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KöZÉLEDIK A KARÁcSoNy,
egyre többet gondolunk a szép szent napokra: vakáclóra, karácsonyi aJándékra, slent

estére, betlehemi csodá|atos éjszakára. Átllunk oda lélekben a karácsonyfa alá, képzel|ük

et a szent estét úgy, amint legszebb emlékeinkben él és amint a legtöbb cserkész ott-

honában talán még,ma is, ezekben a nehéz időkben, - hiszen a szülől szeretet olyan

leleményes, még a lehetetlent is lehetóvé teszi ! - többé-kevésbbé lenni szokott.

Ott a család apia|a-nagyja a karácsonyfa gyertyálnak fényében. Öröm mlnden

arcon. Az aprók ujjonganak a játékokon, a nagyobbak boldogan lapozzák az ú| köny-

vet, a szülők szelid mosolygással gyönyörködnek a gyermekek örömében, Meleg, barát-

ságos otthon, mindenkinek telJesült valami kedves vágya. Egy órára legalább a boldogság,

a békesség visszfénye az arcokon.

Ugyan melyik gyermeknek jut az eszébe, hogy van itt két ember, akik ezt a

szép estét hosszú hetek, hónapok (valólában egész életük !) munkájával kószítették elő,

akiknek"szelíd mosolya, nyugodt mozdulatai mögött gondban töltött álmatlan éjszakák és nem e$/§zer erőn felüll

munkában telt nappalok búJnak meg. Kl veszi észre az édesapa szemei körül az ú1 karikákat, fején a tavaly óta meg-

szaporodott szürke ha|szálakat ? Ki veszi és/re az, édesanyának hidegvíztől cserepes, lúgtól összemart, vagy §ütés közben

összeégetett kezét, melyitek gondol arra, hogy az összeszurkált mutatóujj a ti §zvetteretek, va&/ meleg kesztyűtök
,kötő-, vagy horgolótütének nyoma. Melyitek pillantott bele abba a kis kockás füzetbe, amely fölé sok éJ|el, gok órán

át hatolt az a két fáradt feJ, hogy addlg számol;on, szorozzon és kivonjon, míg mégis csak kijön belöle az a vágyva-vágyott

valami, amlt most olyan mege!égedetten nézegettek. Melyitek vette már észre, hogy édesanyátok flnom keze hogyan

reril€§r mlkor a teáscsészét felétek nyujtja, hogy mllyen furcsán, erőlködve lép, mikor a mákos-diós patkós tálat behozza.

Mert aki mlndezt látja, tud;a, észreyette, az a flú nagykorú, ha mindjárt elsös is. aki pedig mlnderre még

sohase gondolt, az klskorú gyerek akkor is, ha már tíz éve öregcserkérz és régesrég |ól fizetett főmérnök egy gyár-

ban. S aki látja, tud|a, észrevette, annak szívében kivirágzik és növekedésbe fog az a részvétteller, segítö é9 kegyeletes

szeretet, amit az Ur Jézus, a gyermek, a fiú érezhetett ist€ni anyJával szemben. Ez a szeretet nem marad magános,

elszigetelt érzés, ma8ától terjed ki, magától zár szívébe előbb minden édesanyát, aztán mlndenklt, akl áldozatos, aki

másokért magáról megfeledkező, aztán mindenkit, aki gyenge, fáradt és szenvedó és végül mlndenklt, akl ember.

A szeretet pedlg találékony. Aklben él, annak nem kell mondanl, mit tetyent hol fo3|on hozzá a segítéshez.

Az nem fog olyan helyen belelábatlankodni a munkákba, ahol ugysem segíthet, de meg fog|a találnl a módJát, hogy

okosan, leleményesen, cserkészmódra beáll|on a karácsony angyalal közé éppen ott, aho| őrá van szükség, éppen Úgy,

ahogyan ő _ az ő tehetségével, ügyességével, rendelkezésére álló eszközelvel .- segíteni tud. Akl cscrkész, g hetekkel

karácsony előtt körüln éz mőr, mata, va8}, testvérelvel, órsével, ra!ával közösen : hol vár rá|uk Jézut, mllyen

szegény gyereknek, éhező családnak, magányos szotgálónak képében. És ha megvan a cél, a karácsonyl szent had|árat

célpontJa, akkor ügyes cserkész felében harnar kész a hadlterv is : mlt mlból, hogyan, mlkor stb. Akl cserkész, annak

számára a kerácoony legelrősorban ezt jelenti : itt a nagy é§ §zent alkalom, a laglzebb alkalom, iót tonni,
többet, szebbet, édesobbet, mint máskor. Amlkor a ló munka, szép és szent munka ig lesz, lnkább, mlnt mágkor.

