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rőCsER KÉ,SZütvx pARANCSAI
Édes hazdnkat uédőn körütötelő Í.drndtok bérceí ellen úira rohamra keszül

a Kelet. A maggar nemzet - ősi történelrii ktilaet*ének adttőzatlan töruéngéhez
htuen - vdllalja a hal,cot t Híttel, uasakarattal és ha kell ubadóual is kuzek aa-
g3unk_úiru tílilozni hítiinkéú, maggarsdgunlcért, nemzeti iüúnkért á a keresz-
téng Eutópdért.

trll. uÁrus t.

A maguarsdg létéért és |ennmoraddsdért induló harcban a Maggal
Cserkazmozgalomta is komolg teladatok udmah. Ezek becsüleles es hűseges
eluégzését a kötelesséoteliuítes és a seqiles töruénuei oarunuolitik szfimunkra,eluégzesét a kötelességteljuítes1s-a segitu töruéngei paranuolitjk suimunkia,
Töíhetetlentll hisztűk á maggar neánt !öuőiébien ls ez a sient hitünk hősiTörhetetlenüI hiszlink á maggar nemzet jöuőjében és ez a sient hitünk hősi

,munkríra kötelez minden maguar uerkészt. Ha a szilkség kíudnná, |eI
kell dldoznotok kénaelmet, pifrőnésl esetlea otthont is, mei ebben a sesitakell dldoznotok kéngelmet, pihénést, esetleg otthont is, merf ebben a
munktiban mind.en eques cserkész is történelmí íe]elősswet hordoz|delősseget hordozómunkdban mind.en egges
cassd lr-sz.

4 rngggg jíi,Pqn 
_ zön_zét. csala,sorba smlító leuenteíntéanéng .e harcban

kötelessegeket útt Redto}.. ! Eludrom, hogg ezeket a szolgdlatokal mint a
u leoderekabb leuenték aéaezzétek el. Enn túl odío méo többet udrok 7

t legiobb
TőIetek la legderekabb leuenték aégezzétek el. Eun túl pdíg még többet

Az előírl |eladatokon |elül keresselek olgan Eötelességeket is,
Ilnptak |elizólittist. M

,eteE el. Eun u\l pdq meg tOODet uaroE l,akleK I
keresselek olgan kötelességeket is, amelgekre nem
i szemetekben tüzelien éoő hit és elszdnt akarat.

ei a méIyről sugtltzó
leggetek körngeze{etek lelki |elt
t, hogg keméng cserkészmunkde: a mélyről sugtitzó lelki kuzség adja, hogg keméng cserkészmunkdban edzett

izmaitok acéIosan |eszüliön eggre tlj es újabb-,,Jó muikrira". Cserkészlelkelek es
szltletek sugrirozzon töihete{Ién réméngi és bizalmat.

Kísaerkeszek, uerklszek, |ér|iuerkészek es cserkésztisáek ! Nagg pró-
batélel ufu Redtok ! Cserk&zhaggomdnyainkhoz, a oilcíghribotú és a mat harc cser-
készhőseűez méltó módon kell dllnunk a otirtű a lélek, a szellem u a: izmok
mínden ereiéael.

_ Hís-,zm, és í,udom, hogg nem |og Bennetek most sem
Izatatlan nemzet I

Felhíaom az orszdgos parancsnokot, hogg ielen paran csom aégreluitri-
sűoz sziikséges részletes ulasíttísokat adja kí és a megtelt intézkedésciről teggen
jelentésI.

uiíóz tlgbarfiotl Fgl*ae Ferenc s. /l.,

-.-..--- -,,-.,-,...r..r......llÍli'jT'Í|oj'Jr...,r.r..a .,.W*ro. ..".-,*.,,-**

A maggarsdg létéért és fennmanildstiért induló hareban a M

a hal-

A C§mal§É§z Arfol, TUI), §EGÍT I
Olvassátok íőcserkészünk paranesát l Mozgalmunk orszá-

go§ parancsnoka ennek alapján intézkedett az egész országrrt
behálózó cserkész segítőszolgáJat (,,Segítő Mtrnka") meg-
szervezéséröl. Ebbe a közösségbe minden magyaí cserkész
-beletartozü. Természetesen ettól függetlenül rninden c§apat
a rendes nrunkáját tovább íolr,tatja l A munkábaállítás
megkülönböztel| a 1§ éven alulí és íeliü konl fiuk csoport-ját. A nagyobbaktól a kisebbekénél nehezebb munkák
elvégzését várja a közösség. Milyen munkákról lchet szó
tuiajdonképpen ? Ez e]sősorban f.antíuia dolga, mert, ügyes
cserkész ott is talál segítőalkalmat, ahol más azt észre sem
veszi l Néhány példa: küldönc-szo}gálat üzemeknél, ható-
ságoknál, hadi}iórházaknál stb. Hadbavonultak családjának
segítése. Pályaudvarí, kórházi szolgálat, légoltalorn, mező-
gazdasági munkák stb. De bizonyára tudttátok móg vagy
]tétszázfélét felsorolni t . . .

A szolgálatok ellátásában az eredeti c§apat, raj, vagy

órsi kötelékcket lehe!6ieg íigyelembe ktrll venni, hogy ö§§ze-
szoliott kis csoportok clolgozhassanak együtt,. (Ha tehát pól-
dául egy csapátból 5 firl jelentkezü. a szükségcs öt íőnyi
pál.yaudvari cserkészőrsöt ebből az öt íitlból szcrvezik tncg
és icrn öt csapat €Ty-egy cserkészél kalapálják össze. ..)

Ha valamelyik cserkész olyan idegen községbe kerúl,
ahol cserkészcsapat van, azonnal jelentkezik szolgálatra :

ha peüg nirrcs clapat, de összekerül néhány cserkész: a
legidősebb szervezie meg * mint őrsvezető - a rögtönzött
kis őrsöt és kcressen munká! !

A szotBátalot -- aínentlvirc csak tehet - cserkészrttlrá-
ban kell véiezni, akinek azoirllan nincs cserkészruhája, cttől
még igen jól elláthatja a dol§át !

Fiúlc, a l{ozgalom elvárja, hogy mindenki becsülettel
vógzi a k'<;tetessé§et es rnunÜajávai," magatar!ásával dicső-
séget szerez a csapatáttak l



@rűáhqeffi,,,
, ,,Cserobogár, aÁrga csere}rogár,

, Ngm kórdenr én tóled, mikor lgsz tlyár,
Azt §enl kdrdem, sokáig élek*e,
Űsa,k nzt moidd meg, róztámé leszek-e ?''

.Lz idén birangdra késa? Iesz nyóí. 4 aórya cserebagdr ris /tCoí&
aa íüiárds alakulú*a köuetkcztúben., Nem dpritís aégén * mínt ran-
deseni," * hanem ft&űb múlus közepe tújdn |og mcglelenni.

A nlpdaL cserebagara ncw má3, mint ar Al|öklön lronos s?r[t-
gy$rgybogár, sárgt, oagg inásné?en }iroserolrogír.l lL magaar AItöId
Jellcgrelu taaaszl bogara tehál nem uéletlentil szetepel ebben a nlpd,al-
ban, amelgaek ker,dősorát Pelúlí is köllcmán|tüe ikta:lla, (§7;116161-
dcwn.)

A sdrga c*eíefud? lelnyomul egis:en ar Alfölil petemvidékéig s
Btdapeú kömgékének, sőt a burlai heggek lankdínak ía iellemá bogo.ra.
Nap|éng* déldónrjkon ralrik a sdrgósbaína bogúr .* olgkor tötwge-
scr .* a rételrr.n, parkokbutt cs o &rrles uárosrészekben. Itikeloe |öld-
,alalt re|tőz6 bűlábóI, c |elsztnre lúrJa mugút és röuitl píhenő utin
szúWurg kap, Alucsonyan repülve §rdlldo§, egis:en míg be nem $íé-
tedlk, (A bogatqt termégtetw nagysdgban ábtúzglua látiuk a burack-
uírágos ágon.)

küIönbözik a sLlgd cserebogárlól a kissé későbben, de tészben aele
eggW megtelen| 4ráiqsí uagül köptinsóges emrobogór. ( Az aldbbiuk-

nagg ltfuakct okazhat, erért tdani keü, Iríáaúnak legcéIszerübb műIit
az, hagg hatnalban. a ggrbnöIcs|{tkon meggímberedue naw íömqben
gubbaszktldó úogarakaí lerázzuh. ás ,tugöIiük. (Forróoírrel sakldk teg-
inkdbb.) A dWIölí bogarok hiw(trttua barom|ieleségüI hasznáIhatók
ípt. Méstzel és tölddal összekeverae púi11 ió titrogénes búggál szolgát-
latwl*. .A, cserebtqár írtdsdt a lörvéng is előtria minden |ölüutaidonas
tzfunira, A híuaíqlas plukdton arro, is |clhlofdk a |íggelmet, lxryg a
megölt cscreblgarakaí pagq pciarakat nem szqbai! a sertéaeknck adnt,
mert a cserebagúr belébpn, egy gttbnit|éregtaila lalálható, anela a raí|És^
ben. ki|eilődik ís c hr}.ssal at eutberbe kerüIoe halálos megbetőgcúést
okozhaí. Á- baromli szúmúru nem lilo§, úgg !áts--ik cnnek beléien eípav-
lul ez a |éreg.

óancsqt oserobogórnah neoezzlik e*ta|a!t.) Az Alföktet és
tt ltr.makos uld,ékeket kíuéu& klztnséges a legtöbb |telgült.
,JóvaI naggotlb az előbbt |aináL §rúrng-
,|eilúje barna, üora |ekelés. Jelleg-
ntes q, oldaldn egy |ahér
hfuomsz,Qckbil düó sor, (L.
a |éngképet,) A eserebogár a
t1tuőgaEdalághan aagg kdrckal
okor. A,bogár maga* éa minden
csenbogdtrokon *: a lombot
.pwrtltta. Á"z lgazí kútokozó
.azonban paioqa, Á, cserebogúr,
,míní tut§uk, íl'lta ótalakulús-
sal |ctl6ű rooar. Fetéiből a

A bserebogdrpaior leftrl,*
snetes puszlílóia tőIeg a
ttetési uarlú és a csdleq"
Ezek,a szántás\w tchl*
l6dő patorokat szorgalmev
san szed.egetlk.

A cserebógútnaktöbb,
nkon|aiavm. (Iíwar-
orszógon kb. U faj,)

I,egközelebhl rokana,
a hozzú. nagyon hasonló"
de kisebb gssztenyé-
oreropogár. §zdruúnyosan
mindent eIé megtalúIhaló.

á kall6asprobo§{r
paúrül §reto'bo§át a leg-
nagpobb, cscrcbogár|éle.
(L. qképet.) á iorrrqlkos
ícrüIeleken éI. .&ralápltor

íaiúík, Többéais |efl6désű pa-
torta szitúén a hasrnos nűoéng*

ggökeré{, rágta. { A bogúr ezlru söléí oagg
aildgosbarrla. )

á fiikdasorobogúr, mds nluen|oÚrn oagu
§rórl §€l§lrogdr lrlnirrshcrr (néha később is),

alkongaí után raizik. I|tinilenült megtaláthald.
Eggétlu íeilődésü. Terrlebe és naggságra nhve
ponlolan oluan, mint a s(trga aacbogúr, de

szfung|edőie halLtdnu aggagbatna, looábbd azÍ} "giíiűűa iiiÚ,i,,űírű borttja. (A sr',ga
aerebogót élénkebb sátgúsbaraq s6í pirooas

--,L aztnű,)
á d§erarcbogár áorno&or lerlilclc-

**abogútra, a külőnbség (claí lűúsra) matdncm
csak a sz[nban uan: szén sötúlzöIil a szlnt-. csdr{ p. sz.ínba& pani szép sölétzöId a sztrp.

Cserebogúrrakon c czilpoly ts több rokon|atfurqX eguüIt. A aztpaly-eguüIt. A aztpaly-
l karL A rcngelegnál nem q, álca. hawm a kríeilet{ bogár okoz nagg kdrl. A rcngeteg

slípolg sűrűn ellepi a gabona|élé* ulrágsó, Dqga é?ésben leu6 kalását é*
szinlc letarcIia. A legíöbb gabonf,íftIílat csak mcgrógia a tövén, vagg ki-
szíuia, sokü meg kíperget, czétt íuil olgan naggméretű. kárt okozní.
(A bqgár lora znliles|ekete, 8zarnutcdóie barna)

A csercbogór láwlibb rokonüual is ggafuan taiőlkozunk.
Míulenki ismerl a úÉ8bo88l8ú. Fő ísmsr(clőiele asi|togó EüId

8zÁí4aa á azon Íőbb ícWl, repcd,ás*rű ponalko'. Tehát ne 
'Cpe§srü*Bft a ztlil eserebogúral. (L. a kép*t,} Iltlájus-|ítníusban o udrooí

kerfiekbcn is mitúenüfl megtalá$uk őket, amíní aerőIénae$ délelőtí§tz-
kéní hangos zírgús8al keilngercIt a úrágos bokrok körül. At orgonúí
küIönösen kedvelí, a réleken, crdíkben pedíg a bogúncs uitágffú. Yitág-
mé*,t és viftgport lakmfuadk belőtttk, Ngdron ts megtalütuk mln-,
denijlt, de ggórcbben. Álcáiq tpaloria) karhadó főban él. Á t&sa-
boganak lóbb kőrcli Fokon{ata vul, anellrek.úld köl:ur*uén |elismerlv-
í6k. Ezck is esíllogd zökl *rIaűelt.

I|Iús rokona, a lekete bunrlúrbogúr múlusban szitttén mellaldl-
haló a keríakberl, í§ümölcsölükben, Náha lömegesen is megielerlik,"
Ilgenkor a guirmöl§ítk utrdgiának megadgósúoat néha kárt íg ok{]lha,L.

Az orgonún ggakran tqla|uk ezt Is, mint a rózsahagaraí" üalamínt q,!,
kö:eli rakonta|{ltr amel|l ngáran ls ntegtaldlhaló mlnden|eV..

A láaolí tr*Nbagúftüklhok közül megemlttiük még a szép lltltuI
or§mr!\ib0§erót. Ggakran megíaldliuk a karlekben, ÁIcája korhadél"

1,.l

L

lurngóanrű üca, a caerebogfupa|or
kel kí. Ennek sztru fehlres, Erös rúgói
.éc harum páI lzah, &crrnos lüa van,
Trxílarldsg, leltcgzeles patkóalalc, ( Ezért
népíes ncue sok halgcn wtp,,} A íPld
.alqlt háNnéw |ctlNÁse sarán túIngomó-
rés4t hasznos növénvelc ggökeréoel táy
láIkolik és ígg ezekat fQladrsükben
nega*aaztia, Feflfidécónck utolsó
&rún 4 |öIüen bebúbozódilt és
tqasazal mlnt kész bagfu ralzt&
kt, Ez a |cilőd,éarunet aekűg
kül§nbségg el valanennyl
uorebogánokon paior|ű-!, ta éruénues.

Mlndenkt hallott
mór alról, hogg ahfuom
éoa feflfiüs miatt mln-
del. harmsdikéobensok
a aerebog(lr. Ez 

'énylegIgg out, azotúan t§meges
meg|elenésüIt éue utd.ékctc
szcrint küIönbözókép pen
eltolóú.ik. U gu néuezeít cnclt -
bogaras éu uolna a mosla-
ni l914-es esítendő is. Uz
porlto$abban annuit. ícleilt,
hogg az ország naggobb íé§zén éz a
taya§í. ct eserebogérQs, múault uíspottt (a J)unáNtllt és néháng helget ki-
oéve) a lavalgt és at 1948-0§ ar, ,4, kipélett képea7viilt|kekenpedigmin-
dm élben &b, egg|crmán aan a aserebogór. Eltót c rantllőt tttőiel űiabh et-
,,lérésck lahelnek. IrIíntlez csak a lrötönt/ges es erebogárra oonalko:ík, amtlg
Maggararslágon 8 éaig |cilőtlík. (Etrópa északibb részein & és 6 dvtg!}

Á sdrgc csarcbogar *gyéues |cilődaű. is löbbngírc nem okaz küIő-
nö§cbb kátl, mail palorjct a fű|éIék gyökereiueI. túpláIkozi&, NClra ui*loní
rúm*gy a búzdra. is, A közöraégps cserebagát tömeges megielenéséucl*-llT6UnX 

kgletre gső ter.ülc[cken szlrrtérr mcqtatálható.
. 2. Me6ítgyetfsern _szerint a lrudal hegyckben líegészen fuíltérbe szorul

a :§Argn cscr0Dogar lr}ellctt.

{.

&, *ogy,or éteí egg nagy. ttllessi,g, melvet ki-kí c ínagu helgén úIIua szalgdlhat, r]e csak öss.re*

,fogua típolhat.

2
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(Teleki Pál grót}



Csercbo8tirptrjrrr ó§ btib tprmószetts nagy§á§baü

ban íeilődik löbb §Offi, kereszlül, (A bogar szítw sölCl plrosos
batna. )

A cserebogarat a nép különböző neuekkel illeti, A köaelkezű rrcaei
lannak aitlékenkénl: c§ereboíJ&r, eserebók, csercbüIg, gorrs, A cserc,
bagarpaJornak ís ktllünNdle ncvei ,tlannuk: csitnasz, pula, pajar, pajod,
paiól, szdntd*kukac, 

*

A ha*szúra nv{lló uakúcíő alatl sok termész.ctmegliggelésre ngilik
alkalam, lcfllörrösen a uídéken tariózkodók sl,dmúru, Erérl kö7öIt mosí a
Maquat Cselkész és |og közölni még a köoetkeó szdmakban is lermészet,
ralzi ídrggt, cikkeket, hogg eegítségclekre leggcn q termé§zct lart.ulmángo,
zóaúban' 

Nytrt 6yör§y

@&

A íénykólron il l}ogufakírt tenllószrtos llngl,ságbtrn lritjrtk: l. l'-iz(irt.{iÉcr
\-ag},májusi cscrtboííár.2, aralóbogrir ltímjc ós 3. rtöstrrrryc,,l.ztilrl csr.rt.
bo8ár, 5. §zipól}, ílcggíá}oril)b íurtóír), 6. rózsu.bogúr, 7. bundásbo3ár,

8, otr§z$rylibogúr bImJt, ós g. tósténye

&
§

-y. a. I*, és lr.őrnyéríürl§
tlr, ir, Jclen esctben Vargha Kálmdn úr tr, bent a Maggat Ca1r-_

kész szérkeszlőségében, lapzóI{a napíának déIulánidn, Eogu mit ír?
()ikket íermészet7sen, q -Maguar 

Cserkésznek. Ezeket koruta!áItqtq,
mtkor a lentíelzett napon heléitánl, öt perccel g híuatalos óra megkczdésc
llőtl Mőndánom seá keu. éit is éppbn qkkor uittem be ítissen kégzült
cikkeme!, még meg sem szdradt iiila u írógépclés, Kábndn szokás
s:crült Údut;:."ött, ih aiszonl, és hogil nc leggein'olgan könngű.,twki...a
cíl,t,irris. mind,idrl beszéloelni keztltem uele, Meukérdez|am, mlkar iön
be BéIa'bá, máginterpetlállam, mi ujság a szetkesztőségben, éc lúsonló
kérdésekkel s:órako:tattam. Egu ideig csak lclelgelett, de dJnikor mór
hatmads:or kellelt a rossrul tr! mondatot állttllttia; iobbnak lüta, ha
kezembe nuomia a legúlabb szlm iöltenűbeli angagttl, hogg úm néz:em
ü. Hól én fun réztem.

