


A terepen dolgozom:
X. Meglrányzom az „A" 

kel. kutat az irányzórések*

2. A dobot most a tű fölött úgy forgatom, hogy 
a  dob északi jele a tű sötét része felett legyen 
(csak a dobot forgattuk, a tájolót nem). Eddig 
szftgrftgzítést végeztünk a terepen. (8. rajz.)

A térképre megyek:
1. A tájolót úgy teszem a térképre, hogy a 

dob kelet-nyugati iránya a térkép ajjával. illetve 
tetejével párhuzamos legyen.

2. A tájolót álláspontom felé tolom az előbbi 
párhuzamosságot megtartva. A 0 pont állp-ra 
kerüljön.

3. Az irányéi a kút keresett térk. Jelére mu
tat. (5. rajz.)

Ehhez hasonló módon Igazodhatunk el kőny- 
nyen hiányos térképpel, ismeretlen terepen.

A közölt két feladat alapján megismertük a 
Bézard tájoló kezelését. Láttuk, hogy nem bo
szorkányság, csak egy kis rendszert kell bele
vinni, Aki még többet szeretne tudni róla, vala
mint különleges harcszerü alkalmazásáról ol
vasni, az tanulmányozza vitéz Markóczy vezér
őrnagy Kiképzési Segédletének idevágó részét 
vagy Szűcs Lajos: Tájékozódás a terepen és tá
jolóhasználat c. érdekes kis könyvét. Rengeteg 
dolgot el lehet végezni ezzel az egyszerű kis 
műszerrel: álláspontmeghatározás, térk. met
szések, útvonalkövctés sötétben, erdőben, vázlat

k é sz ít sü n k  b é z a r d -tájolőt
. ,  AVttörS cserkészek" figyelem I

Ebben' a- cikkben fontos kiegé
szíttet találtok a  Táborozó- 
próba anyagúhoz.
f

Mindannyian láttunk már Bézard-tájolót. Bizo
nyára elhatároztuk, hogy rövid Időn belől szer
zünk magunknak egy Ilyen „külőnbejáratú" 
hasznos kis műszert. Azonban pénztárcánk űr
méretét és a tájoló árát összehasonlítva,. nega
tív eredményre Jutottunk. Még ha a tájoló drága 
volta nőm lenne akadály, akkor sem tudnánk 
venni, mert egyszerűen nincsen. Nem baj! Hát 
ha nem lehet venni, csinálunk magunknak há
zilag. Majd meglátjuk, hogy épp olyan nagysze
rűen lehet használni, mint a valódit.

Alig kell hozzá valami: egy kevés Iombfürész- 
deszka. darab üveg, egy közönséges iránytű, 
karton, ragasztó, no meg egy kis kézügyesség. 
Lássunk hát munkához. Vegyük úgy, hogy a ml 
iránytűnk tokjának átmérője 40 mm-es. Akié 
más nagyságú, az arányosan kicsinyítse. Illetve 
nagyítsa az iránytűje átmérőjének meglelelően 
a megadott méreteket.

Az Iránytűt szétszereljük a következőképpen: 
hegyes csavarhúzóval megtágitjuk az üveget szo
rító peremet és az üveget kivesszük. Kivesszük 
a tű alatt lévő fokbeosztást is, ha ez külön kar
tonon van. Valószínű, hogy a tű csak egy he
gyes szögön mozgott, ami most (a szög) a kar
ton kivétele után Ide-oda lötyögne. Ezt a sző-

get lerögzítjük egy kis spanyolviasszal a he
lyére. Most lombfűrészdeszkából kivágunk az 1. 
rajz a-nak és b-nek megfelelő darabokat. Ez 
lesz az iránytű tokjának fedele, illetve alja. A 
kifürészelt kör nyílásába helyezzük az irány
tűt és a szélét kb. 2 mm szélességben vissza
kalapáljuk. (Az üveg nincs most rajta.) Alája 
ragasztjuk a felsőrésznek megfelelően a fém
tok aljához a „b“ darabot. Ezzel meg is van 
tájolónk főrésze: a delejtü és foglalata.

Most elkészítjük a második főrészt, egy for
gatható üvegdobot. Kivágunk üvegből az irány
tűről levett körlappal egyenlő darabot. Most ki
vágom a kivett fokbeosztást gyűrű alakban, 
hogy csak a kerülete maradjon meg kb. 4 mm 
szélességben. Ha nem volt benne papírból, csi
nálok egyet. A fokbeosztáson megjegyzem az 
Északot kék, Délt sárga, Keletet és Nyugatot 
fekete ceruza vooalkával. A fokbeosztást a két 
üveg közé ragasztom átlátszó ragasztóval (Novo- 
glutin) mégpedig úgy, hogy alulra kerüljön az 
új üveglap, felülre az iránytűről levett üveg. 
Ha tehetjük, csiszoltassuk le az Így elkészített 
dob szélét, nehogy bevágja kezünket. Felerősít
jük a tájolóra (4 drb. kb.) 5X12 mm méretű 
rézlemezkével a 2. rajzon látható módon.

az ,,a“ és ,,b“ darab „z" helyeire ragasztjuk 
függőlegesen. (Két darab irányzórés kell.)

Az egész favázat bevonjuk oldalról kartonsza
laggal. A 2. rajz A—B részére függőlegesen 
centiméter beosztást és egy nyilat rajzolunk.

Ezzel kész a tájoló. Ismerjük meg most már 
a  kezelését is. A legfontosabb, hogy a térkép 
tájolása nélkül tudok minden tájékozódási tevé
kenységet elvégezni. A tájolóval végezhető leg
fontosabb alapfeladat a szögrögzltés. A forgat
ható dob teszi ezt lehetővé. (4. rajz.) Ezen alap
szik a tájolóval végezhető minden munka.

Nézzük a két legelemibbet.

K E R E S Z T M E T S Z E T
I. Térkép alapján keresek valamit a terepen.

II. Terep alapján keresek valamit a térképen, 
I. Pl. Állok a 360-as háromszögelési pontnál. 

Tudni akarom, hol van a terepen a térkép „A“- 
val jelzett kútja? (5. rajz.)

Először a térképen dolgozom:
1. Előveszem a tájolómat és úgy tartom, hogy 

a dob a bal-, az Irányzónyilások a jobbkezembe 
kerüljenek, az irányéi 0 pontja magam felé 
essék.

2. A tájolót ráteszem a térképre, hogy az 
irányéi 0 pontja álláspontomon legyen és az 
irányéllel az „A" kút térképjelére irányzók. 
(A térképet nem tájolom bel)

Megcsináljuk a 3, főrészt: az irányzó réseket: 
az 1. rajz „c‘‘ szerinti méretben deszkából és

3, A tájolót Így tartva, a dobot addig forga
tom, míg a dob kelet-nyugati iránya párhuza
mos lesz a térkép alsó, illetve felső szélével, 
(gőzben ne figyeljünk a tű állására.) Eddig egy
szerű szögrögzitést végeztünk. (5. rajz-)

Most a terepen dolgozom:
1. Vállmagasságba emelem a tájolót
2. Addig forgok saját tengelyem körül a tájo

lóval közben,_mlg a tű északi (sötét)_vége..a_dob 
északja (kék vonás) felé mutat

S. Lassan szemein elé emelve a Bézardot, át
nézek az Irányzó nyílásokon és meglátom a ke
resett kutat. (6. rajz.)

Ez a módszer jól használható ha pl. útvonal 
irányát kell betartanom terepen és esetleg nem 
is látom ahova kell mennem, csak a térképről 
tudom.

H. A terep alapján keresek valamit a tér
képen.

Helyszűke miatt vegyük az előbbi eset for
dítottját.

Álláspontomból látom az „A" gémeskutat. 
Melyik ez a kút a térképen?

készítés stb. Próbáljátok ki és meglátjátok, hogy 
hasznos segítőtársatok lesz a sajátkészítésű tá
jolótok.

Jó irányzást!
Kiirmendy Ágoston (128)
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T Ö R V É N Y E I N K
1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat 

mond.

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, me
lyekkel Istennek, hazájának és embertársai
nak tartozik.

3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének 

tekint.

A  v cserkész másokkal szemben gyengéd, 
magával szemben szigorú, 

ti. A cserkész szereti a természetet, jó az 
állatokhoz és kíméli a növényeket,

7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és 
készségesen engedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.

10. A cserkész testb'en-lélekben tiszta.

o.

Nem nehéz a hazát akkor 
szeretni, ha az csák ad és 
minden jóval ellát: nem ér
dem az Édesanyát szeretni, ha 
csak előnyöm van ebből a sze- 
retetből! Ha a haza veszede
lemben van, ha az Édesanya 
bajba jutott: akkor mutassa 
meg a hű fiú, mire képes!
Tudjon adni, tudjon áldozni, 
tudjon hálás lenni!

Békés, nyugodt időszak
ban, jól fűtött teremben köny- 
nyű volt hazafias verseket 
szavalni életünk feláldozásáról, 
vérünk ontásáról: most nem 
szavalni kell,hanem cselekedni!
Az is lehet, hogy sok hős 
szavaló most szerényen hátra
húzódik . . .

Nem nagy érdem a hazához és államfőhöz való törhetet
len hűségről hitet tenni akkor, amikor ezt a hűséget egy
részt senki sem vonja kétségbe, másrészt senki sem teszi 
próbára. . .

Nem kell vértanúi lelkű
iét ahhoz, hogy valaki a temp
lom áhítatában vallja meg ke
resztény hitét és Krisztushoz 
való elszakíthatatlan kapcsola
tát! Hiszen az állam a maga ha
talmas gépezetével biztosítja 
nyugodt vallásgyakorlatomat... 

Ugyan nem nagydolog baj
társi, cserkésztestvéri szere- 
tetet és összetartást hangoz
tatni, amikor ez számomra Is 
csak haszonnal jár és áldoza
tot nem jelent. . .

Cserkészfogadalmat meg
tartani, amikor szülő, iskola, 
csapat egyebet sem tesz, mint 
ezt segíti e l ő . . .

De egyszeriben hősséirálik 
a legkisebb cserkész és apród 

is akkor, ha mindezekhez súlyos megpróbáltatásokban, ne
héz kísértésekben is hű marad, akkor is, ha áldozatot je
lent, akkor is, ha fáj, akkor is, ha mindent oda kell adni értük 
és kitart mellettük — rendületlenül! — y.

MOST ÉG A HALÁLOS ELLENFELEK IS FOGJANAK ÖSSZE KEMÉNYENl
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DICSŐSÉGBŐL A HALHATATLANSÁGBA’
Nagy szekerok nyögnek a teher alatt. 

Hosszú sorokban igyekeznek Dömsöd 
fele. Északról, délről meg az Alföld ke
leti pereméről is végeláthatatlan kocsi
sorok zörögnek a csípős hajnali szellő
ben, Sátoros kereskedők, lóháti meg 
gyalog kalmárok váltják egymást az 
úton. A pénzváltók szekerei könnyedén 
gurulnak a porban, a kocsi fenekén 
hallgatnak a zsákok meg a tarisznyák. 
Csakúgy duzzadnak az oroszlános tallé
roktól meg az apró váltópénzektől. Kü
lön csoportokban követik egymást a rő- 
fösök, a vargák, a csutorások, a debre
ceni sóskocsik, a posztósok. De ki tudná 
vógigszámlálni a sok tőzsér, kútár és 
kalmár, kolompár, boltos és árusember 
számát és fajtáját!

Van nagy lárma, zenebona, amikor a 
nap felvillantja sugarait. Mindenki 
élénk, beszél és vitatkozik.

Nagy a bizodalmuk, hogy baj nem éri 
őket, mert a budai basa a vásárörző- 
kön kívül külön vigyázó embereket is 
küldött a kalmárok kíséretére. Ott szá
guldoznak a vásárra igyekvők körül. 
Fel-folbukkannak a látóhatáron, meg 
újra eltűnnek. Egyes csoportjaik ott 
nyargalásznak a szekórkaravánok körül.

A vásárosok tarka egyvelegében han 
gosan zsibong a sok görög, zsidó, török, 
rác, macedón, magyar meg budai, német 
kalmár és tőzsér.

Még a bécsi királyon is nagyot lendí
tene, ha a dömsödl sokadaloinra össze- 
sereglő kalmárok portékáit kótyavetyén 
eladhatná.

Fönt, messze, a zólyomi hegyek kö
zött, a véglesi várban sürgés-forgás, 
jövés-menés, nagy készülődés. Napok óta 
tart már a sugilolódzás, mozgolódás.

— Messze megyünk, úgy hallottam 
odabent, — adja tovább a titlsot egy 
bennfentes vitéz.

— Messze-e! — ámuldozik tottotett 
csudáikozással a pattantyúsok mestere, 
aki leginkább otthon őrzi a végházat, 
míg a lovasok benyargalják a közeli és 
távoli megyéket, mog-megrezzentik még 
a legtávolabbi török végvárak népét is.

— Őfelsége még a tavalyi zsoldunkat 
sem fizette meg, még a sót sem kül
dötte el. A kapitány úr azt mondja, 
hogy megszerezzük magunk a zsoldot. 
meg a sót is. Most messze megyünk, le 
az Alföldre. Meglátogatjuk a budai basa 
őnagyságát.

— Sok szerencsével járjatok! — végzi 
n szót a pattantynsmester.

•
Tömött sorokban óvakodnak el a vóg- 

lesi vitézek a gyarmati bég vigyázó 
szőnie előtt, lovaik patáit rongyokba, 
szalmába kötik, hogy ne csattogjanak. 
Az erdők fedezete alatt lopják tovább- 
lovább magukat. Az egriek meg a hat
vani bég portyáit kerülik meg nagy ki
téréssel, A tokajiak, a diósgyőriok is 
Hatvan felé húzódnak, óvatosan lopa
kodnak előre. Még a télen jól meghárvy- 
t ák-vetették a tervet. A véglesi kapitány 
jól ért ehhez.

*

A vásárörző török lovasok vígan 
nvargalásszák körül a dömsödl határt. 
Vidáman folyik a vásár. Az égboltoza
tot veri a sokadalom lármája.

Ámde egvszerre ijedve riog a lárma- 
trombita. Ügyet se vet rá senki, Még 
a nagy porfelhő sem támaszt ijedelmet, 
melv félkörben iszonyú gyorsan köze
ledik.

Még egy pillanat, és a tízezrével össze
hajtott marhák, lovak, a sokezrével ösz- 
szesereglett emberek között kitör a ha
lálos ijedelem, mert a véglesi, egri. to
kaji, diósgyőri végvári vitézek robog-

I R T A :  C S A N Á D Y  S Á N D O R

nak a porfelhőkben, hogy rárobbanja
nak a dömsödi sokadalomra.
’ Mintha az égből pottyantak volna alá 

a budai basa őnagyságu szomszédságá
ban folyó országos vásár , meglátogatá 
sára.

A kalmárok óbégatnak, ész nélkül 
kapkodják portékáikat, mások menekül
nek, amerre lehet.'ncki a Dunának. A 
barmok százával robognak széjjel, egy
mást öklelve, embereket tiporva, 
szarvaik közt dobálva a hajcsárokat. A 
vásárőrző török lovasok egyre fogyat
kozva, vérbe borulva drágán adják oda 
becsületüket, ha a sokadalmát megmen
teni már nem tudják. Sátorok dúlnak, 
ropognak, edények csörömpölnek, halá
losan sebesültek irgalomért kiáltoznak.

Ég8zakadás-földindulás a dömsödl ha
tár.

