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A SoI§DoR
lRTAl TALLÖ JÖZSEF

A le,rréÉihb idliktól kezdvc ící.nióte Pa!i bácsi
* xz cszól turlja), lnínden faluna} megvan a mag,tr

. trcTezett§§é(e.
A boldogíaiak e §aya§yliott kápusztáiukról b.!

resck, & má,cséüak a régi tem$laínukról, a
. §uenciÉk Puptai bácsiról, aa énekes-tolclusröl,

Itcj, há {z rázendített á Mrria jó alyánk ker
detű §zép yallá§os énekre. méA sára nóni is vitt
$cki eEy szelrl,.kP^oyeret ipetlíe ó iuláu igazán
firsvénr lélck). A fé(ciek a Hrtomdombra bürz-
kók é§ tgy tovább, sorol}ratlrám lrapokig, de
miíJal€z eltórí}ül a §urtrbiák rátarti§ága lnellett.

}Icrt templonr, éne}ts-koldus, sávan},rl kápo§n:a
akHd mlndtrn}rol, a líalorndoInb lledig r gurrt,i

' batárba esik és neJn a retpibc. (Álli,ite tcig, \[á-
tyás kiíürtsaelte á lrót kör§éc hátilrát ]elzó
§_káclúi,.rlég.a gyötereit i§ §,!ür,t8, izótá Yitás
cz n lrérdés.)

í)e mala.djon csaik e Halomd}mb a réleieké *, mondják a Burablak, * ínett elég dics{isóg uz
r lekünk, ho§y a mi iernctónkbeú, nyugossra örók

álmdt í)sinötör bácsi, ll sondor.
.§ki rrincs ii§zlában n hcly,i yiszonyokkflI, au

nGm i§ tudj8 hclyesen értékBlni, mlt ielcl}t a
. gur"abiak §zátnáía eu a {ényál}á§.

_ Dönötör bácsiról mó$ élet&ben leg8ndákat me-
§éltek é§ nenr alaptalaoul, c§a}, eÉyetlen jellemz6
es{tet mondok eJ.

Ámikor Fercnc bá', az óregbiró rnár kilenc-
ten éves loit cs az orvo§ok i§ l(.Irlonaliák íóla
(perIg a borsai húsz lroldat n kóíház miatt ád,
táh el tsósenbelger M, Samunak). a beteg Bor-
brila nónit hivntts, mert nent akart mé§ me{..
halni.
* I{.ial hjal * n},öÉdéc§e]l az örega§szony -Áz ördös cimborája itt már n+u} se.gít, hiljátok

az 'Istett emberétl
Nyilrrán a, üsztelendő urat Bondohr, de Ferenc

l}á' mé§ mirrdí§ remé}t tts ragasz.ko<lott ttz élet-
hez, a §§n.lort kérettc mágához, lIéÉ rnosolyí{órt
is, rnlnt aki alra rrondol. 

-hogy rÁri csrk hn]ál
koma. most rnutatok náladnál hataiillsablr rah,
}it.
j J6r,t is a sorrrlor, Tmih"en g§orsan ctík tüdott,

- Moltltl ncg n+&€m i,iam (a ,,íiamnalr" is
már ósz szakálla vo)l). mondtl me}: nckcm -
suttoÉta ha]doktó tonpa, 1írToll]ó} jöYó hanÉon)
minttra a másvilúp kapujíb,il szllina'vissza, -
Lghsi-e !,ajtáItr segitüti,

Á sontlor Tógl§nézelt fi b€tegeit ís, cxrk _mnyit
ínöndoll:,,Isten rendclése ellen ll{§l tehctilüB
§emmit."
És azt mondjá,b, ho§y Fcrcnc_ |$]__ns9m}qit. papot biYa,tott i,§ keresztény meAbékélés_sel hált

mu. fÍcrr e(v orqos. akl iskolrlban tcnulia mes,
tériér!ét, a/-iévedhet, banem a sondor, rkit a

ttrrné§z€t tani!ött a gyógíltás iudományára._az
nindlg lgazat bcszél, arrna} r szríábán nem Né,

l€]kedh4t egy öre!&író senr,

De rrrmélnek méE különtr dolgoknt is I)ömótór
bácáról Én csak cÉyszer találkoztam Tele, y&
viddel a lra}ála ilött, de ez elég dhhoz, hogy
meí,töft alakját, hóíchér haját és jóságos arc*t
minclir malam előtt lássam,

..t

Akkoyiban íettenete§ ,bideg t€}1,nk Yolt. Ántal
bácsi már ó§s?el mogjósolta ,B, szelek járá§ábóL
de én nern atarlll§ 81binüí.

- Bahona a, núondogaltarír, - Idót jó§olni
legíeljebb a m€teorológiai intéeet tüd. de az ls
c§ak h.u§uoDné{y órára, nonr {8y negyed{vfe.

. Áltat bácdna} mó§lg l§aza volt, Már doceí§,
ber elején bo*srrl jéc§§apok tó§tak az €resz aiól,
a lu,t§,kban fiegíEgvolt a vtz, a ki§ verobek
d€nlr€dt€ú potyogtak tro rz u.kácok ágalról. Tél
apó eg},re rárta boronto§ §rrtállát. §ürú pely,
btkben b$llott a hó. Éit§zs}áJr}ónt az észaLi
szél §üvöltött a }&ncfiyben, a }opasz ták re-
c§€g§e-ropo§Ye hailon*tal 8, &bla& elött. sfua
nóol íarks§t is látott 0 v{rsáék kertje mögött^

}liába ao * sipltoítlr. * Isten levdtte rd.
lunk oltalmazó lezétl

' KsiAcsonyra elláto8atott horránklaci,arunoha-
öcsém. bár az ltéteüdó íntátt B §zübában kell§tt

. ülnünk, mó§l§ örü}t, hogy lglun tótlh€t pár
napot,

Ámi}or Pili bácsl. a ca6sz vállatkozott alri,
hogy kicsit me§jártatjs í' c§i,kókat, nagy szabo,
dá§§al }lvivtuk, hogy ielc $ehetún&. Édcsanyám
neli ómlt a doto*nak. do mikor Paü bácsi Lí.
jelentelte, ho*,y a liü},ért íeieJó§ségei rállsl. §ren!
lett a bó}e, különösen, meil 4pám §eml€§í§
áll{spontrá helycz}edstt

I)élulán meg is történt a szátrkrizás, csakho,:v
_ n(i{yon szomorú légzórlésscl.

"jlltlinl ai íatu]lól }iériüllkj,ru tfó§ *z"tilvi.Irgr
szinltr ljtlrlrlli f{]jtottn ,i }i,!cxrütct_ A borsa.í &e-
reszlttdl ]c ktllcit tr|rrri au rltr.óil s h}sátlctrkminti r 5/:il]tóíoldc}rc, s tzi,rt Pltli háest elbi.
lát nzte. ltr,gv r,isszaíorrlulunk, MéÉis. }rorrr. lc
mararljolr ::zúÉJt.ttbcn. a kcrflI,1 utat válaszirlta,
a §cketevi. ptrtjlan. Loeí; aki mée sóha§cm haj-
tott lova,liilt, 3ddiÉ kijüyijrgótt, míg Páli bácai
átaclta ncki a g_l,tplöt.

I}ár csak Be it,ltc l,0lrrs sobasetn.
}lcrt r kocsis rncslerséq sctu gycrckjátók ánr,

tlldon]á{l} az r legjrvából, mcgérzi.k a lusitk, hl
ilvatIán kd7 tIrtja 3 {I,cpldt.

llgy_ 1ltivas ííiztánál, az arrití_vis ijedó§ esilrl}k,
nem 1ebcl tudni. }§iént, nle§bokíösódtak ös lB,
f0xlitulirk n szánt 3 nrxg3s r)íítr|,) n p3tak
leg(:Ic,

Én szilcs }ürivhcn cÉy bó..incb3 rigffl1;l111.
P:tli ltócti ll9siZú b;tráZdiit s7Jlll\:, {,5úsá4lt Tltgy
ót mét('rt a ,jégen. a pipája t]törölt. dc cgféb-
.kiili küty.h3je scm 1tiítót}t. Ifanenr szcgéIrr. l,aci
a .szán alá kefült! íeláll§i llcrn ludotl, cslk nyö-
szöf$óltl

* Jaj s lábamí Eltörtitt a iábam!
ljtrlten nóztiink rá" Nean keUtit a rneÉállapí-,táshoe lülónösebb r,rvosi tur]omá*y: a iobb alsó-

lábsz,ár alig püJ ujjn!iyfl! a térd alltl cl §olt
tiilve. Pál, pillan*tig illeglriik}r-nl,t áll1unk, aztarr
]llaÉy ügg_§elbajjal vissza.lorditottuk :r sziint ís
I-zrcit óvatosan elhttlyeztük rajtr. }Iéc a lovrk
is lclógó íciji* bandukollak hrzlíe]ó, nini aki
drzi. hrtgy búnös.

0tthón Tál,V}tt cs:ik ki iqazil §Zí]rnyii tncgró-
kiin1,0dt!sl a §2el,etlí,,§étl€nsé(. -{z clstist,rlilr'. szr
lllilyzata szcrinl a ltiliat sint,k_be bcl_§czl,p, 1}!a-
l.Éarn lekiitőtlük. mindez irzultbiin neln ntutitko-
zoit elc§el}alónek. Laci cs*khlimar tliiju]t.

}Iúst níi c*ínáljtrnk? ()rsos lincs a ililz:;iqhtln.
§zcncrc rttnrri lfhcttú]tnség. 3z ut:1}3t :l itÁsán,
cok lólótt rnár csak r tirlgl,ek torqnái jelzik.
Kózlltn nrár be is estele(latt, t]r]erritám s(rn !últ
ottbon. l*lfimi üÉyben lz l1l!r:márra nlt*t.

* Jin vagvok lz, qke! - sililakc;ótt Pali l)ácsi.
* fg, vén sz:irrriirl..\ylán hirtt,itn il,lrjtritlt rrz
árc.i. ;- üurílt íúló ttlég i-llleiy r sz.ilrl :r Jóldt-
J.en kerfsztül -". rnttlrtlln és azza] í:jért ntonrvt
báránylxir krri:slrájat, ]iiroh:llri :1 szol,iibóI. Jz
ajlóból kíáltrllit §is..zl: - }íee}*,:B t sútrdor{,ft|

iÍúnctnéttlr:ls !.l)!tísaság{3i bt,f(:qt, :r llrvakat és
i]liijrj(Olt a hi{sli krtnrn át.,\ §zürkülcll}cn R
baLonás c:nir:rek rtég re}uni ítrjíríiloqatnak
pó}xiolhlitlik rz ité}etit'l,ibm vilralsebcscn rohlnó
izriult, elórtbailó, iusmás ktrcsisávalr priiszliiiló
ktr..rilal,.{ zú!ró. jljr,.c16 n.rr*,' szél nugos hó,
ííi§íjön_\1 bnjszolt utáne a sz;intófóltltlrrrr li*resz-
llil. ta]in mígi Lucilef Yers*n9?!,tt Frtli bácsi-
!ál,

l{i mcg a szr{rálian rlltrink És hsligattuk,r
kénrényben a szél jaj§ntl§rit, Á nlgy ingrrói,a
f§yked§űcil üti]ttc { n{,§}-{}f,órákat. A bel.{ Jclcn,
léle csendet, szótlrusáÉot parattcsolt, Et!},szcr,
csak naÉy rrlcsl,Aés, tlú]lilrcÉ: hrllatszott rz,\l-
tésról, Nenrsirkára sárr nölri rululrt h, hozzínk
több nagykcItdóbe hc.,buÉyolálva:

_ Jaj, irii, r§tencm! * nronrlta líhegvc, --
I-eszakadt a Szsbado#L szcrhája, I{állották a
rob*it? I§tenkónr, fto há{yi cl, ilyen idót méíl
ncm éltem, l\íi az? * ötlölt §z.einóhe a beteÉ,
Mi van a Lacival? Micsoda, c]töröl,t d lába? l§te-
rre m, ser!Ít§ miráitunk, büttösókül, most még
orvo§t §crti l(ltet hivD.i_

Laci idótözben m&aához tért, de cltorzult
rrca saórnyú fájilalomrtil tanúskodolt.

- Olt. ha még ólne vegént Borbála, Jz seÉí-
tene lajta. - íolytatta §ára néui p€rq5 nr.eli.+vel. -_ Azért üz üsszonyéft kár. trosr.- a sírbalvan. Ilopyan nrondjátok? Paü elmeát J son-
dorért? Ebben a szörn$ jdóben. éjtszala ide-jén? lllsz'elpusztul a lova}kal egrritt. Hglliá-
tok, Iroíy üvült a szil, az ördög vcri r fetesécét.

LIo4y rfcslgnck J Iík, líi az 'finm? Yizet?
lTessékI

[.n.];_ nlohón ivotl. majd b3lJ.an nyö§zöíEöit,ilrcilról csltr*úll a vcriték.
-- És hol az apárl? * íortlult í.:lrtln az öreÉ-

lssz.on},_ .- .{z állomáson? No azért ne aííeód.
ialok, ez n,incs olyan nlesszc, Hanem óz á-i;ir_
cz _a Palil Jlyen hosszt! ritnak nekivágni ilyeri
itliibcnl

Á" ingaófa lassan, kimértcn, tizet ütött, §ár*ndni elcscndescdett. ami nila híhetetlcn ict(n-
§é,J Tolt. Eíy n6g}Obb szélrohrtn utln mintha
c§iji,n{eló§t lrallottor& vclna, De ncm, csrr]i kép.
zelód tetn.

Á lrelc§rrcL, rtgy lálszik, ma.gas Iára 1ojl, ét:.
tclrnetlenüt be§zéli m.indr:níé]ét. vésre ur,(crke-
rcti az éd§§auám. olyan lolí, mint egy etevcn,
}róember,. l"ucir már puszta jdlcnléte j§ látható-
lnía rnúgntagtatta,

Amilior az órá íél tízeJ]€gyet ütött. dohcg;ás,
zai ráínádi az udtalon.

rlz ajló J<inytlt é9 holépeti a szobábi eíy öreg,
ósz ttrlrcr, a stlndor. }Ialkan kósz,ónt, &örül-
nózett .l sztrbában é§ rógtün á bele_,.rbcz lépelt.
Vatami íitük?aio§ Taráz§§zavakat Táttan]. de
clrelyrlt ó ill,tstnlt mondott:

* J!íi, r kut},aláját, de csútly3 rörést
Döniiilör bácsi tnirrden §za\"a. lnozduláta c§o-

diilalo§ nyuAlllmüt és liedél}-e§§égct áru}l el, Csep-
l}ct sim volt tito_kzatü§ tls féli]emgeriesztó, í§int
clzl rola állítottlrk.

I-aci isuritctten tlájult, amilrór a son<lor nyol
nrogrtni, xOtrogiallli keziltc t lábát_

-- IIáí ncm éppen íájdalornmentes ez a lre)yre-
igáZiiá§ _ íorduit hátra a legenrláshlrü óreg-
tmber, - Hanem r csont mári§ á he]yén vnn.
)íost petlir4 beköljük seépen a ,beteg tábat.

.\ bÉkötéS elég soká trrrtott. },íegíelcló }cc n€rít
lév(-n, l kerlrósirtil ltlleti kit6rni eE]*et, Mi§ azt
a ,icrndor cg}, ti§zlii törülközóbe c§avsrgatta. §áre
rrcrrihez beszéll;

* tlát e véu Borbá}a él-e múg? tríeghall? No.
de ilyel! Pedig éppen akartam tólc !éIni Tála,írri
orrossriqot a }ra}ál e}len, }ieki mindiír loitakjúfrjta száritott syl]<iaí. NaÉyorr érzern már a'
felrtrr kaszást. A ilutt hétcn is igen ro§szul vol,
tan, íle móq Tissralirtoti valanii, lá]án a jó \
Ístcn a,karta, hrrgy utoljár.r, §eglt§{",k válakirt,

-- ligrn tsrt még rc,rga ott sógor! - koek$r
lalta n}e{ Sára nóni a bírtatú kijelenrést,

* Dc bizony m{r ott v{tgyok, a slr szélén -rtc,nr}tlr l: aigga§tyá}. * Ismerem én a baiílt,
soJiszor ültünk mi kotte* egy-cpy haldókló ágya
mf]lett. Ismerern. vi§yorgását. é§ fl íojto§áió
c§óntujiaii. ,,\ }}eteg hörí.{dsé.ben ballani lehet a
halál nevetését is. csak nern szábad melijedni
iőle. m(]rt ó töblrször jön, rrróbára teszi 9z ern-
bert é§ ha erős §kafatba, ]lizakodásba ütkózik,
akkor visszayonúl, mcrt neki n€m sietós a alolga,
Hcncnr e§yszer kialszik ralaho] eg} gyert},a-
lánú, az élet lángia ós alkor már bizlosra jön a
kaszás,

- Vannak emberek - mon<ita kis szüneí után,
*- aklk scÉítenek a halálnak elJúiní élelú& ,!é-
cscsét; Én e,{ész életembeB másokét éle§ztg3tte$,
mig rztán most a, €nyéE ]obfiao uiol§ól.

- ]dost pedig menienek a]udni. - lordult fe,,
lénk. - }íajd én Tinasztok a b€te* fólött.

_{ soDdort ma8ára ha§ytuk s lt€tes§el, do ta:,
lán nrég }etten maradtal ttvülük a szohibanl a
halál es az órzóangyal,

,
Earmadnap rac4indult a yonatközletedé§. Lacit

óstön kórhááa szállítottuk, Ázrtap dÉlután pe,
dig megkmilult á gurábi. templorn haraníja.
Dömótör Mc.ci, a sondm, meshall,

Eey bét mulya levelet kaptunk Láci ányjától,
A kóriázba,rr * ,&íttgentglvétel a c§ontok'belye,
ó§sretót€lét rnutatta, bár az llyen srilyos törés,
nél gyakran m€{é§ik e terde ós§zeforradá§, eset,
leÉ e tófd Eyólyltbatatl8n mecevséÉe. áz orvos,
proíesszor kljetentette. hogy Laci €{yeal8l &rnak
az erntrernek }ösrónheti €é§z§ége§ láMt a}i
azt eló§zör §lnbera}ta.

.,Mondjátok meg Neki, hogy ezersaer Eöszö-
rröm" tgy állt a }evélboa: ,.Bo# íiám i§Nnét
egé§r§ág§ le§z, é§ nem Tálik belóle nyomorák
cgy egé§z életen át."

,{ }ö§zönctet t!ár nem löhetett á,tední Láci
mc,$n$töiének. Kinn a temetóbetr íeküdt á, már,
egysz-erü ítkereszt ietezte sirhelyét. A lel}e pedic
íenn szállt yalahol a lellegelr közöt,t, de talán,
még lní}§t is visszajön néha. ba a ba!ál íiatal
élet rrtát! lyújtie kl c§oniüczét. Visszaiör, tosy
rue§rnenl§er} e8y.egy fiatal óletet, mint récen,
rrri}or még ?Eyütt §zoktaíi útni a csorrtker§ }a,
szissal a hatdokló}, ágyai,§ál.

HtvdfölbarÉrard
ftqíyclmér a ll|a-
gryer {ccrkészrgl
Kapharó mindcrr
lbrrcz_pav..bnn!
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A Magyar Cserkészmozealom MAGYAR CSERKÉSZEl(I Felké.rlek,tehát arra,"h9gl. rsatezúttal is felszólítia cserlj"l;;; fili.#iill.i,]iisy a. nemzetőrségbe való szotgálatra iolent- készeitszólítsd íela nemzetóri.r",.illij"iÜt*:H'rft:r:i"'Í;TrT:
i;.",:l*;*oiY§.ü1 l",.{iiiiii:ili,,ö,iElttln,ffi,-,r* e*ra*,§,,*,;t §trí|íüíT#i:§íjil11;§:;;ilüí;kÜlÖnb, még megíeszített€bb 

.munkát_ kelT'vállalnia, ín€rt errn r<otárei 
---'j"t"ntt 

"tri r.aiii'"-lérl*l Mozgalom kö:pontiához megküldení.bennünket a l0 cserkesztörYény, a fogadalom, de ktittintisen fscier- rrc,i*"i*ii-iapi"'Éi.i.i-tJrt minden.cl9m.{|yn9k összes személyl éskészÜnk Példátmutató katonal.'.cselekirenye. .'ruJom, .n;gr.-*-inÖn 'cie-rúszaoataitl úr"ri"i b'páei és polgárl állását.cserkészvezet6 már eddig is.Íoglatkozott azái, troty Oni<ént];le;t'kezi[ 
---] 

Á m.i íd6k a cserkésivezetotto a békés nemzetnevelői munkancmzetóri szolgálatra, a cserkészegység és a fokozóitabb cser'keszmunÉ mellett a h{tországba;vrii-fugy"..". helytállást is megkíván|a Ehhez abiztosítása érdekében modot kíviáof nyujt*i ..rr, togy-. Ú.p.rii ,"i[Er,o. rer;úi'segrisö;"l;] a elvárjuk mlndenerrealkalmas csor_

i'*n'*_**.r:#",i1.,*r*'if#á"Hl,!*tryl*§51 !f*:;;ík!ili í;i.ilifftl. §li,idi i"tiiiieáe;'[éü, cserkérz-

iiilfrÍl"ffrtu*'iífi"íí" oÉxgg},or&i iepiÜr ""r"t& ,"tt"h -- -,,to 
,nun*li t" Éry Emll s. k.

orságos parancsnok

Ea vala&i megkérilezi iőlod. ml a
eselkeszet célja, gontlolkodás rrólkül ró-
vágod:,,Emberebb ember, maggarabb
mnggar!" De ha azt kérdeznék, milyen-
nek ís képzeled hát a valóságban azt
az ,,§mberebb embert, mag§arabb ma_
g},a.rt", azt biszem, kicsit zavarba jöa-
nél! Kísóreljük tebát meg az érilekes
leladatot; óllítsunk össze lehetóleg pon-
to§ személul,eírásf arról a titokzatos

Négg a íiífi.őtbe'
,,&mborebb emberróI, magryarabb ma-
giyarról", ho&y astán, mint .valami tü_
körbe, beletelrdntbees: mennyibeu külön-
böziil tőle? Mennyire hasonlítasz bozaál

§ót -tme. a ,személyleíráe:

Jó aroszín{i, Tuganyos mozgású, mo-
solygo§, tiszta tekintetii; tátszik rajta,
hogy sokat van a szabadban óe rend,ben
v&B & lelke. Amolyan ,,na0suodr erb
Per'", §,dr,ctt Sörisáuá§" hófúvrás nem
árt nekl, dg vigyóz az egésztégóre. mert
tudja, hogy az olyan érték,'anrellyol el-
számolni kötolesl §zeret sportolni (oél-
lövés, úszá& gveaés, kerékpározás. slo-
lés stb.), de osak egészsé8o és edzésg
szolgálatában é* nem csúosorodmények
vasy ilíja} kedvóértí Jó étvággyal. vá-
logatás nélkiil osai}, ,mégsom 

,,h&§em-
ber" és nem §§lk tétsésbe" ha 1-2 na_
pig koplalria ka||. Yiguáa a hülső meo-

ielenésére, ruháJóra, sal!érj&ra. kör-
mére, hajára, úo nem hiú eÁ egy ko-
paszranyírástól xem r.latl vissza...