-\'cmso/tdra megkönnlebbüIue lelenlelte ki KáImún, hogy késl a cikk_,
}tos! mat hailundó letl u()lna builloeíni, de mosl meq én merüItem eI,
úsg hocu neiiátaU a leoelck ólné:é-sérck. ,,Csak tÉá tudrwk les:ohni
a-bersíiikaEsrlJ". ,.}'o Iám, EIek bd irt" és ltusonló megjegg:ések
közeoeile bontoaalta íel a szcrkeszlő*oi nos!út. É,ppen a: utolsó leoclet
helgézta el Béia bá 'xerkeszlóí íróasáalán, m&ar'bclépett u s:erkr-s,Jő-
ség ,,nagg |őnöke" személyesen-

Öt ualam tulajilott}:.éppc4 de atighogg ho:=áke:dlem aolna mon-
dókámhoz, belibbenl az ajtón |'izkclltg- Laci, a ItL Cs, tehetságu
,,tduirója", Tdvtró, t, í. pompds cikkekel lwz, melueknek egg hibdjuk
uan csak, retlenr,te*n hosszúak, Hónn alatt tetemes kézíratkölcg, Udua-
rias ember lélemre , telajdmlotlam. hogy miuel ő szemmellálhalóan sokkal
jobban siel, minl én, óeszéIian elísiör ő Béla bd'aal, Amtg 6 ügueít
dink:t, mald. én is taláIok aahuni tenniualót, Múr éppen Kálmóltt
a]tartam boldogítaai csevegésemnv,l, mikat w attón ggors, pergésszerü
es egészen halk kopogús hallalszolt, A tapasztall ember |öléngéuel szól-
íom l,í., .,Gyere be, Ggurka. l" persza, tgu csa& Ngírj Gpurku kopog,
Bt is ovahod.otl az aiíón űgutka bardtunk hosszú, uékong ggerek, rossz
nyelu)t s:trirá, ha Á,andljson hell (ttlépníe, csak nyltolt eínuőDel meri
nÉgtenrli, Iwu be nc essék a rúcsok közé, Eguébkénl borzalmasan sze-
réng, es hilaietlenül rwsz ijzletember. ]|Ioil iibimngdra meg |og tuhc:-
telni rám, }wgg kiszr-rkes:lellem, No de szelétlpségénéI csak a iósríua
4aguabb, úgc hocu bttnást remélem, nent lql sokdig tailaní a neheztelése.
óranlű ponloufujgal szallítja a rajrokd!,- IlIosí ls leJe van a táskúja,
küIönbózó méráú. rajzokkal, d rajzok sülén különbözú larfusigék, mtní
ő mondia ,,ranlb ellen". ( Pl. líost az egusEe\ Itiuételesen tafiault meg
a kép tüteil,) §olu sincs mgu legaldbhiis naggon rítkdn megelégedue
a ngomd.áoal EoI a kép széleil nem tatlíúk br,, lnl aggowetusáIiák a
műDcit, ilget*or aztún bú§ul.

Nagyon megölü]Iilnk cggmósna}c és Kdlmón beuottásúnal nuggobb-
uúnyú megbuzélésbe akarlu.r:.k éppen kezdetlr, míkor úlbóI kopugtah
és belépett Móka. Penze, ho7g ő is eikket ho:otí, Kálmdn kezdte a |üIe
löuét oa]carnl: Semmt buj nim oolna, hogghu kélszer annyi angaguttk
lenne, mint ami bele|ér a lapba, aá mu megszoktam, de most aggód.nt
ke:dek, mert lasnankérú mdr háramszar anngi lesz. Ezen aztún mind-
ngdtan elkez,dtlnk |üItőaakarászni, hiszen mindngúlunkat eléíhd a
aégzel, azaz a verkeszlői piros cctuza suiló keze,

l|tost múr körüIbelülll mestell a szerkeszlőségi ,,t€rem" (uan aag!!
3x4 m)J de {t|abb látagaló kopogoll, Raduóttgi lanúr úr prdsclü: be.

magút a kissé már neglelt szob(tbu néhdnu dllatoédelni és ltmészcl-
iarureti tikkel együtt. Szerencu, ltogg Vlzkelely l.aci beleje:tc a meg-

beszéléet Béla bá'ual és sürgds clittlézttipalóia ulún ellcjt. ]réla bt
napy örömmel üdüözöUe u köuetkező ,.pacienst", mintha lapzdrla déI-
atd,iidn nem is uolna naggobb öröme, mtnt at, hogy a azerlesztőségbcn
Iegalhbb ölen uárják megbeszéIésre, eggenkéní legalúbb negged{lrás
lgénnuel lgazdn nem ts tudom, hoggan is tudja Béla bú' azl a rengeteg
dolgál, ami uan, úgu elvégezni, mint ahoggan tes:i. trIerl a M. Cs.
szerkeszlése nem cE eggetlen dolog, amiuel |oglalkozik, azt, itgg Jrís;cnt,
tudiálok. Hiába, minll több d,olga oan oalaktnek, annúl iobbatt rür.- 

Rözben tiabb munkalan é*e*tt, Tands Lajos bd', aagg ulnggatt
talán tobban ismerilek: tamús. Az M. Cs, humorangagdnak |6raklárosu.
Csodúlaíosképpen cgu c\eppet sem savanaú qmber, mínt ahogy aú egg
humorlstűól etudrnd a mdoelt cmber, sől. ÁIland,óan Jókeduű, múúi11
beugrut ualakit, szóual csakuggan uídám ember,

BéIa bá' kö:ben sorraveszi a uárakozókol, most éppen Raduóttyi
tan(lr úrral buzélgel Nem illik uguan halllalózni, de aruryit akaral-
Ianul is észreueltem, hogy vidáman mosolgogtuJc küzban, Hála Istennek,
c .'lí. í]s, szzrkuiősége teljes egészeben szeretí a vid.ámsúgot.

Amtg Béla bá' beszé,\get, kissé bunutatom a azerhesslőség ,,jabh-
ke:él", Yaryha Kólmdn wat. Csak attóI tartok, ltogg míuel ez q cikk
dz ö kezüt ís keruzlübnegy, meg |agja ceruurázní. Na aünile(}!t, Hút
sróual búluészhallgaló és segéds:erkesztő. Ktilünijs ismerletőjcle, hogg
e!ósztreletlel ír ei]tket tele|ondlás közben, Különbenő larcola ngomdúual,
hogg iüben kés= legyen a lap, ő Jautt saitóhibát, ő szalad. el ríportot inti,
lta ninu más kéznéI, de ő ínlézi a |inn leaelezést is, Es azonk(oüI általú-
ban mirulen|élét ő uináL E cikk lrójd.ual a legoadabb beugra!úsol:nak,
aetik ald eggmúsl, ke:due azan, hogg a szerkesztőség képraktárúból eIő-
kerüü, szamúrteiet ábta:oló |ényképel eggmás arcképes ígazoluáttgúha
csempéarik, betejuue amn, lwgg lele|onon mint néutelen üersíró
s:;ámonkérlk a nlíg nem jelent acrsel.

Valamit még e cikk trójúróI ls, de ezl a részt mald a í?ntneDe:elt
segéds:erkesztő út to7jamegirni, sainos ttgg, hogy én'múr nem logom
meglálni, Iéuén tőIe pillanalngilag több minl E00 kilométerngi láuolsó11-
ban. No tlc uért, ha ualamí galdilságot ír, csak megtalálom a módjdt,
hogg klbabrttltak uele,

,,E tiklc trójának is ttan becsületes neue: Szebeng Antalnak Iúu-
lák t A litakzatoa ,,Szul" ielzésl álÍtólag uért haszn(t|a, lwgg a f ilm-
szerzők és |ilmgpárosuk ne Jedezzék íöl kilüét, mert könngen mcglehe!,
hogg ledarongaló kritiltúi miutt a l)éflanu§ág pálmdtút nyujfundk (tt
nekí ! Eggébkétú a:onas az őrsoealői leuelek Tóni bá'iáual is. Gyakari
aendége a szerkes:tőségnek, ha olqankor toppan be, amlkor sok d.olgtm
aan, megkérem, hoga íiitaüIle el Bailók: ,,Esle a székelgeknéI" című
szetzemüryél, ő ugganis minden népt clolog szakértíJe, még pedig nem
holni szobatudós-|ajta: lnggszerűen elludJa idrni a caürdöngölőt...
fiO§§uo' nem írhatak róla, metl akorkülönbsóg nem engedi*ő másIél
évoel (!) iilősebb núlamt vK"'

Ámtg itten a s:erkes:l6ség és munkatársak bemulatásúual töltöttem
ttz löt, lussankénl el|oggtak u munkaldrsak, Kczdődik a lap öl,szedllítá§a.
Edt igen, sok az unyag, eI keII lenni múskorra is belőle. Naggnehlzen
kidlrül, hogg mi kerül llele a ,,szútn"-bl. I)e óh borzalom ! Nem szei-
mltatl senki a regösrooalra. §lo/tds s:erirl késnek, nincs még meg a:
anyag, dc uzért nent hiúnyozhat a lapbóI sem, Nap!] halsza ind^ul, mlg
oégüI kap u.szetkesztőség egg lgérelet, ltogg holnap akúrhnllgan is, tlc
oit lcsl a kéziral.

llttl igy lest ualultoggun --!l. 1'. K" ís körnpd-he u lapzarfu di.l..
ulánidn. §zll



Lellelú e§y őssuezelőhő*
NEM U§y vERlK n clcÁnvt t

Kedues Ggwka!
Ngtladn Te is észreaetted, hogu az ellenséoes léalerők

,újabban ftülönd§ előszeretetlel' íordűlnak MaauárorszIia és
Budapest |eIé. Taldn ennek a hátúsa uolt az is7"hoau aűikor
Htlsuetuasdrnap a Mátuás-temnlomban alia' lézZlnoelt otl
n!|d4u. embqri jó_llehet őz elmúlt évek húsűéti na{gmisóin
alig lehetelt l:rqc!! kapni. Ildt ez nem !ól uan tggi'}|Iert a
támaddsoknak tóbbek közt ez is a célia,- Tudniillírt az. hoau
meg(tlljon a rendu élet, míndenki behizóitiék a pinceluukakÉá-
és onnan nyüszílsen,' saiútmaga és emóertár§ai rŰítésérei
,_,Jai,.iaí, egészen biztosan iörutek ma, és éppen ílt |ognak
bambázni, biztos |orrásból tililom",

H.át nem! Nem így uerik, a cigdnut! Atra uguan udr-
hatngk a dícső, kulttlrotnentő .szerec§en-níIótúk. hoőű mi íou
,beijeilürzk. Jó dolog a bombaőízlos'óoóIíelu, ili qz{ri sreréítű
aéleméngem szerinf a tlszla lelkiiameret {giu kicsit többet éí.
Igaza aan annak a görög böIunek, qki lriielentette: ,,Meg-
Uhelnek wgan, de úrlani nem tudnak nekém". No, dé nem
.b&orttmúokarlak éntegcd, art hiszem, inkdbb rád|hné a csilla-
pttás, Azt azonban, úgi1 hiszem, közösónóllapttha{iuk meg, hosu

:§rexecsenek ld.e, bombdk oda, lolatatiuk a iserkéizmuiliaL --
Persze, most a legelsőtanbúÖb aerkészmunka a tökéIetesen

lcljesfitett légoltalmt siolgúIat.-De ezzel nem metüIt ki a mun-
klnk. Y_fuláman megtarttuk touúbbra is a ggűléseket. |genám,
de ttt \ét nghQség _merüihet íel. Az első a kÍurftes, es Ő t<itiril
télg,n ktvllleú iidékre aqló kiköltözköilés. Bizoitu könnuen
nugeshet, Iwgg mdsod, harmadrnagaddal keII wűtésí taíta-
nod. Hü tgg épkézlúb őrst guűlé§t tartani nehéz lesz, Mdr
csak azér.t is, merl Iw tenduéi toglalkozlok a próbaanuaqaal.
a íáaolleaők saj(tt hüájukon itv.-ul elmaradnbk. No,'dő ei
,aeak_ nem akadúIg?l Mílliomnyi üggességi munka-adódik.
kezdve a könyukötésen, tolgtatoa a képkefutezlsen és beíeiezuá
.az otíhonnaggtakailtúson, amil akár ketten is csindlhaitátok.
Nern is emlttettan még a közös könuuoluasást. illetue iönua-
megbeszélest, a kisebb' körngékismerőti sélókat', a kirdndŰIa-
.aokat (hu a szüők elenged,ik csemetéiüket). á múzeum- és
,kióUfiá§dtogatdsokat és inég ega eséiz ndlőm iól uéaezhctő
munkőt. Nó, igen,-ez uolt tiz cIű síúmú neMzséq.A második számú az. hogu netalún léoiueizelut. auaau
éppercéggel riadót jeleznek a-ŐuűIés ideiei. aU$oítan"is
én a le hclgedben itegbeszéInéní-a íiukkai. ha a rátlió léaí-
,aeszéIgl iele|z, a g!]űlist közuetlenül' megelŐző idősralrban. he
indul_jon eI senkí-ggűlésre, míg iobbra Űagg balra eI rcm'dűl
a dolog. Ha azonban a légiueszélu bizonuos ídővel (mondiuk
I-lYz ór(uat) a guűlés-terpbeőett kezáete utdn Üéaetér'- a
gyűlést megtartjuk.-Ha pediq tluülés közben ieleznőtt lioi-
ye_$z!Jgt, _ amil a rúdíóÜggelbte§ " í4kí okuetlőnül leggeŰ! 1köüI uelelek, kí-ki békén-hazatér. '

Igenún, ezt meg lehet csin(tlni azokkal, akik heluben
Dannak. De azokkal, akik ui.dékre mentek. mí lequenÍ Ez
sem olgan megoldhatatlan kérdés. Attól. hol'u vidékíő mentek-
még cserkészek.maradtak, és az drstöl rs c§Űk testileg szakadl
lak eI, szellemilcg az őrs'mindig eggütt uan. Amióh az lrds
nemel me§erségét, meg a postát |eltulítltúk, ez nem csak uzmei
Rl]elenll,s, meg ís lehét valósttani. Azt nem is merent tand-
c,solni, hogg az elutazott íiúk etmeit szerez.d mes. miuel futlom-
?ogc lí_gc ís meguarumli, KözöId a többiekke[ is, hadd leoe!leyn* !g!{ússal. Nem mondom, hogg ez a legolbsóbb mulat-
s!g, íő!ént J!'eked, hisz.en Te ni:oátatüőt mínde|r*ivel lepelezel.
D9_.u!!uégle e_sak uart benned anngi leleméngesség, hogg ualami.udllalkozóssal ösv,eszedd .a szükőéax oé,nít^

Yalamit azonban írní íJ iitti mcíi-áiiele: ..náIunlt sno
,idő uan" levelués nem eserkészszeítt, per§ie xtrébzcs is neiii-
qen |og menni, mert nem hiszem, hoga pl. nótdt'Iehetne leuél-úen tanítani. Pe azér! Iehet mit tiií,' ne csügged"j. Hiszin
+e:n 12 _q g lontos,_ _hagg minden Mten níggoldalas leuelet
,lry, so&Á,al lénvegesebb, hogg mt/J.kdt adi íiaídnak.
pllanl, noga nem is oludn nehéz doloq tcladatokat kíbdnuúsznÍ

.belőIe, Izelítőnek csak néhánuat: Naőtl|al eau órcit töIt a ínezőn-
tapasdalettairóI bwzámol. Tőrmészetiieut tqőőUs ímad út. bo aár'-
.airúg, felhő stb.) íataoás. és íőként PŐiniftrtsÁetet. híszeŐ. ti
körngezetbe kerúl[ek ő íiaid.'Ez aztún kíloouhatatlán tarhlizáa |eladatoknak. (,+z tlí'lakóhelu körnaékéieÉaanos íeld,erítése -
.kirándultísokkal. Töliéruti neőezetes§éOek. helui' mőrutdk. Aí
ottoniak éIctmódi a, tuhdzatuk. teszeaáóaiuk. "mt lu en ínarokat
-űznek, hoggan?- Népdalok, itétlszokások. ti talŰ. t'emetöie.
.természetesen mínd- személues' lapasztalátok'alanidn iissie!.
szedue.) Nem utolsó do{og Qz sem, ha arid buzdí.tod
a tülkat, hogg szerezzenek Ínaguknak hozzúitlkiltő bariitut a
helgbelí fitjk,-IehetőIeg paraszl,- uagg iparus|iúk közt. { AIka-

|om ellre a leaentében bőven akad). Maluardzd, mea nakik-
hogg most tapasztalatokal ggüjtenelÍ, de nőá kizáriíá,Í ÁŰtii!
nak, hanem az őrsnek is, ió lesz tehát, ha ualami Ítaotűaat
aeretnek, amirck az alapjdn aztán be íudnok szamoii{Űáiá'.

.Megszeruezheled ai- őrsi adnd,orköngatdraí. Liii;,i;ákimegtla nekecl-azoknak a köngueinek a címét. ameluek bele-
illenelt g, !rr!. köngalúrb_a, b azftn leírod, al bsé*i,Ű,-is l1.őr-postáDal. eljuttato! mindenklhcr, TermészeteseÍ, ezeh annattis raila kell lenni, hogy melgtk könga kié. Akí arutúi liiiiűí
qk_aria aalame.lgik köngaet, tudja, hoou kihez íordulíon-
tgar, 4o!g ez _tliabb postaköltség, d.e én bíiom az őrsbd lelémé-
naességében, hogu meg tuilictk szerezni a sziikséaes nénnket.

Sok beszédnek sok az alia, hdt még a sok trú§nail Eppei
ezért be is |eiezem a leveléníet.

