vel rontod r gzemedet? Hánysror megmondtam
már...

lsmét klnt maradtak a rzerszámok a szabadban étt-
srakára : rozsdás valamennyl. Tegnap szóltam mlatta. . .

- Minden nap hall|átok, ho8y napszállat elótt ar ágy-
nem0t be kell vlnnl a sátorba, mert különben meglepl a

'harmat. Mégee tettétek . . .

- Félkllónyl kenyérdarab maradt vac§ore után az a§z-
talokon. Az es6 pocsékká iette mlnd ! Van nektek szívetek,
flúkt...

llyesmlt a sátorszemlénél kell észrevennl, ml !
Ötatnyl tyuk a harlsnyán ! Kl bír|a ezt már meg|avítani l
He|, pedlg de sokszor mondtam : a legkisebb lyukat ls azon-
nal...

Satöbbl, §atöbbl...
Pa|tás ! neked még sohasem mondtak llyesmit l Ugye

.,l3en l Te pedig odahaza megrándítottad a válladat, a tábor-
.- ban morcos képpel leléptél és a leglobb esetben dérrel.
. durral engedelmeskedtét. De másnap, €setleg félóra mulva

rl;ra ugyanúgy elhagytad azt, amlre kértek, figyelmeztet-
' tek. Pedlg mindez olyan magától értetódő és olyan Jó -

neked !

Azt hiszed, hogy ez nem energiapocsékolás l De meny-
nylre az ! A legdrágább, a le8szentebb energlának, a szülól,
a nevelői munkaerónek eszteten és lelketlen pocsékolása.
Uram Fia ! mennyl energiát emészt fel ma az élelmezésed,
ruházásod, i;övődnek biztosítása ! Mennyivel könnyebb volna
a kereszt szüleldnek, vezetöidnek a vállán, ha els6 szóra
készséggel szót fogadnál. Ha rágondolnál, amlre már figyel-
meztettek. Ha nem kellene téged annyl tűréssel és erőfeszí-
téssel, agymunkával rllra meg ri|ra visszaráncigálnl e lőzan
cselekvés út;ára.

És ha még valaml élvezetet jetentene számodra ! Ha örö-
med telnék benne ! Dehogy telik ! Legíeljebb valahol tudat
alatt gyönyörködsz benne, hogy íme: neked ls van már aka-
ratod. Van hatalmad rá" hogy meggyötörd és megbosszantsd
azokat. akik érted élnek. Olyan ,,nagy" vagy már, hogy
összetörheted a legszebb játékodat is, - Magad sem érted l
Elhiszem ! Az áteredő bűn szennyével fertőzött szabad aka-
rat sajnálni való góg|e et: rosszat önmagamnak I

Cserkész ! Sokkal többet érsz vele, ha szembeszállsz
o fe;lödö akarateród értelmetlen hepcláskodásával. Ne tűrd,
hogy ez az értékes energia, amellyel a jövódet kell építened"
elszivárogjon a nemakarás meddő homokjában. Kényszerítsd
lnkább ezt az eleven erőt az önérzetes engedelmesség tur-
bináiba. Érett feJJel nem szégyenkezel miatta. Elhiheted !

Szürke Bagoly

§nínmunű, §zÍy §fiíoLTt
Ez a címc annak a nem régen megjelent, 520 oldalas,

különösen érdekcs, szép könyvnek, amelyet Németh Kálmán.
dr. plébános, á bukovinai t4.000 székely hazatelepítesének
lelkes apostola írt. Már a Márton-féle címlap is megragadja
figyelmÜnket: huszársapkás kis angyalok nagy ollóial'va!-

, dossák ol a határsorompóhoz kötözött székely férfi kötelé-
kcit. A könyv maga nem hasonlít semmilycn eddig olvasott
könyvhöz. Van benne történelem, földrajz, néprajz, napló,
önvallornás, örörn, vidám csetek és sötét kétségek, meg-
próbáltatások . . . É,s az egósz könyvön végigvonu,l igy szinie
rögcszme-szerű elhatározfu: a 200 évvel ezclőtt kivándorolt
bukovinai széktlység hazatelepítése. Megismcr']ük az írő
gycrekkorát, csalírdját. a határtalanul tisztelt Édcsapát, aki
az eszm& a fia Ielkébe ültette, a forrón szeretett É,desanyát...
Megismerjük és nagyon me5szeretjük a bukovinai és mold-
vai magyarokat, kemény, sok megpróbáltatással telt életüket,
tirömüket, bánatúkat. Álruhában együtt kcressük fel a mold-
vai magyarok falvait. §5/iitt éljük át a józseffalvai szörnyú
túzvészt és együtt örülünk annak a csodálatosan lelkes ál-
dozatké,szségnek, amellyet az erdélyi magyarság az elpusztult
falut újraépítcttc. Szinte fejezetről_fejezetre érezzük, hogy
érik mindjobban a hazatelcpítes tetvc és hogy keríti hatal-
mába a bukovinaiak lelkét a hazatérés mindennól erősebb
vágyir.

Németh Kálmán bácsival járjuk végig a hazatelepítér
rlicsöségesen végzödö kálváriáját. Mert ne goncloljátok,
Irogy olyan egyszerű és könnyú íeladat volt ez. Nincs az a
nehóz órsi akadályverseny, anrely ehhez hasonlítható volna:
aggályoskoda-s, bizalmatlansá5, kishitűség, hivatalos utak
labirintusa, elemi csapások és sok rrrás minclennél nehezebb
akadály szególyezte ezt aa utat!

De ezen a kálvár,iás rlton is voltak megnyugtató, szép
á}Iomások: Kornrányzó Urunk. mindig rneghatóan atyai
;1ondoskodasa és megértó támogatása, Teleki Pál gróf, a
nrintlenre ráórő melegszivü szakember, a telepítés vezére:
Boncztrs állarntitkírr és telkes munkatársai, e8y-€8y cserkész-
vezető ós cserkészfiú segítségrekész alakia. ..

Roppant izgalmas á telépítés számái,a alkalmas helyek
kcresése, anrikor - a Gondvi.qc}és váratlanul megoldja &
kórtlóst,

Mtrst itt vannak a Bácskában a Bukovinábíll hazatért
falvak: erós, egószséges, dúsan termó ág a magyarság ösi
f;iján! Az egész vállalkozás nagy tanulsága számunkra: ha
egy férfi valamilyen nagy, §zent célt tűz ki maga elé es erre
rirtcszi az életét," ncm riadva visszn semmi nehézségtől: Isten
se5ítségével előbb-utóbb siker lcsz a jutalma! Ezt a kemény
rtkarirtrt fér{it szeretjük, rne5 az íróban.

Á könyvben sok fényképet, rajzot, térképet, kottát, kézi-
rnunkát, bukovinai .szótárt találunk. ami a könyvet még
érdekesebbé teszi.

És rnost azt kér<lezhetné valaki, hogy hol sikolt hát az
a címben szereplő százezq sziv? Olvassátok el a könyvet,
majd ráiöttök! Vár még ránk is rnunka! A példát Nénreth
Kálrnirn bácsi mcgrnr-rtatta!

A kiinyv me5rendelhetó a §zerrönól: Bácsjózseffalván.
Ára !8.pengő.

A nemzelek §or§fl nern (l naqli estrnéngelúíil, hanem u ntmgel sajút weiétőI és ukaratútól füglg.
, (Tcleki Pál gróí)
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'Át-e, akí bútrau büszhe örönlmel
adja át féleui értesítőiét a még büsz-
*úbb, boldag ÉdrsuPának, vagi az-,,,

lvl E tYI K VAGY TE ?
aki szégyenht?ae. rnnegut szerelne al-
tűnni. a sbólelhű, megalítztltt lilesaPll
padoló szenle és bihúctő heze eJől? ,.,

Mondd, rle egészctl őstintén és cset-
h,ész-egyencsk:lhűsiggel: híaen tcljesí-
tetted-c hötelesságeúd? Nem lehetat,t
ullna az al "órtesilő jobb, esetl.eg suk-
hal jobb? És ha rossz, hút igazán csah
il tanárah ás a hiirülntényeh tehetnch
róla? ']'c tgőszen úrtatlal vagy u da-
logban?

Hu jó nz btcsítiji: tttt.raij tg1, }ii-
szönrlel értc elsősorban, a jó Illtlnnek
és jó sziileidnch, azl.án, úgy nágyszenl-
hijzt. megvetegethatecl Q. sa jút vóllu-
dat...

IIu Tlssz (lí értasitőd: hupstl meg a
bai rihoil ás azohon uúlloztass, a:tán'rln?/' |oguli meg henlóny |ogulássol, hagy

hihösröriilöil u csarbát! Ezzcl t.lrlurol
a lluzúnah, csalfulodnuk, u rnalgalttrn-
nuh is '* ttulgadnult!

1

I

|ó munkát! Kírlcsr.r lsluin r jv

H{T§vÉ TRA.
csAK MAGYAR r.{ ÚYÉ§zLAPo N

lRJuNK l

Na3y választék húrvétl lrpokbót él
kártyákból, valamlnt névnlpi ér üdvörlö

lapokból és kánytkból,
*

Lrpjrínk rrépek &r nagyon ol*ók !
Ccap*toknrk, dlákk*ptáraknak, lckolík"
nak r *3yóncknek, mint vilronttladók.

nak, r letiobb kcroreti íorrár.
I

K§rI rzopnal lrmcrtct6t
ér mlntaror§ratott
,ouo GYut§

TAR|AN,UTCA ll. TÉL. ; 3S-24

,}
ü

Mílyerr tábortííz tetszett legjobbarr és rrriórt ?
iÁ }í, (:s. pályózlttán §l§/i dij:\' u},.rti

Áz (|rnah 1941. esztendejét írták ahharib*n. Kiwsszony
.hm,ánQh derekán jtirt az idő. A csenrl,as, tiszta nyárz,éii
*slébcl a csillagoh mint égő |úhlyúh szifiurhúztah iz ége;"
La5lgn |.clhuhkunt a hold ős lziistöscn mosolygő ábráűtát
mínd frljebb űs feljebb emelte az égbolton. LŰn a íöldön
Jurúrtyi his _csoPort iil egy ttibortűz- uilágónól. CsuPa na§-
szítla, megclégcdetl, bolclog arc. Csrhészeh és |alusiak ve-
gyesen. Mindegyihüh el.goidolhozta lchint a tűz uörösen-

sfugán lobogó lángiai hii;zé, Gondolatban túaoli ddéhchre
halanloznah. A íűk lelhe messze röPPen a csalúdi ortlnn.
lluha fészkébe, a szerető édesanya kítáit karjaiba, A tóbor*
tíiz z,cndégsercge Pcdíg, Bácsiadik|alua aPraja-nagyja, a
ltiz _ailágúnál idegen vidéhre, idegrn földre goúól. Sze-
nük előtt nrcgje_leníh ,a buhopinaí régi temetŐ, amtllyhcl
talán nagysziileik, sziileik uagy test.vűeik csontjai boilatl-
uah. Gondolatban mcg.símognljúk az örökre elhagyott siro-
kat s_cgy.egy balk íihászt"kiiitlenek a mennybe'á magya-
roh Islcnóhe7 a tllegholt lclhiüduéért, A cscndet hirtc:l*l
a_rsrrhészinclu(ó hatonús, Paltogó ütemei tihih meg, Maid
clhulkut ut énpA és u Parancsiok beszélni h,ezt!, Ecnól'a
1ű,l,rő!, mely ailágít, melegít ós tisztit s egybe|orraszlja a
lt,lhlkcÍ. Be.szél a vánd-orló magyatság túúorríi#rőI, hQtá-
ruhü uidő óscink riasztó vésliiibitőI'i a szabad pásztaroh,
l:tihósqh és gulyűsoh Pusztákban gy{ljtott Pászl<lrliheiről-L,tgttigül a rnag!ar cserkész hagyomúnyoi túbortiizéről,
K.ös:önclet mond a íalu ualamennyi lakóiátnh. áldozntos
u,utllgsllretetí,ért, Az arcoh biPirulrok , o Ízcmchben mcleg
tény uillan_. Egyslqrq harsáiy csatahiáltás és úhány ő§
mugyllr . dal csendül fel a túborozóh ajkőn. Á hadih|alvi
legánych és leún5,gft halhan, majd mind hans,osabban
ántkelneh, egyiitt a csethészekhel. Á tiúh büszhű néznrh
üssze, hiszen ezehre c dolohrr ők tanítottűh meg a szókely
testvérehel. Egy PilIanatig csend támad, ezután'b Iatu asi,
örtg bírúja halh, teszhető hungort bexólni kezd l'Buhoui-
nábu rohalt magyarok sok hinyattotásóróI, moslaha sorsó-
úl. Hűlát ad a jő Istenneh, hogy a, hlsetű s*nuedésekntb
innúr uége, Al öregch csendesil bólintgatnak rú ős tithon
.llliirlih a tólellenül kiPerdült könn!c|g1. trz öreg bíró núg
meghőviini a cserkó,szák szolgálalhév segítségét'i megígér{
hcgy mlg él, niwlig *eretetlel |ag emWbiní a uíráész-
tt:slvérthrt, Bes:édc uégén jobbjűt nyújtja a Puruncsnoh-nnk s.|ir|iason hezcl siorilanah. A klt kéz egy Pillanatig
l!.),rnűsban |ihcn .t o szemtk lntgnrai össrctonóiinah, .,l t"iii-
y,,h og5, hirt1,\e_n IdcsaPódli lúngju |rrdig nt:gt,iltigitja a
hí,t szótlan tmber arrút. Ezl l llilllrtalo! t!t,c!le:n i.rcrki*,
un fdt,jthrti cI soha, É,s ha az a mapassógi; I}risttn ilnné'
a "csilla.gos ág _ktirPit.ju rnögül lúttu izt ai iga:án- testuári
hézsraritúst, akhor bízonyú;ü nrcsr)lyogua úláúlt hinle,tt a

uagy vilűgnak t Piüny zulgúr*, , . Á tűz rsrndfien Pisláhilní
hezd. hlár tsuh itt-otl, raP |el cgymússal hi)tehúllr cgy-
tgy Pajhos lúngnyelu, lxzik u Parúis s bt,nru niüha ufróhu
lidórtch hergetőznéncl, § a iötítbt,n st>hnhnah ntt,titt"szűnl:
v,égig a. búcsú, a válús heserű könnycsePPje, !(cghalórlotttlu
áll lel a his uoPort, hogy álő hört uluhitson. Xi-hí hezér
nyújtja szoms:ádjának, igy múg iobbun érezt,ht uz egyiiué-
tafiozást, c hö:ös |aj és űr ösizetartó crejil. ,4,; augiszlusi
ájtszaha sejlcltnet ucru)jében utoljáru bús |ill hlilhnn a
túbortűzzárő ilal: ,.fclh.ő zúg túvol". IIárijmszoros hiálttil
hatsan.: ,,ló munh.át! Jó munhút! Jé ójtszakúr!" ,4 tűbtl,r-
tűzneh uág,c; póga annak a tábtlrtűzneh, ttatrlyne:h vilú$á.
nál talólkozott a magyar. a nagr*airal, a vriros u |duu,ti.
í:s cz a találhozás méIyen betevó.rűdijtt n,íltlenikiik lelhibt
Qö!.re, hitörölhc_tatleníil. A lábornuh is t,úge, Á l,sa!rut in-
dulásrn húsl. IJtolsó bú<súszmnh. § lczri"u tündi;ilő i,y,
bolton _egy_ry,cyoc! ,sillug búcsúI. prsz tűrsaitól ís nayy
íuben lesiklik al égről.

lPARnÜvtsz
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Nézzelek iól körül és ldtní logititok, mllgen sak w olgan cmber, akí a ailtignézetét, elaeíl, |el|ogdsdt csak a/rlror ó
aililig düia és hangozlalia, amikot az célszerűnek ldlszík es sem kackázutlal, sem aeszéllgel nem jdr. De mínitjdrt elnómul,
aagg legakib_bis nagga4 erós hang|og_ól..lesz _a száiúa, "milvlut uak a..Ieghalu!4rybb le|elősége ls mutatkozík-annak, hogg
e*k w eluck, ez a uíldgnézel eselleg kellemcllenségbe soilorlulla a garddilt .,, ._ Mílgen lr,kan aannak, akik a harctéri ielcniÍ-
sekkel egyenes aruíngban hangosodnah uagg némulnak el és eluelkhu ualó hűségükel a hdború kímenctelélől tuzik |üggőué , , .