Fellópe.se, nrodora ezerény. do határo-
zatt: köszönésébcn.
meghaJláeábau. be_

muiatkozásóban
van valami koúo_
a<ís. a nélkül, bogy
lolytonosaa a bo-
kójót esapkodudt
Az illemszabályok-
&al tisztában van.
ezekot lélokkel töl-
ti mog. Feltétlgnül
,,rletűlótt' (opti-
mista) az okosság
határán belül:
'*ammí,Iabitatermé-
saeí; minél jobban

A NEMZETHEZ! t 
":1\g"Y,rÍ:3trX#T#!jí2!";n!::'*,:t:l";,jy:|}í;űLlalní 

életünk |orog koc-,
Ieig ázá,unkra törekaö ellenség g el, amelg s züntáeitit ia űiriía 

- 

*- őű,erő|orrásainak e'pusztítása a legsziLúrdabb gícuonal összeomlástit tr :rŰ#:rÍi;: 
nátorszagot,'liuir::"i;,Ű"r'TÍÍ:::jő

MÍnt mÍndenÜtt, ndlunk Ís uannak erre üggnökei, Ielktismeretlen, haza|ias érzésükbőI kiuetközött, uagg talánióhiszemű, d.e féIrevezeiett emberek.

megóvúY;:dtk?itpoii*r,,á*Yi,!!írfilkftro:ií'ílrt!,tralmának, reniljének, a lakassdg éIet- és uaggonblztonsdgdnak

, Feggu31be szóllt mínden olgan testileg alkalmas |ér|it, korra ualó
I eggver es testüIetbe n téngle g es s zolgűlatot.

JELENTKEZZ ÖNKÉNT NEMZETŐRI SZOLGÁLATRA!

tekíntet nélküI, aki ietenleg.nem teljalt

vttóz C§etay Le|o§
m, kir. honvédelmi miníszter

r*
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l'iiitliriizvrig.irik, üillrrrl rlág1,0l}}rüt u}ari§
í,* ha, kelt, tl,d §záz$zor ls ú.irakez-
tlcrri ]

,li,rketlvü, vidriru fitlkó, tltl -.scllta_qtlru lto-
lr<io irs ,nindig jriizlós{i" Igsakszik nrirr-
ílúrl ti!$zt(,§só!s§í *rnber|el jóben j*rrni,
rnintlorrtih*z }etlr,o;l, §zcr€tetreíléltó, de
rlcü. kelcíil §enki kcg§eit es ncm törl
nl&gát má§ok eli,silleréséért! (,,Á tíszt,o
lrtlkiisnrarct {r ii]g3z(,|)l} jutelom,")

\ran henne vúllalk{,zó kcd1: é8 eEó§z-
x*igei; iizlcti §zellern; ólelrrro* -- §ui§tr.
.rúnü & bet:tiil.etestég határán bolül! Varr
cE}. ki§ sajííL hetescttl (tanítás. kózi-
ntunk&, l,anrlijkedvezmény. külörrruunka,
iinztiinillj, tlíákkaptár: st}:.}. ezzcl jírrrrl
lltlzzá. tóbori és
elítyób }öltsógeihoz.
Bccsüllr 6 Dóilzt,
da üem u§ugofi"
Tan ltedtlenc kéz-
iig,§etgéíte, amiben
járatos. (Barkrilaso-
]ás. fúráa-faragÁ.§.
§zorclós, mod,elle-
zúr strb.) Iíolmiját
nre§e tertje fcBd-
ben, ö$magát non- i1.,}

trrsan *6orirllr21-':i)r
:ríUa, nem .ngcdil hogy kittolí{líJják !
K elltmes, ílűaé g es, § dol gdlatlíé s g é * ltusa -
tlúlluttó r§aud.tflg.
Áz iskolában tenárulval ősaintérl ió-

ban ,ua*, nem htzel§ő, neli §trébcr, Iíe
]r€m ls tiszta Jele§, ilo a bórtrre*Okkal
ta}a,rékrrskodik! Osztálytórsalttak jó paj"
iá,sa, sogttoui mlndig kósz bardtJa. 0eer-

aa onzlály szellcmónok ós hangulatáuak
kigtlokitásóbnfi; :r nü§y§zájri, órtók{clcn

fir:kókkxl hat&rozattt"tlt, ét lstítrtt.yt ."zcm-
hehel_vez}erlik, {trfirtdet természctesen.
ilrtr:lerlrszeríierr áll a mühel},beli, gyó}-
harr do]goeó tattonll-cstlrkó*zre is!) Á rna-
!§:aIoR kivül }esalábt} egy élőn.yc'l.rcn
hielcigitően betr.ól. Íj lrcnne n 1§g5r tt,
nrrri, tapasztahi. hnladrri, iigseskeilni.
Ignrtrti* & ril&gy{r ((rs rrémil,cg rr. kül-
fiildi) irodrr1,o,1nban &s okcsarr rrreírr,á,iri-
gatj& olvosüránynitl az órióktglcn
,,tt,ycl tltlata rmékekrc" sajnálja az írliit l...
Éri rr helyes ,ít j*tigalxa*úrhLoa, órdckli

tlv orszáíí, r,ilág n.,

strrsa. I{elyeíi vé-,-
jctnónyc vrln ncnr-
zctünk tie a világ-
lto}iiika ]ecfonto*,,i'
salrb , kértlilseirő}, rir

Tutl ós nrer iB ijrl- :';

rrcgismerrii} !ra_
zórik minderr jci-
le xaetcs v,itlékdt,
} eglltlsc:rg{cschb vá-
rorót" Jill felirasz-
rrálja n kinálkozó
:tik:rlrnat a ía lu
:rúpúr-cl valdi is-
rr,r.:rketlósro" IItt*
;iillk tö,rtÁnelmtl
rtctu ritltig ílr,*zárn-
g§üjtellióüy gr,órrtá-
lrlr, hauel:1 óiií valír_

§li§. átúciyb§ az ű óLt-,tt i§ §?rlr,íc§e rr
belct,grlozik. §azaszeycte te, munhe úr*

önfelólilozás: a ltazdíól ztam ltapti akar.'lrurlcnt adilil Tr&tott gyárakat, iDrrrtale-
r,cklrt, i§mcri rr muntússág igónyeít, ba-jnit, iudja, mivr:l tnrtozik, rreklk! Sea_
tiúIisan {Jan(tolliyr.ili., bcszót ós e scllk-
szik. mcgrydz,,jrli.s_ .;",;l' ,:+]0()i cJ nel' ,.dl$íit_ , , i|, _:,. ''
bol". §gósz ,jlt:t,j- l ':

btn nrinilie ..}C,
s;r.ilísdíll;t:lr","rrtl...

C.* r: rh é s a nruttli ti. itl
lol1,arr-rri rr csuí}at í,.,

rrnk ketlve]t. hasz-
nálható. vál]nlko-
zó szellernú. min-
tlen :irjra rninilig
karrható tag.ia. aki
lelkeaon ueveli ós
kópzi iinrnagái. §a,
vczctííi lrótrgssi],

drrtÍn a :ió ].-qtcrt,
iirrzetlcniil r,írlial
lezelői rn*llkút!
ölyrrrr cgyórrisótl,

'aki ,negíol,elő seak,'}léttzó*set bírr}rtll
.itlagar,, lúüI jtjl
runí{óilja a hel§út.:
irn yJep lcsz. ltrt.

rnllúkás, ha kato-
tt§.. h& olr.os. ha
teteskedő, ]:a mér-
riök, ba tisz,tvi-
_o16, 17yill4glütt u,

fu$luubal; i,ö;ti lt.rii.l, Észro }rell őt,

vetrni, ntctl nrás, több, jobb, nriut a töb,
hick!

talariri ilycufólo .,lóny" lehef az aa
,.!]rnlrerctlll t,nbcr, mag!,arabb B&g.yür!"
]l:l,rlióle liúrá kell úekeil ,i.§ lenncdl Na-
gr,On kiilijubiiziil nrég tőlc! Van-o bc,r,
r.reú t,ii,g ukarat, ho8;y ilyenné novclri
üraí,.rl(!? .Ibt a. tiíhör, ltéaa bcle! *,|i.

9,13t***g,*.rl§

5n.;,xl;§§lt
., !: _..-.] .,]lii:!i_:§

*

"iij 
-" "i.l:,"ii,e,i',,i *éflr*§

);f*i,iiil;, 1. .r;,'@%ffi::
jr|lknzotí tl .ttúllta- ffiiiaíT§.-x*;.=i.{§

.],:,§'j-''i:,!1-iijii:t túlaaztús rrc}róz
. lcladatáhun, \.alt

bátorsága új ös-
vóaít talnsni és
eszmónye ncm a
nyagodt iróasztal
8-2_1e!

Lúnuos trirsustitl-
barr js ügyesen fo-
ro§, kellom§§. úri
modoráórt }özked-

1,olségtlak iirl,crnrl.: lemcsgk a .,tcrepon'.,
hanem a parketttn i* lrc}y*sen tájókozó-
tlik. Táneo]ni tud, do \§nL ,űrül rna7!,.
ha tánczenét hau ég tánc közüen aem-
csak a táncrrsniijérc vigr,áz, lranetn gc.
jit mailara í*/ §ri,oglrróhány - ügyes-
sógot ris orőt klvónó * lrépi tónehoz ls.
Értókes szírrdar.alrot. íilmet megnóz. hrt
v*n ró pé}ruo. \í,lnt olvgsmá$rgit. eze-
kei is gondosan }uegvó}ogatja! Áz úsrr-
nevezett társatlalmi életnól móglrt töblrrc

::. .,.i;]'--"? :

gelikcl i* r**§iil-

bccsüJ cry jó por- t- l r 4tyázást,atutlály-l'l",,'.
versenyt va§y éjt- ! l :t ,gzakai hadijóti.kot. px**f',:,.
Á nevezotosebb u 

i "\ 
-,.p- , ,\

ii,i,r""Áőiői'iúj-- ;' k :,

,.íff:il"' ;:frní; 'ffi,
ntrmcs*k hírböl *r5;.;;!
halloti rólrrk. ,|ücír i} -
tltlhdnaaa és mew boriuó: rlerrr azüIt.
iliutha bünnek tartaná, hanem eg}.sze-
rúen azért, mert rrinos rá szüksége és a
rrélrzét ls okosabbra tudja kötteni,'

Férf íasalr lla,lü*an, atkor is, ba aa
lnkola ngm ellenőrzl, ós abkor ís. ba a
vallóthoz való hűsés - llücltl cgé§zett
célszerúl" fisztában ven vele, hogy vsl-
lóeoe§á§ nél&ül nem egész ember, uem
tgéez, fórfil

Ilugaeaa,retete nem mcriil ki *zavala-
tokban. Álct1los honismerete e haz&§r€ro-
tcd ,,kóazelfog}rató" §larrja. Jól lsmori
e§égu }íe§ysrorgzá8 füldtajaát. eu €l-
szakltott területek helyz*tét. §zel*élya-
§on iliur€ti (vagy leg§.lóbb is törek*zlk

4_!ü\GYAR c§ERKÉsz §ZÁMoNKÉNT l§ vÁ§ÁRoLHATó, §0 F.ÉRT Az lBu§z.pAvlLLoNoKBAN!
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ol$oBER ó, ["#fii#iTl,§,ffl11 ffi}ll,:f;.,!l|1!::,i:T*.1,íí;l**l:rffi;.ijJJj!lT
Sokan. túl sokan vannak, akiknek az emléke szentté vált minden tisztességes magyar el6tt ! Október hatodikán
nem is tizenhárom férfl elvesztéréi slrat|uk, hanem ety e§zme. egy férfierény diadalünnepét ülJük: a férfias helyt-
állás, a következmények bátor: vállalást az, ami az aradI tlzenháromban tlszteletreméltó és köyetnl való !

Szerették a hazát, csodálatos hőslességgel harcoltak érte, és amlkor mégis minden elbukott, nem próbáltak
kibújni a következmények alól: a börtöni, a szégyenletes kivégzést éppen olyan hósies, bátor lélekkel vállalták,
mint elózőleg a harcok ezer kockázatát és veszedelmét ! Ebben voltak igazán nagyok !

Amikor Ólyan sokan vannakt akik szeretnek kibú|ni szavaik, tetteik következményei alól, akik beszélni, cselekedni
rnég mernek, ile felelősséget vállalnl, helytállni már gyávák : ,tekintsünk határtalan ti§ztelettel a férfias helytáltás
tizenhárom aradl hőse felé !. . . - Y.

A tIO]§vúD§Éff ÖTöDrK T,lGJ;r _ c§EnKÉ§?,T.l*§zT vot"l
.{z uJságok, g rádió és g lllmhiradó tóbb.

)zör megénllékg26[[ ntát a rohatntüzérek
hósÉról, iitéz Barankay József szrlzadosról"
.\ hadilelcntésck is töhbször kientelttlk hadi-
t,rtt€tt. ltüszkén jelcntjük, hogy flarankay
szizados is cserkész volt:

I':jvidéken szülétctt 1909-Ircn" (:saládjs a
irerh megsállás elól mettekül§e. IJác§almá-
slrtr talúlt második otthonrtr.

Középiskoláit n Clszterci l1end burlai
szetlt Itnte gilnnáziunlábütr végezte Jclus
*rr,dnrdnn}e l. 1!llJ 1íepllmber !-lőI érell#4i
t,I:sTúlal(tig telkel IagJa uoll a :?ő, sr. ^§;rnl]ntre csetkészcwpatnak. }lint órsvezető mitt-
rtiji ,"l ]egíobbak közé tnrtozott. Bz lllatt az
irló állltt a csaput valanennyi t:tlrrrrábau
ró§rt l,ett.

Ércttségl után u lrl. klr. hnnvéd l.u<Ia-
\ikn J\kaaémlára nl,crt fclvétclt, Flrrrlrragy
korábln több vidéki lrclyőrségbert teljesítctt
,,z,r]§rilatot. A íóhadnngj,i r,,rng clérésc után
,.r L udov,ikal\kndénrlrlra vczén y€lték tá uár-
tiltk. IJudapestrc tiirt(ht átlre13,czdse tttán
J?.(tllniil belcpctt ismét rógi cserkészcsitpn-
tiiba, itmelytrek a hart:ttrrett taltusitott tnaga-
tlrtrisa Íolyt,án legnagyobb llüszkesdge lett.

Utolsri túllorl lapjrittak lrefcjeeó rtiszc
tst,rkészlclkliletdnek kcc|ves sugorát vet{ll
lrltink : ,, . , . áltltitos ís ijnrdlen citp,r&l,s:_
iuunkt1lokta solr síkerí ktaúnut küIdi barúlt
iitluűr|etél uilé: Barankau Józsel xzúrados",

llnranka_l, százados haditctteiról szóki ht-
"lrrtirlos jcientés :

Vilí: ncntes harankai {larunkag ,Ióxet
szízarltls ltósi halilt halt, dc eg;, fclejthetet-
ten núvveI E.varapodott hóseink lta]hatatIgn
gúídáj&, Á Kormánl,zó f]r az elletrség eiótt
titrrtrsltott kimagaslóatl aitéz és i)rtldóldo:ó
ma!|dlartlt§a elislnlréséüI a tríaggar Tis:ti
.|tatq ||itézségl Ermel ildoluálryoá-l a hósi
hrrl,iIt halt sz{z,rdo.snak, mint a honvédség
,;{iirlik tagjánuk,

Llaral *uy sztlzltt]os hóstctteiról csak rövid
,itictrtrisck "zántolnuk 11r, dg utltttleri egycs

")

scrruklról {lcserr kllronlakozik pír.rai.Ian egyd*
tlisóge, ncnres, iildozatns ]ánglclkc. IJcosz-
tottiai raiolrA;isig szercttdk őt s nlost ís,
mirl6n nrilr 'clköltiizött nz óliik srrrú |llil.
kövctik utnsitásnlt és hósi szcllt,m{trek pdl-
dáin rnérhctctlcn erót örtt lclkci|<llr,.'Becscll (irlbrlr fóhndnagl, nlíltldiil tl. Irrlr{t,
cgrütt ÚolL l}urankag sz:izacl,rssal ltltt ltótig
rilhanrtüzór á,tkópzóscn. Az :itk.ilrzósrtt tltj,n,
rlr:n clénkcn 611|6.lleltc, egcrz Iérr!,irr llles'lát-
szrltt a llilfil,rohivíltL|tt.s|iq. .\ll}it rltt jít,,t,t,
tnrrult. itthorr lókiletest,n lneíraltilitottlt,
.l s:eméluqs. bó!ur példaadús mitt!.,tkt|!,e uolt
u lcgliisclíh s',r leg,rn!{r,nbb feladaI nregirltllrsá-
ban'eg§arállt ,\ rohampálr,án, tncl.\, llagv
üí{_vessé{ct, ílzikni crót klvátt, A,dls:crcs st?-
ljós sclÍesiilésr nrcllctt 15 Inirrdi9 t,lsótrek
r;óqczte a gl,akor]atokHt.

.\ nrost dti|ó háboltlb,Jn 19-12-hen §ehcsült
lneg elő§ziir lriltrr1,,"U'r.n, l,ílisodszor 19l2
c)kióbcr 5-ún sct;citilt merl Sttst},-Ilcrcjcss-
hejelii,l, nJrrrl rr crris cllensigcs nyrltnósrl
miulalult honnédköte!ékeke! rendezIa, áturtte
lijtőttük tl puronrstlo,ksáttol s tl,zc! az og}"
iéígel sikeics clltlrlt,alnadá§t itaJIlrtt tttgre,
HÜbcn n tíitna.Iá§bRn ;l bal lilktrjÚI góp-
ni.s:!olu-sorn:u/,1ríe. Vitrlz mir{ntlrrtásádrt
h hlarj'uar Érdemrtru| I.ulalkercs:!!{t u lwdí-
s:qlaűin n knrrJq&Á,(rl ás t IL atzlúlgú német
|'usibmsztet kupta. E ltgyl,r:l,ti,nyc ttl titl
afatlit a KorrÍrtln1 ti tr uíIézzá. ilítil(ítt
tckintlretjülr ilt. a* lila§§ar rtktltttliizlrsig
tnelalapItóitltttk.

Osztálriinnk tttindctt tli llclltozá sá hrl tr, lrar-
.tr6xn 5)grnú}i,csen - miltdíg tt: éIcll -résztvett. .{ titasvar hadi ,licsősrt8ttek soh:l
e} ntm múló fóni,porrtiai trrlrrarlrrak a krtt-
szercs dolrorodic:úlii és- s:eremhotui csatrik t

yasidegzetű. réttenhetetlen bátorságír ka-
tona voli, Párrrncsttnlri lohat}llöyeHéból ct

leananuobb !ű:ben is íöóösiör ki-kiszúlll, td|é-
kőzótoit, az úi heli,zettlck lrreqftrlclóclt pa-
ranc§okát osztosatdtt s cllenóriztc azoknnk
vCí{rchiitárírt l ''Pe.c:elticgnil -- 19-í4 tttáJrts

2t]_tin _ eÍlv trtnta.2tl-án -_ cgy tttnla,
rlás alkalntrival kö-
zelritretr akna rolr-
blnL^ Halúnlékán é*
i,úb kariún .+ttlyosan
meglp.b?siilt. Enttek
llle;rérc n(nl Húnl
Jrlríra. Percek rtrulva
rrre|lctte újabb akna
tágódott be, eminek
kt}vetkeztilren lial-

karjút kiuéuc, tlgésl
t.rslébe +ftnas:ildttkok
túródluk,

A hátor§u á§bn
akarták saállítani
§yógykcze}dsre, de ű
kcrekcn kiJcletrtette,
hl]sy n csapata kÖ-
zelúlrcn tnnratl s igy
egyik túlrorl kór-
hrlzbtr került. Fel-
$r-ú§yulísg utárr rls;í
uíl g. mdsodík Peczz-

neng-í ts*í,(tban,
nrelvuck sorrhr ismét
iinf ö}áldoró hósicsse-
gellcl tűnt lri" Ekkor

rlí,tl(,tltt|!(: 1-1 a .||,1,1yt11 l llzlI "\filn!_l vlléL-
stgi Ermel,-t9.t,l iú!ius §-án, ttitrh nlitlt kii t'lrriig tltrtó
errJr aknavctiit,üzclókészités u[átl, itz orrlsz
nül}, túlcrővel hetört e8.r,ik hailosztá}yunk
r,éct6sáviliha i,s tlilnadísa tninteíl), móslél
kilomltei széIesslgben és ;jls:(lz tné"ler méIg,
séahen !ért nU?r!, G},al()Hságurrk cllcntátna-
rtdsrl irrdult. Ezt ;t hltrcot eg),ik rohanliite-
Aülrl( is tátntlAattn. _,\ puha, srlros tal:tjlrnn
áz eg},ik 16hlmIiiv|,§ünk árobbn l:stlszrrtl
és tltt rr:kedt.

lílisnaD, itillus 9-én vitóz Barankag
sz;izndos] iréliány örrként jelerrtkczó tlszttel
tis hotrvtlddel, a hrrjnali dcrcngóshen hrlszva
kiiz.r.lltettc nre!{ iz rlgynctczctt .,sctrki
ftildiórr" rckcdf, rlc teljes ópsógben lévó
rohirnlöveÉünket. Ilár nz ellt,trsó8 hevcs
itktt*vctó* cts l,üzdrsógi túzzel árasztotta e}
a tcrcoct. I]arunklu'szdeat-los és vukmeró
kls csrinalr reaílcl É órúIól délclőtl 10 ,|ráitt
nuulaasioi úsóúúl próbólhoz<l|l a rchamlüuegel
"kirrsfi. inIrld a sikercs nlurrka ut/rn saját
ereiéból eliltozdítnni, Ef;yrc crüsbődó tűz
lniíitt azottba,t l}arankag százados cllratá-
roáa, bnÉy visszavonul és a rohamlöve§et
egy éijeti'váltlalkozás sotátt, vorrtató seglt,
sdgével mcrtti lneí."}íóg aznap éitszáka rilbril kiment az előbbl
ölrkéní iclcrltkezókkcl ós mc§kczdte fl mun,
kát. Jrilius 10-(n éliel 2 óra 30 perckor voll-
tató seqltsécévcl ii/rerülí is a-rohamlülegel
reménuiéIcníck látszó heluzctéMl hímozdltuni.
és a Ícgheuesebh eltmségís tűzben hólraszd'l,
lttaní.

\iLéz Barankag százarlos klmagasló hó§ies
luagatortásánrk köszitnhctó, 1to8y eÉy nche,
zcn uólrrlhatri harccszközünk nem került ap
cllcnsóc kezé}re. sót 24 óra mulva már
hatá,soi'an támopathutta bonvédségünk har_
r,tlt. Hettenthe[etlen bátorságár,ál péIdát
űdoll minden maouar tüzlrnek. ho(_v lövegét
cskülóhcz hivcn."ölcte és vére' kocEáztatásá-
T,trl .sern hngyjá az cllensóÉ hezóbe jutni.