Jó munkút. . Tónt bóty&l

TmLmPÍTő §zoLGÁ[,AT
Az tljságokból már blzonyára tudjátok. hocv károát-

alját hadmiíveletl területté nyilvánítdtták.- Az-odautázés
szünetel. Igy tehát telepeseink Tiszaborkírtra való áttele-pítését bizon5rtalan tdőré el kellett halasztanunk. Hlssztik
azonban, hogy ez a bizonytalan idó rövid lg32 3 nkkol,Jgt_jes erővel és a mulaeztottakat ís bepótolva fochatunk
hozzá a íelsö tiszavölgyi magyar éIet kialakttásáhÖz.

Az ottanl telepttések admínisztraüv elökészítése termé-
szetesen tovább folylk, tlgyhogy a nyugodtabb id6k bekö.
szöntével te_lepeselnk íelköltöztetése azonnal megtörténtk.Az oNcsA ajánlatára és ümolatásával Úalószínűlec
Leordinán (Máramaros vm.) is fogunF teleplteni és nemcsű
földrnívesekot, de esetleg kislpaiosokat 1§ fgprnk feMnni.
_, ,A munka tehát egyáltilán uem szűnÍ meg t Sót t

l{egyUntr utunkon tovább, elóre, mert megállnunk nemlehet és nem is szabadt
*

Ez évben, az elmaradt éveket ls számítva. nérv tele-pet fogunk létesíteni. Az ONCsA eryelóre eínvi*Telooet
engedett át. Négy telep falára íog téhát ebben-az év}ien
egy-egy csapat ueve rákerülni. Azé a néÉv csarraté. amelvaz elmtllt iClóben. 1S43. XII. 3í-tí. telöító dzolghatunÍ<
terén a legszebb erdménnyel dolsózott. az orszöeos oa-
rancsnokság komoly mérlerelés uián összeáJütottil a fea-
eredményesebben d-olgozó cEapatok ranÉsorÁt. Ez a köve-t.
lrezö : I. a2l3. az,,II.-a 220. sZ., III. a 240. sz.. és rV. a g19.
sz. csapat. Továbbl rangsorozás: 435, 47, 67, 296, 673,
234. szi csapatok.

Elsó trilepeinkre az I-IV. alatti csapatok neve kerülfel a következő szöveggel:
Jó MUNKÁT TELEP.:

Épür-t 1943. ÉVBEN ISTEI\T sEGITSÉGÉvEL. A ilíA_
GYAR csERKÉ§zEK ÁLDozATo§ MUNKÁjÁVAL.

ENNEK A TELEpNEK LÉT§§ITÉ§ÉBEN
LEG-EREDMÉN YESEBBEN DOLGOZTAK
A (213. számtl 

§"é#.i$fr-cserkészcsapat)
A verseny a csapatok között tovább folyik. ÖtOa*,

telepünkre annak a csapatnak a nerle kerill, -amelyik az
1944. ér,ben eri el a legszebb eredményt. A versenyben
a kis csapatok éppoly eséllyel vesznek iésá, mínt a,leg-
nagyobbak, mert nem a ténylegesen befizetett összegeí.
hanem az egy főre átlagosan eső összeget vesszlik számí_
tásba. Az elblrÁlásnál ezen},ívül teklntetbe vesszük. lropv
a csapat kiscserkészekb6l,- avagy férficserkészenOt af--e
s hogy iparos tanoncok-e, vagy jobbmódú gimnazisták ?

A gyöztes csapatoknak feladata lesz, hogyáz ó házukb*
b€költöró családo{,,csapatcsaláü'-nak tekíntve, erkölcsi és
szellemi támogatásukróI állandóan gondoskoüanak.

Ez is nagy, magyar íeladat, de tudjuk, Irogy e tekin-
!g!be_u. sem lesz se_mlni.b_4i, .mert a magyar-Óserkészek
közül is a legjobbak fogják végezni.

la

MÁRcIUs 3l-ÁPRILIS 10_iq a következ6 C§&D&_
tok tettek eleget beíiaetési kötelÓzettségtiknek: 47, '83
és 602, sz. csapatok

A_ Cselkészbolt ismételten ezer pengót adományo-
zott telepítő szolgálatunk cóljaira t ' -
_ _Midőn az lgazgaLóságnak ez rlton is kifejezztiL}r há-
lás köszönetüqket, íelhívjuk a Ti íigyelmetcteket is arra"
hogy Erdélybei az ottani romál bankok hasonló műkö-
dése következtében sikerült a rornánságprak a magyar
földek nagy részét megszerezni.

flgy látszik, nálunk e tckintelben is a cserkészek
járnak elöl a jó péIdával !

&

?q



ffi[ilI(tsmrruiliH
uizsgúljúk tls jaaíljük azokat ls .sorba
A,íIőuik iíket, hogg a nllJll rntm.A,a nte11-
inrlulúsuh,or, am.ikor a ]IorlIu-kereteA.
kíllépzést: megA,erdődik, mínd ' ki|ogós-
lalan. ürem.lrépes dllapoí.batz í.eggen.
nt pannak lt Tűcskrilt, tt Yöcslcök,
c !|'rottri(,, rr Piliselc, a Salamandra,
a ||'ol| Hirth, a Röhnatllerck, ar M22
4r o 6t17l(llyt valunint a kélüIéses oktató
gúpell. u CimboraA, is, hugg ntíru3l többel,
képezlvsseneA, A,i_ ezitben is a repülésben.

.Mosf ielenil*znek u f ítlk &z
|iagtr1 §&ndor-utc<t 6" alatt u. lI

kl{ít:óz|,lert bctelik a !r'ts:úrn. Xr,rn aoln,l
eggült a I'urul-őrs!"q!!ül| q" 'l'urul-őrs!" * ,,ac üézún"ak
is szólhctunk, hog11 jőjjőtt ő is cI" Igur,ő is cI. Igur,
nem *erkészude *ak azért, mert tánít-

|tianon utún tt. mag!]M rcllüitís/ is
gtiz"sba kötöíléÁ.. Ll íg ltijiÜlúttünh nú.nden
éItti oúggó né.p !önvgesen l;épe:hette ki
|iail a. repüLésben, addig a mugyar |iú
ncm üIhetett repüIőgépbe.

De a cserkészek ilt is meolalúltúk ct
_mótljtit, hogg a motot;os rÖpülés eIö-
iskolújdt, a molornélküli repüIést meq-
keduelíessék a |itlkkal. A gijdöItői iaá-
boree repülőltibora, a máUJás|öIdi repülő-
napak, a hútmashetldrliegai tereó Á.i-
építése, az első igazán nállg ieljesttnú-
ngű maggar szerkcszlésű uitorltizó aép,a ,,Karukún" megépttése, mínd tánÚ-
súgot letleA, erről a |úratlhatutlan és el.
nem csüggedő honilédelmi munkúróL,

Ma a ..Cserkészrepülő" mtir íoaalom-
Fegyelnéiettsege, dláozatkészségb." c qé-
pek jókeduű cipelésében, IeIkiísmereics-
sége, ponlossaga és szakszerűsige, u
gépek kilünő jókarban, larlústiban. íitl-
talos acéIossti'uu és töretlen iókcdéIue
a teggelmező 

-,,angyallúne" 
mősoluoaűo,

ualó.eluégzésében, mululkazik. nrg._- -

uú ttllcti y!I.n4al|, k i A,et azért' uúllal t, hog y
az isl;ol(tt eluéaezhcsse',.iskolút elvéaezhcsse".

Közhen leű a heautKözhen |ent a heguen a tornyosuló
Ielhők jó iitarlúzttsl-Íqírnek. ntíi lcttt
a uölquben uIsan lofuih uz iskoliuj ki-a uöIgyben ulgan |olgilt uz i
képzés. Es uan-e boldoaabbképás, És ian-eképág, Ils aan-e boldagabb |itl, miuí
az, akinek mast kiúltoltúk túriia torltuli-

lt

Most tauassaal a Hdrmashctl.úrlrcggen,a hangúrbóI kiviszík gépeiket, ai§tg-
Moat tavassza| a E

szakadlábóI a lesrúllúsnú/, hogy :
Átlóúd! ! . . . }llIert ez anngit ielenlo

hogg leteíte az első uizsgút, az-,,A'l-Ilizs-
gdl. IIogg íIuenJror bolílog arccal meséli,
hoguan síkerüIt letennie a uizsgúl., atnelq
öbsze.re_n 30 músod.perces repüIésbűl álll.
ez csak lermészeles.

De ugganez íaUtilc a: orsrdlt méq 8
helgétt, cthol szerleszét cserké§zreniilők
dolgoznak, hogg a repülós m.inóI' l.öbb
I eg g elme:e.lt, !óI k iA,é p'reít r epiilől ad ! em
q. Ila:unak.

Fitlk ggertelc! És renüIietel; Tí is!A repülús a honuérlelem' csticsa! A
cserÁ,és.; pedig Ieltéllenül és mincltg jti
nonl(d. l-l|rrittr ll.

leten Pista hti'núl és Baadi bán'áI, c
két ue-<etöqútatóndl. Eggik a mrisik
Acube adia a Á,í/incset. Kint a húz
rlőtt is, a lépcsőhú:ban és a Iolgosóttis csufa sza};ki|eiezés rőpköd, á láuegö-
ben a: ort,osi tízsgúlalról. ar A, B, C,
D, t,izsgákról. Nagy az öröm, amil:or
megturliók, hogg a kiképzesher.kölcson-
képpen még repüIőauera1,It is kapnak.
nehogg a saiát tuhátuk kopjék el a
munkdban a heggen. Minden |iu sze-
móben ualami megelégedett boldogsúg
sugúrzik. melg azt latszik mondáni :
,,Végrc. én is cserkésrrepülő lehettem".

,,Ta, Pisía", hallatszik a kapuból
l;il épő asoportbóI,,,Szóltdl mh Ár f inak,
lrogy síessen ő ís a jelentkezésében?
.R(tr ootna. ha kimaradna azért, rnert

cSERKÉ§u§poRT
A MCsM §portosztalya március 4-én És 5-én rendeatc I[.

országos konfercnciá,iát, A tanácskozirsok vósső meeállaoodása
az volt. hogv a cscikószctbcn is szükség van"minősógi sportra:
ver$cny§portr_a s ebbÓl követkczŐlcg veise nye kre, M{bcszélésre
kcrült a cscrkész _§portegye§ületck ki.rdóse is,'Ezr.k az e"gycsfrletck
cserki,szcsapatok keretón belüi a]aku]nának. MinóséAi"rrerseny-
sportot {ognak folytatni. mint n sportszövr:tsi.gek Ónálló ta!-
egyesiiletei.

. Adeiig is. ami19 czck megvalósulnak. a sportosztály alkalma-
kat akar adni a sokezer sportoló cscrkósznck, hosv saiirt kcretón
belül komtrIy versenycken v'r.hclscn rószt. JúniÜs kúcpén lcsz

Kecskeméten or,szágos cé1,1övóverscnyünk. Pünkösdkor az otszá-,
gos víziverscny. Mint az O§K.. éppúey a MCsM Sportosziálva is
elkészíti a Szcnt László sportév-i,ei§enykiírását, több ,"ri"ny-
sportban elérX_ ösrzeredmóny alapján keriil elrlöntésre, melyik
az egy_es_ lterijletekben a legjobbáil versenyző csapat, valaniint
az, m_elyi! ezek közt .az .otszá,g legjobban sportoló isapata. Díia-
zást fog kapni a legjobban sportóió kerülei is.

Rószletes versenykiirások mindig az IvlCsM havi körIevcló-
htrr (zölcl, körlevél. bár újabban felrór) jelennek nrex. A Szent
László sport(,v,ó - s egyben ezt i§ említjük - a nyát'Ívízivceetö-
képzótáboró is a májusiban jelenik meg. Érdeklólak itt tájóko-
zódhatnak, Rövid ismertctólck időről-id-őre a MCs hasábjain is
meg fognak jeienni, Addig is ió munkáí kíván

a §portosztály.

é")



Md jusban, az eszlcndő legszebb hónapjában srokiak
mínden|elé ,rAngák napiút" tartani. Most, hogg az iskold]t
népe nines múr eggütl, bizotty legtöbb helyen elmarad ez
u kedves alkalom, amelgen - éuente legalrlbb pg!]szer 

-ünnepéIges kíllsőségek i,ó',rú ds kimutathatiuk Edesanpónk
irúnli húItlttkat, szereletllnket . . .

_ Mí, cserké§zek kí|ogunk e??n az akaddlgon és íü, lapunk
hascibiain nótolIuk az elmatadó üntunet ! -

Fírl/c,' !ól'tutljútok, hogg Édes:angdnak lenni míndíg
gaönuöIű és mindíg nagvon nelúz hiuatds volt l De so/cs;oro.
san nehezebb most, atníkor a háborü nemcsalc a szenl hatá-
rokon lúl dl1l1öng, _.Ii'rrnem betört békés, eddig bizlosnak képzclt

. ltis otthonaink kellős közepéöe ls l
Ezzel aztdn az Édesattutik aondia rettenelesen rneunehe-

zülil l|Iert, ha eddíg csak ai a gőnd 1igötőrt, horunét és tíoguan
EzeIezze meg a mindig éhes fitl mindermnpi enníuakijút, hdgian
pótolia és egészttse kí a mtndig ggorsabban lgukadó had§iaú-
kat, nadrd.got, inget, uggan mi[ ts-csomagoljoi be az egésznaóos
kirúnduld,sta - most ttabpal és álmatlan éitszakákon a láoí-
támaddsok rlme ktséri és'ia éIetcdct téui. ai étetedéft retteő !
A magáét nem íéttt, htszen az Édeianúa* már nem egusier
iúrtak a3 öröklét muggéién, d,e a tiedeI sreretné mínde-iáran
meomentent l- AmIg esetleg jdízüen hotkolsz, Édesawúd dobwó sztuael
|iggeli a iladót : iai, csak lcgalább ma ne haiuía, abba- a müsor-
addst l . . . .Es ha duóhelgle mentek, mtndétz aitócsapóddsra
ősszerezzen: míaltad l Es ha elpuszlul mindenelek. amít
Edesapa-_Édeaanga hosszt7 éuekén út pyűjtölt és Ízerzett,
a bízongtalan iöaőtil rcteg: mi.attad t

Ha meg |alura kerlIltök, cmberi szd4tlős szerínt blztos.
bambúzúsm_enles helgre, ne hidd, hogg Éd,esan|tád most múí
ngugodt : Edesapódért, a |érjéérl relleg, aki a uáiosban matadt,
meil ezt parancsolja szómdta a kötelesség !

Filrk l Ha ígazdn, belüIről is cserkészek aa7ltoA, és a
cserkészielaéng, a cserkésztuha nemcsalt értelmeIlin jelmer
rajtatolt: tudni |ogiútok a kölelességeleket !

Kamasz|anldzíálok mínden iggekezetével, becsül.etes íitl-
s:tuetelt mínd.en melegéttel i.ggekezzetek Edesungdtok gondiatl
eluiselhetőbbé tlnni, megkönttgttení, dnzellenüI nttgosrlaní,
neki mínéI tőbbször örőnut okozni. arcáta minól ouakrabban.
mosolgt vaíázsolni l I,Ia pedig Étlisaptitok lúuol uői' a csalúd-
tóI, mínt a küIsű, ogglt d belső |ronl katonúja: tt, mínt crős
fítlk iggekezzelelc Edesapúlak e,Imaradó munhúia heluetí.
is tLolgozni és segtteni l

}lem boi. íi/tk, ha ezidén elmatad az ,AnlJitk napla!
Megrewlezzük helgette az Angúk esúendejét .

*y"
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sZŰC§ F§RCI
3\dáf fi :Yi1l,'ílJíi$l.i. j,lií#ffi,l:r,tr"Tiliiffi 

t*-,Jí;vqgy a fonó}an halk -meséjük melliif -$bb,iÚ'-á;1;;;ii

trjsi:H]*:líff";;i',t:Hi;Hfi,ffi tr#f íifftTlg:g:
eöii, ;..H::ff f ifffili}.,*Íl6, **fii[Tf **T#m
tó d u lt ak 

. 
és. h a ll ga tt ák a .sz ep ón tói J-o 

-üei ei; k d'k;"i"Á;ró-i
1neg, a firralyki§e§szonyról..,i.{emcsak gyermekek, íelnőtteliis_szívesen hallgatták s a jó mese neri.'ls miii,ái jiiÜiiÜ:
zatlan.
..* l1$9,1yb^ mé8. a_.világ-haborrlt megelőz6 ldőkben
*l!,_9sil lly,9n mese{ondó. JÓI.enrlékeznek*rá, még a kör-ny€xDellek ls. A temDlom előtti téren üldögétt kórülvévghallgatóitól.
, 

-Csepreg..néprajzát összeállítgatva, sokat hallottarnm€§elnl egJ.tt},en mggepondóról, Szücs Ferciról, Híres voltaz egész íaluban. (Ilqlö4ben Pap-utcai volt. Ez az utiá
lgen_ nevezetes hason]ókról.) Nagyobb kukorica- vapv táll-Io§ztó el sern volt képzclhetÓ' nélküe. Nacvkofiolvan
üldö gélt. a. s z9b_a s_ar\ át3f í várú, nÚa .'Ő.,id;§6á iff 

'- iíÖ:Es, csodálattal hallgatták a ÚresiíauiÓ- mesefolvamrjll
mery.,c§ooas rfi .kapott az ötcg mély hangján. Kitrrtztámag{t, miko_r tetteiro. került g-_me§e- s csiÜ'oúó ;á-mln;'
mesélte., mit látott Majlandban (rvitJnól. Ha ú-onlaiivirTáü

iiH,--":Tffi,t%if#á,%"T,X'"'"ílT,il,iánl'f §i,Axry.{ir
P3n 8yaFla+ ábbahasyta a mesét, de le§többször sikerült
Í;i!§3il§,th"ifJ"#3fí. borral. Szívesen mesélt olaszor_

_. ,,!uggyátok, mikor Majlandba vótam. láttam eavo{an.ho§§zi t_emplomot, homni}or a pep irz nótárná-i
,L,ominu§z vobi§zkum'_ot monta, külöri lbvasember vltto
hátra. a karba, a. §zuót, hogya mestói. iaffinhÁiü ÖTiüulii;;

.A c§epregi .Háry Játros még sokat tudott erról á vii.Tosfól. Azt me§élte. ho8y.a ,,fla§zter''-on csizmája salkávAlkiverte a Rákóczi-inaűbt. "

Fi.k"}TéPi"ü*'f fi,ur',i,'-,llií*iffilf i.i*ifr i'1oJi,**q
b_elga kiraty_se_rege, élén gz óriás ütéezel. Szüci Ferci ciak€lökapta.kisbaltáját. U8}._ §áBta fejbe vele az óriás vttézi.
3_9sy 8eri|eveleJ9 a baltan_vélre meg csuklójára csavarodott..Mrkol ezt meglátt€ a belga sereg, királyóstul hazafutott.
^ .lJe.leg§zíve§ebben mógis csak legé-nykoráról mesélt:

fi ni"liio§',t"i-"j.3F#L',"iuiffi"Ji.&T"i,ln§*',tln*tf,l

íí''gH'{iiíff Éffil'fi"futi{}'xíT:$,l§li:T"§"§Éiil,íí!
lelyett: ry4§. . A. sfukány kiTencvenklióncili -ióÚ-"rirr-ti
Szücs.Fercl }í' f."jét, Oe Gabriel arkansiai-mjndii viÜá:rá§a§ztotta.. il{i vel századszor már étó-halÓ vtzzii idte'tióie[tvolna a,hclyére ragasztanl, a bíd alá brijt a sarkanv etól._ . +Fpy gzonban qem lett a ludvércé,-senr Szücs F.ercié.tsefl Dá,_Ie6ény maradt, a lányt e8}, alsóvárosi lenénv vitte
€t. A ltldverc már c§ek a tollíosztók meséíben él (égy másikcikk hozza, ha Szerk. úr enpedi).

