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Tíexíogasgunfr, esíseolgassun& í
.,A vétlő leszögezte a r,áciiott kiskorirsáBát".
§z,,.gérry v;irtlott. Srl}ra többó rrerrr fog nör,ekedIret,rti.

Yngy itrkáhll sz,ilrelrc§é§, hog"l, rn<ist mítr solra nrtlg ntrttt
iirtlFr,rliirltik ! Hiszen leszögt-.z-íók :r lris,liorírg/lgát" ő niils
lriztos ntlrrt vesu 1rara.lrófo*rílt, lrzórt, htlg.v kibúaza n szö-
r,:l<,-,{ és rrz éictkorti továtlb rílches§eli.

\r'rrla[rtins sajtónyilatliozut, kijtricntés. ruiegl,rnlis
e] ltirn&,,zi]<, szirrte ugytrrrarrtry-i a itlszögezés. ÍJe§zö§ozik l,
neilrzfrt ji'vőjót, aa ájítások szüksé4en voltát" & magyil,r-
xá,8 ,ntlróz lrelyzetót, a cserebo§árkárok na,gy rnértékót,
azi;, bog5, i(is ,TánOs úr:í,ernller* stll., síb. *, ós rrriildtrzt
tlbtlen ii nra,i nolróz vi,láglrnn, $rriiiror szijgtlt rrrég" ztl§}rurr"
t}l,&gíttt iirr,lrt is csak rllvétve }e}rtlt kgtpni. Ntxr is tutl<rrrr
]rir rir a rj ál, art, }io,Ery a n, mi ért szrrliatit, j otib §Ol§ril ó rd.*: tntt§
nyclv Lin kre ei .,leszőgeaés" Si§t-.rit-ltacla,. De n(!nl §ti{gs,ll,,
rtts ég rnég csirk rterrr i§ órte}nrcs }rórr. Kétlzcljétek uragti-
tok e}é, irttrint ergy cscrkészr.tzet{ii iilésclr rrrineleIrki lr:-
saögr,.n: az ö§szt-s irá'k kezéberr kaiarrár:s, ftljlz,l, lriil:iil-v,
n lzöE trle§ ,í rtrrn-től félrrréitlri§, ki }r<rtrl, l§,rorct,i,l .ll(}ln,
ezt it, za,r,tt,rrrs ós íeliinúd'l:vr*v,tó kr!l"i,:t legn}írbh it cst,rké-
szck tro }raszrrril,ják !

]I c g dlla.p i-t, i; i i ele nt, k i tiui.l t ű n. i t., l; il :u ila-t l; o z I ct {. k i-
rnrntd, neghqíároz, kiirül.ír, allt.lt<bol , (lhal:úrt,e - lletrl
lri;z.eru, hrlgy ezek kijuú]' t"z isék kiiziit egy-lrEy ki ltr
sc§ítene. valahányszo,r ,,le akatsz rziigtzni". Azt pcd.ig"
]iogy ,,ltrszij8ezte rriagát". iiz i[ rtiítA},íl1, fiú. akjri.rlr rrlílg
hitl, van, llecsülctt,selt, Így nrrilrt[,i* nrcH:,,hitet l,ttt,"
(trl. a cserl<éotzr,sztltel rrrcllett)!' il'éau te ix lr,i]tt,l, lrrryirnl,t,lve,l nicllt,t,t Ó:l ltult!.roerJ ,,l.,

lroEy beszórlerl ti szta rrtagyirrsii [,,át_ iT leg(irrötl,
*

A hi nyolcarlik ginrrtáz,irrnrba jírr, a, gonrlolkotiástarr,
ban tarruljil- ho8y a hci;vt,:ltu kör,t,tjirlztetések egyik
forrirsa. ü ,,llost hoc, {jrg:O 1lrolrter ,[trlr:", ,&7,a7, arniktlr llat
}rissziik, lrogy vnl.nrní aaé,rt, rllort (|§y, nrrirsik t]olognál
későtrbi, olrcaatlr is arrrtnk a k*yáblri ritrJ,rrEnak. Fla azt,
ltrlE}" tegnap siií,öti il nilp, liel:irNi}lpn követkeatetóssel
aziir,l kniresolorrt (issze. ltoBy nta, r}edi8 e§ik az esö, akkrrr i(árpátí órrrcrnek.

t { Iitm|akli teltl, }

világosa,n órtelmet}enséget sütiiiiem ki, iriszen *.felől
& n&p móg nra is raéryoghatrlil. nz égcn.Amit azonba,n íey tarruiirí}k a közérlis,liolá,lran, n.
u_lag},ar pnrasz.t lriztos ógzjítrásrr réstdl fo§va ttrCjl.
§em is utondja soha aa oklratározói rrrellékrriirnslat tie-
jén_.azt, hogy ,,urirrtárr"; haltem rnigdig a,zt, ht;gy. ,,rrri-
vel", urert az első í,clőha,táronő, cte a. prásodl}r o&liatáionó
kőtőaző. An íntelli g ens _ oszt,lilynak kellett jör,,ilie, hogy
ezt a cstlclahogár értelnri ]<éptelcnségct ticoltsa rrvÖ}-
vünkbe...'Miutárr.a gyüruölcs'egészségtrs. eg:-iinb glvü-
trrölcsőt". }Iát ebből a rorrrlailán és'értelwcs magyar
észjárás éprren ,lda kövctkeatetue. hoc§ ..lrkkor oótlirc
már rre együrrk!" Mi:r|, }ra ,,nrirltárr'", trkkor uiár ÜtáriÖ,va,gyunk' a, gyünröles, egészséges voltána,k, rnegszünt az,
már, mivéírre is ennők?

Mondat elején rncllékrrron,tlat szokta az trkeit közöini,
kezdd hát ,nrive!1'1lel vagy ,,nrinthi]gy"-g}-&l,. Ha ar,
okot rrtóblr közlöd, lehet szó mtllékrrroltdaiiól, akkor a
,,mivol"-en és,,rnintlto§y'lrrn lrívü1,,arnettlryibtln"-ne,l
is nrrr,§_],ará.?;haí3z, de t,z nem annyira ok}ratli,rc,zó, lnint
inkábh rrragya,rázó; ha pe<l.ig rntllórenrlel(i lr szerkcz.et,
nc f<,lejtsd egyszerre kjveszőféllle került jó ,.Irlcrt" sza-
'""Hl'r"' kcvés ,rolt az enniva,ló, összólilr irúztuk a
na<lrásszí jai'J,

,,bíirrthogy ez á pirrnök úlra, tartozik, jelentsük
neki".

,,Te rn,égy ki őrsé8rr, miv+] Jancsinak fá,i a iába""
.,A ntennyigégtan forrtcrx *lntáy§y, nmtlrln_r:ihen Eótl-

rlolkrlclágunhat világoilsá teszi."
,,Nctrl jóvök irie tiitlbct, rtllnthr:gy rosszul fot*adta-

tOlr."
,,§zcretern a l\{;rgl,x.1 Cscrkészt, rncrt igazi mágy;11,

sr.irllern srigárzík beiőlrl,"
Érzerl, nrilyen. suták 1,olnár:ak r: tnr:rnd;r ok ,,mi-

utúlt"-na.l?
, ,,líirrl,dn kitütöit & nal}r ililrujtunk n saahil,ll ]eve-
hőre""-,.l{irrtán 

"iói betaktrózilrnk, rné}:r*n elalrrdtu*k"'
.ll3'trnkrrr van a ,,ruir,ltán" helYén' 

,,lrirh, űyijr!]u

$ "'.,"(i

e"
ir§id.i & §í,

Hyirí*k e §?erjyóbrc ',
! ,l;!.!n|ü!t!i Irh,. )
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finc,őgflftíá,ztinft - ű íatárl-ftáqÁ ftihB
riúk olvassátok biiszke örömmel a Főcserkész

Urunkat méltató hivatalos közlernényt! Medtsetek
diadalmas erőt'ezekból a sorokból mindennapi munká-
tokhoz és a mai kemény idők megpróbáltatásaihoz.
A magyar cserkészek ezreinek büszke szeretete és irruija
kíséri a Tatár-hágó hősét dicsőséges hadirltjain, aki
minden megbízásában példát mutatott eddig is egész
éle iében.

,,A történelett, számontartja: hányadik szabadság-
llarcót aíaja a nemzet.

Áz orasz ímPerialista töreh,aésekhel szemben a
h,armadikat, Előszőr 1849-ben taPasta és ülta hazánk
föIdiét és áld,ozatul adtuk Petőíi Sándort is.

lylost ismét a határoh előtt sűr{isöd,nek Istent rum
i,sr*l,ő, tömött soraih. Isrűt szabadsúgh,arcot kell uta-
rlwlk ucliih, hagy ezeréues földünket, hesertes uerej-
tókkel magáztatott göröngyeinhet becsülottel m.egtart-
lmssuh..

A Tatúr-hdgó előtt tíz napon át tornbalt a legaé-
resebb csata. EuróPa rúnd,enre elszánt Batu Rhánja,
a xlörös car ezen a íöldön, is uralkodni akart.

Itthon, ahol a légitúmadásoh sőtét gondjaiual, a
mind,ennaPi henyér aereitékes nzegteremtéshlel aan

.t-É- -!UYtJ tilftt|'-

szANTAs
ltt az ideje, hogy a gazda előszedje az ekét, nagyot

fohászkodjék és keményen megmarkolva az ekeszarvát,
belehasítson a fekete rögbe . . . lgy megy ez már sok ezer
esztendő óta és így fog ez menni még sok ezer esztendőn át"
Az eke formála, megépítése változhatik, módosulhat, a lé-
nyeg azonban marad. Aki vetni és aratni akar, aki termelni
akar, annak keményen meg kell dolgoznia érte, Nem lehet
kényelmesen pipálva és szunyókálva várni, amíg a gabona
magától megterem ! A gazda arca vereJtékével dolgozik
meg érte és ez a verejték szenteli meg már csírájában a
rnlndennapi kenyeret !' Aki eredményt akar elérni, aki termelni, alkotni akar,
szépet, nagyot, szentet: annak számolni kell azzal, hogy
kemény munka vár reá" Az ne számoljon kényelmes, puhá
élettel, az ne reméljen pihenést, az ne gondoljon tétlen
nyugalornra ! De tudja azt is, hogy ez az igazi szép férfiélet,
értékes élet, rnegszentelt élet ! Erre a munkára készüljünk
mosr íel az új munkaév elején, szorítsunk etyet a derék-
szíjon, hívjuk segítségül az arams Urát és ragadjuk meg
kennényen az ekeszarvát. - y.

elfoglalua a ?larnzet,'d,öbbenten eszmélt sorsa új for-
dulőtfua: itt a hartnaük szabadságharc, amelyet min-
denáron, mpg, kell nyernie, trurt a csata elaesztésa
egyet jeletúene a aégső Pusztulással.

A Tatdr-hágó szikláit ezehben a uéres és kegyetlen
napohban csallaiai élén egy hallgatag, fegyelmnzettcn
mágábanéző, félelmst és rugalkuuóst rum iururő férfí
aéite: ütéz Kisbarnaki, Farhas Ferenc altábornagy. ^.

J,teki köszönheti, a narnzet, hogy az arszúg belső.
útiait 1849 és 1914 tele után,nern szaggatjáh újbót az
orosz ahnák és gránátoh tízezreí.

Delatyl, Dóra, larenrcze, Jtmrta,'Mí.kulintzin
látták ezt a íníit harcolni,, Parancsokat űni, támad,ní,
aédeni. egyaránt.'Milnd.i.g és mi,nQenüt ott volt az első
tűzuonalban, Bátoútott és Péld,ár mutatott.

Törrsszállása seln igyekezett az első vonal akna-
tüzénpk poklától tdaolabbí és biztonságosabb terepet
v álas ztani. S zeméIy e s en aállalta katoruü s or s át, har colt,
uezetett és aégüI is tíznaPi, ha.lálos arejű csata után
megáIlította az ázsiai acéLíalat, itt-ott be ís horpasz-
totta és mcgmcntette a hdgót, amelyen a aörös haláI
akar t á,ta s onni' fuí a gy ar or szágr a,

Büszkeségünk 
-lett, erőik, uédelmpzőnh és minta,

lrépünk.'



A KEcsKEMEn l{ovlüt]soK
Nóhány évvel oaelőtt a plarteta atyák

váoi könyvt&rában kutattam. §okat

Nagyon rzorotto a könyvekot. A hatal_
moe könyvtár mínden könyve szinte a
toetvóro volt. ceak rá-rámutatott scy-
ogy könyvro és íeltórult előttgm a múlt
mlndon szópeó8e.

Nagytudású, eokat látott, tapasztalt
. embor volt a pátor. Örog volt, ngg:yon

örog:.;. !]sytk ogío, szintóu a ]<önyr-' t6rban ültünk, a rond 1848. óvi nóvíá-
rát tauulmónyoztarn. §zóp sorjábau az
akkorl pótorek uovo, aztán a rend íio-
tauall a novialusok,

Mltor azolban a kövotkoző óvek nóv-
sorát nóztgm, észrgvettem, hogy nom
találom bennük az l8lE-barr szeropolt
novlolusok neveit..- Oábor atyá.rn - kórdoztgm az őaz-
baJrl pátort, * mi az oka onnok?

Az ürog hosgzasan ráru nózott ezolíd,
tók gzomgtvol, aztán mosólni kezdott ...' Verőíónyge, szóp szeptemberi nap, volt. A felhőtlen kók magaeból szét-
áradó naptóny bőven öntötte sugaralt
§eoskgrnót várogára. Az arauyos nap-
sugorak bokukkantfrttak a plnrlsta,no.
vloiurok ablakajn s osalosatták ki a
szabadbg &u ür Jövontlő munkásalt.A novlolugok magistorilk, Mannhard,
Iguáo vozetógóvgl, klt maguk között
verotottol osak Násl báoeina& nevoztek,
eótáJukra inilultak.* DJ, de kihaltak ma az utoák! *
szólt Náot bóogi, mtközben a v6sórtór-\ leló lrányitotta }óptgtt, A tór íoló kö-

]uolodvo mór mossziröl látták, hosy ,a
tóren vnlaml különöe dolog íolylk. }íert
Jóllehot uom volt vásár,'a tór mógír
tele volt emberekkol és közben-közbou'
zúgó óljon kióltáeok bangzottnk lol.

- Mi törtóntk ott, Magtster úr. ké-
. Ten! - kórdé a mollgttg haladó leg.. líJabb novtclrrs, a kls Czuozor Ferko.* úEy hallottam nagy bosaódet, tar-

tanak ott ma détután.
E kiJzbon a tórrg érkoztok.