Vitéz Raran]tau Jó.sel s:dzarlos július
1i-dn uaik !úmad&sunk alkatmáual h6sí halúIt
halt. A lrír futótüzként teriedt cl az aíc-
vottalunkotr és a rohamtüzérck frigcsikor-
qatva osztnttak szÁz halúlt, hogy hós
óarnncsrtrrkukéfr, kam:rto§tó} visszníizcssettcB
iz cllcnsdgnek. HúséÉes tanltlárryni, íc_gy-
lcrtrirsai iirost ls hallják És követlk gt"őz_c_-

}cntre rir,ó pararresát-:,,iVIagparok! íI6sök
unt>kúi! fitdicl (M'tl)jl rohaltltillzélck r{:iaíirrüalB}*§ nr*gkovoniarx u bác*hrrási hirrie|ll}ékqlt
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firany János ús l regülúsire §N€ERIFoSZTÁ§Á m'ul'll;<triban PetőÍinfán'nrr.Í$ii:, 
i E;;:ffi -i § 

*-r**. 
ószl ragyogás áram{ik a levegőben,kőItemé,wért hí,atum, l

ket. most Á.raxa Jdnosl,:ti i§oinfryliáiai a';j,fii,:r.;!i,i,i re-.'& # .,# iqiií,i:j.,"iT:3§{iii*,#i§:;;i:::sem sedndékoptam, lein
ról, hti,ntn- nti,lllen örő,tróI t'utlom, milueru *u*::I1,#,§§]iiii 

ffi':*,,ffij.| .BF :§ 
:xü::x"ii;,:"",,t"|:,:§ "i;*l*J:;:*|fff* It öIt emén!,ek et" 

^,)",;üi;' ?;ű'-;;;;;;i,-' v,iiű" Éóiti;íii;r;;; t Effi qF csegve-ropogva nyikorognak a me6rakott
ltm..méltdnuoltuerset,,,-ltrf,Í,Í,"i"',',,i.|f,;iffi
gúruak ar tttber, ,N,erl
sc,n nLegíosztani cttóL !| oIr!T,t!I::^ _^,_ t ffi rica, s anlikor eljön az este, rokonok, jószom-

szor kiselitltet bennün,k,et;rxul'?,",r,!i;; t Effi ffi ffi tí,§:til*1"[ffiff:{".T""I.er,"L"J#l:ixel, Yalttmenn,lien |sn
iíáasXaiii, ii{tics szatalo sokat ,,kihol- t t
i,ői:;'"üb[áin.' "LiuáÁ' ióllszcr drarnqíi_ 

' 
ffi§l _.ylÉh^ _* ] .n*.u Békésebb idókben kedves, vidám hangulat-t,t't" b-elöie, L'j-ttam 

'ti,:!"*,#!xi ffitffi ffi..*#ii :ii,§,lilidf#{"h"Ty,[1#!jtjffTfr.
ztilua i,s; az iriat, It-tuí
szo|oa ncnd|ak a t-erselna{ska,b,mefiiel,anl',',,i'!:;:!,Í!"!'jiű'Í!!ii.,iffi-s.'ffi:ll.á*;:*;Íüjfjlü:'ji,Í,*i"j;ffi..".fi[
tutlott tllltlxo g_ryi: 

^ 
( 

!lu,9Tu§rrrir+;i;|,l:*r:tkiyr:i:iáiJ,i*,ffiLffi l:;*;l]*l*,*n*i,x*'*i'l"""'lx'tr!!{{",ffi"'rTí,rÉW:;í,íí,ái imril*t+l*lx*:ii:h:.T§könut- a többit bizauk t
ueq e,?l ,?tn,llua!J' ""'"i 

ijtíi::ií"tíi;;i,r u, 
51:q*fi1;.ip;;:,fllT3;11

könyls. a többit bizauk t

+éuérc : eltudja-e hitet ni
t,Ő'fu i; a féIszr! tud.ó,g. A mt*sktinak is ! r
i":i|:,É í,iili-aáiü,s,1._,!9r_11l, í::y!: !:*^, t '_aaiien ii|uan'-Áltn'ábnn *únd"'drYTlo 

i *"ffiíi[.,.?,i§ir*,l**,f-:x;t*
t.izúlt ielenctíinknél, let,
az elhih.ető,iail4h 0 Iét
ruha tewi aa embett".)
iliÁat ttósszaua köLtenéffi2rt!,irffli,1,- i Sffi§ " lil*|i';,".s ilyen vidám hangulat. Fejünkiu,nh humoros részének'ű:ii,ijői"."'Á'tűus'i.-iazíianű,;:;ff,,71 ffiffif §ffi ::l*;ji;tlii,lli**itx;llt;,;x!ill FűIem-üle. Áz plsőt )l"UbD1 C§Oll-(lnuLvTll:&kv.aé(ÚdvLi,il:*y,Í;;,"i;it,iffi§§!§:JTi:b!#§xjJTi':fti':it
t.eni. nli, iagadús, Ilissé
lt,onlt a sza-uctló n,em, ,tua
ÍŐiíilrűii"iői figaclr,ét., Ezt löllbször + §xö'ii lwllsatói fiuuelrn'ét' bü,:{rí§!t 

i ffi §,ffi *íx##§üjf*ii":ir:i$:*,;:'iltana.sztaltuk is ltuíl,
.Yáamán lotlag törtéleti,i'é;;;:á:;'ű:,;riiaiíőűariiirfrí"íjtír,ríI i - 

''*ryF--*I|l.* '-ji'í',- kuforicaíosztós őszi esték.,', Kovács K*
ó§ ü lr,lclc11, íelhaszndlht
nuiőit it; c.semqétzltetü,tlh ,í! !öL|ll:}!ír,p: + Zúg,zizeg a tengeri sás Leszáll a hold az eieszre

i?,'trí,!'o,!,:",É!í}T'l;Tt!T,L';ff:;"i::",X: t s Ücagnit a sáiga csövek, {s te.! tollát borzolgatJa.harmailík részát iobb. Il,a el,móníIja aa, + ' ÁéqéBtloN g lcl 6o l
'iixi,""űlőntóii a" mrisgallt _rész. narlu- ! Villan a mécsfény az öreg A csillagok szárnyat bontva
sicrűeru meleleuení,tlt"'u;r|i."%.fri'r?l,?r'i;,i Vakolaton, hol z'öldmohái Reptilnák a._végtólenbetlot" hell, tqlúInunk ho'íáLxű|riit'iá;;ő;;i:ő 'óiis"i"iai, fclrlot- | A sárfalak patiná,|a. A szunnyarJó falu felett.
"tozásra is na!:ttott al,kalnlal. Cle tllea.l('Lc, +:i,ií;;;';:r;;';;;;i:'iű;;;iő';iiai,-rasiiőill"t * Hallgat a csönd, mint az este Csak a bakter kiált által:
iábtttuÁll d,olgaani.' (Md::_:,!-},^y:";!, rlrt Fent-a podvas gerendákon, - Élfetr* iár már az óra! -vaualó a músoclilt íüggön:u e!öt,t dll. ö 7
őő;a;á á""aisZiibt8-';,őíiáírri,-ő" ;';?;- t Ott, ahol a zsellér-álom Vadludak húznak a tóra
,,"otöit (több jelenct) a 7tlli19!,l,tl íi!,qg91!! + Visszahull a porba veszve, pelyhethintő gágogással
szZlluiztisahor llúlnak ldtll,utóuú, Á? etső +
fiiaoönlt ctalo a uauuíiőiő""tináőgiáiá í Mint a mécses sárga fénye. A fosztókás éjjeleken.
itáíl Óirdül, le, Ha nínes íügttötlfl. fl- + tl!___ l_{__^I _A_|l. t^._úAl, r.,.|l ^ t^^_lA_
xötétútésscl 

^urr*l"r6tn|áTi"an|{-iil"iá'"',:,.irq 
t Fürge kézzel tépik, fosztJák 6yül a fosztás, a tengeri,'r.itáőói ibíz, aő úi ielenct.szere,nlőí.all.- ! §árga haJát, piros selymét. Az öregek láncot fonnak. . .

Űák-sztnm:'nl Péter nr"o"o'uiÍt!oirÍ;{;;.i És i fosjtót<'borús lálket Az ifjai meg.c.sókot lopnak,nál. Pétcr a báróruil,,
iii:űiiőirrőn-őLt:oi{ öiöueaulittoltuttis i Halk zenével körülfon|ák S kacagásuk fel-felveri

3ih*!}]l1:f:!tra,!%, t'"Ii*:tr',í.,r;?,:í:i+ A zizegő |osztás-tollak. Az őr€g ház dohos csend|ét.

á Ázal:alat formdidban történő azöttea hű ? Nóta is kél ltt.ott halkan, Fosztanak és pereg a perc;úőűsáűi,- lló "ielediilk azonhan. log11 7
sok szallaLat unalmas , g{llt kís _qnzlű. i ÁtszÖvi az Öreg csÖndet |dőtelen idők'Óta , . .

ŐŐo|Ii;,,29iaa.s .Áintls iobban leköti a i És egy-egy lány aikán csörget És maradt a régi nóta,
fiétők fí,í]:uelmét. +

Tiirténtllrni tár§aú, műsarainkhoz a, ko- i A kacaj, ha a lágy haiban A régi sors, amely betelt
móíu icmben i.s-'szép suímmal !9UIwTF t Pirosszemű csövet lelnek, A sok őszi éitszakában.
iött'cnénut Árcnunál,,Török Blilittt t1|;7 ' tÁson lstvÁx
toztatd"s rtelkiil tl'lőtld,rr"rr:"ídir:;í;{f#,' i++++++*+++t**++#++*+++++*+++++++++++++++++++++*+kioszldsrital. esetlelt
iiíiŐ"ÍÓ,rerrinn szép" lelene'tct rendezhe, luluis temctésc, kűIönösen, alngu p&- a höttő mnnitla el, a tűz körüI üIlick a.
!.ünk Szotttlí két a,pródi<iból i8. Xrl. §z,-a ian.csnokottt tutl'ta elnwndani, többi szerepók, egu ualaki. mtsél, s llnt
Ha{}e(lős éneke: viszik.Maroi lrÉcsit, nem is hozzák ÍÍ;,]?r1'"Trr$%rá?r!e-kÖzbe 

, aÍncuan a

ffisnr,ri,}íJ'l?,}i:irult 
ha:inalra: nn"e',1Til!, indul, nem esekély úi 

^#í{ 
?,,n\?,':i#á?{!í. 

,ffi*ijíi!á,r{,};

$öká i;fii 6ir,íu.-"-'*''' lesz a! nem siauqlilili}űli'-őtiirzb, tarl,iitaian"

Minrlen s*aaaló pad.md.ra }gryyt,^t:!- urr*jT!"X"X#,|#-§rf'ffurÍ3"!3:#,":rÍ:,?á i1i1fi,i,"*'", csa'PatÜ*nePéIuen, re!'ijs

od-ut, éreztet,ni, tutl jq-(,;,;,i;íó "i;ői;;q,űt,""il{g' ,fiu|"ff" e',ilt\i 2T::;,}r;,§:iír'oi,iá"iít,:"|;;;uI!lx!l frl.'u1f.-,t.rg,ilifr"Hál]..,jli;L.lt,fo,x 'on,aszűlg: több remelcbe lcésziil.t kénet ltagwtt \te- Lent a'sikanl'ó-tér, nyomás ictiil, -

Ilogsz itlőkgt ó)iink hünk_ a köl,tő, gandol_junk esak Á ha- rra"- 6,q _gyalázat, ei ne. rántsalrak.
§onsz c§il!*gok járnak: wís tan,űra, 3iqőa a t;§z4pis,i2ki,kban.,is ÓÜ."oit:*o iriáiia-'siót, al:üán'?i-róetvo*
íffiil ój;"-;# dö^ööiiór me§teTnxűuclchént tanult ballarldkrn.: Ao- - .tr,ip1 a hábok közi - !}ű§éi€rt _"

Mi rnaí{yar lruzánhat!"' (zách Klára) *:nrr."r;n*r"fÁTr;w%ro|ri{r{{uir|3; ,""*;;arr]úT 
---" tlen'tni*tittentlt}

Récebbá tribortiipeken ttöaked,aeltsétl- oű'yoío''űiiiroi*iőúíio,{ íorűáíö"ű"'áib: Jó mu*kát! frai, resii ra:ita!

"ii""iő"aii'i'7"Ve|ii-tlutiái"é§-Á'óőn űőő:'a"beőőiittí-éi'betbiáá8-ő,4,íiaa*őt Bodolay Góra
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-1z őrt a|etban .tlalt; h,azatalá, o.m,íkot
egy kiilrárosi, llot"mos bérháe etött eL-
i:s;ntt bea*iitthet a saíréna bő§ése" 'l3e-

huzcÁtunk a hapul,ljba, cle taktki rónk
i:ialtott. hogg aan he'l,g bőueu u píncé-
i>en. í,ementünk. Ideie ,volt, m,ert pcr-
r:ek m.uíaa mllr reng.att a föld, íöl,öttiink,
,1z emberek össaebúJtab. á §ötét hútíér-
bzt,ualaki, itwi,rtrkoBni headett:

, . . mind6n[6tró, íölségeg óe Jóságo§ Úr.
Tied a díoséret, diasóség ós imádáe
És mintien áldás...

Dallamas íérfihang qolt. Takin él"e-
kelte is a saauakat. nem $udon, Ki,cslt
íutcgtíll,tam: nern rírnd.nltodíh, nem, kii-
nuörög, hanem ap Istmt d,Icséri. Delszen
isa?a l,chet, ílumhor közel ,l)an az ür-
i.stem a szí,uekllog! Áz emberek még a
rettegő stl,tt)ogtist ts abbahagutdk és úgu
íígyel,tek, Á pince §?4iióndl ú1,Ió figaeláis betlebb lépatt esact. S ap ím,rj.d.koaó
ngugad,tan f olutabta.:
ÁIdott légy uram mindon emberórt,
§ szcrelmodért másnak megbocsát
És a,kl t{ir grötrelmot, uyrivalyát . ..

Mell,attern em! as§eofull felugrott, oda-
Iépett a md,síkhag és a nlpltúba borul,t:* Takócsrlé bocsíilston m?gt Feteítse
eL, hosrr ruíalél á,""i,s h,aragot tar\tot-
tunlo ,,, l

A mdsilc csalt sóhdjtott eguat, de össze-
ölelkez,"^e tnaradtuk. Ebben a nillanat-
ban robban<i*, dönlés, recsegés-ropogű
zaia töItötte be az alacsonu heluiséget
és az altón por fu téglar]araboh DétIód-
tah be.

- Teli,takilat! * rérnülüjzött ualaki.
- Kr,isetusom seglts, a ,ni ktfuuklr!* Mínrlanünh odatan! Rónltszakail, a,pitlcebolí , , .
A rli,l,\anatnyí d,ertnedt esiintlban to-

,tld,bb acngett a* ámúl,koaó saaua,:

Áldott lógy, Uram, a testi halálért.
nri testrérünkórt.

Akitől élö ember el nem frrthat .. .
Boltlogok, akík ma§ukat rnegadták

szent akaratorlnak. " ,

Odakint elcsöntlcsatieti a linno. Á
sérlúgaúk még takkantotta.lt egyet-ket-
tőt, de azutútt megszóIalt a Ieíút:aa iele,
kigaé ü]egesen, de eg]]enletcsen, meg.
n,gugtatón. Áz emberek. a ki járat f elé
tótlultllk, de a pinctnuíIdsban megtqr-pantak:
, - A h.rieunk! Á lafuiaom! Koldusohtcó
lettíink ,. . !

tr}óre turakoéItunlc: üxma a bérhápegtlik sarlüjt lebmota<íbta" a bumba.
,Lgxlnemű-rongxlok, btitorazíldnkok, ge-
rendad,arabolc heuertck portóL le,rretten atégla- és l)akoWtörrnelél§ kiiaőti. VÚŰ
m.eluth tűzh-elu parazga ts szertehullott
és .,ím,itt-am.ott kís látt1lok lobbantak aazélben, Mcgböktem a saomszéúomo,t és
múris rohantunlx aH- udl:u"r sark(iba ké^
szltett ulzesl^ödrök felé. Píllanatok alatt
eloltottuk o. tlizeket. azétlaposttlk a pa-
rqlsat. Á hriebeliek kőllémcred.ten hagu-
,táIű. h,ogu cs4witlult. Utol.sónalt, sáea|át-
araú, aaakáIlas íéríi Lénett kí a nincé-ből. Se jtettük, hoou ő ilwi.tlkozhatott.
Most ős alőre jölt, térd,rehullott a ro-
mok. mel,|etl és uktírmiluen szelíden isszúllt a szo.ua, ualaharluan btítore<íoot.
élet|t2d,ls91 sugdrzatt a hörü|,áU,ók see-
mébe:
Dicsór.iétok az ürat és áltljátok
Es mondjatok hálót neki -

I]s nagy alázato*an szolgáUátok ". ,

trIolt fetállt, feluút valam|. lécilarabo,t,najrl eg! *aékl<lbat, ezt o.z dlla a]tí gzo-
ritott_o és a léccel úgll tctt, mintha he-
agdülne. Tek.intetét a mag,asba ernclte,ahol |tit:olí *üzek lcarmoe -füttie lwtar.
g ott, Ö s szené zlünk : itlaei" hb lleriűszó t öttí
be az uduarl? Mintha az imútlstíg d-al-

Lama tauóbb eengne! ÁE, embe,relí, tnes-
el,eaenedneh. § r}uík r/runkúaf otma ember
naglpt íohdsahadik:
- No, miralegg: életben ftxaradtunk.

h,líIa |'stennek" § a d,ol,rtos két kezam
%é§ me§uan. Lesa kenaér, gcterekek!

Női hantl íolytatja:
- ffe s,[,rion! Átjönnch mlhozpdnh

lakni! El|érünk szépen. És lesa dsu is.
hay_apniualó á,s. .No. iöjjenck hdt!

ösebaisdtl, bórsí, tereli a többíeket:* Csale töl, a fejjel, enberek! A bú-
sul.tisból tnég soh,aser* építettelc hdaat ,. .

Eztlstöt h,aeasds csendill,:
- Ntnú. i;tt, a Kati, babáml §emt*t

baja, csalc a r"uh&:sheia wros,!áa őrs mdt tuilia a d,ol,gó,t, Sain*g.
mem elősaör esíwi.l,jult, Saersilímot 1t.é-
rünk és mórís tisztít juh aa ulul &
MpcaőIuía telé, Ad imadhoró íérfá m,o-

§ZEIIT FEREl{c I"ELKE
JÁRr illA ÉIvEI"EII|...

llrágoc avarr suhan| a rztvcmhaz
Ér ko9olterr be kícsíny abla*Án,
Hadd lesyek ifiú, kl clfuór l6p be
A rzerelom btibó|or kapuján
Tóvorz mó töt§m gond ér nomorúrlí;,' ]

. . Gyúl|on kt liros öröm sdvemen, i

i. tesr€|t mt,ernbor, kl st rctíri tud a*k;...i'
.,,.,,§"ont Fer*nc íglke lély me énvelcrn ,.. . .,i,

'] ]firenyló í§nybgn, bofdopn, vidárnen ,]' ] :

,: ..,A hegy| úton íölí+lé megyelr"
Vár már az erd6 smen8dor ruMbarl
§ a me*ze kókló, évoll hegy€k

:]1,§ mlkór lihegvr az ormot elérg:rr.
Ré6 tűnt multak illatát ére*am :
lgy |árt 6 is, dcrüve| a s:ívébsn, . . -§zant Éerent lelka l€g7 mr énvslam

§lrácd hrn§on, |ai, ma ú3y rzerctném
Taloharcolni mlnd a völlyekot:
§aüntön me! vé8rp a sok<ok goeroszri3,

: §zeregsótek múr e3ymárt émbgrgk !' 
, Ng tlporla el u erőr a 8}ren8ét. . ;
Legyon a lósás úr a níveken. ,.
Örgm iózrála 8yúl|ón mindon

És :en8 rr erd6: hílaadó xoltór
.,] l-Hangrlk f.l plaln}. madára|k*kon . .; : :

tvlost mlnden bokor otlbenl e8y.B8y oldr...
Kb 8yön3yvlrágok eengetyü|e sról . . ,
De ím egysrerre, - mlly csodás lgézcq l -?.'llnt rubintcreppek. sok-sok ághegyen' Hirmato§ rérrák kezdenck virulni.. " * ]

Szent Ferenc lelke itt van már velem ! . ..
Valehol kis herang Ávéra csendül.
Lsáll ez e+te, Fent a crlllagok
Kirag7ognak. A mesrze áion csend 0l
S én lersan hazafelé .betlagok.

, §dwmen grót y€z a í*lelem:
§zodomás kariáyál ott vór e váror. . . -Srgnt Forenc lelke légy tov{bb velem !...

Vékony Píl

toluogxa hdpuia fél-re tt- ,la.rruobb hül:e-
ket:

- lól, xan, csalr gttlr,ridtok, tasttér-
leéíffi! Musam ós íga lcezdterfl a,nnaki(le-
ién a San bamtarla ,w,ellattl ram,ob Itö-
Bött, kőhorúissal,,..

- fr.ol? - Ilérilezte aa örök kí.aáncsi
Gétuka, de l;érdésére nent ool,t. ll.lrí íe-
leietet adjon: aa iríxillsdg{)s ernber nern,volt sehol, Csak a ríLuzsíI§d,iq, szóI,* rnés
mi,nitis, de ar la fttla lnllataaott. tníntha,
a saíuünkben taólna,, Er&seft c*odrillrol-
tu,ttk: kí, aal,t ez? mí aott ez?

Pítgq, 6 mt lmnnola őr*uezetőnlc, akí-
nqk Q,a éd,esa,pia írdss f en,uőf akorespt
u,latt púhen ad Oitoal"-saoróslt&n, feltíl-
lanó eaem,m.el, ad.ia mcg a aólas*t: a néme
hérdésekre:

- §arr Dam-iano-t nlondott! Álcltor pe-
díg csak- ?erefic testuér lehetett, Asszi-
8Eí §wnlio, a ió Isten spegénukéíe, a ló
Isten heged,őse, frei, d,e nag1ton igaza
aolt: romok, szcgén\súg, nuumorústíg,
rnlt tes* aá. hct,§§$uűnkben siit ua Isten
nepjü! íel, a feiiel tiúk: napsu§aret hell
ínoyt §ug(iroanía a caerkésanek,..*ayéL*

fic*aá,ll meg,, Í2ióíű,.,
IIITA: f{oycc§ M. IIíRE (94/,cs.cs.)

_ ÁB iskolaud,uar oíssabangzo,tt a tltdkok
I,fun4ijtitól,
Az udulr sclrkdban Iíét íili ti\,Idontilt.

Arankon semmi, setn ldtazott abbót, ő-ii"
harbóI, arai a lelhültban tombolt.' it1,l,tl,-
rnir* .összeaeaztck. Eoga rnán, ,tnór ők
serrl, tudjrik. Áz előaő tíaílercben törté,nt"Esu Eia összesaóIal,haeds és a nefitobbik
me{liitötte a hisebbet.

Most itt áIltmh cgumtí.sta| sacmben,, Lu.ci - a naglobbik : úttlt érzi..minthu
íojtotlatnd talaki u, torhtit, Ő ud!a tlz
ütést és ,mégis .-alq.hor]u neltí íái . ", Te-
k,íntete megakadt a, bttrdtia kabtithaitó"küún., Sarga rserMszlíliottl, f énilettraita. Ugllanol]Ja.n, a,nzilaeilL ő ulseli! ^,,Á m§.ai,k cta.k néate, Nertl fti,it nekí aB
iités. figx1 érezte, hosu ő & bíJaös. Lúttea bardtia szetnén, ami! az nenl mondott
eI, Nagygn sainilta, Seerette uolna mtg-
aisa,sztalnú.
. Bárcsalc elég ereie l.g*ne a\*hoa. haau

<ítölelju a cd.lkít és a füWbe síl,siat -Níncs semmi bai, Laci,l .., * Óé uem
mtri,

ftgxlaaerre csak el,mnsoluod,i1t;. Msniii
gonclol,ata td,rnadt.
- Te oagil a |ogó! - mnndta és tlil-

lanatok alatt eltíin-t a többi gucrch !,i)-
eött.