Azután elül a lárma, leszáll a por. 
A véglesi, az egri. meg a többi végház

1 Balassi Bálint halálának 350. esztendeiére.

vitézei hajtják, hosszú kocsisorokban vi
szik hazafelé az elmaradt zsoldot, a só 
árát, az új ruhát meg a fegyverkovács
nál lévő tartozásukat.

Csak a budai basa észre ne vegye 
őket. mert akkor új tánc kezdődik!

•
A nagyhatalmú és kegyetlen szívű 

Színért basa topora'-kol haragjában, és 
fogait csikorgatva diktál:

„Mi, Szinán basa, az hatalmas török 
császárnak képe, helytartója és főgond
viselője Magyarországnak etc.“

E bevezetés után a basa megemeli a 
vállát, mintha a fényes porta hatalmas 
urához, — a császárjához akarna maga
sodni, s újabb mondatba kezd:

„Felséges római császár, nekünk tisz
telendő urnnk és barátunk. Köszönetiink 
és magunk ajánlása után akaránk fel
ségednek tudtára adni..

Itt a basa hirtelen felcseréli a feje
delmi többes számot, és szitkozódó sza
vakkal béleli a levelet:

........ tanítsd meg ebeidet becsületre,
hogy no nyargalják tartományainkat, 
ne nyomorgassák békés jobbágyainkat, 
no fortelmeskedjenek váraink és véghá
zaink alatt. Tanítsd meg ebeidet, külö
nösen a vóglcsi kapitányt, m ert..

Megbökken a basa, és megáll a levél 
diktáláséban, mert Komáromi János, az 
Íródeák, a füle mögé dugta a kalamnst, 
jelezvén, hogy befejezte az írást.

Mér-már rárobban a basa a deákra, 
mikor a vitéz és emberséges Ferhád 
aga, a későbbi jeles budai helytartó,

csendes szóval megbékíti, a haragvó Szí 
liánt:

— Nagyhatalmú basa. nem ülendő a te 
dicsőségedhez, hogy Kudolf császárnak 
ilyen mérges szavakat írj, ámbár a 
gyaurok fejedelme nem érdemes kü
lönbre, de a hatalmas padisah fényes 
orcáját és a te halhatatlan nevedet nem 
mocskolhatod be ilyen illotlen szavak
kal. A római császár nem méltó ugyan 
arra, hogy a nagy szultán helytartója 
levelet bocsásson hozzá, de ha már rá
szántad magadat, akkor, hatalmas 
basa. . .

— Akkor hát a novomben küldj te le
velet annak a . . . !  —■ kiáltott elkékiilö 
haraggal Szinán, és kifordult az ajtón.

A deák kezébo veszi a kalamust és 
vár.

Ferhád aga eltűnődik egy ideig, majd 
új lapot tesz az Íródeák elé,

— Érnestus hercegnek írunk, a bécsi 
király helytartójának,

-- Az bizony jobb Is lösz, jeles aga, 
mintha Prágába küldjük levelünket, 
ahol Rudolf császár kezébe nem is ad 
nák Írásunkat.

—- írjad, deák, amint következik:
„Fölsógos Érnestus herceg, nekünk jó 

szomszédunk és barátunk. Köszönetiink 
és magunk ajánlása után. — Hírül ko
zák nekünk, hogy az elmúlt, napokban 
az egriek, tokajiak, slrokiak — a vég- 
lesí kapitány volt előttük — jöttek Bu
dához nem messze, s ott egy Dftmsöd 
nevű városban a sokadalmat megütöt
ték. Azért ha fölsóged akarja, hogy az 
jó szomszédság megmaradjon közöttünk, 
kívánjuk, hogy az hatalmas császár tar
tományaiba és várai alá való száguldo
zásoktól az végboliek megszűnjenek, — 
Ezzel ajánljuk felségednek jó szomszé
dos barátságunkat. — Budán, 16 Oeto- 
bris anno Domini 1584,“

Komáromi János deák a kalamust ki- 
fröoesonti a ,szoba kövére, leteszi, s az
tán nagyot sóhajt.

— Mi búsít, deákl — kérdi az aga.
— Az levél,
— Ez már csak szelíd szóval követeli 

az igazságot, Érnestus herceg nem pu 
naszkodhatik ránk.

— Nőm is abban van a baj.
— Akkor miben van!
— Egykor Musztata basa, még ezor- 

ötszázhetvenöt december tizenhetediken 
írt levelébon azt kérte a római császár
tól, hogy a végeken a magyar kapitá
nyok helyett idegeneket tartson. Akkor 
majd megszűnnek a száguldások.

— Mi volna ebben a baji
— Szinán is ezt akarja kérni. Világos 

a te eszed, aga. menten meglátod te a 
magyarok újabb veszedelmét, ha idegen 
kapitánvok kerülnek a végekbe.

— Azok majd nem száguldanak.
— Ahelyott otthon pusztítanak.
— Megértettelek, deák: de miért félted 

te a magyarokat, és miért pártolod a 
száguldozó végbelieket 1

— Az ő száguldásuk csak v.irtuskodas, 
aga, nem országpusztitás. És ha ők el 
tűnnek, oda a szegény magyarok min 
den bizodalma, mórt most a végvári 
vitézekben testesül meg Magyarország.

— A sziveddel beszéltél, deák, nem az 
eszodíTel. Nem vagy-e te is aga, mint 
én! Nem jntbatsz-e még ennél is maga
sabbra: itt, a budai basák árnyékában!

— Az emberséges és vitéz Ferhád aga 
előtt nyílott meg a szivem egyetlen pil
lanatra.

— Amíg áruló j m lősz. ám szeressed 
a végbeli magyar katonákat, elvégre is 
a te véreid. . .  Meg talán igazad is van.

A chirurgus hosszú ideje áll már a 
beteg ágya mellett — szótalanul.

A súlyos beteg Időnként felveti a sze
mét, aztán fáradtan megint leosukja.

2



Szenved. A gyötrő fájdalmak véglgszón- 
tanak az arcán. Be csak pillanatra en
gedi, hogy nagy kínlódását észrevegyék.

Hűséges tanítványa, Himay János, 
nem a beteg, de inkább a ehirurgus ar
cából látja, hogy gyorsan közeleg a 
végső elpihcnés pillanata.

— Emlékszel-e, nagyuram, hogy Bu- 
dolf koronázásakor téged ünnepeltek a 
külföldi fejedelmek is, olyan szépen jár 
tad a magytír juhásztáncotí

A beteg felnyitotta szemét, és két 
könnycsepp gördült végig az arcán.

A ehirurgus a minap vágta le mind
két lábát.

— Emlékszel-e, nagyuram, hogy a 
nagy Báthori István,. . .  pedig ellene 
harcoltál. . .  mennyire megbecsült, és Bi
gét mulatott a töröknek, semhogy té
gedet kiadott volna?

A beteg jobbkeze fáradtan mozdult 
egyet.

— Emlékszel-e, nagyuram, hogy a 
gyarmati, a dömsödi esetek után Színűn 
basa mennyire jajgatott, panaszolko- 
dott? Egymás után küldte haragos és 
siránkozó leveleit Ernestus hercegnek. 
Bólad beszéltek a magyar és török vég
házakban; minden végvári vitéz iri
gyelte dicsőségedet és bátorságodat.

A beteg ajkán keserű mosoly futott 
át.

— Emlékszel-c. nagyuram, a. tavalyi 
dlványi harcokra? Becsülettel vissza
vetted a család ősi várát. . .  a budai 
basa rettentő bosszúságára és szégye
nére. Nevedet messze vitte a hir, el Be
csig, le a fényes portáig. Amig magya
rok lesznek a végvárakban, tégedet ál
lítanak példának maguk elé az utódok. 
Bizony még a török vitézek is.

A beteg sápadt arcát kínzó fájdalom 
torzította el egy pillunatra.

A ehirurgus szemével intetle Bimayt. 
hogy ne fárassza a beteget.

Most azonban messziről egy ének 
hangja száll be a nyitott ahlukon, a ta
vaszi szellő szárnyán érkezett;

„őszi harmat után.
Vénre mikor aztán 
Fújdogtíl a hideg szél.
"Nem sok idő múlván 
Sár/jul, hulldoaálván 
Fáról a gyönge levél.
Zöld erdő harmatját.
Piros csizma nyomát 
Hóval levi hé a tél.
Hóval lepi hé a télt'

A beteg sápadt arca kipirul, fáradt 
szeme felnyílik-, elfutó örömtől lesz fé
nyes.

— Hallod-e, nagyuram?... Ez a te nó
tád! Tőled tanulták a végházak vité
zei .. . A divényi végházat, a budai vá
rat elrontja az idő, a te nótád akkor is, 
azután is száll, száll a magyarok ajká
ról magyarok a jk ára ... Mindig. Száza
dok múlva is.

A nóta utolsó sorait újra kezdi az 
énekes, beleöntve szívének minden pa
naszát:

„Zöld erdő harmatját.
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi hé a lél.
Hóval lepi bé a tél."

A beteg az ablak felé fordítja arcát, 
és bolcrévedozik az ének csendesen alá- 
szálló hangjába.

*
S ekkor belép az ajtón a halál.

*
Nem érkezett váratlanul. A beteg 

visszahanyatllk párnájára, s arcáról el

röppen a ragyogás, de békesség és nyu 
galom marad n helyében.

— Uram. a te katonád voltam, a le 
seregedben jártam, — mozdul az ajka 
a haldoklónak.

Az Isten trónja elé bebocsátást kérő 
szava utóiért® még a lassan elhaló ének 
hangját:

„Hó va i lepi hé a té l .. ."
*

Hivattál, nagyhatalmú basa.
— Ved elő a krónikát, deák, és Írd 

bele: Hírül vettük, hogy Esztergom 
ostrománál vitézi harcban sebet kapott 
Balassi Bálint, a magyar végházak lég 
jelesebb katonája, Aztán a harcon szer
zett sebeibe belehalt. Megemlékezünk 
róla, mert vitéz ellenségünk volt." A 
szép nótáiból is írj egyet oda, talán 
azt, hogy: „Vitézek, mi lehet, szebb do
log a végeknél..

Komáromi János reszkető kézzel rója 
a sorokat. Nem néz fel az írásból egy 
pillanatra sem. Nagy oka tehet rá.

Mchemed basa, — akiről emlékezetül 
hagyták az Írások, hogy jeles vitéz volt 
és emberséges ember., — a kitárt abla 
kon lenéz az alant hömpölygő Dunára, 
amelynek hullámai együtt viszik az esz
tergomi ostrom magyar és török halót- 
iáit.A partmenli fák a tavasz virágait gaz
dagon hintik a víz hátán aláúszó nema 
hősökre.

Háromszázötven év futott el azóta, de 
most Is meg-megzendiil a magyar szi
vekben első nagy költőnk dala, a XVT. 
század hires éneke:

„őszi harmat után.
Végre mikor aztán
Pújdtigál a hideg szé l..

Jtimentem a óeíyetwiéUe fiai/záltti...
Szeptemberi meleg ragyogás... Egykét helyről még 

eséplőgépzúgást hoz a nyárvégi szellő, legtöbb helyen azon 
bán már takarosán betetejezett szalma- és törekknzlak díszí
tik a falusi udvarokat.

A föld népe most sem pihen. Megállíthatatlan a munkája, 
örökké, folytatódik, akár csak maga az élet. . .

Sokan szántogatnak, tarlót forgatnak künn a határban. — 
legtöbben azonban a sarjával munkálkodnak a réten.

Kisétálunk s megnézzük, hogyan is Végzi a falusi ember 
nyárvégi munkáját?

A faluszéli patakon átkelve nemsokára kijutunk u nyár- és 
fűzfák közül a nyílt síkságra. Szántóföldek s kuszálók válto
gatják egymást. A sarját most kaszálják és gyűjtögetik ja 
vában. Az egyik földön négy kaszás vágja ütemesen a ren
det. Húszmétereuként megállnak megfenni a kaszát és Így 
tovább. A negyedik kaszás vékonydongájú legény ke lehet még, 
mert a húsz méter vógefelé már nagyon nekihajol, elveszti 
néha az- ütemei is, hiába mondja neki az első kaszás, az apja:

— Eccerre csapjál, te, akkor nem maradsz le . . .
Azután fenés alkalmával megnézi a gyerek kaszáju élét. . .
— Hát, aki nem jól veri meg a kaszát, azt a kasza veri 

meg! így tanitgatja maga az élet és a gyakorlat a paraszt- 
legényeket a kaszálásra.

A másik földről friss szénaillat csiklandoz meg bennün
ket. Itt már gyűjtik a megszáradt rendet. Előbb kis bog
lyákba, ú. n. rudasokba rakják, azután két rudat szúrnak a 
rudasok alá és összehordják, 10—12-t együvé. Három rudast 
egymás mellé tesznek boglyafenéknek, a többiből azután meg
kezdik a boglya rakását. Először csak a földről, mikor mar 
elég magas, a legkönnyebb legénykét felkiildik a tetejébe „ta
posni".

-- Nem tudja még a fiú megrakni a boglyát — mondjuk 
gazduramnak.

—- Nem is az rakja a boglyát, aki fent van — avat bele 
a boglyarakás tudományába, — hanem Idelcntről igazít
juk azt,

Es csakugyan ütögeti, kapargatja a gereblyévol, s alakul, 
formásodlk a boglya. Körülhúzza az alját is. így alul szőkébb, 
feljebb kissé kifelé, majd szépen befelé ivei,

— Tegyél a talpad alá, osztón ütögesd hozzá szaporán — 
szól fel olykor-olykor a boglyára, — ne hogy beázzon!

Néni messzire szekeret pakolnak. Megnézzük azt Is. Majd
nem úgy ment, mint a boglyarakás, csak ez négyszögletes, 
míg a boglya kerek. Mint a búzásszekeret, ezt is vendég-

oldalra rakják, csupán nincs felkereszt fázva. Valamivel ne 
hezebb szögletes kazalt, vagy szekeret rakni, mint a kerek 
boglyát, mert itt a sarkára „gyúrást" kell csinálni, A boglya 
bán már rendszerint leülepedik a szénn, mire u hordásra kerül 
a sor. Aki adja, szép palástosan igyekszik feladni, hogy szép 
takaros gyűrűst lehessen csinálni belőle. Amikor kész van, 
lekötik éppúgy, mint a búzás szekeret.

Odábbmenve, nemsokára állóvizet találunk. A szélében 
kendert áztatnak. A felnyílt t kendert, hogy a rostjai meg
lazuljanak, a víz fenekén leföldelik, s ázni hagyják. Mikor 
kellőképpen kiázott, széjjelteritik száradni, s úgy viszik haza 
tilolásra.

Lassan be Is fejezzük a sétánkat, visszafelé indulunk. 
Enyhe szellő érinti meg az arcunkat a Tisza felől, szúnyogok 
keringenek körülöttünk, s most áldozik le a uap a Mátra 
mögé. . .  Előttünk szénásszekér kering az alkonyaiban, halk 
füttyszó hallatszik a tetejéről: „kimentem a selyemrétre ka 
szólni" . . .  Kovács Károly
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A „A. 1“ R A K É T A L Ö V E D É K
Az angol lapok napról-napra Írnak a németek 

által bevetett új hadászati eszközről, a V. 1 ra- 
kétaldvcdékről. Az első napokban a legkülönfé
lébb, csaknem hihetetlen hJrek keltek szárnyra 

Hírt adtak az angol lapok valami különleges 
fajtájú, vezetőnélküli repülőgépről, .máskor meg 
robotgépről beszéltek; végre ma már „szárnyas- 
bomba“ névvel nevezik. A leghelyesebb kifejezés 
azonban ezekre a fegyverekre a ,,rakéta-szár- 
nyasbomba“ elnevezés. Valóban ez az új harci- 
eszköz magában egyesíti a bombát, a szárnyas 
repülőgépet és a rakétát.