,\- és Rzon ogy, sápadt arcú, tokotehajú,
körszakállae íórfl beszólt. 'A kigpapok
kír,ónosian hallgatták, Éreztók, }rogy a. *zónok szavai móly nyomot hagyna,k
szlvükben, de a Jövendót móg ngru goJ-'
totték. Sosy ts sojthettók rolna.

tiem hallottók az og6sz boszódet, osak,a vógiót, de amit hallotta'k, az nekik
elós volt.,0lé8: volt ahhoz, hogy tángla

\ ,lobbantsa tfjú szivüket

,zónk ösl hatórai lángokbau állnak., Akikot , eddis becsültünk, koblünkro

máu, szótlanul n6ztok egymósra. §zo-
mük orillogott, tle 'oeryikük sem szólt.

-- Ki volt a szónok! - kérdozto Yaló
Alfréd, a lecidősobb, a genior,

Kosguth Lajos válaezolt &
maglator. §átoralJarlJhelyen tanítvá-
nyom volt. Em... !óú kt gondc'lte,
bo§y ilyen na8iy ombor lesz belöle.
Minigztor. .. Mogt a baza vódglmét í,rá-
nyítJa. Mort 'blzony fiaim, nagy tlol,-
gok előtt állunk.

- No ós most hóbonl losz? * kér-
deztók.

- }tár van ls. Dunántúl szembon á1-
lanak ggymással Jel}aeich ós a magTat
haderó. Úgy hallom Jollasioh Fehórr,ór
íoló tart. HeJ, fiaim, nebéz időknek
nózünk elóbo.

Otthon izgatoitan társyalták meg 8
hallottakgt ós fontol§attá.k a lehotősó-
gokgt. A szíkla ott pislo§ott mlntle8yl-
tük lolkóbeu, oeok fel kouett szitani., ú.

Mtlltak a napok, a botek... Bekö-
szöntött a tól.

.A. novlclátugban órezhotővó vált &
nyugtalanság, Egyro-má*ra órkeztek a
bírok, melyekot hol itt, hol ott hailottak.

Karáosony ie boköezöntött. A ezont
€§tóu, v&c§ora közbou folállott az ősu
Boator ós boszólnl kezdoüt. Búcsúzótt
bárom liatal tanórtól, klk máenap olln-
dulnak. Mennek Erdólybo, Bom sero-
góboz.

A btlosrlra a ítatalok oelllogó §zommel
nóztek ogymósra. Tuilták már mit íoB-
n&k úonnl, tuiltók nár, hory mit koll
tountök. }dlnrluyójan Va}óra nóztok, ö
volt a senlor, yaló lel,dllott éa bealélt,
Ktplrult arccal, ca1,1,1,ogó eee.mntel aa
asptal, eIé dllott ée íuu ezólt:

- Bzeretett ll,eotor rlr! Kossuth be-
tzódének ezaval elbintettók a magot
szívünkbe, ki ezt ki&ltottal Yoszólybon
a haza! §z a mag uőtt-rrőtt, lomboso-
doit szlvünkbou g Reotor úr glőbbi sza-
valra, ,,ho§y ha elóg fiatal voina, mn§a
le glmerr'ne sogÉteni, bátorítani, vígasz.
ta,lnl a küzdőket" - szívünk megtellett,A bazp lrJv bennünkot is, uino* nyu-
galnrunk. EjJel íosyvorek zörgésórg, a
haldoklók áaJgatáeóra óbredek, niuos

':,*

nyugtom. Valnmí vonz, űz, á.rnyak in.
togetrtek e ozt kiáltják folóur: a haza
veszólybon! Tostvóroid v(lreznck s tc.
tétlenkotlol?! És ig_\, vagyuuk mintl-
nyá jarr.

Atyánk, engodjen el, bcnnüukot ls
holnap o prolosszor urakk*l! A szalrarl,-
ságot hartlaroean kir,ír,jtrk ris röritlesen .
vlssztóriink -- hiezem! Átyárrk ensed-
Jen tts áldjon mog benrriinkct!
A noviclusok nrind íelálltak ég oda-

tórdeltek az őga Becttlr elé. ís az ad-
gastyán kiirrrryes, jósógost gzemót s?,
ógrtl emelve osak enn§lt nrorrdrrttl* Áldjorr ós őrizzeu. mcg beun§ték€t
a }íirrrlenható örök Istonl

Másnap m6r iiros volt a nolictátus
s otlabentr a kis kópolnábarr n jó §óci l
báesi körrnyes szommel imótlkozta;

,,örizd mog l]ram rr, távoltovóket!
örizd meg a To szdlgriídat, akik Ben],,
nod bíznak!"

,l.

Az tdő keroke p€üc rohant olőre.
Múlt aa idő óo röpiilt, mlnt valami rö:
vitl, szóp ólom. A szabadeág napja ma-
gasra há§ott az ógen" hogy annál söté-
tobb legyen az oljöventlő óJtszaka,

*|

A szabadsó§ napja teáldozóban volt.Á főr,órog osztrák kézbon. A haileereg
}örüIvóvo osztráklól, orosztól. Kocske.
méten is osztrák katouasá§ v'olt olazói! .

lásolva. }íély lovgrtség uralkotlott &
vórogon, senkl sem tudott bizonyosat.
Azt__tudták, bogy a szebadság óraJa le:.
Jóróban vau, ogak azt nem tuilták, hónf'.
poro van móg hátratl

|N.

Zlvataros, söt6t augusztusl oste volt.
Az egot nghóz folhők borltottók. Crak
nóha bukkant ki közülük a, lrotd bato-
vány kópe. Az utoák kihattak, tiltvavolt kilono óra után az utcá}on mrr.
tatkozni.

Iíirlog szélruham száguldott végl§ a
városon. }íg8-mográzta a .fákat, melyek
sirtak, jajgattak, ,íürrt velemi str6, pa.
ngezkodó czáJ. t

Á rendlróz ebirdlőjébon nyomo{t volt:
a harrgulat. Vaosora után voltak a tl&-
terok, Gyóren folyt a szó, nreg-megakad,t
a tárgolgás, nbgyokat hnllgattak s
llyenkor csak ogy-ogy §óhaj törto üeg
a csendet.

öleltük,,rabolva, gyilkolva törngk ránk.
A délv§ókon halomra syílkolják vó-

, reinket.
Do oz móg nom olégl ceászári hadvo-

zérok vezetik az omborl ntvoltukból kt-
votkőzött bordákat. És a osószárl ud-
Ter ozt tétlonül nózi, uom sogit, m€tt
rrem is akar eogítenl!

És Te Iston, népek rstene, nyugosz_
nak villáma,id? Ngm! Te ae igazság
Istono 'vng:r s menuykövotil lg ,fognak

' csaprrt o hóhórokral
. Ébretlj, magyar uóp! BogadJ fogyvort

hazád, 6ilggauyád, véilolmóre! rsteu mol-
lettod ya;trt Polgárok! Voszélyben &
haza!

Egotvgrö óUenzóe feJezte be a ezónok
boezédét. §zótlanul ós klpírult arooal
ballsattá,k a klspapok a beszódet g

nrost ho§y bofejezto, most ls o§ek né-

2



D$yaagrre csgk heves esen§etóe rázta
ío1 őket osendgs merenséeükból.
- YaJJon kI jöhei llyenkor hozzánk,

llyen ttlalrnas időbent - kórdezte &
Beator.

Nemsokóra János }tgesttó tegtvértöl
tómogatva e8iy poro§, tópott honvód-
ruháJú, ílatalembgr támolygott be a2
aJtón s a lesközelebbl szókbe ro8yott.
- Czuezor Forl! Te vagy aztl - hl-

áltott fel az egylk atya ijedten, mtköz-
bon lelemelto &z öggzeroakadt flatelem.
ber tejét. - Flam te vótzel! Ml van
veletl! Eogr kerülgz ldel Beeaéljl Yt-
gyük lel o betesszobábal Majd ott el-
rhondasz mlnderrtl - röpköiltek az lz-
8ietott gzayak s aztán esendeeen lelvtt.
ték a kte Torkót a bete§gzobóba.

*
l'ehér furon nyugodott a beteg. í,áatól

uegtört gasmát a körülötto Állókro emelí
c halkan, lzaggetottan beszélnl kozd:

- Mlnden elveszettl Górgey három
nappal ezelőtt lerakta a leg7vert Vtló-
gosnál, A ma8yar honvódeket besotoa-tÁk a,?. ogztrók hadseregbe óe viszik
óket messae lde§enbe. §tummert óo en-gem lg beeoroztak. Nem maradtunk,
rrem tudunh maradnl... nem akartunk.
Megszöktünh... éezrevettek... utánuuk
lóttek. §tummet ott maradt ... halva.
ong:om ls me8lőttok. ..A bete$ szeval nebezen üirtek elő
no8gyötört mellóből, mlnd gza§gatoi-
tabban Jöttek aJkáro a gzovak.

vVVvVwVVvvVVYYYY

- Fry víamosá,sban tojtőutem el 68y
naplg 

" .. oztón bóvónazorogtam ogy
közelt fatuba.. . €8y Jóezivú pare§zt-
gaztle hozott el szekerén reJto8i€tyo eu
ottonl plébónos kérésóre Kecgkemót ha-
tórótg .. . onnen mag:Ám vánszorogtam
el tdóts... hosy mé§ egy§aer laesem
a Bzor§tot cgendes hajlókát... ahol
olyan boldog voltam...
A beteg hosszasan ballgatott... Ar-

oán láarózsók virultak, ezemel 
'ov&fo-§on oslllogtak. Látnl. érezni lehetett,

bogí a tönyörtelen kaezás már az ágy
ezólóre telopodett.

- Térealm htvnakt A keoakemétl no-
vlclusok! Tlzenketten mentünk el lnnen
a gzont falok közttl ... tltenegyen már
ezebb hazába költöztek... ón va8yok az
utolgó. Ok ott haltak me3 a. os&tame-
zön.,. én nem érhetíem m68: out...
gze8Óny Bem apó, de ezeretett bennün-
ket .. . a keoskemétl novlelucokat...
noklk már Jó, nem érhették meg bukó-
sunLat! ...

Nébány c§epp bott öntöítek & crer€-
pes ajkal köaé ...
- Való és lbdor Ptsktnél esett el

mtndJárt az eleJón... Gerzaóny és Po-
lotay Na§yezebennél... Oregorlog Oyu-
lafehérvárnól... Obdcrgchalek ós Eor-
váth Bracsónál ... §órmáq Molnór, Léb
§egcgvárnól... ott phol Petőttnk titnt
el ... Mtnd-mlnd elmentok... ogak ón
nem rnehettem el velük.. .

YVYVYVVYvVVY

' Nóbány porol§ uyugoalte[ íokszik"
Aztán hirtelen felül aa ágyá.ba,n:

- í'lúk, tegtvórelm, n€ elesaetok....
vórJntok... mogyek... ng hMyjatok
lttt .. . nem moradhatok itt egyedül. . .piros, meleg vérátadat tört eló torkó-
ból... vlsszehenyatlott párnólra l lelke,
tlszta lehór lelke egyesült Teremt6jével.
La atyók megrendülve, némán, ,a-

}o§va tórdeltók körül az ósynt és hal-
kan elkezrltók a balottok zgoloz;m&Játl

,Bequlem aetertriln dona ei Domlue!
Et lux perpotur luceat ei! .. .

*

§okáts,üallcattunk... Aztón §okóre
mestörtom, a oeendetl

- Atyám, lomerte ttlán őkett Vagy,
valaklt az akkorlak köaült

"{.z öro8 nagy kört lrt-le hezével ée
czlnte n köuyvekhez booaólve nondta:

Flam. aktk etmentok közülllnk,
azok ltt vannok mtntli$ velürrb, lröri!-
lötttink... osek óroznl kell őket. A uult
nom, holt me8:, ttt vagpunk benne, ltt
van körülöttünk... a könyvoknek lel-
kük van, aeak bogaélnl koll iudnl ve-
lük... Nekem sokat,. na8yon eokot mo-
cólnek ezek a könyvek... ha ezereted, a
könyveket, eljön az ldő, mlkor néaed ig
sokat-sokat fo8nak mesólnl., " c§ek
hallgasd, Jól nylsd kl a lüledet .., Bl-
kor mogsaólal a csenal óg a törtóirolem.
boszólni kearl . .. a Történelem.

Dondsza íerenc dr,

Ite0lonilult a lec§kelníli üreu templom nilOy harilnuiil...
szélt o íiúkhoz, elójiik tárta eaive llln-
üen gzpretetét.

^v 
eerybegyúlt őrsvozetől tóbornek

utoljóra a Püspök Atya besaólt. Há}ót
adlam a jó letennet, hotly rlem utóna
kellett nóhÁn! 8z&va§ köszöntörnet el-
mondarrl, rueri uByRrr nrrj, hatáet órbet-
tek r.olna eI az én szgluim aa ö csupa
sziv bcszóda rrtáx?

Kiesl errerkészek köótt a Pürspök
Atya . . . llosolysó areo, meleE hangju
fololdottg a rrrage derüg lelkóbe a nrl
fliaink lelkét. Nehóz, eúlyos hirataga
közbcn tís olían fiatdnak érzi lelkót,
mlnt az elötte ülő esetkészíiúkó, mond-
jon akármit ls a füredl orvogprofesszor.
Ég ml mlndannylan rlgy óreztük, hogl'
lelko valóban írlsg, fiatal, csclekr-ő, aki-
től mós rrr,l, vezetők is, polalát vehetünk.
Szerinto a lólek f,iatalsása mogórizhető.
mert:,,Az ember óvei nör,ekodhetrrek,
do a lóiek rrem öregerlik, ha meguarad
Itten kegyelmében,"

A ltírk e§y *zép nótóval köszönték a
ezíl,e* bgsréilet. A Piispök Atya pedlg
mcrkérdezte. lgrne,rik-e, tudjók-e aat a
szép nótet, anrelylk úsy kezdiidik:
.Mcskondrr|t a keegkemótl örcg tcmplorn
nagy harangJa., ."

Bizony rrem trrtltuk, do lgértiik, hrr§y
majd mestanrrljut, ór piispiik §tya
mnga tanltott meB ró mindrrtrrry,iurrknt.
Do szép lohet, arnlkor a niso rószcit
ónekll... Olyan szópen énekel é,s a da-
lolás köaben egószen ér vó§leg a nriónk
1ett. AlföIrli maFJ,ar szívc, sziilő\,riroe.t
nótáit nrlnrl-nrintl életrc hitta aJkun-
kon. Daloltak a estrkósz;ek. a vczetők
és énokiiket egcnrler*, nrosolygtis rlerűvel,
irányltottn o, aki rninrlen nótánkkal
sziilóvárolínak, Kec-skemétnek, az Al,
fiiltlnek rl}og a Tiszának kiilrlttl iidvöz-
J.etilt rirrnen, n. Bajatorr mellöl.