Á mtjsilt, eslr r}illanati!! habozalt, Köz-bcn f elf pt]ezte a meneh,ül,öl. G.uíll.§dil.
utdna! úglJ ciluietak g, többieb ttazött.
mimt a, oílld,ttt,., Érezte, kogll rnar tem
takd,lg bárja ",, A trüdeie Bilttíl,t. Yóslrt
nkcriilt ,, , Elkarlta!
ÁIulgy swrítrltta, a bardtidt. ér*ztrl alt-

nak, szil;dobostisút, Űiból, a régieh tal-
tak. Á futtístól még lih.egue mand.la:* Bocsríss l?xs§, Písta , . .

,.,Tége ,uol.t a tizpet"cnek. Elty?násba
karolua mentek f el az oszldlttbu. Az
ágazgatói iroda előtt léaő tükörnéI m.cg-
álltal;., Két ne.rető arc nézett rtiiuk. Űoa
tűnt fel, mintha a cserkészíel,uénueík il;
sdebben ragro{]núnllc, ,nint rn&kar ..

KI tE§u .§ GYŐZTE§ ?
ohtóber t"l ver§enflélelok

l.
btlrrongás nől bnrzalom,
m€íörü|t efy hlrm&loml
l€nyíek rú*nak: ir(slom.
ny{rlák nyii8nekl keíyelent.

It"

§ok *yémánt tolek elveszteL
Lúthót úslizík sok kereszíek,
§ok oszlop a porbpn üli
Elloltban §l§rrsr remekle.
§ a }loyden bólos énekíc
.{ ezellók§n elreptü.

űí.
A §ötél gí}ndoLat maxs9 §zeír0 l€oal"
Fel&dolt ótkttblll ló Izeűn *uulr
íJnnl, meg nr:m exömötleni.
Közb+n viítn }eszólleni,
Frlss borokat lnni,
Á tizet dicsórnl.

lv,
ílaldohllk a sórgtrlí hllúrr
üu6l-úll lák.
Nru8*zlk n kedvonr napla nfrrlA ez6l búsan díttlolva lúr.§ meíöt útlnden cslrál.
Hotá' rep|ll ar lfjúg§g?
feletJetek. bús lombú lók,
Ün6l"útt lít.

§zeptember t§-l tólcl mcde|t6sel
I. Pet6ll §ándor: Ha íérlí ragy
ll. Boldolntsrony Ányónk. ((kl 0íyhú7t ének

után.) Füldolíoztn: Tarkínyi Bólt
lIL §zcnezl Molnár Albert: Zsolt§r
IY. Árrtly L*trrsr Tetlln

tltLYEH NóTAl
A §r€D|ember t6-1 §áím tólclglnck meí'leltóss:

l. §a6l6helyen ktrtgztüt. I[. A eoltárl hcsyeh
platt. A Nl leB, a §y$rte§? ós n Mllyen nóla?
bendósl halár|.!ele: X. l0.

§



\ag_uta, szégysnhezae
Wg _:e!,q,i,- óaűá- ,§aiö;i

Felylgdt, mert ántw nén7 tóaogatta a oül,dt:
. - Eibrliní, .,illereketn, hlbúiní? Vagp anittluplttl lrllottd-
,a,inr H48óra .iit a, no'p és ,8e tűzgalitdt, sc moadlÍs...Reggel aal,t. tI grá.Í, noh,aúi.' " 

--

xn. §ZövursaaasÚK.

"r!6íWE.lil,*t!:r*;:oriír3X,f ,|i##,"xt!!:z!.AFt tllolld,Ea: eaboto q_aerel! nen éthatl be a hilutóí él.ei-

?Hf ;il:,I?r&I*#ffi í:j,--űeiii,abű.-Dáí;;ű;'ű;űl
. ;-.Iggl!ítt 8e hinél hetl lelenthapnem aa ítlholdban, lntéeőúr, Icérem?

: ííiWÁ,úgt,ltó úr*ál,

Kilöl. kérdó2e9 ,lleg, Ügu ri"rre oa|nt trtlitulect üolrw, Legte q lcílene órót- Ámtíkal a-

lga 
'réádad,hl!, 

Béla tnáinaalq éa omíbor aa lrntéeő úí ott-

#':,í#í:'Hí?-uoi',3!!"',,i;F;"#*őMI;;ői!",?,:Á
be lnmalógatc, |wga 

-azt--te
't*kol,e q .tal,epen,. aiogu eem?, oan? Mínt k|futőnai; ttldnía

" ,MW*,e
. - Mondta, Seatwáú, bd olnasa a le§több üzemralsart aEzta@ltuiúl?

x"rw$;{#"iiw3:#iwpw,hr#!őr:aal,
,##!'§i#,ffi 

tr:§íwh,;íi.**;;i"Flya,#.tli":

ffi;
- P:itar! Mtóta Mrtoh ebba aa í*ltotróba?

re ;y##WíW*:*r ő, ! á #,ii?f,!, I, n #!! "ií :, í!
- §aeretíteh? - Mrd,ezte neghatottaL Bétu

__ - + iqazg_ató uiat? hogv aisaaaUa Ű ,,

W#Fr:íl*rp,i{ira##f,;^#ffi e.Y*rl

#,,l.?;3§#####,§{#.n:,"!*,:{xí,ű§ffi

*,ffi{jP,$"i';,!,''!;,ffi #ug,::*n,':iffi :;*í#ia,!!*'

ygyffi ruri{rt#r,r#r§,Wrn:rű

tttdntraillett.uo!1,a.Leetá-áiűőnő-iidi...-ÁőűŐ;'Ő'iŐ":iÍ;tr""ffiX

'iwíiiöfr ü.WrIW,,#:,?,#{,T{*:;u;iiiáiie,H;"ffrWil,ű*,,;:il;w,,ű?ii"*;í{,í,y"íiháí,ritt|,** Áp ts-ko-ia? Á uíllanuwü ü|öoöaíi" íéI,apetben?

r
r"§tffi §!!*!!á,,#,1§W,ff;f{§!;t",ff ,jilsi{,r!il
a tanttó*ra,

.*"ár*!í 
tngad,agóe wemtnel élaeate .a teguelmeaott be-1

- Ietcn hozott minóluyk, P_éla, Füúh: ltt az ú,l teet-,tsétet ek, ahitől, beaaéltey",-' U' őyaTŰŐ' ciŰ*ierűt lrUi "Íruii,á-
,űI#r* Lea z, tn e r t a *e nu e}fr,őóiát 

"- 

- 
űallnőiö' 

- 

írűi. 
. 

§; ;;Ő -

rgni'rÍr,fflr{Ér*:űryf #!#rÉ;f #ffi {#'##á
ffi#ií§r",§::í:#:íH,;í:;í!,bfuW,ff;i::,Ha#Á
, rűofffi"*olí!ílrY, "ggszer 

ad alumiiiuÁ. atuözetett! pőr
;:ái;ö j,"i;,ryiffi!!ii^b:iW,,'jt_:A'n:;aiflr;:."'*::
tamoa aeeetét nen nasp#wummal itraöaött alumtilum, vü,

- !!! unnt^ GézaI Edt ez ní lehet?
,H:űyr^Ti,,íl*Wit#!í,;Yltrrir".rffirí#iít!,*T,a,fű

*o " Irioffi!Ágf" ts, ha. tíguelsdl,,. TIád, Ittéal Keresd

^,# ii#}|Ftri,siliit j;í fűu:K #i:ftTtrg Er.üooatdr.

c§§Rl(ÉszTUDóSíróKt

1

]

1

!
}.L: -*-l

A 1,1AC l csrnrÉ§z tlltlD xl A I|A6YAR



Béta'hír telr:t, n?rn l u|llft , n$t I rlltl.í en,,t!h a,lar gl tlttúllo § ta, :
_ :- Dc,,. il!t,tt! TuLq.jilOttltéplÉn.., a>lt, ul+at czctőt'i,'iqk-iutlh ,., étt is ascrkisz rollttm!

- |:ottútt .tlogl ir az |ag!l! Árt hi.saul tnló,tt, ltotty ar:s,}t,kéeelo_gltdaln*| cst,k itga - -lg 
I,ilh,et ,l:cl lti, lrtitl,t töiűlroi

ór:sktL krlbtitott De ha cge i:líésl t:tt§tl, ttliért ' nent, úsi:i*:ci"'á
j,.,l té nut l Szé !] gcllcd?
. - Á?: iletn, dt ,.. tutlorl. a*úkor iilekcrültttllt. !rt|,|rl L§rrlí!?,-
|.:,tp..9,,,,,tiszottuokat. l{eM tr.ldtatlt, íeh..<l"rznek--e, ha iiiel-tlttljúh. Ittlgll estrkósz L,ut]lllk, }{t,u lutlittth, rujjon'tack ii ,'i,
izéh ... nent piazkúIxak-t nutitl miulht!

. ,.- níic cta,lt az hénc! De nrcg llu, nictkúInak is, dlllrnk
t.!ébt:! Ál|.jule a hQrcot xentéiueő! .ez' lriáiitata ii; ;;iiű;;k
,L,(Irl ,, ,

._ - áz lehet! De nézil, ha hdboru ,!tall! lkltor euue§ekneltúllizltitlk kcll uz cg:u|,;ruhú jllk.uí. .q,- lci,entéti li' ázii i:óii
1_ólu, lwq!! a ltÍrszcrpők <il.tuluiln.n, .rléha dl.ll.ségt cglrrn:nü.tl-
|ruu jórnak, áeuWfu m,agu Btule:n-Poulell is .iíolt .ít,itei,n nli-
1z.t,l9ö. ]Ieil Kitn, ua ag intlitú kutonqilwrtk, Qtt.irőt' u Kiit-
J(IEeÉoc uaüelt.éh:, cl .,, Es azoh-tluh mngis nt,$tvll rt. btt,ttiilctc
o. liibbiek előtt 

" " .* .Ázt; akalad eaael qloulani., llog!! tc is ílye.n hírsaerző
üutl]l itt,, llg ílpomben? * ltlrdezti u ŐŰsik tlit ttiíei és éitle.k'-
Iőd,l:tJ ,tlézett Béltl, szemlbe. Dc t!, titl ltillgat,oii. itűriz,ii,ii,,
hll g.y. ;ltli|g_dg68&!Lt1 l}l§r"ir., nleré*zheclet i," ttu'iiéNótiyiélJúeri,' ai),ütötte tt:htit a hórdé* éIét:

- ,Yo. áyat. ,ítgu ,lllrld,tam! Micsodlt, híreket saerez"l*hw
a|, Mnllarufajta t]ltrck?

- Hit szerezwí é\tpen szcrellu:f, hu llerck is. Fel!ü:l,.
l|tt, *zemíiü"s és, minrt.id tésctt, l]ati. i,,tj,ini":tiiii,iui."',.éti,i:ii:iiii
lx.egh<tllotíant, Ilogll az öteg Tunscltt.i-, nit.n rt. Fctlttak ili- 0!i.öndcnzdíor-lorou:tl ,rll:llctl miktt brs;éI?attt:k, É,*, Iji.,nt iilt't:m
u htltőúemsdctuébctl, mert jó l<tttg1los ullt, txir igua, lnll! ottt,iloc fr?rörJní ...

_ . _ T tgl? *.!!o1l0s2klillt,t §éltl * és ilucnkor rr e.§erké"ca-" jcll|éllil ,tttit csin<íIT
, -_alfí:1gl -1 t,égolt üíssaa a,ruisik * aat hi,szed., lrlgy ruh.cl-
tlan, [üriidtcm?._t a{Jll a bőtönúlrl tűdlcl.tt, a icluéhat'i-"XÜIÖn-utrl 18: ,ll4 útala,to,! ,ua!Iu| ncm monrlonl to.t:tillll .,,
_. .* §<,. u-zért csal; invnrlcl! KutpusnlbóI lnoild|anx csunún,
7' uclod,. tl költ.sött k a narCr r-i-tl,lal;il;,iíi i"ai iál i."'
. .-,_Raad.bcr _-L:an,, uo! Dr l:ztul kiclllj,cnlitettii.nh,, tni? -l§?t|]:al. a kél lizaLnli óítltl",-t* o|t dlIt nt,.it ll loranlnlil', ö.n. nrcu

!_|rJu{rq.Ilt rl ülzb(,l. 'I't. aeol, |,cl{íl!nit !.crtcíl1l,k ni iiai,m etl.<li!
!'qlymí Mn jól . Talútt,.ltlnrsíti)k ft nnnh:a9ar,,:Éei,-csnniiáii
Ll:tQril9saÁ| uz tij -rrzclőt ., . a.t i#ta{lttt,j urat,

,. Béltt naggot rlqxral.í,
- Kr,nrcllai! E:t nondlúk,?

. * }Iourtlith nzol, illég rlr,llcbtt ís! Á l:íll,amashtjaaont:t,ai íxtclL:eenckl:alamít,,.
- .4 lillattulnkiiztloll t.nl.! Konaluat!

__ _- -.{rlual biz' ul Csaklroga ,t,(lrl. illcn érk:ltem. hotty mit.
Vo,larni. biztxítéhról tolt sző,' uz lliaon.utls. úaieni rt'fibtiiii:
Iiesebb, hogy ti)l.iditull.ünlú radiójttk r'un uilallol, itr, d' tik,
p,,:il, ,Ázctt l;apjólt az üzenptc:ki.,t ds rrllsiítisakat l,rIitt|loinln.
kiiif iiV ről. H anrm ír röI ill: í,L .n a nd h ct u n k ! öIthr:t, ös.sac,szö t ei-
heeúiirrA,, hagy meghercsslik ae őtlontast és e/csípji?ic r.t. jón,arlu-
takut.

- ?e. cscrleésakomal §ondanék ,talani.t.
-* ilIo, csa& kí llr:le!,* Bdl:ctlnétek-e cngen is abba a *zötetséllbe?

,, : II(ú én bet:enn{lek, De nleg kdl kétdczncnt a Traxlet
rtjsltf" ó,_olllan,őrstezctőféle a 6atdában. na a beiecglezii.yigtiin sBólok nekt:d és akkor eguűtt dolgozank, Eljösaz ezen-til tttitzdc;,nnap, ú,g1l-c?

- Ántikor rlengi;dnek, míndennap eliöuök,* .4 nl.iilrclubc is!
- Mit:soiltt, nlűhelplllt?*- Áz iskola m,iíh,eklébel C*ah nam ll,ittpal, hl§lr fol.$tot1rl'-

.eorr_ c§olí az lskolapad.ba* kuksaluntt? Eplt hét iskol,a, Xet két
|fiűh.elu. Ilitzrn rrf iskoaö abból, tartja lewt marrdt., u-mít a,
m.űheluböI a lnlórn.ak szátlít. Amit mi, tan.ulók llészútii*k ...
_ - .aút tí,komola ilolgokat készittek? Ncmesak ol-yan . ,,
ho_gy is ,norldi(m.,,, míntá]*at, oluaru hiál6tani laló |inwon-
tala*s<igalratt

- Easzontalansógolrat? Eolllisne! Ma níncl arraraló
naertanaag, h.éfuinl Eleínte pct§ze egpszerűbb ilolgokat késlí-
lűttk, ile a2 ig rnind has?i.(íIhqtó éÁ viilaéoe* ''a ouárnak.
később iöttnek a nehazcbbelr,. Á hartnartík éiben talőn tndr
q Weaíz.aót gépeket la mí jaoítjuls mlir. Ea pí.asuagós fnufttta|
dg mcglanulia m,ellctte az em6cr a tize<Imiltítléteinyí Dontog-gdgot, Eanern q hatmaúík éa ,még ,ne§§íe lrran ...

- Nggaa* érdekc* iEkola gá, hal,todl a<ft h4 lntJanak,
pe-f6ze, hogg elnegych a műIwlumunkd|a. is. lLIeglanulok éll,
rrlhd,en megÉanulhatót, bdr ltiszcn e<l<lig i8 tatlultarn min.tlen-
fl(lp ,, ,

CSHRKÉSZ VoilT l t.!,
. AZ r.tleáktln culterek irörnpölr,ögtek. Á na§y forgalrrrn oll,arr

kirpet rrrritaiatt, rrrirrt eg_§ diiigic.qó]ti rriehras.'Zúgtíik ai cllÍbc-
_t,cL-, nrttt)k dtrdaltnk. r.il)urrlilsuk e§cngcttck. Áz iisszer zai
knvargr1 cgylelegl,rc TeF},ült s írgl, áru<li szót, a lcveEóbc,A 1iimeglríi} kivált egy cgcrkószrrrhába öltöziitt fiú. Üqyc-
sen_ cgirrált ürágáilírk rttst § ho§§zü lóptckkel lgyekezett cóiia
leló.
_ A _e§ep&tottlrouba i$§ckfzett a §ótorórt, nrert kirúpdulni

akarlta]t hcrlnap, r,usárnap s móg cgy-két' hel:r,crr nreil kelt
vqrryli. §gyiittesen eslnálják a fiúkkai,- ők m&r bizrinyára.
rár.iák.
_ Közlrgn gorrrlolkozott. Mg§a előtt láttn már n, holnapot..
§zóp őlz1 itlő. Inllrrlág a Ilűr.östölí{yból, Nagykovácsi, Ördiig-
árok, §olymár fclé. líil1, prrrrrpás helyekl tCÉ:,ezer mór vo[t
olt veF§,nég;, ór-e s akkof nag§on jól érezte rlrsgát. Fénvké-
lrezuck majd, Tcltcrik a sátrat. Hatlijá{ókoznak, Egész bele-
ólte rrragát rnár az út kellemee izgainraiba. Iryráclta*a tcrmé-
szetet l

_ .§zQrt Jieiyelrrrét ne§ §or],ták el gonrlolata-í. Pesteu nindig
akad nlkalom jótettre.

, §gy vak ernt}ett irtvezci,ctt a tulsó olilalra. §g}, öre§ nóai-
nck,lr.llett,a ]ec§t:tt ke§ztrjljjót.

I}c lárrr egak, rli vnn olt! Odamcgy g},or§arr, §gy astaony-
nak kihotult a kogara s szelte ííurultak }:előle á krumplik,.
mcEr az ainrók. §egit íel*rednl. Jaj, Istenem! * hotá szalad
Rz a ki.g}.elmck. aki nyilrárr &z g,tt§zr"rn).ó. §gy trillsnat €urftl_
_ri.sze rllul-t átrorrtloIjn lt hclyzetct.Á gl,erntek n villamcssinckte szaladt, az cm}rcr:ck merr-
ki_iviiltcrr ái]nrrk s cg1, r{llanlcrs teljer* seirexxógscl közelcdik.,
Látrri a vezeí.ö *rcán {s a kiiilő rórriületet. Roharr a §yefmek
fel(,._Kíizberr fellrlik el;y báruégzkodó flút, rlo merst óIet,re megy
4irrdcp! r,elcm(,rtycxsógo nóm bary-Ja el. Ott áll e§y lnvaakoesi
ópiiletfákkal. }íegragad e§}. nacy tlurungot e pillan&t millío-
lnodrósze alatt, de már el is veti a gonrlolatat, nrsít a yilla-
mos csetleg kisiklik ós akktir több embcr e§hetik áltlozatrrl"á r,ezctő teljes t,rővel írikel. C]lrikorog {rz acéipsril)e, de a hár-
trtas kol,sisnr mí,F 1t,ljcs erővel jótlit egyet r&jts,. Ad.iligrn agí{}lmck{jt ell,ette a sinckről, tle ö meg}rotlott, lábrl ottmárailt.

}íó1.1-. totrlpa trij<ialrnat {rcz, ar,lán hallja még & 8yofmekanyjáilsk éles siktrlr,át. aztán illsilttltül előtte mindcn.'-A metrtiik vittilk }tjrhózba.A esetkt',szotthon ott tolt ilertr mc"§§ze. Á íitlk kivonnltak
r:s st,górlk,rztr.k. }lór o kórházba'is c|kísófiók,

Ór,ák nrulva ttitt esak ruagához, Fátarlian nyitottrr fel sze-
mót. A kisgye,.rnrck nc.retett ,rá, akit megmente{t.

A?l.án e iirik soreElr:tíek köró. 0 lázáIrnában beszr!lt hoe-
zá,irrk.
, _- Megkapom.,. gz ólctmentíí.., kitüntetóst, §olrrap,..
tirándrrlrruk * aztán kezrlett könnyebben be-szó]rt{. * Boinap,
már rnellelnan le"rz a kjtiintetó*,. -

*- Ny[so(lj mc*! Pihen.i! -- ezólt esytkiik lralkan.
-- líernyrrgorlrrk ós elpihonek, eslk előbb elmegl,ek kirón-

du'lni vclettrk. Trcg},rr:.mnEyiink,.. - elakadt kis időre *
mHgas lllgvre. En t,llo§yek a le*ma§a*abbra. A kiiitntgtés
petlig világitani fog nrellemeú, mint n napsugór * kótségbe-
e§etteíl vitrklt{t, - §c nrenJctok móg, várjatok megl .Eol
lagytok1 - fsl,is ritánatr.rk }or,ülök. I{amarabb ott -loszek.

-* §rl fl',lj! l{l.svárunk * lelrlte egylk körrnyee §ze$mel.A szenvedő fiír egyik kerót ezemei oló tctte, aptán iöbbá
ncm szólt egy szót sem.A kiriintetó§t már rstentöt kaptn.

loscn kerestek és apróka,t ütnah a feicmre, ha. nem taWtak.
trai nekem .., !

xííí. aYüLöLEr TrÁGy öNí/ÉDELEM?
, §eelcercs Pól kőnyuelőségí segédtiszttsíselö ktg céduldt ,ta-
WIt az írűtsztalíiókjában, amikol kíttuitotta. Llegnépte:

,,Borg ma odagurullrat-e }ötlben 8z Alalrúthozt"* Ep nlcgint Béla szel'lemí xztwrlú§! De mit alwrhó
Dele? Á3 alu,gút én lol,luéI*, de ?logp hörlben? Yi,ilárn na,psütéE
l:otl otltllcint, honnan gaerezzqk én nelti köüit? flopp: köilben
aliglru lritható a bore gtlrukiaa! Tehlit lúlrll akar tald,lkoznl ue-
lem, lrcgy ne ld,ssdk. Vagu ha kítidb ía, nem íeltűnö a taIáI-
kaaisunk, Hmmm! Míréó6 leguek? Ez a ayeteb nllalud,n aa-
latnö komoluat akar közöItl,ó, Lega,kibb ia aluat, arnlt homol11-
nalc tart. De sahasam l.ehet t*ilni ,.. Mínúegu , ,, ,llegcafit

Á pénetári puccEba& úszttett ltarkirsakat ért udratlan
,,,tsillámrsnpd*" igcn _lehiitötte a régí könuvelőaéOi. tisztaíselök
tréfdlkozó keduét, §öt nentcsak a lréfáIhozó, hanem. a tnunka-
kedtét is, Deiszen nern lehet egudáLni: hagvan dolgozaék lel-
kesedésscl aE oluan, akáneh a tuakcít mlir ilötzsöl| a lóthaítal-
Lan kötéI. ||ag!l aki íölött pokhdló-sá|,on $ün0 a Damaklet
hardiat Á múika tehdt tneglassúxlott, a húlralék halmo*ótlott
49 a.z ui ottt(ilxJüczető ,né!t nem üt eléggé a nleregbrn. Pali
tchdt, akí twir mealehetőta* értette az eglte§ muft|íakörök
östzcíüOnését, a íltga iószánl.dból hol enn,eh, hal annak a
szotttszérlJ<ínak a lttun.kakörében keletk.ezatt hútraVkot ilol-
roBta fgl. Nem sokat kérdaaösködőtt, de annál tiibbet iörta
Q. í?jét é* czdltal rcngeteget tauult, Á többiek h.eg rél aalltdk.