Ne gondoljuk, hogy valami egészen új talál
mánnyal van dolgunk, viszont lekicsinyelnünk 
sem szabad a „V. l “-et. A rakéta, -mint legtöké
letesebb motor, azaz hajtóerő nyer alkalmazást. 
A rakéta fogalma pedig igen régen ismeretes. 
Jóval régebbi, mint a puskapor feltalálása.

A kínaiak már ezer évvel ezelőtt tudták, hogy 
ha éghető anyagokhoz salétromot kevernek, ezek 
fokozzák az égés erejét s így bizonyos fokozott 
erőhöz jutnak. Háborúk idején már készítettek 
is olyan nyilakat, amelyeknek a> végére éghető 
anyagokat erősítettek s azokat rneggyujtva lőt
ték ki nyilaikat az ellenség táborára. Ha ezt 
az égési területet hátrafelé nyílással ellátott 
papírburkolatba helyezték, rájöttek, hogy az 
égésig bizonyos lökőerőt is kifejt. A nyíl sokkal 
messzebbre repült. Ez a szerkezet tehát nem 
volt más. mint a ma is ismeretes tűzijátékoknál 
használatos rakétáknak az őse.

Európában először a XIII. században tesznek 
említést a rakétákról. Az e célt szolgáló tüzijátkék- 
rakéták működésének alapja a visszaható erő. 
A rakéták alján levő nyíláson az égési tefmékek 
oly erővel távoznak, hogy a visszaható erejük 
a rakétát a levegőbe emeli fel. (1. ábra.)

Ugyanez a visszaható erő működik a puska 
elsütésénél — ezt a vállunkon is megérezzük, — 
avagy az ágyúcsöndk a hidraulikus pályán való 
visszalőkődésénél az elsütés pillanatában.

Az az erő, ami tehát a rakétát előre viszi, az 
úgynevezett reakció.

1800-ban már Indiában is használták hadászati 
célokra a rakétát távoli táborhelyek felgyujtá- 
sára. Ezután is folytak még kísérletek, de In
kább a békés élet céljaira. Rakéta-űrhajózására 
gondoltak és a kísérletek legnagyobb része oda
irányult, hogy olyan rakéta-űrhajókat szerkesz- 
szenek, mellyel az embernek a világűrben való 
utazását is megvalósíthatnák.

A rakéták előnye abban rejlik, hogy amíg a 
motorral hajtott repülőgépek és azok légcsava
ros motorjai csak a levegőrétegben érvényesül
hetnek, addig a rakéták robbanó reakciós ereje 
nincs kötve a levegőrétegekhez, sőt légüres tér
ben még nagyobb hajtóerővel rendelkeznek, mert 
a levegőréteg inkább csak lég-ellenállást, súrló
dást és a sebesség lefokozását eredményezi.

Az első komoly kísérlet Opel német mérnök 
nevéhez fűződik, alki először alkalmazta a soro
zatosan robbanó rakétákat autójának hátsó ré
szén, ami által addig el nem ért sebességet tu
dott elérni szabad, egyenes pályatesten. (L. 2 
ábra.)

Más irányú kísérletezések is folytaik rakétával. 
Tilling és két társa a tempelhofi repülőtéren 
végzett eredményes kísérleteket rakétalövedékck-

kel 1933-ban Egyik lövedéke 8000 méter magas- 
íf*01, 15.,.clért. és, «  indulástól 18 km-re éri 
tőidet ejtőernyővel ellátott felsőrésze. Ebbe mái 
műszereket és leadóállomást is beleszerelt Kár, 
5 * , , ? . .  iól induH kísérletek nem fejeződhetlek 
be lilling társaival 1933-ban kísérletezés közben 
a laboratóriumokkal együtt a levegőbe röpült.

Sclimiedl grázi kémikus postai szállításra épí
tett rakétákat, ezek 1.7 méter magasak 0.27 mé
ter szétesek és 7 kg súlyúak voltak. Alumínium 
burkolattal, belül magas hőellcnállású fémből 
készített űrhajók voltak, melyeket 24 kg külön
leges összetételű puskapor hajtott.

Az eddigi benzinnel és folyékony oxigénnel dol
gozó rakéták általában üzembiztosabbak voltak, 
mert a folyékony oxigén csak az égés pillana
tában egyesül a tüzelőanyaggal Az ilyen rakéta
motor visszalökő ereje oly nagy, hogy mp-ként 
500 gr súlyú üzemanyag elhasználása mellett 100 
kg súllyal felérő nyomást fejt ki. Ez 2800 ló
erőnek felel meg és a rakéta súlya emellett 1.5 
kg. Képünkön (1. 5. ábra) ilyen rakéta kereszt- 
metszete látható.

Valószínű, hogy a „V. l “-nél még az eddigi 
robbanó töltetnél is hatásosabb, talán két ltydro- 
génatom egyesüléséből származó (H-4-H= Hs) 
hatóanyagot vagy talán még egyszerűbb, de ha
tásában a legtökéletesebb durranógázt (Hs-t-0) 
használnak s Így valóban előállításához a víz 
is elegendő.

Az eddigi rakétáknak azonban az volt a nagy 
hátránya, hogy a levegő ellenállása mellett a 
föld vonzóerejét Is le kellett küzdeniük, tehát 
gondolni sem lehetett arra, hogy nagyobb teher- 
rakományt is vitessenek a rakétával. Az olasz 
Cattaneo 1931-ben 6 percig repült reakcióval 
hajtott repülőgépen, talán akkor gondoltak elő
ször Németországban a „V. 1“ megvalósítására, 
vagyis a szárnyasbombára.

A szárnyak alkalmazásával ugyanis a repülő 
bombatest súlyát mentesíteni lehet a föld gravi- 
tázlójától és Így a rakétatőltetnek egyedüli fel
adata a szárnyak segítségével egy magasságban 
úszó bombának kizárólagosan az előrevitelére 
irányul.

A töltet mennyisége szabja meg a lövedék 
szálló idejét, melynek lejártával a lövedék leve
gőben maradása is megszűnik. Az egész rakéta- 
lövedék nyomban földre zuhan és szétrobban 
vagy megsemmisül. A rakéta-szárnyasbomba 
akár sűrített levegőt tartalmazzon, akár más 
gyúlékony anyagot, nyugodtan repül az indító 
pályán megadott célja és rendeltetése felé.

A repülőgép a rakéta és a bomba szerencsés 
összetételén alapuló új harci eszköz valóban 
korszakalkotó és még igen sok meglepetést tar
togathat a világ számára.

Előnye, hogy előállítása csaknem olyan olcsó, 
mint mondják, egy közönséges Időzített bombáé, 
viszont ehhez nem kell külön repülőgép, amely 
elszállítsa rendeltetési helyére. Előnye az is, 
hogy a kilövéséhez sem kell különös felszerelés, 
csak egészen kis helyet elfoglaló Indító pálya, 
könnyen tárolható, mert a szárnyakat csak az 
indítás előtt szerelik fel a bombatesfre. Szabá
lyozható a töltet Is, tehát különféle távolságra 
állítható be.

A fejlődés folyamán valószínűleg rövidesen 
napvilágot lát egy olyan tökéletesített rakéta
lövedék is, melynek hatótávolsága jóval nagyobb 
lesz. Mindenesetre az is nagy előnyt jelentene, 
ha repülőgépeken szállítva és azokról elindítva 
lehet majd ezeket a szárnyasbombákat távoli 
célpontok belövésére használni. Addig is izga
lommal várjuk a rakéta-szárnyasbombák további 
hathatós bevetését és tökéletesítését.

Radványi Ottó



Romokkal behintett réteken, 
a halál szántóföldjein 
még nem terem meg győzelem, 
hlaba zúg, mint száz elem 
ezernyi harci gép, 
és ágyú-rengeteg ; 
bombaszilánkok körme tép, 
s  vág véres rendeket; 
még nem terem meg győzelem, 
hiába tombol száz elem, 
hiába vág, 
hiába tép ;
halál, nagyúr s a csontkezével 
egy legyintés elég.

Ágyú-csodák Izzó garatja 
új lángokat lövel, 
gépek csapata zúg magasba, 
s a földek vérvetéseit 
hernyótalp szántja fel.
S hiába zúgnak szüntelen, 
nem születik a győzelem ;

Mert egy hiányzik még . . .

Hiányzik még az ősi, vad, 
a kúszva küzdő koldushad, 
bakancsos, nyűtt, rongyos-sereg, 
halált lenéző rengeteg.
S mig ő hiányzik, nem terem, 
nem terem meg a győzelem.

Pedig, csak ő a védtelen.

Nem óvják páncéllemezek,
nem is hatalmas szörnyeteg.
nincs ő vasbetonnal védve,
nem szállhat felhők fölébe ;
őt szántja,
vágja,
bántja
mind.
A vére hull,
és védve nincs ;
a földre hull.
de föl megint.
föl ! Előre ! Rajta hát !
—  Ők az igazi katonák.
És nélkülük nincs győzelem . . .

De újra felbúg száz elem, 
és lángot vet az ágyú-szörny, 
új kénkövet 
dohogva vet.
Uj bomba zúg. 
s a mélybe vág. 
és feldobja a katonát, 
mint vad vihar a levelet. 
Csonkán, elégve földre ver 
száz hős fiút. De tíz, ha kel 
az egy helyébe, 
nem győzi a szörnyeteg.

És most megindul a sereg . . .

A  föld méhében a pokol 
minden ördöge megremeg.
Már vajúdik a meztelen, 
mostoha csaták seregje, 
és fia lesz a győzelem.
Hogy meggátolja ? Nincs elem !

Már ők is érzik, mint remeg 
a visszafojtott lendület, 
a visszafojtott indulat, 
halálos-őrült gondolat 
szemük tüzében fellobog, 
feszítő vérükben zubog, 
és érzik, ők az angyalok, 
és ördögök,
és sátán tigrisfajzatok ; , 
körmük agyagos földbe váj, 
édes-bátyjuk a rút halál ; 
és megvadult, szent őrületből 
kezdik meg a rohamot.

Visszahullnak föl megint, 
Megtorpannak, s előre mind. 
Kézigránátjuk úgy kopog, 
mint jég a sziklabérceken, 
gránáttal vésik koponyákba :
—- „Győzelem I 
Szent győzelem !”

Kézigránát, ha újra robban,
fekete füstbe rohanva dobban,
száz hős fiú,
s, mint ördögök
forognak fürge forró bálban,
halál kérői ők a táncban,
szemükben őrült lángok égnek,
torkukból harsan a hajrá-ének,
ritkulnak,
halnak,
kerengve hullnak,
mint vihar sodorta levelek,
de mégis győz vagy száz gyerek.
A megdicsőült bősz sereg
holtak hátába
bakanccsal vágja,
sarkával rója,
dobogva írja
a történelmi perceket.

Pedig ő volt a védtelen, 
s nélküle nincsen győzelem.
S kiket a halál földre ver, 
közülük hány esett ma el ?
És hány halottuk porlad már ?
—  Temetökertje a határ.

Fejüknél nincsen fakereszt, 
hamvukat szél hordozza meg, 
és szétterfti csendesen 
romokkal lepett réteken. 
Testükből új élet fakad, 
sok-sok piros virág terem, 
s piros színével hirdeti, 
hogy övék volt a győzelem.

A  fürge szellő megtanulja 
a sok virág üzenetét, 
s a falvak közt súgva-búgva, 
susogja szerte-szerteszét:

„Hiába zúgott száz elem, 
övék volt minden győzelem, 
regősök zengjék száz dalon :
—  Legyen övék a nyugalom ! 
Örökké zengjék harsonák:
—  Bakák, bakák, magyar bakák, 
ők az igazi katonák” .

Fazakas Miklós

„Szovjetoroszország lelett”
a címe annak a háborús naplójegyzet- 
nek, amelyet Pados Pál a szovjet háború 
első évében a repülök haditudósítója
ként írt vadászrepülőink hős harcairól. 
A könyv olvasása közben ötlött sze
membe a szószerint idézett következő 
rész:

„ölvedy zászlós iír, akit „cserkész“-nek 
becéznek, —- joggal, mert kívülről fújja 
a tíz cserkésztörvényt, nemrégiben még 
az egyik cserkészcsapatot vezette oda
haza. — már közmondást is szerkeszt 
erre a nagy tevékenységre:

— A cserkész minden este azt kérdezi 
magától, tettél-e ma valami j ó t t . . .  A 
vadász pedig azt. kérdezi: lőttem-e ma
gamnak ma legalább egy Ratátf . . . “

A cserkészrepülö azonban nemcsak jó 
mondásokkal szórakoztatta társait, ha
nem eredményes munkál is végzett, mint 
jó cserkészhez illik, Ez Pados Pál köny
vének az alábbiakban idézett részéből 
tűnik ki:

..Jön a parancs:

— A hadihajó l.üzét el kell hallgat
tatni!

Ölvedy zászlós, a „legrámenősebb“ 
vadászrepülő vág neki a feladatnak. Óé
vével a folyó partja mögött száll el, 
egész alacsonyan, a hajóról egyelőre, még 
nem is látják. Jól hídja, hol áll a „cir
káló", ott átcsap a. gátak felett, áttör a 
folyó partját szegélyező fák között, fel
húzza a gépet és pár száz méter magas
ból újra lezuhan, alig tíz méter magas
ban zúg el a meglepeti hadihajó felett.

Kopognak a géppuskalövedékek, mintha 
végigöntötték volna dézsa vízzel a hajó 
fedélzetét.

ölvedy elégedetten csettint:
— Ez az öblítés sikerült.
Még néhányszor „végigöblíti" a hajó 

fedélzetét, a szovjet tengerészek ugrál
nak be a vízbe, mint a megriasztott bé
kák. Pejjel- előre. Az egész társaság azt 
sem tudja, mihez kezdjen, szaladgál a 
fedélzeten ide-oda és ugrálnak a vízbe, 
ölvedynek sem kell több.

Még vagy háromszor ráfordul g ha
jóra és „végiglocsolja" a hajót, persze, 
nem langyos vízzel, hanem jó finom 
géppuskatüzzel.

De akármilyen ostobák is a szovjet - 
matrózok, végül mégis csak észbekap
nak,

Egy-két ágyúlövés böffent fel, azután 
jó fekete füst bodorodik a kéményekből, 
és uccu, teljes gőzzel — hátra! . . .

Menekülnek, ahogy csak tudnak.
A  zászlós pedig belehúz a kormánnyal, 

búcsút billent gépe farkával a hadihajó 
felé, és a „kirándulásról“ elindul haza
felé.

Békésen fütyürészve."
A könyv érdekes és izgalmas olvas

mány. Vadász repülőink hősi harcát mu
tatja be a túlerővel levő ellenséggel 
szemben. Cserkészszempontból különös 
érdekessége az, hogy a könyvben sze
replő vadászrepülök közül éppen a „lep- 
rámenősebb" vadászrepülő u cserkész.

A könyvből a cserkész!élek és eser- 
készszeUem árad felénk, hisz írója is és 
néhány szereplője is cserkész. A sorok
ból cserkésztestvéreinknek a harctéren 
végzett jó munkája követendő példa 
gyanánt magasodik elénk. Kövessük a 
példamutatást lélekben és, ha a Haza 
szólít, cserkésztérfiákhoz méltó tettek
ben. B. D.
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Egy premontrei dlák-eserkész híisi Imii,la

Katiit, ilugusztus 12.
Városszerto mély meddőbbe néni. keltett. 