Fiúk ! A §zente§te közeledlk, Jézus szeme raJtatok: |ó munkát ! slK §ÁNDoR
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Még a Jarnboreen kötöti őszinte batátságok eretlrrtérr.yt>

ként tíz magyar cserkésznek sikerült kijutni (sok-sok taka-
rékoskodás és készülóttés után) Angliába. §rről aa érdekes
{rtről két értékes beszámolót is kapott a Magyar Cserkész.
Mind a kettó hosszú ós részletes, nriért is a maguk egészében
nem tudjuk leközölni, vi§zont választani sem lehet közülük,
mert két egészen kiilönbözö egyéniség más és más érdekesei
tud adni. Ezórt határoztunk úgy. hogy párhuzamo§an &

legjellemzőbb réseeket bozzuk,
,l

Jítl. 2_án éjjel 11 órakor kis csapat cserkósz ó§ na§y
csapat papa, Tlr&ma gyülekezett a Keletl pályaudvaron.
ízgatott várakozás. nagyarányir beintrtatkozás. elhelyez-

;ra

kedós s végre kigörclul a r.onat az úvegcsarltokból, }/34,kor
magyár határ. vámr.izsgálat. de nem is volt komoly, hiszen
cserkészek vagyunk. Bécsben csak pénzváltásra tudtuk a
várakozó itlöt felbasználni. Linzig gl,önl,örű r,idéken visz
az trtrtnk. Két, mozdon1, is húz, rnivel nehéz az a sok cserkész,
hát még hegynek íölfelé. Fénl-képőrület szállja meg a tár-
saságot, minden második kilométert leíén5képez a rohaníl
vonat ablakáttól, Passau nemet határ, még a vasúti rnunká-
sok, ivóvizts kannáján is ..Hackenkreuz", A német portó
igerr olcsó, irunk hát haza. Hajnalban Köln. Jó darabig
láthatjuk a gyön},,örü kölni dómot. De továbbroharrás
I}elgiumba, Bruxelles }i9-kor. artán kót óra mulva a

tengerpart ; Ostende, Körülbelüi 3 órás kellemes hajó{tt
rrt,án nregpillantottuk az angol sziget fehórsziklás pardját,

Dólután 4 órakor beíutottunk a londoni victorla
§tationra. Az engol cserkészszővetség kikiildöttei és bará-
taírrk vártak. Innen kezdve utunk szétválik. a magyar
fi{tk szétseéledtek Ang}iába.

Erdélgi Ferenc.

A látogatót t onOonUa,i elóször a nagy forgalorn
kápráztatja el, a,z emeletes autóbuszok, g;,önyörű autök,
a vagonnagyságú [elrer- és cégautók három-négy sorban
traladnak. E rettenetes forgalom felett a rendór, a londoniak
közkedvett,bobby"-ja korlátlan hatalornmal rendelkeziJ<.
Egy, kózmozclulatára megáll az egész forgalom. F-iatal.
intelligens emberek, főjelletnvonásuk az udvariasság, Nagyrrn
sok helyen aeonban nincs ls rendór, a járművesek a jetző-
lámpára vannak bízva, de nincs az a pénz, amiért angol
ember áthajtana a tiloson. Ahol nagyon íorgalmas qz utea,
ott aluljárókon lehet átjutní a másik oldalra.

Éatalmas íöldalatti vas{rthálózat van, & hét vasrlt-
társaság vonalain csak térkép segítségóvel lehet eligazodni,
Egymás felett, különböző magasságokban is futnak vasutak.
behálózzák egész Lonrlont. Liftek, noególépcsők vezetnek
hozzájuk.