3íHr:,i,"n\ihogg 
e.z a2 cgy legaldbb 6al". noaurgff^t{Íii

a

- Mit tanuttdl? Mít kel,\ett ncltttl, ktfutómk lanul,nad§Á ,,qxíriaú* kisebbílt arródiaj' ötrnét azon, aelte ásare
ldt. hooa ellórt a azója. szerátett talna lútolmasat a szd"-nagdt,

xflr4,

tanulnpm. rnert

* NÓ, hallod-{ Melngi uj tlolog aaŰ. sz.imóilra a telepen,
ami nektek a kieujiatohbai qan w,dr. §ú mincl nle§ kell,b.-,.r,, ^-,,

szasszant éa kitlágta üLa0et:

elé küI,úöegetneh éa ttetx s,lítse*en na-

l

űőá;-;ők::.'Niji;á:r"ákű,.'i;i-;:-úi§iau2a2""ii):ióbáalőaái.ivEe akhor eguütt naomorurrk. Dá nn§t rruir roha*olt. mert bíz-



----:!

c§ERIffisZ,szEMMEL A vAKoK vnÁeÁnaru
, Régi ism,erósömmet halaclozunk a Hermina-tilon a vakok illtézete íclé. SJi-soü lÁirarüóiösTr|áítalantlal találkozunk, m(lrt e2 a várrrsrész amrgygrors!áÉj vakok birorlatmu. ol,yan biztutr

. sáP.{el lépacdnek a íárda ,rszíalljátr, nkárcsuk alótók. A Vakokrt Gyrinlolttó Orizriuos h]avestrlct
s7ékháza elé érünk. Á bejárdt íeje'L-au,iio<lom.de a vczetóm rncgíogja á krrónr O. i,:;irz'"i"ii.

- Irle csak késóbb jövrlnk. }-lj,szlir., u"OoUlrnintézetét.nézzük nreg, ttt uon 
",ii-uí{ii.n;ir;'a szontszqlban.

- Hút rtem mindegv. hocy bol kezdjEl - re.tflr cllcut.
. ,-: Ncq, A TiláÉtallnok seilr ilt liezdik. lcufel-lcDU _c§nk, yé8zik, Elme§r,ürrk elóször a lróicsó-iloz. .hog!, \écigjárj(k mi is azt az utat. nreir]eta v.ül{ íl},frfttek tcsu lneÉ mig öncllátú ÍclnÖlté:crdul. (jssk eÉyrc kórent - néz€tl reám Lo-
lllrfíu _ -- tiHr- i,ryckczzcn bcletekintcni az éle.tuínc, hogy rekcssze ki lclkébő,t J mc,Jhatott-§á,1. meg_ r szátrakozás {rzéscl. .\ rak ntm sze-lttl es cIkcdvetlenetülr, ha észrevrszi. ]rorv sui-nál.koznrk rrjta. Turlont, ncm tOnnyú'-áorori.\n]illan,vszor Itcltr kelrclbcliek iónuck itii a v'a-kok világálra, Itgycn rz ct{Jszel'i letociÜ avaqvhllrtíl(,s.szeméh- _mind, mind az öszttjnös si,í-Dill§ozts hil|}íJáIr rJeszél. vagy emléhczik mca atilrj.tlalrnokról. }ri neru'i;sotlllkái.unli'rilt*.,ncrl vfllnmennTiett maguk_han inauInati tri- "-tiJrrá AondoInak, amikol: vakkal tesitinck: mileulle_ vclúk hn hiItclcndben cIvcs?itcnék ]átí-
s_ukat? Ez vllri]rarr mcBborzongató tenv 

-vJüa.
dc lné(stm ol;*an súlyt,s. ho{y rrc lchetrre kihe-velr.li . r A 

_ l,rkok legnní{yobb része ncm isludJa mr a látá§ s lí} lPrml§zctcscrr nem kéncsrzt sem íelbccsülni. host- mil veszitctt. Lrltö'bb-
JUh vlkon_ sáilftelt: vá,Jy ir gvcflllckktlIllck 3b-
b:tt _ az jrlószakábin x,szletlu el szrntt,rilligzit,
rtnik_or móg sziinlottevó l3ta-eInltlkkéiJci-"niÜTaltill( § tzl, J(fYcsel, i5,3mi (rltl(,É kelctk€-
í,,tt. i bcdll0ti Tilksá( kóTetkcztéllcn cgy-kc(üic,.lfc]citctir.
..-- 

^z(ir_l 
n]ó{iscsik lesujtó clolog }átás Dólkülclnl cfly ho\§á cmbcIöll.ün ót - szólok cs+ndc-

§ün,* §ótsógtelcn. Küliinöscn ncliúnk ]clrnc az-nl.rt ltozzászokott ]étúnk u krilsrl a kiirúiúlú'-ii
lc_fó_ \,iIáF k(,r)cinck lrefrrgadisához. Gyönvórkő-(Iunk,_ü s7inekl)ctl. u tdílrllrkllan. 3 ío1.1nilkbnné§ tall;ban (:ll.is(,Ihet(,llennek ktttlzr:ljitk. hr mcc-sziiItnr. n |ilásurlk ís máról-bnlninr" s,itrt_iéitfl,rDcdnc {illíli (tlctüilkrc, ne a vát'. 

"ti'rniii.i:czckt,ól nem tud selnlltit. az érlékükct sem ké-,pes felllccsüIni, Turlutnise vlrn rrr<il, h,:*v--van-,tlak.]ilók. rlc nllrtúval r látás tr!nr.4rci'' niiiis
tisztáhaD ós óllpúgy ncm hánlja ót mint 3horív
lninfiCt_ ile_ln izgat, hocJ- tni vatr a tcnF,(lrck sd-tél mélységd.beTt.

. __Közllcn (,lénk tornyosodolt a Vlkok...Iózsef.\ádor" or§záÉos intézttének nnloti.ia_l.jíly vcszltek körűl az inlrizcthen inrtózkotliiCyigFedagógixi tanátok" milittia' troilliiti 
- 
iiii<ü:

ndk _és_ csakhamar anrtyi n*lrdent j'e§r.ezlietek
1 o1!9k ttleli,ról,, hoÉy iz el slrrr tei.-'i,sij'-citiikcrfléhen. így clsósorbrn meqludom h,]dv ilt
§.yódájuk. m(É iskDlaljuk is van a l ileiIal,,nííjúságnnk. Kü|örr íoglalkozrrrk lr, csOkkcnilttáiúgyermcke}kel ós külön a vnk_sikctnóntákkal.
Á .vakok ncvelásében lráront korszakot áuítot-tak fel: clószór a sucllcml És zcnci élet-kénzJse.

másodszor r íizikai kép*sségek fclísmeiéic JÍnarmadszor a kilzös kollcktír munkálkodás kor-sznkát, Hnnck órtelInébcn folyik a tanttás. Azintcllcktuális ncveló§ keretein 
- 

üct,tt 
-J-'-máirtévá

irzékszcrvek kifcjlesztése, mint a taníniás]iiai-
lá§: fzu!án 8 gondolkozás és az emlékezós íel-
lesztmt, véÉül a min,dennapi él*ben etóiorduló
Ietszükségesebb pol§árí ismáretck nyuitása,
.,:: !í9l}i\ érzékszervvel igyekemik nóto|nl alatás h,ányát _ tcszern fel a ké,rdést.
_ 1 { m_eglóvó} mindcgyikével, de lelínkább alapintássnl. Ez kiterjed' á" egé§"-Úr1;l"i-iiiel:
leízetescbb terülcte a homlok, a halántók és-azuiilk. A homlok a téiben vaió táiét<Óiiíiit--sl"t:
ÉátJa.,.{ Y8k akármll.ven ismeretlen terül§ten iár
t§,_ még soh8sem töíiént meÉ az. hoqv nckimánt
Tolna _a íalnflk, vagy a kerltésnek. Eit homloka
iapintóké{,esséÉónek köszönheti. Az uijak pedlc
3 tarFrl lsmereiszcrzésnek lesíontosabb keIlé.ltci. Mínt _valami csápokkai üö i;ffiiía ;;iiúa _val( _a dombornyomású b€túkel. a lmiek íor-mált.. }togy ez mennyire lgv van, tanú rá asrcrlár_ _ nyitják lri elóttem a hatalmas te-reilr. ajtaját- mely olyan, mlnt váIami mrlzeum.A fiumcl cápától kezdte az óriásk{cvóic mlnrtcn
meírtRlálható, Egytk-másik állatnak a iők simo-
4atástól snnyira 9l}opott a bundája, ho§y pót-
lás_ra srorulna. Ebben a szertárban össió ian-

, !.ak _Ayüjtve á természotnek minaázon -JlO 
és" élettelen csodál. tttkai, 3miket az intézct falainkivül nlncs módjában megismcrnl a vaknak,

-- Tókéletes a tápintá§érretü}', - ^{ri§toteles a szervek szervének n€Yezte a
taplutá§t. A vak jobban és tókéletesebbcn-inec-jsmeri a tárgyákat taplntás ütján milIt a láióa szemével. Még azt ís könnycdón nleÉállr-pítiá, bogy a síma papiroson aán.P nyoÁlatás
v_aqy sem. A tapintás révé§ tanulnük meg ol.

?

]lr1,,i is,, Braille Laíos, 3 núrisi vakok írrléze,.tfntJ{_.1,iláglnl3n tanárának t ;iszt,Irir.iiit-"'iaiaii
tagyüt(;}iO§Ok-, hoÉy kikcrülb(ttck üZ rna|Ínbé-tirtnu,s siitit,ilillöI. F,r. lt Jris hat o"irt oi,i"r,"ii_lla.k külúnL)ijzó elbelvczésetxil,iiiojiÜ"'i.'i',iá,i-
10§nak cí}-n]áshoz veló tiszonvl jclzi az'itbc
bct űit.

-,. \'alamenttr.ien nre]Atanul jlik?
luNelC!,cscll. .ung}-crOr5zii§oll nincs iskoIlizottrck.. ekí ue Iudna lrni, i.i*y 

"irarni'-cii.;i'-irendszerrel.
.Itt §e "iutézetben az okiaiás }özben íel]rasz-náIt tlotnbo.rlryomirsú, könl,veki;" -i'iÚT lr;iiiŐ-xol,yllár "íll lr_ tanulók. dc az iskolából kí}'é-],ult Tal(ok.rendclkczésérc. Iiözcl ezcrülszáz múvln lrontlrásra átültetve. metyek tOrttletiit ii}"fzer .kötcte! .teszrrt,k kí. rlegiclit,-xe;-Dai; i;Ő-

l} ct fofilal cl a ki)rrl,vtár, mrrt fuszen i,qv-edvkótet na(},|ága a napilapokóvel tsrezik."" vii"-tngsi&a t)edig n:eAhaladjil a 1iz centimétert,
- trazankl)an tan másbol is ilyen }öuvvtÁr?.- Icen. .{ szomszédos xyinroliióban i 

- 'túie-
süIt _kizárólng íelr)l]tt \akok számárr trasontó
leljt,dcIcmbcll. lJe a virléki intézeleknél is trn.mint Szcgcd, Szumbathcly, _\íiskolc, }ioioii"eroiiis meqIlrlá}hatjiik a takok 5zeilemi tál}Ji}ókuk3t.
.- }lil lanulnak méÉ.r Ti|áÉtallno§'az iskolai

oktlrtás kerclében.* Elsosorlran a z€nét.
, -, Eb_bcn bizrtnl,ára 1la8!.s2t,rú eredrnén.vekct
érnek cl?* Ez egy kó2iudalba b€grí]kelesrdett balhíe.
dc,]etn, A zene nemretköZí n_v' elv. .{, tak itttalilj3 ótthonosan lnágtit. iti elccü]hct ki lelki.
világlitrk rninden titkos és ber.r]lott váuva,
Ezen a tcrfil(:tt.n t(rhct!k el a balhat,ttlilnság br-
bórjail. Ezdít tórekszik 

-minden rak zrl)ei- jir-
tasságru Soknak sikerill, de mégtóbl,neh nem.
.{, .kilzönsóq a tcllet§érrcs !e]i,lkrt íigl.eI fcl_ El-
várja, hoÉy tninden vak ért§r,R a zenéhez és
tudjon t\rekelni. Pcdig cz nern á1l. Y.rtlnak ,
vakok között is zcneileg botíúlúek éppúgy minl
& lát(ik 1,ilílgiban. Külónbstig csík az, ho*, itt
miil{ien alx,lí alLalrnas és tcbalPges eí}-ent ki-
kópezrlr:k zcnei tóren. nrig rr látrjk rilágában
cs.rk nztJ aki rrle virllalkozik.

- }IoÉt,an tiinttlják a zenét?

- Hallris iltáu, me( domborn:-oInású hanA-j{.:tck sc{its4qér,tl. í[rrIcjcgl,tára is ran az itl-
tózetnek ZOrlFol,áTa, or*onáre, he{t-dűre, zetrc-
kürrá .ltlrt múyck mell,ek száma szintén eléri

^?- 
fzerőlsl^Z rlarrrbot,

^- }íit kap nté§ úlravalórü a Tak?
.* Gólrír,írst. Ezcn a tcrú}eten r'jlótJaD !,Jl-

szirnyalják a látókat. lrásuk biztosabb. g_vor-
subb, tílk(rlctescbb,

- Tud-e dolgozni a sak?

- ilagyarországcn a vakok száma hétcz€rle
tehetó, E{yharmada kelyórkcrcsó. 1.e{tói}b kö-
ziilílk a va]< ósiDarágakban kcres nleÉéllretés!,
mint a lrefc- é§ sepr{köté§, kosítfonás. szóvés.
}ía már nzonlran a $yáripur l§ e{yre tóbb rak-
nak ad alkatmazástr mcrt rájirttek az ipaú
y!,zelók irrla, lrog_§ bizonyos rmzlctmunkák el-
aé{zé§óí a vák munkások hizbsablran oldják
meÉ mint a tátók. ila már ott teltunk, ,ho§y
ktilün bizóttsúÉok kercsik lii azokat a gyári
munkatt,rülcttrkct. alrol vrk<lk turlnrk rlolgozni
és 2*3 sltizalókban világtalan munkisokat al-
kalmaznak a na*yobb iizcmek, mint például a
robbanó anyagok gyártá§ával íOglslkozók. ahol
a na,!y hig§adtsáÉot }óvcteló mtrirka mellett
a titokt§rtá§ is egyik fókóvetelménr. .{, Ták
nem látja a gyártás ülerrciét és i§y níncs mód-
iálran elárulni sem, ha e§etleÉ megkörnré-
keznék-

A háborri szükségszerűsélc fedeziE 
'el 

a raloh
nagyszeríl kópes§égét, Bár a nag:- szociáIis ál-
lamokban már rtrg nem alamizsnáta], bancn
munkával segítik a vakokat úrr.r,, hog1- rendeleti-
l€B kót€lerlék áz üzemfket. hogy mindaaton
i ínunkaterületekcn. ahol vakokat lehct a!kal
maz0i, oda valóbal ]iláÉtalan mun}ások:t }el]
beállttaní. Ma már, á magyar §tárak i5 száln-
lalan vakot alkalmaznak bccsúletes íiz€t*sel.
tgv az optikni m{veknél, íe{§tr- és gépgrár
ba,n, a flnom m€cbanikái múyeknél. ecél és fém
valamlnt az államí vas- és gépgyárbm eg_lre
töbh és tobb vak kalmtt al}almazást. éppoty
lizetéssel, mint a látók.*'Szellemi pátyákon ml a helyzet?

- MáFyárorszáAoD a naíyYállílatok elósz€retet-
tsl. alkalma_znak rak ,répirókat és ieselezókei.§oR a_ nwlvme§ter. 2rtpg6131"ngoló, zenésr ésa? állam külúí{r.l szolgálrtában rádió-morze
tis_zlyi3.16. Ezenkívül i lehetségesebbek mlni
múvészek. pednqíi§u§ok aratnak .sikcrekei_ Jdeiövet hallottam valamit a vákslket-
ném.lkról, Van-e az intézÉtnek ily növen<táúei

- Van, A vclük voló íoglalkozás a ncvelós-
tüdomány legnchezebb cs Iegtöbb szlvet klvánó
áÉa._ Milyen eredménycket ériek itt el?

- Külónböz.óket, dc egybcn valamennyl közös
nevezójü volt, rhéqDedig abban, hogy' a vak_
siketnémá! rriemr,lődtpk a vegeiatlv 

"átet 
sotót-jóból,és ha mást nem. de mesl€rréFct lánultak.

LeAtöbben azonban írni, olvasnl, sdi beszéIni is

mtglrtIultrli túlóirlcses tanltási módszerek se-gíl§é§elel. Á T(zcrszcleDct c§)-ik Iészlól a la-prnl!§. rllísreszloi a tannf túrclme siszi.
_* _l{ány §ak§ii€tnimát tanii,otttlk cddiir ba-

zrbkbnrr?
. - líörírlbr.lül tizenirlót. (Legtöbbnek Góts otró

tanár ür óntótl tndást a lei}iébe.)
Yilá§r,iszonylatbrn elsir hel_ven áÍ} Keiler Helén

az Egyesúlt-Államokban. Árnerikai Dtfi§z€re.k}el
verték rnrga§ra trirnevdt, anri *ilun} izléstele-
núl bítná és maglar ember nem sálla]]toana
rá. }Ieg ke]l á,_llapitani, bogy szép eredményt
órtek el Keller Helcn esetéteD. .vonban hozzá
hasonló }íag}a-rorszáÉon is ajiadt §gri Vária
§zcmélyében. Ná!un} b,iggadtabbak az emberek
és a uevclés ezen csodÁlalos eretianén_ge nem a
prcpagandát szo]gálta, ltmem a szcIeietét, EgIi
l{ári§ né8y nyeh-en beszélt: naqvrui. némctúl,
ílattciául"és angolul. Á§k szót Taltottak Yele,
nzok b tenyerébe raizo}ták a betűk lormáit, Yagy-
perli6 domború irással irtii ]e es hangos íele-
letet kaptak.

A legsúlyc,sabb kérí]ést teszem fel; vanlak-c
lradivakok trí:t g_varorszálron?

- §tnnuk, .{ szetrlsérüIések az ütlrls(} 10o e§z-
tr,ndő hrlborriiban rnt§nó§ckcdtek, _\z 1870-7l-es
prrrosz-Írancia ilábcrrúban 1 száza]ék az o!o§z-
iaoán kúzc}clembetr 2 százr]ék, 32 1911-lli-a§
vil:lghálroíúban pedjg már 8-10 százalé} Tolt
a setresúl'ések köát a szemsérúltls, :l robbanó-
*nyagok mind naA:-o|lbnrertú aüi],mázása pc-
tlíg csrk t)ó1,!-li a száza!ékot.

-- }li a gt,ógytretlagogia a hádilahok lekin-
ittéhen?

-* Elsősorben visszaadni az önbízr}mat, {mit
1c§töi}bje t,Ivcszit a szemeliláeáral cg}1ltt, Me§-
órtctjnk Tclük azt az ;gazsá.-(ot:,mínt életúket
lrasznosltatli tudják az !,mbt'ri lózó§ségbcn. már
ncm tclrcl!ótúlck. Ánljilt rrtunkájukra szúkség
l,an, már éppoly éItéLet jelenlel}ek. rdht lráLki
nrás. I}evoníuk ebbe a munlábg á hozzitürto-
zókrt é5 frlri]áÉ.sitjuk ,óhet a }re]:-es :!ágatJr-
lálról. l;iilug rrra iriyjuk fcl a fiilt,clmüket, hoity
ttc szli tlakoz,\,l ll,irál.iák r vakot. Ez lá j nekik'lcÉjobi/an. 11ar-]ivekjrin§at l]le§tanítjuk tlotlbor,
nyorniisti irt!s-o]tasástr. zendre, kúlönbözó tnes-
lcr§éÉckre cs ]lssrnkétrt visszatór, az ónbizalom.
a kedv ós brilleszke<lnck elhaÉyólt kórnyeze,
tükbc.

I{özben átm{rnlúftk * Vakokat Gyámolitó
0rszá§os Egyesliilei Szókbáz.ába. Ilt ;rzok a la,
klrk kapnak munkát, itik eg_vlnaÉrtkbxn kd]p"
tclcnek yolnának cfft], Á müÁtá zajá §zűródik
a íúliilkbe, :l naÉ}i]zemre berendezelt §cprú-
kiikihőt lrélás szavlk lrallatszanák és amint be-
Ittitunk, n{ tető ]rcökat llitunk ó§ Ayor§. serény
kezrkct, mclr,ek'trcgyakoroll mozrlulatok}ial tral-
mozz,ák lz anyaí]dt, Á kosárfonóhán ,ncmcsak
oirci. lranem hü!9lmas utizó-kosára]i nlcÉ kú-
iürbözn ttisztárgyrk készülneL ezerszilmra. . A
iinéierenrból ó;ök hrl!atszik ki. .t vi]ághjrű
..Ilomtirosz"-ünekkrr tartja próbáiát kotta
nélIúl, Elóttük á'l karmestcrük (Snitzl Gusztáv;
nr<,i trr:tonncn is i8azÉatója mindkét i!tézetnek}
óJ aki pátca nólkúl diril.lálja a bgtalmr§_énck-
kart, móIy mési§ ú§!, rea§ál. miptha dróton
ránÉalná a hircs krrmcstcr,

_rz, irodában rrk {épjliik kopo§nak, Lázss
munka zúg, zrjliL- kilrúlöttem. KieF],ensúl1,ozott,
óncllátó cmbcrckct )átu5t. akik nem alamtzsná-
i,,ii"ilrá,it - eü. huoem két k€zúk munkájá-
b,il. Kedryel ds nagl akarással keresik m€g ma-
í{,,Ün"i ". 

családjalnah az isteuáldotta kenye-
lct.' iErú csodá)a:os eredméntt a magsár _glóFr
pfd:i,iJii :anársatma,li köszónbctik á vakok,)

ült§ry íerene
#+)ú.H,

}.rl ÉRDEKELl
xiérl ncm Lgptffi m§í i c§erlé8zl,udósltók,

nll latiralríot? J. K. 31. Rp. Á cserké,sztuoü,
§irók maÉük készíiik cl. Ilivatalos al*kia: _6
cm széles nemzeti§zln0 szr]agon közéDen_ , zö|g
eerkészielrény tkrplrntó a Cserkészbol[lan),
iaai- ía;r;;" piroJ' hlnrzéssel .,(lscrkésztudósltó
Szolgálat" íelirás van, L]gynnitt, yan á csapat,
n"á.Ei. 

-:"ron"iirám és u' paratrcsuok aláirá^sa,
íehát ezt lrcm lchet vcnni l]9llem mlndcn
Jseri-észiutl,Jsltónak házilaq kell kószitenl.