<n a tragikus Szerencsé ttomé g, mely ét 
dotálni kívánta egy magyar diák, Kiss 
Imre VI, premontrei tmnnatinin fiatal 
eleiét. Sterilén délétől/ kilőne, árakor, a 
városi légóközpont telefonjában hall
ható volt, egy fájdalmas hang, meh/ vé
stél yt jel,teli. és segítséget kért. Ékkor 
játszódott le a halálos tragédia. . .  A  
városi hatósági légó a légiveszéllyel 
kapcsolatban figyelöállomást. tart fenn 
a Várhegyen. Ennek szolgálatát az is
kolai év befejezése óta a premontrei 
gimnázium cserkészcsapata látja cl. A 
fiúk lelkesen vállalták a szolgálatot, 
nem törődve az idő viszontagságaival és 
a környező erdörvngetvg éjtszakai ko
morságával.

így szerepelt a legutóbbi csoportban 
Kiss Imre Is, ez a napsütötte arcú, min
dig -mosolyog tekintetű, derült gyermek- 
ember. Mindig Jókedvű volt, kedves és 
szerény, a diákoknak abból, a fajtájából, 
akik szeretik a tanáraikat, jóban vannak 
mindenkivel, soha bajt nem csinálnak, 
és becsületesen teljesítik kötelességüket. 
Nagyon szerelte a jó Istent, a templo
mot, boldog örömmel minishrált, sze
rette az iskolát s a cserkészéletet. Min
dig mondogatta, hogy ő is szeretne 
ezekben a nehéz időkben használni a, 
hazának. Ezért vállalta önként a vár
hegyi őrségei,

Szerdán délelőtt 9 órakor fent volt két 
társával a figyelő-toronyban, onnan kém
lelve a látóhatárt. Már csak egy órai 
szolgálati idő volt hátra.

Valami szerencsétlen véletlen folytán 
tüzet fogott a figyelő-torony tövében 
lévő lombsátor. A veszedelem láttára két 
társa lemenekütt a toronyról, fi mene
külés helyett a torony tetején levő te
lefonkészülékhez rohant s onnan jelezte 
a veszélyt, a torony meg gyulladását a 
légó-központnak. Ott hirtclenében nem, 
értették meg s a telefonálás elhúzódott. 
Ezalatt alulról hatalmas láng csapott

fel, belekapva n torony kátrányos fá
jába,, A hőségtől és füsttől pár pilla- 
untra elvesztette az eszméletéi. Ekkor 
kapott beléje a láng, Égő mini bon le
vetette magát a toronyról. Ezután le
dobta magáról égő kabátját és vivőjét 
es súlyos égési sebei ellenére lerohant 
a Várhegyről az Aranyossy-vUtáig. ahol, 
BsszerogyoU. Innen a mentők szállítot
ták a kórházba. Mindenekelőtt papot 
kért. Egy premontrei tanár ellátta őt a 
halotti szentségekkel, Mikor súlyoson, 
beteg édesanyját a betegágyához hoz
ták, a kérdésre, hogy miért nem mene
kült ő is idejében, azt válaszolta: „Anyu
kám, nem szeghettem meg az eskümet. 
Jelentenem kellett a veszélyt a légó- 
központnak."

A  súlyos belső és külső sérülésekkel 
szervezete nem tudott megbirkózni, pén
teken hajnalban visszaadta, nemes lel
két Teremtőjének, belcdllvti azoknak az 
áldozatos magyar hősöknek a sorába, 
akik a nagy ősök. nyomdokain ma ezré
vel áldozzák életüket a hazáért.

Kiss Imrét Kassa városa saját halott
jának tekinti. (Felvidéki Újság.)

Pintér Gábor, a 21. sz. Gárdonyi-cser
készcsapat rajvezetője és Decsi Bónis 
József őrsvezető kárfigyelőszolgdlat köz
ben hősihalált halt.

♦
Ellensége« repülök áltol ledobott tó in.szá

lacskák egy — inadáríészckbeu
Hadványi Ottó tanár, ornitológus közli 

olvasóinkkal az alábbi érdekes meg
figyelést: „Mint a Madártani Intézet 
rendes megfigyelője, beszerveztem a ma
dármegfigyelési hálózatba a vidéki cser
készeket is. A minap Tapfer Dezső bo- 
dajki cserkészniegfigyelőm arról értc.si- 
tett, hogy Hodajkon egy bodzafa
bokorban. másfél méteres magasságban 
barát poszáta fészekre bukkant, amelyben 
négy kis toj<Ls rejtőzött. Jobban szem
ügyre véve a fészket, föltűnt, hogy a fé
szek oldala itt,-olt a napfényben erősen 
csillog. A finom fűszálak és növényi fo
na tok közt egyszer vsak észrevette, hogy 
több fémszerű szálacska rögződik a fé
szek építményébe. Jobban megvizsgálva, 
a fémes anyagot, ráismert az angolszász 
repülök állal ledobált fémszálacskákra.

amelyeket a madár a földről szedegetett 
össze és ügyesen felhasználva azokat, 
be.fonogattu fészkének, építésénél. Érde
kes, hogy e fémszálakat a madár fel
használta. otthona építésénél, de való
színűen a fémszálak fűszálhoz hasonló 
hossza és tartós mivolta az. ami n ma
dárnak. megtetszett." (Pesti Hírlap.);

♦
A szegedi cserkészek Szeretet Szolgá

latáról már irt a „Magyar Cserkész", A 
közlemuUban vitéz Nagy László, a 
rádió riportere a mikrofon előtt, beszél
getést folytatott a szegedi cserkészek 
munkájáról, a Szolgálat vezetőjével, Új
vára Ferenc cs. parancsnokkal. A sze
gediek munkájáról a. .,Magyarország“ e. 
napilap is beszámolt.

♦
A Nyirvídék Szabolcsi Hírlap írja, 

hogy a nyíregyházi m, Mr. állami ta- 
nitóképző-intézet 971. számú „Tisza" 
cserkészcsapat kiscserkészei és apródjai 
meglátogatták a helybeli hadikórházait. 
Első alkalommal az „A" sebészet kór
termeiben, majd a „B" sebészet szobái
ban felevő sebesült honvéd bajtársakhoz 
vitték el példás buzgalommal és igazi 
segítő cserkész lelkülettel összegyűjtőn 
szeretet adományaikat, a szerető lelkület
tel darabról-darabra összegyűjtött süte
ményt és a mai világban bizony szűkö
sen adódó zsebpénzből vásárolt ciga
rettát."

♦
Az újpesti 33. sz. gr. Széchenyi cscs.

Szentendre határában rendezte idei tá
borát. ahol egy mezőgazdaságban min
den ellenszolgáltatás nélkül mezőgazda- 
sági munkát végzett egy hétig. Körtét, 
barackot, piszkét és más gyümölcsöt 
szedlek, mintegy 8—10 o-t és minőség 
szerint, csomagolták a gyümölcsöt. Kb. 
2100 m* területet kapáltak föl, 1800 
négyzetméter földet gyomláltak. 5 boglya 
szénát forgattak meg. 12 boglya takar
mányt hordtak be, 2.5 köbméter ivó
vizet szállítottak. 5—fi a fát aprítottak 
ég fölf&részclte.k, egy istállót teljesen ki
takarítottak és 24 szarvasmarhát rend
szeresen legeltettek. Mintegy 480—500 
munkaórát végeztek. A táborozás alatt 
a cserkészkiképzés sem maradt el: éjt
szakai próbariadót is tartottak, nyom
kereséssel és mezítlábas gyaloglással.

»
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Szekeres István főmérnök fontos megbízást k ap : nzútiam 
ot bízza nlegn Szamosfojérvári Alumínium Művek vezetősá
véi. A vállalat eddigi vezetői mitsem törődve a törvényes 
rendelkezésekkel, 68%-bun alkalmaznak idegenfa júaku't a 
tisztviselők közti ti. Szekeres István két fia, az érettségi 
előtt álló Pál és a bárom évvel fiatalabb Béla köt etil! akarja 
apját áj állomáshelyére. Szekeres azonban lemond segítsé
gükről : nem lenne észszerű, ha abbahagynák a tanulást.

V Szamosfojérvári Alumínium Müvek vezérigazgatója, 
Karai Öméltósága (valamikor : Clmrneol Jakab), Hegyes! dr. 
(azelő tt: Hcfsch) bizalmas ügyésze és Grüníeld cégvezető 
társaságálja a értesül a miniszteri rendeletről, amelv szerint 
ot eltávolítják a vállalat éléről és helyette -  ügyvezető 
igazgatói minőségben — Szekeres István főtnérnököi rende
lik ki teljes hatalommal. Szekeres súlyos vétkeket fedez fel. 
A vállalat eddigi föemberel megdöbbenve élik á l leleplezte lé
süket .

Két fiatal erő kéri fölvételét : az egyiket a kőnyvelő- 
ségre osztják be, u másik m int kifutó nyer alkalmazást. 
Az Idősebbet Szekeres Bálnak hívják, a fiatalabb szintén 
Szekeres, a keresztneve Béla. Szekeres igazgató az első 
percben megdöbbenve fedezi föl, hogy a vállalat kél újonca 
nem más, m int u két fia. Szcmfülcsségre inti őket és Jelszót 
is ad a két apródnak. Bál Jelszava: alagút, Béláé: bors. 
A két fiú elfoglalja új munkakörét, kezdetben sok nehéz
séget kell leküzdeniük, Szekeres igazgató nz egyik Irat
szekrény féltve őrzött lrutcsomóiból a vállalat iáidig! ide
genfajú vezetőségének bűnös szövetkezéseit fedezi fel és 
megtalálja céltudatos, földalatti homhisztömnnkájuk ter
vezeteit. A gyár idegenfnjú alkalmazottat Grünfeld cég
vezetővel az élén kttervezik nz első támadási Pál e llen ; 
meghívják a sportkör ünnepélyére, o tt majd lcittatjálc, 
másnap beosztják n bérfizetéshez, majd csak csinál va
lami h ib á t: hadd lássa az új Igazgató, hogy mit érnek 
nz ö fajtájából valók. Pál el is fogadja n meghívást : 
hál ha az idegenek közelebbi megismerése az apródszolgálat 
javára lesz 1 A leittulás azonban csak. látszatra sikerült. 
Bélának ugyanis sikerült észrevétlen tölhigltással árta l
m atlanná tenni bátyju italát. A bérfizetés szokatlan 
munkakörében Is megállta a helyét Pali a sportköri ünne
pélyt követő reggelen. De közben — bizonyára célzntos 
..tévedésből” — elhívják n pénztámsztnltól, és az ide
genekhez tartozó pénztáros fo lytatta tovább a  bérfizetést. 
Pál megdöbbenve veszi észre a számadás végeztével, hogy 
200 P hiány van. Csakhamar kiderül azonban, hogy a kifi
zetésnél nem Pál tévedett, hanem a pénztáros.

— De ravasz róka az! — jegyezte meg halkan az Ebergé-
nyinek szólított. — Kinézném belőle, hogy szándékosan csi
nálta, csakhogy bajt keverjen. 4

— Ne beszélj ostobaságokat! — intette le az öregúr.
— Biz' én mondok, ha igazam van! Es ha nem a fiatalúr 

Miére ment volna, sohasem látta volna az a . . .  i z é . . .  a pén
zét. Be maga emberszámba veszi a munkást . . .

— Barátom, nagyon szépen köszönöm maguknak a jóságu
kat, d e . . .  azt h iszem ... a becsületesség mindenkivel szem
ben kötelezői

— Lehet! De itt más is van a dologban. Sokat kicsaltak 
tőlünk eddig és keresték mirajtunk. Ezzel az ötvenessel csak 
valamicske térült volna vissza. No, de mindegy! Istennek 
ajánlom! — Azzal meglibbcnt et tök az alumínium poros sapká
jukat és eltéptek. Nagyot nevettek, amikor Pali kezet akart 
velük fogni:

..- Velünk azt nem lehet, uram! Irodós ember fél napig
súrolhatná utána a patyolat kacsáját. . .  Mi a fekete kéz ban
dájába tartozunk!

*
Pali dobogó szívvel kopogtatott a pénztárablakon. A pénz

táros ingerült hangon szól ki:
— Mit akart
— A „bon"-ómat akarom beváltani!
— Mi a macskát? — csodálkozott, a pénztáros gyanakodva.

Kit vágott meg ilyen hirtelent
— Senkit! Csak éppen jobban ismertem a magam, fajtáját, 

mint ön és arra is rájöttem, hogy az elfizetéseket ön csinálta 
az én pénzemből. Megvan róla a véleményem! — Azzal eltépte 
a, visszakapott elismer vényét és kemény lépésekkel távozott 
nz ablaktól. Az irodájában rövid jelentést írt az édesapjának 
erről az esetről. Rámutatott a megsejtett összefüggésekre »'#. 
Másnap az időközben visszaérkezett pénztáros és a személy
zeti osztály vezetője megvizsgálták az esetet,, kihallgatták az 
embereket és ennek eredményeképpen nemcsak a helyettes 
pénztáros, hanem a pokoli teán kiagyalója es cinkostársai is 
azonnali hatályú felmondólevelet kaptak.

Elvégre is jogállamban volnánk, vagy mi a szöszt!
Viszont Pali most már három helyett dolgozhatott, amíg 

a pótlást megkapják.

X I. MESSZE LÁTÁS AZ ÉJTSZAKABAN.
Mihelyt a dolgaitól megtehette, Béla hosszú levélben szá

molt be új életéről a parancsnok-atyának. Azzal kezdte, hogy 
aznap harminckét kilométernyi utat tett meg kerékpáron, 
csomaggal a hátán. Megírta, hogy a levél konyhaasztal mel
lett készül, bátyjaura a szomszéd szobában motozkodik, de nem 
beszélhetnek egymással, legfeljebb az ajtóküszöbnél átcsúsz
tatott papírszeletkékkcl levelezhetnek . , ,

A levélre hamarosan megjött a válasz és a fiú már alig 
várta, hogy egyedül maradjon a pocakos borítékkal. A  csi
gára járó villanylámpát lehúzta jó mélyre és az ágyába bújva 
olvasni kezdte a sűrűn gépelt sorokat:

„Édes fiam, Béla!
Legszívesebben felruccannék hozzátok, Fehérvárra, mert 

csak ágy tudnék valuinennyi kérdésedre kimerítő választ 
adni. De nem tehetem, mert az itteni fiaim nem eresztenek, 
de nem tehetem miattad sem, hiszen te most álruhádban állód 
a vártát. Es hu már egyszer belevágtad a fejszédet a nagy 
fába, Isten segítségével magadnak kell megbirkóznod a ke
mény táskával.

Kiismerem, hogy helyzeted, valamint a Pálé és Édesapádé 
is, nem könnyű. Szabályszerű élet-halál harca ez nemzetünk
nek és ti az első vonalakban, sőt azokon is túl, az ellenség 
soraiban teljes!tettek honmentő szolgálatot.

Ellenség! Szabad ezt Így mondanom! Megtohetem-e én, 
mint Krisztus papja, hogy téged, a gyermekifjút, véresen 
komoly harcra biztassalak'! Pap vagyok, az igaz! De magyar 
pap, akit Egyházunk nemzctfölötlisége nemhogy kiszakított 
volna nemzetem testéből, hanem még inkább beleoltott hol
tomiglan. Ellenség! Nemzetünknek ez a harca tisztán ön
védelmi Imre. Nem mi kezdtük. Rákényszerültünk, mert a 
fojtogató marok szorítását már nem lehetett elviselni. Már
pedig a jogos önvédelem még az egyes embernél sem bűn, 
hát még egy egész népnél, amelynek Istcn-szabta hivatása, 
hogy életben maradjon! Nemcsak hogy nem bűn, hanem szent 
kötelesség . ..“

Béla nagyot lélekzett és fektéből a térdére kucorodotl. 
annyira, izgatta a levél folytatása. A mindig mókázó Atya rit
kán irt ilyen komoly hangon.