§z,lp. felejt'lretctlcn estóje vrllt ez Rz
őrsteietíii túbornnk. }íu§rrnk p'lótt lá1-
tllk n popol. n rliirrpiikiit, a maíi}-í1l, í!tll,
berl. aki In(i§l & dul rzrlrn},jrn ]el*óveI
újból ó; ri,jból bcjárjn'§zt,retcli hazójlit.
az ő nrag§nr.iaít.

Drrlt dal köl.ctcit, tlgr-ik ncita n rnári-
hnt vír}tot.tu, 1ti r,o1t a bú*sir pil'larrnta.

é tüanvú tóborba vórtuk §zombathcly
pü§pirkót.

A_ m{.r _ vlsezáórkezett versenyzök
oserkószdlezbe vágták maguka! a ver-
óonyro tndulók lzgatottan vrÉ.riók inrtí-tfuukat, bosy osúosteljesitményii idó
alett érjenek majtl vlssr.a ée láthasaák
a Püspök Atyót.

Felhanszott a ,,vlq:yázz"-t Jelző slp.
}íagns vendósíiuk megérkczoti a táb<ir
kopuJához" Luclán ety6 é§ a tábor pa-
tanccnok& kisértók. A napostiszt eló6ükíutott os Jelentkezett.

Püepök Atya mcí.nózte a tábort. A
sótraknt, a konyhól, a cserkdiszeket.
orömmel láttam, hogy a tisztek közül.
de méc a liírk kiizül is soka,t lsmer.
,Aklhez ezót, annak folraFyo8ott a
szerne. Az O gzemei pedlg rlgy moso-
lyogtak, úgy bcszéltek hozzónk. e.eerkó-
szekhez, mlntha mintlig köztünk élt
volna,, mlntlre rnega ds osorkész lenne.

Érdektódés§el fi§yelte: s közben ver_
:§enyre induló cserkrxzpárokat.

- }íerre yan Ru litjukt
Előbb tdvcsővel kómlelte végig a2

rl,tvorralot. Ftilöttünk jól lót§zoÍtilk s
heg),en toTa nrenó elerkószÉk. Horá.
m€me mennck, mit, eninálnak azok otti
-, kórrlezgcttn ninduntalan, aztón va-lnti íglvette a condolatot:

- Nem volna talán Jó, rnegtekinteni
_a.. _ver§enyző qserkószehet nrunkájuk
}özbent. A Piispök Átya mag:a ls vógig menta?, akarlályverst,ny területén. }íin-
den .íilornásrrál nregálIt, gl,iinsürktidött
a fiúk munkájótran.

_PiiLspök Atyo e8},re jobbarr szir,ébezárta a csrekószekct ós lrrl es},rc job_
ban rzirtinkbo zártrrk öt.
Á tóborban pomtrlá^c uzsrrnnár,al foga-

dott Kani Bá. Piispiik Atya böles, sze-
rote,ttol teli, r,iilítm gznvnrit lestiik vnln-
menn],ion az uz§onne alstt.

}íel]cttrink z§ongol,t a másik a,sztal.
ott mór az akndályverleny rósztvcr,öí-
nok elbírrllása lrrl3,t. Tártr'lalrb,, az írrboe
alati e,I! őrsvezetőil tá}r,rr cserkégz.tli
hal'lgntták Lrtci*in rrtl,át. aki a frl,{nda,'loInról, n ti,iyví.n§ról bnszí}lgci{}l t a
fi{:kknl. A oscrkilszii,lat.lcllr,ipásztrlr lre-

Nem vezette urár a&kor a oserké§z+k
nótáaá"sót senkl, o*ak a gzívíik, ée an}i.
tor utoljára fetmondtuk a lockót és móg
egy§reJ ellrenBzatt, a ,,Mogkorrdrrlt a
keoskgmótl örcs templom negy lia-
rarrgja", akkor uemcsa,k a,,..pu*z{,ábn
hallat.gzott ki hlró szava: §,lliu§_§a_
lau§". hnnoru kihalldtgzott a liÜt ri'agl-
nagy szeretete ls a Püspök Atya felé"

Már ment" §orrri bticsri,rott usor}é*a-
püpja.ttúl, asorkéBzfiaítól...

A fiúk ajkÁxól vóratlanul hangzott
íel:,,ElJerr. a Püspök Báesl ..." óe anri-
kor mór daluk elhnngzott. méE 1"órat-
lanabbul cstndült fel a konybán trzoí-
8oekodók_ ajká,ról, mlnt, a {ühant,l .rissz-
hang: ..Éljen a Piispök Bírcsi . . ."

Klkísórtük a táborkapun. lo a lrogy
lÁbánál vórakozó koosi foló. Mösötíünk
rrezény,szó nólkiil sorakoztak a cserki.sz-
ttrlk óe nóta-nótót kör,etetí. }íindcrr_,ló-
póesel tá1,olodtunk a táborlól, közc',t\l-
tünk a koc.clhoz. llinden lópósllel szo
morúbb lett a ftúk búqsúztató nólája,

Isen- A fttlk Ja megórezték, hopy akit
t olyan mólyon szívük sz€retetóbc zár-ök olyon mólyon szívük .r?€r,etetóbr: 2áI-

tnk, az a férfl eg§ bol.log, ptheuő dól-tnk, az a férfl egr boltlog, ptheuő dól-
utónt, töli,ött közötüiik ós nost, arll.-irtt,
közeledi,k $ koosljt felé, kózeletlik vlsr"közeledík n
sza: hlvatala, hivatása lelé.

A koegit körbefo8tuk. 3lbúosúzott
a közelá]lóktól ós mlnde,*ryikiirrktól, aa-
tán kocsiJa íeló íor:rlult. §zeretl az á11a-
tokat, ez termószctcs ls, merl mindcn
eecrkész is ozereüi. Ö pedig rno ignzán
azzá lett. }ftlgsimoEatta a lovakat, az.
tón felszállt a hátsóiilósbe. A koesi mtg-
intlult, karr},nrotlrrtt órl rrekiyágoll, n fii"
rerli útnak. §oká, na§},on soká inte§et.
ttink.

Aztán ón is elbúceírztam a fiúktól ós
elindrrltaln a falrr feló. A cscrkógzek is
nregindult&k rno§t lnú,r a tóbor felé, lu,s,
rarr, iltrdolva...

Aa úton móg eg:" itleig hallottanr,
a,rnint ,,}feskorrdrrlt u keoskeméli iirr,rg
tcrtlplom nagy lrarniigja" n íiúk nikán.,,

Kecsktrtr(lti iire§ lrarang, ne sirnrirl lo
ert a ftlrfil, meít máí rni is .qzcrctjiik
őt; amerrt, megfortlu[, nnjt, hátor,qárot.
lr,ltet iinl :rz ctnllerokllc. aki. rne§isnrrrr"i,
riF§ órzi, igazi clntórt}-lren lo}l r.i,szí,
R2i)l} n nauon, I[issziik. ltr'lg}'lrlvtl *za-
l,rlttkttr Ö is ]r;r]lja czrrl,án rn,irrilig,,,.

lltt rlil l]"t; ur63o,a,7

.,
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nt leguen- t,ú,I *ehéa! Bázottyos +i! szerkesztésí leruet kell $
uibtozlíssttl hnpcs<l,albati. kiir,etni: a eikkeket igpnkseiink ntég
u,próbh bel,íik.};el s,zllü.tlíni.. X'et,;,stb|l és kisebb l,ese a'ké,pan!ta{,
Iltiltagatra lrcaluh: ad ed,di! rtti.ttt],en pztimbo.n ,megjeltnt, rcua-
lohat. trIég s:zigorúbban ryegptík;gatjtile a beérkuttt anya?tlt!

Á ktltl.1,t:s munk.atórsa}tal kérjült, segltscnek ebben a ututl-
I*áLlln. !rjunah ta.rtrl|,1nus, ri,juklebb <::lhkekll, llu,llyjdk. tl a
léngegttlt:,tu sallatlgot, A aers,ir<ilt í.r,jtnak rö,L|i.d ücrsehet
(ragg ese tlt11 tgyt!!,talcibun tlll ír ju"nuh reI,lel . . "), t]ll tlztó,n
jől;at it!

így n,ddn lri,ss;iji," kogy 2 -3 s?tí,ytton heliil beleiö,uünh tl*
t\j s,tíIusbtl ég elériük azt, holl§ a 8 tlltlclas ,,Mtl.g:uor |)sgr-
I;ésB"-t tlz oltasó};. épprn ú§?l laujdk sz,eretni, mint tl, }ltljtíclttilth
tl !}2 ol,daksl! RtlttéIjtik, ,llltíillclhezih:. ttlicl,őbl; a.z ltz illő i.l,
cttizil;o,r cih:ket. ,íl;hatunY 6 |s.§pr:t.hező úznmcl: §,- .l6-*J?J

*^y.

+++++++*+++++++++*+++++++++++++++++++++++ó.+++++++++++++++++++++*+l++++++++++++++

ürt:(l clőíizutőh ülétl ctltltjltt,lnek n 3J olrlalrzs, 7lotttllltil
",!.tagyur 

(sttrkése"-ra é,t .ilry]t c,mltgctílt, ,llt.il!: aha{t.u ,mastr?l(í-
ban a siu.lt.itttit, ca:olioltitlét, banónt, lt jsziltha.hot seolittiír . " .

,{ztlit jöltcli a lulbotús es;,tutulők és eg3j randclet íol,.uttitt.
lncgseii!dctl a J;rrrc,.sti, 16 altlal.as,,Llag}lar üstrkész", Hatu!^
n1.o-: olltrtit:iú yall, tlc tlztú.n megtztlht,uk és |rL(:gslí,rtít.iik í!],.4,
7icrcst?rr, 

" . . Áatún iödt a ttég lttiborúsallb irJt,í asatelndő ás
tgls rt:ntitle! rncgitlt csak rnellíalezte a m:t icrclle,t ltlpunku.l!
Iíúború rttn: e nged,cltic.§ke(ll?i és !,aka.rékaskodtti lt.ttzctfitu kij-
/e/r,.s,sdg, dc etlől, filggta'lcniil &gerkésztiirlén:u i§! '§al u. so-
,|:citt?Jktt lapot is ml,g |ogjult szokrti, és reméliii.k^ ennél. lt:sjeb|_l
rnár tt<lttt ll:cll ntcltníi.tth. !I:i raita lc*aiink, h,ooil lt ,tr,eO*ztlktis

}ingerl.tl mo§, rilröslriiríi testrtrem.lrost ltrvtleriro & nír!l} n}ilválrogság
elöit r,ála*zol jak. La:purrk nrárcius 15-i
nuín.Ából irirlrtlgz ki, &"T§elyberr í
o,}íelrnytl(irgtls }íaJúr" It,r,c]ért, iizctr-
tünk. Ő azt Ajánl<l1,1a. htlgy ,ít. m7g?ltr
nen7letí öntutla,lot és büs?kt,§égil ó" iza-
badtdgukért és hazőjtt-kért kiizd:ő í.ttaliún
hósöh élctének ismerteléaéDtI ds mc!1-
k edu elt el é s é t el ne,- e l j iik é t i g :u ck rz z iii t"
eloszlatnl az índi<inokról elttrjedt t.éaes
hárehet,

Mi a válnszban leezö8eztük átlá*pon_
tunkat, s,mely §zerint: §o.irxos, neíl ?*ü-
g!runl§ p,gu tléleménuerl, Indid,n raman-
tika helyctt a roma-ntikában i5 ögxlehez-
aünk,,öncll.átlisra" berendezkední! Áz
irulkino:h, éIeténelt ismeretp. és szeretett
helgt:tt isrnerjiik rnegéstzeressiill a rla-
gurlh ma7yar élctét. Á lnaglar nemle,ti
őntud,atat ds, bt?st}icsloet ne ahariuk a

saabudsógultérl: és hazdjttkért kiizd,ő ín-
rlüitt híisök szellemébt.,n rLe,reln:l, a,mi.lr,'or
közclebb ie akarl.rtttlt e céIra. hiisi esatné-
n,!?illk. T'égiil: u. ,rí(,u.g3lol, nlt,m,zct óllt-
htl,kjl,k,iiz d eI nt e lr,ii s tijbén á q u pó n nerr\, 11ü -

fl:t]ott |<lntos, }toillt ú: búióttokr(ll cl.ter-
jtld.l té uc5 ltite}ttl.t kellauc ol,os*l.atni" ,4
Mu.gllar Cre,r,&ísc uttu érpi. ,lHir'dtnff ilx-
htibb ,tstl,tt. ,rnost §iük§éae. mi,nt i.n.rl.iilt-
ktiltusdra!

(Erröl n kérrl€,gröl kiilönlreyr ró§zl.ete-
sobb citk jelent meg a Yezetíík l;apja
19{1142, éyt.77, olda]án .,()nnllíiást a rtr-
marrtikálrau" oírrrrnel" Aján]out, trlvastl
el azt, isl}

Levelet]ben m§§t §zt kivánod, lirlB:t
ólesrgaiik fe] a rési i,ntlján mnrantikát,
amelylról szerintod a c§erkógzel, hórom

I} kúr érte"

rivtiaedcn tlí Tnerítt:l,í ós arnelyct rrem i+-
}rr,:i nlrrst í.r{},§zptle kivonni az ifjúság-
tiól ri;* holyottt, egy cgirlzel ú.i rls ogé,
§zen szokatlau telrdlizerl erdaertiaztl-
holni. . . Azt írod, hogy a §ijrfu Faj
Álrrrrnúsának pólrlájóra ijrrtudrrto,n, gs-
rinces f órf iaka' a,k{rrtok nelelrri rr n*,
gyar ncrnrl:tl & ííl&rlJi&r haza s,zoigírln-
íára . .. Tanit,órnr,gternek & nragyar ifjú-
gá§ kcdl,es rogónyhíisét, *rt indiárrt kór-jiik íe].," nkittíl csíxtálat,]§ hiiei, nka-
rat§rő{ ü.q kövstrlntlő prild.ítkn1: nye }he-
túnk. ..