--.'..*>-,

cs€rtó8zmegllíyf!é§l I'ályázat eredménre. Á
Maaver CserÍéi7. l0{3 aug.'tsi számáhan és ar
i. -ii.,,Cs".ta*zturlósltói Utcsitásben" közölt
pitvünt "ercdmértl-eképptn a csgkésrmegliíyc,
[a.t" óaiv,tz.at k;,vcttcl,r, diját az Orszáíos Pa-
iiuicriioiisac noros Láqzló ,l. sz. BIK cs€r-liész-
tuttósltónali' ítélte oda, Jutálmat áif€heti aa
orsz. könrontban a hiratalrrs órík elatt.- Á- (;serk,'szmt.tlfíí§,olési Pál],ázat tovább toly-
1atödik, Milldenki íigselje tchát a cscrkésrvo-
natkozású lrirekct á lapÖkban, képekct a fil-
mekben" képeslapokban, közlésetet a rádiólrrn-
toyábbá cs€rkészféríiak közéleti nrüködését, íro:
dalmi e§€tlrÉ mfiTészeti ténykeí],ését l§, stb.
Le§közelebtri iutalmazás novernber és ltar,ácsony
között le§z. Hajr3 §zBmlü}é§ flúk ll



KAüANDo§ ö§ómnrrúRn,
DéIutá,n tilálkozom paranosaotoümal

a yárceban. Megálltt. §aaaleló §6?,1 bé
lwzrÁm, monüa" Mit gem sgjtve kopo-
sok estelelé a lakásán. §Iöadja, hrrgy
arról volna eá, hogy vett a osapat e8y
csónakot Bzogeden és azt kell valahog§
bazahoai. Eo8pan! kórilem. Nokeil el
teli lnennd §zegedró, haJón lölhozoil
t eró,na&ot csongrádta ós onnan pédig
márik két llúval töleveztek §zolnokra.
Ige.n, de hogy Jutok roggelre §zegedre?
Eló a menetrendet! l'ó1 9-kor keil lnalul-
nod. állapttJa mo§ p&r&na§nokom. Az
lehetetlon, hiezdn most hóromnegyetl 8.
€ser&észnek gemml §em lebetetlon,
mondja paranosnokom. * VágÉatva érek
haza" otthon üres laká§ é§ oBy névjogy
vár rám, raíta ez óll; §ztnhózba. ulen-
l,ünk! Mlt tehetek mást" róírom: §ze-
gedre montoml §zutón, fölkapob a
eserkészruhám, m€gtön-öm a. hátizsá-
kom, * p§r§zo, gondos ceomagolásról
és plóne vaósofáról szó sgm tehet - és
még iilejóbgn olórem a vonatot. Megkez-
rlődih az éJtezakat utazáe 8fönyörf,sése.
§zentegen hajnalig kell várni s reggol
áImo§en és éhesgn befutok §zegedre.
Nyakamba vegzem a várogt ée rnog-
kerosem a osónaképitöt. Mtre a osóna-
kot a hajóra tesszük. 11 óra. A hajófél 8_kor lndul. tehat moat mór hozzá-
foghatok enni. rgen ám, de mit! fátí-
zgá.koqot kibontva látom, hogy 8 negy
sletségbeo kenyéren kivitt sófuei Otót-
met nem osomagoltam. No sebaJ, nó$r
naplg fogyókrlráü tartok. - úgy terve-
zgm. ho§y a ha.Jón mald na§rot alszom,
tle bezzeg ez a tervgm ls }íltba eslk,
mikor a leclélzeten esy oeerkóesz€l aka-
dok össze.

Fél 10-kor érkezr'ink Cson§áalro. Mór
egész esykedvúen veszem" hoEy & kót
fiú, a§kkel esTütt locJuk e esónakot
ÍÖIvlnnt, nem vár, A, e€m izgat, hog:y
Il_ts hiába keregek iires §ánodát. lb
cserkósz"szerü, mondogatom megamna},
r4ert nehézl Beggeüg tódörgöt az állo-
máson, amlkor végre belut a két bará-
tom- Eát tg hol vottíl az est€? támad-
na.k nekgm. Enl húzom löt a gz€mölilö-
köm, tl holl voltatokt Kisiü telnéez€Ú-
sen, hogy elkeriittiik egl5rmá§t s 6& e,
áltomástól gál az6z móterre sátor ara'ti
horkoltak. No ez se bal, osa,kho8y ms8-
vagytok, mutaesá.tok a h6ttzeáktokaümit hoztatotl Míle korgó g§ronrrom
megtelik, ienót jókedvre deriilök

Yae{á,map lévón, tem,plombe m'egyflnk
! így oeak 12 órakor lntlulunk végre
föltglé §mlnokra. Á üal adag 80 km--
mo_nüa GyurLa, a kormónyosunk, -íokiiüetek bele a lapótokbat Meg is
húzznk emberül Banüval, úgyhog:y he-
ma,ro§aú lzzgdrmk, De lapátunk b6rö-
zóse é§ tocetnk egyfe Jobban nylkorog.
Így nem mehetüna tovább, me8 keil
kennl. Eló o csaJkáMl a zalú óe meg-
konjük a nyt&or8ú alkotmányt. snnek

aroaban-]egyenes köveikozménye" hogp
éttapunkról. a zsíroe étolek számüzettek.

Kógőbb egy veltilrk egyirányba ha-
ladó la&k mellett haladúnk ol. Az eve-
zós embel ne§Bzóltt benniijrket s pár
mondat utrán kiböki, ho8§ van itt uekl
a parton szőlőJe § szivgsen lát tren.
nünkot. Ml meg még gzlvesebbsn rno-
syiink, ngn tudva, minok köeónhetjük
ezL ti nagr me8tlsztelést. Á szőlónél
kikötünk, azután a tőkéről jól beíala-
í,ozuuk, MaJil veezünk is eep pár kiló
szőlöt. Már kéezülünk tová,bb lntlulni
Eikor a 8isud& odsíordul Oyurhához,
akinok fején gesédtleztl §epkáJo varr és
igy szól: .En lsmorem Ém a tisz,t uraü.
Igen? lepődik meg §yurka. A napokban
ls láttam an utószokkal erre Jönni.
Máskor tossók a Latonákkal bejönni,
nálam minilig lehet venni ezólött Ma:id-
rrem hangosan íölnevottünk, ozért volt
bát s gzlves yentléglátás. Syurkg móg
hápog eg§ pár saót, hogy ö még nem
Jart erre. Az örg8 azoüb&n nem ongoü
szóhoz s egyre osak beszél. Elűceekszik,
hocr 6 is volt katona. No nem sokrn
vibgüto a bácsl - goadoltam tnag&m:

ban, - ba ősalétévesztl a cs€rkéeu §&p-
kát a katono sapkóval. Elbúosúzunk az
öre§töl e odalenn a parton ensedelmet
kórünk Gyurka gzredgg rirtól, ho8y to-
vóbb tntlulhaseunk. Mes kgll hagyni,
órtékes sapkáJa vanl Jót nevetíirrk az
eseten. Én an-nak örütök lggjobbau,
bogp van mfu nekem ie entrivalóm.
Bzölö meg hazai kétnapoa lá€ykonyér.

Estlg evezünk rentlületlonül. Pontoean
reerrfujük a fll h-t. Álkalmas helyen
Lrkötünk ós tábort verünk. Négy sveÉt
öes&ekötitnk óe aláJa verjük e sátrat.
Evég után nwgovóra terünt. ceak a
puszta bomokon alvunk, de én olyan
Jól durmolok, hogy reggel esot 8 nya-
kamba öntött kulaos vlr tud fölkgltont.
&egggll lürdóg után nokilátunk a más-
nslrt 80 kílométeres útnak. Nagyon kel-
lsmes így regggl oveztl. A fürdégtöl
mtndnyáJan írlseek vagyunk. Ealaga-
tanyák mellett halailnnk et. Különíéle
hálók ezárednak kifgezltve a porton.,
A l,ízben pe{lig kolomppal ellótott hor-
gok vsnntk letéve. §rtlgtee egy llyen
halószt&nya" IBénytolon kunyhóÉ, a suo-
badban ggy tüzhely, száreiló hálók, öre§
halászlaiük az egóaz íolszerelégo.

,4, Tlsza mindkét partj6n eürú füzeeók
vonulna&. A vlz esondes e egy lelkot
sem látni aü egész vlrléken.,Egyik ka,
nyar után vadkaoeák túnnek elónk.
vldáman úezkálnak a vlzben. Jöttünkre
lelszéllnak, egy' kört lrnak to, majd
h6tunk mösöit lgmét a vlzre ereszkod-
ngk. Ott a trllparton egp, magánrrs góm
áll a sekóIy vízben.' Alig lehet Ószre-
vennt; Tollazatg kítffnően rejti. Mozdn-
Iatlanul áll merev nyakkal, zsá.kmányra
vár. késöbb a magasban fehér sirólyt
veezünk ószre, amlnt esapougva repiil"

Mtjil btrtolen rácsap & T.lDo ée már ott
csillog os6tóben a ltcánkoló balaoeká.
§zótlanul evgziink és gyönyörködünk *,
tigzai táiban. §emml sem zavarja í.
vizet, eoak lapátjgiÉk csolrog&§a bal-
latszik.

Dólís símá! megi:r mlud€ü. Ebód utáa
érr vesü§m át a kormányzást e litom
ám. hogy a két evezós a törülbózóJét
teszi maga alá a koesira. §stéro m6r
a pokróo ie e koesin van. ügy látszí& '
kemóny az iilós. Már sötótedtk óe mí,
nem találunk alkalmag partot a ktLö-
tósr§. Kgtlgmetlen szél lúí óe aü égorr
sürün villámllk; §zeretnónk már trizto§
róvben lonni. §zó nélkül egyre §yor-
sabban húzzuk a lapátokot. Vé8rg ko-
rcnr sötétben eléúnk egy lapo§ p&rtot.
Ktkötünk. A part iozapos, ile ki tötdrlik
ezzel, amlkor már nyokunkban, a zlva-
tar. Villámgpore sátorverés. Tlz köröm-
mel órkolunk. Miro megvacsoráannk kl*
tör a vihar. 8ürú dörgések közeílgtte
orkóngaerü ezél vÉgja az esőt. §átrunk.
egy iiarabig ellenáll, de a8fszer o§ek, 3

lcszakad a tartókötél és a sátor ránk
zuhan. Csurom vizegek leszünt, 4ire,
mggcslnóuuk, Mós állanilóaa vítlímük
óe kegyotlonül dörög. Mtndnyálan íog-juk a sátor oldtlát, nehogy & óvekef,
kir&ntaa a szél. Banü vlgamtalnl akat
bonnílnkgt és azt monüa" nem latt ea
eoká,, vlz mellett vagyunÍ, elöbtiutóbb
úgns belénk a§ap a, ménkű. Á vlhar,
tzonban ladsan elvoíul s osak a szél
marad meg. §ziüuk is reggel. mikor
észrevesszük" bogy ésaaki hlileg ellon-
ezól. Lóbunk kék a btdggíől mlre be-
csoma8olunk §közben kezembe akad a,
napolci. Morgolódok, hogy mtnek cs&
naktúrfua naBolai, nltor aokkal többet,
éraénk ísg§}en6ca§el. Banilt hósapkóü
emleget. Mínd,nudian bsbuggoldliui ld-
bunkat pohrócokba ée felhaiiott gattén.
aíharhabdéban ea ezünk.

Délre azórt kiileriit. Nekünk la kiderűr
ábrázatunk, mikor ilélleló iemeróe ala-
tokat oillantunk meg a parton. Csapa,
tunkbeli ííúk. para.nesnokukkat. Elénk
jöttg}c. Móg iobban megörülünk. mikor
meleg étellel kínólnak bennüntet.
Erlzünk. Ok már g! le moeo&tgttók oaa&,&áinhai, mi hárman aaért úós mtndlg
eszünk, Délután azután ellnilulunk,
hogy a més hótialevó tB ttlométort
leevezzük. srjtére moronoséeen boérüúk
§zolnokra. kiezóuutú ós lóIosően kll
nyuítóztatjuk tasjaintat. MinitnyáJap
tlapoean leeültilnk. Banitl. rániln6z és
elnevetl magát. Te, ajónlom nekgd, hogT
ne monJ hazu A" mam6d n€e íog rii&
lsmemi. 0lyan vagy, mlnt ggy barn* .

oaontvál teJ6n eapkával. No ae henogd* mondom, - te le tnkább hasonlttea
}özépkorl aezkótához, mlnt osert6szbez;
Bantlinak rntnib'á.rt mogva.n a t€rve,
Ne menjünk móg haza. lolytagsuk ó
tttr&t. Hát most nom, BandltóB, tle,
esy hót múlva szlvo§on, Í,zpe| a2 elha-.
tátozáeeal. 6e egy szép tún emlékóvel'
válunk el egymÉstól ...

íl|MlllTiíil,l rm§nH íra§On l%
Cserkész, volt cser-
kész tűzharcos fiatal-
€mbert kiadóhivata-
lunkba altisztnek
felveszünk. Jelent-
kezés . §uemélye§en.

Burlapos§ V., Nngy.§ándor.u. 8.
BelépEslazonu.*l

9,

FIGYELEM l
A Magyar Cserkécz |únltrs l5-1
s*ámában megjelent,Nápnirl
3yü|t61' pályázat és a túllus l-|
*ámban me8lgl.nt tl. Orrá.
gor Telckl Pól Portylróvcn
lony berd&l határldeiét !94{
november hó l-re balasrtottuk

Il§tlTl§ttfi fiffit§Ünrl
Á Magyar Cserk&z ktadóhtvatala
két, lohotólgg Jelenleg ls cserkész* esetlex volt cserkéüz - íltlt keres

[llBÚllllltltl tülilni
Jeleutkezé§ személy€3€n, va!,,y le-
véüleg a M. C;. kladóhivatal§ban

8üttiP[§T, T, ti0l.§itDlln.u. 6
aEL§PB§ ÁzoN§ÁLt
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Álarriá}rnl iószárrtl&ttl mal_{yar íilm. rle protr
lémájsl e*y házgspár. mrjrlnenr tr§pikumrnó váló
ósslekülilnlúzése ós kibék&lé§e n{m kfjlti föl
rz iíitiság.*úlönös*rbb drdeklódósót. §ajnálat(a!
}áttuk, hrlpy n ré§zleteiben tölrh lcrlves jele-
Tl{1{i:t lartqlmoró film a TóÉé§ tt1l!§tt lrzelqils-
ró.{bt íullaal. ahelyqti, hogí utat mlttang. A:
utilsó pcrce}.lren míuden bonyotlalom .ict{y-
tsllpitrra" me§oldódik: sánte odakívánkozik a
}{'i,;ir* i mesdk zárórnondattl , nldg ,üa i§ éI-
ili.&, h* meÉ üem hfllta},"' * IJe hlán_vrik be.'íöle a mes§lll*! örö} tórYénj{| p ió *§ nrjrlt A}Szelmc, és hián_rrílt minden valót;er*,
1.1r, l}§§er Ántal lcikct lltt iátdkábá ürönr-
,rr*l hallfitt!uk, hüíy g szeraotrik uenr sl&gere-
ll,! hlnr:rn rtr{i mííJyirl tllrd{lnklt dntlrrltek.

mú|va már x Fart lílzlái }i:zajll töirt*t ii íis csá-
l}n!. §rl,rl(l Yer§t}nvrt me(!. b{rÉv }i látia me,gt,]t, slilll( \,eí§Un!-rt me(t, lrlrAy hi ],itla ínC{
dlsónek i íöldrsizból és x lrÉprlallról ism(rttls0nek rr í(rldrgjzból és a
, szilke Tiszát". ",H,j. hnjjáiok, d€ jl3 Tóna itt
|Ér ki§ t§úrr3kAzás" mrradia- az eplik, r.k e§y
másik fiú inkóblr qr pkurlali \zcmpotltból yi7§-

uallu; ,.(]srk hö üz lctx§sz3I kivirrad. sralrrl-
hrit. rrri* l|.Jg!(,t ncm t3lál§2."

}iisvárda fele }§lonák között utauunli. §rói
_, 

';6'o 'm;l1dgrríélc 
za{rT,/ szgrzeln(trr: ,,Kut.uú,

búl nem l,,Jz §I,atl\)nno . . .". ..Hárunr kisldny úl
|l pa(tos . ." ]§em §okáig hall8íitjuk dz il!'{'Il,
í+lct: rág},llilunk ccy jó k3tonanótára: .,Arrul
ilu] kéitrr 

'búborult áu éA. . ." lirlonáitrk .is
ínlfisyelnek, rnuid i,etrpccolódnrk nz éueklésbc
-- ók i* íalusi fítlk.
,l iöhodvnek csak a ltlszálIós §et ,\,(ket,

Borátságos hát,lónAetés§et és,,jó munkát" kó,
szönldsscl csapnak le ránh a ,.R4ti Sarok"__!íAt,is
J ki§v.irdai i2?. se. csapst cserkészeí. Tigyáz,

'atoi, 
itt naxy o lár - nr<rndie az r:gyik §éti

§a*, * §nnrlii lesalább méÉ érezni rl íenckót"
rlt a !6mörlek ürl sc - feletjiik.

,\ Hiti S930k rt4ilsbada évek óta eltlvert kap,
clolotot t,trt a körnr-czó falvak iíjrlságával, tún-
!luíkönryláríl szen,eztek, rcÉüstltiatk bc!L{{elé,
ból tdúo§stj|tk ac alakulú lolusí csuprlrrkrlt.

l

H9Errcl d l}€s§en}ei {im$d:iUln (§|l késíotlhú-
núban í{yüt€kerünk }lerbeszéljük 3 lgIuti l,sct,
kPsz muilkattrvct 50k ólLtrcv9ló Aonrlolst tttó-
ail ta. .& szfinettrctt nétri iáték ds táí,ctdllülá§,

Hásnarr Slrosnatakra u(aíunk. ilt m{,At(,liint,
iüh r }i&)íói§koiát és §rcrr:tctí,rlvg jclli(,ltcs köl,
ié!r veTldé(szeretetét ól§cz7úk hét rrll,ii,. Iirtlckcs
nrohlémákot tár§_yglunk nlp,{ ú Nülíiiiskoli tr,
nárail,al. BeszélÁtltün} r ltr!lotn.'lrtrtnl:,vflé§rdl,
mcÉtit4ljuk a nini jrodrlotlt k,,1,1,1_,1,il. ||iiUdárt
ltatlunk a Dára§2t§áÉ i;jrtt'n.t(ról, inlri rróvó-
n)-*k terl3elését tárÉ!iijr sz cq]i)t tióadás. hc-
§ezrtósi kál)unk a joli ismtrett,kIle. Eslr kr's-
kerr;l,íi}m elóadás és ttr*kórr. \ígrs.lr* kóztx,lr
z0ltán bátíáilk trra fii,yelmcztt,t. h(r!} úl,} ilc
iáriunt, mint á pataki <liák r lós.:énr irresbitrr-
nél, .{z ebéddcl csak eÉfszet }ílrálta nrc}a a fós-
vény pr€§§itei a rllákot. Dé a íurf.il,lo§ diák
iúl iárt ,a, cszén: rncirksrrlezl(, hoÉ§ ,Mit i§
l8t§zctt *z clób}r mondlni?-'

A tacsora utdrll b€§rélgftés lróz.ben a Népíó-
ilkrrla v§rclói cserkiszélménltikból rrrondo*ak
drrús törlónflcket. Igy nrogtudjuk, lrogv rz elsó
lalnsl tserkéiiz }'üzércn lakik, qkit a Nilr}íóískola
eg}-ü lelkésr-lanÁra kclcsztclt. Eudrt c§*rkész
SÁndornak tlc,Y€zték cl a íalusiak,

Vdlaorsto§ m{iíOrral &ósz.ünjú} mcg l töblt.
nrlros vtndÉ6látást. .{ rn8§unktaI horltt hsni-srrrck ltlsécelélren nrltázunh. i!iiriuh .I tlusltl-íalusi tohorzói. l vldám lómóii mese a-háer-
vxlnl kósrüló legónyrói, m,)sol!t caa! rr ar-
eokr8.' E§tc áhitettal fcjezzúk bt portl,ázásunha1
s másnap kora legí{el btlcsút mondunk szeretet-
ínlvának §s ó]ményekkel nrcÉ(a.(i3Éodl,a {,éfünk
tlssza * beí{ycs-vúlgyes cilmólorSriiabg.

ts. tsevóes Lásrló

t++++++++++++++++++*++++ti [serfiósren ít$yolcm t i
i Folyó óvl oktílbor hó 9-r':n tartja tj. az Ol,szóror P&fanc§nokeáx orrad- i,

' i íros lésoll(llwi teTlelqlé,! ós az clr- +* sz.íílor §aalűieytefteü:|lt 8 Hárfi- +l }raryi Cjserkésznarkburr. A ktlrűlc- tl tck hivet&los kikiiltliil t- varsenvz.ői ?
! rrtnzó*i ktjltsógót ós a 1,crscnriycl Í
i kapcrolatos kóFz kiadásait B Mü- 'j,+ §yar Ccerkészmozgalonr rrtt)lngo- i{ sau mcstórit,i (cey l(icoltallui éí +t esy gzakácsterseny résztvovöót). t
Í itTf.o,o',-'fl1"1?Ja,i;T,5l"o.ti}'Jj; ij Pnrancsnokság, ha ezt 8, kerület,i a
+ parancentrknág kóri ós kellőr.:n i.} ntegokolJa szüksógessógót, §lját t
? költgésóre mildcn iua?olt escrkász l
! résztuehet e vet,§enyeken. t
+ L A légultalm.i oertan.u tó,szt- i+ vcvöi f§ak c§crké§z fclrzerelligt }{ hoznah masukkal. Ha a Cserkósz- *
t peikban kivánnah hálrri. takarót t
l is.. itk_e?és lrátiesáiúi,t'tiiitciiiX. !i leBíUJ §ozrJoDtiIüg ídondoskodunk. i,+ ctlkrot mindenki hozzon lnggátrak. i+ A versen}, írá,illcll rószének le_ {t htln.volitá*ához lecalább eírt iv f
i Bliil,,jii ";*,"i.Ji,,t"li*Tf* ia _ronÉ{yrrak &tk8lmas vágzonrlarabot á+ hozzenBk száJ elé kiitéshcz. A a
+ vcTseny tcljes anvaea rueutalál- it ható a .,Lakóházak-' lórrolinlrrra.. l
! cim{i kónyv III. kiadásában. Á ?
i }§["#í,r,;ifl1|1i *1.itli§T-"J.-:- I+ _A lósoltalmi vergen§ jelentke- i7 ,.tésl idoje regÉol 9 óra 'a tlári +
? he§yi Ce€rkészparkban. §zent Mi- i
i ;í"i.l';;,J,'*tfi ií'.',ilíl*"Rf,í-''9 i+ íerEenure jalentkezök aklóbtt L+ 20:!$_-jelentséh letclezőlallal rCsz- *} ,t,ólelükct iBudnrlest. V.. Nacv- ++ §Ánt]or_u. 6.) +

i -J';-íoii"fí,fliííííJ'.,iil]uiíf,l"í: i
+ az.. mirrt_ 9, lé*oltalmí vcrsenynól, i+ ,A §zar(8elvcfserlyen r,ósztvevök *+ a .magukk&l hozott n}.erBanya§ol:- +
i hól kí.szítik et a tetsát" -i"6Í"t +

i íiifi:nffiljiixlt*}ft-ira: i+ t,t_uottsása a t.lsztaságot. az óte- i+ lek _lzletessógét, a nyeisarrr"aui,n i
? gau(lB§ágos éa eólszerú firlhaszná- lr láHát. a tüzhel_v hószitéset ós bíz.rr_ ?
i iisá,TíáiíT'- f,luij§]-"."A9-';"Ji I1 1,I€| mFDnyiségP körÜlbeliit 1.--2 a+ szomóli,e§ adasnak feleljen nras. i
t ._Je}entkezésl határidö - iraútl'riii +

i [I:i}...,"T,.;q,nug§anc§8k a ltt'ö; 1; - ril;i;iü;.k.;i"é" mlnden csséb t+ kelicBet a versenyzőnek kell ma- i
t §ával hoznia. +

x++++++++++#+++++++++++t

Hégi álma tslio§ú} { íalusi cserkésznek. ami,
]it;" tlóseiir ül életÉlren Yon9tr& é!t l l;tsparipa
(lrürtlll d §riimál,ü ismcrellen YiláÉ lclé.