Hdl cz lgg nem |óI van l Szép ds oltos ilalag a mcg|onloltsdg és nem az a bűor, aki |eiiel megü a lalnak,-de pan-
nak kérilések, ahol nem lehet ,,semlcgeskední" és nem lehel ,,óaaíaskodni" ! AhoI nem lehel |éIszcmmcl a haliléri lelcnlésekre
kacsíntgatní és a hdború mikénlí uégél lalolgatní / És nen lehet tílokban /rolmí /tís szú/rsdg}ridocskdkal éptlent aria os esetre,
ha netdn a t{llső parl lüszanék bíztonsdgosabbnak . . , Vagg ^ aagg l Feketc aagg |ehér, ígen uagg nem, hídeg uagg meleg l
AhoI níncs arang közlpítí /' }ragy maggü aaggok, uagu nem l Vagv kercsdény uaggok, uagy *-- kommunista t Yagg aallóm
a tlz töruéngl, vagy - nem uagyok cserkész l Es lgg loudbb ! De akkor azkín lusék bdtran, |ér|íaun, bccsülelascn helgtdllní
és udllalnt mínden köuetkezméngt t ha kell, az éIetiinkel lennt rd l Ha |ér|í aagy, légg |értí l *-y.

LEVELEK EGY ÖnSVEZETŐHÖZ 2, Mlnilen túldt o ma0a r|tmueúbqn lscll áncleetrnl. ff,ettg-
neteeen herébbetört nótóhu' hallotlam ttdt, Olgant, mínthc
cgy balladart manetelöneh, a nenetclőt e|ratónah énekelték
aolna.
_ '. 

J tlépilalkölteményekben nem h|úbo aannak ott az apró
hangtegaehkel azedett cl|rúlatoh, azok hoztdlattoznah * áal-
hoa, Egudcec népdaléneklö maltlal cgésze* bdtran énekelietek
acak cl|tdzalokhtll.

l,.,Teteeléa, aertelée soho! Inhóbb q lúlúl, Nem magarubb-
ftnd,ű q lnaguat egyuólatnl énehtél, áe ame|,iett rnagaaf-
talan,

§, _,§od.é', ,,tetdd', ,,galambom'' h haeanló h|tételeh teg-
iagaobb réece alzlaltlerméh, cemml ezüheég ainc* ró.

e. Id.őteerü czöxegeh költéce népl dallaftohra ficm kdro*,
de algtldznl he.ll atta, bogu ,llégla éióheeebb aa ereúet| lr'ö-
lreg, fie akariu*k hoaazú élelet üatocltorlt rtMdul o eukor-
ieguee mqdánwh. Néfuingsaot !ó, de lokemr mdr *nalma*,

Moet még néfuílll ,,karmceter| llop'ítde'.: Bnr.k*ln|, énehel
lanulnl ceak a legtelJesebb leoaelemmel Lehet, í*ek.kcadés
előtt megadod a hangot, tellea csend, éa eguu*erre kezdeni a
be|tttéare, Á íegyelem éc |iggelcm gyahortrá*túta néhdau lő
módeper uan, példtiul ho behlitngod a azemed,, abba* a pitla-
qa|ban ellnügat aa élek. Mlkor k|rgllú, |olutatódik tül',dhb,
Több ctoportrc. oeztod a t<íraalógot, le m|nitti c*ah agok étlc-
halnek, ahihre óppen tó,mutatt1, etÓ.

Á*t te hldd azo*ban, hogg ezehet cgak rlgrt palszróbl}l ír-
tam meg. Nom, Áz énekllenah uk előnge oan, íejleuti u ma-
gyarrdgot, terméezeteserl ahho4 ha íwguaf dalohal énckeltelt.,
Neuel| a* lzWrt, |cgyelmet ad, ldtéhos, könnuű formábat,
ltégül pedlg o legatebb, legmaoaaabbtmdű gzórakozdr,

Jó énehléstl
TóNl BÁryÁD

o§DBIíÉs nsPoItT
A rcarlrrcnfiyüryyi l00. r*,Gr. Miló lnrc' trcrllrrcrrDrt

tolyó óvl lanuór 23-ón, varÁrnsp tartotta, bá.zl tlvorsonvót. Á,
rendezóei 8 ,,llurul órs" vállalte. A vereeny íutó ór lgtttló
elá,molból óllott. A helyoós e }óvetkeuöl

Lrrslhtró üo?8srly: ,l. Bubbee Walter &L0 mp; 2. Kov&oq
Oyule 20.4 mp! 8. MtLo Lehel 2l}.í mp; 4. Koróh §óndor tl.t
mpi 5. Ktgnrörgy ?,oltai Cr$ mpi 6. Fodor Jórsel 2!l.i mp.

Xutó aofle&u: l. Torzs Lajoe 6 Dero §S ms3 2. Foreno Ká.
roly 8 poru 06 mp; 8. MtLe Lehgl 8 pero t2 alpi {. Ktsgyürgy
Zoltón 8 pero !i mp: §. Boral Bfuoly t pero ó!l urp; 6. Zaharlór
Attlla 8 pero 5$ mp.

A Lrrnl cltrl&rlcrütcr r.U!-tn eteíón ronitgztc mog l0{{.
óvl agttll,tenlgl bgJnolaágÉt. ntmm ntpon át poitortattá.l
a vorrenyrók r LgroL }euornLlapd&t 3 nólil mrtalon. A vor-
rgny arónylaB D&Brs szlnvonalon Dor8ott, aol tsmót ó&T t8""
nubtzolysá8o aa óleilezii caerlómrlort nagyrrhlvatottoó*{"
ttttl öt cner}óez,coepl! 74 vorsenylót ncvorotü bol A rósrloios
eredmónyelr:

E guéní balnohúg : t. Fazetgs (?tt. ol or.) l t. Korcl Vlaillmlr
(t1!. or. or.); 8. Klslatudy (flB. os. oe.}; |. Koltroh LÉrnló (ld2.
or- os,)l,§. Bram Tíaltnr (t8. or. or.}i ú. Kováor (6&. or. os.)i
7. Korpás Oyörg§ (70|. or. op).

Pótoc bahaktóOt l, íerlao-Mltló.pár (7ll.); 2. Ealász-
lo\t-pt §!_|.).l B. Pgtrvalq}r-§lór*4ór {9l9J; 4, Poplop-
Eádo.pár 0üJ., Cra?atErl?9lseög: |, Pltrvglrly. Glóu, BorvÁth. Dlnila 8t9,
9!. ot.; L Ttrfal_udn Pohl, §dfua Korp6r ?0a. c& cr.; $. KrauQ
Korar, Tortlrl Pppcvl$ ifl, o* oe.

logyünk o üvöltő dorvlrck?
Iír,dlteg Gawha!

Különbözö olaacmúnyald, blaonyóra meglemedették Veled
at ütlöl,tő dertlltek ezaktdidt. öh azok, ahik józan emberl
taernmel *éaae oh nélhtll, é* a leglehetellenebb tdőprllnlohban
üuöltenl hezd,eneh, Megaan a üerhéezch &d:öü, ic ez a la|la,
érdemee ttel.e logl,al.hozttt, yaguie beuéljünk ea alhalammal. ae
énelrHsről,,

§nels,ről, létén azó,, húro,m ilolllggal hell tts*ilibar' le*nünk:
!ült, ln|kor, éc hogga* ércheltilnk, IÁeeulc lzép aorjóbat a
kérdéeelset, fuítha rneg lehet rójuh |elelní,

§lőcaör 18, ,*lt? á* énehlát harmónlakerelét. Ál ember
hangul,otót, érzelmeit, harmónlhue |grmúba* hí akarla |ejeanl,llgy.hoqa ezúltal éltezelet *ecre..en mugónah, Terméaeetcs,
honu míndenhl a twga. egaénlaégéhce ílW módon abarla, eai
üerni, Teluit a elgóny o|gónumódra, a téger négermódna, o
tömegember a tömegemberek nódtóta, Á maggai magaaiul,
a mánőségt ember pedl7 magdllo* állő emelhed^ett tnóilÓn, Ké-
z3nlehaő tehól, hog,! m.ltsel ml magEatoh aagavnk, úwg,yal
dalokat kell énekelnilnk, Nem ahorom lltost ffió;ghatúrozó:olc-
kal a he_laet ée idől lopni, |nh,ább pélttdkra hlaáthaaom, No.g_aat.dalokat,q 1012 702, magaar ntrildalban, mag a többl|ép
dalbladodtlgohban bő,vetl tallilsz.

. Igen óm, ccahhogu rnl uoníelül, hogr naguoroh aagguttk,
n|nőgéOí emberch ís ahatunh lenn|, §lűh látóhötre aail.ana,
ha betohorcduink elekbe, nem l,dltud meo núst, Enehelietei,
caah bdlron móst le, mönt népdalt, Eaeket ozonbot rendÍcíaü|
1á,aorúat rcatótrtdtoh meg. Értéh legyon, re ak/lrml, 0ne ta.
I!l!oh, anyaoot al űnehee ÁBC.ben, GonfuI"ok, llt Moaaú,
§chubert. _etb, dalokro, de uggancsah ldeÜen dpelc úpdalabá
la, lehelőlel laJdt ngelll'ünh(m,

Ceah lilga lüggeléhbe* cmlílcm ,üG0, hoga m|t *e énekeb
jeteh, Ámt nem,ülagaa\ & am| nom, érték, arro *mnnl tr;ük
léOetek nem lehet. C|gótllt, opetett, rWger, ée egaéb clah tro.-
tadton mógnoh, Nehéz hériléu a eserhéaadalols euete, oííe
lérlle atufitt aat monitrhulom, hogg erctóna ióg,eteü} ircr{nt,
amthor azoh helethezlek, tnég nem wlt lttót énehelnlt:alÁla a
ase,rhéezchnek, celnóltak hót hamat Pergze, hogu nen lóbet-
meh ol,gan maggarck, mlnt a tépdaloh, ét dlúán értékeaek,
mlnt aa eWbb cml,agetett bócsik műtse|, No itre hltzct ba! alérl
ttltwgen, Eöaben |elleileatülc a népiialokat, amelgehnek ncg-
,rotü a, az al&nyüh, koga nagaatok b, da ll|Mgllleaowla;tban
ls ár!éhek, uat mdt tehdt tutt énehclnilnh, ü* Mltot| hL lo0
Iopul,eoél-te:ót lnnl, ha l.ega lgdz| teo? Ár megealli, hog! cb
cmléhozés hed,uéért meg|au|k oga-lcét eeéezéael az enbbi, da
óllandóan,..

MbodepoL Wcuk, hoglt tttlhor? á clólala hlgrctlkut l(F
möreégű: Nlndlgt, úgamínt: őre| tlzpercben, műhelaben mllniha
ltdtt, ö*szeithsatel ele!én, alatta és uápéttn 6rcl iltdtt ét hI.
t&ttduldsoyt, csapat. & ralgaűlée előtl és utdn, tóbatfuulalál-
hor o lqsúton, ldbotépltée höEben, hcatuhal mutr*oók alalt,
aubadid,őben, ra*el lüíbcn él lótorbon, reggell lotnd áe ujot.
dát hötbon, ldbarbonlóc alatt, őtel aeraenyehett ur |úlilffplm
vórahoaoc ée {gu loú.bb oldalahon, herelatül, Bgylaóaal, a}r,l
az^órl öelzetön, h egaébhént ohol 6 höúlményeb megcnledlk,
(Elttulca| lutd,ltdléhon péltfuíul ne énekeltetehi Jelaaó; llladan
gtlhalrlwllnal egy tú aótót |ll

iíogt alutdr 
'drlalk 

l harma.illhat, Eogyanl Nlttdlo tltu.
',rpl t lél,ekhel, da aoha ee ezőröt eaí,vlsel h durao lélahhgl. Ni-
|óyu_ rPt:lil portban ,magpróbú.lom ötlzgloglqlnl a léntaaes
helléhehet.

1, Át otil{tál wn éaeh, LeheC crír'et dns&gltrü de lrloMrri
lgm kell,
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trta: TAP}$§ Dr;L§Ő, u B§. ,rZrlnyl" er. elepnt csorhólro

Bilotlyóra t g en aol§ eserl§é ez-t esta éremneh x u* aalarú | él c
.emnt:edél,gtl, rnlnt iómauamnah. Tan, alci azenxedéll1eael
gyüjtí & béllteOehct, uQ*, aleí ténuképea, ahl nöuénueket gyüjl,
bogarahaí;, lephéket éa őgtl toaóbb, Áa érl szenaedél,gerl o mo-
dúrmBn|igaelée, §nnek öa lgen bülöilegee namát aúlurzlottant
hí, n*tte*ete*en a tua,darol'. léazheinek tartulmdngozdnút ég
.lénaképezéaét,

Mond,hatom, hagtl nem könngl& feladat mufuIríéazhek utd,n
hutatni a ha már mertolóltuh, akkor ló |elaételt ecltullní
róluh, nem b baeúl,te atról, kagy külőn tanulm,dn,gt képea
rnég a ,rnada*llt íétzlteine,h meghatórozdlo, o toJdaok ceíl.e,
alalcJa, nagaBdÚa, azúma utótl, E meghatdtarúcohtl"{íl, érrpeu
otryau, ran;ttu;sóggal kell éInL, mínt amínő raüaszeiggul o ho.-
Ituk-maiklr képles hülönböaí alakú ét czlnű toidat rahniae
,ídegcn íétzkekbe éa nlíndenkor oluot, am|l.Ueft az |lle|ő íéeaek
crcdeti lojtirla úalna.

Á Maguv Cserlréaz mult éut tebrtlór 75-í saimo plntot
iebíIóbosít.tst nytljl, ltogu nu|lt terepei, bobrokon, fdlcon
levő léazlcekat hoguan |énuképerallnk tükröt megxil,dgttdmal.
§et ,na$arn ia negpróbóltam e0tllk cc,eilréa* borótommal ét
ütitll ttg alawt közölt lénuhépeh |a tanúeíttók, elé§ szép ered.-
m4nnpeI.

§oka.t tijrtem a tolemet, lulgu ,níhéppen tvd,ndlt oluan hé-
*ziI,léltet szerheazteni, atnelg tétsén o |ók odüalban elhelgezett
t é a zk,ehet ía. me goi,ze g ólhaa cam, xaaa let éntthépéeze.m, anélltül,
hog,g a légzchben kárt tegaeh, A aok löprcngéenek az cred-
lnénye lett at alant iemertatelt féczekoila-ulpagúló kélzillék,

,amelv.et, ,morl ítnu órok le, bogu ntld&zolc, akilt, aainlén sze-
relnck hagonló iioluohhal foglalhonní, magr*k |s elhétcúthesaék
a rala alapldtt, Iúagam több illleí hésaillélret cairulltam ét
mondhutom, hoga ígm jól bc,t:óltak,

Etlv nagaobb éc erőaebb huveroiloboz azétnuitott pokírt
idbőI hlt:úganlc a tai*nak rneglelelő olakaatot, Á henger-
ymlú*tot öspaeha.ilüt*h ogu 2§ crr. awteÚtdgltr botat ét aéOctt
üsaeeniltel,úe kit cc6,Dé |ormóUuh, halo,úUuk, ní0 az eg,!
,*cntímótrr lurlólemeaWael hozzóhapeeolt 3§ em oldalú úégu-
tzögbe cgu 2,6}i2§ cr,n-eE kls tühötilarobot toglalunk. be és l§
talc ulntt a c*ő tpóiúhog hnllíttuk, Á tükörha oklalatra ap

.5 ctn-tl oklaltégcket terméezeteseft ketet céljllból redhalto-

.gutlult, §zzel kéEz ög aolno a períarhop, Maú még egu ori.lln
mo* asebldmpaelem hell, egu klt ilrótueaetéh ée egy rníníaíür
loglalul o lúmpóeska résrére, Iía a kirrllúcgka drótüégeít
az elenmcl össaohötiük és u kímpólz.k nór wlógtt ía, be.boeedt-
luh u lóm,ptlt az oúuba, rnalil a naílóaon ót períazhópunk
tílbriig tlégét b betoltulc ílal), hogll o tülcőrhe le|elé nézzen,
Ha il cső kiáltó aéaébe |éhaemmel bekukucghdlunk, ahltar
,tíretún lú,litlk benne o lésaekodí, egész bela6 l)ildgót, Eeltrlec,
htt u látnIÁrl hfu ernuóc*lcCí ic szerclünk, hoga eeal§ le|eW
is|lúgitso,n. Á perigahóít használata sohka| lobb éiie| sötétben.
amíhor a tiezta lótdtt semmí küls6 téna cem .aoarhatio,
(IÁtld tndlthelt dbrdnhat.)

'Fi:: f.h,I
l,J
|{

t::: frr

A tékói
/cÁ4(áu,

A oilá1iti
lercx/a*,

a 1r"rrilrop1ll.

A Mlgyar C§órkósz rrrnrk+nrtőxí:grl firiíntnrel }őzli, Topfar
Dgzgó berátunk térretodrl-vlrasáló tílszülribónek lliróoót, az
tgen jól giterült lóny}éplelvótelett sedtg oaórt közöljük, hocy
mtnöárt pólyázatot is birdetiink .errerkógzek sz6nrfug.