_ Az öreg mesemoneló megÜalt'már ö-6 éve. de emléke
erósen e], dis Páris_Jóskilficsi ej rotú "tósiá-biór-fiÜi;Fujf*!_jóla, megtoldva a magukéval. Igy él, fejlótrika neDme§e.

Hajt RegÖ rajtal Louas Ggula, 364, ?egö§hal.nagv.

,*. )

'§"

%,ifu, /r'a§
§zücs Fcrcl á §lifhánny,rl



VAJJoN M§D§IG TARr xÉG ?__
effi§§láÍ9§111

Jó alkalrrm a tór-
liúpolvasás g},a-
ktlrlása. \'igl,ázz l
Bárlrová is tnelt-
uek, lcgyen rráluli
nu.gltlelű i-gazol-
orirrp (cserkósz, lc-
verrtp vagy egl,éb).

11. Kürdlcnek,
oJctsa,n ós üggc.setr
az oslaba és kúros
rhnhír{erj*srttis cl-
leli l Ila Buda,llt,s_
len lógiriarl/: r,lrn.
rninrltln , fa],rrbalr

A hírhrrrir rilg§ ü vrtli,ár:iri ? IiÉyik,ct scltt 1rrrljuk. l,Igycl
azonbnn bizl,trsalt--[udttnli : c.serÁ:lii nem lógalhatjn télletúI
a lúbdt akk*r, amilcar az orsrú11 úle{4rukilkü.rdelemre indul !
Azok a firlk, akilt a csapal- szrlliltcl3,órr ttlnrtttlnak, rcncliiJct-
lcrrül Lová]-rlr vesznel< réizt csapirtj trb mun[iájriban. J]arancs-
nokrrk (vagr, ]rel"},ettese) nlcgádjrr rickik ir tovirbbi ritasítá-
sokat ! 

- 
I"{í' parahcsrrk : kclnérrl,etr ijsszrtnrtani, cgl,ttlást

sepítcni. f e gyclrrr r:zetten cir gcrl eltn esk ctJ,rr i !- Mixt űiktibb ttzokrd! le§z szó, la(,l1i r,:soprría,t székhclgétőí
távol, íalttra l;erüttek, alr<rl csapirt sitrcs, attielytrtlk a nrultkú-
iába bckapcsolódlra,ttrak l Mi[ crirráljnrrak czeli, ?" 1. .IéIentsék poníos címtLliet 1taranesnoliulrnak ús a
Mngyar Cserkósz kiadóhi§atalána}c, A csapatt.al rendsreres
Ieuele:ést kezdietrck t

2. Jelent]iezzenek a helgbcli lewntecsapato?,,rrúl ós vc,4)-c
nek részt rré]daadó módon a foglalkozástr-
kon. Islncikccljenck ry9g n_ para-iztfirikkal,
tanítsák őket és tanuljanal- tőliik l Itt az
alkalom ar:ra a sokat enllegetet,t, hldt pítésre-

3. Ha ecv községben több cserkész
kerül összc, djcgidöseÜb nrindjárL alakítsa
meg a naúri örs6t. (A sok lógórn való t,ekin-
tctiel, loghorszcrűbb órsi állal a -_ ,,vakon-
dolt"..,)

4.'Ajóttlíútc |ct szolgúIa{ttkqt a kürség-
h ázún (lé sa. szolgá,l at, közsÉglt áza, kíil tlönc..- kerókpárru], ,,zölrlkcreszL" stb,, st.h.
Esetlcg a- ,.Hangya" is örötrrmel l'ogadna
segítséget l).- 5. 

-Júís;ílsc 
ndt maguknak részletes napi,

rendet, lraiározoLt irlő}:cn vnló fclkclésscl,

ltkatl néhrin5, Ltilbttr.g,',
,,hírkovács", aki összerliiltt
néhírnv budanesti ltitlaL.
rrálvaűrtvart. óárat ós kiiz-
iniit"tct. .Ióitóhet csak á1-
moclta vagv a kisujiáhr';I
szolrta, mégts tl6y arlja rtr-
vít5b, mintlra, ar, tlrszá.*
grs ICgT,éelclrrti parancslroli-
iág k'ü]iin távbeszélőn je-
lcntc|tc trrlna neki . . .

Ha talakil,cl máskép nem

ótkezéssct, ntttnkát,al, lefekvéssel s|lr. Errc
nrindcn eqószségcs tell<ii ós ttlstű embcrnck
szüksógc iarr. Ncur lehct esetleg 6-8 ltó-
napig csak rlgy, máról lrolnapra éldegéltti ! lehet lroldoguini, -ott 

a
csetrdőrőrs, íeI kel| je|elvcsetlúőrőrs, kelI ie[en-

it lrizzrrktení ! (A töblrit

vélenénye, hanettr Iússáli
szolgálrrtkósz, tig.ves iíjít

rájulr !)
L2. F'ontos, hogt" l|

cserkészekei sehol se tc-
kintsék nlaroló pcstiektvk.
mert ezckről a faluttak
nritrdig rncgvolt a magít

bcnniik a legl,elmezett, jókc<ivű.
cserkószlovagot ! Jó ntunlr,dl J

rlÍll(t lDE rlGYELr§ltl(!
Sokan hafi§ták el közületek iillaniió lakótre1.1,ti&et,

e*qapaíuk szetü'ólyét. Ha valrnlr*, hát most. vrin igrrzrin
szü'kség ralamil"ven kapocsra, aurely a liúliat a Inozgalom-
mal. á esapatl-al ós 

-egymlfusal iendszeresen összekiiti.
Eel a pompás 6s órdekeJicladatot vírllalja n Hag_rur C,ter-
kósz, -ameiv nemf§ak nz cdrliqi clöfizetökct akarja új
címíikön ix utólórni, hanenr azbkhoz is el akar. iutní a
hosszú sziinidő folyanrán, akik eddig nenr íizettek rá elő,
vaov lalÁn nenr is olvastákl""A kiivetkezökre kórünk tehát benneteket:

{i. fitrruirí* (n}tlivtrk}, o'lvasírs (rnagyar szépirortalotn),
naplóírás. raizo]ás. térrvkórlczós. írirás-faragás, mesí,clség-
tatiulírs siU. Áttahtan á pri;bapotllokra való kószűlet is igcn
íó nroqratnrn !' " 7."Kat,iiltus !it| ministtálást vírllalhnt, prote*táns |ít}.
a tisztcleí,es úrnli-l kór,_ien trtunkát l

8. A lrázigaztlrinált, \,ílg.V a szotnszédnak seg{ten,í, a
maőgazdastigi. munku}rbalr, állat,ok gonclozása, rnezógaztía-
sásí irrunkáÉ. az utlvar tis a, kisktlrt rcntlbentutása gl.b.- 9. Iíegligllelni a lauuscadó éIel.et ! Nines tlrrné1 szebb
dolog a világc-il" nincs az a nagysztllü techuikai vív,tilány,
amei} ítiér l;ele. Diáknak edrtig úgy §snr yoll crre alkalne !

Most aztárr r,arr !

í 0. .íiörlrrllA,ismcrr!.,t]tliárni t}őb]l a kíizclqrbbi, az[i',trt a
távotnbbi iiiiz§égtrkct, lan_tírkat. crdőllel , Iehe\űleg t.érk(ppel !

t. §dillgi elöfizetőink lralailéktalnnrú pont$§en közöl-
i6k rrrenr,áltózott clmiiket." 2. ntinacnki, aki ezt n ftlhívást olvnssa 6s netrr. trlíí-
íízeíőie a lapnak. uqranesak külüie be porrtos cílnél,, nem,
íolc_itúe cl eiapaia "sáarnac seln riregírni. Errc íigyr:lnrez.-
tesse csapata, iaia, firse elórlretö tagjait is !

3. Átri oll: n cserkésznnitásíról tud, aki virlékrei
kölíöz.ött ós czf a íe|hlvásl, vaiószíníileg nenr olvashalja.
klizölje velünk pajtúsn porrtos eímét, a cr*palszfuuoí íl,t
is faltünlttte!

l}eiclentéseinktt ft ]llnqvnr cserkósz kíarlír}rivatalának
eínroz.zÜk (lludnpest,_ t'., .-tuli.u _.Sítnüor-ttítxt 6). Jelszíl :
{nkábh rna, mirrt holnrrp ! írrtlul.ion mcg rr nsí|y nlozí,li-
sitás !

Cserkészfo8adalmad ról sohau sernmi körülmények közt *e i'eledkezz meg!



].5a F üoll, aagyis tonnánhint 1,500 P. A hüIönbség, aagyis
u brultó ?tynolUr ezek szerinl 463,275 ?!tarun, uagyi.s'ua-
lumi 16%, Elég erős! Hanem. a 686.00a P-nyi nyereségből
tnrtaléleoltah 186.000 P-t. Majd rnegnézzük, lrcgyan és mire ...
De nézze, a: így megmarctdő 5a0.000 P tíszta nyereség c' ,

részuthrytőkének csah 18%-a, a kalkulált nyeresógneh mond^
fuh 23%-a, Hol van a többi, rnajdnem toaábbi 23%? Hwsi
Iett az a kőzel féItniltió Pengő? Uagy tcltin aaltah nagy tó-
telben alcsóbb eladásoh is, amík az itlagos eladtísi árat csöh-
kentenéh?

Griinfeld, főhönyaelő ú,r hapharlti mnzrlltlatohhaí rbrrr-
geIte a koPasz fején gyöngyöző verejtéhet, Egyih lábúról a
másihra állaa tladogta:

- Olcsóbb ela-dús nem t,olt, iJlctae . . , de .. . acltwlh
az árakból kbzaetítőí jutaléhokat is, Ualószinűleg alt ncm
méltó : tatott íigyetem,be aenni.

- De i.geni,s m,éltóztattam! * aágott a szavúba §xeke.
tes. - Ébben az imónt diktálta íel nehem ezt & tétclt a |.e-
reshedelií hiiltségtényezőh hözött, aahmi 28.000 P aalt ós
még mcgjegyezlem, llogy nem lútont. be, mi szühsóg lehct
ela-dásí jutalékohra, o?nikor csah úgy haPhodnah az óruink
után. De őn 28,000 Pengős tétellel aharja az őtszázezret ta-
harsatni?

" 
- Ahhor talán a nécyíéle önhöltség-tényező összecrlá-

sánól teaedtünh aolna?

- En nent, tévedteru és külöruben ós at, ötl llíteles atla-
taiuaL dolgozom,. Azt Pedíg tulán mégsem állítjc, hogy a
mérlcge, aagy a.z eredmény-cli,agrammja hamís?

- 0ilí§ért sem hamis, nágyságos igazgató úr hérem,
d,e ahkor .., egyszerűen nern órtettt a dolgot!

* Az sz.omortí! Egyébként ne twgyságozzon engern,
Igazgató úr uagy6ft és semmi egyéb. A munha horszahában
olyan furcsán 

- 
hangzanah ezeh a sabszáz éves cí,mzések,

Mondja, mít fuIa rajtam nagyságosnah? Még megértenérn,
ha ,,kicsíséges"-nek tartana, amürt ilyen íélmilliós bícsisé-
gehet firtatoh. Oagy kegyelmemeh címezne abban a rmlóny-
ben, hogy hegyelnus leszeh olyan főünyuelőael szemben,
ahi nettt. ismerí^ a saiát mérlegét, aagy Pedig hamis núr-
leget hészít., -
, , - De negy . .. de igazgató úr hbem! Ez már gyanú-

sítás!

- Igaza van, tehát mind,járt bizonyitoh! Montlja, mcg
tadná mutatni enneh a hítelezőnck a lcaelezését? * &zzal
rámutatott egy ídegenhangzúsú néure, ahi hercken 380.0a0
Bengőt ,,höuetclt" a aúllalaltől.

A íőhön^laelő úadt oldallillantást aetett a táuolabb
ülő ügyűsz fe\é, ahí egyre ide§esebbcn téPegette keseszínű.
röaü bajuszát, azután csöngetett és a beléPő hisasszonynak
néhúny szóaal utasítást adott:

- A larak cég irattartóját kérem!
Arníkor behoztúk, tétoaa hézmazdulattatr, tette az őgaz-

sató eIé. Az úllabozta a aékonl pébbabíron készült lnél-
inásolatokut, maill |altchintett.'a'ia:mán figyelő főtiszt-
aiselőre:_ A Postahönyuet is kérem!

- Postahönyaet? Minek az az ígazgató úrnak?

- Hogy hogyan?, Hogy oidéhi? Izé . . . hosy ís mond-
jam. ., azt a títkárnő, aagy az árodaa]tiszt ludná inkábh
megmonrlani. Behíaom, , .

- Ne fúradjon! Nem érdemes!-Sejtem, ltogy ezehneh
a rnásolatoktmle az ereiletí.je sohasem ,m.ent el sehoaá, hanem.

a:onnal u Pa_Pírkosin,ba vhlr}orolt, Ezek PetIig csak uft'.áltl.
irattári másoluluh, röticllútő revizorok ne sttae,szíísére ,_ De hérem! tIjabb gyantisí.tás? fuIi'alapon?

- üjabb bizonyiljt is! Postahönyai alaPon. Megúlla-
Pítoltum, hogy a. leaelehet sohasem hiildtéh eI, De hülőnben
is hi az a larah? Magyarország gazdasági éIetében és az
alumbium-érdebeltségelt világúban ismeritlen. nezt. Pedig
370,000 Pengő nem hismisha! Külünben sem aolt önöhneh
abban az ilőben Pénzre szühségiik. Á leglanyhúbb hónaPttt
esik a höksönaétel.. . . az áJlitólagos hölcsöniétel i,tleje" Te-
hát az escl gyanzis, De léPjcn csah hözelebb. cégaczető úr
és oluassa jobbról balro eit a, neuet. tígy nint a hébn írást
szohás. Nos?

_ R a,r ay.,.!
- lgen Karai! Az önök igen tisztelt aezérígazgatójá-

nah a neae: Karai! Na lassa, itt süllyeszették cl a fétmillű
egyih tehintélyes részét. É,s még kamatot is fízetteh utúna!
Igy meglulál juk majd a többit is!_ Bah! _ horlzant fel a íőhönyaelő és hirtelen leiilt
az egyih harosszéhbe, míg Hegyesi d,r. halh ,,Bocsánaf,'-tcl
hiuthant az ajtőn.

- Engerlelmet - motyogta a szegény főhönyuelő, -de a lábam.,. hogy is mondiáh.,. felmondja a szolgálatot!

- Tesséh, tesséh! - nézett íel Szekeres az irat7hból és
ez a ,,tesséh" úgy hatott Grünfeldre, wúntha íeges kést for-
gatnánah meg a szíaében, * Csah tesséb IeüIní, hí.szen hu
így haladunli, nemsohÁra talán én ís telmonáom a szolgá-
Iatot. , . önnek, Bár az is lehetséges, hoqy az őn rnhlege,í
ho s szadalrnas űld,ö gáIésr e adnah alhalmat.* A Ma*ó -utcábiin,
vagy épPen aúcott. . .

' - De kérem! De hérem! Arról szá sem lehet. .. illetae
én csah |őhönyaelő aagyoh, ahí, a íőnököm utasítá§aí. srcrint
egyszerúen elhönyueltem, amit.. -

- Engedjen meg, de én a fe-Ie-lős főhőnyvelőt kérct-
tem! Azt, ahi ismeri a mérlegoalódiság tekintetében kiadott
törvónyes rendelhezéseket. Há ön nern az, ahhor küklie fel
talán a folyószátnlahbnyuet uezető hisasszonyt. Az esellcg
többet tud.. Csak azutht ne csudálhozzéh, ha az illetményc-
het ás a tudá.s és a felelősségaállaIús arányába.n szaborn majd
meg! De gyerünh touább!- És így nlcnt. ez hosszú óráhon keresztüI. Az egyes osztú-
lyok ,uezétői ltül.cdezae, sáladtan és fáradtan tánwloygtuh
kő az'igazgatói szabóból é5 rongyhént hullottak a" Ieghöxc,
lebbí s;éhbe: (Folgtalíuk.}

[,1tÉCY RÉ§EN t Hallgasd a rádió légqítalmi elöadásalt, közleményeit!Jelentkezz házl légó-szolgátatra!
Légy a ház legf ürgébb, legmegbízh*tóbb, legJobbkedvű légó-embe re !