A nagy íorgalorn mellett különőson hat a munka-
nélküllek pénzkeresóse. Egy utcán öt-hat zenészt is lehet
látnl, sokszor egész aenekarok játszanak, máshol íest6k
a járdaköveire festenek, sokszor nagyon szép képeket.
Ezek nrínd meg tudnak élnl az adakozók készségéből,
Éppen igy a gyüjtőnapokon mlnden járókelő adakozü.

ilii:l?l
:i]iriiiint
l',]i'.'.
'':.l,.,:_r

Lovasőrsé6a londoni'Whitehall
e16tt.
1Ettlélgi
|elv.)
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Sok atrtomata van, bólyeg, cigaretta, a íöldalatti jegy,- Nagy ós fenségcs program a Szent Pál székesegyház
váltása, sőt rnirrdenfóle játék-autottlata. megtekintése, 'több mint kdt óra hosszat járkáltam a

Rengeteg a látnivaló Lotr<lonban, két hót sem elég rentek ternplomban, gyönyörű az oltár, a faragott kó_
megi§mcrni. Nelrr akarom ntost nevezetességeil. rószletesen rus és a nrögötte lcvő apsis. A templorn telc van hősl
leirni, csak megenrlítcnt a Th€nrze-parti dokkokat ógnek- cnrlóktáblákkal. Nelson, Wellington, Gordon tábornok
mertlclő tlaruikkal, a királyi palotát, a l3uckingham-Palácle-t itt rryugszanak a krlptában, Felmentern a kupo_
festői örségvállásával. piros zubbortyos, fekete szőrkucsmás lába is, a kívül futó körfolyosókra, Lz utcán az
gárdistáival (de azért
a rni szemünkben kü-
lönb a magyar). Az-
tán a ljank-LereL az
angol Nemaeti bank-
kal, Fleet street a
hatalmas ujságpalo-
tákkal, a Traíalgar-
teret, mely egyike a

legszebbeknek a vi-
lágon, a Westmins-
ter Abbeyt, Anglia
'\\alhalláját, ahol az
angol nagyságok sír-
enrlékei zsitfolásig
nregtöltik a falakat
és padozatot.

Or:, Ferettc.

aulóbuszok innen
kis piros legyek-
nek látszanak. Még
tovább menve egy,

szűk, vasrácsos nyl-
tott fülkébe éreh,
360 lábra Lontlon fe-
lett, a legmagasabb
ponton, Igazán
örülök, ltogy ide íel-
jöttent. tr!ill1ett klcsi
ís az ,cmber és mé-

9.'§ mllyett maga$a
kell |eljörutie, hogll
ilgen kicsittek lát-
áassc magót ! Mi-
lgen klcsittek l(lthatia
akkor Islen l E. F..

(FolytÍltJuk.)A kts gárda zenekaril. ( I:}rtélgi 1t. |elo.)

Cfirísíian .I§nuel§err lr.o,rúc§orryrr
Christian Knudsen, a Sirályok segédörsvezetője, titok-

zatos arccal közeJeclett éclesanljálroz.
-* Anyukám, monrlanék valarnit. Dc ígérd tnes,

hogy beleegyezel a kérésembe.
A manta felnézett a romlásnak indult, haj<lan erős

nadrágról, amit éppen nélnikép használható állapotba
igyekezett hozni s mosolyogva válaszolt:

-*- Tuclott Chrlst, hogy én nem ellenzem, ha jót akarsz,
dc olőre nem ígórek seínrnit.

-* Anyuka, biztos vagyok benne, hogy beleegyezel,
Az örsünk jótett versenyt tart most karácsony előtt, hog1,
nrelylkünk tud több jót tenni. És én mara azt találtam ki,
hogy elmegyek a városí kórházba. Tudod, mikor kót éve
benn íokücltem, volt ott esy fiít. akit soha nem látogatott
meg senki. IÍs tutlocl, ő olyan szomodr volt lnlkor látta,
hogy a többiekhez rnindtg jön valaki, hozzá senki.

Én rnost arra gondoltarn, hogy azokból a dolgokból,
amit a Mikulás hozott, készítek egy kis csomagot s el-
rnegyek a kórházba. S ha lesz ott valaki, aklt senki sem
láto6atott meg, azzal elboszélgetek kissé és neki adom a
c§omagot. Tutlod, nem ís a versenyt skarom tnegnyerni,
őe azt hi§zem, igen nagy örömet fogok nekí szerezni. Ugy-e
beleegyezel, anyukám ?

Knudsen mama mosolyogva nézett Christ kipirult
arcába s igent lntett a fejével.

"* Nagyszerü, marna * mtndJárt készülök is.
A szekrényból ogy-kettőre előkertiltek a Mlkulás aján-

dékai: naranc§, füge, csokoládé, alma.
Chrlst csornagoláshoz látott.
A rnama fel-íel piüantott a munkában lévó nadrágról

s mosolyogva nézte sürgölődó fiát. Hogy ragyog az atca, . .
Hogy csillog a szeme.