Ahhoz, hogy az ö szerepüket Hazánk történetében világo
san lássad, vissza kell mennünk vagy 150 évvel ezelőttre. Min
dig is volt belőlük jó csomó az országban. Sok régi törvény 
próbálta mohó * karmaikat lenyesni. De 1785-ben még csak 
75,000 volt belőlük Nagy-Magyarországon. Jól éltek már ükkor 
is, mert a rendi magyarság nem tartotta „úri dolognak" a. 
kereskedést. Átengedte azt á rácnak, görögnek, cincárnak, 
örménynek és — nekik, ök pedig éppen a legjövedelmezőbb 
üzletekre vetették magukat: a gabonára, gyapjúra és a bőrre. 
Szóval az ország legértékesebb nyersanyagaira,

A „magát szünet, nélkül álmokban hintázni szerető Hun
nia" pedig — ahogyan Széehenylnk mondta — oda se pislan- 
tott feléjük. Tűrte a csendes Jionfoglalást jó patópálosan. Ma
gyar szive nyitva állott mindenkinek, aki mézes szóval, álcá
zott alázattal jött feléje, „Ködevők** voltunk ml, fiacskám, szá
zadokon keresztül.. . .  Es Galíciában, Oroszországban hamaro
san híre ment ennek a pompás lehetőségnek. Odaát ember
számba is alig vették őket. Sok helyütt maguk húzták a fa- 
ekéjüket, Igásállat híjén, mocskos gettókban szorongtak és 
apró, piszkos üzletekből tengették életüket. Mihelyt azonban 
átjöttek valahol Vereckénél vagy a Tutárhágón, kellemes csu- 
dálkozással tapasztalták, hogy ha néhány évig megpihennek 
a nagy hegyek innenső oldalán, kissé begyakorolják magúkat 
a nyálbőr- s pálJnkiikereskedésbe, hitellel, kölcsönnel meg
hat kolják a szegény ruszinokat: csak le kell vetülök nemzeti 
öltözetüket, megtanulják a legközönségesebb magyar beszédet, 
máris beljebb szivároghatnak az országba és a derék magya
rok máris úgy .számítják őket, mintha Árpád apánk mellett 
kerültek volna közénk. Érdekes, hogy a régebbtől fogva velünk 
és közöttünk élő szlovákot: németet, horvátot, miegymást 
mindvégig idegennek tekintettük, mert nem tanult meg ma
gyarul. Ezeket pedig néhány olgajdolt magyar szóért mind
járt befogadtuk és beengedtük magtárainkba, boltjainkba. 
Hej, Hunnia, Hunnia!"

Béla most már kénytelen volt felülni és néha-néha meg
borzongva falta a sorokat.

„Ok tehát jötteki Mégpedig aggasztóan növekvő tömegek
ben. 1805-ben 127.000, 1810-ben 241.000 a számuk. Ettől kezdve — 
hála a liberális „áfium“-nak rohamosan tovább javult a hely
zetük. Széchenyi hangos szóval óvatosságra intette a törvény- 
hozást. Elébük tárta, hogy az angol, a francia nem sok kárt 
szenved, ha egy flaskónyi tintát beleönt a maga nagy tavába. 
De ha mi, magyarok, azt a „fiaskó tintá“-t, vagyis ezt az ide
gen elemet a magunk egytáriyémyi levesébe öntjük, akkor 
keserves lesz azt megennünk . . .



Mint sok egyébben, ebben sem követték a „legnagyobb 
magyar" tanácsát. A szabadság eltorzított fogalma fontosabb 
volt a nemzet érdekénél. Tisza Kálmán 1867-ben minden tekin
tetben egyenjogíisította őket az őslakossággal. De az ehhez 
hozzákívúukozó bevándorlási törvényt, amely lezárta volna 
a határsorompókat és nem engedett volna több „tintát" a 
„levesünkbe", — elfelejtette az országgyűlés elé terjeszteni. 
Most aztán már nem jöttek: özönlötteki 1871-re a számuk 
megkétszereződött, 1900-ban 851.378, 1914-ben több, mint egym 11 11 n f ** v

ügyesseggel fényes, de piszkos jövedelmi forrásokat leheteti 
nyitni. Befurakodtak még a birói székekbe is, Megértük azt 
hogy Magyarország igazságügyi és honvédelmi minisztere és 
a miniszterelnök sajtófőnöke is az ő soraikból került ki."

Béla szárazát nyelt, Soha nem hallott még ezekről a dolgok
ról így, összefüggésbe hoztva. A  szeme szinte belefdjdult már 
az olvasásba, de abba nem hagyta volna a fél világért sem. 
Fordított egyet:

„Amikor már a függőleges vonalon nem volt terjeszke
dési lehetőség, elindultak vízszintes irányban. Szomorúan 
hangzik, de a magyarság akkori vezetőrétegei majd Bemmit 
sem törődtek az ipari s mezőgazdasági munkástömegekkel. 
Nosza tehát felcsaptak ők munkás vezéreknek, ők, akiknek 
soha teher nem nyomta a vállát, soha szerszám nem tűrte a 
tenyerét, A mezőgazdasági munkásság elégedetlenéit millió- 
számra vitték ki Amerikába, fehér rabszolgának és ezen az 
üzleten ugyancsak degeszre keresték magukat. Az ipari mun
kásságot pedig megrabolták vallásos hitétől, hazaszeretetétől 
és azután — 1918 októbere és 1919 márciusa a megmondhatója, 
hogy hová vitték őket és velük együtt az ogész országot. . ,  
Mert ennek a két patkányforradalomnak majdnem kivétel 
nélkül ők voltak a vezéréi és — tejfölszedői. így a trianoni 
nyomorúságot Is jóformán csak nekik köszönhetjük!

Bosszul mondom, fiam! Nem nekik! Magunknak! A mi 
ostoba hiszékenységünknek, széthúzásunknak, a ml „úri osztá
lyainkénak, akiknek a világon minden fontosabb volt, mint 
az Ipari munkásság és a flöldmüvosnépünk fájdalma. Igen, 
a mi úri osztályainknak, akiket gőgjükért süketséggel és 
vaksággal vert meg az Úristen. Míg egyik részük dermedt 
semmltevéssel szemlélte helyzetünk leromlását, a másik hit
vány anyagi előnyökért boldogan dugta nyakét az ő jár
mukba. És valamennyien az orruknt flntorgatták, amikor 
a nemzet vagyonát érintő, hasznos és hasznothajtó munkák 
vállalásáról volt szó. Fiam! Nem lehetsz túlságosan büszke 
az előtted járó nemzedékre. Tisztelet a kevésszámú kivétel
nek, akik közé édesapátok is tartozik ..

Valami reccsent a szomszéd szoba ajtaja mellett. Oda kel
lett nézni. Az ajtó alatt is papirszclet jelent meg. Béla oda
ugrott, megnézte:

„Hólyag! Féltizenegy is elmúlt már. Azonnal oltsd el a 
lámpát és aludj. P.“ .

(Folytatjuk)

K e d v e i  G & eA M áA de& tué ien t!
Nem tudom hallottál-e már a Harangi 

fiúkról, láttad-e őket, a testihibás, nyomorék 
cserkészeket ?

Magyarországon az egyetlen ra/, mely sánta, 
béna, félkarú, csonkalábú, de éplelkü fiúkból 
áll. A lő. Bethlen Gábor cs. cs. függelék raja, 
mely önállóan, saját erejéből végez cserkész- 
munkát már nyolc éve.

Eddig ritkán hallott róluk a nyilvánosság. 
Inkább látni leheteti őket a Mozgalom meg
mozdulásain, a hegyekben és a Dunán kirán
dulni vagy a táborszállások alkalmával. Eddig 
önmagukat kellett próbára tenniük, hogy meg
győződjenek, vájjon valóban az ókori mondás
nak van-e igaza, hogy: Ép lesiben ép lélek ? ! 
Nyolc évig dolgoztak szófián akarással, hogy 
a közvélemény ferde felfogását, mely még ma 
is él az emberekben, — hogy a testi hibások 
csak terhet és nyűgöt jelentenek a társadalom 
számára — megváltoztassák,

Kedves Testvérem I Gondold el, hogy

amikor a kenyérrabaiban harcolni kell a jlúk- 
nq}<, készülni valamilyen életpályára, meg- 
mutathi, hogy ők is dolgos és hasznos tagjai 
a hazának, vállallak a cserkészmunkát is, s 
mintegy bizonyítják is, hogy emberehb ember, 
és magyarabb magyar lehet testi* hibás is !

Cserkészmunkáfnk eredményeként most el
készült Otthonuk. Ezt az otthoni saját munká
jukkal, pártfogóik segítségével építették fel. 
A svéd testihibás cserkészek 2000 svéd koronát 
és cserkészzászlót küldtek, hogy lássák a 
Harangi cserkészek, hogy az ország halárán 
léd is testvérek gondolnak rétijük. Ezt ai 
Otthont avatták szeptember 17-én délután 4 
órakor a Nyomorék Gyermekek Országos 
Otthona (X IV ., Mexikói-út 64) udvarán.

Ha találkozol iesiihibás cserkésszel, büszkén 
szorítsd meg a kezét, mert ő és társai is verej
tékkel dolgozó katonái a szebb és boldogabb 
jövőnek. Ha pedig van cserkészgondolkodású 
barátod, aki eddig nem lehetett cserkész 
testihibája miatt, hozd el közéjük, szeretettel 
várnak újabb sorstársakat, hogy a jó munka 
minél szélesebb körben terjedhessen. Adja 
Isten, hogy így legyen 1

Szeretettel ölel: Laci bátyád

HÁT TE MIT CSINÁLSZ?
Tudjuk, hogy nem töltötted tétlenül 

és haszontalanul a hosszú szünidőt. 
Amíg földműves és iparos testvéreid 
keményen folytatták a szünetet nem 
engedő m unkájukat, te is kerestél és 
vállaltál m u n k á t!

Arra kérünk, írd meg röviden a Ma
gyar Cserkésznek (Budapest, V., Nagy 
Sándor-utca 6.) akár egy levelezőlapon, 
hogy te milyen munkát  végzel (vagy 
végeztél)? Ha munkádért fizetés is 
já rt, azt is ird meg í Szeretnénk 
a Magyar Cserkészben nyilvánosan be
számolni arról a jó munkáról, amit  
szerte az országban végeztek cser
készeink a belső front szolgálatában !

A beszámolókat az illetők nevének 
kezdőbetűivel (és a helység vagy 
csapatszám jelölésével) hozzuk, úgy, 
m int a szerkesztői üzenetnél. Tehát 
mégegyszer kérünk : írd meg sürgősen, 
m it csinálsz? ölel a MCs.

KEZDŐDIK? NEM KEZDŐDIK?
Soha még a tanügyek vezetőemberei nem voltlak ilyen nagy 

gondban, mint most: mikor, hot és hogyan kezdjék meg a tan
évet. kik tanítsanak és —- kiket tanítsanakt Mint mindenről, 
erről is a legkülönfélébb .hírek, ál- és rémhírek terjedtek el. Hát 
bizony nem kis dolgokról van itt szó és. a túlságosan hosszéira 
nyúlt vakáció elérte azl a soha sem remélt csodát: hogy most 
■már a leghitványabb diák sem bánná — talán kifelé tagadja 
is, — ha az iskola, kapui újra megnyílnának! Belátja mindenki, 
hogy az ember munkára teremtett lény és a pihenésből is meg 
árt a sok-. . .

örömmel látjuk, hogy a fiúk téilnyomó része valamilyen for
mában munkába állt. munkát vállalt, ingyen vagy pénzért dol
gozik és csak elenyésző az az értéktelen here-réteg, amely még

most is a hathónapos „iskolaév" fáradalmait p ih en i... Ezekre 
ne vesztegessünk több szót! Lapunk hasábjain majd beszámo
lunk arról a sokféle munkáról, amit cserkészeink becsülettel 
vállaltak és végeztek.

Valószínűién sok. lesz ezidén az olyan diák, aki iskolája 
„kültagja"-ként fogja a tanulást folytatni és gimnáziumát sarát 
becses személyében fogja csak képviselni valahol Becsegedöb 
ráncon. . .  Ezekre nehéz feladat vár: kötelességet kell teljesí
teniük ellenőrzés, fegyelmezés, irányítás, büntetés, tanári te
kintély nélkül, csak úgy: becsületre! Igazi cserkészi eladni, 
férfifeladat.! Határozott időbeosztás, szigorú napirend, kemény 
Önfegyelem, öntudatos köt éléssé gérzet, szinte komoly férfijel
lem kell hozzá! Bajta, „diákiemeték", fogjatok hozzá, múlás 
sótok meg, hogy ti még — iskola nélkül is tudtok tanulni!. . .

______‘T Ü T 3— _____________________ _ ______________________________________
C Jc rp L azádnak rendületlenül lé g y  híve óh m a g y a r ! }



A Magyar Cserkész ezzel a 
számmal huszonhatodik évfolya
mába lép. A  szerkesztő m ind  
az olvasótábor, m ind a maga 
nevében hálát ad a jó Istennek, hogy Ünnepi évfolyamunkat 
sikeresen befejezhettük és jó m unkát végezhettünk. A  közel
múltban elrendelt terjedelem-csökkenésre pedig a költő szavai
val felelünk: „Megfogyva bár, de törve nem,” dolgozunk hű
ségesen és bizakodó cserkészlélekkel tovább!

A múlt évfolyam egészen újszerű feladatok elé állította 
a lapot: az iskolaév hirtelen befejezése, az olvasók nagyobb 
részének szétszóródúsa az ország minden tájára, a csapatok 
munkájának lényeges összezsugorodása azt parancsolta a lap
n a k : légy parancsnok helyeit parancsnok, csapat helyett csa
pat, cserkésztestvér helyett cserkésztestvér! M inden erőnkkel 
és képességünkkel igyekeztünk ennek a szép és nehéz feladat
nak megfelelni. A  8 oldalas terjedelemmel pedig úgy mester

kedünk, hogy tartalomban a vál
tozás alig jelentsen különbséget!

A z ú j évfolyam nagyon ko- 
mor időben in d u l: ellenség a 

határon, országok omlása mindenfelé, pusztulás, embertelen 
harca mindenkinek mindenki e llen . . .  É s ha a Magyar 
Cserkész most mégis meglobogtatja a liliomos, régi tiszta zászlót, 
ezt abban a biztos tudatban teszi, hogy Isten most is él, és 
kormányoz és szeret, hogy ami igazi érték és szépség volt a 
múltban, az most is az, és, hogy ha vége lesz egyszer a szörnyű 
háborúnak, a magyar cserkészfiú akkor is ott fog állni, ahol 
legtöbb és legnehezebb a m unka és legnagyobb az önzetlen ál
dozatkészség!

Jöhetnek nagyon súlyos idők és megpróbáltatások, de mi 
hisszük és kivcrekedjük Isten segítségével a szebb jövőt!

A z ú j évfolyam elején Így köszönt benneteket igaz hűség
gel és cserkésztestvéri szeretettel a Magyar Cserkész.

M IL Y E N  N Ó T A ?
FIGYELEM I

A Magyar Cserkészmozgalom Országos 
Parancsnoksága új versenyt indít! A  
„Magyar Cserkész” szeptember 15—már
cius 1-e között megjelenő minden szá
mában, az utolsó oldalon, 2 kis rajzot 
találunk. Mindegyik egy-egy nótát vagy 
mesét ábrázol a magyar néplélek gaz
dag tárházából.