Egzerlnt tehót neslcjtendő, ho§§ a, rorrentlben körölt és
pontosan leirt tolórok nrllyen rtradnrgk toJógall

Áz etc6 su6lnú tó§zok a lölrlön volt klr Llkopart Böóórben.
Lnpoe Ltc íósaek nóvényt xzóhhból ösgr.Bróva, íúszállal bó-
lelve, a toiógok pedl§ bennc agyags&rgo szlnüek. törteolg-
k{rok, slmn hóJúak. aiildes-barna loltokkt*, nz+plökkol. A tojfu
sok na8p&í,8a: hocgzrrk B.1 cm, ezólexxóglik 2.2 cm.

Á tlllleoilílc crámú lórzek lsen s{irü bokurbrn volt, mo-
hából, llnom á8acgkö(ból, ruzmótbírl örgaeóllttvn. Belgojóben
linom lölddel kovort moha 6s apró szöröoskóken volt a rrógy
ziildos alapezinll. halvíny rozsdán óg, ibolya-rzür}e rzoplőzol,íí
tojÉs. Áprllls bónap elejón íónykóper.tc. A tojáuok horozo: 2.E,
gzóloerógo 2.0 em volt., L harmadilt gzámrl ,íégzek n€m rDagai, syüruijle,Jfán talól_

A hen7ar,, _ .1.t.
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ható, lisakból mohóból, tzólaz növónyl részeLből, tollal, szőr-
rel bólolvo. Á benno lóvö négy trrJág zölales alapszlníi, olaJ-
barna érr gziirke foltozással. §osezuk 2.6 cm, azélgsgégük peallg
I.E cm.

Mindhárom modór 8r ors?,íg mlndon rószóben található
ós nem ritka. Az a oserkóez, aki mindbárom íószgk ós tojós
íajt{ját nr€§hatórozza, órtókes tudorrrányos könyvjutalomba.rr
részesül l

Megíejtúgeiteket,,FószokmoghatórozÉs" cimmel tüldjótok
tro t ,,Magyar Cser.kóez.' azcrkeeztősóFének cím6re. Moslejtósi
hatórtdííl 19{4 augurztun 1. A rzcrlcrrtörég

CSERKÉ SZ-SZEMMEIJ
A MoZIBAN

Mrrzlban yoltam. No ez nom valeml na.gtr o§et, m§go§ik oe
máesal ie elég gyakran. Nem ls erröl akarok itt most érto-
kezni, de mó§ szokáriom ellenóro nem ig a látott fllmet akarom
lec*cpiilnl. Nyugoüók oeak bókében e lilm. most dónról lesz
pzó. Ma ,$zeretett embertárseinkon logonr nyelvem köszörülni.
Mert azt, hory ha valtkl mozibe rnsgy, ogénzen m&skónt vt-
solkoallk, mlrrt hétköznapl életében, mfu bizonyór& tepa§ztsl-
tátok ti is, C*okorbe kötöttem nóhány ktvalóan szóp póÜó-
nyót a mozirajonBóknak, és ótnyrljtom nektob, hátho Irem caak
azórnkozni, hanem okulnl le tudtok belöle.

|, ÁIeí elkésilc. ó, ngm nagiyont csek ópporr annylre, hogT
& mögiitto ülők a fól htradó alatt ar ő hótában gyönyörköú-
Jenek, osztatlan tetazésnyllvánítasok (te§eók leülnil Nem lá-
tunkt gtb.) kózepotte. Természeiea, bog§ a jegygzedőt nem
yórj& meg, óg ezórt legalÉbb hóromszor me8iy be a §or töx)-
B6lg,, ó§ vi,grrza, mori ,,bocsánat, egy aorral hótrább van a hg-
|vom". No óg ha §zoíBo§ kutatás utón rneglolt* a helyót, azt
bigzitek, leül! Nem, erröl szó sem lehet. Dlőbb kibómo?.L& ma-
8rát a kabátj&ból, levoezi a §áUát, mindezt ccodála.to§ ügyeB-
neggel, úgy hosy senki, akit balvé8zete az ó h,áta mög:é sodort,
ne láthaggon remmit. O mintlnyájunk kedvenoe.

2. á híradó hiéna, Csak a híradóért meg§ a moziba. De
a?,t azte\ az utolsó cseppig klélvezl. Aaon kezdl, hogy egiyiitt
dúdolja a Fá"koczt-inrlulót a hiradóval. Azután petlig bárml
kövotkezzék, legyen az külpolitika" sportesemóny, tgmetée vagy
nópünnopóly, Jiin ós hozailszól, Rettenetesen butón persze. 0
az, aki,r ho valami igmert szemólyiség megijelenlk a vósznon,
a.bítattal hemondja a nevótl Jó az X Y!

3, A hacagó hiéna. A, moziba nevetnl jár. Betegnek órzl
magáti ha egy film náslél órós tuTtamr alett gl nom nevethet
lgsalább Qgi"y óIát. Minilen rrásodik mond,atban lolledez e§yjó bgmondást ós nevot. Elóször osah kurreog, azut§n e'gyte
ío}ozó<lik a dertije, végül harsogva novet. Á többl nózó
elolnto csak csodál.kozlk, de azután ök is rrovetnl kgzdonek* rajta. Ilyenkor a legbüszkébb. Merthogy ó tezdenényezte
o nevetóst. Ha valaki megmagyaráznÁ rrokl, hogy rajto ne,vet_
nek a többiek, és pedlg te§es Joggal, mert slánalmesan nevet-
céges {igura, talán el ge hinné. Yan azonban olyan eget, ami-
}or nem neyot, sk&or mikoi vglaml ílnom humort kellono
ógzrgvennl. Mert ahboz nines érzéte, onak azon tuil nevetni,
}ra valakl belelil egy ilobogtortóba, vagy nyakouöntenok vala-
}it vlzzol, T)e ilyenkor aztón majil lgegik a székröl.

1. Á aohogtó. Eo az előbbl ngvgtni, ez n}kor sirnl Jór o
pryzlba., Mielótt beül o mozibo, moglszlk kót pohár vlzet,
hoBir valahogy }i ne npaüanak r könnygi. Ba a íilmon va-
latl meghtl, boldogtalanul Bzerolme§, T88iy ogryéb kellomotlen-
gé8e tómad, ö rz, aki e8yiittérez vele. Ng8§o}st §rlpog, 8yat-
rtn törülgetl a könnyelt" ór ha blzonyos ldö olteltóvgl a. vósr-
non mór íidóm Jeleneteh poreBnek, ó még mindlg a bolitos-
talant rlrti,Ja. §lőea§rstettel Jfu az r1. n. ,,tfuradalmi dtómo"
ololmei vleel6 lilmgkbe. mert blzi} benne, hogp leoz móöa
tiiiritenl könnyzaoxkóit. Mlhor yörö§ío glrt szemmel. bgila§adt
orral óe ronggyó 6zott zs€bteiritóvel ttjön a moziból, liljelentl,
hqsy .,Olyan Jót nlrtaml Naliyon,wóp volt." Mondanom cgm
hell talíu bogy ezek m&rdnom tlvótel nólkül a Dül ngnbo!
tartoznak.

ő, A aacdfuil arnbef. Cgok öt deta oukrr varb do sz lo8-
elább nyolc 2aoskóban" Llzórólag olya4 enetekro tartoBaivi,
rrmlkor,§utto§rtek n yósunon. Olyankor azutáu olyan paplrzör-

-góst proilubál, smllyont eg;y paplrgyfubon §om lebet htllan!.
Kizárólág oly&n pspírból Lészült zeogLókst fogad ol, omolyek"
nek készttőJe gerentólja, hogy 10 mótereg körzetbon minden
,ejt alnyomnak reose8ósükkel.

6, Á hirigcs, A ,,Pllt-putf' lilmok },edvelöje. Amlnt e8y
kovós ütlgBre va§y lövöldözésre van kilátá§, elveszti önurnl-
mít, é§ üvölt, ugról a szóksn, mog biztetjs a szereplóket:
,,IIúzz be nokil Ús,:r, vaut" Eözben ó is handabgudáz{k, míg:
aztón elterü a szomgzódjót rigy kupón vornie, bogy az írJul-
tan letorilul a azékröl. Ea ezt elérte, bolrlog.

1. Á tdtottsztiiri. Ha a sors ilyon melló sodol, miudlg aron
elmélkedom, vajjon mit szóln& ha valamlt, pl. €g'y oocrnt'íit,
lredrr$nók a szá;iáb8" Ül, néz, liiabel e §záJe e8yrtl nagyolrbrg
nyílik. Mes gem moco&n| s az előadás véBéq a Jegiy§zeitő tórttl
ószhez, hogy végo-oz előadásnab.

t. Á krítíhtts. Két allaJo van. Á hengos és a csondee. ]L
hangoe mógje8§zéselvel t{igzerozl a tilmet. Mtkor mindenki
neyot, taképpel ül, és tlsztán órtbet0 h*ngol Lljelgntl: ,,Mar-
hdeági." Okkal és ok nólkül szlvja a logót, aztezeg, nyös, ttli
óe a végén kijolenti, hogy ennól roesz&bb lilmei soh* nom lfr"
tott, ér elórelóthatóla8. a leBközelebbl tiz óvben nom ls lo&
A osenrles nem szól e8y szót §oml nómán ül ón szenved. §a,
& §ötétben lehotne látni arejótókát, t szenveilés minrlen faj-
tája tükröződnék rajta. De azért mlnil a kettő mlnden íilmet
magDié?,. mintha Yalami gyönyörűsÓ8g telnék az önsanyar-
gstá§bsn. Köz€pkori lelket.

9, Áht tuilia, ni jön. Proíl. Míutlen lllmgt logialább bó-
tomszor megi,Déz. Elősór tapasztal, e?után podi§ konÍeról.
..Figyeld meg, elgózolja a villemos." Yaglr: ..,Ir* íog §tükadüí
tr binta"" Bemondásai csalhatatlanok. kiizben sütkórezik önnön
diogtónyóbgn, ö milyen okos és talólókony. ,,Nem m*gmouil-
tamlt" Lz ő é|vezetét eg;y cseppot sem zavarje, bo8y kórnye-
zeténeb a mulataógát teljesen elrontJa. '. ,

Persze, y&n €zen kivül ls eok órdekes embgr. Póltlául t'
,,}íúvósúnó raJon8ója", & ,,téli álmot alvó" ,,e rrrhatór hló-
náJa" ós móg sokan. És p€rgze ap olyan, mlnt ennok u clkknek
a szerzóJe, a ,,§zemlélfró". l{o de s?,ez t'z'őnek ls e8y a vóge:
minitenkl útiy szórakozik, ahogy tud. Arra, volnók mott már
c§ah klvá.ncsl, mit 8londoltok, hogyan viselkedlk ezok utún g
esorkéea a moziban, Rajta lelkes mozilótosatók, irjótok mc§"
szerintetek mi}yen a eeerkóez 8 mozlban ós hülauótek bo *
-Magyar Cserkógz" sz,erkesztöségébe írataitokat. A lgsjobb 2
írás sztrzőJe rrroziJepet kap ejóndékba, hogy gyatorolhs§§a
it a rzép elvcket. §oL sikert és jó moziláto§atóet,kívá,nl

§zyt.

i."* '.;_-_./í,
j,\

KövEltl(EzT§TÉ§.
* No, B tl lakósotok een lghet veleml tágrx,

- Eonnan gondoloall* ÁbbóL hog§ g kutyótot ngm íobbra-brlr*, hanem
ós lolele oeovúiua a larkátl
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ilé.g ,lírr*e uége a téXneft!
Ákármilycn kellemes, tavaszias, langymeleg szelló lengeder"

,még nincs vége a télnek! Ha csevetülni kezdenck,is a madarakn
nincs vé6e a télnek! Igaza van a medvónek, Gyertyaszenteló nap.
jáo kijött a barlangjából, enyhe idót talál, hát visszafordult a
másik oldalára, bogy tovább folytassa tÉli álmát. Ugyan miket
álmodik? Mézzel teli faodukról, flnom édcs gyümöloökról? Bol-
dogabb, szebb jövöröl. Mi is czt tessaük: várjuk, reméljük, Isten-
tól kérjük a szebb jövót. Csakhogy mi nem alszunk tovább, mi
ki is akarjuk érderrrelni azt a szcbb jóvót, doJgoznunk kcll! A
leventék klvánságáhozl ,,§zebb jövőt!" * hazzáttzzúk a c§er-'
,liószek6t: ,,Jó munkátl" És addig ir, mlg a szebb jövó clér},e-
zik, iparkodunk a nehéz jelcnt elviselhetőyé tenni. §egítenünk
tell nemcsat rnagunkon, harrcm má*okon is, a szegÉnyeken, ár-
vákon, munkára képtelerrektn. Át kell vészelni ezt az időt nem-
csak rrragunknak, hancm^mindnyájunknak. Nincs mó5 vége a tél-
nek, segltenünlr kell még a kis madarainkorr is, ha zimankós, zord.
auzmarás, .havas, jeges, vibaros az idó. Hírlapjaink is erre íigycl-
meztetnek. Egyik a madarak etetését hirdetri, másik a lovakat
vcszi pártfogásába, harmadik a szegény láncra vert kutyákat. Az
állatvódó egyesül,cteknek $s a Magyar Cserkészmoz5alom Állat-
védelmi Bizoütságának kórelmére teszik grt a jószlvíl rljságírólr.
Fogadjuk meg tanácsaika| teljesítsük kérelmeilret. Akinek igazán
jó szíye van, az nemcsak felebaráiait is.tápolja, hanem nr éhin-
séget és hideget'szenvedö állatokat is.

&uafulna,e g Jnada,uft h aadaft
Igy ném,et szaklap megállpttja, ho6y sokkal kevesebb a ma-

dár, níint a világháborúk előtt. Ez lgy van nálunk is, de roklal
}evesebb a vadállomány is. Ez f6lcg a háború pusztításainak
tulajdonítható, mely nem klméli met a rengeteg erdókct sem,
,de annak il; ho6y csö}kent az állatok élelme, de nagybarr
hanyatlott az á]latvédelem, a kímélet, a mesterséges szaporítás,
,az okszerü állattartás is. Nehéz az ernberek és a báziállatok élel-
mezése is, hát biaony az ég madarairn és az erdók vadjaira ke-
vés táplálélt és goodoskodás matad. De gondoljunlr a jövöre is, nc'
hagyjuk kipusztulni a köriilöttünk éló munkatársainkat és jótevóin-
}et se. Ha fenn kell tartanunk min<lcnáron háziállataink állomá-
nyát, épúgy me5 kell ótiznünk hasznos madataink ós vadaink tör-'
zreit a szaporodágra. Hiszen egy cinkepárnak évenhént átlag 18 fió-
tája van és ez az egy család másfél métcrmázsa rovart, azaz
50.000 hcrnyót és 20 millió petét cmészt íöl. Mi lcsz a gabona-
és gyümölcstermésünkkel, ha cz a rovarpusztítár qlmarad? Há,í,
méi'ha aat a rok kínt rzámítjuk, amit a iovarok a? emberetrnet
ég állatoknak okoznak és azt a rok betcgséget vesszük te}in.
letve, amit ezek terjerzteuck?

oRl o N-RÁDI Ó, oRl o N-HŐPALACK,
oRloN.lzzőtÁmpA,

oRloN vlLLAMos§ÁGl clKKEK

Áz Orsaísot Álatv6d6 Llgúhoz eok bo|clent6o órkozlk állandóan
láncon tartrrtf kutr-ákról. A Ltga minden 5ejelcntttst tnegvizsgál ós
eljárást lndlttat a rabtartó kutyetulajdonosok ellen.- A ríüó ícbruár 13-án dr. Mócsy János tollából érdekes elóndást
olvasott íel a hÁziállatok rnérgezóscirúl. Á ntérgezések legfyakoribb
oka az, hogN a növényvédelmi nlérges szereket gontltalanul kezelik
s nem tartj-ák külön zár alatt. lgy gyakran marhasó helyett adnak a
szarvasmaiháknak arzélres mérget. Az ellladÁs adatokat }özö!t
arról, hogy gazdaságok egé§z marhaállománya clpusztult a gazdü-
sági cselétiek ilyen könnyelmű§ége miatt.- Flnlorszógi vendógek a nlllerll elnkelalromán. A Kecskemétl
Közlöny kedvós cikket'§zfnt€l az ottfinl miikert madnrainak. A kert
elkerített révzélren varl egy régl madárctetö, rlc már olyan rozzant,
hogy nlig használható. Süríetl, hogy tU madárvártát állltsanak ícl.
mert renrlkívut sok különléle madár -tanyáz a süríl mükertben.
Az lrlel tdlen csonttollrl madarak is jöttek odá FinnorszÁgbóI s a }ed-
vcs tarka rolronokat szlve§en íoíadták rr tnagynr madarak. A Kecske-
méten 1906-ban alakult úllatvédó igyesülel kezdeményezóje §ely-
messy Ferenc m. klr. erdólótarrát*os, íblytatóJa Kerekes Józsel városl
lskolái íelülyeló-igaríató voll. §elynrei§y }'Glenc az ottanl állaltrl
erdóben icön soL'lé§zekodrlt helvéeett kl. l sok mostani nlgdár
ls bizonyáia ennek tutatdonltható.- Kerekes Józseí pedig egy tltzettcl
ls hirdette. terle§ztette a madárvédelmet,- - n iiriliróia-lioui tndnok úOúl truiyfiuklraL llyen ,,ósdnto
szó"-t }ockáztat me8 Falix llndre }iváló kyneologus, azez kuty&-
tudós, a Vadásztutya clmú lapban. Három ponlbaD loglalja össle s
tudnivalókat: 1. Túdnla }ell rvadásznak. ho§V vadászatAhoz mllysn
kutyalalta kell. 2. Ismeinle kell e kutyától móllrövelclhetd nrunkát.
3. Meg liell tanulnle a kutyával való bánásmódót. * A Yadászkutyr
az Orszáíos Állatvédó Ligának (lV., Múzeum-körút 31) hivatalor
közlönye. ezenklvltl'a különíéle kutyatenyé§ztó €8ye6ületokn€k s
lapjn. Ilyenek a MaEyar Kutyatenyésztó Egye§Oletek Országor
§rövet§égé (YIll., Józseí-körút 31/b), n }lagyar vér€b Esylet (Y.,
líarkó_utia lib), az Orsrágos Ylrsla Club (YIll., Józsel-körút 3t/b).