Mtndig jó ftír volt, de mlóta cserkész, különöson öröm
ninden cselekedete. Most ls seerény kts aJándékát akarja
mással megosztani. Pedig idén különösen keveset kapott.
Sajnos, nem lehetett többet. A papa hónapok óta alig-alig
keres s bizony, kerülgettk a gondok a házuk táJát.

És mi lesz később ? Mi lesz Christ áltnaival ; hogy
gépészmérnök legyen. Ha így megy tovább, Jövóre mór
nem is folytathatja a tanulást, kénytelen losz íJ ls valami' nrunka után nézni.

I(nrrdsen manla egy reJtett könnyet törölt ki szeme
sarkából, aztán inkább csak befelé íelsóhajtott.

-.. Csak egy kicsit segítene m€8 bennünkat az Isten , . .

közberr christ elkészült s kezet csókolt a mamának.
Édesanyja végigsimogatta szőke, buksi fejét éo mosolyogva
mondta:

..- Menj kis fiacskárn és vlgyázz magadra.
Christ lelkendezve robogott le a lépceőn. A mama

pedig ítjra a szakadt nadrág varrásához látott. . .

A Városi kórház Uey;l.tu, orvosánál jolentkezett
Chrlst.

.-- Doktor ílr kérern, legyen olyan jó, mondja meg,
van-e a beteg fi{tk között valaki, akit nem szoktak meg-
látogatnl ?

A doktor mo'solyogva nézett a nfiltsze.mü c§erké§zre :* ,,Mlért akarod tudnl, ítatal barátocgkám ?"
.* Tetszik tudni doktor úr, ón gondolom, hogy mtlyen

szomortl lehet, ha valaki kórlrázban'íoksd& és ntncs senki,
aki meglátogatná, aki érdektódne, hogyan van, ekí néha-
néha valami kis aprósággal meglopnó c ón azórt löttern,
hogyha van valakl tlyen, mo$ótoga§sam, Tnlán örömet
tudok így szereeni valakinek.

- Nagyon derék fi(r vagy. De {tgy tudom, lntnden
íiir szokott b6ven látogatókat kapni. . .

Christ arca elszomorodott. Olyan szépon képzelte el
az egé8aeL s lme, nem slkerült.

.d doktor gondolkodva nézett a íirl glkomolyodott
arcára s aztán megszólalt !

=- 
És föltétlenül szükséger, ho3y tltl legyen, aklt meg

akariz látogatnt ? Más nerri lónnilO r
Chrtst kapott a szón. Talán nlncs vsszve mlnden.
.* De igen. De mégls úgy gondoltam. . .
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-- §gr,, hct.e lroztak be egy
az utcán. t.így látszik, teljesen
eldtlig nem volt nála senki. Ila
gatni, semtni kifogásorn cllene.

"-- Nag1,on szeretném.
Az orvos az éppen belépő nóvérlrez fordult:
-- l\íária rrővér I Legyen szíves a kis baráttimat a

hatosba kalauzolni az öteg ítrhtlz.
Christ rnclghajolt s

nregirrdult a nővtrr után.,.
*

Karl Jens Larsen a
különc etnberek közé szá,
mított. Mióta feleségét és
fiát eltemette, nem érde-
kelte senki és §emmi.
Gyárába is csak nagyritkán
tette be a lábát. Néha
hetekig nem tutltak róla
semmit. llyenkor rend-
szerint kis birtokára me-
nekült a városi zajból s
ott tőltiittc iclejét a két
kis sírhalom mellett.

Eleinte nrikor így el-
tűnt, nóg láza§an kcres-
ték, de ]assan hozzászok-
takadologhozsnem
aggódtali í,rte.

Néhány napja ismét
nenl tudtak róla semmit.
Peclig ezúttal nem a meg-
szokott kiráncltrlásort volt.

Egy tlélután rosszul
lett a7. rrtcán s rnentők

,-- 'lurlocl, anyultá,tn, cliísziir jtibllart szclre tLeltlt voltra,
lra egy olyan liút talílltalrr voltra, nlirtt, iln, <lc ntost. rnégis
jobban szeretern íg.y.

'l'utlo<l, annak öriitök lcgjobban, hogy tll(íször olyarr
nlorco§an, rosszkcdvűcn ,bcszéigetett vtllcnl. l)c. hog_rl a2
ajándékoL átadl.aur, l,<tlzrleLt nrtlgvitllozrri.

Talán nagyort szereti it t,soko]átltit ?
vóí!c anyuka lruncttl rrlrlsolygással.