§r:ki nincs ldeje táborbo szállnl" }irCrndu{ni,
trrint :r vártlsi ítúirnak. erre nincs is szükségc;
6 btlrt{ él a t+ilné§zelbe. Dij a városi nort-yázás
(5.iL)llri sem tlseblr.ielcutíséííl n íalusl (serI{5z
srúiriáro, lnlnt ú városi íiúnak tábúrozá3, tcrtné,
s'reljárú:,

tuy íalttsi ü§sílÉ§t [frplúií!úl

(:§lzlíós L\crkéSz"ink is í,}ujtolt !tyikkJl kénj,
lclik a ti.íat, §zorgalmasati icÉyrik lil. íllomá,
rck net+il. ely !|CtiiE nráris n;rplóir,lilt;t kuzd.
}íishtllcort vírosnétés" utáir;r ínlatozé* a b$z,ri"
ll{r!, $íridenkl a 'l'iszál ,(reíell!é lartní, lllórü

.:j
, j{"3,]§.] "

]R§*iti:, ,. \á-, ,

,!*+]!,4i*!§r-:r

,:_'j.

§§mnnr§*u reT

ffi
Kö NYYl§}-lERTETÉs

§zóz népl |ótétdal. Xfirrcudla: Xerénrl Grörrr.l.Ueír8r l{órns,) Fóle11 ki:irernnkckrrek és li.á-
n}okn3k való néui iátétok lc(rúsait sredtc cí!í
r:srykorb* }lcrényi GyörÉy, :négscm íölógttlrres is
hnrz,rrnla}an rlolql{. |ra a nat1olllr cserkésrck ls
me§lsmrtrkcdnck er;el a íüzctk{te1. Ákivt:t kil.
koráhnn trcrn j§in{rtctlik me§ el4${é a (núgy{r
gxrmekjálíkokat, r1o5i anüót inknil, pótdillis
lfll *zt n hiányt, hogyha ki§piritá§ai arri hórilr,
rnlkt,tjcn neklk, jÁtsszorr vclük. a lnfl!{yál.gyer:
mek|ólpk ósi Litrcselt arlhassr ál nckiii. X,n1,3nr].
§lJl drdckes néhóny nópszoküs: g nílilkósdólés. a
J}rlózs"iárás. n Gcrgcl},-járlis ícljfít,2óse. [l. il; J.

Telnl §órrdorl Ludae l{alr. {Ntrnrctt Kfinyv"
tir.}:l'í,iíly §áildor iti ö§sz{,íayüjtöit novtllái kö.,úl }fpé!etlPljerchbck : pltrrsz|okról szólók. .t
urnga szlnes sakr4tísó*{,k:n muiatjg be g falu
rililtl§t. §tilusa, váltátoís handai tókélstescn ól-
iÉkcltetik a kilön!éle han§ul&tokat: a btbnn:l
}:*nyon§ásírt" g É_vermek slrüs-ncl*iüs táÉr*nil, a,
l.,61,r;-críi lóifk §§lÉl rné}ys4(ti! *s felszahrr]t|i
Jl*ín?íil, §icíreljjik a cirlnrló c]hesrilés í8hós"

llójének, a }llro.tohaj_ "tls paresalássz.Jny me§-l,(!rien mcRrairolt alakjál és a ,.HetTel," esiún-(lóvcl czclöll" c, e|bcszéIés batiioaive snrtretr-rútól, Ioboqó §renvcdélyú tötténetét. U_ B. J:
.. Xodóly1_ Kórurok. tlt. k: Fértl}aroL. (llaírOr
Kó.rur.) Kodrily önálló kórurmtitei es tri-<iJiÍcll
üolAozá6ai_ a m8F,yBr zeneirodalont cz áÉának
m_e,§§zc_ klmagasló nlliotásal. Ebbelr a kölelben
§utunbóuó n,kaIlr}á}'ru való, s e §rcrínt má§.lúá5
Jf|lcÉú férfihóIusainak jól ósszesálolalott qvúi-
_tftn4nyél ka_pjuk. Yallásos múvci kózúl: §neit57cnI. l§tvánhoz. Jelcnti maEát Jdrus, §emminnt. l.ánkódjál {§zkáros! Horiath,\od;ds-émúó:
nek í('ldol{oíása), Klasszikus maAYár Löltt'méívek
rnc{zcnésllésc n Hu5zl és a BÓrdal rKÚciÖr:i,
lsten_ csttrláJa (Petófi), Felszállort r pávs (.\di.i.
Nóprlalíeldolgozlsai kózol ilt l;liljuk -idntr"ii 

Ü.Íjía blinit_ó_§ szépségü_ cs!pkríintlm [stí r]atr, a jekfitlü Kjt héne í,lTcDnj-l és a Karárli-nótrikit.
líinr}en *nekkar iktass* ntírsorálla ertlret rr'tökl*
k".lrlr 

_ szfurdtű é* dlcredeti mg§.yarsáxú }drus-l:Jűl,*kel. ly" §. J"
§f 4j1]1}a1, liú}§ pll§$iik* íi ti h* n },i c§.rrli{§/-l;rl}}f li§}r

lt}



clerkérz m€nekültekl
A Magyar Cserkészmozgalom központJa meglndította a ,,Cserkész
Meneliúlt Tudakozót". Ha hírt akarsz hallanl távolba szakadt cserkész,

srercttem volnc ón is olt ltlnrri. tle Ari.,vult*
nenl úIl§jf{l.Jtt, A ltli|rorfrs tesz6l_v tttinit, ol-
jiittünk Pestr{tl Nrtg1,ilt{rtiiltrrj,, AI}uk.l nlíil
iit hónapja n lront§ll \,i|l). i,lá,r lli,t*yotr §?e-
r§tllflr üz rltlhonbn ilclrl}i. Itl }.a3s},mnrltil}ái
11íl§_virr} jú tlolgunk vnn, §rlkai jlitszurrk, I_1rl

aadrt l.rrnrtllti is keJl, I{ctnrllcnr, 
'rt)§y 

jii§ór{t
én il- ltlchoteli tállorba. Idórr is [rgs §íersltenr
vr:lna, tlt, hiáhtt l Jó lrluttkltt kirtltl Jtnko-
Yi(lh Jó§lin."

Á lnásorlik ltrvól gÉppel lródrrlt l
,rHir.alkrlzr.ri. $lltbt}i §oraiilrlr :,.§g;.ltét

nyári rllnttluy, móka. vcrs triz hiárryzik r így
ha vatt eq,v- kir, bátorságtrk, irjatrlk t" * }:e-
]iülüint azt l diákver§€t, alnjt egy pár hó-
rrappal czrlótt Jrinm. Csnk nkJior kiilrlrl bc
a seerkasztőróg}raz, ha ntirrdtnbcrt ln.]Éfcl€l
:r kivírnnlntlrkltrrk. Kér,iirrlr, irtl ]rnr,§l ;r

mö5t nlcgjc]{lilt nragy.rr béll,cgsoroznt ;tcía-
tait és árri{. Jú tnrtrrliái kiván Antiyal e§§aitl

I-ttci"'
A levú} hr'rtrin pedig llne fi yílr§ :

Ílrrr:k n IV. crszlrilyrrit
Elődeit* sílalmns lwri:teriti,
Btisuhb u rtlss: tli,tLk d J Ii. nt{í.rjiil'l,

?'iihfu {urkúIits tikesíIi tl padokat,
S tl ttuiár, tnrlntti{tk, löbb tiégytst artd,

E |ölrlet hősük l;i}nnge ú:!utii,
§zérl h+r az ördö11 unryli ke,sert,el tú.

Jlíerí srenl határ tl:, § l,u§:l4 nem lehtl-
IItJl latill totú mialt rliri/ts:íp l,íre;ett,

ü nc sjr,rsrl nle11 slnrud: uig:ekil,
l(ine& intrrr kik:llí:k a stíirit.

Á s:ícl*.r nat k t| s llil c u g lilry'!- :lR.,§ i?lrt.í/
*!ílal:n ió rlalru t,ln, niltrlelt ü,rőI fl:9él,

i}felg pls/iri}dl ólt u 1lű ktbel,
!'o.rtflrtlcl! "ziiva utelil jttrrcn r/.

í)c sztlll.ttt: tl htly ki}tüI nnrad"
Szorgaltlntrrt itríldn grrl uló.ltl!:aí , , ,"

Igv rietil Ziclr1; Lrrrri vtrst, Í.i }11iil !.:i!T]llir"
7|51x 5 r-rg5ljrtszik, sz.r,rt:t is rí,l|i!lii1l fl}r,i]qlli...

Jri, jri, v/rgrlll ]ii;z))t íl. §agvhlitrt!, i]l: lrlr.l

ilt]ik}i. Itl §*l1, szri]|.att'l li!1 i5trJi)t n 9z7,i!l
rn:'rr ril is llJ,lij!lJltttIll lirliililili!n{(|lllitI . .

A 1ii}llli rtI;it lt(itll !lZ irl {l(,j]ji.,tl, ,§ ,ii,!:j1 a

tljkk]liil fiji llitl,tt tllrllr-il;:1r,t, t;tt is c.ii]., t,li-
tlii,lrr}al) ttldl,T1] lt)tq. lni]i1)] jtlalil: li:]!],
lcliiii:li}er.,tÍui'tll:1iisoh 1iiiziil.t J,;ízt,]!rir,., \.{!-

§zcirt a Jíiig\ar (,\c.kúsz ú] \Záltt.ii . . _\ kdt
icr'éllról,i], lriieg ptldig a hctlve_s rt,l,,i]at,ii§ó-
tól itt ktrek h,lgsitl}lt{,()t j }íert lirdorrl. h§'
mir§ ilönl i5. a1'4 (i},: lictten tra;li,rtl íognak
]tara§udni ll(l§§zcsúntra is, ltrlg ránr is l

íi 5n sr.l l i lli sttI l'l}f iJ i li(il,e} n Ilc'li i k, le,]közelelr b_,

lrit tnl,g1111 Cihlit,c ,\,n,r s7-ük\tigüllk, s uz ()

ltvclcik nhrrlttak kceilnlibc, r,issza dugjuk
,,']iliet L! jú vclri)itírt jíiró Jutalonrkö}lyy§l
ptlr'lig ruiig ntit prrstlirR *drrm L*citla! t- jl cili,ktl,i olYa.lva, lietlves pnjtik, nlost már
clltilir:tilrrk, ncrtr, oi,t,*n jó rloiog nz, ha valo-
]ti{ l]os:;z.,sttnl,nl}t, IJáci !.lcinak, Radir
ilIukínak vítlj}l Szenríillcsnek híl,nak t
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Kísc§Grk6szek
RíJSSZCSL)ST És :t post;t§ BÁcst

kürnrilite : §renrlüír.s
Hcj p:tjtikrik. kls kotnák, rdrne§, töí-

tÉnetet mrrntlok el Jn{ itt, ncktek . . .

§tótiden arrói lesz szó. lnint, i|,t rne$ eg§
cikket rlz trn kelrellrarátd§ ú§ x}^jt{§(rlnt
Rosszcsont . , .

Ittre rrlln.rllni, l * ,,Törtdrrt p6di8, ho{Y
a naptrkbarr f{osszcsont rontott }rc tl cserlrésu-
otthoilba s ndn toppairt a Nag.vkópé r!á,
No ttti 112, Rosszcsont _, kCrrlczt* rlkeluót
§:rgl,kópé, * lrol az lgdrl cilikl l 'l'rrtlrrd,
hog3- Irrx délig kellott vclltra beldn*d s lnrrst
putrt délután }ld!{ytt mütnt a lorortyóra l , . .

Haj. biz üi nrdÉ scltol l * vágitr ki rragy,
felcnken a íelclctct llosszcsont^.. l:tirlir:r l
}íár e§y hete tritttls ihlcteilr ! Még ctty é]r-
kéZljrb norrdl|tot se1l tildt{n1 ccltli§ trni !

-t Hát eá bizí,n}i nag}, baj. * szrilalt mcg
l }iagykópó. }'er{ig nrost rajtüd ü íOr,
írliotl licll hí,t §álatniü. },íóílpt,diÉ, mrist itt
Iroi;-bert l l{tr§l"cletn, k(i*},(!letn, ". rimjrn-
kcrtloti. Ilnsszc§út|t, nrit, irjnk?.. .lz ln:'r
a te clolgnri l frrnlrrs, hogy jti lcgycn . .

lejt,rtc lr* q yihii a Nltg,vkt'rtrtd" Rosszcsotrt
ntBtijrttln r()Éyott lt tlg.y srdkrg, arrliba-tcttittvc bitttsi .{tjót,

lilrt:tln rt pil'rtilatbalr e§ün11ctt§Ji" Roltatr-
tlut i12 njtúhrlz. Á jú iireg postrls bácsi
Jr!pr.ll lic lrrjta, Itt a ntl.1i l.togtn krrtnítrq,
§zílll:. ,:l,z i}.l!q s cgy háiorn lcr"clet l}}'ílrr}ott
:r rnrlrkrrnrbn. iíire ícJocsrldtírnl cllűnt ..l

l:iit,si, dn lnc§ lt hálo§l levelet a Naglktiptl
íl§7tl.tltiril leltetn lr,. S tlrkilr trlegtörl(illt al

trtq\, .§oda ! }{o§szcsn]lt, akí r:ddig inir§tilrir-
lL}skil(í\":l iilt r:gr! $zéketr, írrlugrotl s lidjrnr
hérilrcJ ;rrcrcsztt,tl.(, §2|c1]1tit a tlrrg.v lcr.el-
{r§tj'll{ira, }rí,t.\,itJ l .* ii\i,illiilt cg}' llníj,\1it.
}íi r:trn itlt'g? ** ri,rdt ír,,l lrr iivi)}tt!*ri,a
Naglkdl1,1i is . , , J láí. l, cillk ! [_1*},rr1, rre
bo]orrdrrzz lnti} yfjliillli is, }1oiszcrrlnl, szd{,
tiiul lllt,sl, mirl órt js ki'izllc l Az 1.1(il|ll lnt',i{
lre}]1 is vol| !(,l]llT]i i] ti!t]<ilö}.,, Ilisl llljltl
is irllirri útr ltz,:itlr nr!í cgt, ]lti íit ienr "_..
vrlqol1 vlssza Fiosszr,sulrt, dr szültlctt l }iii:
at§§acskÍtr}lbirli r.gY Ilalíszelii gilnr1,1l:tt.
§hből lesz n l}aÉ},s7.el,ít eikk l |-Ir,e;,lirr? --j<érrltztc jrln§t mtlT lt ko;rii!t Daci I.1c: ii.
l{:1t idcíigvt:lj{t.:k Iup8k(,k 1 - sz,',it Rr;.:z-
C§nnt. Itt fc|iszili :r il-itlrli,',i,-i- :iszt;i}irji !t\-
{so}]r{'} }ü\'[.l, liiht|rzrirrli 1llltilUl}iia c §Ok kijziiI
Jittttiit. s leIrjtrli" *z }l, Cs,Jlc, }i(}g_\, mit iltlik
Nli!r:§](|ip{i}lük rr firik, l]x t)fn1 ii l{issz, --
sztilt l{liilir, }Íriki,., Iicr:.tlj ]trlt h;rzzlr, "\z-
itnl Jir)5tr:(:§(}ili ttilr.rll,g l,tylii ii; g),iilliÓ7íj,Ít §

litii}t i] !ti:{\. Virr;izsl,it-, htlsszri lr<'r}ittsz-pÓliu-
szl.r§ ttli;t liir,ttlrlI i; (,s{|nTíijról liót lcvelct,
I)tlr:i J.llri llvlijIrrltir i§ n!lil, al 1rrrpíi'vágrit s
plr pilirlirlit :ltrtlr.tt i,ltltl.ürrli íekiidt n kót
lcr-tl} ]iit"ritvr.. §rrsztt ltc,]<ilrasnltutrk s c,1-

íJlv:]tlrtk ljkit, §z t:lsii rra§,v tl.lil)fi_lt,lk0rn
brilikke} irrit}rlit s szóil li kiirttkczűkdliperr:

,,Iitltlr,És N,egr ktipri i Barzaszt/rlttl ril§§-
örii]tfln a lritrtrrbcrl ít,t lerclrrck, Ánnyirrr

Őszi éfje!,öszíszél
lílT;1 : IuIÉf,s LÁseLÓ

§$g:giiltik u Cstná szívét,
a sölótség ,rír" sjvií,
ilak tött a nag} ,,ilzzi,a.:
szúz örd.ögnt,h s:ú: titt
§lríil?l. ÍÚhat rúznia,
Iullia hcll. |úllfu.
szár bo,ezorka r:(? tilnyű
uőIe aliúr üsszchányia,
IoIyóh, hűtút b,,totullil,
lígi xdlcm, l|:gií,,
rontón trbltc:n, íilni iil,
áthutut
s:úz hnlol,
sztiz ula!,
Frc ulntt
út szalad
czu lújan, aúfosoll,
xéI-botskarban jár, osor
cgérlyukh belebij,
baglyn1 bolygat, hu,f. huj, huj,
boglya-lrujba bclctúr,
.tír,.rtlr-,rtt r, sír-sxr-r:rr.
kit hrres?
uil. hrrt:s?
Iu il t sl 1, u hal: lla bt,lclc s,
kuss lúsórtet, lu:s,r, kcss, hes§"
{riss lulláhon lcng u. tiiil,
hhnény,chhr beliit yül :
íi-íii-.íű, íi-íülű,
a lál.chbcn - koram, fíi;
bof:nlgús uíi, borzulrnt,
negőriilt r.gy hir-rnulom,
I cns,vch :úgnah: irgulunt,,
ns,b [ák illüllltcft : hegydcm,
mr1llntnlbtt u Icgydcnt,
Itilört u rugy vilűg-Ptinih.
usstnnytiuttl fí,,§,§rré' b&lik,
a liiiirdög a ví:ll műurlail
t,cri lxll:nl-ert,sz nlu!l,
visítűsu err{ srair.íl,
miud,eun lóny bait .slimatal,
nern m.ilrütlt t:gy sina. toll,
a madutuh, bűrht,,
oz tlma|áh tűrén
tahar gutják sziigyükgt,
ralr_saÁ ttlvó r,ü§yiifut,
f{,llik. &lgjáá íűlíiket,
s:t,l,t,ltmut.l s:ruiiht!,
s:e, n t,sí gütl! Ó tt n yap t:!!
az _lst(ilhrz exlckcl,
#acsitnőiűl csittítgatj a,
*rn Ptat,gat j u, al.ttlt gatjn,
uer !.Úrgvon fuP, hoP, haP,

"IfulP,hoPogás
zsűh&, It,tőn rip, rap, rip,

|rof , roPelgtis:
eze_r|íle ri;cglrs ás ;olugós,
n holtuk a ttntelől
l iilüh íusjúk tünlt,lőn.
lán egy tos§;ul mrgíúíött
bűnös létek ?nrg§zökött,
a Puholbút s ott mekeg
eg,l síri :ápfog mcgelt
s szrleslalPú fagtlmeph
í/ú lrsíl,, ott lcsih,
keresih,
szúr ördögleh sxár, íia,
|ulnia hetl, fúuia

Légy résen !
Még sohasem yolt annyl alkalmad a |ótettret mlnt me, ezekb€n §

nehéz napökban ! §egíts menekűlt testvéreink _bajain_ ! Ke,
re§d fel a menekült családokat, adi ,Jtbáltazltást neklk, támogasd
őket ügyelk lntézésében, |avalk meg6rzésében. Oszd meg velük,
aml a iied l Csak így vagy méltó a c§erké3znéyre . . . Raita, mé8
ma! Vezessen a Tele[l leliió: Köteless6get ksrecek!

társaldról, írisgy lapot a Cserkészházba. (Budapbst, V., Nagy-§ánticr- ; s.tu.rt,a,vilúg,razzía:
utca 6. sz.) üzlnet'edet közvetítjük a MigyarCstrkészen-keresxül. l Őszí éiitl, őlzi szél.

a í1
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(á caerkésztud,ó*ttók ielewtikl
_ ,Pebrődy h{igníy lrt . . . Dtbrödy
trüonaüy oít , . .t címmel bomutat[uk a
Mugyar Ceerkósz au§u§ztuB 15-i számá-
ban Dobrődy hadnag$ot, a lesendáehírú
mapí},,&r lgpiilőt. a voszprénti esorkószok
tis_ztjé!, Örönrmel közöljük, hogy Deb-
rt5dy badlagy újra lo1bukka.rr-ü-- ha-gyományaÜoz hívgn * a hivaialos ha-
dijel,errtée ücséró szövogében: ,,A va-t!áezrepülö osztály kimagasló ÓredmÓ-
rlyí,nc,k eJórtisóbcrr kűl(inüscn §itűrrt vitóz

l}ebródy liyörgy har-lrragy." Kópünk rrzta Jelenet$t ábrázolja, amelyon hadtest-parancsnoka átadja Debródvuch kor-
mányzó urunk kitiíntoüését.

+
Cserkógzpóldaailris címen kiizöliük a

llag:yar cserkésa legutolsó számÉtran,ho§y &a új h,onvódüsztek avntá§án,
mlnt rangejgö, Pósfay í:áczló hadlagy.
eserkósztíszt, vk_tas kögzöntötte kor-
mányzó ürunkat. }íoat szomor,úan kell
közöInünk. hogy Pósfay hadnacy front-
szolgálatának oleö napján, 194{ szep-
tembor 15-ón Nasyvárad-tól dólre, hazá-jáért és Erdólyért vívott harcokbarr ha_
la]os sobei kapott és a magyvá.raili hadi-
kórház-ban hősi halólt batt. Á Ma.Eyar
cserkészmozgalom minden a*erkó§ze,
tígztje és fóríicserkésze büszkórr iigzte-les a példamut*ó fiatat hadnasy lrösi
emléke olőtt.