FIGYEL§il l Álhtyali€lmt nólvlzat lclcnt moo multkorl rzlt'munlrban. lhrzoron 800 pcrio6- DótJÚllar oszt -Ll Állntv6dclml'
Blzotrdlunlr 60, S0 ór E0 úngiöe 

-ösrzGgc}bcn. trórom r6rolrc
lchú pdlyóznl, kott6?G rlotgoznttal, cgyé dllítlánylópolilrel 6l
ralzo\lrrl. Az covllr dolíorot clmc t ..llrslsl §zent Forone óe ar
ílÍato!", e meiÜr6r .,*ltttarvanclom"6s lóeoltalom". Bat{rldör
ipr|llr 16. Bőyebbol l&d |onuór 16-1ll sdmunlb.n.

a, rófuna iő, a tua&la i& ugadóő !
trl

ffiYfim ry ffifimffi,fi

Talá[4tok kl. bo8y ml . nevo .cnnek a dl§z€r toll&zetú madórnnt ?
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|. ,rÉlröpül a ne3y kö n..r,
* Alszol?

- |gen!
* Hát ne tedd! Monilanáb ualumit ., .* H!űt ne teild! Fáraelt u&gyoh. §ub*t bííláztmn,

- Unulmas aagy azzcl a nagy ulhutnáhoddaV Pedig
éppen te mandtu<I a Áultktlr, hogy nem hell minden éjtszaka
aludrli a |ér|iemb*nch, ha dolga van,

- JtIost nircí dolga!
De lesz! MégPedig röuidcselt, EsPedig nem is uhúr-

.niíéle,

- .{o1.'
: IIát ,mondiarn? }ltaw alszol?

- xriyiiiitií űgyrÁ lriri lelőted aladni, Nyöszöiögi
hút, mi hell?* APánbkal törtónih vala,mi! Art liszem, röuidesen
elhelyczih,

- ,4 csudtiba! Hovű helyenűhl
* Uűlamá gyárba, uagy iizembe uezetőneh, (}atrami

elnozditotl iguzgulő helyóbe . , .
* Hát irt"honnan szedad? É,desaPa mondta? ?ont ne.

kcd?

- /cl aan mondta. Dc sitahö:ben ígcn |urcsúkat rne,
ilt. É,ttIÍem, áog) valamit tuhargat, Olyun iinnetlélyescn
bt.,s:élt, - Hanem * bocsánat - te álnos uagy. Nem

'o"o'l!'k i iiytnx!, nyaualyás, hülönben ho:zőrlvúgom u _púr.^
ntit! Előhb-hi,,leri ui úliot a szcmemből, a:utón me g uludní
küIeL I!űt hogyan uolt? BeszéIi, uagy jaj lesx!

- I{,itíi,;űl rgy§?€t okanlh |inoű és taPíntatas lenní és
ahhor is zöriig! 

': Hil kircm, u úgy aolt, hogy ,mg_I

tí;.stle |clá séiiilunh. ÉdesaPa megmutálta cgyes niugyuúlla,
latoh ós bunhnh balatűiát is hozzútetle, hag,y ulyasfotmúk
c;t,k, mint huidinúbun a lovaguárah: a Sárréti Tcxtil, a
Ridci Kőszénbán váh, a Kör tuón,i e si Bauxit,üzeme h, c .líaros,
tiituhí ]ütroeén{yúr, meg mit iudrm ón, micsodáh. - Ázt
Űontllu, hoiy ui"ity,,n nigyuóllalatok nőha úgy üInch_a ma,
gyar gazclisági éIct gőcPontjain - igen, így mondla!_-
iiint ialomiktlr a Csák lYlúlíh, me1 a Thurzóh, miegymások
a bcchóí, a uókakiji :oaglu a nőgiúítá vúruhba1, ahonnan
inesszí aidébe" eI ltheteií lútni'és r rlásansakat, utasohat

&is.ré . . , ,,elltnőrítnt". U gyunúgJ iilnek ezek ís öt-hnt eme_,

Icles, betehetctlen súkluÍésrhciűben és híncset hínesre hal,
moznak ű ,;uár'" hamrúíban, arníket ,ne tarrt.,, hagyan ís7
* tartaléh-nlabohnah híunah. ..

* /to as? Ml höze chhez édesapánknah? ó úllami
üzemnól szalc,ál, Téri már a túrgyra!

- CsnttűrelcŐ, btityóhám,"isuh haluér! Ha nem tnon,
ilam ltés:ig, hutyust snn Ír az egász! - Szóval: a tógi ub,
,rdh szilőlyoztak, a.lóilattáh a-nibehat, kít eúszakhal, hit
íiesitsetbssőt. hit szelül nw'z.ússdl, mát uhogyan jobban
tbjel1'- t kísrcnelt áIdozul, ktek mtg hol, jajgaitah, hol mo,
rőptah. hol meg n,löp,tek, de azétt csah lmdták í .g,!aP,
'iaV'. inít nem"útÉái bő,rrel egyiitt nyúztak lc tóluh, amíg
isak mep nem sohalltúh és cl nem menleh janasna a nú,
d,orisbánloz, uuty mnláhnz a hirályúrhoz. - Tyiih! ile
hossiűt beszöIteÖ! Hadtl szusszunjah egyel!

_ Féríícmbér fte szu§§lanjon, ha áolga uan!

- üít! dc sürlől nehí pg,yszerre! Hítzcn mondom nir,
*orrloi!"* illt ti-yenhot a \bab - ha valt. elóg erejc ős

tehintálYe hozzá -'nngáIwz szőlitotl eg|,eg)l híl,róbűu ai,
tézt és írv s:ólott hozzi: .,Eltgcm 7,afl * nandiuh - |ot-
-bereh uiőm parázdtilhodásaibóI! Ánnyira sanlatgnlin mát a
környóhet, Eas,rr a hirályi kinrstárhi cgy árua Poltúta sem
heilii onnét iízteniltxzűn. bedi, fíam és |ü§töld kí azt tt

iaróls!ásd'et * ,ne§aúnah Mbgtesaleb o&a hírályí *ár,
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isbúnnak, A kanrelláridban rnár árjáh ás az adomány,larclet,
Ami kincset ott lelsz, azt alaPos őrizel melhtt behozad a
hincstárnaknah. A uitézeül zsoltliát mcgcdom bdőle, Azutón
meg ólj ott lilcn neuében és ne feled,d, lros} hi tett meg
ishúnnah!"' 

- Az egyelőre uárnélkiilí adrísPán Pedig erre össze-
tágta a surha'ntyúit, térdethajtott a királyúr előtl. |elcsa,
tolla u sisah ját, összekiirtöItette tt útézeít is . , ,

* heeem! Eeyúltalán nem! ÁdesaPa egászen máshéB
mondla, És ébben-az a szörnyűségeseu. érdehes, _ Á aúr,
isbán tehót ilgondolhozva louagoi,t haza|elá és amihor le-
tálebedett az ibédlőházban a nagy tölgyfarsztal mcll(, bt-
hórbue u íeleség,út, Katalin nagiasszoil.t. behiuatta a hét
surbankó íiát és- lehörPintuén |ái hancsónyi bort a jaaából,
alébüh teregelte a hírályúr Parancsolatját, I_Iosy mit_ he,
s:élteh, nit nem, azt nem tudhatní, de alnyí bizonyos, hogy
nósnaP hajnulban a hőt íiú tithon kinyugalt az uduarhá:
haluián, lantos diáhnah öltözötten és hét nafí louaglás utón
bíibocsáttatúst hérlek d neuezett darázsíészsb trátúL Á vór-
nagy ötucndczissel fogatlta bé a kobzasohat, mert a nagyúr
élbien a leputóbbi, iuen eredmén|es ,lérrsnbolás" torút ülte
is'nótáhra" uúgyaho;éh. - Az úríiah sziB' nőtúkat fújtuh,
iieyeseh tolta{,- szernliilesph és - vakm,erőek. IvIegheduel.,
tiitéh maguhat a uastagtohúiű, renEőhasú úri rablőtezérrel,
hözbcn he:dig - csakú§y sétahóppen - alaposan köriilnéz-
tch u uárbai. Kíszimalolták a aúr:fal gyengáit. de még a lit-
hos ulagutahat is hitaPogatláh, nrcgjárogatláh és , . .

,egr-ih siéP őszi reggele'n, amihor a nnrtulócohbóI lo-
Eő'rzott úárőrség maghötözve, vúrlenéhbe zórua löP-
rpilE(tt a dolgok scbes |ordulásún, a hirályi udrisPón
tal$őg vgsban 

* 
benyilolt 'a rcblóloaag ágyash&úba és

hoiszú, mezítelen hardjút a padló höhocháihoz kap-
banhla. henún,ten rúszólt a lóbőrt húaó nurylirra: ,,Eb-'redezz, uram,'Barbneh utant ós halljait a mi''urunh hirá-
lylnh erős Parancsát! aúrad ós minileneú. mától |ogua az
övé és az ő íölséges nelében ítt én Parancsolak, .. !"
, - É,s aztneú mondta meg ídcsaPa, hagy mllyíh rubló-

aárat adfu neki inúsven a _ hiráIy?
De múr erre ÍŰhogás, itobbaÁús hallatszott, A vého-

nyabbik hlang tulajdonósa tomPa ,,IIuj! huj!" kíúItdssal
nyílaán odatóhant az credelileg álmos, méIyebb hang tulaj.
donosúhoz, nnt herehcdett ám ahhora d,u-bagós, víhogás, s;u-
szogrís. rcPagás, hopy a snmszédok - ha lettek uolna -rémüIten riailtah uólna |el álmuhbóL Amíkor Pedíg Pílla-
natlyi sziinet túmadt, a uéhonyabbih hang gazdója halagua
lilrcgte:

k
B&

il§*tilj§ íE,
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_ Halljynh csah odal Hollut lól az csza awph aún csonttuhl Hát nam bíszhói doloi, lpy odataüntaní
a dolgoh rcjtctt aeleiéro? Falihóm, most-mói'elhbzeá, ho19

?:í::r.**, 
lehcllségizal és hogy gáPészmérnöh lcsz beIő.

A patinah szóllrolt uaslapabb hannl néIycs mazdulanal
!9$1la magótól ódáz magaíztalójót Zs ugyáncsah lűcgue
teleltc:

- Dc most aztán hohóili az ágyba, íűhdm, msrt amíg
i|an ugi|üles uagy, addig'apónhűh lesíöliebb esy híi
,lzaző aPródja lészen, Háalgombolós dedósohat ott nem
Ichct hatználni.

.! ,Jöóhám" dühösel szísszenl |el:
- Kíkérem magamnah az ilyen gorombasógohat! Igcnh,

lehem mesélt édcsaPa és nem nehed ég ha én bl nem-man-
dont, akhor most semmil sem ludnál, te szörnyen ohos nyol.
cadihos!

ó, ó, de odc uagyunh! Te meg olyan töhíeiűneh
últél, lmgy csak a te bölis aezelésed méllel't találom'majd,
hi a nrcse csattanőjál? Eredj, mert, , .

Az ógyába hotrődott legényke, ahi az isholában és a
iúréhPáIyón Szehq,es Bóla nhtre hallgalott, duzzogua a
lülére húzla a PaPlanjút és onnan clörmagaU nag11 Űirgyí-
lusosan:

- Hátulgombolós úm a tnajd mít mondtam, hicsoda!
Amiért egy kissé öregebb vagy, hd,r úgy hencegni. Három
,éa múlaa ón is malurandus leszek, De ilyen bekéPzelt ahh-

.hal nem érdenes ohosan beszélni, Puhkadi meg, esészséspel!
Hűuösen hanqzalt a másik ásyból a-aáIaíz:

. :-_ lQ éjtszaFát! Azutón a.znsü imádságrőI ne felejt-
hezziinh ám el!

uúlasz nem érkezett, il.e poli mepnlupuással látta. hory
némi aacholód,ás után Béla ásyán 

"átőmT 
íehér ümóp fil

emelhedih és öt berc múlaa-'megenyhiilt,' baráthozó"háng
szólt dt:

- Azért szeruusz! 
*

_ Másnap csah ebédnél aehették íel a íítlk qz este eleitett
tonalal, m.ert reggel _ ,,mire uoió az'utolsó berc?'''alae
alqPjó1l, mánt^ h.öt rahéla-autő, tilgy suhantab az'iskola felé,
míhözben a lehörpintelt hávi nágyokat löttyent a hásuh-
ban. .,
_ S^zekeres |őmérnök gyuntisan iinnebáIyes tartózhod,ással
h.analazla c leaesót, míg a h& asszonya. ás,g,ődó billantáso-hal uelett szohat.lanul viselhedő élettársa.-íilé, A lat f;ri
megPróbúIta, hoEy isholai étmlnl,ehhel, ícleléssel, elolsoiat-
jaaitűssul enyhítsc u helyzel íe,iziiltsógút, tle s:iileikőt ez-
ii l lul h ipé t E l c s e.n .h id_c gc n 

_h 
a g y I ú h _ u n áíhor ol y a n r é szle le s cn

hifirlatott aPróságcÁ,,,1 hth.itin ..Aic.ri" pontlkílunul lotsopotl
és hlcuá.szott uz alaégen, ók bczzrp neit. trctlek észre seőmi
,uúIlozásl., nmig telr lolt n tún),ériűk,

Csak az haztn mtg az enihiilést, anúhor a másodih tálitel ut.án _Sztheres-Pallá hiueti egy alnút a lncl§zclt üupl-
ből hésiilt tarlóhóI és huncut iíősollyal c nyírott bajuslu
alatt rneghérderte:

brÁiíígo an ú. tlarü!, még valame|a cbből a íótlle

- aan ulón lél lokta aalól - íalcltc §zchacsnó. -Ezchal maghuh tulogotom, nwtt ludon, lprl ann ba ne.
r.et! A gycreheh meg én, inhább o Pogfusa.tilmót |ogyaszt.
Iuf..

- No alekot art a luwse' luid, elúszem maeammall

- Eluiui? Hoaa a&zil Máhő úszí? Hoaa héll man-
níe? - hhdazle ibd,tan §zehqcmó és az cgésr herehasetal.
l&casóg tórganyílt'szetnmel mtcdl a cnlilíőre, ahi tct

7 C.sah ide, uagy hótomszfu hilcmétenlbe, §zanns|e-
,e?aatta!

- Szamos|ejérvórrq? |ál ott meg mi dolga aanl Ec
medclíg mmad? Hosszabb hihillderés? -

- De hiküldetés ám! MégPcdíg alaPos, Addíg maru-
d.oh ott - egyedül, amíg maguh is utánam jönneh cóhmb
hastól, hutyóstul, macshástul. - Oluassa el ezt a levelet!
Figyelje meg a citnzést., ,

- ,§zChercs Isfuón úrnah, a'§zamos|ejétv&i Alumi.
níum Műaeh ügyuczető igazgatójának. . , - Micsodójónah?
Pislóm! Ez homoly dalog? Nézzük csah! ,,. íParügyi óllam-
tilkáítől? ,,Megbizom ant ,., átuételéael és iouábbuzetés'é-
uel , , . Hőszcm, hogy ismerl szahtudását és szerlezőhébessé-
gét ebben a ma Eitszeresen. |ontos üzemben a Hazd- és a
magyarság jauára éraényesíti... álltmtithúr;' Deltlt miht?
Mi tö?lént ott? És miht éPPen maga, uracshám?_ Hát miht? Ez a aállalat meíelen elleneszepült a
töraényes rendelhezésehnek: u ídegenek arányszómg még
ma is 68' százaléh a tiszttliselőh hözött. ügy látszöh, hogy a
hagyomónyos jó üzleli szitnal ezeqylaer cserbenhagyta az
oltani uezelőhel, mert - úsy hallotn - rnég a tniniszteú
biztossal is szembeszálltdh, Ezért aztán a uezérigazgatót eI-
túrolítják és ualahí kell a helyébe, ha nem is tnindjórt
,,aezér"-nek.. ,

-C-c-c-c-c! Hallallan! Nagyszetű! - álmélkodott a
csalúd nagyja,_ LZiía. dtóga anyu, mi lett az én ,,Potyamunháím-
ból" és ,,céltalan éitszakózúsaimból"l!' A dutalutnin techno-
lógöai hísérleteíuel' elért eredményeitneti a bauxitnah húolít
n[lhüli megolaasztdsával haPcsolátos .talólmdnyomat a ma!
aluminíumíhes úlágban. vé{re ídehaza is htélelik, nemcsah
hii|öldön, ahol Pedíg a dolgok lényegéről túl sok bizonyo.
sal nem ü tuilhauah. Hút- böröl-c még uelem ezután c
bo llamunhá hér t ^ ip az ral óná -a s szony?