!l



$ELI{IVÁ§! Kérjük a, bombatámadiisok
áttnt sujtqtt közrégek clerkészcsapatait,
jelentsék 5c a MCr.-ntk e bombatámadá-
sok e*ttleger cser§észáldozatait fontosabb
személyi ailataikkal együtt

Lnpunk mogtartl szúm{bnn eíy letblr,É§t 69
egy levclcz{ílupot mellókPltünk az ol6flzetők
clmbel elcntóeóre vonatkozólag.

egyettl.rteni, ahogyalr ezt, a kiíraszuítlá.st"
Yaszary Gábor gorrdolja. iílszcri4türrk u§yrrn-
is t:seppet sem meltt kárba nz n rrap, amÚIyi-
kcn nern voltuttk a Táncnalotáblrtt. netn
lttunk, ds nenr üttcoltuuk.' Sokklii iotrlrart
kihaszuáItá az .,eAv nap"-ot. lki ul,-bccsü-
lete§en végigdojgoita. Áz clri kiíbst|.solrLól
eltekin,tve, }ótségteierrül időszeril -trrtnáia
van a fillntrek. Hoav ezt az időszcl.iisógr;t
csak giccslében úszia resii be a közónsilg,
ez talfur nem is Vaszar_v Gdbor hib.lja. A
szíllészck (Páger, }íurál i' Liü, Biticsi])'tudá"
suk. jar,át adják, s aki hajlarnos ai ,.egynap" olyan kihaszna_lására, lnitlt a íilrribóir
,szcrepel, _l]{g}olr jói fogja rnagíit Érezlli.
lta megtrézi. l\íl nent ajáuljrr!., - §zpl.

rcörqyvlsMERTErÉs
llíunkáesy }Illrrüüy : Emlókotm" trlrrnk.tesv sike-reinek csricspttrrtJáÁ medrt& ryerluek-kóránakós líjtistií{áxnk törtéDotét. egóázur adtlis Rz

iditlg, anilkot 1S éves koiábarr Postre kÖiiilt.
Á, n&gy ruüvósznck g_vermckkorából úel-szólrún
csak íájrlalmrrs cmléFii vottak. Korírn iíi.r.asóffa
Jtttott é§ na8t,l)átyjtihoz, , cgy békósmeqi;el
ü8},védltcz kerUtt. aki mesldhet{isea ridetien
báat a íiúval. Kés6bb 10 évé koróban asztaÍo$-
tnasnak rrdtik. Élete ettól kezdve e§upa §uo!l.
vedés_\,olt, IDeJt gazdáJa embertelen-ü lrántyele. Ot év mulva íelszu_bádult {s Aradra kerritt.
Dajd G]llára merlt Da8},bá§,jáIoz és itt srlltrl-san meE:b€tegedett. B€tegsége o]att kezclgtt
rajzolgatni es eg.r Szamossy nevtr íe§tónrú\,ósz_
b€rr Fiú,tfogóJára taláLlt aki gondos tanllisban
részesítette. 19 éres volt. nriÍor továbbtanulá$
Yégett_P§t e meDt és €ttót kezdvc íokozatos:§r
íelíelé lyelt púl§ája. Kór. hoÁy ]Wrtnkítesr csnk
küzdelmes üjriLkortiról írt. de müve Ic}- ciorrkrlnl§ nag}, kbrcs szúmuIrkrá. nrert lelkületénck éú

Az L tétel (esy törtérrelnü monda, eplzód
fcldolgozása lák}ietvemr6l) nvertesel-:'l, *Változások 'aav űadvar néurlalra.
Boros MÉrlu, a kccsÍöméti [ngol Kliassznl
nyok leányglmnááumának VIIÍ. o, talrulója,2. A §öntéri domh repdlc. Bonvhódl
7,eller G5Üa, a pécsi gr. Sieón'enyi ritvrirr
gimn, v. o. tanulóla.

3. Furcsa ideseirek Pest-Burlán. Kltntz
Zsuagaunl, a birdancsti Patrona' HuuÁ.a.
riae lcalrui,oo. VIIÍ. _o. tanulója.

4. 
^ 

§zentgoithárdl csata. Brrton Zoltúrt,
Iíl. _o. keresh" isk. tanulója, Szentgotthárd,
IskoIasza natóriunt.

5. Rákóczi fája, §órlúny lfnrglt, fi $znt-
mártlémeti j[]I. keresk, kózépiskola lY. o.
tanulója.

A Il. tótel (lakhelyem Ira$y nlugyilrial)
uycrtesei :

1, Az öreq zúszlótnrtó húséae. !rrrun
Ignrie, a .székÖsfcbórvÁri §r- Széche,rryi lsi-
r,án ipari közdpiskola IlI.-o. tnrrulója.

2. ]3ácska hósei, Rusuny Tlbor, a zonlbori
Szt. Istvári gimn, Vltl, -o. tarrulúja.3. Nag_r*várad ,rilgy nlaAyaljÁi, Poltz
Katülln! a nagyváradi - áll. lcÁhygilnnázitrrrr
II. o. tarrulójá.

_4. Irazo]a Fíenrik, §tcbllk í"ú§rló, a nng},-
bálrvai bánva-. kohír- ds ntélvíúróiuari
középiskola iV.' rr. tarrulúia.

5. 
- Vllágító szívck, Cicnlédy Ágnes, lt

budapestl \'cres Pálné Éimn, \'lI. o. tanulójt.A pályázat nycrteséivel ds dr. I)onásry
Ferenc tattfu c§crkésztiszttet. a diákhírek
vezet6j évct a liöze]luultbalr rátilóbeszélgel.ést
tolytatott Budirrszky §árrdor.

A Müs tróhány rógl szrf,mát keresl Szabti
D, Bóla iskolalgazgatú, cserkészparnnesnok.
(Bácsalrnás.) Ákiriek ' az alálbt számok
r,alamcll1ke nregvall ds rrélkíllözheti, éríe-
sítsc a mesadott clnret l

XIX. érf., 17, száma.
XXII. évf., l.t l2., 13. (ez két példány-

ban) és 16. siámÁ.
XXIV" ér{., 1. szdma.
ugyartcsak l,éÉi §zÁmokat keres és kér

Szentél$ Józseí- (Holozsvár, ltíussoüni-út
62).. Kéri, hogy aki llilkttlözheti, küldje
cl cílnére utánvéttel.

A beireéseserkészek kuttúrdélutá{a Fgztet-
gomben

Nagyslkerü §dám dáutánt reudeztek az
esztergonrl bencésgiquáziurq cserkészei.
Bevezetó . beszédet dr. Monsberger Ulik
kerületi társelnök mondta,,Nlrugatmagyar-
ország kulturális és sazóasúgÍ íejlÖÜése
Bz clmüt 25 évben" cíirmel. - '

Az érdekes műsort székelv Gvula ren-
deztc. Örömmel tgoasztaltuk: hoitv a kö-
zönséE milven lelliesedéssel 'taoioita meea ,,Nagykólryi verburürós" népt táncot,
amit a ,,Görög ílona" néDl bálladaláték
után meg kellett ismétehl. Á m€§hitt-han-
sulatü kedvcs délután valóban elteleittettca közönsd,ggel a mai nehéz idók gondját,
baját. Iíilide,tki deríis, bízó lélekkEt távo-

'ott § ezzei n sikerrel a ,r14 Hoüú" cserké-
szek ismét trebizon}itották, ho§, Jó munkát
végcztek,

slitofvól§l. Jr1,ontseolqálatot teüesttó cser-
késáiszt §litr:lt §zeret*ne Tennl" hogy le-
szcrelése ttlán cserkészeivel többnapói ki-
ránduláson Ta*v táborban vehesseri részt.
§8y olaszlcrrdlir.rü (középen nyíló gula)
§atorra lenne sziüsége. üme: Koílanovits
karp. §zakaszrezctó, tábori posla; Z, 247.

FlL}l
80y ngp a rifuin. Ezt a bölcs meíállaDltá§t

egy frontrót hnznérkezett tl§zt teÜi a'íilm.
ben, aki a2 ólet teljesebb klhasználá§ára
akarja buzdítani a pá.lyaudvaron meÉi*^
mert ápolthriivr"n,t. Nagyon igaza van. 

-Mn
q§aku§}-an aj;'urdék minden uap. lól lri kell
haserrálnl. Ea hclycs, Gsak azaaíne-m tlrdunk

Légolíalom vigyáru!
l. Lé3oltalmí parencsnokl tanfolyam
roÁjus második hetében. |slantkerhet
mindeo c§. tl§rt, fér{i trerkéczr 17 élet*
éyét betöltött crerkésr a Bud*pesti
Gserkégzkerületnél {lX., §óház-u. l l.)
május 5.1g. Yidékl cserkérzek il részt.
veheúnék, h8 bG tudfiak,idrnl. Rész.
vételi díj nlncl t

2. Légoltalmi tábor Budapesten má.
jus hó 2&-2l.én. |elentkezhét mlnd€n
igazolt cterkérz, cserk6sztirzt május
ló.ig a Budapertl Crerkészkerületirél
{lX., §óház.u. l l). §é*ztvehetnck vidé.
kl crerkrÉszek .is. Részvételi dij rrincs l

, il budapertl $06. eeerk6szek öIrkénlel lúg-
oltolml íöldntuultúla

A kóbányai 306. Szent Arlalbert cscrkész-
. csapat vdlogalott munkaórsc, Tizkcfel,y
, Lá,seIó rqjparancsnok vezetésével e§],hetes
önkent váu_alt légoltalrqi íöldmunkát vég_
zett. Az Ohegycn lévő, nagykiterjedésú
volt kőbányákban u§_vanis sok-sokezer em-
ber keres nap-nap után merredéket a légi-
támadások elől, Az odavezetó két keskenv
ösr*én1, azonban trem tudta az órifui tömd-
get lerezetni. A cserkészcsapat önkéntes
mttnkaórse. lelísmen,e az óvóliely megköze-
lltésének fontossúgát, kcnyclmes- szeriientin
utat épített többszáz köbméter föl( mec-
mozgatásával ds meqkönrryítette az dl s(i-
tétjébetr gyermekkociikkal és na,py bőrön-
dökkel érkezóknek a bombabiztós szlkla-
plncébe való leJutást.

Az út megépltése a kóbányai közönsé§ ús
, a hatóság körében is tragy örömet és köztneg-
elégcdést kCltett. A 306. csclkészek ezzél
az önként vállalt munkáiukkal ismételterr
bebizonyitották, hogy a iráborrl üharában
ls 1udnak ítJ köteléssé§eket keresni és jó
mrrnkát vdgdzni.

Rákoopalota m. város c§erk6§zparárresnok-
aiga cserkósz lé§oltalmi segélycsápatot szer-
l,ezctt. A ielentkczók€t Rákos-oalota m.
város tüzolióságe képezte ki ÖTy rüvid
tarllol},amon, a bombasujtotta helyeken
való mehté§ küIönleges íeladataira, A flúk
nagy, lelkcsetléssel, az önként vállalt íómunka érzésével jelentkeztek a seíéli.-
crápatbá való részvételrrr, hogy az angol-
§zá§z terrortámadás {ltat suitott magvar
testverekerr §refetcttel §e8ít§eiek.
A rddtó trorúalml dtdkp*tydzatÉnak nyettor*t

A ráditi aíidhhlrei kereté|rcn íebrrrár 10-érr
meghirdetett lrodalml rliákpályázat nyor_
tespi a következ6k:

Eéw uááuu!
Ne"csak a lé6Ó.csoma8od legyen álland6an r€ndben és késrenl&ben, hanEm a szíved és e
arfa, ho§y §zükség e§etén valóban jó munkdt yés9zhé§§; ak{r arrai

lelked
ho8y

akár

ffi

Damöl e bgdtaíígdtebb
ós bgtÉgÉbb caokd&lé6
hÉ§tajlö t5 éve miüiót
használjáh rmír €§es€íl

tl§ztá tekintett€l állhatr o t'lindenhttó
bármlkor



mür,é§zel6nc& m€§é}té§óre vezel, Á ilttn}ticsr,-
lrodrtlonrban mipdenkor ez a ,ai.i! míi lesz a'r.
{rnrely lesbltflesebb s legtöbbet motld róla és
amel,y egyónlsegének kllrogozásához hozzriseglí.
Muftkác$y .,Emlókci" elöizör hnncía nyelven
Joleutek meg. Ertnek elsö teljes magyar lordíüsa
€z a könyri amelvct az oDc kladó+állnlat nlost.
-}tunkácsy szüetésénok s?ázadlk é1,iordulóiri,dlkalmátjól Jelentétett még. L€stI,án Sándör
íorditÁf,tibán és beveretxóvel. Míi á nravé§z
tllolúben is mep{elent e§}, nlug},Br íordltós, tlo
fokolrrtlra raló tektntettet ..átslnútott" formri_
,btrn. I'edig az elhallgatá§ a-'téDyekeE Ecnr \'ál-toztít semírlt sem. És bórmcrurvlrg ís vétetiek,
ellene roka_n. taün míndeu úEY §ólt Jól. a}ror§.arrtöfténl- mert lelkü}etéDek '.ds traiikús háirílrt
múr,észetének xtalakuláóá}& €zekrűk a dot*ok-
nnk_ nagy szlrcpi.iLk volt. Munkúcs}, lrósa tÜla;-
Oonképp€o Dem nagy torjedglmü. köritlbelül
110 n§onltatott oldalt tcsz kl, hlósis {r mágy&!.
múscszettórtónet számÁra e§vik* legíontoíább
íorrásmun-ka. arueJv most a ni-Evköziiirsé& köré-
ben ls isruertté váiik. ttv. Cv.

Á ,tál,ort{iz ké,,lLöítlo. 
^ 

LOí{ megbízásából
§ulyok Imre bírtván]<. az őrsvezotői táborok
Jóüsmert nóta- és tábortűzvczelőJe áüítottrr
össze ezt a pompás könyvet. Az clső rószbeu a
táborhlz etmdletével fodalkozik. A lálrort0z-
rcutlezés általános elvel- után rószlctús(,n tár-glrtlJa rrunak aflyu§átt ml lelrot tehát n üibor-
tilzón. A, gyukorlott v,ezetö biztorrsri,gávnl mu-
tatJ& meg rr hclycs utnt uz anyag meliválogaü-
súboz, ntdJd a 1ábortítz-típusokíól, A},akorl!,ti
lebonyollti§nról és a tábori{lz íormaslilríúról ír,A nrásotllk rósz póldákat tartalmaz n lIüortűz
nn.Tagáról szólrj ielczet}rez. Néomcsúk. molldák
hűrl töíLétretek, airckdoük éprrcn tre}'- szerepcl-
nck, rnlllt tt komoly melbea2élésck. Yersek ós
Játtlliok. ruókák 6s lelene-tek tanntrk csokorba-
8J'iljlTtr, I(üönösen örültoDk alrngk, hogy ílz
on},og telje§cn ma§vaí szellenrbon inn biszc-állítlu éx qrnl fieín-foa§}.ar, uz viszont kótsóll-
tclcrral érték. A hnrmadiii réiz tdbortílznrlntáknt
kóeöl, n í{ls8elókben Fedis killönböző ünucpsé-gck rcndezéséhez olvasttuk ló lunácsokat. slára tnrtulnri ldvonatból is üiiható, bo,§. nüyclr
aendkil'tll órtókes segédlet cz a kónvvl"ncmc.snkn t_ábírrtíizl-ektők -szrinlua, han'crri lninrlcn

§reüt l§t!,án

cserkészvezetü vritnriru is. Térmészeteselt akk()rtdltt.be n kön5.r, ít hh-atását, hn megszívlc)Jtlka ,thatzlrűo.tl- uto§ltígt". Nerrr i* ülroriűz
,,blbtl4|a" tz a köl}yv. Iránymutatas. §zornorrl

l§* Roaíon í§zerkosztette Koseter atva.)
:ent lst\,áh Trüsulut k&rdrtsa. fua p "-.*,

életszcrűen. 
^ 

kön!,r: olvatága közben, a-hogy
lapról-Iapra előrelroladunk, mlnd üsztában rü-
zolóük ki bentliink az tga2i ídríi eszménii
ala_hJa. liz az e§zményl müta ndnr'papírtigurá,
nem ködlovog. lranem lrrlsból-vérbűl való modern
lérli, a X)L §zázild rnegylulü. A könyy arrró
r{szleteíben ls totat mond. sok kótsónel ószlafeL
néh/tny íeier§tp vulóeánog élrnénr.. i lcEkónle-
sebb frodrilml lgényekct is krdógíH,

(A tdrgyll{lgo§ ismertetós kedvóért mes-
le8yezzílk, hogy az áltn}ób*tn nllcvon kevlis
seubadldővcJ réndclkczö eqyetcmisüI{ számárá
cg!- kls§ó hosszúlóltkzetít Ó-lvasmánvnak talril-
lrrk ozt & kün}vct, ta_Ltn tömörebb-is lehetctt
volua. LIeüihesen ruegcnllítjük azt ls. hogy sok
nyomdRhibót ta]úluDk x !,örLT?beD. de 

- 
ezek

remellreüleg a IL kíadásbóI -már -eltítnnek.)
Nas" g},nkorlaü elónyt jeient az olva*qó sz.ri-

!ó!q, hots_}-. a_ _\ón}r- küön-címmel ellátott,rö\ld es-ketoldalas szaknszukra tagozri,dik. Á
bosszas mé}tatás helyetl tfllán célrieríibb. ha
néhány íejezetcímet kirerr.rlunk a könrúből.
csek_ ug!, -kapárból". ötlclszerűen; -

,.Osi alapokou ép{tl az rij maiva.r ólet . . ."
.,Fényképek az lróaiztalt,n". -..IróEts írócskák"-
,,Mozl ós a szlnhítz". ..MJ |tözóbr a polltlkához ?.Í
,,Belóp életcclbe a tqint ". ,.,\z Íjrisád sDort
effkája", ,,Mlt olvns iz- érve{efuistá rinno
lB{tÍt ?",,Itín§l,ar 1,ír*1, lrcr.e|ziúllv'/l' ..HoÉvarríóz a ltlrry a íitna ?" .,lriu§llr irrollÜrÉF: a
nentzetlsógí kérdós, o s7oeít[iy hÓídí§. .! z§idó

kérdés", ,.Az ogl,etlen leúny kérlc". ,,Nqnr lebcl
a mn§yarságol lrazurütl l" .,A mai nrag}-or úd
társadnlonrf,; -Müor hal mes véf,fo a íiáz.ir ?"

A könytFleguegyobb órtéke talán az, hof;!
lrizalommnl teklttt n nral maÉyar üúság lelrt.
,rA Inai idúrás, amclyeí. a óierkésiet -ucvclt
keméruryé, komolya}ban ícg§,elnrczctt, mlnt,lz
d<lrrsapÁk ncmzedéke volt dtákkorábnn". .*
olvagsuk au egylk feJetetben" §okatmorrdd sza"
vak, önblznlmat keltenck benrrünk, <lg egylrclt
köielr.sséget ls Jelentonek: ha bízilak benn{ttrh,
ha reménységgel vár reúnk & ürradfllom, nÉnl
lchetünk sem alávalónk, sem tz{trke enlberokl
rrapról-napra, íöldt élet[nk utolsó pcrcélg, min-
dlg töEéletesebbé kelt m&gunkst ópíten{ink !

(v. }i.)
Az oxzágtAtás rtporr!&öuyve (Áre 8.- P)

ffeD}l§§ Jánor elöszavál,til 
'elont 

mog atz
országjáífu címü utnzási heülep ezgtkesrtóségo
kladáMban, oz Országjáms ílportkönyv€.