A  verseny résztvevőinek feladata: an
nak a mesének vagy dalnak a megneve
zése, amelyet a rajz ábrázol.

A  megfejtéseket mindig a következő 
szám megjelenése előtt kell beküldeni a

Kedves Regös Komák! Huzamosabban tarló katonáskodás után, útban a harctér felé
küldöm üdvözletemet minden regöshadnak és minden regöscserkésznek.

Kívánom, hogy a mai döntő időkben felismerjétek a legfontosabb feladatokat és regöscserkészekhez illő módon 
teljesítsétek kötelességeteket ! Hiszek benne, hogy megálljátok a helyeteket.

Ezekben a rendkívüli időkben bizonyára nem lesz módunkban központi alkalmakat szervezni zés minden 
had számára megfelelő gyakorlati irányítást adni. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az egyes regös
hadak helyzetéről, munkájáról és eredményeiről a központban állandóan értesüljünk. így megadhatjuk a szük
séges tanácsokat és az eredményeiket a regöshadak nyilvánossága elé visszük.

Helyettesem — Kristó Nagy István országos szakvezetői előadó — közvetlen kapcsolatot óhajt felvenni 
valamenngi regöshaddal. A  regöshadak vezetői keressék fel őt leveleikkel és tájékoztassák a had munkájáról és 
nehézségeiről. A  regösmunka első időszakában csaknem minden regöseserkészt személyesen ismertem. Tegyétek 
lehetővé állandó beszámolóitokkal, hogy helyettesem is mindenkor tisztán láthassa a regösmunka országos helyzetét.

Hasznosnak tartanám a regöshadak egymásközti levelezését is.
Lehet, hogy még nehéz idők következnek, azonban sohse feledkezzetek meg arról, hogy az egyéni helytál

lásra meglesz a lehetőségünk.
Működésiekre Isten áldását kérve kívánok Mindnyájatoknak
Jó munkát I H aj regö rajta ! Látta :

„éfaiet/zd feí alttá
A regöscserkészet megindulása óta 

éreztük, hopp minden nap és óra. amely
ben végezhetjük munkánkat, kegyelmi 
idő számunkra is, a magyarság szá
mára is. S most, amikor látnunk kell, 
hopp rövidesen talán vépet ér ez a ke
gyelmi idő, bennünk is felmerői Dsida 
Jenő kérdése: „Miért kímélted az erőt., 
■miért kímélted válladatt Miért. nem. vér
ié i szikla töltési, erős nagy védő gáta
ka tf“ Bizony a ránkbízolJakban sem 
jártunk olyan hűséggel, amilyennel jár
hattunk volna.

Ezzel az őszinte beismeréssel, bűn- 
bánattal kell kezdenünk az új cserkész
évet, de ugyanakkor avval a komoly el
határozással, hogy most már félretéve 
kényelmet, szórakozást, legyőzve a re
ménytelenség kísértéseit, végezzük ezt. a 
munkát Isten segítségével teljes tehet
ségünk szerint.

Milyen lehetőségeink vannak a reánk 
következendő időkben1 Bizony az iskola 
és sok más elfoglaltság szinte leküzd-

nenvzeti tM ed et!“
hetetlen akadályok elé állítja a regös- 
hadakat is. De nekünk nem szabad 
abbahagynunk ezt a munkát akkor sem. 
ha lehetetlennek látszik a végzése, és a 
komoly eredmények felmutatása. Ha 
regöskiszállásokra nincs módja a had
nak, otthon is sokféleképpen „regölhet".

Elsősorban itt az alkalom, a regös- 
tudományokban való elmélyülésre. Min
dent megteszünk, hogy ezt a fontos 
munkát a „Magyar Cserkész" hasábjain 
is elősegítsük, irányítsuk. Ezért minden 
alkalommal a következő két hétre „elő
írt“ könyv; vagy könyvek címét. Olvasá
suk természetesen nem kötelező, csak 
érdemes, és a regösmunka szempontjá
ból fontos.

A  regösrovatban ezentúl megjelenő 
tanulmányok gyakorlati útmutatást, 
műsorterveket, műsorrészleteket, előad
ható számokat fognak tartalmazni túl
nyomó többségben.

De nem szabad szünetelnie a tulaj
donképpeni regölésnek. a népi értékek

terjesztésének sem. Ezt még lépő-szolgá
latban, munkatáborokban, iskolai szüne
tekben is meg lehet csinálni megfelelő for
mában, s a környék látogatása sem meg
oldhatatlan feladat. Cjru felhívom a re
göshadak figyelmét a bábszínház nyúj
totta lehetőségekre; különösen fontos 
lenne elemi iskolák, napközi otthonok 
látogatása, Legalább ezeknek az apró
ságoknak szerezzünk valami örömet s 
feledtessük velük a mindennapok szo
morúságát.

Regöscserkészek! Ne feledjük el. hogy 
mi is felelősek leszünk Isten elölt, és a 
saját lelkiismeretűnk előtt, azért, amit. uz 
elkövetkező hónapok vagy évek hoznak 
ránk, ne feledjük soha Berzsenyi szavait: 
„Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet! 
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély: 
Nem, félek, A kiirt harsogását,
A  nyihogó paripák szökését 
Bátran vigyázom. Nem sokaság, hanem 
Lélek s szabad nép tesz csuda, dolgokat. 
Ez tette Rómát föld urává.
Ez Marat hont s Budavárt híressé."

Jó munkát! Haj, regö rajta!
BODOLAY GÉZA
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KI LESZ A GYŐZTES?
SZEPTEMBER 13-1 VERSENYTÉTELEK

I.
•Ha férfi vagy, lágy férfi,
Legyen elved, hited,
És ezt. kimondd, ha mindjárt 
Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet,
Tagadd meg, m int magad ;
Hadd vesszen az élet, ha 
\  becsület marad.

II.
Nyisd fel az egeket 
Sok kiáltásunkra,
Anyai palástod 
Fordítsd oltalmunkra.
Magya rországról 
Édes hazánkról 
Ne felejtkezzél el 
Szegény magyarokról.

III .
Én lelkem mire csüggedsz el,
Mit keseregsz ennyire 'I 
lfizzál Istenben s nem hágy el, 
Kiben örvendek végre, ,
Ki nékem szemlátomást 
Nyújt kedves szabadulást.
Nyilván megmutatja nékem.
Hogy csak Ö az én Istenem.

IV.
Távol, hol már a h<> királya hódit, 

az ég lengette űrök lobogóit. .
Tekintetem szárnyat repesve bontott, 
átöleltem ír hullám-horizontot

s tetőit, többet száznál és — ezernél *— 
s titokzatos szót mondtam akkor : Erdély.

I. Juhász Gyula : Milyen volt
II. Ady Endre : Párizsban já rt az ősz 

i í í .  Vörösmarty M ihály: A merengöhöz
IV. Reviczky Gyula : Magamról

A verseny állása szeptember d-én
I. helyezettek: Karmos Irén, Lator László 

és Varga János (23 értékegység).
II. helyezettek: Farkas József és László 

György (22 értékegység),
III. helyezettek : Hada! dános. Csermák Tibor, 

Ritiy Endre (20 értékegység).
IV. helyezettek : Andrási László, Mezei György 

és Záborszky Csaba (1.9 értékegység).
V. helyezettek : Bikky János, Honffy Lajos, 

Sattler János, Zala Endre (18 értékegység).

QAAAAAAAAAAAAAAAAAAa AAAAA*
►

M orvay György t ►
N épm űvészeit k iv á g á so s  lap o k  y

Népművészetünk" erősei a nem- £  
zeti öntudatot, tanulmányozása és ► 
ismerete pedig a faji jelleg mén- ► 
ismerését, teszi lehetővé. Morváit ► 
Győri/)/ kilenc színnyomásban ké- P 
szült, nagy pedagógiai értéket p. 
képviselő lapjai a középiskola p. 
rajztermeiből ismeretesek, és ► 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, ► 
hogy r, népművészet iránti érdek- P 
lödésünk az iskolán kívül is meg- P 
maradjon. Négy lapon m utatja be p 
a gyűjtemény az ország majd ► 
minden népművészeti táját és ► 
egyúttal feleletet -is ad arra. a kér- ► 
désre, hogy tulajdonképpen hol r  
vannak is ezek a tájak,f Mind- p. 
egyik lap sarkában ott találjuk a p. 
kis térképet, amely útbaigazít az p- 
egyes viteletek lelőhelyeire. ►

A tanulságos és egyúttal szóra- P 
koztatő lapok minden magyar- C 
országi papírkereskedésben kap- p- 
haitók. (I, A.)

Ü Z E N E T  A F R O N T R Ó L

Haltai Ottó honvéd, üzeni a I t t .  sz. Szí- 
ráki csapatnak és minden cserkésztest
vérének!

„Éljük a megszokott tábori életünket, 
s csak annyit mondhatok, hogy sok 
hasznát veszem a cserkésztudományom
nak, különösen azoknak, amiket az őrs
vezetői, illetve segédtiszti, rajtiszti, 
cserkésztiszti táborokban tanultam, ügy, 
hogyha valóságban nem is lehetek a 
a fiúk között, azért lélekben mégis csak 
cserkész vagyok."

CSERKÉSZPÉLDflflDÜS Augusztus 20-án 
avatott új hon
védtisztek között 

több ismert, régi cserkésztiszt szerepel. 
Különösen örömünkre szolgál, hogy 
— mint rangelső — tiszttársai nevében

t

Poslan László hadnagy, a 307. sz. csa
pat cserkésztisztje köszöntötte a Fő
méltóságú Urat. A Bolyai Akadémia 
rangelső hadnagya ugyancsak cserkész
tiszt vo l t : Sasváry Andor hajai cser
késztiszt. Szöllősif Lajos cserkésztiszt 
pedig a híradósok rangclsője volt.

SPORTV ERSEN Y D EB REC EN BEN

Az Országos Parancsnokság egyik kör
levelében sport, készség verseny rendezését 
rendelte el a nyár folyamán. A debreceni 
csapatok számára a VI. kerületi na 
rancsnokság augusztus 20-án. Szent Ist
ván napján rendezte meg a versenyt a 
helybeli DEAG-pályán. A verseny nagy
szerű időben, reggel kezdődött. Először 
a 100 m-es síkfutás került lebonyolí
tásra. (Követelmény: 14 mp.) Utána ki
vétel nélkül mindenki megugrottá a 3 
m-es távolságot rohammal. Az 1000 m-es 
síkfutáshoz nyolcas csoportokban állot
tak rajthoz a fiúk. (Követelmény: 4 
lterc.) Itt is minden zökkenő nélkül 
ment. Lógó nyelvvel bár, de sikerült. 
Ezekután következett a kézigránátdobás. 
Sokan túlszárnyalták a kiirt 30 m-es tá
vot. Többen voltak, akik 40 m-en felül 
dobtak. A verseny következő és egyben 
utolsó száma a 6 km-es gyaloglás volt 
6 kg terheléssel, 50 perc alatt,. Megfelelő 
számú súly htján mindenki hóna alá ka
pott egy gátfutó akadályt és így lá t
tunk neki a gyaloglásnak. A hat kilo
méter vége felé jártunk, mikor minden 
előzetes jelzés nélkül megszólaltak a szi
rénák. Benőben és gyorsan távoztunk u 
pályáról. Azt hiszem, minden résztvevő
nek emlékezetes marad, hogy a nagy
szerűen sikerült sportverseny ily módon 
végződött be. És itt szabad iegyen meg
említeni Toros Karcsi bé* nevét, aki si
mán, gördülékenyen vezette végig a ver
senyt.

Makidra Elek 631. őv.

| A Magyar Cserkész
J  szeptember 15-i száma többnapos 

késedelemmel érkezik meg Kedves 
Olvasóinkhoz, de a várakozást ör
vendetes meglepetés kárpótolja: 
négy oldallal gazdagabb a Magyar 
Cserkész. A terjedelemváltozással 
kapcsolatos technikai nehézségek. J

! késleltették a szerkesztőség és a ■> 
nyomda munkáját. Fogadjátok sze- j  
retettel az új évfolyamunk új szá- ^  
mát. A „Ki lesz a győztes?" és a <• 

$  „Milyen nóta, milyen mese?" ver- j  
senyék beadási határideje: októ- X 

ó  bér 7. 0*
ó ő 'H H 'í ó ő ó W W W W W ó ó ó ó

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
liaiivátiyl Kálmán ; Minket nem lebet kiirtani.

Zászlónk kiadása. Ára 8 P.
A világháború vágón egy bujdosó hadifogoly 

a jcnisszeji őserdőben magyar falut talál, amelyet 
az 1849-ben kihurcolt hadifoglyok alapítottak. 
Az erdei mng> ar községben -rokonokra talál, s 
megtelepszik o tt, közöttük marad, velük dol
gozik. Közben elolvassa a fala történetét, 
melyet a már meghalt alapító pap írt. Ennek 
a falunak n keletkezése nemcsak érdekes regény
tárgy, hanem vigasztaló tanulság is azok szá
mára, akik a magyar faj országrendező munkájá
ban részt vesznek, s akik az önálló magyar élet 
csatáit vívják. A világháborús főhadnagy azután 
vándorkereskcdőkkel Ázsiába megy. Itt a már 
uralomra ju to tt vörösök szétverik a karavánt. 
A katona már nem megy vissza a jcnisszeji 
magyarokhoz, hanem Japánon* Amerikán ke
resztül hazamegy. Itt a Trianon utáni azvarok 
elszomorítják a hazatérő örömét* mert szülő
faluja már Csehszlovákiához tartozik. Vissza
megy Csonka-Magyarországba, de elhatározza, 
hogy visszatér, s akkor fegyver lesz a kezében. 
A gyönyörű regényt Andor Lóránt rajzai 
díszítik. lij. V. 11.

Hclúcsl Dezső : A világ magyarságáért. (Szerző 
kiadása.) Kbben a hatalmas kötetben népszerű 
cikkekből mozaik szerűen tevődik össze* amit 
szerte a világon élő magyar testvéreinkről tud
nunk kell, merre és hogyan élnek, milyen szer
vezeteik vannak, m it teszünk és — mit kellene 
tennünk értük. A könyv nem annyira a  szom
széd országokban kisebbségi sorsban élő magya
rokkal foglalkozik, mint azokkal, akik más világ
részekbe szakadtak el lölünk. Bizony, elhanya
goltuk őket. A külföldön született második 
nemzedék többnyire elvész a számuukra. A szerző 
számos javaslatot tesz arra nézve, miként le
hűlne ezen segíteni. Kívánatos, hogy minél 
több cserkész lamümányozza á t ezt a munkát 
és érezze felelősnek m agát külföldi véreink 
sorsáért. Nekünk csak az nem tetszik a kitűnő 
könyvben, hogy a szerző személye túlságosan 
elő 1 érbenyómul (különösen a képanyagban.* 
hozzá intézett levelek fényképei stb.). Egy 
kis cserkész-szerénység nem á rto tt volna. Egy 
kis m értéktartás sem ; a könyv lényegét jóval 
rövidebben el lehetett volna mondani. K .N .I.