Hui, hui! Igazgatő! Élicn! Mihor utazunk? lai de íínom
lesi! _ uisőngta, harsogta a gyermehhad, az asztal hörül
ugrólva, afjuhat, anyiuhat ölelve, színte fojtogatua.' 

- Ha szétszedteh, uége az ígazgaíőságnak! - bróbőIt
léIehzethez julní Szekeres, ahí egyébhént örömnel szetw
lélte u nagi lelhesedést, - Sibírc a helyetekre! Kí hallott
még ílyen-izíú-rícsajt? Ió, iő,-csah enged,il eI a nyakamat!

- Ilyen és hasonló röhke szauakkal hessepette csernetéit, bár
a száauk sziporát rnápcófolta a szíirke -szefne szögletében
búikáIó mosőly. - Si,eheresné elgondolhozott. ót -híilqgqn

ha|gyta a hi,rtélen emelked.és és inkább a gyahorlati oldaldt
uiiirálpatta az esetnek. Hirtelen od,aíord,ult a fériéhez:-'--Uracshdm, 

mondja csak! Azt a bázonyos 6E százalé-
hot atonnal ellóuolítiák? aagy marad, belőle toaábbra ís az
ilzemnél?

- A törvénye§en megengerlett százalékig ugyan las-
san Ie hell mennünk, de egyelőre mégis csah a helyükön
maradnak a régíek. Legalábbis addig, amig az új erőh be-
tanulnah és őh másfelé elhelyezhed.nek.

Pali összehtlzott szemöld,ökkel hérdezle:_ És aili}ig édesaPa,olt clolgozik wlüh, közöttük, egy.e-
diil?

- Nent ébben egy,ediil, tle kevesedmagammal,

- Uracskám, azáem lesz jó! Azoh. nem hagyjáh an.v-
nyíban, Amihor ott. tudtam a lógvidclni ágyúja mellett és
ídehaza háromszor is riadóztnttak egy dálclőtl, nyuEodtabb
aollam. mint most! Áz alattonrcs cllenség mindig aeszedel-
mesebb! EL kell ezt magának |ogadnía? Nincs most elóggé
jó helye? Mí értünk u!1yan nem mtnjen nekí ílyen uesze-

(Fotytat|uk)

'9
delem.nek. . ,

t-L4,*::+r!d!-#
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Levolezőlapesete. Kcdvcs cscrkésztcstvé-
relm l Szép hazánkat lcgalább kópcslapok-
ról szeretnérn megisnlernl. lllindcn városból
vagy íaluból való lapra nogyon szlvesen
válaszolok városom lapJaival. Minél löbben
küldjetek. Címem : Csórmák Ferenc, Rilna-
§zombat, §zijiártó-u. 1i|. sz.

Ptilyázatblnlctés. A pannonhalmi §zent
Benedek-Rcnd felhívja a ginlnáziumok azonVIll. osztályos Jcles vagy ló elómenetelü
és teles magaviséletü tatrulólt, aklk önma-
gukban szcrzetesi hlvatá§t éreznck: a §zer-
zeten belül lelkipásztori, ncvelői, tanári
csetle8 nlisszió§ vo8y guzdasági ntunkírra
készek és az ósl pannonhalmi Szent tsencdek-
Rendbe óhajtanák lépni, hogy íelvételi kérvé-
nyüket az elsó íólévl iskolai értesítóvel vagy
ennck hiteles másolatával. orvosl blzonvít-
ványukkql és kcresztlevelükkel felszerelve,
lehetóleg igazgatóságuk titJán lolyó óvt
áprllis hó l-ig küldJék bc a íómonostorl pcr-
Jeli hlvatalnak Pannonhaltnára (Gyór nr.),
Kérvényükben okvetlenül jelczzék azt ls,
ho_gy 14 éves koruk óta hol töltöttck legalább
6 hónapot egyíol}"tában.

Mngynr Gserk6sz-6vlolyamok. A XVII.
{r{olyamtól kezdve a xxll-ig bezárólag
tiszta és hlánytalan Magyar Cierkész év-
íolyamokat venne iíl Rákóczy László (HaJ-
dunánás, Kiss Ernó-u 6)

A {7. P. C. F. ceerkószesapnt roglls erttc.
Február clsó két napjárr sikórcs regös-esict
rendezett a 47. sz. P. C. F. cscs. ötletcsett
meg§rcrke§ztett Yerses mc8hívót küldtck
szét. Müsorukban a különböző m6gy61 yi-
dékck gycrmekjátékai, nópdalai, Ijút láté-kal uzerepeltck. Elmondták §inka István

",Anyám lralladát táncol" címü költénrényét,
maid bemutetták a messzcíöldön híres ,,Biró
Máté" dramatizált szdkcly népbnllarlÁt.

1Féűocerkéoz rUDalüI . . ." Koszter Atya
§zerkc§zté§ében jelent meg a férflcserkészék
}özleménye. olvasbatunk benne a cstrkószie,
sltett irrrdalomról, a fóríicserkúsz szoüdari-

tásról, a kdszüló rlj csrrrkdszkönyvről, a férfi-
cscrkészck különböző munknközössógeiről.
Nagyon érdekes beszámolót találunk a
,,Téleki-hagyaték"-ról, Dleven naplrirész-
lct, hlrrovat, krttikal §zcmle víltakozlk a
közlöny lapjaln. A íéríicscrkószek, cserkész-
tisztek, ofslágepttó cscrké§zck iigycllrrébo
aJánljuk-

A ocrlleók utún órile}lödff miskolci kls-
cserkész a következó clmen átvcheti:
$ortsák Fercnc, Budapest, XIl., Hárs-
hegyi-út 8.

§egódllsztl Ór öravezol{íl íaníolyom o
Regnnnbau. Nagy lendülcttcl lndult nteg
a 3. sz. Regnum ]Vlarianum tlsztkdpzó csalrat
vezetói utánpótló munkája. Egyszcrre két
taníolyaln lndult mc8 a VIL körzet cserkÉ-
szei számára. A scgédtiszti. taníolyamon
46, áz órsvezetóin 3 rajban, 96 cserkész vcsz
részt. A segódtlszti tarríolyamot ícbruár
19-étr nyitotta meg Pirovszky Lajos, a
budapesti cserkészkerület poratrc§noka, A
segédtisztl tanfolyam vezetóje Varsányi
József cst., áz órsvezetói tanfolyamot Scmp-
tey Károly cst. vezeti.

PÁ LYÁzet
A magyar cserkósz iíjúsógt irorlalom leJ-

lesztéséré és mefierósödóse céllából a Ma-
gyar Cserkészmozgalom pályázatot hlrdet
egu iíiílsógi regéng megírdsdra. Tárgyköre:
lehetóleg c§erkész, vagy q ma8yar ifjtlsá§ot
érdekló esemény, TerJedelmé 1O*15 lv
lehet. A géplrásos és Jcligés pályanrttnkókat
a Magyar Cserkészmozgalom központjába,
V., Nagy-Sándor-utca 6. sz. alá kell bekül-
deni. Halátiü: 1944, títnius J. A pdlyázaton
résztvehet nünden cserkéoz és cserkésztlszt,
A blrálóbizottság javaslata alapJán a leg-
slkerültebb és kiadásra alkalmas pályanlüvet
1000 pengóvel, valamlnt a kindással kapcso-
lqtos írói díJazással jutalmazzuk. Az esetleg
rnég megíeleló ds jó pályatnűveket 500--500
Dengóvel lutalmaizuk és fenntartjuk a |ogot
a kiadásra is az elózó leltételek mellett.

FlLM
A Scnedek-h{z. A haragvó ósök kibékül-

nek az unokákon keresztül. Ilz a lllm olap_
gontlolata. Az ötlet nem éppen úJ, de a kt_
dolgozás aránylag szerenc§és. A fóvárosból
tn€gérkezó lálry, és a szobrászkodással íog-
lalkozó, de aniellett a gazdaságát ls vezetó
ílú az elsó találkozáskor alaposan össze-
kapnak. (Meg kell jegyeznünk, hogy az ezt
bevezet6 jelenet lzléstelen, klrí az egész íilm-
ból.) Ettól kezdve ,,haragszomrád" látdkot
látszanak, s a játók akkor forrlul kom6|ylg,
arnikor a. ílú öregapja állltólag a íiú tlevé-
ben aljas ajánlatot tesz a lánynak. A lóny
szcrclmi bónatábon öngyilkrrsság helyett
íérjhez mcgy. Férjc semntirekcl|ó íróter,
tdegen pónzeket, kfutyáz el, ós kirabolJa az
apjAt. Dzek utárl önÉyilkos lcsz. Antikor a
lány birtokára kölcsönt vcsz fcl, az itlóköz-
ben szobrászmüvésszd lctt íiútól, hogy íérje
pl§zkos ügyeit elllltézhesse, kiderül a íélre-
értés. A íiú öregapja bocsáttatot kér, szél-
ütöttcn, az unokája száján kcrcsztül, rnert
beszélni már ncm tud. A íiatalok természe-
tesen egytndsé lesztrek. §omlay alakltásához
l1asonlót rég ncm láttunk íilmen. Szörényl
Eva és Nagy Istvátr mellett a kisebb §zerep_
lók is szépen trellleszkednek a darab stllu-
sába. Össiegezve : hibái ellenére jó íilm,
csak a ml szempontunkból van egy szépség_
htbára: *tvüleslk a cserkész_érdeklódéstkörön, §zyl.

iln6VAn DlAr[ExlrOil
Tart. : l*le3yrr nomzGt történcl mé. Vilá8tórté-
nelem. Mitoló3ir" rizika. Kémia. Gcoiretrla,
l'tértékrendrzer. Államok pénzegysé3e. Aylláte8yot€m íontorabb .d.tai. Tanók,-tudo-
rnányá3ek. F§ldrairi íelíedorésak és utrzások"

l"" 660 P
A könyv áránek ol6zetor bck0ldéso után

bérmentcg §zállítár.
B O RKA FE RE N G könyvkcrcrkcdér.
BudapGrt, Yll, Rákóczl.út 30. l. Gm. l.

rro[pg 1.1ők. Nenr 52gl6üiik azokat a
tigjátékoknt, antel.yek minden valószlnü-
sé(et ídlredobva, a való élcttól teljesen el-
rugaszkodva okarnak mrrlrrttatni, ile talán
na8yobb vétek az, ha cg.v íilm látszólag az
élctct adja -.- dc hantisan. Ez a filrn az utólr-
biakhrrz iartozik l A íitm egész problémáját
egy házaspár tópelórlése adja : c-lváljunak-c,
avatsy egynrá§ nlcl!ett íolytassÁk_e élet_
útjukat, l"átszólag ncm nehéz kórdós ez
najuk, mcrt n filnrbcn jónéhányszor íclvetó-
dik ez a probldma : nem köti óket scrn a
szeretet, sem a slrig tartó házassági húsdÉ
paralrcsa. A végén - véletlenül _ ntégis
eg!,ütt maradnak, a film §zcrint a §zegény-
§ég köti óket össze. Az ó világuk *- nóm'a
rni világunk l A íilm müvészeti szenrpontból
ls nag1,on gyeni{e tcljc§ltmény volt : á színé.
§zck (Karády Katalin, Ajtay Arrdor) ncnr
élték bele magukat §zercrlükbc. ók ió érez-
ték, hog1, a íilnr ntessze r.,Bn a'való ólettől,
apró_ részleteiben (pl,: külvárosi §zegérry-
ség érzelgós nlcgielcnltósében) ls hanris. trIi-
közben kijöttünk a tnoziból, Iorszerú,íclhíví-
son akadt mcg tekintctünk : ,,Takarékrlskrldi
pónzzel, anyagglrl, idóvel l" Ezt n íilm ótclrc-
keltói megszh]elhctték volna l V. K.

volamlt vlsz a viz. Jelcn esetben titokza*
tosságot visz, asszoltyíormában. Asszonl,tn
aki az ót megmentó halász boldogságát hálá.
ból íeldúlja. Logikátlan cscleknltin],, titok.
zatos ködökbe burkol\.i. A ré{ beváll
Karády Kata]ln szercpkör íelltjltisa. A
szerencsétlpn halász ol1,an búrgl,rigrr hag}Ja
eluralkodni magán a ,.tltokzatos a§szonyt",
lqogy ve.leményünk szerint mindent nrcgór-
dbmel. Már_már teljes a démon sikcrc, ntikor
a.vlz,, ahog1,,an hozta, cgy i§merctlcn jóaka-
ró révén el is viszi. A szercrrlók Dontosalt
olyanok, nrint ezelótt már nyÖlc_tlá lilnrben
voltak. semmi különösct trcrn adnak ka-
rády Kataltn ütemszerüen brtg. ?ilahy Lajos-
tól több is kitelne, nlint ez. §zyl

röNyylfi ERTErÉs
Balley Errbl lA vllóí te|c|án" (Franllln).

Ui kiadásban jelent nteg ez az érde}es tltlclrá.s.A Lönyv szerzóje, Balrlay Ervin, mé8 i husza§
évclr vdgén elindrrlt Ma8yarországból kgsmirba
és fibetbt, bosy a táToli Ázsia ióratlan rltjain
lclíedezze a mult század nagl székely világvÁn-
dorónalr. ósi véreinket lutetó l(órü§l C,som{r
§ándornak nyomait. pontó§an követte á nú§y
vándor úlját, közben lenl-üÉözóen szóp vldélreten
haladt koresztül. ln€cláloí,atotl több lómrkoltls-
tort, be.§zéh öre8 tmrbcrekkeü, akik mé8 emlé.
leztek kórösi csomára. I-átta art a szobát, ahol
a lüsiös ía|ak köeötl. kórösí csomt sándor lrta
,tlbcti szótárót, le.küzdve az ottaili ólct nehór§é-
geit és a b€te8sét!ót, Baktay Dnin emléktáblák-
kal jelölte mtg l(órö§i C§om§ {artózkodÁ§l hc-
lyeit ós vé8ül elérkezett az lndiai drndzsllin8l
t€ínelób€, ahol a nyomok vógotórrrek. .. A vllÁg
legnaí,yobb hepyóriásai környozclében nyugszik
haánk nagy lia: Kórösl c§oma, ltt ént Yéget
útja. _3mit sok néllrülózéssel. de nagy elsránt-
sággal. - Széc}renyi laláló szaTai rzcrint.. ,,pónr
é§ ,töp§ *élkül" járt r(,gi(.

L

l:

üóVog!$JtOk l. A m8l n{rpon telenü meg e2 a négy izép bélyeg snáa*záaalékog íelárral a §fagyar Yöröskereszt. tánrogatására,
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HARANGOK OLELKEZÉSE
A 9l9. sz. ,,Arany János" cserkészcsapat regös órle

iBaranya vármegyét |árta. Népdalokat ér néptáncokat gyü|.
tött él lesett el. Estl tábortüzeln már korábban me8ltmert
és megtanult népdalokat, népl táncokat mutatott be hallgató.
ságának.

Most r Dráva partián tclepedtek le a flrlk. Harkány-
,íürd6b6l gyalogoltak a Drávához. K& naplg sátor elatt eker-
tak plhennl a naty folyó íiizeselben, szemben r Drávr horvát

Nagy vo|t a csend. A |rtllusl délutln kék egén még

bárányfelleget sc terel3etett a meleg szelló. A Dráva 3yor-
,san rohant medrében a Duna felé, hogy belehalJon matd e

még nr3yobb vízbe.' Az ölel6 csendct hlrtelen fegyverszó verte ítil, valakl
!l6tt. Honnan ? Hová ?

Golyó nem tüvített felé|ük, csak a lövés döre|e rlasz-
totta me8 a cserkészeket.

A máslk percben már magyar katona §letett hozzájuk,
A f0zfák leha|ló, sátoro§, lombos ágal eddlg elreltették a
ikatonát a fiúk e]6l, a cserkészeket m€g a katona e!6l.

A katona fegyverével lntegetett. Határvadász volt.
Tlsztelgett. Ma|d megszólatt apáskodó ag3odalommal.