Neni akarjrrk ezt a bórrlérrt rismíit ogy
szerkcsztői üzenlttel iczárni. Pelhiriuk
a ,,Vagyar Cscrkí:nz" ollnsólf, frlhílr- ós
vijriis}rórii,rket egyarán,t, szóljanak lrrrzzá
a kértló,shez. Fejtsék ki rii,litlen órvei-
lret, kiássrrk a gzolltrni harci bárdotl Az,
eredmónyrőI ismót lapunkban szárno-
lrink beI l}trezéltcm!
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rNNm§ oITNAN

í,égoltalrni csclkészljrszcnr. A béké§csublri 1199, sz. lVunkác§y cserk&z"
c§ápat §cgitótábora

Ho3y srereztem a kerékpáromat ?

§desanyÁrtrat állnntlirtrn nyúztem opry, kerókpárórt, de ó
&zt rnotldt&! hogy nern \"e§?i meg, hnnem kered§gm meg Az
6rót d:t vogy,cl}}. rntg magarnnak"

§gyik nap kót csaúgi érkezett E gezúa§á&lrrkba" Nagion
§oket Jút-qzottulrk ve}iik. llkkor m6§ nom i§ gontlr,rltam, hogy
ozek rÉritin íogorn. rr_rogvorrni a ktrékpáromat.

}lár rrap mul.;á. $ szoluszédrrnknnk két üázs& fb,Ja órko-
?.e|l iL állomásr:l. § lnivel neur kapott fuvarosl, megkórl, ben-
niinket, hozz.rrk *ll rrr:ki a c§ec§lkkel, ő szivorien nrogtóriti a
írrvardíjnt. Erlesariyír"rn azt ntr:nd,ta, menjek cl ón a c§ec§ik-tal rirr rrkkor nrlyúm leha{ a íuvgrtlij" §z, ad,ía azrrtán, az, öilo,teí grra, htrí{y fuvnrozgartak e §sae§ikkal óx az összesyúlt
ínvardijukból nrajrl, nle§yegyrrm o korókpáronrat.

Ila§§á]l ilgtiszcrl, rJir:rtbr,t jiitt, hogy Bki kl$ebb szlóllitásokra

npm h*pott fuyarost, en bal,za&k jött óe kórto o c§rrc§iket
,Akkor azutárr víFan befo8:lam a }ét ,,t&ltosi" éil el,indultam *
neír keüycr*t, hanern kerékpárt keresnl. Mát sz,ópon kearlett
syűlni gl pénzem, azoukivül volt egy kie pónzerrr is, úílyh,ogy
már kelldtem nézní Posterr a kira&atokban tr koró,kpárokat.
Trírttg.m, is egyet a Yílmos c.sasár-rlton, negyon szép, küllöldi
gépat [óg}-§zázötvgrr pengőórt. EhLor még na!íyobb gőzzel lát-
tan neki a luvarozásnsk. I{e jött ory vagón fa Tagy §l€D
az óllomásra, én már reggel fólhét}or ott voltam e ü§ec§ikkel
éo akinek rtorr vo}t fuvarr.ltlgl., nnrrak hozütvittom e tüz*l-óiút.
, Eát végre össze§ylilt 6 négyszózötven pengő ós elérkezett
8 ne§y napl bemoutiink Pestre a kgrókpárt mogvonni! Ekkor,
mint dorült ésből a villáncaapás, ért ongem. a legnagyobb
c*alódág: e góp mór nom volt ott, coak egy máslk hntsz&z-
ötven peng,öért. Nagyon elnzrntyolrxlta.mn dc édcaanyám meg.
sogitett ós a,iott ünnyi pónzt kölcsön, hogy ezt a máxik góp*t
mcgvehesscru. Erlesanyárnleh pealig a további fuyardijakból
törlt"szteíton§ a kölosiinkapt\tt kót§uáu penBőt.

Így hát a ker,ókpáromr& siüdig bolrlogan ós büszkén ülök
íel, mert elmonrlhatom, hoBy & magem murrkd.JÁva] {ós s, cea-
csiókér,al) szerezterp. SihóZoltdn,5,osapatbolicserhégg.

*

Hétszet, árfu angol,s*lsz lég,itdm,ndcs §zen Asztrílr
c§erké§zo.qarrat közvetlen köraetét. A csapat tagjaj. ulin-
rien alkabmmal tevékr,.rr y€,n ró§ztyodf,ek n. cr*erkó§.u §e8ítő,
mu]Ikáta,n. Nyonrban a ]égitínradás után meg,jelentpk
a fiirk a féiis ronriráelöll lakólrázaknál. Az, ,]§tk
fiú ir sebesiiltek köiözé.génél §e§ítebL e§I, másik
pedig a c§ápet lelkész-paranc§nokánek segédkezett, a
haldóklók szent§égének kiszoisáltatásáuál, A töhbi fiú
pedig életc koclráztatásával mentctte ir megn]a,:4dt
Lútoirl]rgt és ruhane.műket Két fiú clrbőI a cé}ból lón,
csőház híján osy ledölt gerendán mászott fel az esJik
ház lésjaknátóT- szótrornbnlt harn:adik erneletére. En-
nek végeztér,el romeltaks.ritást végeztek, nrejd & kato,
na,"áe íe}kérósére, egyerrrrrháha öltözve, a kibombázot,
tak iiolmiait őriztéh. A rourrká,latoi<rrál későbtr rne.gjq-
Íánt a ZSO. §?. Hengya c§erké§zc§a.pat ,t tnsja is. A flúk
lelkes ru.unkájukkái és vígasataló szavai,kkal e"qakha,
mai-ilttiirite{tók a könnyckiit a, §zonr{rríl §uemekből, §(jí,
epl,-kót tréfás n)pgjeg},zó$sel mosoll,t is c,salt*,k ;lz ilr,
fiÉr;:-^4 esupr'lttl,i líl,t-í,,uii.|-l,t,,is 1,1j1 légía-hn,u,tls lrl!1.i,,

iiiiiTarir},iit inlrlott s 
"h 

őstrpa tci ti'íiz,,, i,tps{,ll;,,,: fub, líiti

Kasz,áLú É,il §A§,
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--. §ec},ere* tir! Áz ígaegatő urlnz! - szól,t be most t:alakí
a tlénzfuí,railljú és clsiett-tt, mielőbt Pali, h,,érdezltetett ually
f el<',Ih,etrtt t,olna, lf em. tudta, mít legycn? Abbahaguia a f.ize-
tést? ,De hotri aár,ia aclilig a pénzét?

-- L'|go,riék, ha- a clit,i kí,uiá, ne btim,észlcotljéh! - Icellernet-
^I.cnkrtl.e,lut <t, ,pénatdras és ltlhúzta az abla_krerlón^vét, * Maid
follltatorn fi fizetóst a maga atjl<lluítuil.,,úguis clőttyben oaglok
nuIr ltulami iltgllval} téte|,\el. - De Pal,í rttég mindig tawics-
talanu,L nérett a nagu halcm pénzre, Á pénltdros gunuosan
lié rclazte:.- No. í.alán biealmo.tlan, oelem szembetl, his kolVga? Több
Dénz metit ntlr az én kcaenen, szúmalatlanul, mi,nt antennl|íről,
nalJa,talah,a dlmadott !

Palú te'h,dft };isietett, cle, öt pcrc mulaa m,lír ígmét benaí,tott
a pénet<irazobá,ba, mert a.a irtazgatói, elószobdban ülő ltöIgaik_e
felt,ikígosútott<l,, ltog11 nem öt,'ltunem a rn<ísílt Sselíereat, a kül-
döncöt- llil:tltta ap 

'ibaBgató 
ur, Pal,i tlglt látta, mintha a kin!!

gutlyos rauetést__i.parkodnék leple*,n§ V<ti jon ea is hozzatarto-
zott a - csaúóhoa?

Á .pénattíios netetue hal,Lgatta Palí bosszankod<isót:
- Hja, így tan ez aaokkal, az egaformn, neuekkel! Kís Sze-

kc:r,es, ia.iu- §zekeres.." * aautrin h,ulhabban hoaad,tebte: -- minrl, tnegisaza,, amit kt:,ras,
A liutaltmber eleres*tette a íüle mellett az olesó tzellemes-

-- herZi.qí, ismót clíoglalsta keluét a fizetőablakndl, rnnaolygós arc-
cul, b<t,ráhságos azó,wl,. Yégre három óra,t, pénaol,uo§d,s, ,,re§-
séh"-elés éa ,,jó seerencaét" tttón elfogyatt a mép ap abtrak eí,őtt.

.ó{crrr sohkal l;ésöbb, mint a szomszéd ablakuil, PaIi nómt utt-
dprral, til'la,p,ítatta met annak a köamandósnak a téuedését, mí-
szetint a pénznelc níncs czaga, tnert aa uiiaí mocshosrrlc ás -rni tago.dds - bíiüiseh aoltak, Mielótt kezet mosott uolna, rn"eg-
sari.molta, a maradék péttzét, azutóm hiírta és összead,ta a ki-
fiaetetlen tétaleket, De az ereelménlJ neln eguezett c. pénzéael.
Mé! cg,aseer títl-izsgtilta a ieguzéket, alulról.-fclülről, úibóI
iisszeaúta. il, szómasalowt, ma,iel 0, pénzt is lassan, kehtőzött
figl)elenmaL" trIég a fém,tlértztekercseket ás híbontotta és thjra
ox.qaerokíc., ltwjbal Kerelt, hétsadz pengőael, keaesebb ap, rti,nt
nmennyinek lcnnie }tcllclle. Kétazdz pengő! Szörnuiíaégl Ega
}tuui f izetésc oda, uan,, Es a szégxJen! fuifogid.k maid,, hog-.v a
tcsnarrí murí ,mlt az oka, íImnli azént mnntlta, uolna a pénz-
ttit,os, hngu ,,mínrl elissza, amit keres"| Em,ml ö nlir tudta
tolna? Lcltetetlen, laj, rnit, tzól,tnaid, aa édcsapia? ,Vent bizo-
ttytira |utóllpésbcn, megaísai_h neki a htrt, ltottu ezek az
,,úiak" milgen rnegbízhotatlotwh.., Nagu örörn ez a ,,régieh"-
nek! .., Gond,olkozottl

- Pénpkímolt. úr, kérem, - ngögte kl, llégre, - ,lefil, l,"i],tott
eeatleg ap én Nnrcmből, amty od,a tloltam?

- Mt aa, taló,n nem eggeáh a pétze? - elatterut fel a
nd.sílt, * No, iól, néaünlt, llil Dejs,aen gúndalhattam fu*olna: nem
zansarosfeiű, itlth titdwknalt, txtló o pénakeaeVs, Elköltík a fíre.
téaiiket rnurlaóxro, o.ztdn ,..

- trIít aztd.n? - ugrqlt fel Pali, ind,ulatosan a guawilsltdtra.* .4etd.n? Áetów nem luilnak odafígaelrNi a nlunlcójukra,
sokat locsogtlak fiatalaasaonltokkal, és elfizetilt,maguhat,
Venngi a hí<tny? Kétsúz? Ájé" ííeetheti rogutigíg és u pénz-
|arba elluclőrc aliglw, échr:tí a kíbdt, ha egu.iltakin megtűrík

.az iieemnétr il31en nekileezil,éasel . , ,

- Nem én héretleked,tern a pfunúórba, a főnökörn küIdött
idel * szabad,lnzoht Palí és küIőnben, is még ma pótolom a
hiátlutl ,* Eguelőre uguan.nem tudta nég, hogv hannan,

Most eczébc jutott xalamí:* Biztos at, hogy én fiaattem el, magamat? Pénztáros {tris dalgozott az én pénzemmel,

- IIallctlan arcd,tlaw<ig! Még hoga én hibázta.m és nem
ö, a sárgaaőrű, ilíusadi netletni! Átagy úa! gonú,olia, hog11
rlloptarn azt a ronpgos két tzazastl* Ázt nem dlltttottam,. De mi.nd,enesetre m:cgnézem. azt a
húsz embert, a.kíhct ön fizetatt aa én, pénzent.ből,! *. uűatzolta.
h,űröse,n PaIí, fuir rhajd, szétreperlt a keseríí ituhúa.ttól, Mtua,
Itog| ee g1 mí,ndan hdji*l megk.emt róIra lw$gan idts*.ik a sza.
ln.kka,l.

- No, azolta,t megnézltetíl .lfirrcc aeak között e§petleneg,lt
sr,, ahí tísszandn-d, ha netakín többet kapatt ,uolna. Ismerent,
én- jóI a - mcgult, |ajtáld-tl

Palina-k _tlz uglara |utott a tére:
-- .4 fajtdmat rladig nc bdnlsa, n*ri. kiil.önben,,..
A pénztdros riadtan, h.dtrdlt ae asztalc, ltlögé, mert észre-

rat|e. hogx1 a ,tilún htxerö luukasztdllu.l"apúa höunlJtn a fel-

ittdutt fi,u kezébe tü:edh,et, De PaIi, is íöIeszmétt, Ienyelte c.
cliiltót és hint,átten íejezte be: ,

- .,,nttlrt kiilönben kéngtelen aol.nék hi,"*ata|6g útra. te-
relni a d.algot" - Ázaal" besaimoltatta q, m.aradéIt pétlzt, allián!zó iisszegről i<lciglenes elisntaruényt, aaguis,bon"-t
tl,tlatt és a ,liBptési legyzékltel elsislctt a niiltelyeh felé.* Kétszljz pengő! firutn, ne ltagai eL! - ?not;llogt& el,-
heseredu,e.

Áz ud"*oron .megdtlította egy bauxitporos em,ber:
- Fia.ta.lúr! Eglt szóral
- Tessék? -kérdeatt: PaIi íel.,ríarl,t:a, gondolataiból,, Á ,,tat-

sált" kissC tíirelmetleniil hungeott, ltwlt rl,enl őrült nekí, ltogu
me g<íLlitol,tcilc. hiszctt, nlindel, 7lerce clrdga,' -- Nézze már .neg, ttlenngi ,péna d,t1,lc,tílt aolna nehem! Ld-
tom, ittt ,tan a bérlista nlagtitlal.

Pt:tlibttn elktll,t a uér: még ez ítt Újabb ltídnu? De hispen
kis z<im,ol,ta mind,e*kíneh,, . . .

- Ke,uesobb ,tlol,t? JIenn§irel? * kérdezte szorongüa.
-,Az a csuda, éppen, hogu több uolt! Kcreh secia pengő-

tel, Ep7len egg szdzatsaL,
- TőIem kaptg, a pénzt ,vagy a pénztd,ros urtóI?:
- Bennünket m,dr a ltclyattes--,pénztliros ,{a,r fípetett, tnert

a íöatalúr elment. Sainúltuk is'eléggé,
- Micaodát?
- Azt, Itogu nenl, maga fiaetett, Olyan ió uolt az,t hallanó.

hngu mindenkikez oollt egu !ó szaaa, No, de ítt a saiaagl
Bíztosam magtín uette üol,na, nwg a , a.., ltogllisrnondiam,
Peüg rnaga aem lehet é,p,pen gazdag em,ber.