Szcnczei László: A koldusdlűk (Nemzeti 
Könyvtár). Apáczai Csere Jánosról írt regényt 
Szcnczei László. Életteljes, sok helyen humor
tól csillogó nyelven rajzolja meg a nagy magyar 
tudós küzdelmes gyermekéveit, vágyódásat a 
tudomány után, hollandiai tanulmány útját, 
bájos-kedves szerelmét és házasságát Alettával, 
u kis holland lánnyal, itthoni korszakalkotó 
munkáját, küzdelmeit, korai halálát. Egy 
nagyszerű hősi élet áll előttünk ; példátmutató 
minden magyar cserkész számára. Emellett 
megismerjük n XVII. század erdélyi és utrechti 
diákéletét, a kor nagy embereit és eszméit. 
Nagyon ajánljuk a fiatal erdélyi Író kisregényt1’ 
mindenkinek. LI,

EGYSZERŰ KIS FÁKLYÁI készíthetünk az erdőben 
található gubacsból és íenyőgyantából! A gömb
alaké gubacs tetejét késsel laposra vágjuk, 
majd belsejét kikotorjuk; olyan lesz, mint va
lami kis edényke. Ezt az edénykét kis pálcára 
tűzzük és megtömjük a fenyőfa kérgén talál
ható gyantával. Az így elkészített fáklyácska meg- 
gyujtva Mi—1 óra hosszat! is elég. Kicsit füstöl, 
kicsit szagos, do — világít! Mindenesetre meg 
lehet próbálni!

1 0
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MÉCS LÁSZLÓ VERSE

Töltést emelnek ezren. Mint a hangyák 
nyüzsögnek. Épül az új Tiszagát.
Pacsirta szól, de nem hallják a hangját, 
Nem érzik a szél gyöngyvirág-szagát.
Nem tudják, hogy lélekben, fűzfalombban 
megszólalásra vár sok néma síp. 
Izmos-sovány testükben méla gond van.
A felsőtestük meztelen hasig.
Ez gödröt ás, ez földet adagolgat, 
más talicskás a töltés-oldalon.
Köröttük folyton egy-leckét magolnak 
a buta békák: „u, u“. Unalom.
A Tisza mostan nyárspolgári, jámbor, 
halk: törvényt tisztel, tisztes partokat,
— de bármely percben kirúghat a hámból: 
öröklött őrültséget tartogat!
Akár az ember! Ezért kell a munka, 
kell töltés, gát, kell Tízparancsolat: 
vetést, virágot védni, ha mcgúnta 
ember s folyó a tisztes partokat.
Tiszának töltés, kis családnak pénz kell, 
ezért a hősi munka fent s alul, 
ezért maradnak fűzfában a mézzel 
telt bűvös sípok meg f  újat tanul.

A Hold feljött. S míg félszerben, barakban 
álomra dől tuskó gyanánt busa 
fejük: országra, szóló mocsarakban 
zenél a gondok békakórusa.

A póruljárt csizmadia
IRTA: KOVÁCH FERENC

Kandúr Gergelyhez, a falu egyetlen 
csizmadiájához, szombaton délben be
állított az üreg Potyka Márton, a tiszai 
halász és egy pár csizmát szorongatva 
a hóna alatt, igy szólt:

— Adjon Isten jó napot, mester uram!
— Adjon Isten, Potyka szomszéd! — 

köszönt a mester. — Mi jóban jár!
— Ezt a vén csizmát szeretném rend

behozatni, mivelhogy holnap nagy na
pom lesz — felelte Potyka Márton.

— Miféle nagy napt — kérdezte a 
csizmadia. — Mert, ha ennek a csizmá
nak is ott kell lennie, akkor a nagy na
pot más napra kell tenni.

— Nem lehet azt, kedves mester. A 
fiam esküvőjét tartjuk.

— Már pedig én ma a király csizmá
ját sem foltoznám meg, ha idehozná, 
nemhogy a magáét! — erősködött Kan
dúr Gergely.

— Aztán miért, ha meg nem sértem!
— Mert nem hozott halat, Halásznom 

kell ma délután.
— Halászni! — csodálkozott o halász.
— Azt, azt, halászni! Holnap nálunk 

is nagy nap lesz. A feleségem születé
sének negyvenedik évfordulóját ünne
peljük s meg nem eshet az jóféle rán
tott harcsa nélkül. Mert az a kedvenc 
étele.

Vakarta az üstökét a halász, de na
gyon. Ha azt előre tudta volna, hozott 
volna a mesternek cgy-két kövér har
csát. De mert erről a nagy eseményről 
nem csiripeltek a verebek, bizony eladta 
minden halát s ami kevés még meg
maradt, azt a fia vitte el a menyasszo
nyához. Es annál inkább látszott re
ménytelennek. a dolog, mert ma délután 
még csak halászni sem mehet. Meg
ígérte a révésznek, hogy segít a mun
kájában. Az pedig igen erősen számit 
rá. De azért csak ütötte a vasat és így 
kérlelte a csizmadiát:

— Mar ilyen szégyenben ne hagyjon 
kigyclmed! Csinálja meg, s ha kedden 
visszatérek, olyan fürge harcsát hozok, 
amilyet még a király sem látott. Haj
nalban indulnom kell, hogy ott legyek 
idejében.

. — Hát csak induljon! En nem tartóz
tatom — felelte a csizmadia és halász- 
botját a válóra vetve, úgy otthagyta az 
öreg Potykát, mint Szent Pál az oláho
kat.

A  Tisza partján leült Kandúr Gergely 
egy fűzfa árnyékába, előkészítette ha- 
lászltészségét, majd a horgot bevetette 
a vízbe.

Halászott, halászgatott, a csizmadia, 
figyelte a vizet, leste a zsineget » hát 
egyszer csak érzi, hogy valami halféle 
pedzi már a horgol. Lázas izgalommal 
várta ki a kellő pillanatot, aztán hopp, 
kirántotta a vízből a horgol. De szinte 
elrágódott, mert egy nagy harcsa he
lyett akkorácska keszeg fityegett csu
pán a horgon, mint a kifújjam.

Bosszankodott a csizmadia, leszedte a 
kis halat és visszadobta a 'vízbe. Azzal 
'új csalétket tett a horogra s újfent be
vetette, Figyeli megint nagy türelmesen 
s tán egy óra múlva ismét kerülgette 
valami a horgát. Még a szíve is han
gosabban vert. Aztán nagy lendülettel 
rántotta ki a botot.

S halljátok, mit fogott! Sem nem har
csát, sem nem kárászt, de még kecsegét 
sem. Egy varangyos béka pislogott a 
horgon,

— Tyű, a nemjóját! — szitkozódott a 
csizmadia s azt sem tudta, miként sza
badítsa ki a rusnya féreg torkából a 
drága horgot, Végre a béka, unta meg 
ezt a dicstelen állapotot és hogy meg
szabaduljon, inkább a horgon hagyta a 
fél állkapcsát.

De még reménykedett Kandúr Ger
gely. Megint tűzött a horogra egy hí
zott kukacot s halászgatott tovább. A l
konyat felé megmozdult, a zsinór és egy
kettőre szakadásig feszült. Mintha háj
jal kenegették volna, úgy derült ki a 
mester savanyúvá vált képe. Aztán fo

hászkodott egyet s mert igen súlyosnak 
érezte a zsákmányt, minden ereiét össze
szedve. rántotta ki a vízből.

De nem szaporítom tovább a beszédet. 
Ha Kandúr áram csak egy-két évvel is 
idősebb, bizonyosan a guta üti meg, 
látva, mit fogott a horga. Mert ezúttal 
a, békánál is különb fogást ejtett. Egy 
vénséges vén fél pár csizmát rántott ki 
a Tiszából. Még Potyka csizmájánál is 
öregebbet.

Megmérgesedett erre a csizmadia, ösz- 
szcszedte a holmiját, búcsút mondott a 
Tiszának és ment egyenesen Potyka Mi
hályhoz.

— Adjon Isten jó estét! — köszönt a 
halászra,

— Adjon Isten! — így a Italász, s meri 
sejtette, mi szél hozta hozzá a csizma
diát. jókedvvel kérdezte: — Mi hírrel 
jár, mester uram, szerény hajlékunk
ban!

— A csizmáért jöttem, M cg gondoltam 
a dolgot s mire a komp indul, ott is le
szek véle.

Megörült, a halász, hozta a csizmáját, 
de azért a kíváncsiság nem hagyta a 
szót a begyében. Ezt kérdezte;

— Aztán minek köszönhetem, hogy el
készül a csizmám!

— A halászszerencsémnek.
— Fogott tán valamit!
— Fogtam.
— Mifélét!
— Ennél a csizmánál egy kissé visel

tebbet, Tán éppen az öregapjáé volt. Az 
rínyclmeztetelt. hogy maradjak a mes
terségem mellett — s nevettek akkorát, 
hogy dülöngitH a kis halászviskó.

De erre már az öreg Potyka is meg
emberelte magát. Kinézett a Tiszára és 
igy szólt:

— Látom, szép. hold világos éjtszaka 
lesz. S ha kend dolgozik, én sem leszek 
lustább. Aztán; ha az Isten is megsegít, 
hajnalra, nem marad el a hízott harcsa. 
Jó lesz-e így1

— De nagyon is! — felelte Kandúr 
Gergely s miután elbúcsúzott, fütyö- 
részve igyekezett hazafelé.

KEMÉNY PARANCS:
X I  FEGYELEM, ÖSSZETARTÁS, ÖNFELÁLDOZÁS !~ |
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Pali tábori lapot kapott . . .
A napokban ugrifüles kiscserkészem, Pali 

rontott be hozzám. Piros képe majd kicsat
tant, örömtől csillogott a szeme, a nagy ro
hanástól alig tudott szóhoz jutni,

— Kedves Nagykópé, — nyögte ki végre, 
— megjött I . . .  — Mi jött meg ? — kérdez
tem kíváncsian a komát. — Hát az első tábori 
lap ! — Melyik unokabátyádtól ? — fag
gattam tovább őkéimét. . .  — Nem rokon
tól I — lelkendezett tovább Pali. — Nem, 
egy ismeretlen magyar honvédtói, Kovács 
János tizedestől, — Aztán hol Ismerted meg 
ezt a katona bácsit 1 — Én sehol 1 — vágta 
rá a feleletet Pali. — Tetszik tudni az úgy 
volt . . .  — kezdte a mesét, miközben ké
nyelmesen belekuporodott az Íróasztal előtti 
nagy karossszékbe. . .  — Szóval úgy volt, 
hogy a múltkor Sándor bácsi zászlós fia, 
Pista hazaérkezett a harctérről, szabadságra. 
A szomszédunkban lakik, Így gyakran át
mentem hozzá napközben. Sokat mesél ne-

A lapunk szeptember 1-1 számában e dm alatt 
közzétett (elhívásra sok érdekes válass érkezett 
mind a (ehér-, mind a vőrösbőrüek táborából. 
Soriában közölni lógjuk az érdekesebbeket. Most 
két levelet teszünk hözzé:

Én is testestöl-lclkeslól cserkész — őrsvezető 
— vagyok. Sajnálom, hogy „nem vagyunk egy 
véleményen". Itt biztosan valami félreértés tör
tént. mert ba tudnátok a ml Igazi nagy és fen
séges célunkat, nem Így nyilatkoznátok rólunk.

Megpróbálom ismertetni a mi tervünket és 
célunkat, amely mellett kitartunk. Célunkat Sebes 
Viz nagytőnök Így fogalmazta meg: ,,a) tanul
mányozni Amerika őslakóinak múltját és jele
nét; b) a végzett tanulmányok alapján felvilá
gosítani embertársainkat, hogy kik is azok az 
Indiánok; c) az indián jellemnevelés hasznos 
elemeit magunk és embertársaink képzésében fel
használni, hogy gerinces férfiakká váljunk; d) 
tőlünk telhetőkig élni a testet-lelket nemesitő 
Indián tábori életet ügy. hogy sohase felejtsük 
eb magyarok vagyunk ás magyaroknak kell len
nünk halálunkig." És különben is a Törzs gyű
lésein mindig elmondjuk a Magyar Hiszekegyet 
és megemlékezünk történelmünk Igazi nagy hő
seiről. akikről példát vehet az egész világ. Eb
ből tehát láthatod Testvérem, hogy nem példa
képet keresünk és nem akarunk indián kultuszt 
behozni. Kószáló Éji Sasnak nem fogadom el azt 
a tervét, hogy rendezzük ál az egész cserkésze
tet az Indián Abroncshoz hasonlóan. Nagyon is 
jól van megszervezve most. Mi csak fel akarjuk 
fedni a világ előtt az indiánokkal valóban el
követett nagy igazságtalanságokat. Ezekről }ó 
lenne, ha szólhatnánk a Magyar Cserkészben. 
Hogy pedig itthon nem állunk őrhelyünkön, azt 
nem lehet mondani, mert a győri Törzs egyik 
harcosa hősi háláit halt a mentési munkaia
toknál.

Eszményképül pedig azért vettük az indiáno
kat. mert Űk a Természet igazi fial, akiket mi- 
cserkészek, mindig csodáltuk és mivel mi is 
részesei voltunk a Természet tiszta gyönyörei
nek, nem tűrhettük, hogy tovább mosolyogjanak 
a mi testvéreinken, meri az ottani erdők suso-

kem a háborúról. Nagyszerű vitézi tetteket., 
a magyar honvédek hőstetteit. . .  A főcser
kész úr vitézségéről . . . Mert az Ő közelében 
volt Pisti is . . . Végül pedig a katonák éle
téről, örömeiről, bánatáról . . . így került 
aztán szó arról is, hogy milyen nagy örömmel, 
sóvárgással várják a hazulról érkező póstát... 
O is mennyire örült a rózsaszínű tábori lapok
nak . . . Mert ezekről szállt feléjük napról- 
napra, hétről-hétre az otthon, a család üze
nete. Mindenki örült a posta osztásnak 1 
Csak azok a katona bácsik szomorkodtak, 
akiknek soha nem érkezett levél, üzenet ha
zulról . . . Mert biz’ ilyenek Is voltak ott ám 
sokan. Tetszik tudni kedves Gyurka bá, azaz 
bocsánat, Nagykópé — fűzi tovább a raon- 
dókáját Pali, — olyan katonák, akiknek 
nincs odahaza családjuk, korán elhaltak a 
szüleik, bizony nem kapnak soha postát ! 
Nagyon szomorú lehet ez 1 Azt hihetik, hogy 
itthon nem gondol rájuk senki I . . — Bi
zony, ebben igazad van Pali. No de folytasd 
csak tovább ! — Hát biz én nem késleked
tem. Pistitől megkaptam egy-két honvédjé
nek elmét., akik tudomása szerint még nem 
kaptak eddig postát, s Írtam nekik 1 Meg
írtam, hogy jól vagyunk idehaza s hogy mi 
kiscserkészek, magyar fiúk sokat gondolunk 
rájuk I . . .  Aztán eltelt vagy három hét, 
míg ma meghozta az első választ, az első 
zöld tábori lapot a postás bácsi 1 Ezt akar
tam én gyorsan megmutatni a Nagykópé
nak 1. . .

Elvettem Pali kezéből a lapot. .  . Biz* 
meghatódva olvastam a kedves sorokat. .  . 
Leírja benne Kovács Jóska bácsi, hogy mi
lyen nagy örömet okozott neki ez a lap. 
Neki, aki már tiz hónapja nem kapott hazul
ról semmi hírt . . .  Nincs családja, csak na
gyon távoli rokonai élnek messzi Idegenben. 
Végül pedig még azt Írja Palinak: Kedvet 
kisfiam, talán nem tudok olyan szép szavakat 
írni mint te, nem is fog már jól a ceruza a ke
zemben, hisz' nagyon elszoktam az Írástól, 
mégis megpróbálom megköszönni neked ezt a 
lapot. .  Üzenem neked és rajtad keresztül 
minden magyar kiscserkésznek, hogy mi ma
gyar honvédek nem feledkezünk meg rólatokI
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KÓSZALÓ ÉJI SAS!
Kása testvérekké avatott minket a ml nádasaink 
titkos meséivel. És azt sem tagadhatod le Ked
ves Testvérem, hogy a hires „Nagyfáitok heve
iéi" (Indián önvédelem, Vízböhnentés, Vadász- 
ösvényen. stb.) milyen nagy hatással voltak a 
fiákra és milyen népszerűvé váltak ezek a kis 
könyvckl Mi haladunk megkezdett utunkon tán- 
toritbatatlanul. Még csak annyit, hogy Magyar- 
országon tühb mint löd harcos vallja ugyanezt 
a célt.