- Ismerd me§ lnazádat l Ez a 75 rioorl:
vozérelve, Áa tpű klr ctkkeket ó§ s?tíeÉ irá§i;kat
Jótoilú úigá$trók ltták, aklk a plllonat eleven,
mély benyomásalt közvetltik az olvrrsó lcld.
Amlut olvassuk ezt a könvveL Dlozoi}szcríien,
rekódik beunünk óssze, ha7ánk 

-táiegységeiből n
ezép llíagynrorrzág, amely táni.o du8kál ít törtrt*
trelDd és termószetl }dnc§ekbén. Az crneg rinor-
tokat Csdlr ZoJtáE df, a2 arlzáElÉíÉn giÖrkesziőie.
válogatta öreze nagy o2ekéfteló§mól. S. Á.

ü27 lnp.
A knntasz.llrlk rrc

tudrissnl lrt marvar
probldmájál'Ill több, lólekket és

tud{i§s_nl lrt mag}nr kön}.i loglillkozott nriir, tlon íiúé)et és n ídríiétet ÉntIlröescvéittu iáró'íö-
iskolások lelkl kérdósel sokszoa]'a,;ts§; nélklrt
n íiúélet és n ícríiétet ÁntIlröesl
iskolások telkl kérdi,sel sokszoi
máfadt&k. Ezt a hiárrtt akarja nótlmaradtak. Ezt a hiárrrt akaiifl nótolrü ez a vnskos
kótet, 0mc]},et o,,Sientjmiei munkaközösséF"+]'4it : dr, I{oszteri2itz Józsel, dr. Ádíun Györá,,
dr. Urge Ántal és dr. }iacs Jdz-Fí írtat- olvál r"ei*
ffaJ<, al,ik - mtnt az etÖszó mondla -- .-.cserké-flakt akik-mlnt az elóvó mondla _ ..c§ké_
E,z€t beD, lelkí§,ak orlatok és leltdvizeté: Íona]án
épügy,'mlnt''diá_k-ür"adnhi ronalou sűrúu
érlntkezlek áz oda}dut étő tfiú§{ig€al".

Á könyv ejolvasása utáE önkényteleniü a
naBy encllrlopédnirk luínak e§rilnlbc: a réql
ld6k ,,mlndenes-könyvei", amelyckben esy tÜ.
dümúny telles lsnlercttára löüelhetó vólt. A}önyv magábaölell uz egyetemi§ták mlnden
FfoblémáJát. de nem loxlkohszerü zsíllolisrlqnal
és lclülcl,essdgEel. banem mlutlen kórrlést, 

-ldrl-

mólyótg át1,1lá6ítva ós mégis etcvencn, érdeko§eÚ,

Mlndenütt kelleme§gbb, ha vglünk ar
ORlON HÖPALACK

, Mtndenktnek lgaz szíWel tuüuk
a könyv megszerzésél- tuert éttékóhcz.
azán olcró (7 pengőóít), megszerezbető
l müsorközponl5nn és a Cserkészlroltbau.

§tyL
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ítr'xlrnezóv áslirheiyt .l{szí l,iieltjtlt
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}Iolt rrrú,r vissravonhatatlanui il,t a
i3,utnz. ..|"_ ryorra§z err],ő felölti magátaéltink zöId lombkoronájá,t, üdrin Úvo-

.g:ató su.ínpoí§pában in.íeget tetéIrt a 
-*i,

.a_ínezó. il]i pedis, kgrlves csertesz-'tóitj
r.órrcim, örörnmtll monokültök ki ; ;;;-bariba" a _hogyck-r-ölgvctr ÓscnÜe; il-ganyfiD&, hosy toli tüdővel szívjátok
magatokba a tavasz itlatát é,s lclketekjíelfri*sülérót kerersótelr'az 

""ati-*úaTláiláralsláb&ü. De ha már: a uo"s JÓo-
delóse _folytán korán mog is ketreii kü_
d_enctoh a nagy 8zünidőt, ne folejtsétek
eL hogy_az iga,zl cserkósz a.z eldőie. mc-
z_q_reJ a hegyok közó sem hiábavaló idő_
1öltó§ből mogy ki, hanent tanulni.

Akár . hiszitek, akár nem, az erdő,mcző sok mindenre megtanítja a, em-
be_rt,_ ccak meg kett keresni Üilükmindazt, ami leYel és tanít. Hány Óshány cserkószrg tudrrók u;at ramuiatni.aki esy-kót hctes kirándulásárOi-Úza]
érkezvo jófomán ssmnit sem tue mon-
dani_ az _ordóröl,, amelyben táborózoti st,gy kis hunrorral éIve, olyasféle vólasziadna kórdósiinkre, hogy mit látott az
errlŐh6l- * hqgy ggmmi{, mert a sok fá_

túl_nrrm lchctr:tt aa crdót lát,,ni. §zoklreza fiúkhrrz legz.mosl ogy-kót baráti sza-vam. };zckeí a íiúkat szerctném most
T'a$ammál yinni gg,y kis ordoi. k,irán_
dulá§ra, hogy lássúk belőIc, hogyan kellaz igazl e§erké§znok 8.7, ordői jarnia
nyitott szemmel, hogy azt is miglrit-
}ae.ry _aúi az ordei sótáknak isazi cólja
óc órlelma.

!i:

A§i_ alanos munkát akar vógozni, az
esatlakozzék egy erdészhez s ctíő rltjára
vszétte§§o magát végig az etdőr- aznel
az €mborrel, aki már úg5 ismeri az ordőminrlel zegót-zllg6t, mint saját tonycrét.§n Ls így cseleked,tem, emikor várkonvi
Ferenc föerdésszol elintlultam o sijoöierdők megtekintósóre. Maguuk iirelló
1,ettiink egy kis fiút, azutón hármasÜn
neki in<Iultunk a hatalmas, err]ős, gönci
hegyek me§máÉzá§áfa. Ákí a taia§zóaO
crdő _minden szópségét és varázsát m-oÉlakarja itmerui, au no vánia, amis ö
ha,q{la. sü,t a nap, hanem ináu]jon* olpóg napkelte előtt, hoey füttanuja le-
hos§en az ordö ébredésének. A hajnai-
hasadás sorjába íclóbreszti az Oni,tós

madarakat. Az, erílő rragy varljaí üflgJOt
nyújtózkodva kioresztik tor:kukon rr"][il-lclTctes ébrosztő hangokat. Tllcnkor-'n
lesfó]elmetcsebb az crdő óg a lógvarázs-
1atrrsabb.
A p'Lr}adó ógaüa piros bársonl.rrs kiin-

tösóbe burkolóznak a fák korónái. A
fü"lcrnilc lág-Y tilinkó szavára a *ru.va*
bőgóse _adja mag a, vále§zt. ní risscse[tagyunk ós vigyázva, hanglalanul- li,p-
kcdünk, akkot esakhamar olilrcnk tár,ul
og-v-egy erdei vad körvonala. Ilyenktrr
ha.inaltájban mé§ az íjket fenyesető ve-
nzó_lyt sem vcszlk olyan komolyan az
crdő va,djai, mint kósőbbcn.

Ahogyan 6 nap felhág az ég perenr6re,
rui is úgy jutunk lel a hcgyerr á csobogii

llc| q c l ?r;lJ t l) \ |aú" á 1a,o'Jé 
sa,

Írct,él éíff;i 
'l 

) , Á@

b.)

}togyi patak medrében mint1 magasatibra.
Mire a nap sugarai áttörnek a lomtr-
ordőn, mi ie lelérünk az el-qő hegy orl
mára. Jól, esik egy kis pihenót tártant.
rdá_ig rtgy ls nagy csendben szótlanui, i
aÉalr ogymá§nak muto§fitva baktattuák,
tehát ttt az ideJo, hogy kértlóseinkkei
kissé.megostromoljuk az erdők nag5l is-
meröjét. Első kórdésom. hosy miloen
fák találhatók itt az crdőben.-Áz ard-észpedir §orra mo§magyatú;zza óo megmu-
togatja nokom ez itt levő fákat és áínd_
azt, amiről mcsszitöl, kőzetről fel lohot
ő\et ismerni és meg lehet őket eÉ§má§-

* tól kiilölböztetni, En pedic aheivott.
bogy most sorra leírnám mindezt, ia-jz-
ban mutatom be nektek nosy jOt je-
gye.zzétek meg magatoknak mindezt,
arrit ezen láttok, s akkor bizonyóra leg-
közelebb már mint Jó lpmorősóket toú-
Játok ozekeí'a lákat kiránilutásaitokdn
az oTdőben üdviiaiilul. Magában az er-
dőbeg a lestöbb fa bükk, tölgy és akác,mejd ezen alaesonyobb fák köziil élesenkiválík egy Jóval suilárabb erdőség
Telklb&nya feló,,, moly vörös fenyőböl
áll.

Folytatjuk utun}at a hegygerincen
s most csodálatosabbnál e$dálatosabb
völgyet váltakoznak tólíink jobbra is.
balra is, ]tt kilomóterekre semmi nyom&az emberi életnek. Mindenütt he§y,völg! és sűrú erdő. Az esyik völsy }illett megállunt és aa erilészem a 

- 
tav-

c"sövével az erdő szélén mozgó kls pon-
tooskára fisyel. Átaalía nekem is a 1áv_
_c§öyet § íme egósz Jól kivghotő egir bé_
késon turkáló vaddlsznó lelnagiitott
!ópe. Odóbb a zöltl §yepon két szarvas_
bika és nóhány suta leselészik békes_
sésben. l§agynzerű szersám ez a t&!caő.
Ok bizony észre sem vesunok minket,
pl_pe{rg egész közeltü ótvezhetjiik Je_lenlétükot. Muflon-keeske. affólg vria"
kecske fa_jta is van itt az ertlőben mé§
moglohetős szép szómmal, de ezúttal^
oajnoa egyet sem láttunk. Az őzikókkol
már nagyobb szerencsén_k volt. Egy sürű.
bokor mögött megrezclült a harasái. §ze-
llden legelésző ő4ike egy €lombn,yomásra
meg volt örökítre. Cgak a gép kattanása,
után ugrott neg, de akkoiát ugrott,
hogy becsiuetéro vált volna atárháni
KI§OK magasugrónak is.
Á mósodik őz-fglvétolerret nomsokára

ezután aa Amadó vár romjainá.l sikerü}t

A h6ány$ ta'llrla,

§t{ol f6nYó.

Jcllcgzctr:s ía-al*Irza|,ok

1_2

Je8enltfenyó.



me.go§ínólnoF, ahgl a magas kőfalak ús

:íttf ?i?i:& J,ii.,',*§o:}iit ;% fi#Bt
,,bofog,nom". Ezzcl meg is iimeit-"f tiiiiaz llíetri _ordő r]ag§ vadjaival s ahelv€tr.nogy.6zekct_ is sorban rnBgi§mertetiém.p.g,5zírJcnek hol§ettem az ábrák. melvek-rol oilony_ó_re könnl-en íel fogjátok ókcí,l§merLi. No de ba Ilem is lÁttunk
yoJF,9 b_előiii\ "g:et seá, akto"lii-i,aiIrrl&ltu.nk Yoln8, a nyomai}ra. Azt is§orra .bemutatt8 az erdök mgstero no-
§éql, h,]g§ miképpen lehet mesáilani-
l+nr _a lábnyomokból, hoey miiven áiiat,
Ja{t ltt s Tajjon lépegetett-c, avagy sza_ladt.

$a pedig a iábnyonrot az ctő elmostavolTa, ott _lan_ 8Z rillar iirüléke, mely cl,-a,rulJa oltletijÉet s még az is kiolvas-h.ató belólük, hog.o hánÍ Óiáv;l-a;cjÍii
JaIt az F|_|at ott, abol jelonles mi va-grqn§, tehát mily messzi lehctngk tő-tiink.
..}ieP. rrolra azonban teljes móg ez a

ro\-Id_ i§E'ertetóm, Eondh8,tnám Ízolítőnr
§em., ,nB If,eg sg:y íenevadat nem omlí-tenénk meg, mely brá.r apróbb iószág. rlaenaek a lelvidóki szikl-B§ ord,őnek"óok-kq_l seszedelmesebb állatja, mintscm gon-
{olnáaF §lrinos nem il ebszer volt vele
dolg,rnt. Egyat agyon i§- bu§áncoltunk

oeerkósz, hogy a mórges lajtákrak a
farkvésződéso hirteleniil véhonvodó. mig
a szelitle\é fokozatosan vékonyil. (Tr. viipora kén.)

Hátra volnának még a kis állatok. a
}odvcs kis mókusoktól totelé a legapróbb
bogara,ki8;, meg az ezernyi illatÖs lú ésvirág, de hát ki todná ait nektek miad
íelsorobti üó- és mogyoróbéjban.

Pryelőre elógedjotek meg most ennvi-
vel. I€yekezzetek müamar}bb kijatoi_ a
szpbadba, a tavaszi §zinpompában rri-

rágzó mozőrc, a aT, czernyi rejtelemtől
titokzatos erdőbe. Barátkoi,zato'L mee a
tákkat, növónyckkel és allatokkat. Va-gyetek ma.getok mellé távosövgt, mik_
roszkópot, íónyképezőgépet ós ezakkÖtv-
veket, triszon annyi titók lappan8 még
gtt az erdő mó_lyón, amit móg ki kell
bányfuznotok. Es ha megtanúitok nyi-tott sz,emmel járni az erclőn, olyan rab-jaivá váitok az erdőnek, miut jómagam
s mindazok, ekik már rógon uyitott
szemmcl kutatjuk az ordó csodá^q vilásiát.

:;:;i*-3!;il§-ji,i*l*' j];§§i},i:*ii

,*.,í+

REGGELI DÁIJ
lrta: ZoLTÁN PÉTERMtrílon

be]őlük. Ez a fonovad. pedig nom más,
mirtt a_ vipera kigyó. Ez az atig ?{).-80
centimótor hosmú kigrró, h8 ing;iroljük,
vag:y í_óezke, lelé közolítünk, mostámadjs
az embert is és bizony a ha.r,anása. má-
rása halálos kínneoot€lü lehei.- ha iávola segitgóg. A fúben alattomosan meg-
htizódó é§ mérgeg kieyó már sok l,úrii-,tánqk votte el a kedv6t a mászkálástól.
rrom ls bgszólvo arról, bogy alakjávatqagyon emlékeztgt a ezelíd kis siklóra.
Ilppen ezórt jól jegygzzo mog mindoa

Hallod, dobban a föld §uíve.
Leplét az éj mo§t giti le.
Az ég felnyitja kék szemét.
Amerre nézel, §zerte§zét
Nyujtózik minden. Fű, a fa.
Nyílik a fészkek ablaka.

§zárnyát bontja a kis rnadár,
Harmattól csillog a határ.
Ébred a íű közt a bogár,
Mókus hintáz az ág bogán"
Rigó fütyül a lomb között.
Örül: az éj elköftözött.

§zgrvá,s

,t:á
4

vaddisznti,

1,3



HA} n§§o RAIT§!
űa őat ggöftá, W qildW,.-

(Emiéhezés o *zenllmrések magyü eatifue)

A sötétben csak l pásztortűz rőt para;§ü. ailúgít és masktlns
uondsokgt rajzol kt a körülötte heuerő púsáaral; komor andra.
A csendben halkan |elsír a |wulgu búnatos hang ja. A pásztorolt
sztuébe markal a nóta uaaa, mélgebbre hllzz(tk a süaeget a sze-
mükra ázlún frissre uúltozik a |urulgaszó. megpersdítí a
legéngek uéréí, Egyik m(tr eI is dobta a botját és ,,gangos".lnoz-
gással elkerdi a lassllt idrnt, á többíek szeme is kíggt1l, ahogg
bermük is ébred a tánc uíríusa. Eggmris utún pattannak |el a
többt ptlsztorok ís és |ercéges, seilaj ritrnassal ropjúh a pász-
toroh ttincút.

klikor kitúncallők magukat, ismét a tűz körá telepednek.
Ének, maid ísmót furulgaszó köuetkezik. Aztán a legöregebb
alk(tn egy ő*i"ballada kezd. lassan |olgdogáIni. áz angjúróI
meg qI apiútóI sról. Keméng sorsulc ualt, mint a maggaroké
szoltott lenni, Ime megeleuened.ik a ballada: úrngak libbennek
eIő nesztelenül és tizenkét ggeüa közt seitetmes táncba ke:,denek,
Az árngak mozg(taa lassan equ,bealuad a csillagos éggct,

Vtdúm ggerelrsereg iátszík naggapó körül, aki unszolá-
sukta mesébe kezd, Ósi székely mese szdlaí szöaődnek Ce lcssan
meg ís eleuenednek, Egutk székelg legéng megfagadia, hogg
megszerzl aü akineset, amelget az ördögök őrirnek. A vesrélgt
megludiúk pe?§ze az üdögök is, ai<ilc megszeppennek, hísz
lsmerlk a székelgek_|urfangiút, Nagg hadítandcsot tartansk és
cselt esz,elnek ki a szókelg legéng ellen, A csel azortban nem sike-
rül, sőt a küzdelelnben a székelg legéng eggmaga leggőri az ör-

;.lcSW&.:.r:,

tlögöltet" Meg ís kapia a ,,klmé" ktuúnsóga spetinl u rsú.k aru-
ngat és a tőördlig |urulgújál. EIőbb ar ördögükön próbtiílu, nz
ördöngős |urulga uucigsát és hultra táncoltatla ő]rct, Otthan múr
nagg izgalommal ,uúriúk a legéngt, akí vtg {urulgaszluctl meg-
érkezik, Búr furu\jtiiáual me.gtdneoltatia még u kiráI!]t és
húranépét is, négls megkapia a királylúny kezét ét a |ele
kitáIgsdgot, 

{

Ősí szoktis srerint, a tesluóriség letképeként, összefagózttt-
tan tdnehoz dllnak a lángok és a legények. á ldngak srlnes
serege Q belső körben, a ftarisnyds legéngek a küIső körben úlla-
nn};. Középen ósi .roron tüz égett. Kőrülötte alukult ki u túnc.
Később a tűr lrcll1ébe a legüggesebb ttincos kerillt, akí a tűz ere"iÉ,-

l)el Dezelte, szítatta a többtek túneos ketluét, Lassúual kezd"ik,
hogg a lúb izmaí bemelegedienek. Mgst mé0 iitték a lánc: : szemek
és szluek jdtéka butkúI a szemben úlló púrokruil. De a jálék íüre
magasabbra labball fel, |orralja u uért is, A zene ís átuesri a tlér
sríIat ritmusdt : legények meftsz figutúkat rögtönőznek a lúngoli
ülemesen ríngó sora előtt, Kclletik magnkaí, Eggszerre uillanús-
ezerüen rriinlen legéng derékon kapta a pfujút és mint. a |erge-
teg aűarzása sislereg a marosszékielt hires |orgó csbelása.