- Hdt bizonu, ióual k*Lvsebbet kapolt, rnínt rnqlukl -fclelte Pdl elIogffiott hangon ós arcdba, oíeazatéllt aa éIct
színc, Iliszen a fele rndr lne7uan a pénenek, frcíla Nekeel,

- Istenem!
- Nag!)on höszőnöm, kedtlet testuér, lloga aí,aspahoala!

Á ió Isten is megdldja értel Eppen a,hicínllzó pénaem üOué-
bm írulultarn hörtttra. De mégínkdbb ltötzö,üim, amiért segl*
tett m,egoédeni a magyar becsületet.

- Ázt hoguan?
- űga, hógu a 1lénztóros kinetetett, amikor elindul:tam

a pénzentót keresní. Ázt mandta, hidbaaaló ídra.d,sá.g, is.meri
$ 1 ttlí f aifuinkat ,. .* üí ir ae öaéú! * nelsetett a rnunkris, - lVo, !Ó sae-
?erre§ét!

- Tdrion clal§ egu kicsít! Engedie úl,eg, hag,.v ezzel a ue-
ltlluséggel megfuilóliatn a iós<igát - s aazal dtnuuitotta eglet-
lffi tlpperugőgét, De a rnunluis neüetye tiütalcozott:,

-'iegue csa.h eI,, ííatalúr! Nem Nruaért |qggii],g|g$ 6 sae-
géna emberl- '- E{ít ahkor hadd saorf,tsam |neg a, kezétl Még egnllaer
hö,ezönömt

- Ád,ian lcten! *- mardult a lwu,nl!ás éa 'tnerut a d,o'l,co,
utó,n.pali még eguyzer rnegnéate a fíeetőieguréket: tehÁt mégís
esa}r o nasűnan-glil, ,,nagu guahorlattal rendelkező" pénztd,roe
,ílr üdgta, éí ma-g,fut. No, ha í.g!t lsan, takín előkerül a mámk
iete ií ű eénzneíc, iám,' ígen ósah oannah becsületes enberekl' Á aaitoló tltűhelaben beho\logtatott az öreg műaezetőhöz.
Eliíod,ta,-h.ogu mí célból jött és enledélut l,tétt, hogu beszél,
h$sen áz éidekelt emberekhel, Az őszbaiuszu, pírosarcli órüí*
or)aléllett lús üae§kuckóión+k aá aitaióhog: és kíküi]tott:

- DaníIícsl Ebergénuil lde gyertekl
Xét rnunkagép aaort-naL le4illt és kezelőilt adnpíllantoltak.,

Ámikpunrgl,6tfidlc a műaeaető úr rnellett Pdlt, öaazgfrúao-
7,y6gtak, odamentek a, fuháss?el§r&nuükhih és kiaettek onnam
aalamit.

- Ad,iarr lsten! -,köszönt az első. - Be leh,etett guul-
ladxa, liatalúr, mí? Nern stimrnellt a hosspa? De adilíc, ne,
féIien^ annía oelünk történ,ik hiba!'' ' 

-' Áműnal, jelentettélt a dotrgot, * hxígott köpbe a mű,
uezatö, - Csali. mé0 ,nen iut&tam h,ozzti, "}togll felszüiak
a nénztdrba, Hanen, má,tkor ,uigutípzom átn, uracsluitn, A pénp
kőserues portéka. De lrcgyatl b csiwilta, ltispen őtoenel neit
idrt ettuikneh sem!-- 

--frerrl a íiatalúr fizetett minket! - jelenfrette ltí egu,
szerre a két esatersúllJos és oilalettélt, a két ötacnpengőst a
l*is asztalra. - Mi é-ppen a helettcs pénatdroahoz kerüItünk,

, hoglJ enné meg a ,,,'-"'2 Áz pedíg netn rnaí c.*irlte ,mdr! - csodálltozllt_ q,uíi:
tezctö.'- ]--'-'- (Folytatjuk}
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illGY bo, aet histcrt: sport-

Visegrádi éngk
Itt, ahol most némln állok,
Kaszit pen3et a helál
§ hrlkan, mint a tolvaj é.ijel,
Minden kalászc lekarál.
Egy íal rem áll itt már épen.
§ crak e3y szoba srm e3ész,
Lltia tán' mé3 egy.két század,
Aztán minden elenyész'.

Hai, pedl5 de srép vott egykor
ltt e kert r e vár ma3a t
§ benne mllyen r3rl életl
yidám tánc, del r lakoma !

Kirtlyokat látort e vár"
§ok.rok dlcsó, naty magyeft.
Mdtyás is yad csaták után
l4qgpihenni itt akrrt.

§ raián Ö is ltt dllt e8ykor,
,Ahol én most könnyerem,
Ahonnan a dlcsó multat
,id{rgeti két 3:6m§m. . .

Talán éppen lnnen látta,
Mily íenséges ez a tá|
§ hogy ar erdők, hegyek íelett
A t$nd puha srárnya rzáll.

§ innen nézte tán' a Dunát,-§zr 
a drága, nogy folyót.

Túkf€ catllog, mlnt t gyémánt,
Díc*érve az Alkctót. . .

Crodílator, amit látok ;
ltt arat a helk halll. -Ám körötte az oröklét
Hívó. bízó dale ráll.
MesbékulÚk hát r sÖnral.
Letórlöm r könnyrket
§ mlnt a rl8ó íe|.rn íölöttr
F{ltyUrélíva clmcjyrk.

l(ovlch Frrrnc
*

- üzeN A MAGyAR csERKÉsz
N. Ll Nnllkrlto. neJ.úlalött }él }ls refsed

iih(|rbo,, c§apüthaszoálatnr ledves és jó vojna.
,i íelcre z§u6orodott lap vámára azonlinrr rnég
szi$orúbhan }(,ll !ÁlogáinuDk, mlnt edű,§ óg l8,y
,\R jncs, nettr },özólhct jükl

Csalt. Két versedbon sok a &om<,ll,, móly §óü-
l1vlat, de t ío{,máic. t verselés lechrú,Lája m€
igco 1.tl,crrgel "\ ífntl úzeuf,l rád is vonatlrozi}l

K. Lrlsrló, §relmó?. Á íí}úzgótáborí beszámoló
,kí,Tós rljat ós }özérdckút nu]nd. Az elsó {izcnct
r ósüen ncked is szól. Et{.v 

'ényképci 
.krlzlün}í

M. Lárrló, t6, iiv. ,,Karikatúra" ci,kk€d riÉye!,
+itlven, iúlzú lcírís. E{rndszt lrzottlran cz úlvonat
csak i lrrrdspestiek s:ámdra ismerós. rnúsrészt
rz rltvottal i,i.gi!§ohrnása nffi eppen cserkészles
llrt6o1dás, ha leljesrtméul,nck inrponáló ísl lrj
ntislior isl

lll. A. J., Xlgkúnmntsn. ;,SoS a természelben'|
r,. irásod }edves. rrptó e§yCni 6lmóny, rle i}o|Ti
közérdgliú. I*}- a"tán a csonka lí. fls.^ben uem
}ilzöIhttjük.

n. Tlbori Dunahntarzll - !. Két teíseáet,
rajno.*. ,nem kórölhetjük, .{ ,,§yári e§t il lagyJ
rttlón" nnm megfeleló. :,A sáshoz" címrl szdpl
ítltnár, tsirk ;rz a baj. 1togy * rnínrlen srélre
lrajlonló ,rás nrtn gppen ts<rkész*seinény. . .

4?, e§. c§. §ejlí}tüdó$liólo. Á szépeu silietrllt
.sl}p.ttláhorról lrfildöit l)€§zárnóld - báf érd€ke§
(i.1 iiflékfs * anrt,vít.n helsszri, hrr§, a 8 oldalas
.Y, i)s,"lren köz(rlnünk ]t:betellen. .]obb leit r,olna
r,Év.},i1 külónóscn,kúrórrlckrj (,§clnén},t vagy éI.
rtrrlItri kirc;artlni és sztpcn. ri,vidcn meg{rni_

N. Pó! írsr,. iíatosvósárhell. Á belküldött }étrikk íó humorérzdkre rall. dc méÉ nem ülí tDeÉ
a ntértéket. Rajzairl rnár lénycgcsen irühn}.
{lsak lo]ytasil a ía.jzolá§l szorgalrnasan és &ülrli
bc rrráskor ls.

$

un-l,ü, vaglt. llü & lplrtu,jsriíoí oloarrotl
o, fi&p nxin.deü -ca<ilrI.(l, ,tttlt,cébe,n és h<,-
tétL tttdotl aa ö§"§;í,§ <,sticserarlmónlleke t,
l llítjtrlkolt, tzrirtn,azús;t á* rsqkitli. ttd,tl-
tnit! S,porttlltlbel 0z, uki (rt§ tailI tiibb
lportot olcostut,'ltlilyesen. é,s tartazerűen,
,íia abból a célbóZ, hoglt Istett, pc,fnpúE
nl,kotasdl,, ű sl,jdt, teatét edaettebbé, erő-
scbhé, íitluarrbbé n(raljc és ezaltal a
Haujnuk lt.tl-sznúIhatóbb és Itr]tul,ídblr
1l6711:étl,ia lehessen: akar a bclső, tlkdr
u, kiil§ő drcüonalün! Ha azolbtth ettéw
$,íroít,ta,l,ékerL,.uséged. a 8wltuisúíl olta-
sásdban, nxerül, lii, e kozö'.c§éí/ szdnwrrt
éppen ol,yam |tasaontala,n könlt l:,mahtnah
srámítlá, tflint aa, alri, eoésá nap pél-
dlittl a detekltl:rcgénwkct blij jfl-, .. Tc,
hát rajta, a<ilaElz nmgadn(lk nlet íelelő
spartúgar!, f ellild,i bele és f e*óí:srl nlell
(.a,iim,q,id,at,,törek.erlj ercd*léfllleket eI-
ét,n,i: akkor cI.tólt, jóI kif 1jy1111"-6 aE
egést s,1lortolds útan. ol,vasttr a sport-
ú jstigot! .. . -!t.

KI í,E§u Á GYóZTE§?
A r:rptembgr l.| vert§nyt{tgl§k!

i{ilyen tolt sz<rrne }ékte, neín tudom már,
Dc ha }inyllnak ó§srcl az e8c}.
Á §íeptsmberl bágyadt bticsúzónál
Szorie szlnétr tisszorél,ealek,,n.
E{y perc: a Nyár rac* gem lróhölt belé
§ I'árlzsból ez Ósr taca§Tg rraledt.
Ill iArt § boBy itt járt. én tudom cüüpáD
N!,ósú lomboL alstt,

IlI.
Mi azr ml embort bottlo§gA i€b€tne?
Kincr? bir? íyö!yör? Lcgyen bór mint ö.ón,
A leb§tctlen,§ltnerülhdt bonne,
§ ng*n locia tudill, hogy {ffi §zí!ör6m.
l(lnel vlrá§ }relll ncm hord rózsriberket;
§mlr o srcrénynf! nern bos vAgya }lnt.

tv,
Hót ne torilu! tat hcvedben
A tllúg és rendje ellen. . ,
üFy telints ar embcrclrre.
lloí9 A íöld §e jó, §e l€rdei
§c Éyönyör, ge bü tanyója.
Csa} ma8arlnnlr képe. móra.
Kl sóhsitorl }i inul&t.
Á viíár claL - han8ulat.

,At .uü§!tüg l&.l ?.írrnílatrbl firtltl$r{t
l, §ilt §Ándor: Ar Ándócei Mdrláhor

, ll" Bobitr Mihálys MiqryAnl. rgil
1Il. Petólt §án<lor; Ctolronal
lv. Tóth fupádl körúü bajnal

L. LÁraló. Tlsiasórtár. Be.kúldött íinom han-
gulatri versr:id szépek, de nem cserkásdiúk ]arF
jába r*lók. tsiünak a re.rsben is valami ,,héa,
relío§butó" }ell, nerrn e}ég a ,,hallgl]at".

U. Lárz|ó. Nésy }is rersed hangulata llnom,
de Ter§elés€ §ég nom egé§zen &iloBástaian.
§ainos, nern köuólheró!,"

liovócr lmre, ^r*alyvrired. Sok helyesirási lri-
bával spékeit k. levelcdet mcgkaptuk, kí}§?ö!r.
jük. Szeretjük az egyer*slelkű, ószinte véleményt,
Mr cserkészek }özt { stílugl:a is szoktunk tl-
§"vázni. Egyetérlúnk abban" ho§y .1 32 oldálar
lap job,lr lolt, mint c 8 olclalas, Majd háború
után me{int jó leszl Hogy a teriakna ,racal",
ialán ,költói túlrá§. l|ieló,tt elbamar}rrdvc ltólsz
a 8 ol<ialas számtrkról, várj m3É ríeg ?-3 10-
Tábbi szálnott Elgondolásod 3 tírrtalmí eItrsztási
ill€tóleÉ kb. nreÉtgl,,ezik a miénklel, A papír-
kórdésl a javlsolt rnti<lon nem lehet megoldani,
llzt nálun}nál srr.kkal na(yobb hrtálmás§ágok in
tézik. n:i pedlg ft,gtelnrezctten ludonrísul ye§z-
szük. A szátn<rk a hltború mialt késntk. {Sok
iryonrdász ma§l ]iatona, a mrlterenr * földszintre
,ka,hdZöít sttr,. sth.)..'\ k(,scdrleril n.jm 3 lzfr
}c§ztó§é*€n tnúlik. Á hell,eslrást újbóI íiA]-eI-
mtdbe rrjrinl.iuk! m$í{^yar íiú irjü§ rnil$yaru{
0lel 11 társatldal §8)útt a }í. ds.