+
{_ Vórmezön meülartoút ünnops6g ke-

reÉben a l{onvédelmi Minígzter úi gze-
mÉlyliseu_ adta át * ,,Légoltalmi jel-
_vóny"-t Demóndy Miklós órszásoe he-lyettes parane§nok, országog eserkész-
lr€z€tóti§ztnok. Barátosi 'Józsof és d"r.
Nemere János országog szakvezetőknet.
Ugyanezen napon az nrazá.E más hclyénuegtartott ünnepsóRek keretéberr. még
.§zémo§ oscrké§zvezető kapta meg az
$llsmer6s Jolvényét,

+
A sz6kesíehérvárl mcrk6szek ló munksla
§zent rstván tvrÉ.rosáü ó* léiritámartáÓ-lior a azókestehórvári csorkógzek doro-

kasau kívotték rószüket a mentéel mun-
ká}rgn. kót szomtnnu vallomá§a ezerintközöljlik nentésí munkájuk történotót,Az elsö közlomény az új Fehórvár c.
újefu!_ól való, a másodikat a Fojérme-gyei Naplóból vottük át:

+
&erlr6szrolram(áopattal_ _e l6üttámaddg 6it.

szakáión
Még robbantab ua utol,só bombú,k és

az óaóbehlet rndr sürű lüst 'barí.lotta,
Pdr perc més és csend, borult a udros-
ra., YíI,kimgxtarsan rohantam fel, a pin-
<léWíl,, Fe*n a2 ud,taron baraal,mas'ltít-
lltiytg tdru,l,t além. Ií,p rnéter m,a!!as
lrinaol§ törtelt, eIÁ az uclllar hátsó felén

tilló é.pülctböL Égett aB eflész garúzs.
Bieiklire ugrottanl, és rohaitam-á tiia-
ol,tó,kért. .Áa utcón spörn3!ű ltitadnu fo-gadotú, Saertes?,éiiel, aíki,gító tűacúudk,
sűrií, füst, romok s ízzó guujtókctsáboh,
Mitttha e0!! lslhalt odrősói kereeztüLtztiguldottam aolna, romok éa tüzek
között.
_ T,íizoltóIa.ktanu a, T űzb e i el,e nt és, bieik-
l,ire, lóhaltjl,ba aiaspa.
_ Itt m,ár a t,ti,z trl,érte tetőíoktít, blín-
tl,en ,percben bel,akaphatott 0, falhol tíi-
masatotl két uagón tiizelőbe. De mtír
nem, aoltam, egyedüL, Innen is, onnűn i8
t:serkésaalc iöttels futaa" arcukon, aa el,-
$tintadg, kezükben lapcit aaíl!! aödör.Es megkeaílűtlött a. harc a rombakis ls-
tcnéuel,. És egare tőbb' *esitség érkeaett.
§aal§adatlanu| hard.tótt, a eaerkészelt, ü,
aáeet, rndsztala fel, a hd,ztatőre. Most ,m,ór
tnent a murlka és a* ernber leuuőBte a,ngers terrnészeti. clemet,

ÁIig fékeatülr, meg lsu lxissé tt, tüaet.
md,r mentiinlc toadbb, Jött a paranca:
uFutóIépésbeft, a §zabó palotúküj' Itt
aponban mdr nam ,ualt sok *egí.tség. Á
tüaet altanő aí.z é* teeskenrl,ő kíti.nudban
nem lehetett, az alsóbb Lahdsal§ ped,í{t
bíztansúgban aoltah.

Haird, toaúbb, nónca m,egdlltls. Á ltö-
a:etlcezö percban mdr egll öreg nénl kis
házihóitibó|, emeltük hi, btxtoraít, maid,
utdna egu wtisík Lakdsba hataltmth be,Itt rndr forró uolt mind,en, De m,it *zd.-
m.lt ea! Áa abtalcott, md,r ,szorgos cser-
hészkeaelo adogatiák kí a porcell,dnt.
m,dr kint uam u, ltímpa, jöu a, kdluha,
ablaleok, aitók és rohannak a ííúh to-
lldbb" § a ?aig trahü csak ct sok tn-egm,en-
tett b,tLtort ldtid,Il s legfeliebb eay Üd-
xözlérluet manilltatnak el a l,íli,o.mo* ee-
ragért, akik tndr, ,rnesvebb ega {uuitó-
haeábot tesaftelí drtal,matlanná. Még
egu-két me§nuugtató 8eó § rndr rrlllan-
nak toadbb,

8 pór píl,Ianat mú'llsa múr ltat kaménu
íiít. ugúIí út a lterí.tésen a segéttt.ká{íl-
tdsra. Ég a baramfíól és a tíía tndr a,
l,;ertbe is belekapott. S míg ltlirom. fitta tuúkokat saedí Itő, az ólból és össze-
puiilti. a gu{tlékona íaanuautt bizttls
lnelure, aild,ítt a m:dsilt, htíram, a tűt,
toaateried.ését adtolia mes. s a tdaozó
fálillmt hdrom l§önhues szempd,r kí,sérl s
mdr nllugod,tabbak, *zert aag:uonkóiulc
eg!! résztl megmenekiilt.

8 meséliem, toutibb, hogu mit csi,núl-
lak? Hogu m.enn?li könnuct_ töröIteh lc
és nennli iót tetteh? Itt 'ega padldst
oltot,tak el, ott sebesiilteh,,et sztillítanalt
s míg az egvilr pereben, lakást ürltenek
lti" a ytdtikban mdt a túztlltóItnah sertí-
teneh, s haalszor torogtaft élettsesaéta-
ben.

Az egtlih l,úngoló hózkoa behatolaa, a
feh,érneműt llopzáh hi,, Kiem,elik a sze|t-
rén3lehet, m,ilcözben őItlörnnlfi liize* lla-
ltolatdanlbok hul,\anak a rt,enttxJezetről.
Még lú,emel,ik az utalsó iégszekréflut is,
még ki,ut]taylak s a kötetkező pillanat-
ban mdr ösverlüL a hd,z. 8 egu kibon-
btízott naguar esul,titl szobaberend.ezésé-
ael lett gazdasabb, S inéll dtcaérhetnénl
toarlbb tetteiket. még zenghe,tné a toü
akdr eetig is. tle azt híszem felesleges.

Es ha azt hérdezed,, hosa kilc l}oltalt
ezek a hőslelkű filils. akkor esak apt a
feleletat haph,atod: a néatelen cserkész
iórt a ramolc ltőzött a Mgi,tá,madds tér-
zi,aal.an,os éitsa*djdn. Ál<lozalo*, köte-
lcssélret itm-erő és kereső cserkésefiúh.
akik megtantiltdk. ho!]u mannli dld,o-
zatot kell hozní. o. hazdért. Es most,
hollll sziihság talt rd,iuk m,egú,lttrik a
heluültet, Nem kéwszerből,, h,anem kl-
oás nélltül iöttek s dolgoztak károrn
nan és hórom éiiel. Áh.ol bai talt, ott
c:oltak, Itt altatta,k, ott hurealkot|,talr^
amott elgő setlélltt naujtotta'b, tnaid, ,t;i.-

flasltultak, őrködtek és dstak. rotnoi tn-
harítoll,ak és se!1l,t,ettek a íőzéslldl, eltlt-
szóoal melldlttúl:, a |u:l.uükr|.. És ho" a

légit(imadd.s sok hdrt, szenuedést és I<ii-tlalnlat oholott, tle euwittal örünméL
kell, gandolnunk a né,utetren csetkésare"
tlkó .kíngolt, höda.pette is d,icsőséiet taer-
zetl o, maguar: ií jus(ígna,h és .péld.dt mu-
tatott, nt.ert, ió nunktit aégzitt!

+ 
í'nrkasítlvy rstvún

l'lbarbrlgád tl6re t
Biport u l,éni,tfunutld* tiata|, cserlrésn-

hőseirőt,
.. Á.a u tűztöl aíld.ttos pusztitó éjtstaku
{r!;krg .leledhal.etlen nlarncl miuátn' f á-
ner,,Dur?, ;aúnuira._ Á bontbcik toruua, lri-yér.teties .robbantisu, a renüIőgéoch- ir'-lto_ll z,anéJe| a dal,nrcdtséa , ..voltuk aaonbun sok<in, akik ckkot
ae,m aesztctték cL fejtiket, Voltak miin-rlhik tttttt<ilt, ltogll mcntcni kell u neni-hctőt. Edck között aoltuk Fehérudr-di-
Ték cserkészti. önkéntcscn-" aiúbziát,
íogcs,l,ftor{lat ua, tüzcs, f i,atu.I IéLckktl.tlebizo\uí,tottúk, llou.u aulóban o ,,iómu,nku" Icatond,í,

Ott ltíttuk öket u ro.m,ok ltöBijtt poro-
aafl_. pi,tzkosan. E gaih4ndsi bnai uérz|eittt kez{:. \iPq, Du a. seemük csi!.Iottoll.noktl rnujd összcesl,eA. a. írjradt*tilttói.
..$í,c?,eu,.r!.en, ast;ndest:tt, bcsaébtck nostéLménucíhr6l, Eara.póíoaóual krlI X-i-rluzni, nlind?n apót bel,őlük:
, - Riadó utcitl. aB i,skotdk alijtt n,lijlc-lwzl.iink. Nun. értüitk rú eltlrttruhail-di*lení.. .Csqk u, sapkúttt;, úi'iááit-i-,'*írcőucscrftesltE vagvunk. Lunflh.annlcr Já-nos ker.ületí,_ ae*etíitiszt tii iet|ia' rlí 

*a

cno7ieí,r;jt í_ql9_t! _u paranc*.nőis<íltot "- Ánallltobb tiúhból hét 30-as t:iarar!Á7.
aaer u cze_l t. p illunaí:olt. utl1 l t, Ázt (ilx' iú j.l:á!Nem, .Udrlulh sehol IelsőbD I,araniaot.Ott_ d\.Itunk munhdbil. anű 'k,!tii,i,iáii
kellettützk.
- 42 ._é? csoportontban *- lolutuliu

eg!,l . lia,lihdsgzenúi" borot uátallunuruú fiú* legizg,atrmasabb élnén.vem. cg.u l.rn.p-lonl..túléneh e_loltása ltolt. Á tctő ,lkiiteg?lt a geretld,ct! Senki scm, mer! a nud-La.sra .m.en.ni, uuk alulró! lo§olsatt(ik
e1.",cdrnenutelenül a lúngukat. Ákltor ér-túrlh odd, ttli, Lunllha ntrner íőli-satclcndőuT h.obqz.ís .,nélkül lelrndszot! a íüstl,en-gcrben _uszó padlúsra, Hi ulcíwtl a ui-
Bet _aödrökben hord,ttíh e§u szotttszérirrshtizból. Röuitl hüztlet€;" ;;iail- 1á őűő;i"iiu tüpet-,

§eéles$áll,{r, balu,sBos nuatcadilcas d,ltra csoport sz,élén, Eu:uill keze alarlosán,
be_ üak póladz-uu, Á többitk me#l,íkróIa, !log11 amikor az ,,g.u.ii aiíe(táiá
htizból hord,túk ki, u bútorohut, maidnem.
eltemették a Leomló falak. Elrtt -ntaáiii
ILü rneg arról netezetes. hoau n,éotl
t|yujtóbunbát dobott ttt eusBtá" xeiiáb
ega ld.kd§bóI, még a ri,ad,ó alatt,
1- Nemcsak a lúzoltasbóL rették ki crészíilwt íöaim *- arlta ,meg u, fetail,ágo-sítúst a uiroshtiztin Latigbamm,* ,ii

ryo.91 - Butorokat h,orrltalt kö xa,pokanút ladzakból. össaesaedtéh a súesii\tehetés teherautón, a. kórkdaba szdtl,ótatttikőket, §arímrtls esetbew WJuitlttak dl,ső-
qegé1.31t. Üitsaak(ínkéllt'-pi:d,irl kgll,őern
íelfegllt;ereaae őrzik a io+ttbaelőlt ,llti-
dahat,

Közben bombakdrasullak jiinnck, FeI-
l:i,kirtosi,ttist, set]itsétlct hérnek. Őfu js
elragadtaturl beszélneh a cscrkész<,k ön-
feltildozó st:gítségéről.

Véletl.enüI tutlort nleg, h.o11y a. ucl.em
beszélgctíj fiúh mí,n.d anlt.ak az elsaint
kis 8 tagű csarortnak tagia.i, a"nelref.
,,1iharbrltlúd;' népl?t, eml,egatnck a tlú-
rosban, Nelcik nern, szcí,tníttlit,, Iw ógetí
körülö!:tüh nzőutlen!

BúesúBom.
Á fóradt arcokon rfl.orollt rsíllan, meg"

EzekbőI a. tiatal aserkészekből scfunti.
fále csapás sem. tuditl kíölni, az étet*
ketíu et, aí,dtíltt sdrrat !

Míndcn bujba,n tettrekétz. bdtar td-
xlaseai fuIaggurotsaúgnak! llaróthEmö

Á Magyar CserkószmozÉalom hlvatalos lapja, ltíeg|eleniu n""§l};í(|*u5iífá; 
f;|lT,lr," 

ltRg}ilr C§erkészmozgalonr, rt szerkesztésórt é§ ir kiádá§ért

A lttagyar Cggrké*z előfilctétl ára,í,50 pengő. (Egy összegben küldendő be!) Yállalatoknak, jogi rzemélyekrrek tgy
óvre ilO pen3ö. §gyes szdm áre §0 flllér"



Tiszto§osgün&, cctgzolgossu nh !
,,Kisebb dreaés lcöaetheaatt be! Jelleg*ctes na{laképűs-

köd,ét u saólsdl,auatdsba,m. Á ,,Ueköaetkerili' súluos, tiltaldban
komor képaetet 'ébresztő szó: beköaetltezúh a werencaétl,enaég,
a adlsó,g * leglobb esetben. egy gyökeres, a ilalgok uel,ejüg
h,ató utiltoaús. (üz twdr Leket lwd,aező ís!) Áautdn jó ep a apó
arra, hogg elbeeaéléaünhe,t fordulatosad tegue: ,,S a parnoh
úr íed,dése nyanldn beltöae.theg,dtt a ,csoda: reet Písta öcsénk-
ből, az örs buagó tania tratt," Csak éppen arra aF egare neln
oaló ea aa íge, kog,y ki,sebb kord,ere!ű üa!]u nem, meglapetés-
saerű esernénuekat mondiunk el uel"e! ,,Kitebb áreséa történt''
oagg éylpenséggel,,,kí*abb áreeéa uol,t" Mkkal, iobban megteszí!

Pllútlty Györsy

ÜSÜKLOGYÁKO&LÁT
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,.,.l}a\g, Tóní őrlluezctö. .nérgal,ödac: *"Rettenetet ez a so-r,íi,tik, Olgan ritbd,n tiWok ,.gimaa mátletÍ,- iőbu e§lt teae i,s
k er ea z tül m,ehet közt e! ek. ( Eelre s atülÁ,ó-pi,j'' 

- - "

,l
Á laníló_a törtehről nlagyu.rriz.
-^!u"long,d, meg nekem, Suta Sa

.\
.l\/ |
í1é{0a.

^ -^!{onPd ryrg nei"*,
EOu féI, sdrgadlnnuét- lrlaa;i:W#ú#;Wf Y;,i,ffi!:ű,#ili;!,:l,tltilasztan,{id,?

Tanűtó: - §au,m6,y ,,sr.ou
húromneguetl töt

Suta §anaí, Itnert nem apérete*i'a áarsa{líinűét.

%egmond,ta.tn, halr:u a

util,asat1ltl,d,rn, For_rás Nyo_mdal M6lntézet és Kiadóvállalat i..T. métynyomár*,
Budapelt, Y|l, Dohány.utca 12. Felelős vezetö l Molhái |óesef

Ml ndcnütl kgllrmcrcbb, h r vd0nk rr
ORlON HÖPALACK

§ZÁMTÁNÓRÁN

$unrfr, ?-clKóRlArÁvÉ
Mindennapi kávénkban naponta asetalunkra kerül,
nem árt tehát, ha megismerJük magát a növén7t
is s foglalkozunk annak termelésével.-Mlért moná-
Juk, hogy aranyat ér a gazdának a cikórla ? Mert

A clKÓRnTERMELÉSE A GAZDÁNAK
M|NDENKOR HASZNOT HAJTOTT

TERMELJÜNK TEHÁT clKÓRlÁT!

,§rg,ntff' §űfulén auilmíhpft, &l.
TERMELÉSt OSZTÁLYA
BUDAPEST l13, PosTAFlÓK 5.

A cikórla veté§éhez a v€tómagot mérsékelt áron
adJuk, vetógépet és vetőembert dí|mentesen kül-
dünk. Megmunkáló szerszámok köfcsönadásával ls
lgyekzünk segíteni azon a gazdán, aklnek arra
szüksége van, llletve, akl ilyent tőlünk kér.

frínqftcpez,z*n



R EJTYÉNYEK
ó hcl§es megoldásokat a követ-

Jrezri cimre küldjéteh:,,-uu8},ur
Cserkész" fcltvén}-e. Budapest, V..
Ilag1-56u4o"-,rtca 6. §e á jutalotil
haszonlcsóse snrkallon a mcgíeJtó.
seknél. Az biztos: ha §zor8nlmn§
vagy és me§érdemlBü meg i6 íogod
kapnl t

Bebütlést hat{rldó ; 1944 okt. 15.

Al l9,|4. 3tGpt. l3.1 Ma8yer
Crcrkérz ro|wónyelnek helyct

métféité§é |
1, 1-!. §ólcsey Ferenc, §. ,Re-

ricahy Gyula. {*5. üzuczor 6er-
*cly, 6. Iinla§stt Bátíni. 7*E. Ki§íA-
lq{iy Károly. §-l0. Ps!óíi §ándor,
ll*12. Árany János.

l, víd,
3.88§

§8
8
8
,i

HlLYEN NóTA?

Tt
{

l

6::

ii\:"}t\

!i,:it.",,.

(A ,,l0l, Ma3yar n€pdeln' is kötli.)
íc]sjÁd§ ?U1-1t Árulrós n|:ai|

lííi0
,l. K§ró, madór. daru, hgbár.

}apa. lakó.
6. vlr§dnte§ gorok; l, *{z enrber

tr{*édiájtt. 16. LÁnc. 1?, lleí{alad,
1{., BiÍln, 1ri. Erkcl. zli, §ikóí. 2l"
Kinotl. }2, Kz, 33. Sa" 25, Néterek.
2E, Zlaynrá. 31. Árn}, 32.. l-el{tók,
íli}, lnas" 31, Gör, &5, ott, 3{i. §áp.
}lt. Cs, i}9, .{,nic, ,l1. YYY, ,'3. I"oir,
t{l. o]tulmaz. {7ta, §trnéren*, ^t$,
Espen<la. il. Bán_vá§r, §5. íl§, í6.
Álku. ö§. Med$e. 6tl. Erkel, 61. Ta.
t|2, §e, &l. GAií. óti. Elnnlój, 6$.
AIsg. ?t. Paul. ?2. §di" 73, Nézó"
7l, ár9d. 76, Kátrálly. 79. ZYíú, §l.
Rif, 82. Bclte[cer, 83. 0lí.

Fű**ől***t "orot! l. :llq{nagyobb
magyur. !. Zjr. 3. Enk; ú, Mecseir.
5. }:nl. {i, Reszket. 7, Tsi. 8. Ra-
kontiny. $, nté. ttl. Gsrsron,1l.
Éd. l!. Irinyi. r3. .lln. 1,1. Jíó. 15
:trrtlrÁssy (;yuli Eróí. !2. l{ellemcs.
2{.,{lkalmas, xti^ Érö. 27, Garrrl.
2{t. Ntt 3t}, Rac. !5, 0il, if. Poc".ít|. NnÉr,várad.,{l. lrp. {2. Yrn.
t"í, Ir{alntazz. .t5. Ru, .l?, "tsz(u},l}t. Loöoqú. 50, .{dy Endrc. ó2. Át,.
.i3. Nd. j.l. Áe . ,.l7, Lh. ö8. lie.
tít, Telkd. 63. Ejnyc. őit. Ipcr, ü?,
}§ett. 6x. Liún. 70. Lór.il, 7.5, fii, ??.
;{].7tl. Níi.8l),.{l.

í. MtcYÁll FnLTALÁLóX
,l. Ki találtn íel a ülálhirü tor.

zióiníaát?
2, Melyik ve$yésrün} .talli}la í8la íosríoros gyújtót?
3. Ki találtá íel ar ellrktromlg-

ne§cÉ $ótoít és e dina.mfulektro-
m*sgópct?

l. Ilogy, lrlvját a lóelemképzó
mdg ma ls Éló feltalálóidl?

5, Ki az s lcllalátó, ali a három.
íári§ú vá§ütl rgndszcrt tálált3 íel?

6. kl találta íel a srkkozó és
hesiélógép€t?

?, Metyjlr leltalütón} }aDott No-
bcl-díjat a latód§uílor*- í€l(edc.
zé§ééít?

E, Ki sz a két íeltaláló, Akit il
gyor§lávlrÓírép€l lalálták íel?

tl. Kí találtn íel n Tetelon Hlr-
mondól?

ll. Jd§l{A, NE l)lc§cxnl}Jl
Jólkt barátur* rrzzal dieseksrik,

ho$sh:* n+vttle.k és llhhelr,ének
ltctüit nrÁs sorrendbe r§tjuk, mcg-
turljuk lecndv losl*lki,zásit, }iéz-
rüh csrtk il néyii-{!ct:

PÁliY JÓsl{.{,
Tahi.

{. KÁ{,§x,{Rl§{;ó§ tlT.{R{}N

B€küld{e: X§túc§ l,Ss:ló. Sotr.{in
A ,,C§"-Mi leiirrdulyr az ,,§Z'"-rE

köss§k örszc e beiúlr{,l riíay, hogy
körben mlnrii* a ,.CSLRKÉSZ"
§rót ].9r}iu}, líelyit tz az dtvonal?

§. KEnE§zTnElTvÉilY
Vlr*rlolc* soro!: 1, talyar hür,.tl íuhót f.cralt Hüo)r.tl Jínor-

rrl. ér líy élcle lclóldozthível mcn.
l?ltc rútl, 11. Az év e{y ldósralra,
§meiyct lrülóró§en }ihasf,nálna} va-
lamiJygn célrr. 12. §zrel Jrtd6djkaz una]om. 12lb. Folvedét. n*v-
clóvtl, tg. §r. H. t{. Srentkép a
*órögkeletlckrtól, Pl. oroszokrráL
16. Irne. t7. Vi§§zir: igen eglszerú
szcrszám, 18. Istállóba t*sdt az ál-
l8lok alá. rs. üdY§zlésy - lalinul.
2tt. Kutyaíajte. 2e. vlret ad az ól-
ieto&nak 23. Pes|}örnyé}l hegy.
?"t, Fg, vjr*gjábó} §yóeflsál }é§rl-

térlek. ,.r, 1'|i§€lt !l]rrti, ri. Törük
né\,, :rI, Ilr ;li:tri]_.,-rc,,só r*sz,'jl, Jllltl1 .1: .\;,ln,rs hclírk. 1]3"
Yisszr: krilllila (:húá,thibii\:nl,
lrl, (irrda;úti ÉéD. íJ5, §lc itur
cú,,,,,,3;.,|z úsejn]i és Z&lilt
kí]zirtt }eío}!,t honfo*lal$slori itk&
ret szitrhell,c, 39, Önf€lóldoró jüra-

íyar vllézt etl xárolf l|óbert cryl*
hadióralábnn fuhót csÉíélt s tl-
ráltycl. hoÉy rrl nregoentBülht*rcn.

Füalől*re§ §crol: 1. Város Pest
!ármcgyéboú. ?, A §oortoló önÍcj.
lesztése. $. Ilgsztros rurnr, .{, §z§-

mdllc§ r}i§lili§,.'i. K{s. il. 1-r,:r, a
vf.H4rt: b]lttrr.rslii*, ?, ;! l)un:t rarl-
l.iklol,r,ójrr. s. l'jtrlen úfiri, lt. {.)i,ij-
]to§!,ó tilrrsall, 1ll. §ZüYlíli*{c!ünk
ilad4r§jg. 1;]. -lly*n s tr. it:. s,i-
}áiji §&lt 1,izta.t}, 1t, !lö}:í-rz{r,l;zt-
relds :lil§tdövc], l§. szúlű. 2t, §;-.r-
§rn: tefuráYli §zá§tíJal r,i peFirrlsi.
Yl, lnolrsz,l{i (i.,zllák }íl{ifiB,iji
üuztl.isáln. 2J, liltrt11,1lr .t ].irrni

. 3i T.|lli,J!t 1,i!tr. 2]i,
l.trkóltúy, 3r1 1]i,tl: l(§f .i7 lt!ó3
szirlönnlr- i]3, leslti.sa. 3t. l:rz, :y).
§eíö, },itités szr,íioi. j.! li!=tóió.
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