Koszter atga csetkészei és kallégistúl ilgen {zig-ué.rig ma-
ggat műsorszámokkal: mesék, bu,Uadúk és tdnciútékok meg-
eleuenítésépel |énges siketrel bizongítoítúk be, hogg mill1ennell
kell lenni ma, előad{lsaink, üruzepéIgein* műsarulnak. Dttrua,
szellemtelen és ídegen uil{tgbóI idecsempészett tércmiluek, eset-
leg mókák helgett |oriluliunk bótran az ősi kíncsek |eIé, sza}iit-
sur* büoös parúzst7 virágokat az újra röId,ütő ősi gyökérről.
Termószetesen olgan pompás klálltlást,.amit a Magyar fuIűuc-
Iödés Háza lechnlkaí berendezésel segttságével ők ngujtollak:
a szentlmrések, vidékl eserkészcsapatok nem ls álmodhalnak,
Öttettel és akarattal azanban eggszetű esykőzökkel is ct leheí
érni sikerl, mert segtt a nembs, ősl angag aarulzsq^.

(Forrdsmunkák: Muharug: Maggu iátíkszín * Latos
Árpád: A maggar nép jútókai 

- Yotlg.. Ndpí iátékok *
Budag-Ortutag : Székelg népballadúk - Bükky BéIa:
Maggu Júték - Maggat }íépköltési Ggüiteméngek.)

I}r. Mfuay György

§xg rkégz kladóhlvat

A c$KÓK
A rét huppanva fut a hegynek,
a Kerek.dombon c§lkók legelnek,
fiatal derekukat hányva
verődnek vídám karikába.

Pipasrár lábukon szaladnak,
dris, zsenge füveket harapnak:
sörényes karcsudad nyakukra
kOmOly, na$, lófqj van akasztva.

Hegedül Zoltán

Vesse lutba mindenki a magű képességeit és dolgazrwtk,
melg előbbrc |ogia vínni az orszagot.

I1

mert c§űk a megteszített munku űzo

(Teleki Pál eróf)



Tlseíogassunk, cric:olgogcunfr t
Azért, meú a német ,,nahezu"-t és az angal ,rnetrl11"-t

mond, nekünk még nem ,,mal§zúi" * aaaknem az egész ,rma-
ggat" sailó guszlusa srerínt _ azl mondani, hogg ,,közel 200
kilométerngi túoolsdgra" uan valqmi mondiuk Sztaríi-Brzssr-
cseklőL Az a bizongos ulsúgíröi toll uétkes abban, hogg ma múr
színmagyat emberek ís ,,közel"-t bnak és mondanak ,,körül-
belül'r,,csaknem", rrmr.jdnem"r rrminlegg" helaett, Lú$álok,
menngi s:apun& Iehelne e |ogalom különböző árngalalaira,
amit apúink rdnk hagglak. De ha mi eg17 ldegenesség keduéért
t:alumenngi maggu szavunkat elhaggiuk, uaJjon mit óró/tílünt,
touább lelki*ben-ngelvllkbcn ntgnvomorotló | iainkra ?

,,XözeI 400 méter" helgett mondi ,,csaknem 400"-at, ha
közelítsz ehhez a túvalsdghtlz és ,,körül.belül 100"-at uagg
.,mintegg 40a"-at, ha nem tudod a ponlos adatat, csak hozza-
uetőleg (a LnrüIbeIüI tnkúbb ezt ielenti) uag11 csult épDen mosl
iggeks:el |ölbecsülni (érzésem szerint inkúbb ezt jeleníené u
mintegg, de ha már e két szót fökseúlcd, nem csik nugg hiba).
A ,,hozzáuelőleg"-gel nrugcrl uagg más |ulólagas becslésére utaL-
tál polna. A ,rmaidnem 100"-ban cgg l;is melllkért.elem is lehet:
sokallod vagg azl érczleted, hagg kis htjún anryli.

I_s.mél szinek, úrnyalatok, értelmi |inanl^silgolt ** bectüld
meg őkel! 

*

Remélem, elég bectületes . ngeluériélted aan még ahhar,
hagg ne köuesd el angaryleluünk ellcn az egllil; legostobúbb llibtit
és ne mondj ,,enyén7" hetgett ,,enyinú"-!, ,,!ied" lrclgelt
,,tieelé"-t s í, l. §úlyos nűuelellenség ét űz, anyangel.u
iróati tíspteietlenség iele, ha valakí erekeí a lrülsődobutcaí titi-
szóI(lsból sgűrmaralt taryszuuukat h*srrullia,

Ne |eledd i 0Z ,,ié" birtakaskípző minclíg tt bíttokrls
megjelöIéséhez játul, ha tchút azt mondacl: ,,eagirne"' lltlgg
,,öüéké" * aítlcor arra mulaltál rú, tuni tlalanli aa án tulaitltl-
nomban vagg ar ő lulajdonukban léaőnek a bitltlka, Ar ií htizulc
,,öuák"" ennek a háznak a teteje az ,,övóké", L i. az ő húzukó,

Noha netn magtrlartalan, mé.gís kclleténál népíesebb az
,,engém'.' eggszerü többesszómú , ragozt|tsa : ,,enlléilek" , igen
,,öuékek". I.eggen ió nekünlt is, alní Arang Júnosnrlk vagg
Eötpös Józse|nek ió uoll; hasutúI juk csai, becsüleltel az
,,enlléím, tieid, öuéi. míeink, tieit.ek, öuéik" sorozalot.

tt

Aki ,,eggelőre" helgetl kimotdia aapg éppcnséggel leirlu
ar ,,eggenlőre" szút, nentcsali azl igazoljtt, h'ój11 nem- lud lna-
qtrlryuln hangm azí ís" hagg,.arutgiru műurle{Ien, íwgg nun
tudja" mít jelmt ar ,reggentő" ás mit ftr ,,elöre" !

,,Nern lallces ülsr-e föl,io .,.lr.rt.
Tauasszal az i|jtL lentús:et
Iloguan képer, teremt!"

irta Arany ,,^4" tialnok bújtt" c, ggöngörü küItemínlliben, EbbőL
negtanulhatiútok, míí ielent a maggarban a ,,képezni" ige,
Cselekuő alkotóst, alakttúst, Ennek átuittértelmében jelenti még

iA Itztg}, tuttrls f§. ós§rta*kutnti srfiletrlsí{e.}i t§í} dtsa fordulóiÉfe}
_,,Étt u sz(kety ilemze! szütüllle uagpok !"
JIinlek1 }üsrÁrín nllnclé11 maaúrtJl , . .
ÁÁ,Á,rrr is. ltnidűtt htrei nuglu luttós tőtt
az egykuri engerli A,ls szlilgutltúkbdl.

agu ióll, mínt a Ftíry1 ! Ilagy _horawn P,. . 'lií íudia ! . ,i.Ki nlerné |ürkiszni tilkuit at Esnek ? t . , ,
Jpliúnuk uére hajlia a nagu úlra. . .
Álmwtó szemébei'lilkos lűiek égnilt.. .,
. . .,Ps ,nepp-lVaptjjiDret .. .'Áriáib- Áilk Kclctnek !
Ttll1a llimaleliún, . . ahol hainallűún

azulátta szellem, a7 ebne alakttgatúsót, kimüaetéséL Innen a
,,tanttóképző" és a,,kíképzés". De csupún azlrt, merl a német-
ben a ,,bilden" íge m(tsl ls jeleut, nekünk is (lllandóan a legcsuda-
booQrabb dalqokat kcllien a .ktipeeni" ioéuel uéucztelni és lúllenni

,,tanttóképző" és a ,,kíképzés". De csupún azlrt, merl t
ben a ,,bilden" íge músl ls ieleut, nekünk is ullandóan a l
bogatabb dalgokat kcllien a ,kti,pezni" igéuel uégcztetni ésboguabb dalgokat kellien a ,kópeuzi" igéuel uégeztetnt és túltenni
eme buzgalmunkban a númét n!]clpen! ^- cz múr rnrlgis so,ír/
ívíinthastl azanban ez a wáí irle"genessé§ mór i§en htleruaadtLlinthogy azonban ez a tstt| idegenesség már igett
beszédünkbe, hílljuttk ellene eggnúhtin.g p[ldút seglse$ttségül.

,telmében'ielentí még
imüaetését. Innen a

besrl.düitkbe, httliuttk elleni eggnéhűn.y

,,A csapat römét í.parastiúk kőpezík" nwggatlll: ,

,,...|iúkbóI till".
,,Nem képezheti ui.la túrggúl;'' {ltrr!) uugyartt!; ,!ílp"nt

lehel aíla. túrgga''.
,,Ez képeri a lúrggat" uwpgarul: ,}r,z § lúrg"ql', (X!-őg

rüuidtbb is! )
,,A tulaidonút ké.pező hút" maggattll ." ,,a {alaidonúban

léuii hLlr".
,,\lapuonQt _4ú|9!1,,hokl |öld l;épezí" muggartil., .,üil-

gyona hútttttt hold |iilrl .

,,1'agyunúl húzal; képerik" magtrlutttl : ,,tj&gl]l)n,u örkal,*
ból úu,,,

,,Ez tt uíharkabúl ar {i tulajrtontil képezi" maggarul :
o,. . . tlz, iioé". (kíert nem s:üi,sé.qes ntuglutlkttt minclig minél
iross,ial,áclt ll i I e ierni! )

Egptiltalában a ,,kópt,z" ggal;run eqlszrríirtt Jíiliislallt:s. dr tt:
.,úIl ualuntiből". ..írs;" ,:,,; 1rllqiil ,,trlA,o/" Il. ,,all,rrlrrlsr, ull;;,!rj-
rri§]" ls nent .,ht|pzelrés:" ) igil,:kel. rneg qla A,ís u!tt1lotldultis-
sul, angut4leluszerelt:llel mi ndig 1xikllhu.,ittk' 

piláttl'. {il.ürg1

rorrl&,}an"

I}* aEérI r§ent 
:taúIhb 

J * , . § a§ Átm*k §np*Jrib*n, " ,:,

rmi&r,l" ntúr úgg ltill nagy díadulúhan. . .
Lesu.tt a g$ili,oi t,dr . ., s az u.lolsó ule,
t<brítinri}n?i"fu aa űthagáí lc,*rx{rg. . :,.,:.

Plhen a Nag'{ Vanaor.., fuItty keg1199 a Yégu!,!
ötuiongdk q, lőtdön rnü ís l,rtresi#nrk .| lr
lI8suill,...é.1J.Íttlóswlt!Strkíivéne1rűguag.

'r^lrtf;{idürriír 
rr .+#í,elgt,k,,, maggurllÁ, . . .

L|ampán ngíIik il kepgele! üírúgai

,., ;;: ,, " k§kMt§&atbl*§§tt*fr
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$,a$q,eú dll.aíúnd*m
_ ,Februárban, olyan enyhe, szép_ jdő volq hogy már akkormegírtaur.a csillag.alatti tavaszi cikkemet. HogynÍ! Hiszen márzeo8o dalu.l(ra_gyuJtottak az erdŐ-mezÖ énekesei és a lÍrai kÖl-
.to*, l§. l)rdergő cikkemet azonban meleg vattába csavarva félreIceilett tenit€m, mert márciusban, végre beköszöntótt a tél egész
z_ordonságával,. fehér_ szakállával, f,osszrt, deres hajával. M'ost,
Yllágg?*ry.apján .i| fehér 

"it4gp,k 
díszítik a íákat, Üokrokat, de

bldeg .hóból, dérbó,l, jégcsapokból. Mindazooáltal -n, nilociiloh
g4lambomat, talán zöld ággal fog visszatémi. Mire megielenik

_ Istet veled, Télapót .Bár 5O1 vircttea magadat, mégis örörn-
rnel brlcsúztu.k, tőled, Még uriÁ-,9* .ütüi"ir.g, 

"tiÍ""t-*á-
#§"'+'"""*i:#fjtottá,l, 

azok is öríilnek a tüadérii gyönyörúséges

. Márciusl A __szabadság hónapja vagy, Erdők-mezök is a
oíaDíd;sá,qot zengik a szabad lev_egön. _A szabadságot és az Isten
dlc§ö§ég'ét az lsten szabad ege alatt. Április! A szeles ifirlságnak
bolondo§ hónapja1. Májusl A beteljesetiett tündérvilágt "

_,..N_em kell már majd etetoi a madarakat és az erd.ók lakóit.Átylful a haát és ók megtalrilják táplálókukar
_ Fészekodu azonbao kell nekik most is, de nem azért. hosy
ósszebujjanak beane_a_ té| íagya elten" hánem iUÚOÍ-.-'.áUBÍ
üo_g,y tészket rakjanak bele és kiköltsék fiókáikat. Ezért vizsEál_ju.k meg íészekoduiukat, a hibásakat iavítsuk ki és az elkorh'ad-
takat pótoljuk újakkal. Lehet házilas is készíteni. de leciobb a
fatörzset utánzó fészekodu_l_eemelhet-ó tetövel, Il|ent neÉtz ott-
hou kérzíteni, egtszen megfelelőt, ae nar"oyaiarár.oo,-á-ie.*il-
g*urylrbl".lg tst:! szerezni olyan készítirényeket, 

'amelyek 
a

Juadarta§í ltrtézet útmutatásai gzerigt készültek.
_ De pemcsak odvakban fészkeluck a madarak, Vaoaak olvanok
is, _amelyek bokrok ágaira települtr.k.Ta;eiir.i*k;-;;á;Ü;;
ezeten is lehet késaíteni az ágaL megfelelö metsiésn el. A fel-,H'tl?.H,[",itrlt*íl,*1il$rTi;l,."^r{í*;i.í".'."rgr.fr
előretörő h,ajtásokat azutáo ism,ét 

-á-6 cm-nvíre viesiá kell
:á§-. I§y. lehet elóá_llítani olyan ágcsomókat, Óclyek a fészkek
üefogadására igeo alkalmasali. Ám_-int az itícli ábra mutatja.

www
A, napyobb _körök ós a fölöttük levö magasabb cserjék a'l'b_vel jelzett, törzsbokrok, ezek egymástóI 3 -rrtÉter távoisásra

állnak é§ ezeken vannak a fészkelésre alkalmag áEcsomók.-Á
kisebb körök és alacsony bokrok Vb-vel ielőlv.,- 

""eaOUátrol.
Elek, cgy méternyire állnak egymástól. T"örzsboirot"u[ i.si.bb
a..galagonya, védöbokrok lehetnek fagyal, som, kocsányos iólgy,
bükk vagy gyertyán ültetvényeb,

Igy lesz a növénynevelés is állatvédelem. nemcsak matlár-
védelem, mert hiszent a többi kis állatnak és'vadnak is védel-
met nyujt_ a _bozót. Csak a macsi<ákat és más ragadozó állatokat
tartsuk távol ezelrtől a menedÉkhelyektöl, küö]nösen a fióka_
nevelés idején, májusban és jírniusbin A fák és bokrok ülte-
tése embernek és állatnak egyaránt haszoos. Nyáron a meleg,
|$eir _a hideg ellen nyujtana-ii oltalmat. A madi{rnak o...riÍ
fészkelő és brivóhelye,'hanem táplálékot is nyuitanak termésük-
kel.és a rajta rajzó-rovarsággal" ,Niilény és áliaiegymárra utalva
segíti egymást ós viszonyuk meg{elel a világrend iisszhangjának,

_ __ __Flsy,9lep t M6g egy hoterl van bokülrlent az ánrilts 1Sl snimban
közölt pátyózatra dolgbizatodat l

. .A madamk é'e ták napja körül csoportosuló ískolai állat- ós
4 qyíí_ryv_é_d9!em_ 1942/3, tairévi működé§ét maalártávlatból ismer-
tetttik előzó számunkban. Csupa szám és áIta]ánossác az áz áLtekln-
tés,..most azonban nézziirrrk rfreg közelebbről lrfuorriiskolát, amirrt
ávkönyvünk tttrében látbatók.-

f
§

léle& az,.,amely nem látja mcg a haraatban megíűrdött fá}i. a csodá-
latos_ csillagmennyis€ szépségét, Ezt az örömót vczettitlí' a leáuv-
l_fitt.§,á8_§z_í§éhez a természetvédelmi nel,elésbcn. Amikor lehetctt,tfvittgk ók€t a_§zabadba. Á_z iskola pqrkj{narr figyetbatük §res Úia tltokzatos erót, amely a fi.nom kis íűszáIák ezröfuot
tot lint a íöl&e és amely íehér Wágokba öltöztetl á í.
a u,toKzaIos erot, amely a rinom ki§ íűszátak ezFeiból selvern nalás-
tot 4int a íöl&e és amely íehér Wágokba öltöztetl á íakaÍ. Télin kis
padsl9t€tókkel védtük az erdók nyomorgó kis dalosait. Az Önkéoző-

A zalaegorwegl Notre Dame ltoenn óe tanltókónző 6rlesitőlg
rzól l ,,Van egy mindenki sámára megközelíthei'ő örömforrái
t tetmé§zet öle. A természet mindeir&t§ al,ri §r€rotl ót, §ivár

A zalao0oríízeíl NoÍro l)amo uoGn
tgy rzól ! ,,Van egy mindenki sámára
- s tetmé§zet öle. A termész€t mlnd

*.t{r h9pJ{t.á közeli,erdóben tgrtottuk m€g. ltt az-itjrtsáe szOnóiiii
§ZlYbez 1"1416 52gynlrkal mutatott arra, ho-gy,nemcsák ú-emúóii
érdek a terné§#t megvédé§e, ao a nltveitTÚIok-örök ipOnve i§,;;'

- s tetmé§zet öle. A ,l

lélek az, amely nem látja

erd6k nyomorgó kis dalosait. Az Önkópzó-
}01.{nPn.csopo_rtot_szeweiriii-á-íeiméii;tv-edl,uÜ}i,i.'Íili,iil{t
tl*_llrlít'a !9zeli,eldóben tg*ottű Úri. iit ÜiÜ,ti?igüfr;il;

_ A:lsgyí6t6nyt társurafl polgórl üú 6s teóüylstola évkönwóberrfentz lhdre lgazgató q kövgíkez6 |elmtóst ád]a t Termésieloéite-
lente .éE terné§zetszerBteíre neveltttk az lskolá tanutóiíiúsá§át.
,A_növ_é4y- é,s állattan, valamirrt a mezógazdaságtalr órák és Üákirili;i
.Erandüá§ok rendszeres elméleti és gyakorlatí oktatá§a értette riöea tarrulóval,.hogy.rnitye.n jeleutóséggel bír a fák Utetese,-azpk i,§

i§"ititiJrf Jr,:íf Y'ii'"kT*'.tH:Xr',ijli'á.'1".Ti'níl,Xfi ffit',lt
é§_egész§éges életét kiíándulásaink íejlódés-e is mutatia. Madarak és
45 l,apj4t i§ erdóben tartottuk - ür:uepség keretébén, Az állat- éinoTenF-edelm1 mltnka irányrtói Gál l\íasda és §ztankov Márgit
lqllaroF voitak, r(ik többek között természetrajzl pályázattat''ts
fokozták a tanüók tlyenirányri éfdeklődé§éi;;' 