§yugosznirk őh, a llús liúk, rlrrö .§rtlili rltlin " - -

KöNYvl§MERTETÉs
Pérzely Altllal Eesí{líetéc ,t maíyar nóprené-

ről (v,lgysr Kórus).
Á rnai rrchóz idók mqrkivá,nják, hogy ünagyar_

§águtrhlt az élet minden vonalán 0ntudr,tosaln]
nlcgórizeük és kinylIviLultsrrk. Ebben jön §e{it-
stig,Iltrkrc Péczely Attila. a legalapvei,óbb ós ]eg-,itlósztrübb kérdéshen. Lcgidapvetóbb, rncrt 

^relte nrég § nyeh",n{l is íontosairlr kiíejgzóje ós
ínr{óráje a faji kűönállásnak; & Iógilriszerfibb-
ill(rt t}zen ,n t4rerr rrra|kodik rnóg üEndií rl loít
nrtgyobtr tudatlan§á§, tnég a legelcntibb kóí,d&-
stkbcn is, lnllttr indul ki pécrel} Attillr és cgy
pesti fiatalomberrel fol_vtatott be.szél{ttés }e,rett'-
lretr |észjctes§rt }ifejti ílindalt) 1rmit tít{l i
}{,rdésól tudnunk kell, Beszél arról, lrogy mt a
lépil;rl" hogy }eletkezik, mitk a ,magyar n€pzcn
!(it,y6nr"r, mi a különbség népdal és ,,rrtosyaf
nóta" közt. megcáíolja á2t.l, á'lÍ{ást, hogy a
motyar lépdal olóh fredetü, ísmerteiti .a §l{jté§
munkáj&t. Bartók ,és Ko<lály zenéjét 3 \,€güJ 

^2t9trogy, n)it }cll tennünkr hogy l rré.ptlal rifo§-
l$lia meltó helr,ét r nrBgyaruenei éIetben.

I!íllnricnkinek okvetlenol el kcll o"ía§IüR ezl e
kön},vet. mcrt ,kön]nyen érthetó és éldeklcszltó
mi{tón litt€&lnt€§t nyrijt a tát,&l- rtindein nész,
.letÉrlil.

nak is kedves barrttja lehel,

Kovtlch Ferene; ölLeryere Ttór*l és egrélr,
mesék. (Forrás kixlás.) Harmirrcné§y jrilsikerúlt
,}nt§ét fog óssze Kovách Fercnc mese}önlro,
,rtncly a l€gtisztább eszntei nlapo&orl { In€§e
igrzi régióiba , vísrl Az oly[sót. Sziindékosan
mondjuk, hogy az rrlvasót és nerr ,, §yp.rmeket,
mcrt eut a me§ó§k(inyveí n felnótt {ppen olyln
ajlvczeltel olváshatj9, mint akánnelyik elenrtsta,
viÉy kózépi§kolai diák, A nresékei ü m,flgyor
népmcsel motívumok teszik értdkcssé. nyclvezete
pedig telve vrn 3 népni(h, z€matos ercjóvel,
Kovíclr Perenr: lrlisai. amclletl, boEy szóra]roz-
talrrak. ilevelnek i$i eB_y§zerű emberek csodás
lörtén€tén keresztül flg},€lmezteln€k bennünket ar
er}ólcsós élct §zclk§ége§§é,{ére, Áz,,0tftsnyeres
Trézsi és e{yéb m€sák" a c*r!ész }önyvtárá-

Li_ B. J..

B. t-Vltó, Rógrús Józgclt Molyaroren. Lrlonó-
§on. Harmadik kladásában jelenlk mcg im,
nrár titéz Rúzsds Józscí ezredes Lónwe. amely
- n{gyon helyesen - rámdet arra, hopy ha
magyarul altarunk élnl és §ondolkodni, ,Bl§ó"
sortlan nyeivílnket ]rell rrra§,tlsztítnnunk oz ide-
gen ,szaraltól. ÁlI et. az emt+ri éIet mindeír
rne§nyilvánulásával }apcsolalos szóhásrnálatra,
KüIönó§en érvényes ez a katonai szakltifejezé"
sekre, amelynek óppoly máÉyárut kell hangza-
niok, min! az étkcrés, vagy n1tár n halászat }ó-
róbcn hasznilt szaraknak. - lsmerd meÉ és
basználd helyescn anyaDyelvede!! * ,16ndja á
}iin.-vv és oldalakrrn kereszt0l ail tanácsot és boe
ícl péltlákat a helyes mi§yárrságt.fl, A könyvet
.szóiári rész lróvjti ki, amely készsé8csen nyljt
*tnlutátót az ítlegen §zAiYak §zövwéúyee tltlesr
tójében.

g.íúft ! §trauuftraalft.!
Figgelem l Fíggelem ! Ismét ill mggunk l

Lám, ldm... c komolu íd6k staua íelénk ís
inl mdl, Ikrcsebb lelt az oldalszán. nekünlc
ís lc lrcllrlí mondanunk, Össrehúródunlc egg
/tícsit. . , §eöni.|

FeI a.íeirl'komúk ! Perqienek louúbb hdt-
ran ír l,i§c§clkiszdobok ! Induliunk louúbb
ckire !.,. Figueliétctt louúbb is uÍlugllarCser-
ktls:/. lrís; r.en a pár mondatocskán kú?srlüI
lot,ahbru is rleklelc, dalosaikíl, pidftm, minde-
nült segíleni alcnm .'s lud.ó maggar icjscser&C-
§iekn?k tl:ent'.lrr/t /

"lr*ines ok lthát n. búsulósra !
ö l e} b e nn et e lcc t 

^* 
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ÁltntvÉDEtEe{
{laautu.? * t6lré*cw?

Á }íirg.vrr Cserkdsz irtóbbi szlillrlilrrn tóbbszaif
i1,1szólitdtt cs buzditott bctittillkct, lt,:rg3. ker*ssiii;
ft.l l r*pülis Ittcstctr'lt. i]? alg n).rdllr:iit 1z er-
tlótr, trrczón, lizc.k rlrill,it, tiql,rtjrik nlcg e]cti!"
}et kiut t t(,r,tl]iszctb(,l! ris:;r;irrrol,iunk be ll-
Duttk rrtjdlt csclktisz-hrtjt;'l1 -slti ni<itrk rlrr,3ji{,r rlri.
§t]illkr(il. Nlgyliir,írttlrrrcl rc§rt,k t]i!.gl)t ll íclsz-rrlj-
tásnlk, l;tiszon jó 1ii:j{llll l}]ill IÓg Jrrí],ilrlL,:z,rrlr
sz .,]1iithólilgiá§ll. llost itljl]i iltiIlIir.a a lrrlittrt
sctI trrrdirrlrl; i,}clt!ró1 sz,:rctrrt!ii lrcseiitixrlrij, lil-
ll(l]l * ilíiilll l cínt jr ]lllitiliiit -. jtlsrttos its
iiárttiliony loltukroi rzprf l,n\ik {}lrlr|i n!, i7(il szoiili.
rd'szlrelr szentél_rcs nrcgiiryr:lr,lseitrt, rL!szllr.tr lletlír:a lrlult szrizrd ni3],ofilillr.ló(usl, Chcrlttl I:;t,-
vritr gl,i!nl,örú, lrnulsagrts (irlcl((/(ise liilpjiiti.
(lihclncl J§t§án: )lárlijr.ül,slri!.l illatLJr.f,i L kó!Ét
8*1P. ol(hl.)

Iia a nrj,ntlcnnrpi ólctlrr;tr ulrtilt:,:rkrrJl Lieizti-
'}ürrk, .nnÉyotr szal.4tiitik rlollriltli:rti t,lz|[ a ]íót.szóvll: ..hliszüos *. }ítIlél;1}ilt''. _\[|"( §a:ll" gün-
dO]juk. lloÉ)' rniirt'tt itilr,_,., .',r :,,,L.z,,r F.,,l.i_
los itélcict lriottrlunk i-i l§v r,:r]r,;,i ís:,,LirlÓ-korry". \'r.ij,,rr lnitt .rirlrrzik r; jtl,,li ,,l) sz.,r],:s
itilet kitrrorrdrisll': 1"nÉ!, \.lll,c l]{\iiIliIli||,, llrlrjajtélctülilinck) \'izsiái:uk ilicÉ |!}'i;ic.ir ;obllauezt n ]iót,di)§t.

. K&sú(tclcn, }r,;g_r l,rti 1,11rlili íli)t,ji ;1l]0ik.
hogy egyik r},!adil.it |tlszt}rlstllii. n lttit.:ii;et, rrri,g.
lrártókolrynnk tttoIttljnk. í)c, lto§} |-z rrritr-tii
bizonl,ialansíigrtkorr alrtpszi1;.,i2t lliln is gorriiol-
jttk- Sok tsetliett csulrin L, kiil.,l 11;11,1,i1-.i1 i.;,,,.,cliiitélet szolAál i2 áfi:!ij.li] rnr,llir lirilt,ttir.r,, 

"Trr
jút'j)Jk áll:tldi,itlt :. lt,,iztt,,s,.rr",loi,:í;. r::..;..,
rán Aivi.tel ncl!iiil. l'irldiil] lzlgtll.r lirnipúsi,sórir
}i,k l,t!restit (Cllr.rhrtilis 1.1,]il{ l.{ iIlus l c§u1;l'tll ilól_ga§ csliIe, íalAil(i{]Z1', .l;ibrri. ,,,,,, s7(j\t] i.{griilozó
1'oltí. n}i{](t §(ri.,)Iliiji ri)l{iii4 it ki.rlikon1., irldr).
zendő ntarllrit,k,kiizc, P,l<|ii.| Lie ígltzság llz, liogy
in]|tíilla,|, }iis bírloln{íl. l]i§znos 1:adxí. soh* lclii
bánt, cí{yedilli táplá]i,irl lt ;rlvltrok r{IÉgábril,
}iilirll(i§(,n r sdskúk, s2ó[s}ii.k. tirr:sktik rajaillói
}erúl §i. (]herrtcd I. ir mlir üü)lilctt rnrilébetr jgy
rdja meg l }ók tórrsg i*nzi ,órtékót: .,Á k;k
l,a.r,cse gazdrságilaÉ egl-ikc a lcghasnosabb
madarainknak."

]lris esetekbcn mcÉ cÉ!.cs sz,irvá'rr},os megfigtr*
lóst"k alapjúu kár.b,]zt{tják puszlrtlrisr,a a §zegény.
nit<tura!. ligy trrrrl,árl lakó J;licsi cÉysrcr nnÁ}.on
]iikelt flöttem tts }ilggót. l,ttIiát kültoti, a ltrnr-
vas r.rrjtirtr (Corvtts cot.rlix í,.), ,\zlútr, gmi}tlr
megkórdt,rtcm. 1rog1, ugyalt rrriórt 

" lrrt,rr{szilr tn_v-
nl,irc ró, i8y íclclt: ,.Ttlqnltp lllíllixm littil|],
}rogy a lusnyt cnr.iü lcszallt r tlrrlóra a ház
rnógöit ós nlcgólt .Fí_v kis rsibét,'' ,\ lircsi cze.k-

utáll n].g volt §_vőzór]sc ilrról, hogy á h3§]!;19
Yarjú, v!i(r, ahcgl, ii ntltr<lta ,,tlrrltrr;iny,:s val.jr!"'.tíl},ilt il ]cÉk:i}.iók(rn}lhb,nrrtlrl,a]rnlt rt lrilú
licr<lks,ltictl, _\rrr ;tztiltt luilr lrlttt g,;ndo]t, ho§y
szlinlilskol irz elir3je tliltll jlrfí, urcnnyi peiori,
j(a,gct, llir(tl§.iB,i káft{Tót ltus?lit e] És ezzel
rrtettn],i lrrsznot lra:iL,

I|L,lnrcl,iil moit ntíir it kerd(is:,,llát ézentril
ntál nctlr mundii*ljuk ir il]adllrakró], ho*}, cz
hrsznos. illnrz llll]g k/lIt(ikony?

Ir]cl:is. mtlrtÜtaijuk ltólrjtul,rril, de |cJ1l fiin(l"
ro]., ])t!ltliiul it \,ófszollli,l§ héitit (,.!§lur palutlr"
bitritts} rrl,trgodl,i,iu lnotlti]tli,irrk lartóktrir.rirlk,'i,jUiJ, il n]rgt:r,r ntlp kr,tlvcnr:rit" t Íii§ti" Íc(§két
{J]iItrrrcÍti rustict I..) }rlsrrttt§ltck. rlc rn,ór ir lrrizi\{'ft,llll I l',L:scr ri,trtllstiell§). \/]i!,h!, qi.rnct t,\r.tlell
(,ll}fl (lll li: ttltil{ li:l{\(tn sok lllilst ncl]i ]('lrcl lrir-
liili)zótlill] ltlc_ciiiiJli. _\ hltsztlrlssiig is a }rirlr!ttdli. Í, irligl,tltt \jis2On).lliÉO§ frlgitluttr. ldc! {yrk-ll]jl i-l lilfió:ii.lrlásl, hc!g. jrlri, erszlk., sót súk"
. z,,r, r ittrti.jtl kl]t,i ílöt|li cl.. Ylgi,úk cla; pl. 1
]i!:i!lk(..,l(,ilt esctil. !.]z r turtitit. lrllitstrraii rnr.tt-
lt|lt ilii{_v kiifojirt i]koz ;t _llrrllillorrr;inllrlrn. Vi-
§zol]l, l];l llllyllnc; it 'tltrtliir. ntotsarar ricli,kcrt,
_\/r,t,ltifi1,1t.li L.]lclt,i,I.1l lr.t.i fll .r rrIl\iill, lrliL-orúf'|,!d!r ]l}r:I: r r.,t,iti. lr,rilrrrrkltt, fr;r§rkc'L. strt
]'!]D{ltl^g l.gcíL1,]nii\lI jcl. ]jzzcl ltztán riiqtüD
]lrrllt,r .biIlrn e j!..1,1.H Nr,y!,ll5úl!,n, Iít }líárr!lng
bllszno,i at §éru. almcly il ]rir'l:rstrr.ak !r]ctttétr I}l(ig

kár,tókotrr, {,(,1t. T-lilillk t!t)t!t, hc,{Y a dótllllck,i:ltJszit,,-lilr.i,t,,,,:rHr lrjrt,'!,rtrl.ságr |rö5(rll iiití§iz :i]l.}t i;irlrirj;il<l;i,si Jriitl,iili;l. üe rrrerrjiirr,lr cti}
l("pússct,{rlrJlrtl_ .,! srariLrJiöli]öil tu,:icsz§sÜvel
lt;rsztrrls sliirbi: g(an] l}(líl }cíi ttlf,A t huslnos '

Ta({ t(,jilsait. rrit ii,ilrrr, scttr. Ití iiúlút kírté-
kotr!,sligll h:t} eli]itiIt)ij.