- Hallották a lövést ?

- Hallottuk. Kl l6tt l

- A túlsó horvát partról a horvát határ6r, akl Jól lát|a

onnan, hogy maguk ltt letelepedtek.
_ Ránk lőtt ? - rettentek me8 a cserkészek.

- Nem; A lövéc nekem szólt. Flgyelmeztetés. Ml tud-

|uk, hogy ltt ve§zett sodorral folylk a Dráva. ttt fürödnl -
halál. Azért |6tt,' mlkor magukat meglátta, hoty stesgek

lde s ne engedjem met,a fürdést.

- Nem akartunk mo* fürödnl. Plhennl |öttünk ldt.
De holnap már lublckoltunk volna. Jól rlsrunk mlnd a kl.
lencen.

- ltt e |ó rúszás rc rámlt. A |ó úsót lr elkap|a a Dráve
rcdra, aztán az örvény úgy bekrp|r, mlnt a kutya e le3yct,
Vége. F3y magyarral kevesebb.

- Köszön|ük e flgyelmeztctést. Palotel ocrkérzek
vagyunk.

_ HallJák a faluból lde rálló harrn3rzót l
- Hall|uk.

- Temetnek.

- Klt?

- Egy Jó úrzót. Horvát fltit. Ó ce félt a Dávától, mert
|ó rtszó vott. De ltt a Drávával nem lehet tréfálnl. Öt r be.
kapta az örvény, még e horvát oldalon. Holttestét ltt vetcttc
kl a víz, a magyar oldalon. Hall|ák: e trllcó prrtbn ll szól e
harang. A horvát falu harang|a. Hogy ögszeölelkezlk r két
harangszó. A két haran3. A ma3yar mG8 a horvát.

Hallgatták. Sokálg. Gyásszal.

- Akkor leszünk boldo3ok, ha a matyar és horvát
hü testvérként, így összeöletkezlk rltra t - törte mé8 e
a csendet a cserkéczórs vezet6je. t

- Akior ! * sutto8ták a flúk.,

- Akkor!- bólIntott a katona.
Gyökörcy Endrc

gte*,páó Ióh,ár, caíJűéuz k§d
A téli nap aranyíénnyel szórta be áz utcán

meneteló cserkészeket. Hangos énekszó töl,
tötte bc a levegót. A cserkétzek énekeltek
menetközben. Itövid nadrÁgban, legyürt
harlsnyával, kinevették a hideget.

A meneteló csapat rrtán öt-hat kültetkl
o,srác" szaladt. Néha, trélta az e§yik meg-
eresztctte a hangiát és kiabálni kezdett:
,,Cslrkászok, cslrkászok l" IJzek voltak azok
a li{rk, akikkcl senki sen töródöt,t. Mcg-
cz§let.t.ek ós _. ólrrek. Nincsenek terveik és
nern lclkcsednek semmiért.

Ennek a szomorír seregnek volt a vezére
Korpás István. Apia részcges iiregember,
akibcn csnk az ital tartottn a lelket. AnyJa
már nem élt. Reggelenklnt a! ,,örcgc" elza-
varta hqzulról dolsozni. -- Péuz n{lkül ne-
hogy baza gyere t szokta utána kiabátnl"
És ő ment. Néha dolgozni, le8többnylre
csavarognl" Most ls csqvargár közben talál"
koztak a cserkészekkcl. Az egyiket kisze-
melte mag§nak. Elkezdtc q nyelvét ölt,öget-
ni rá, maid mikor látta, hogy ez hatástalan
rnarad *.. nregúnta. Maga köré gyi{lötte a
bandá|át {s clóadia a haütervót.

-* Itthagyjuk a csr:rkúszeket. Nem lchet
velük tcnlmit sen kezdcnl. tlaza megyünk
enn! és utána találkozunk a F'ácánosban.

A terv ,áhalános helyesl{st váhott kl.
Amú5y ls óhesek voltak és most, hogy ílgyel-
meztetést kaptak, kétszereeon éreztók a dél
elmultát.

- Tehát délután a FácÁnosban l - adta
kl uto$ára Korpás István a |elszót.

.. . }1ár messzlról hattotta, hogy az npta
megint részeg. Egy ktssé íélt bemennl. Ma
§em volt tlolgozni é§ tudta, hogy verést kap,
arniért ncm hozott pénzt.

._ Hol a pdnz ? - volt az apta els6 kér-
tlése, ahogy beldpett.

IJedten kezdett el hebegrrl, hogy csak
ettére íogla megkapnl.

.{pJa toporzékolnl kezdett. K€llett volna
a pénz és most ez a hölyök nem hozott. De
majd ad ó neki l

.-. TakarodJ l * ordította, -- Adüg
ne tássalak, míg pónzt nem |rozol !

§zédülten támolygott kt. Nem kapott
ebédet és a gyonlra sürgetóen követelte &

lnegszokolt étkczést,.
Nen ment ki a F'ácánosba. Mingk ?

Éhesen csatarrgolt az utcákon. }'ázni kezdett.
Megáltt az egylk kapualjban. Sírvafakadt.

§ti lesz vcle ? Nem mehet haza. Ae upia
kiíogJa dobni... Bgyszerrc csak valaki á[-
ötell,e a vállát,. I-IAttaíordult. Az a cser\ésa állt
el6tte, akiro délelótt a nyclvét öltögette.

*- Ittiért sírsz ? * kdrdezte a cserkész.

Olyan seglteni akatón, gzlvbdl Jött ez a
kérdés, hogy a íeltör6 gorombaság nregakndt
o torkában. §lrva mesélte cl a helyzetét.
Egészen megkönnyebbült. Móg senki selu
hallgatta meg ót. Olyan Jó volt kiöntenl a
szlvét valaklnek.

* üíenrryi pénz kelleno ? - k€rdcztc a
cserkéez.

- Yagy hórom peng6.
.- Gyere velem l Azt hlszem lcsz annyl

mcgtnkarított pénzem. Neked adotn, lra
megítlgadod, hogy uzután rendoe íitl legzel"
Fla dolgozni íogsz l

-.- Ncm viccelsz ? tgazán nekem atlotl 9

- Persze t Csak gyere l
.- lstenemn ez ls lehetséges ? * gondolte

"magÁban Korpós Istvírn. Egy íiú, nktt
dételútt mé6 ktgúnyoltano'mrrst. nckern adJa
a mcgtakarltott pénzét, crakhogy ccgít-
hessen ra|tam. Hát ilyenek a cserkészek ?

-* Te l -* szólalt meg hoaszrl hallgatás
után" * Nom vennétek engem ls magatolt
hözé ? Meglgérem, hogy. megtavulolt t

- Jól van, Pista l Most elJössz ltozzánk.
Aztán belépsz s c§apatba. A mi 6rsünkbe l
Ember leszel l

Iríegíogták egymÁs kezét és lgy kézen
togva latsan eltúntek a templotu irányában.
A városrq csendesen ráborult sz alkonyat . . .

Kovátn U. rmro, 947. cs.
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ghguűn aaiie*eü me,g, fuudapÁr ftarrren ailreL erzílőíí?
Bud,u ée Peú arabail kírútrltt uároaoh ét ó"Burla nc*ő-

alóroe elvecltére tulaldonhéppen{ lndulópotttltt xolt annah a
letlöücl loluamalnah, amel,g ebböl d hdrcm aidéhle* ,,Jdrog-
ból hulal,ma*, európal rnérgtú aaguuúrott eclwlll,

A úE, gzdaad tétlelaéOe dtteüeilt a 10, azd;ail elejérc ie,
§adchenyl lalatítt aróí é8 lóaeeí ndúor mtlhöd.érc índőtottu me|

,q, lerac*rű íejlödésl íolgamatat, §zéokenul. teíorm,tat oazda-
.aóg| Jell,egűeh tlollah, mtg Jóateí nádtlr c ,,lzé.pítéti bízott,
ntdnp" aegltaégéacl. Peptel éa Buildt *uggadrouó ukurta te*ni.
Á bi*ottnúnu, amelgneh el,nöke mag& u núdor aalt, nerl, hétzí.
tett höteleaő eaabúluozóll tertset, hanem ctuk erclrál-esetr:
óllnpílotta. ,ne§ c,7 eguc,a úledh éitttkeúút, Igx1 l,a*ru.nkénl ue
atcdk egyenecebbeh ét párhurcmosubbah lelleh. Józw| núdu,
|őétd.eme, hogu létrehozta a telletett, aaabrlluot nkltorí hiil.
tótoct, a Llpótadract, Ila *aabdll)oe tert,ek. ala,plin épü1,1, kí,
A többt tórotéaz rendezéút hét eleml ctraodl mo2dllotlu clö:
.a budal 1810.ö lűeuécp, otnul.,$ 60a báut pu*elílrlll eI fu lt*
lE?,E-| dr,ví.e, ameht a, ,uúroe nnlurétzél rombadöntötte. Aa úlrtl-
.épttéanél mdr |luyelembe uclléh u. azubillyoztitlokttt ,ll, A sal-
,baded§harc ée aa e.*t hötlatő Balh..kararull tclieren negnhust,s-
lalta a lőuórotl leilödéaét, umelg ctuk 180,7-btll indlll rneg

L
.ltlro, Ebbotl aa lübeln c Dz,na pe*t* partaatút a úgi LIouiI.
,épület íalezte ba. Á Ferenc tózte|-tér lót-, uagy pot|ée*eh,talt, amclxlat íol.llonowt út a*ydg,a| túpld,lt a |els6 Dyrna.
"ptl homoktengerp,. Á* egéa* Dunapprt, Pe*t ir 8uda lr
adlnya, bűzö* helu rv,lt, ahonld, a oótot aaemétJét rck-
üh la, Egu kídunh oolt ceak, a lánebld, omel,y*ck nemceak o
,tőuórot, banem hél orszdgrétg lorgalmút kellett hör.uet{taúe,
,;Mind. Buikla, n|nú Pecten ctalc o belcő |őuteók uoltak kL
ikiiüetae, Á balt6 Ydct-út, a í.erenael- éc ae üllü.út télen
,csahní,r& iótbatdlanah toltah, Á Tctézoúrog a ke*heny, eaúk,& egé$régtelen *lcóh tömhelepe aoll, c ezoixepédac Ydroc-
,llget, amc'lgllel caah a saűh Kírdlg-utedn át lekelett eUu/,ttü,
otltlczetéh ée lllltlgoltúg nélklll,, hellő gmdozóa hblnüóban d
,srlllnuogoh ta*aáJa lclt, Á Yórhcw tellőln h Mbdndl bazontot
ceerlélt h dlaltelet bahrok, alaeaanu ll|eMh, tolranl k|s hd*ak
dlltah, flúrom cúnhálunb közü heülőbetl lémet lrolt a, eű-

,a.ikh éc rn egu műOlar ttyeluű, a Neqnaatl §zínház nl.ig tuúrtt
.|annállan|, ttrrt hllXwzott a ltörónaé§ firtolfu* De nern oolt
jobb a bel,yzet az egyeúlél elplenilciébe* eem. A Llpótodmg.
nak a *eomartl *mldlcű, tozaant ÚNpíllettél aolt tséga, nlí-
götte moeramh ét ltlgoüdnyok ó* nugghlterteülü lűai|araktó.
ltlk lcrpeazk,ttltcle, a mal Jóka|-utca mögölt be nem ép|telt
hdahe.lyek, herteh, ezíjlíik úllattuk, Á Btlhócll --- ak,kor K.*ra.
peal-tll, * a Nca,ykörút tdiéha hörill 1,étlődölt. Á,,Ifutef-
l;ótoanak éa Fcreruadrosfiah cggk belső ré**,ei 1,ollak hiépótae,
&§orrtúl, ped|§ kerlelt, eaónlőföklek fu íaraklrl;rah hil*óúteth,
Ióoastlt ia etah a, lőatakon iórt,

Ándróaag Gaula gró| llolt a*, ahl ne§érezta, hoay al a,Ikol"
tuínpa* owg§Of tíllamnak méltó íőtlúroEra x@n azühaége, ö
t:olt ttz, ahi rnegalqpítotla Budapettet, Áx 1E70: X.'tiirténgcllck
olaplón, az t870, éu luntldr 2§-án meüalakull a |ömircú köz-
ntunhdk lanótaa Á.rulrdttg elnöklete alatt. A §ugdr.thtról tzóló
1870 : LX, és a Xörúlrót azóló IE71 : XLII. töruénuaikkck ,aol.
lulc uz elnő lápé*ek a. ,nai nog|l Butktpe*t megteramtéúre, §*
a hőtsetkeú ecztandőben twlr rnc:g it indull tt §u0úr-úl, ma
Ánelrdnca-út d-t rr §orgltdrttt építéw, Bnnak 6 hél ul,,uom,lruilt
gz építése sok ritbe-görbe utcót söpi)rl el & reruIezlc aa ól,-
tahtk óttztlt utlrosréazt. Dbbe* aa iúőben ha,tiroaldk el tt
§ttnrclria-út hiépítétét i.a, amcltr1 Qaonban lcégőbbi itlőknl
maradt.

Il,uefu léglrörben töqténl. úlly l, íö,ucíroc egyealtéce, A tcrl:
mlir igen régi kelelű. Ndr §aéllt,crtyi l*tulin goulolt eüu§é§es,
nagg Rluktpealrt:, S tY-at hormúly peúig l81§ lúnlwdban el.
tendcllc BuIa, és Ptltll kiizlgurpatóaí qpuetítélét ét Ó-Duila
Buda.pertbc l:aló brhebeltzátét, ulal,utt, arrc., hagy ,,Ma§uttt,-
orseágnak ccak. egg |őt,órou ltlllot, umelunelt, éIő ltrelét |öler
Pegl, történeti őgemlékczelét 1lud|g Ruilct aditl 1ne,g". És u.
ttlt,t aioa.bttt| tokminilcn egyébbcl egy,üll, a tílúao*í íaqtlacr-
Itlél.el uldn rotnbadi)Il. Rtulu és Pett eg,llea,ltégénch hérúésc
ecfth 7870-ben hcrült újta elő, Ez az,n|xtn nlm rnenl hiinnpt:n,
merl m,btd u, hét túrog képtittlőtestilltlébun akaúIak a tcru-
.nek c.úlllnpől la, Á pcttieh }dzül |iiképpen §zentbirúlyi Mőr,
pnclí tö,polutirm.atter harcolt az egpctl,íl.éa ellen, htlngoalut,ltt,
hogy t,t nen dll Peet érdehébcn, miucl Ruúa nlm feJlőűő-
képcS, IakoSttittuk többréae léntet és az eg,ilegét!* cuatén Pertel
jttlso*nn Irlrt;tlclgúí az elnénelcaetlés tct;zélyc,''fi.Bucla í* at
tl.4ye.rílCl ll'le,n tolt, mcrl ér<lekeil látll z^etzéIyezteltle. llogrrú
úln ttún, n. jat:axltlt ti)rténnyé tdll éc aa 1E72 lX.{Xtl/. ú._e..
antlgnclt rlmr ,,Rtltla dr Pe*l lö. ét srubuttkítúIvi l,úrolok
ae(rlez?léről" tlú két ezakcsza pcdig himondja,, hog11 ,,Butltt.
é* P t:c t *zabaúh lrű llíl:tfitotot, c gye t ít t tt t én, l]aúupc*l | őt:dror
elnlrleaéuú, eztlntúl eg,u töt.uénuhatóadgot íolnak hépeani.
Ó.Butltl mcző,udru a Margíttzigcttel egpiltt Pest-Pílie ée §alt
rncgtték" tc:rtlleléWl leih.ebclc1,1etih,' e mcpyék hcttócliga oldl l*t,
aétetik éa Dlli.laperl terilletével cgye$ttettén, a. |öttóro6 ha
tóeóga ak| ht:Ipcztelih';.

1E72 deecmbr.r 234n aa akhorl belügymlaigztcr intétkciltllt
Buda, Petl ée Ó.Blda egueúléútek tdrguóban, .,l fi<tal fldr
egu?cítalt Budapeat törüérlahdtósdge 1s?3 otlóber as-én. tar-
lolla ner alahuló höcguú.utét, lőeztl)ltelőil hdron hét alntt
aólaattolll meq h noxembet 774tt az eguerílé8 rnunkáta be
uolt leieeue. Trnfu Tibrnlr.

l

Levél a 2§ éves Magyar Cserkésztrez
(Póly,Áeotun}on helyeeórt nyert rnupka)

Kedvc§. jubiláló Magyar Cserkésrt
Büszkc örömmol köszöntelek Tóged, lri huszonöt éve

kopogtat"rz be mindcn cscrkégafiúhoz, bogy ólret széprc, jóra
tanítsd.