---''

,,e"t9ltí"%'#*#o,of 8iffi #iÍli'"r"uffi #it.iif#o.Tr"ox"íl:
*9q.}S9" $nnepsdgen. emlékez"jrií úeá á-iúi,6;il-52;ó;"frfi:

érdek a terné§#t rne§védóser as a iútvBli örök l§énye is,"

X{qairP! azoknak rendklvü nagy hasznár8t é§iÁmu§;;un]fffiiv;
vrtág jelentóségére. Ázonba[ t€rmé§zetráizóráhnn ovakran henoi

9, dM
Tb

\'ot-_.*..___-r-.-

@
Tl

@ fr üffiift 
"]3§,",#et"#Hf;t.,ilJf#,.iá,":ísláiÍ.f 

,tl*K"**:

ffi í-*$ü*'1xT§-"#rj§ltY,#i*tí§i#,-x#§3ffi,i}3;küön áialvédelmi rovat§va}é:cikteivei- íeriiiesi,:"ti

-i.,i--.-if i q u!ö,J rB§Zrlru9l c§ ra[lula§sullK a novenv-vltag Jele.ntóségére. Ázonbatr termé§zetrajzórálion gvakran balrgzott
9,9fl,}-+fi §,zó,a termé§zet ingtren mttnkásainak rerrókívül nagy Üasz-Dafol.é§ p_ótolbatatlarr munkájáróI. rtúságunk a téti iddbÖri mes_p}FJfr_hlgy,,gyakorlat}an i.s_ ipmcri a -rmadárvéáilúi-Í&néii}a.

letrásávál tormé§zetvéd.lemre, lőként caüern 
*uj;áá,.i,iá;i;fi;;

í:§'|,tuffiflf; ifjúságot. §záíTlos paaa ÚiiJn!ítiu," nrsy' rnoi,Iiiii

_ Igen, _az lskolaév korábbi bezárása most is bekövetkezett.,sainns_

ff .:fi:iTful1i3,",11,triih:ffi1'","?fi íí;*tgJ;íd#}J*rif.'.-,?í:
íöldet m{ivelj enek. Annak sin cs ón iem úiáx iíaii ;; Üáj; ; ;.i;; "É

{5 rik napjái kirándulás keiatében úúdi;itiai] Í i'opi.É"tai iu;r;i;t;
lTl|1p,e,c!§ llündemól_minél clőbb.jclentést hüIdjenclihir. taniótu'[5.c-lö§ógü§höz, a középfoktl _és középiskoták igazgatóí pcdig bcte§iétr
Jelentóstrket az iskoja évkönyv_ébti é* "z' kTrlaíéÜttTÜieÍar Öi.r:készmozgalomhoz (V., Nagy Sindor-utiá 6)t 

--'-- '

, D9 ez nem elég, Arról is gondoskodnunk kell. hosy ezeka fészkcló bokrok jól eldugott, védett helyeken lepienek]'Evée-
ből egész ültctvényeket kell létesítenünk. Nemcsali'rendszerteli-
nüI ültetett egy§oros sövények, garádok, é16 kerítések szüksése_
sek a madarak költésének biztosítására, hanem tcrvszerúen ül"te-tltt csalitok, Úgynevezctt remizek, azaz bivőhelvek is keileneh,
Enuek miotáját a kóvetkezö ábra mutatja.
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Lebberc*iíisi..*Itt volt egp koltlus, otlloütnm no}l u. ma-
radók lovent és Dó§i a,dtau g8y peugót ts.

C*orM*apamneelwh: - Mg§eite a leveott
Lebbanca: - Mggl
,Cwrkécaprancrrtoh: - §o rtLor me86rógmolte n peusöt.

,',, UJ' ' 
l

j","

§',,
§&€7,{-| 

"l;/ Á\l' t.l .l

'*§{"/:>/,<-

(}aarkássparane*&olt; * ngyelíótek
ngüvec h*lyon ttny&ztL.

üínega Laaí: ̂ - §§r,e. Béle bóssi,
alakj,tr lg.

t.
,l

{"ne,
A Mllrrvsr a.ó*fkórztnozgirlonr hlv. tnllla, ]tttÉJtlcnik,hbvotrtu kétrztr. Kxdjr t
uagyii-r Csurlt.zrror44alntn, ,\ szrrLerrllrórt d,* a ltirrdrirórl Nr,ltrfrt,"llitror rlt

A Malyar Cr*rk§*r d§flretégi óre'{.§ü p*n§ö.{§gy&r-
rzcrbci iküldondő be t} V§llat*toltnak, to3l rrwnélytk*tk cgy- évrc {0 pcngö. G3yt* tl§m {rg §0 flllér,
A omtAtíhaf,ók'o. csokkszó uilu §zúm:r: §1.42{-{, §lerkeset6ld,§'é* klaththlvatal:
iiÜri,ipiit, r-, }ilgy-§r'rnrlor,u, lt" {:$srki§*h§ai tÉlüírrft 1l.t*2.:}1 t'l* 1l§ -*7?§,

Forr{r Hyomdal Mlllntéxgt §r Klgdóv*ilrl*t ft""T. rnólynícmilrxn' Budapclt, Vll, Dohány,utcr 12,

É§§. e §omlra osa&

alórt van cssrnyö

§i'>:
!,

;' í\i \*
' ,f
:i
i!i,i
]j

i

}í§T,YIm{§K ííI§"!]Ja§ :
Pityu lJeütes há.tr&t epnr ía,rka*kut,ya elól"
* iVg ts§ * It&toritott* őt s. gazd*.Jg. * §am l&totl, rnilygrr

bnr&teáBogg,rl egót$lja e íarkát,t
Piág*, * Igon &m, itg glöl nrorog é§ ón nnm tuilom, ms,

tyiLrrek l,i&yjg}.

, 7l t
l

A clkórlát régóta lsmerlk, de nem sokan tud|ák,
hogy ebból a növénybül, helyesebb€n §nn€k 8
gyökeréból készül röbb mlnt l00 erztendete a

mlndcnkl által |ólirmert

FRAN C K
CI KÓRIÁKÁVÉ
Hlndennapl kávánkban naponti atlt lunkr.
kertil, nem árt tchlt, ha mcglsmerJük mag& a
növényt ls s fqlalkozunk annlktcrmelérével. Mlé§
m§nd|uk, hogy aranpt .ér a gudának t ctkórl* l

Mert

A ctKóRtA TERMEiÉSE A GAZDÁNAK MINDEN-
KoR HA§zNoT HAJToTT ,

és pcdlg ltért, mert i
l. |ó termósgket gd s |ó beváltáel árr ntcllctt

ósszel mlndenkor kornoly iimcg kcrül a
gazda kczébe,

2. i klgzedett gyökérról tevágott É| és clkórla
levélzete órtékes takarmány & mlnd§n
állat szívesen mcge§zl,

3. a cl-kórta jó elóvcteményc a brlzánrk és
árpának,

.l. mlután kapás növény, horzáeegfti r grzdót
ahhoz, hogy *la|ából a gyomot irtr*,

5. általában nln€€n sem állatl, senr növényl
kártcvó;e, tehát a terme!ége nrlndcnkor
blztos,

ó. mlután szcrzödés alaplán termeli a gezda,
beváltásl ára mlndenkor elóre meghatáro,
zott § í3y a leszállításkor nem érlk mG8,
lcpetések a gazdát,

7. termelégc n€m láf nagyobb munkávöl, mlnt
birmelylk kapás növény termeltre.

TERMELJÜNK TEHÁT clKÓRlÁT!
Mindenki, aklt érdekel, kérJentermel§sl ritmutetót !

Gupán egy levelez6lapot kell írnla r követkczö
clmre :

FRANcK KÁYÉ§uERMÜvrx ftT",T§RMELÉ§! o§zTÁLYA
BUDAPE§T ll3, Po§TAaÓK §

s azonnal megküldJük képes te rmelési titmutatónkat.

A *ikórlg veté§éhéz a vetőmagot m§rsékelt áron
adjuk, vetögépet és vetőembert díjmcntcen kül-
dünk. Megáunkáló szer*zámok kölcsönadá*ával is
lgyekszünk segítenl §uon t grzdán, aklnek arrt- 

szüksége van, illetve, akl ilyent tőlünk kér.

í,i§



MlT MESEL A GUBACS?
Mi is tulajdonltéppen a gubacs (,,susk'a")?
Egy éppen itt hever íróasztalomon. Mégkísérlenr

leírni. Csak annyit bocsátok még előre, hogy a kérdé-
ses suskát egy kocsányos tölgyr6l (Quercus Peduncu-
lata) törtem le és azt a Cynips Hungarica nevü darázs
okozta szúrásával.

A kérdéses suska alakja csaknem tökéletcs gotyó.
Csak ott dudorodik ki némileg, ahol az ággat édnt[(e-
zctt. Elég szép példány; átrnéröje lcörübclül }iárom
centiméter, §zíne barna. §elüetén itt-ott tompa ki-
emelkcdéselt vannalt, mint a hold heg7ei. l

Most fölvágom, Belü vörösesbarna, Közepén ki-
t siny kamra helyezkedik el. Benne apró golyócska.
Megmondom előre: ennek biztosíta§ára született aa
cgész gubacs. Ez a gubacsdarazs petéje, Igaz, itt már
báb-állapotban. Ezt is felvágom. Ányaga kemény,
Olyan pattanó hanggal nyílik fel, a kés pengéje alatt,
mint amikor a gyerek amerikai mogyorót roppant ozét
ujjai között. Beltit apró, sárga kukacot találunk. Ketté-
métszette a bicska, 

- Neki már mindegy, rlryi* mcg-
zavartuk álmát.

Hát ilyen a gubacs. Sok titokzatosság van benne:
Hogyan keletkezett? Miórt? Ho5yarr kerüt belé a ket-
tós}urokban szunnyadó b&b? Ugyan minek az álc&ja?
És hopanr jön ki btirtönéM!, amcly bölcsője egyben?
Csupa rejtély. Csupa érdekesseg. Cbupa izgató ter-
m*szetrajzi probléma.

Nem esoda, hogy a glbacs már a természettudo-
mányok hainalán is-Üsatú a tudósok elméiét. Elsö ne-
ueseÜb teimészettani -írónk, Apáczay Csere János
{l625*1659.i is megemlékezik róIa, Á XVI. század
babonás voltára és a kor természetismeret-hiányára jel,
lcmaö, amit mond. §zerinte, ha a gubacsban le5yet ta-
láIunk, az háborrlt hoz. }ía pókot, pestisjárványt jelez.
Ha pedig hangyát. kétségtelen, báború lesz abban az
esztendöben,

Hosszú idönek kellett eltelnie, míg a gubacsdarazs
müvét me§fosztottak ütokzatos jövendómondó voltától.
Helyette inaradt a tiszta tudomány, amely azonban
nem kevesbbé é,rdekes és ami a fö: igaz.

Hosv,an keletkezik a Eubacs? A tcrm&zetnek ezt a
titkát M"árcello Malpighi Teste meg először {l867-ben).
ő fisyelte mcg, hokyan száll a rügyre a gubacsdarazs
és Úgyan toíja béie petéiét. Ez a megfigyel& indí,
totta e[ helyes úton a tudósokat.

, Az e}őbbiekben ernlltettem már, bogy a suska a
gubacsdarázs (Cynipidae) petéjének megóvasára k_elet,
kezik. A ténvkedés fontossásáhoa mérten, az áll;at e
munkában ro'ppant gondosan-jar el. Ezt mind e kér,
déssel foglalkÖzott túdós egybóhaygzőa_lt áltítja. írják,
szinte izgatottan szaladgál percekig fel-alá az őgon,
majd hoizákezd a petézéshei. Ez gyakran ónikig tarü
, A gubacsdarázs fajok szerirrt má§ ó§ más fába pc-

tézilc. §zt gohasem téieszti el. Az ember könnyen össze-
téveszt lcét hagouló fát. Ez a kis állat soha. ]

Á pete lerakása után megindul a titokzatos folya-
mat a növényben Nem tudjuk, a gubacsdarázs szrlrá-
sának batásáia-e, vagy pedig: a kikclö álca működesé-
neld követkcztében indÜl-c meg a gubacr képz6dése,
,Annyi biz!o*, bogy az izgatott ponton birtelen meg-
gyorsul a nedvkcring:és. Ennek kövctkcáében az ott
lévó sejtek gyors fejlöd&be kezdenck, miközben a nö-
vény fölveszi a gubacs jellegzctcs alakját. A gubao-
csal párhuzamo§an fejlödik a datázs álcája is. Amikor
peüg eléri a megfelclö nagyságot" bebábozódik. (Eb-
ben az állapotban volt a mi kísérleti példányunk is.)
Ilyenkor a $lbacs elszárad (,,megérik") és többnyire
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*,,"., Bölcsóbáza
azonban továbbra is hüségesen védi minden viozontag-
sággal szembcn.

Egy nap azután felóbred a kis tetszhalott, Hossza*
rnunka után kirária a Eubac§ kcménv falát & kibúiik.
Né}ráuy pcrcig tá]ékozóáik a szimáÁ ismeretlen vilás-
barr" tisztogatja magát; azután fclrepül, hog:y foly-
tassa elódei küönös életét, ahog:yan a Teremt6 meg-
szabta.

Cikkcm elején kérdést vetettern fel. Most més több
kérdés áll elöttiink, Més küönösebbé vált bizonyós vo-
natkozásokban a természet e kíiüöniis gyermeke. Köny-
veket lrtak már a nrbaedarázsól. Tzámtalan tudbs
brlvárkodott ezcn a t?rcn. És még mindis számo§ me§-'
fejtetlen titok várja a megoldási e tárggyal kapcsolai-
ban. De amit'tudunk rő|a. az is eléc ahhoz. hoen' cso-
dálattal és imádattal sondoljunk "a termÉsreÍ'bölcs
Igazgatójára, rrtenrc, alii olyeiu csodásan gondoskodik
legkisebb teremtményei fenrimaradá§áíól ii,

T, Szabő Endre



Cserké§lce l§!'
Főcserkész lJrunk parancsdra és szívünk szerint is

tetjes lélekkel klvánunk résztvenni nemzetünlt nagy, hősi
jó munkóJában! Nem hagyjuk abba egyetlen plllanatra
sem q cserkészmunkdt, azonban'emellett mindent meg-
teszilnk, hogy segtthessünk ott, ahol erre alkalom nytlík.
Lehet, hogy Q Haza elszólitja zásztói ald Parancsnok
llratokat, eserkésztisztjeiteítet, szóval mind a csapat-
munka, mind az örsi élet folytatdsa zavarokba ütközik:
T8 ezonblnn - ba leetl - eggedül ie fotg-
tolfúúols c cseríaészrrrrgn§cóú é* ccerFeécz-
őletet! Mellettetek óll és Veletek lesz a Magyar
Cserkész !
. A Píaggor Cserhész ae Orszdgos Parancs-

nokság ktvanságára - amennyiben tdvol vggy meg-
szokott vezetőidtöl és cserkészotthonodtól - ,,dtveszi a
parancsnoksdgot" feletted - és kéthetenkint közli Veled
a cserkésbélet parancsaít, terveket, munkdt ad szdmodra,

tdjékoztat a Mozgatom ezernyi munkósságdról, felfedi előtted cserkészpróbáink tttkuit
és megtanít a természetben való szép étet ezernyi szükséges cstnjdra-binjdra. Szóvol
nem csak parancsnokoddá vdlik dtmenetileg a Nilolgga* Cserleée,z, hanem tovdbbra
is hűséges és becsületes barátod gkar maradni !

t944, mdjus í5-től kezdve a Molggar Ccgrlcész minden Cserkésztestvért

felkeres, aki kénytelen volt eddigi csalddi otthondt elhagyni és vidékre tdyozni.
Alelcor ilso ha eddig nem vott elöfizetője a Wo'ggo,e Ccerí§ész-nek. Parancsnok
Uraitokat megkértük arra, hogy rlzanagra,* !c6zöt§é& uetün§e leüern'Íegí ío'Ír-
afiwleilteE*et és a nem előJizetö cserkészek eímét ts, mivel a lapot ezentitl minden-
kinek arra a clmére akarjak küldeni, ahol jelenleg tartózltodik, Ha azonban tadomd-
sotokra jut, hogy valalci közületek nem kapja a lWcggcrr üserleész-| tartsdtok
cserkészkötelességeteknek, hagy ezt a tényt o,xo,clrlcro.l |eőzöl§étels uelünk (Magyar
Cserkész Budapest, V., Nagy Sdndor-u. 6.) Áll ez mind.en cserkészre, akdrmelyik csa-
patban is dolgozik.

A ftíaggor Cserlcéez az idet nyáron nem ta.rt uakdciót, hanem üaa;vonlciní
E*élslr,e* pontasan negjelenik. Az eddigi csoportosan etöfizetök és az egyéni elö-
fizetök minden íelár nélkül kapjdk új címükre a lapat, azok akik csak erre a fétévre
fizetnek elö kb. az önköltségi áron. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a blaggor
Oger.leócz ezen új kezdeményezése ttem "elöfizető-g!üjtő akció*, hcnem cserkész-
kötelesség és a lapot Fx.ívőlel nélicül rrrírgdenlcine§e rneglcürdrlik - akí
kényteten valt otthonót elhagyni és megszakadt atlandó kapcsolata csapatdvctl _
olcór e3őfizet, o,kőt rrerrr. Azoktól'a fiúktól pedig, akiket közvetlenül ért bomba-
túmadds, nem is fogadjuk el a pénzt, nekik a lapot ingyen küldjük et. Csak attól a
cserkésztől fogadjuk el a 3.- P 6 hónapi elófizetést, aki büszke arra és örö,mmel
viszonozza ezzel azt a sok szépet, amillel eldrasztja öt a Magyar Cserkész.

Cserkésztestvérek ! Segltsétek szemfülesen a ö{crggcrr Cserteészú vatlatt új
szolgdlatanak megvalósiídsdban. A siker Tőtetek is Jügg !

A mellékelt választevelezölapot
azoftftal küldd vissza!

Jó munkd.t klvún:

út ifrAGYÁR c§EaKEsz.
Pele]ös kiadó: Dn §emere Jánoa, - (eréuyi-nyomda, Budapost,