Meg vagyok róla győződve, hogy véleményünk 
egyezni tog, mert hisz ugyanazon az ösvényen 
járunk, csak Te cserkész-, mi pedig indtánru- 
hában. Ahogy mondom! Beszéltetni

Magányos Keselyű

A mi őrsünkben is voltak, akik a Te nézetedet 
vallották az indián-dologról. Én sose tudtam 
őket megérteni, mert;

Először is azt hiszem, kedves Cserkésztestvér, 
hogy amikor ősi magyar vidékeket tönkretesz az 
ogyke; amikor a németség nemzeti érzése any- 
nyira erősödik; amikor a parasztságnak csak 
kis töredéke jut a magyar értelmiségbe-, amikor 
a szlávság roppant ölelése megfojtással fenye
get: akkor a magyar ifjúságnak az indiánok 
pusztulásán keseregni nem annyira nevetséges, 
mint tragikus dolog. Kedves Testvérem, azt hi
szem, ha Te is ismernéd az ú. n. falukutató 
irodalmat, vagy elolvasnád pl. Veres Péter 
Szűk esztendőjét, vagy a Fekete. Bojtár vallo
másait. Te is máskép látnád a helyzetet. Talán 
Te is megéreznéd azt a súlyos felelősséget, amely- 
mindnyájunkat a magyarság jelenlegi sorsáért 
terhel.

Te az indiánokról elterjedt hamis híresztelé
sek ellen akarsz küzdeni: Uram. Istenem, meny
nyi hazugságot beszélnek össze a Te véredről, 
a magyar parasztról! Hogy buta. lusta, enge
detlen, hogy gyáva és kőzösségképtelen! Az 
indián becsületét megvéded, a magyar emberét 
nem? Kedves Testvér, ez olyan mintha egy, tő-

Keményen, még keményebben fogunk harcolni, 
hogy mikor ti felnóltök, sértetlenül tudjuk át
adni örökségül ezt a drága magyar földet. .

Pali azóta már messze jár, valahol a réten 
kergeti a lepkét, vagy talán már egy új tábori 
lap fölé hajolva Írja ákotnbákom' üzenetét. 
O megértette az illők szavát s szeretném ha 
Ti is, drága kis öcsikéin!, kiscserkész testvér
kéim megértenétek kérésünket. Elő a rózsa
színű tábori lapokkal 1 Neki a levélírásnak I 
Magyar fiúk üzenete szálljon a front hősei 
felé 1. . .  — De kinek Írjunk, hisz nincsenek 
címeink ? — ellenkezik máris velem látha
tatlanul is Karcsi, Jancsi, meg a többi koma... 
Dehogy nincs 1 Lesz ! A magyar rádió min
dennap üzeneteket közvetít honvédcinknek. 
Ezekben az üzenetekben csak úgy nyüzsög
nek a tábort postaszámok. Nosza felírni egy- 
kettőt belőlük 1 Ez csak 8 megindulás ám 1 
Mert ezekre a elmekre, főleg tiszt bácsik cí
mére, írjatok először. Kérjétek meg őket, 
hogy írják meg azoknak a honvédőiknek ne
veit, tábori postaszámát, akik nem kapnak 
hazulról lapot, levelet. Ha azután ezek a 
bácsik válaszolnak nektek s megírják a kért 
elmeket, útnak indulhatnak a tábori lapok 1 
Akik pedig nem tudnak elmeket szerezni, 
vagy pedig nincs rádiójuk, tegyék be egy 
borítékba a megírt tábori lapot s küldjék el 
elmemre. (Magyar Cserkész szerkesztősége, 
V., Nagy-Sándor-utca 6.) Mi azután majd 
egy-egy elmet ráírva továbbítjuk azt a 
katona bácsiknak. . .  Ha azután a frontról 
válasz jön lapjaitokra, írjátok meg nekem, 
had örüljek én is veletek I

Induljanak tehát útra a Balaton partjá
ról, Bakony rengetegéből, Pilis erdejéből, 
Erdély bércei közül a rózsaszín tábori lapok 
s vigyék hírül magyar fiúk, kiscserkészek 
üzenetét: ml nem feledkezünk meg róluk, 
imádkozunk értük, a Jóisten védje, őrizze 
meg őket, hogy egyszer együtt ünnepeljünk 
egy szebb, boldogabb holnapot I 

Fiúk, kiscserkészek munkára fel 1
Ölel benneteket 

Nagykópé

led kilométernyi távolban szálló léggyel hada
koznál és közben tűrnéd, huny társai belepje
nek és mearohasszák húsodat.

Azt mondod, hogy a cserkészet éltető eleme 
az indiánusdi volt. Természetes, hogy az ame
rikai cserkészet leikarolta az indián-kultuszt. 
Ezzel fejezte kt az amerikai ember tiszteletét az 
iránt, aki ősi kultúráját megőrizte. De már Bu- 
den-Powell nem Winnetout, hanem hazája véd- 
szentjét, Szent Györgyöt tette az angol fiú esz
ményképévé.

Kedves Testvér, nekünk olyan ősi kultúránk 
van, mint talán egy népnek se: hagyjuk veszni 
ezt a kultúrát egy tőlünk merőben idegen kul
túráért? Építsek wigwamot, amikor ismerem az 
ősi jurtot; faragjak totemoszlopot, amikor fa
raghatok kopjafát; fessek kelő holdat és nyugvó 
napot, amikor a magyar vlrágdlszitéscknél szeb
bet nem ismerek; énekeljem a Nagy Szellem 
dalát, amikor énekelhetem a Három Árva meg
rázó balladáját; sajátítsam cl az indián gondot- 
kozásmódot és legyek tulajdon népemtől idegen? 
Utolsó érved az, hogy az indián faj oly erős 
Jellemű és lehetséges, hogy nekünk is példát 
kell venni róluk. Azonban bizonyára zavarba 
jönnél, ha megkérnélek, nevezz meg egy olyan 
Indián férfit, aki jellemével, vagy tehetségével 
különösen kitűnt. Pedig nekünk volt jónéhány 
férfink, Szent Istvántól Széchenyiig, akit cser
készeszményképünknek választhatunk. Ami pe
dig az egyszerű népet illeti, láttam olyan ma
gyar parasztasszonyt, aki, mióta fér}e elesett az 
orosz harctéren, egymaga tartja el és nevelj két 
keze munkájából 7 kis leányát. (A legidősebb 16 
éves. a városban szolgál és keresményét édes
anyjának- küldi haza.) Talán megérted, hogy 
nincs szükség holmi indián példára

Kedves Testvér, a magyar cserkészet Jói cse
lekedett, mikor szakított az indiánuskodással és 
vállalta a magyar munkát. Talán egyszer, ha 
munkánk eredményekép Magyarországon min
den tökéletes és jó lesz, akkor ráérünk bará
taid megsegítésére is. Addig is jó, magyar 
munkát!

Münnlch Mátyás 16 cs. cs.

A  Magyar Cserkészmozgalom hivatalos lapja. Megjelenik havonta kétszer. K iadja a  Magyar Cscrkészmozgulom. A szerkesztősért és a kiadásért
Nemere János dr. felel.

A M a g y a r  C s e r k é s z  előfizetési ára 4.50 pengő. (Egy összegben küldendő bel) Vállalatoknak, Jogi személyeknek egy
évre 40 pengő. Egyes szám ára 50 fillér.



tisztogassunk, csiszolgassunk !
Nem baj, ha megérted a francia „vis-d-vís” kifejezést. 

De az azután már szégyen, ha nem tudod, hogy magyarban 
helyette a „szemben, szemközt életlenben” szavakat kell 
használni. Avagy Petőfi két szép sorát: „Túlnan, vélem át- 
ellenben éppen. Pór menyecske jött, Korsó kezében." — pes
tiesen így akarnád lefordítani: „A másik oldalon, pont v i
záéi, fiatal kisgazdanő jött, kezében egy krigti“1

„Srévizavi”, Ezt a szörnyűséget hogy’ is agyalhatták ki 
a „majdnem, félig, oldalt, féloldalt, nagyjából” „szemben, 
szemközt, életlenben" helyére?

„A vizavim, Gyurka volt" magyarul: „Gyurim volt az 
átellenesem'' vagy „Gyurka ült velem szemben“ vagy „Gyur
kával ültünk szemközt". Piláthy Györny

— Nagypapa, mondj nekem egy mesét.
— Miféle mesét?
— Egy szép mesét a jó nagypapáról, aki minden vasárnap 

moziba vitte az unokáját,

— Mit csináltál tegnap délutáni Miért nem jöttél cl hoz- 
k i
— Nagyon jól eltelt az idő. Lombfürészeltcm,
— Na és nem féltél, hogy leszakad a lomb1

& u m d l
CIKÓRIAKÁVÉ

Mindennapi kávénkban naponta asztalunkra kerül, 
nem árt tehát, ha megismerjük magát a növényt 
Is s foglalkozunk annak termelésével. Miért mond* 
juk, hogy aranyat ér a gazdának a cikória ? Mert

A CIKÓRIA TERMELÉSE A GAZDÁN AK  
MINDENKOR H A S Z N O T  HAJTOTT

TERMELJÜNK TEHÁT CIKÓRIÁT!

„&xancá” Jíáitéó zettruíueá ŰU.
T E R M E L É S I  O S Z T Á L Y A  
BUDAPEST 113, POSTAFIÓK 5.

A
A cikória vetéséhez a vetőmagot mérsékelt áron 
adjuk, vetőgépet és vetőembert díjmentesen kül
dünk. Megmunkáló szerszámok kölcsönadásával is 
igyekszünk segíteni azon a gazdán, akinek arra 
szüksége van, illetve, aki ilyent tőlünk kér.

Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. mélynyomása, 
Budapest, VII, Dohány-utca 12. Felelős vezető r Molnár József

!& nyáép& zzen a t u f a g o k h a t ,



M I L Y E N  N Ó T A ?  (A verseny Ismertetését lásd * 9 oldalon)R E J T V É N Y E K
A helyes megfejtéseket levelező

lapra írva a kővetkező címre küld
jétek; „Magyar Cserkész rejtvénye, 
Budapest, V., Nagy-Sándor-utca 6,“ 
Beküldési határidő : 1944 szep

tember 30.

Az 1944 szeptember l-i Magyar 
Cserkészben közölt rejtvények 

helyes megfejtése :
1. Nyírfa.
2. 30 kg-ot. — A sarkokhoz 250-et, 

az oldalakhoz pedi« 500-at áílitott.
8. Piszkot. bacillusokat viszel a 

szádba, megvághatod az ajakad, fo
gadat rongálod stb.

4. A betyár. A rab gólya. Szibi- 
nyányi Jank. Szondi két apródja. 
Mátyás anyja. Családi kér. Fiam
nak. A tudós macskája. Tengeri 
hántás. A walesi bárdok.

5. A „B" és „C“ szárnyakat 
eggyel feljebb tolta és a két szélső 
gyémántot lopta el.

6. Ezt súgta a fülükbe: „Mind
egyik üljön fel a másik lovára."

7. „Emberebb embert s magya- 
rabb magyart." „Scoutlng fór boy- 
sot." „Ezermesterkedés."

1. KI IRTA?
1. Vanitatum Vanitas.
2. Zrínyi dala.
3. Osztályrészem.
4. Hunyadi.
ö. Vitéz Toldi Miklós dala.
0. Katonaének.
7. Szülőföldem szép batáta.
8. Mohács,
8. Dobzse László.

10. Szeptember végén.
11. Szondi két apródja.
12. Családi kör.

3. SZELÍD VAGY VADGESZTENYE 
TERMÉSE EZ?

Rakjuk össze ezt a 8 drb. nyol
cast oszlopokba, úgy, hogy azt ösz- 
sze tudjuk adni. Helyesen össze
adva a végösszegnek 1000-nek kell 
lenni.

8 8 8 8 8 8 8 8

4. SZÓTAGFCZÉS

Töltsük ki az üres négyzeteket, 
ügy, hogy mind az előtte, mind az 
utána kővetkező szótaggal együtt 
értelmes magyar szót kapjunk!

1, Madách Imre halhatatlan re
mekműve. 10. Nyakbavaló. 17. Bele
ütközik valamibe. 18. A Balaton 
jege teszi. 19. Magyar zeneszerző. 
20. A búza tápanyaga. 21. Szenve
désed. 22. Éllen kéz. 23. Satu része. 
25. Feketebörüek. 28. Vissza, a ké
pen sötétít, feleslege? „z“ a végén. 
31. Székesfehérvári sportegylet. 32. 
Tribünök. 33. Segéd lesz belőle. 
34. Vissza: kis főlddarab. 35. Er
délyi folyó. 36. Égitest. 38. Gérecz 
Sándor. 39, Idegen becézett női név. 
41. Azonos mássalhangzók. 43. Fran
cia folyó. 40. Megvéd. 47/a. Álmo
dozik. 49, Spanyolország. — spa
nyolul (az utolsó két belü közé egy 
„1" közbeszúrva). 51. A föld mé
lyében dolgozik, 55. Balta Simon. 
56. Adás és vevés előtt van. 59. 
Erdei állat. 60. Nem marad az 
áruból egy darab sem. 61. Ékezet
tel: morzejel. 62. Zerge vége. 04. 
Európai főváros nevének betűi ke
verve. 66. ELNNLÓJ. 60. Lóver
senypályáról híres község. 71. Né
met Pál. 72. Fordított hely-határozó. 
73. Labdarúgópályán sok van. 74- 
Szomorú emlékű város. 76. Petró
leumtermék. 79. ZVAÖ. 81. Réti 
István Rudolf. 82. A Jónf-tenger 
is az. 8». Föl — keverve.

FÜGGŐLEGES SOROK:
1. Széchenyi István grótot hívta 

Így Kossuth Lajos. 2. Lakat. 3. 
Kevert ken. 4. Dunántúli hegység 

nevének betűi keverve. 5. Mással
hangzó kiejtve. 6. Remeg. 7. Tóth 
G, István. 8. Teher, súly. 8. Idegen 
női név (ék. lel.). 10. Legény —

franciául (főnét.), ll, Véd vége. 12. 
A gyufa feltalálója. 13. Az első 
gyilkos nevének vége. 14. JAO. 15. 
Mullszázadbelí magyar miniszterel
nök. 22. Jólesik. 24. Megfelelő. 26. 
Az izmodban van (ék. fel.). 27. 
Torokrész. 29, Névtelen adakozó. 
30. Nyelvtani fogalom. 85. Olaj — 
angolul. 37. Amerikai író. 40. Er
dély! város, 41. YZP. 42. Japán 
pénz. 41. Urán:..............

(könyörgés). 45. Rag. 47. írunk is 
és eszünk is rajta. 48. Zászló. 50. 
Híres magyar költő. 52. Arval Ede. 
53. Atlannád. 54'. ~  52. függ. 57. 
Lék mássalhangzói. 58. Kicsinyítő- 
képző. 01. Házhelye. 63. Felkiáltás. 
65. A magasáhbrendfi népek foglal
kozása. 67. Csinos — németül. 68. 
Erdei kúszónövény. 70. A puskát el
sütő. 75. Sir. 77. Hamis. 78 Nagy 
Géza. 80. — 77. függ.

Mcgtcjtésül beküldendő a vízszintes 1. és a függőleges 1—13. sorok.