Engcdd meg, hogy megköszönjcm Nelrcd azt a §ok vc_
zctóféríit, akiltct Tc neveltél, alt ö sot{ vitóz katonát, akik
Tólcd, a Tc lapjaidról tanulták a bátorságot, akik értem is
harcolnak. Kösiönöm, hogy jcllcmcket nevelsz a íiúkbril. a
jövó rcmenyeiböl, a lapjaidtól sugárzó jíxág és szeretet íl;
tal. É:s vé5ül köszönöm, hogy nckcnr is me5rnutattad, velem
ir megszerettctted a cscrkésxzetlenlet, hogy mc5ismertctted
velem'a napi jótctt fölött érzett boldogságot, Hálásan hószö-
nöm azt a sok vidám órát, tiszta örömtit, amelyct 'fc sze-
rcztél nelcm.

Mogt, amikor hulaonötödször indrr,lsz el értólrcs utadra,
hálás, rnclcg rzeretcttel gzotltom ín.§ a lrezcdct ós arra kér-
lck, hogy tóvább is ennyi figyelemmel. ilyen szeretcttel nc-
vctd a hazának a cscrkészfiúhat!

Aztán nagyon forró imában tércnr a jó Istent. hogy
adion Neked iók-sok melegszivü munkatár§at, igaz barátot,
és-sc§ítsen Tégcd a kiivetkczó 25 év nehi,z útjain!

iiaz seercicttol klvánok további ió munkái!
Doroszki Múria,

a §nncln Mtrrln }eórryglmn. IY. o. lnnulí{n

lVírrcs ok arra, hcgg cgy nenu,el, melgnek ezere§zlendős törtenelme uun, a köznapi eseméngekrŐI
azl ganiholia, hogg §CIr§íírfl lcíhaírjssal uammk, (Telckt Pál grófl
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,,illós' Dls?í}, mo,rl üírzi&
Ibolukúné ldnuúl l"

HAI R§GÖ Rfi,JTAI
l?r4őá -(eldrfiréű gfuararyan,

tstg§ hozott kedves öcsém!

_ ,Á_nagy vonattól egy kicsit mcg kel-
lctt búznom a lépést. nehoty fakéonél
hagyjon a ,,kávédaráló". Íi}, is 'atis
volt annyi idöm, hogv lélerizctet vc.
8yek, máris előiünt f méltos?rteliesen
kanyargó kocsisor. Itt, §óst&FYócy.
fürdőn, még csak }ragyján, de áinilbr
kifutottunk a szántóföldek közé, am+
lyek kiváncsiskodva nyargaltak le az
rltig akényaskedő zakatólásia s alisho§y
feltüntek a közeli és távolabbi ánű.
házak, masinánk egészcn pávánafu ériz.
te magát. Kótajban már- annyira túl-
tcngett benne az önérzet, hop a falu
kcllös kőzepén illcgett végig.'Egészen
tljszerüen hatott rám ez a jellegzetescn
szabolcsi életkóp. §zintc neictésie ince-
relt a csikorgó 

-rnasina, 
amint cl altaita

hitctni a szerényen köszönrető válvol.
házakkal, hogy 

'ó az embeii elmc'csÖ.
dálatos szüleménye, s hog;y itt 6 a kul.
túra, 1 nagyvilág és a jobb iővő zá-
losa. ké§őbb azónban izéri,cirkcztem.
hogy ilyen városi szemmel-Íekintctteni
rzét a lzük szabolcsi 6lettérb€n e a*
,,idcgenforgalmi különlegcsség" clfelejL
tctte vclem, crak e5y pillanatra is, áz
itt tliranemzódő élet mélv valórágát.
Figyélmcn kívüt hagytam,'mekkora-jc.

lentősége yan ennelc a kísvasútnak
Réthözben. Enélkül telies€n béna lenne
itt az élct, mindcn lÖhetöségtöl mcg-
fosztva robotolna ma ir a ünvavilír
népe, Áldás cz a falvakía és' a ti
nyákra egyaránt, nem ir gzólva arról,
hogy ma ís nagyon olcsó szállítási esz.
köz, ami mér a tanváh ácrólczakadt
népének scm lclcnt fényüzéít.

Annyira élményszerücn hatott rám
az utazás s annvira mepeitcttek con-
dolataim, hogy da&ncm ilfelcjtkez-tem
a lcszáltii6ról. §zercncsérc néi idejé.
ben figyolmcltetett Ggy öre5 néni, hogy
elértcm ltqzárom végcélját, Kicrit ló5ó
orrat induttam a brlii Állomásról a oié.
postrági tanya felÓ, mert nem várt
sen}í. §cbaj, gondoltam aztán, meg.
szoktam már a sútlyos csomagok ciuc.
lését ryolcévcr cs€i}észkcdésjm alitt.
Nem is volt szükeéges önmagam biz-
tatgatásal ali5 értem ki a falu végérc,
a szcmközti dombról két bicikli roha-
mozoti fcl&n, Amikor látták, hory .,ki.
fíja-bornya" áll elárvu,ltan az (rl'porá.
ban, vérór hadat folytatván a fuiton.fúít nckidühödö muslica,ármáüval,
nagy harci bódülések köz.cpett vetették
le magukat vasparipájukról n utat tör-
tck felém. Na vót is na5y ,,borulja.
pocakomra". Jósku az -unokaöcgém,

mes a ,,tanétó" édcscgykomáflr gzoforr.
gatták a kcz_emet. Ciöpp híja" hogy
szét nem rzcdtck.

Mcgvallom cngefi is ücvctt a lábam.

ról a űúláradó öröm ós súct§tct ezerfélc
megnyi}vánrrlása, amellyel körülvett
mindenki. a}ivel csak találkoztam e
néhány nap alatt. Mégis lcgjobban a
.Jancsi bátyám rzavai találtálr gzíven:
,,Istcn hozott kcdvcc öcsém! - ,,Mö-
gam is igyekcztcm" - siettem a. fele.
lcttel, mert azonnal észrevettem, hogy
itt nem a mesterkélt és lólszínü udva-
riassági szabályok tcrclik oeük qpder-
bc a vérszcgény életct, hanem a-lélek
tárulkozilc fieg'ér az éhc, élet mindcn
vágya készül magához ölelni a rokoni
lelket, hogy aztán }íönthesse mindcn.
kcservét, a rzolgaélet minden mcgbán-
tá§át. Mi,lyen jó fclszabadulni a nyo-
marztó mindcnnapi préselödécből! Mi.
lyen jó Ggy§zer mindent, dc míndent
kibeszélni!

A nerzobtdl botyfu ós ogyobek

Már éjfél fclé üajlott az id6, ami.
kor fülig bclcmclcgcdtünk a beszéls€-
tésbe. Elcinte kétfclé állt a fücm e
rámzúduló meecáradatban s ali8 8yóz-
tcm ma3ambainni az ösi §zabolcs mosti
megnyilvánulárát, Különösen alrkor
nyíltak mcg a merezrilipek, amíkor cl-
bcsaéltcm, . mifélc rzerzét valyok.

Többek Lözött Jalrab §aniír kcrült
szóba, a negzcbldi bctyár, mer a tét
társa; Törös és Rccsku.-akikct á rvala.
pári búvóhetvnél lóttek aívon a öócnd-
?irök. Jattab §amu nem rö§cn halt meg
börtönben, ahol élctének a fclét le.
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€lte: kb. 45 évet. Ervébként polrári
foglalkozása gu,lyáskoa'á§ volt a; a;át.
szögi Jegelőben, amelyik a tiszakaiádi
Homot-tanyához taitozott. Amikor
elsö rsínytevéoc miatt élctfo5yti6lant
íapott, olyan mesteri papucsot keszÍ-
tctt gyékényből Erzsébei irirályné szá-
qára, hog/ menten amnesztiát nvcrt.,flarmadszorra a nesze-kocsmáros árep-
gyilkolása miatt ítélték éIctfocvtii-
lanra s ez alkalommal keresztkofiáiá.
Kakas Laci juttatta csend6rkézre, ,Érí
kapott valami ,,proviziót.'. ,,Nem yót
a ro§§z ember, csakhát betyárkodott r
a betyárt üldözte a vármcrnie!'. A Rét-
köz lcgnépszer{ibb betyáriá' ketséskíviil
Jakab Samu lchctett. Ezt-bizonvíiia aza kis ballada is, amit róla feljelycz.

. tcm:

Én vagyok a v&megye zsan"dőrja
, én |ogtant. meg |ahab §amut máma,
, leteszem a tönlöc fenehére,
heseruesen sb a felesége.

,,t{e sbi, ne sírj csárdás feleségern,
aisszahoz még a gőzhocsi éngem'',

- ,,Uísszü, vísszc, d,e nem tudom
mihor,

őregasszon leszek én mán akhar".

Jahab §amu sarhantyú-taréja
megakad.t a tőmlőc rostéllyába;
* ,,SzéPen kérem a zsand.ár urahat"

, qhasszóh hí a rézsarhantyúmat".

tahab Samu sarkantyús csízmája,
nem húzza mán többet a labfua.

- ,,Ted,d. el teleségem a ládádba,
,majd. jó lesz a hisfiad. lábára".

|ahab Satnu hosslú PiPaszára,
nem fagja mán többet a szójóba.

- ,,Ted,d. el teleségem a ládáilba,
majd jó lesz a hisfiad, szájába",

lahab Samut ha zsand.ár híséri,,
felesége az ablehon nózi,, .

- ,,N? nézd, ne nézd gyászos élete-

kezdctt a paíaszti érzolemvilág csodá-,latos képzelötehctsége.
§ikerült azon cstén még néhány nép-

dalt is megtanítanom. Ámikor brtcsÜ-
záskor megkérdeztcm, hogy ismcrik-c
a Rétköz liOtckcdö ,Ígmurát, amit én
még gyermckkoromban tanultam a pa.
szabiaktól, az egyik dohányos gaáda
mindjárt közbeseólt, bosy ő nem egé.

tzcn .ú8y _ludja. Mindcnki lcgnagyobb
mcgel{gcdésérc mondta el al évődö,
incselkedő mondókát:

,,Zsemlyesülő Nyiregyház,
éhenkőrász Nagyhalász,
öhönbömb ölő },t agyíbróny,
aranylábzú hb Paszab,

Bercel láncos,

Gáaa tdacos,

hrulnPlihasú U encsellő,

megbolondult Kenyízlő,
hutyaszoútó Rakamar,
szép-jány-neuelő Buj.'"

_A rigmusnak az az érdekességc, hogy
tcljesen körbemegy és földrajzílag ot'a
tér vissza, ahonnan elindult inOrinklzó
mondanivalójávat.

llylsd meg elöttünk lolkedet, §zabolcs!
Ne msokára l20 resii§cserkész t<eresi

majd fcl a rétközi tányákat és falva-
ka!, hngy megismerjeiaz itteni élet
valóságában a széóségét. Mesyünk
meghallgatni a föld és nép szi;ének
dobogását, hogy erót nyerhessünk.
Szép lesz a találkozás. és fenséses lesz
a pillanat, amclyikbcn összeíonódik a
lélek es a kézfo!,ásra 

'r"oiLÍo|2rro,

fiíata,a .lCq{ails$alg

?net,

*ro"i"'*aud. szenyaedem, ezehef,,i, Ar örcgldom§ok lomha nyá|ban
yonülnak" !§tln, halavánran;,

A nyolvetölt$ r{t.közl rlgmur

Na§yban folyt a símítá§ a csomózó_ §gy clnémult crdó feketén
'ban, amikor belép]ünk. Ha,pgos_,'jó_ c* megbú|ík r tó|nak peremán"
tét" kívántunk, aztán mcgtclepedtünk az
cgyik asztal rarkánál. Scrénycn mozog_ .Vrlahol m€isle eg| árva dóm .

lfi ifii:',,rri"iliii b,:,&ö,f9#i: ködllk, l ssönducí amodón.

l!,Tnt3},i""tll'f'*:Ői:Í'Íh};g §úr0 homüly -tön fu ;ámborul
hamarosan feltaláiltam matatn,.a pilla- ],,r vonetúlakr1 ráborul .,..
natnyi hclyzct vatázsa számra kcrgcttc
a szavakat g a. vilá€: legtermész,ctcr.l! 'N"m ls táthetok semml mlrt mlr;
ffilti$, T!ii'"|ui"'í1,1T, #,#"'iTl vonrton r dúr é|bcn mtrzkál.
akarhat ez a betolakodó. Amikor ész-
;;.lt1l,- húi fi;ü;-;";ffi-; .ro , §írom .E eít0nt tá|ak.rorsát,
Erem.§. ho5y mindan3yiuknak yá.rrom bonnem Ggy szegény; hrvrr orság.

csak a mege élt beinük ér .működni X,íldl tánor

74

Ylrz a vonet e rzelíd télbén,
,rr lmádkozó hóesésben . . .

:§ amerre zenésen átszatad,'
mlgamba gyü|tÖm . tá|akat.

'Belefér lelkem mélységébc
e mry}'er moz§k mlndenséie.

Nézem a rónák búr tanyált
s 1 kttt8ém€t, ml tustán ásít.

Az orságutak |egenyótlep
cavrrognak, l hulló télben.

|tt-o* €8y hÉpréí§es fatucske
mesebell álmát alúrrzr. . ,

q U Pnl KÁLÁ§
Egyszer ae iskolában szó került a

szünetről. lvíindenki elmondta. hop.v
miért szereti a karácsonyi szünetet. Én"i
suprikálri,sért §zeret€m,'mondtam diák-
társaimnak, Azok ámulva kérdczték,
bogy mi az és én a követlcezőket montl-
tam el nckik. Tudjátok, az népi szokás"
amit csak kevés hotyen ismernek és ott
is kezd kimenni a dlivatból. dc még az
én falumban. Dunapatajon (Kalociátót
l2 km-re), szokásban van.

Aprószentek (dec. 28,) el6tt való este
szép sárga malátavesszőbőt mesfoniák a
suprikát, tetszes szerint, 5-7:9 ápbóI.
A suprikafonágt az idősebbektöl tanu"liák
el, mcrt clés nehéz és nem sokan tÜd-iák. ':

A tulajdonkeppeni suprikálás Apró.
rzentek napján történik. Már kora iec-
5cl én is csatlai<oztam fatusi barátairii-
hoz és clindultunk, mert csak ttélic illik
suprikálni. Szalagnélküli supriliinkat
még a kabát alatt vittük, hosi §enki nc
ilássa, de amikor már sok raiTá a saalar"
osak a vesszőt tesszük a icabátzsebü,
hogy a szalagok kilócianak, Ámelvilc
háiban azután'islnerősJiatal lcány ván,
bemegyünk, ,,sok Aprószcntck napiát ki.
vánunlt" és, hogy ,,keléscsck ne"iecye-
nek" megsuprikáliuk 6ket. A lcárivok
azután ezalagot kötnek a suprikánkra. és
mi tovább megvünk. Otthón rnindenki
tiikiirre teszi a suprihá iát. tigy hogy
csak a szalagok lássanak és ott tart.iák
.r kövctkezó évig,

txi,##"íjíi.:;'",
Nunsl6ntmiuós l,íilt.

,,Dlcsirtc§sak e,l{,zu§ Kítszttls:"
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Piros, Riros, ilrns, [áromsnr is piíO§...
előbb mogsráradirnrk. Plr nap mulvr nlklűl
aztán az e3é.rr család ér elkczdódik r íüzés.
Hatalmar t0kkel, három métcr hosrzú zsin€8re,
csillagszerűen szúrkál|ák íel-a csövtkct és a
kész íűzért a házak oromíalaira, az rrcszek
al|ábr, a szárítók 3erendáiri rggatiák, Hedd
§ü§§e a nlp, hrdd íuiia r szél ;'kcr3ersc ki a
csöltekból a nedvességet,

Ósszel piros ruhát öltenek a tanyák Szeged
határában. Máshol megrrürkül r tájék, brtsla-
kodva kéurül a télre, orreíelé klvlrulnak a
házak ér piros mosollyll 3ondolnak * nyárra.

Még hátra van a íüzérek órtékesítése. mcrt e
logtöbb gazda nem íoglalkozik a további mun-
káva|. Ezrel tz aktussal a ,,paprikatcrmcló'"
munkr be is ícjerödött és következik a ,,kl-
készítéc". §zakképzctt munkások veszik kerc-
lésbe a csöveket. Legelóször ls szétválogatják
r:ín és nagyság §zerint. Felvonulnaka,,hasító"
asszonyok, mint c6ykor a clrkuszok porondián
e gladiátorok, hogy m*gküzdienek a paprlká-
val. Mgrt e hasltác a paprlkakélzltés egyik le3-
szakszerűbb és legíontorabb mozzanatr. Sok
f_ügg ett6l minöség ér íz rzcmpontiából.
Éppen ezért,,hrsító asszony" ncm lchet lkárki!
Er nagy tudomány. Csak rr őzhcti, aki hatóságl
arcképes lgarolvánnyal tanrilítla. hogy érti a
dolgát. Lemetsrlk e paprika hegyét, aliát és
mesterl vágással végighasítják a csó oldalát
úgy, ho3y egyrittal a maghál, valrmlnt az grck
is kiszakadianak"

A íelhasított paprlkát rljra íclíüzlk ét ,,clör.
góre" szárítiák. Ezután kcrül cor a .,döngö-
lésre", mely a prprlkának apró darabokra való
zrjzásából áll. Ar így ösrxetört paprlk. kerül r
mrlmok 3rratjaiba, ahol paprlkallrrtté örlódik.
lnnen szállítiák a beváltóba, ahol a töméntelcn
órölt paprikát gázmaszkokban kerollk e vörös
bór{I, vörös szőrú és a vöriis ruhá|rl cmberek,
mert a ílnom paprikapor elől nlncs mcnekvés.
Belvódik a bőr pórurribr, bclopakodlk a ruha
alá, íészket rak r heirrálakon, belepl a vclc
íoglalatoskodót" mlnt tólGn a plllin3ézó hó e íák
ágalt. Crakhogy itt ncm íchér a rzln, hancm
piros, plros. piros. három§ror is plrol.