L]h!}ni - it :ioli szúz lií]ziil tü,agldoít -* cgl.üt"
leir ll.llLlrli:t)l i§ viingosili1,Iáthitjük, hoÉy tncuy-
n_\.if(: tli]l]i,l(,irt,t c§ nt|D} szal;:rd * lnildirlrkat ri-
lilqalr k(.I knsallJ lelo§zlirüi;,,;1,haszllos nr.trla.
r.nk" ktmél(,l(rt, §7lletctrt é}vczó cso!,orijijt,lr {:s
n .rkártéhorr_r,lk" l)usztulá§r,il Iiólt liria,iirszt.j;irl, lle iÉy lCll!óIlk. thtrgy rrrég m* iii st,itros,
rilkilil t(,sziii. vótke;nílnk il tt]i,1tlé§zet örö§ lül"*
rtlnrei, ,rz igl,rzsilg, sót a tri szép §I. törv*.
:rl,uuli t,lltlrr is: ,.,\ cset*ész §zlT eti ,t tcrnrószt,-,lcl, jú iZ lllrloLlroz és kirr:éli a !óv(r0},ekct."

lliirki ljúrsúzitsrrl arra ki{r]ck bcnn(,ltltdt, n,J
rk.rriitok 1r.l]t,lrítlrlri crüsza.k(rsilr il tcf]rtészÉt
cg_l cnriti.r,át. c*},ik \ Jgy . nlá_sik ,,}rirteliofly" nta.
iilrfaj }iiirtrlsrivrl. .\ Tct,tnlültck i]zckkcl is vfill
r:élja. ,SrliLitsaitrk ntosL lttát vi)gld it lnúlt tóve-
t'ltisr,ir,el r]s ll)icliiIt,iLí}k(,rl}úttlli akrrr,rntlyü ma-
rlrir :lorsáról is, 1;l.))tllol,iii1oli nlcg, Itog}, Istenuck
t g} áII ittlalt ! clf nl ull(x],vút lt ri.rhoztatjílok 1rrrlálra
köttrryclntiigtt Aicjtct| 5lt!ntolijral.

Mess Bóta

ilészleteh a 112. tiszíi es 4l. tisrt|gl$lti tfibor utolsó nap|ából
. . " il; illrt ]tc]l úl)(..,lliiillji :r tezclósrc litfl"

i0IIilJ(lllL!,. siit r]g}t,llÉ(,lll]' i(l'll (lIiuk&t * lrrttg-
zili ltz ut,,l.ii ij,b,tri lllrt,:ittcs jcilrrou(iatfi.

:',lciitLtiju]i. tloí), :t? 1llt}lso ltiil]olt teljcsitnIén},-
])ll,!)il Iflxit2 a prraitrsItokság, lll mutaljáli }ue§
1ótl,rrrlii tiszlitirrk szellcrni r!s g],alitlrlati tudrisu-
krt. \lint hí}lottrn], irliir llil{},szeIű á,kadál},Dá-
l],tlt i§ j(!]j]itott a t)ll,}i l)],saÉ.

_\z rlsri *}lrlt'r1l,bifó il ntpi ttillcokrá ós az őrsi
sírttir lelrcrís*nck tullrrnráll,ár,lr lolt kivlincsi.
l)e nrrrr t:srrli tlútéleí.beu, ]rattt,m É},?liollitl)rllis. Jirtlik is a kcurisztincoli külúilbózó ííjtíiit
ú l cfill,s t, n .

_\ .nrúsodik heh,.n kí,t .szá] gyufálal til?gyujljS.
lirluzr:lv tclrnele[jléssel }ortrbi:rúlva, iiét lapcls
slttür lc,jvcl4§É 8ye]rtegl& }iEndés, csonózás a
lll tJsol,s, ltl[.

,l lttlképé<z{.ii állonrilsrúl lli,iOlnlk. tcrep- ds
tájkep Trizlatokat ktlszittnck. Kúlönbözó nrgy-
sáAú tiircknek :n Jí11},ái becsúli}, Késóblr tnorztl,
zászlör,al is |'árjr,óvlrl lea,dják c cscrkt\sz jr:lnton-
,íl3tut.

,t lránt,ábcn elaliltt mfÁlellii\,éÁzekct lnc{Ezti.
8)(lnj!ó ete(l,nlónr,r,t,[ ]}ukasszúk .r lcr.errot.' ,\liílív,n^unki után i,il met{iríl(ntlil tliltctti.s ni.l-kü,l reakszcr,:]rtl tiszIilják r l,ruskrrt:iit,
_ _-\_kik rz eúlíti ;iltonriso]iJt 1.it(iqjárták, cso-,IliJkoztrak..\li u ciOillI, ilYfn B,/lnltJd r prrilli-
Zili:t_ ,\z clrik alatliilybirú ntortrcir .:|nilgiLJl}:
íTrcnj{rlek Csak ta!\,;ibb, ]esz útt nf!)llll§il -

Roitanok r*liik tolrt}:}r, Ularu IstcttI Mit llitrrah
:zcl}lcilll..{.z ú§}Ili.l[\r il,pett lnost miiszllt cgy
,l;, nrtitl,i tncll. szltliadilt lctejére kxc\"j,staÁ*lAú
ki,l,ilcll, lllr|íi,,fi,isi lcrrlreskür.eltkcl lclcszrirt
rttaktln Jnturrk, Otltblt, JL| jnúler lnxgrssáAban,
t,gy szaka<lókotr iitfclit('l(tt liltajrz§öjl rtllrartnali
tit._ Fulóálokbrlt r,oh:ttrli;, gátugrás. ii'rr.alnszás"
rúdugrás, kúszás lkirtlá]t, aiatt, Ezck 1.ollxk iz
elsii kon]o}},l1]]lt,rhlrlal1.ok, }nell.eh fóleut testi
ü8J,cssógtt ]titi'rrltlk.

I-itoljrirlr .iijn a ..lcA]tcllcnrcscb]r'. rtisz. .:l ]lun-
kcr iir:lseii:llrrn * lritl}.tlt kiini}.},íRka§rtó(ázzll ala-
tlü§ln jnctl,,lli!ltIli, - lr(,l ,r 1trúlliizó nli( tizctxllirc ]álUlt - kclltit l Yczcr l}ilfJIlC§ili'Íc],-
olr asrri.

,l }runker tetc,it\t leivti nlilás,rn ktr.csetür1 lrr1l-juk a.szott'*u|:_, ..rittiitsitok mc{ J hiil)tl}._
frkaszl,j, p.rsztillrikrt... \r mourlorrt. ;;ck jót
érezltctik b(.nt 1TliAltkat,

Rá,r,milyen nchdz volt az tgész akr<lliil,sorozat,
mitrdcnki lrlegfel1,1óen clv,igeeie. iíintlcnki tiiiiijlran volt l}z al)},tiA!jal. hLria dr. liassrti [r:nó
t:l_boLp,rtlttcslt<tLlt:rk, l;lrlrr. 6ti]l.gl l., llíilliJJózití .|v. Z,ilrr,r.zlit, Ii,ir.,rlv :li., _\.:.;kllrj'[,rrrrLis
1'2._. ()t, L,]rlirrtl 3J, ei \-it(:Z ['..Zg01l.§i l_illllIc J:l.YI{ kIkitr;luLncli

-\ íd1,of llr[<.jl,zr.si,knl rtrir,r!,,Iiki ln,.§1.1ti{ii!ds,(l
trl'6261; trtrtItleniii sitilliiiiil. h,,ll rrip11,lelt,
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(Ezi a tróífu rá.iliórlportot Yalentin
íinn iró írio. á" íövórosjl embernek a
falusl ólgtbgn való nagy, táJókozatlan-
eás&t akarjo tróíós túlzá§sal órzókel,
tetni; lúó8$gzt megíigyolhotJük benne
o par8§zt&s§?.ouy Jolle8zotes szótuhar-
gógát. Erorlett íordit€s linnbőlJ

Bemondó : Műaorunk kö-uetbező
eadűa: Ldtogatdg egu ístdllóban, Eőad-

,rosí, Péter beezdmolóia,
Beepél,ő: Keiluea haWgatóiml Egu

otd,ékt gaedagógban aa§uu,nh, lobban-,mondlsa a gaad.aúg ietdl,\óldban. Ea
egu nag,a épül,et, amelgnek ega hícslt,
hogu ás moncltaml.,. furcea eaaga uan,.,
Mand,ia, lced.aes gald,a8vonu, tnilgen
d,llat ez?

- Ea tehén,

- Igen? Tehét?

- Ahogu mondla,

- Ep tehdt a tehén! Yalamenngire a
hutudra ís haaonl{t, de anncíI, !ónal na-
suabb és még ezaraa is uqn. Mit csíttdl,
*lost ez a tehén?

- Eszírc.

- Igen? Etaik?

- Igen, Esaík.

- Ákoga leedtes hallgatóím is hal-
,lott<ik, a tehén most esaih, Ez roppant
érdekes! ,, , Megtömí a szdjtit széndaal
,éa l,aasan rdgni hezd,i, a saéndt, aztdn
lenueli, Ugue, íga Qan, ltedaes néni?

- Igu.

- ilIondja kedues néni, ténuleg úgg
aan, ahogg monda,ni eaaktrik, kogu a tei
a tehénből iötl?

- Bözong lgy oan!
* Ked,aes hallgatóim, a tei tehdt a

tehénből szárm,aadh, most csolc eg,v
híesé részletesebb m.aggarazatot ltérnék
a nénítől., hogg rtulaidonképpen h,onnan
áa iőn a tei?

- annan,
* §rd,ekes! Igaztítl onnan? fta eg!]

hitsé hülönöt. Á gazdatsaong éppen
mutatia, hogy tt. tej rlalahonnan a te-
laén haeííból, jön, Iliszen ea csoddlatos!
Á teisain ia a tehénből, !ön?

- Az tlem!

- Kotnolyan ncm?

- Nem bizony,

- Hdt ahhor honnan iön a teiaaún?
* A szcpardtorbóL
- Ked,lses hallgtltóúm, amint hal\,ol-\

trík, a tei a tehé,nböI,, a teiszín pedig
a szeparcitarból !ön, ütit az ott meg
milgen, cíUat? Ugue, aa ís tehén?

- §em, az cgy ökör.

- lqazdn? Ez o,? ökör? De h.iszen
éppen olyan, mint eq1 ,tehén. trIagaa-
rtízza meg nekíitlh kedtes néní, h,ogu
eat az dllatot ,miért ner-eEík ökőrnek és
miért nem, lehetne ep is tehén?

- Mert e§,fiem, ad teíet,
* Érdekes, toppant érdelces! Teluit

8

aat a tehenet, amel,,alk nem @d teiet,
öhör*eh neaezík, De taldn uatramlkor
% ls adott telet? Nem?
* Soha!

- Tétlyl.eg gohaeem adott talat?

- Sohasem, ha mond,om!

- Biaonydra ked,l,ee hallgatóím ás
hallotttik, kogy az öIcör *ohasem. adott
teiet, M.ít gondol néni: taldn még íog
otlni teiet ualamihor?

- IPem ad ez 8oka.

- Most, hetJuee hállgatótm, tolsóbb
megaü h a tolgoaón, amelynek míndkét
ol,daldn tekenek és ökrölc tilld,ogóInak,,.
De ott üalaml fuaguon érdeheaet kítolt,,,,
§ót ap meg mícsoda, ked,aes néni?

- Aa ott tlatql tehén: üsző,

- aaző?

- Á gazdasszony azt mo*dia, hoga
ez az d|,\at ítt eóttünk aa üspő, Tón
egg úi hdaüillatról aan szó?

- Igen, ez qnég ííatal dllat!

- kedues hallgatóitlk tekd,t egy nagu-
szerű telf edeaésről Itetrl, beaza,molnom:
egu uif aita hdzttill.atat íedeatü,nlc ítt
töl, amel,aet a nép ,,ősaü"-nelt neaez.

- Nent, őaaü az kérem, ltanem iisző,

- Ja igen, üsző, bocsdnat! §ok tekin-
tetben a tehénhez hasonlít, tulaiilottké,p-
pcn tni is a kiilönbség a tehén és qz
üsző ltözött?

- Áz üsző kisebb és aunah nóncsefl
8zarüg.

- Tehó,t az a különbtég ae üsző és a
tehén köaött, ltogy aa üsző kisebb ds
níncs §zar.ua, aaijotl nő-e neki még
saar,ta?

- Igen,

- Altoga hallottule, az üszőrclc ös nő-
het még slaruq,. a2 ís ad, tejet?
- Nem.

- reh,ót aklcor tulajdonhéppe& ökör
aa üstő ía, m,et,t nem ad, teiet!

- Nem, aa nem öleör,

- De hdt kedtlea néní, maga mondía,
hogy nem od, teiet, akhor m.l lenna a
ltülönbúg ad üepő ét aa öhör höaöttl

- áa ökör haragoeabb.

- Áp öIcör haragoa? No d,e miért?
- Mert oigon. a terméezete.

- En úgy gondolom, az ,öhör aphlt,
haragol, mert nem ail, tejet.

- Az meglehet.
* Most úira toodabmeguünk egy pdr

lépétt é* kül,önöc hangohat hallunk,,
Á tekmeb bőgnelc, Ott hdtul, amlnt l,tí-
tom, sols tehenecahe ,,)afu... Ea nem té-
oedel, azol§ ugae bortah?

- §gg oan,

- A borJú, naguofu hlcgínek tűnik a
úahén mel,I,ett^ Á bori,ú tuloJdnnképpen a
tehén gaermeke. agae ígu aan, nénl?

- Ahosy mondJa,
* Ámínt hallotttik lcedaec hu|.|gatüm,

a borjth a tehén gyermeke. Á tchén*ell
több boria h lsan?
* Igen gualtra* adn kóeborla,

- Ezeh mind, aga tehén boriaí?

- Nem, több tahén borlai, aqnnak itt.
- Komolgan -'

- Komol,gan.

- tehdt több tehén bortaí, Szóual
aalamilgen borjú,ól:óddba* oaguank,
Á borjít, túgy tudom, naguaft idtéhos
allat, ezek nem, szohta.lr idteean|.?

- Nem,

- fllit akhor bídonydra betegek,

- Iíenl betegek ezeh.

- üút akkor mért nem ldt&anahf
- Nem tudor*.

- Ezek úga.la,tszih nagaon íurcta bor-
iak,,, Még 'a idtékltoz sines kedo-iik,
ctak dllnah-dllnak a hclgükőn éa bd-
mtdnak rdnk., , Nagaon érdekes , . ,

Edt bieona saiuos lejdrt mtír ap ltlőllk,
be hell fcjeznűnk a lt,öplletítéat, de ta-
lcin a hed.xes néni. akar m,ég c:alamít
mondani, ked.ues hall,gatóinlanalc ,,. De
amint Ltitiult a nénd notn, akar mdr
semmít setn g?ólni, ltöszöniük tzépen
érdehes besaóm,olójdt. Naggon sok inu-
latsdgos dolgot mondott, A t;íseont hal-
Idsra,' kedt, e* hallgat ói,m !
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A cikóriát régóta ismeriko de nem sokan tudják,
hogy ebbő| * növényből, helyesebben ennek a
gyókeréb6i készül több mi*t l00 esztendeje a

míndenki áltai jóiismer*

§,R Áb§ ű K,

Mindennapi kávénkban naponta asztaíunkra
kerül, nem árt tehát, ha nrcgismerjük magát a
ne5vényt is s íoglalkorunk annak cermelésével, Miért
mondjuk- hcgy ararryat ér a gazdának a eikória ?