A beváltóban lerárul a peprika m&odlk élete
és következik a harmadlk korsrak : az értéke-
sítés. Mielótt azonbrn r ne3ykcrerkedókhöz
jutna a paprikrlísrt, rr álleml vegyvizrgáló állo.
más osztályoz,a és hitclesítl, nchogy hamisítás
íordul|on eló, vegy mál mln6ré3ct árúsítrrnak,
Magyarorrzágon ötíélc írita kcrül íorgatomba.
ólmorott, különbö:ö méretű, píros recskóct-
kákban, cscmeto.édcJncmec. édcrncmcr, íél-
édes, vagy gulyár, rórsa és cróspaprika.

Eliutoitunk a végállom{rrr. Bátran clmond-
hatjuk, hogy a paprika ncmcsak rréppé. szl"
nessé, ízessé, illatossá vrrársolir étclelnket,
hanem táplálék és orvosrág lr cgyrz+mélybcn.
Bóségcsen tartalmar C, vitamint, dc A és B vitl-
minnal is rendeíkezik, A paprikának,uért líncc
versenytát:sa, mert kis mértákbgn nrég a beteg
gyomornak eem árt. T*rmeléréytl márhgl ln
ío3lalkoznak, de *íntrrtó ór ar étcltk íotsrt*
nén riszó kópcsrégévct lgyedül csak l Úlgyar
pnpriks rt,.rdelkerik,

}lÉg ar i* bürrkén lmlegethcti, aki ncm
rzegedl I Ujvlry F*ront

- Van sóia, ,meg paprtkáitn elegendő t
íüszerrzámir - szokták mondo3atnl a szegedi
tanyák között.

Valrhogy így is van. A só lzesíti, a paprika
zamatosít|e, színezi ételeinket nemcsak itt a
tlsraháti hrtárban, hanem mindenütt szép
Hagyarországon, de még azon is túl. Különösen
rnost, r háborri ideién hágott mat.sra a paprika
}ecsületc. l,te3szünt a tengerentúli íüszeríélék
'behozatala és nincsen más, csak a magunké.
Vallluk meg ő*rintén : nem ls igen érezrük az
ldegen ízcsltők hiányát, mert a mi prprlkánk
.derckaran megál|ja a helyét. Mo§t látjuk c§ak
igazán, hogy micsoda kincseket osltotat a ma-
,gyar íöld. lgaz, nem pottyen készen az ölbe, ke-
ményen meg kell dolgozni érte, mert régesrég
elmult az az idő erreíelé, hogy borral mosakod-
tak, kolbássral törülköztek. Nagy sora van, míg
a paprika az asrtalunkra kerül, akár az üvegszó-
róban csrlogatia szemünket, vagy hr ínycsik-
landozó pirol srlnben a lever tetei§ rlszkál.* A paprikával több 1 ba|, mlnt a vai *
nyllatkozott derekát roppantv!, biralmatlanul
Hörcsög Vcra néni, ar öreg Paplógó ftrencnek
a menyé, amikor reáiuk kö§zöntöttem l§t§n
nevlvel a barázdák között._ Nonó, tudom én azt, ho8y sör0n vetik
a iót, mégls ritkán kel. - adtam visszr a góü
homokl nyelven *, dc arért akadozik öröm i3
néha-néhr. Elég véglgtckinteni ézen a nagy
darab íöldön, máris táguldozik az ember lelke.
§űrűn mosolyognak ránk a csövek, mintha al
Uristen tentefn}ri rubintot szórt volna széjiel
a íelhök ormáról.

- Lim, nem néztcm volna ki cnnylt az
rlrból - enyhült meg Vera néni és végigmus-
trált tetőtól.talpig. lgy kczdődött r barátság.
§zíves szóval elmondta aztán a paprika útiát
lzületésétól a koporsóiáig. Alig gyóztem hall.
gatnl, úgy pergétt a nyelvc. l"li lehet ltt akkor.
hr móregget olaiozza a 3ondolatalt - villant
át benncm. Émber legyen, tki állja, R{döbben-
tem" hogy miért aiándékozták meg a,,Hörcsö€"
clónéwel.

Korán ke:dődnek el a gondok e paprikával.
tlikor bticsúrkodni kezd a tél, nekiío3nak *
palánrancvelélnek. l"táiur körepétól ültetik kí
a tövekct a megtrágyázott, 3ondosan meg.
munkált íöldbe. A palántárás után naponta
,,íöltekinti" e 3arda a hossrú rorokat, hogy
megeredt-t val*mcnnyi tő, mert ha nem,
a hiányokat aronnal pótolir, A paprikának is.
rnint tnnyi már növénynck íöld a kcnyere, ctő
az itala r ha nlnc§ kellőképcn rlókÉrzített talri,
avagy ktvár a tsapadék, mcgsínyli a paprika.
Nemhiába mondják l májurl csó aranyr.t ór"
de a irlnlusl is me3iárir. lgar, hogy a gaz is nől
ós a paprika m€t 1 8}roín ncm szívc|hcti t8y-
rnást. Gyakran kell tehát kapálni, legalább
ótrrör, hrtszor tgy idény alatt, amí bizony
rzép kis teljerítmény. Augurrtusban kgzdenek
pirosodni a, crövek él már ebben a hónapban
me3 ir indul a *ledér. Á tal|ese n megpirosodott
trrmáleket tgérren októbcr végéig rrüretellk,
míg rz tlső dér, vag7 íagy vóget néfi yél t}
paprika tündöktégónek, A lesrürctelt paprikát
rrákgkbrn firzarzállítják ós s:eIlós-napo§, tiítta
helyen rzétterítik, hogy l kocsányol* rninél
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KAIJAPÁCCSÁIJ A BUDAI HEGYEKBEN
(A Budrpcrtl Crcrkólzkorülot 3coló3ld klr{ndullrr)

Ugyancsak nagyot ,nérett az a pesti
jórólrelö, aki január EO-án a kerület Só-
bár-utcai hclyirége felé sétálgatott, Talán
cl ic Lcrülte a helyet, vagy ha mór arra
}ellett járnia, valósztnüleg igen meggyorsí_
totta léptcit ez al&nlommal, Mert hát
valójában mit is láthatott arraíelé? Nem
márt, rnint egy ctomó cserkészt. És idáig
még nincr il baj, De ha megnézzűk e
íiú}at,lvalami furcsát veszünk észre. Kc-
zében valaoennyi cgy talapácsot taftott.
úgy ahogy mondom. Kinél lrigcbb, kinél
nagyobb Lalapácr volt láthauó, Még a tirz-
ie} ir lrétmarolra íogtáL kalapácrukat,
rót Uram bocsá' még a fötisztclend6 úr
.zlebéból ir lalrpácr landikálr ki.

Hr az crnbe r furcsát trpasztal, lri!
va8}, hall, gondolkodóba erik. Én ir tgy

. tcttem. Mcrt a lralapáct, vagy a munlra
céljaira harználható, - vngy?...?..,?

A mondat vógiggondolálára már nem
volt idó. Har*ány ,,§oraloró'i hangzott
öl s ar örrzqyúlt 79 c*crlrésr márig elin-
dult nr Erzcébchhíd felé.

Most már kcrdctt pirrkálni a dolog.
Munkába nem indulhattalr, hiszcn ma va-
rárnap vanl Ugyan bová mehctnek? §lha-
tároztam, hogy végére járolr a dolognak.
Kalapomat jó méIycn t raemembe húziam
s észrevótlcnül g körclülíbc kerül,tem. Igen
sol ioííieróst láttam c hogy megícjtrem a
rejtélyt, váral.oró óllárpontra hclyczkcd-,tcm. ü
A társaság lét croportra oszolva, a

§zóll Kálmán-tóren keresztül §zép
.Ilonáig ment. Egész rlton figyeltem. Fur-
cca, érthetClcn rzavatat hallottam. Ret-
tcoetes, bogy miket mondtralrl Calcium-
carbonát.. . (biztosan valami lnércg) .. , ,

a íöld mélyébcn. , , (bát etr mi akai
lcnni?) . ,. majd mcglátjul, ha l Lala-
páccral darabolra vcrjült szét, , . (júj).
Mór mcgbántam, hogy velük jöttem. Itt
bandulroloL a csoport után, bányákat cm-
le3etnek, tcaü}bcn lralapács és a szemük-
ben a zgákmáry utáni vágy tüzc lobog.
Na dc mindcgy. Ha clindultam, hát ncm
bá:ráloh,

Váralrozva figyeltem írtjut célját, bol
érilr el. A Látóbcgynck tartottak. Utánuk

.mcntcm. Azt rcméltcm, hogy cnnyi izga-
lom u',án íény dcrül mindenrc.

A tÁrraoág egyit fele játsrani mcír! r
rnárilt pedig §ty idögcbb crcrkérrtirzt
Löré gyülckcrett, rtl magyaráenl tcrdctt

nelrik, Jobbra-balra mutogatott, sót ar
egyik kiscbb firlt el is küldte valabová.
§z a cserkérz l2 éver forma lebetett,
pár pelc mulva tért visrza egy tódarab-
bal, amit az egéaz társalág bebatóan tez.
det! viasgáJgatni,

Lázar iagalom fogott cl; Ugyan mit
viasgálbatnalr eaelr? Mi lehet a kóben?
Vajjou arany, vagy valami más Ert{kes
dolog? Yégére járok, csak aaéri io végére
járo} a dolognak.

A fiúk felketelredve, tovább mentelr.
Elbagyva az Árpád }ilá'.ót, egy nagy bá.
nyábon tclepedtck le. Amit itt láttam, tel-
jescn feldrllta a képzeletemct. Percelten
belúl clölerüliek a kalapácso} és miu-
denti lázas iitcmmcl tördelni kezdte ,a
bánya crillogó kövcit, Minden kővel a
valórzínúlcg vezctójüklrént jeleolcvó idó-

,r.i4,algaut, uolr. ? ,(3

Gépberregés szcillt messzlről. Nagg,
kamolg, repüWépmolor
b{lgatt a. páld§ lcuegőben.
Melletlem ltís lrugom, c§okor

obdgot szedet épp a kcrtbea,
Az öszirózsdk töue még
adall aírdgot, S ttitogót ts

'szedeü, Iwgg asztalra leggék.

S olrgg meghallotta a búgdsl,
szluére szdllt a lélelem,

, §zemében reszkeleU a |éIés
Cs slría : * G|Jeru be aelem,,,

Iiazzdmszalaill, kezem megíogta,
a |oflott lell,hcmgta hírtcled,
De megpróbdllam vigdszíalnl

- N e | é§,,, hisz magg at., 
" 
htgg| nekem,,,

I{armatos lelt a szeme mégís,
de hogg a srauam blztató
üolr, § clszdllt a ,gép, httt szaoamnak.

- Maggu aolt. , , - sóhaflatt Küó,
Ántnlly !§tdn

sebb rlrhoz szaladtak, aki azután felvilá.
gosította óket, mert a kibányárrzott értéket
hamarosan eltűntek a zslr}okban,

Késó rlélutánig tartott cr a bínyárzás,
§5yik bányából a másikba. Mindenhill
clókcrültel a Lalapácrok és a esrikok l*s*
sln tcl§ lettel. Yógre a csoport, a Rcmet*-
hcgyen hercsrtülbaladva, 5 órakor fetl
crállt n pcst fclé vivó villamosra.

Egész nap loholtam utánuk, fcjemcnn
lromlolomon - a kissé szcles idö eilenérc
- c§orgott a vertíték. A lábaim roskadtak
össrc a sok gyalogtástól, de a }íváncsi-
ság még mindig urajd kifúrta az oldala-
mat.

A villamos lassan lriürült már, amilror .

a kocsi egyik rérzében a táreaság vezt-
róje n88y térk8pet czedctt cló rsebé-
ból ér a fitlknc} magyarárni kezdettl

,,Ez a budai résr hidrogcologiai térkópe.
Áho] elóször jártunl - a Látóhegyen - §

mint látjátok, urérzló találha..ó s bentre
sok-sol apró megltövcscdetl protozoa, e5y,
sejtú, az rl. n. §zent László pénze.. . Itt
volt az a bánya, ahol láthátuk a tektó.
nikus nyomárok képét, a gyürórléseket a
mészköben r itt a másik bánvÁban talál-
tunk dolomitotl no mcg mérzpát kristá-
lyohat.... itt a Rcmetehegyen találtunk
édesvizi mészkövet; lösrt és márgát a Má-
tyáshegyen t ha tovább mcgyünh, homok-
követ a Csordáskrltn/rl. Kái, hogy a Re-
mctchegyen nern találtult me5 a Duna ré3i
folyási magasságában (50 m) a dunai ka-
vicsot. . . Bunrm.

Mázsás srily' hullolt le a rzivemröt. Hát
így állunk! .Ezck tehát a terrnérzetet meg-
ismerni alraró. közettanulmányozó cserké-
lze_kl S a, kalapács? Áz meg a ,,6eológur
kalapácsut".

Elóvcttem a hátizsákomat r larsau eló.
kapargaitam l már hossrú idcjc cipclt Li-
tcbb nagyobb dara ot... §zóval, t§
vagy 

^ 
híres dolomitl Te meg a mrélz}öt

Ejnyc, de mcgjártaml
A kinclról immár lc }ell mondiak.

Megirmeriem azonban g budai hegyelrben
ialálh,rtó }özete}ct. § vi8arztalásomra
rzolgáljon, hogy a hazahozo[t mészkóda-
rabom tele, de tele vao ,,Szent Lászl&
pónzóvel".

Mindtotirct
ltíván

brlonló jó geológizálárt

Geologur lalapácr
(Prpp Enll El§. crl,}
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A IrtO,§,of Cserkészmozgn!om hlv, lapJo. i{egjelenlk bavonta k(,tszoí. Kladi& n
Jvtnl6iri Ccerkésznrozgulóm. A 9zéfke{ztó§éft i,s a hludsisórt Nlmere János ü.
A Megyrr Crcrkérx ef$firoté*I áre4.§0 pcn8§.(lgyölz.
rzcgben küldend6 bc t} Válltletoknek, io3l *emélycknak ogy- ávre {0 pcn3ő. Egyor rxám ár* §0 flllér.
A oo§tírtokrirékD. (§ekk§zámln §zárüa , aí,,tr!8" §zorkesztő*ég éo kladóhlvntal;
BÚtlupeut, 1', Nir8y-SóIxtor-u" 8. üscrkó*lházi t8l€I§ni 1t1*2§4 é§ 116*,?26.
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§§NT§§üZLETBEN.
C*batua: .. Yisozatüldto anyrfun a búgt, azt üzeni, ez mÉr

*rem iljll *l.
§r.mtas: * Vedd me§ a lülom, &z eláll.

c§IpKpLODa§,
$utrkink Feú: * Még csak rzarvaid hiányoznak, hogy tö-

sí,|eíee suamár lggyól.
Maíla Loií: * De lrlszóu e §u&márn^*k nlnc§on §z&rv&.
íullónh Feri: * Porszg, po!§zre, ozgk szerint tökóleteg sza-
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KIVÁNC§I§Áu.
* Mit feet a b&osit* Esy kooekét a réten. !* §s hol van a tüt
-- Azt mór nggettg a keoeko.* Hol van a koosket* Megolto a íiivet és elment haza!

fu
Kót rettenet€,§on lrute §yerok begzélset.
§galk; - Bunit&ia va,n, ug&t óe a húaaü őrrt. Ta}á,lit ki,

mi azt
üdsdk (§ogszú gronilolkodás után}: * Kutya.
&gaik: - Nang. no ta8add, te ezt uúr hallott*ó valabol-
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cserkószgk klrínilulni monnek. Jön a kalaur 6e kórl a
_ieglyet.

Oaz Ggrő ggyik kezóvol a fo8gnty{rba kapaozkodik, mási*-
ban osomegot tart.

-; Lésy szivee Tihamól, fogtl me§ belygttem a logtntyi:
;rildlg, ml8 a pénztárcóm kivgszom.
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Az,úJ óRA"
. Kete íar|: * Tán megmondanáil hány óral

Csírőp Mí8í: - Eat.
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§,eíe íeri: * Nó éa oeakugyan annyi!
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