Mert

A §tKÓRlA T§RM§LfsH A GAZDÁNAK MlNDEN-
Kofi. HAsZl{oT HAJT*TT

ós pedi3 azórt, rnert;

l. jó term6seket ad s jó beválrási ára nrellett
ősszel mindenkor kamoíy §sszeg kerűl a
gazda kezébe,

2. a ki;zedett gyökórről levágo*t fej és cikória
levé!zete értékes takarrnány és minden
áilat szíyesen megesei,

3, a eikória jó *lőveterné;"rye a búzának-és
árpának,

4, miután kapás növény, hrrzzásegíti B gaídát
ahhoz, hogy talrjábó! a gyarnot irtsa,

. 5. á|talában nincsen sern állati, s*m nei.vényi
kártevője, tehát a ternr*íés* nrind*nkpr
biztos,

S. miután sz*rződós altpján terraeli a gazda,
beváitási ára mindenkor eJőre meghatáro*
zott § így a leszállításkor nem érik rn€§*
lepetések a gazdát,

7, ternre|ése nem iár nagyobb munkáva|, mini
bármelyik kapás növány termelése.

T§RM§LJÜNK T§HÁT dlKÓ§,lÁ,§,l

Mindenki, akit érdeke!, kénjen telrnclós; úcmutatót !

e*upán egy lcveiezőiapot kell írrria a köv*tkező
címrg :

FF.Áí\icK nÁv§§a§R$ÜV§K RT"
T§RMHL*§! s§xTÁLYA
§uDAPf;§T í13, PCI§TAFíÓK §

s az*nnal megküidjük k$pes terrnelési útmutatónkat,

A cikória veté§éhéz a vetőína§ot rnérsékelt áron
ari}uk, vetőgóp*t, *s yetőembert díjnrentesen kül-
diink, Megmunkáló szerszámok kölcs$nadásáyal ls
igyeksziink se$íter:! az§fi a ga:dán, akinek arra

sziíksége van, i}|etve, aki i}y*nt tőiünk kér.
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l. Hilyen íának a törzsa ez?

:,\.-_

fi EJTVÉNYtK
A hctycs megoldá§okát a IrOitt-

kezó cimre küldjótek: ,,}Iasyar
{serkész," rejtvéíry€, Budapesl" §.,
tíag,v §ándor-utca 6. Ne a jutaloni
b.aszonlesdse strkaljorr a mcgíejté-
*eknél. Az biztos:1 }ra szorgalntirs
vag!, ós megórdem1ed, rneg is íogod
kapni !

Beküldésí határid6: 1944 szep..
tem,bcr i5.

Milyen reitvónyeket küldiilnk
bo közldr céliából:

1. Öiletes, új§zerú i€}"e§.
2. Érd,ekes, lehetijteg cserkísz-

YonatL:ozá§út.
3. Reítvén},eink tárg;,át fóteg a

ma8yar életből, a lllag§ar tiir-
tónclemből é§ fiildrajzbó' 1,e"
8r,ük. Mindetrekelőtt hazán,kk..tl,nc pídi8 a külíólddel fogtal"
kozzunk.

4, §zórakoztatók, ópper! *ht ne
túlnehezck lcg,vensk i

5. McgfeJtós közben tanuljunk is
belöto.

6. A. íentlek nriud ronatkoznak o.
kereszlíejtyén1,ekre is, itt lr íc|-
téte} rnég az is, hog3- a relt\-én_v
iirts (lehát szi',r-cgnélkiili) rüj7íii
a nyomdal sokszororit"ás cétlóbót
tus§*l húzzítok ki és a belyes
me8oldást p(di8 2 {kettó} pÉt_
dányhan meilékeljételi" Á, köz-
lésre bcküldaitl k{prcjtr,énytket
ug},ancsak tussirl készltsétck el.

Tudnivalók:
Tnkaró koskorlJ pénzzel, anyaggal.

ldör,el" Ez rád i§ vonatkozik: cs§.ka ler elgzr)lapon beküldötl meg-
íejtéscidct fogadjuk el, (Pénzt,
paplrt ó-§ borítókot t{rkaríta§z ftres
€záltal.)

tríegfójtéseket több aláírással, pl,
órs va6y ral trt,tében nem fogadunk
el, min<ler,ki igl-ekezzék .saját ma8a
ryegíejtcqi a rejtvényel,et és eg!íéni-
leg beküldeni ázokat.

Felesleges a rejtvények neveit"
cimeit vagy magát a rejtYén:,t
rnegismótelnl. Elegendő közölni i
,cjt\,{.ny szírnrát és annak me*-
íejtésót. Fi§yelmen kiYitl ha§yjuk
azok meglejtó§ót, kik a lap me§-
csonkiüsával egp§ kiyágott ré-
szellet kúldenek be.

Áz l94{ autg§xtu§ !§-i Magfiar
€*erkécr 

_ 
reitvény*in§k m*6.
feltésu :

1. T-{KAR
SZÁ.KADÓ

A§ZÁKAI}*K
ERÓsAIiA}ir\T§

}íEGáKÁI}Ás
, §Z:\KáDT

v§}Lq,R

? A szemméritrk. Kalotaslegen.
lágóhidra. }íárar_na,ros. Te]rit,üoáhné vásznát. 1?77-1len"
Dnyeper. Kolostor, Á kú[-gén.

3, M; ilIr\; líAR l RO}í.\ l ll,!-
RO§ ; M()RC.{§ ; SÁ}i }íAHCO:MAI{CO!{§; TtC)il-d\A;
ARO}íA ; ARCI11 ; lN,It:l ; §Á; A,

4" 36-an voltak.
5, § mint milior kít hegtr{ji összc-

íut a p3ták, _ A k(itíólc kiiu}L
rryek egylreszakadnrrk"

{. Varldtstn/j,
?, Ylzszintcs §otok: Börtöniik"

erűs, i.les, tömb, mezz, Emii,
alee. juhn, muit, E!.u§, ánrál,
§ajó, üéza. e§n 9§" ek" ói, tata,
_óús, Iskár,iót,
i.iiggőlr:ges sorok ; Beteliesedetí.
örörn, römi, T. s. B. L. NÉrnl.
ölel, keze, Szent László, uIts.

. juh. Ásrik. ntaga, (;}lL, lrizl.j]kli, n)ar, esk, írrrn tjn ár.

§. Rejtélyek reitély€_

Bckiiltlte : Csomó Láseló, Feresn*
l{:n},

Egy §azc&g elnbcr az ábía §zerínt
rnkta be í}áncél§zekrényébe gyó-
irr,irtinit. L{ógp€dig úgy, bogy
.,A"-tói .,B'Lig,,,A""tó!,,C"-i§
|is ,,A"-tól ,,D"-ig otvas{e mirl.iig
iz .1b-at szrirnlíril,. Egy Lrororr§ós
téli reggelen azonbán a páncÉl-

izekrány- kule§ait otthon íelejtertÉ.

§ lurlangos ravasz. iilas ezt kihasz,
nálYa, nagy üg},e§cn ellopott a
gyémántokiJól k€Lt.íjt, ú§§hog_T' {t

grrzdája iiazaérve, á, fiIeí|szt;kott
nródon szánrlrilvír a fiyóíu.{!1t§kat!
rr{rn} iötrt r§' t lopltlrrr.

ltlit gonrloltrrk, milyt"n ravasz
módon ernelt ei ? $-,ai!rrár}tot §z
in*s?

ó. Furcsa íoga<iás

Két loYas ig_]ekczett n szom*zé6
laluba. Furcsa firgadást kirtii,ttek ;

az rryeri me§ a tóieí, tmelyiknek a
lova kdsób} ér lrú a kilúzütt írrlrr}ra.
Ijtliarzberi a" árnyl§ íorrásnál m*g.
itrrtták loraikat ós lepibentek,
Nemsokára egy ijreg koldus ült le
melléjük, Ennek is elmondták a
különös {o8aáásukat. Az óreg pfu-
perclg gondolkozott, n}lljd mind-
e4ylknek a íüli]he §úgott velámit.
Mind o két férf:i nrínt * r,,illrirn, fe1.
ugrott, lóra kapott és tl,i,ágt{ttütt
& íalu ífányábá.

tríit gondoit$k, Irrit sílgott áz
öreg ember a lor'asük íülébe?
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2. Yillám.tatány
1. Egy db tíglí ! kF-ct ó§ eg,v }!

tóglat n1,om. Irérdés : í és l: tóglu
mll1"en súl1,os?

2. l\chmed Ali török had'"ezér
ozi n FJrc})csot klpta, lrog1, a
sztf ml)ull \-árat (úel!, luiiyale\,őla,g
nógyz§talák{r) rnínde§_Yik oldal0n
100{)-1000 cmberrel r,ériJe. Igen
áln, de .\linak c.ak 3ül}i.} katonri,ja
vólt l Hogl" oldotta r:reg mé8i§
ótletesell ír íábízott felgdatot?

3" Suta Fetl ügycskcdik

?. Ker*rztrejtvény
l(észíteite: Kot,ács Lószló, §osron

vlz§alrrto§ { 1, A c§erkó§zet célia.
13, Zene íele. 14. Mon§ol kán. t5"
Helyhatfulozó szó. 16. Ajtay Gábor,
17. _{ §átor ettöl véd, 18._ F'élig
cebe, t9. aVíyúcszkóz. 21. Ekezet-
tel a csrltagok hazája. 22. T4bor,
bán a szalmázsák póiolja. 23, É,tlen
téz. 21. VégóiI k-yal laház. 2B,
Szobabeiáratök, 29. Y. A, 30. Yan
éló4 bátorsádod hozzá,32, Szél, 3.1"
Ékózettei ki"nvit. 36. Helyhatározó
szó. 3?. Növ(iny_ 38. Rans, 3§.
GvbnÉ\rsülv. 4ít. .\z emberi erőt
p<itoljá-. 4i. Y,iBden cserkésznyak-
tend6 id,ővel . . . 35, ok."1,6. Fü;dö-
bely, +7. ...Robert Stcmphesou
í1859-í9{1) algol tábornok clsü
ióc§erké§z. 48, Sztbériai íolyó. ,t9.
Eltörölt cserkészé§zkóz. 50. Ma
}evés az ilyen lakás. 51. N}jt. 53.
Hiftelen htiz. 53. Spoeteszköz. 50,
Betű fon. 57. Al!öldi fuhadafab,
69. Periklesz utóda, 61, Y-nal !á§-
meg],c. 64, .Ió cserkésznek lmindigsknrl. 65. Felkiáltószó. 66.
Alba..., " 68" Forditva bángj8g§-
lap. 7tt. ílsszetett má5salharrgzó.
71. \-óta. ?2, Fiú. 73. Leánl,név"
?5, üL-. 76. Idegen leínynév. 77.
Fcrráspatak. 78. Han8§ze.r. §ü"
Hcl;;határozószó. 82. Rzonos betúk,
!}3. Á rizrzintps .t7. l9ü8-brn adta
ki megalapazó kótiyviil.

l

Sügg6leg*§; 1" Á §§f,Jkész k€d"
ve}t toElalkozísa" 2.'Céllövtlsnéljclzi, hog}, uem ttllált (nlú*zól,ál).
3. Kutya, 4, A táborbon_ il}-en a
rosszul síkcrüi metélt. 5. Ekezgttel
altatószer. 6" Bítncrt.: 7, Izotban
van. 8. Hell,hatrhoziirag. g. Éhe.
zettel lét. t0. flugalmassáBukért
használJák. 11. }íaJdneru egészen
t,ll. 12. Sátorlíplls. 19. Alit ke.
verve. 20. Szórég. 24, Sátorki)téllel
teszi az emher. 25, )§{,ycliivc| a
vízszlntes .l7., a }rúr bllbontilrrrn e
város hós vi,delmezőjc. 27. Nthéz
ébresztő utá§ í$lvetni. !8, Rend-
gyakorl:rtok (firű§zóa,al), 3t. Föl{t.
33. Vlzi kirakodó, 35. A ktnni
ítlozóíiában az rltf i8azsági tör-
vénv. (T.\o). {1. Végctt l-vel sa,kk-
müszó. 43" Ina betűí kctcrve. -1-1,

Odu betüi kerctv'c. 45, F.rttél:,i
határío}yónh. 49, B. }i. E. 52.
Falnsi rap. 54, §enr lgazi c§áta^
§8. Spanyol tánc. §ü. Fanat ke-
vetft. _ 6?. Fordit vl is ugyan;rz.
6.3, Okori ggl,iptrrnriak irtenc.
64. A Pirenelrs lcgnagyobb viz*
területú lolyója. fi7. FrlkiáltószÁ
69. Turbán eleje. 7.r_ Szúr. 78.
F.Jrditva ta§. ?§. Atlírn taír, 80"
F'ordított 13€. 81, A" ]*"

.l-e is l}cfihcü iilr§onlóán §zoktád"
á €sí}ma}t kí.okíani'i tr{a nem, rrrlórt
nem?

4, Á,rany Jáno* költennényei-
ből

1. Kondorosi csárda rnelletl, gulytr,
mérres ott dele}get.

2. Még átz ésre íóinéz}etíe, afi,íl
sincstn sgrrrnri kerlv*.

3, }lajd vigrlsság: zexe, tánc, trr:t,
iár,lja óblcn n fijlh;iza1.

4. Aztán * no, hisz úÉy \"olt 1

Aztiirr elesei:t.
5. Szir.emr:n liol(lom én :r te haza.

té§ted.
6. J3j ! r,alami ,ij,rdö€. ,. \,agy

hlr nemn h{t ki* n§úl !
7. }legiíporr.o nZ efdnyt, az é*ztn

mig a r,ótek ilífi!,§é§re kó§?t,
8. §cm §zcrctttt ez a tudó§ §em-

rrrit a világon.
9. §a.los Eszl,i szrrp leÉty volto de

áíYr"
10" Lerágva népünk ezrei" lra:

}<rrnba, mlnt kertlszt.

Aí{§), nrel§,Ik kölretrrín3*cíből valdlt
11 í|lrti l,!§zlÉr{k:
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