- l,chct. I)e ncnl
tlvelt belőle. Aztán a vé-
gén egószerr össztlbarátkoz,
turrk s Incgkér(lezte, ttogy
cljövdk-c mítsl(or is. Ús órr
nlegJgér|(ltn Ircki, Ugy-",
elcltr€íetlsz ?

--- Szívesen kisfiam"
-- tis tnonrlcl anyu-

kátn, igen szópcn kértek,
meghívhatnátn hozzánk
]iarácson.v cstórtl ? Tuttott.
néháIry nap tnrrh,ir kijiihet
a kórházllíll s én szeret-
nént, ltit a ktrrácsony estó|
rrálunli tiill,htlttré.

A nlanta ,kis gontiol-
koiiás uLlrrr ltrosolyogvir
r,á]aszolt :

- Hír,tl nicg Chríst,.
I{a szeginl,ck vag5.rrnk is,
t,nn3,,it nregtehetiinli,

+

Karl Jens l_zirscn tü-
re]mctlcnül ltstc ,\7- óra-
mu[atút. \ctrtsrrkára jiitl
a kis barátja. }Icgsze-

idősebb urat. Ros§zul lett
egyetlülá|ló enlber, r,nert

e§etlog nreg akarnác{ láto-

Abog}, az ajálttltíkot átlrtltiltlt

szállítotlák btl a városi kórházba. ]líikor magához térl
§ megttldta, rni történt, szinte örült a dolognak. Nevét
neln árulta el, nem üzent senkinek. Most még jobban ter-
hére lennének az emberek. Pedíg ő nyugalmat akar,
csak nytrgalmat,

S egyik clélutátr mégis avval jörr bc }íária nővér,
hogy valaki ktlresi.

A nyomára jöttek volna ?
Bosszúsatr nézett az ajtó felé.
I1gy cse,t,kósz lépett be rajta, rrrosolyogva . , .

rette az érlelme s. kcrlves fiítt. Llalott érzései nteg-
mozdultak s úgy órozte, lrogy a lrosszú óvelk bitnata, céi-
tirlansága kezd lassan cItűnni.

A karácsonyra szóIó }ueghívást örörnrrrcl elfogatlta.
, . , És hosszít csztcntlők óta <:z vo]t az clső karácsolry-

e§léje, amikor megelégeclett bolilogságoL órzeLt"

A nyáron talirlktlzlatrt rlt,,ri*tinn Iitrtttlscntrt,l. },1ini a

,,[,arsen"-míívek vtlzt,tíi 1tjmórnöke,iárt I3udapcsten.
A Sirály,ok jótett versenl,ét íi nl.,crtcr ,iiío, 

"rurr.r,

Lerzél lrollarrdiárról
\{int isnterctes, az 1937, évi Jarnboreet Hollarrdiában

fogják ntegtartani. Hog}, a lrollan<lok milyen szívesen
fogják látni a táborban az előző Jamboree házígazdáiL -,-
a magyarokat, - arra jellemző ez az angolnyelvű levél,
amelyet cgy tlc,breceni cserkész kapott amszterdami barát-
jától:

kedues cserkésztestuérem !
Isnút hábotús lirek keringenek a leaegőben: ezért irok

mo.sl Neked s kérem, hogg leuelemet fordítsd le és oluasd fel
csapatod ualamenngí cserkésze előtt.

1933-ban kedues szüleim megengedték, hogg résztueggek
a gödöIlői Jantboreen.

Csak két hetet töilöttem Maggarorsztigon, de azalalt ct

kéi hi:t alatt rengeteget tanultam: megismertem a maggat népet.
Tí a uilúghtihorú ulán nagg igazsdgtalanságot szenued-

letek. Joggal és büszkén emelítek |el ellene szauatokat, de
egytlltal példút is adtok az egés: aikignak ara: hogaan
kell a megpróbdltatúsban uíselkedni, A Jamborem pedig
megmutattátok, hogg Maggarorszdg akarja a békét. Gödöllőn
nem egaszer láttam, hogy eggmússal ellenséges ?iszonaben

tjlőországok liai mosolgogua ltezet szorítoltttk. ,4"ztitu ill ltul-
tandiúban úgp1 eniqttiük a. maggarokal, tninl a ió t:scrlttlszek
nemretél.

Most azottbarl r:agll örőtnhírt ielelúe,k, takilt nár hut,
lottút is róla : szerdettel nrcghíulak minrlnllúittlolcat az 193i,i
Jamboreera, amell1et llollandia |ag megrendczní, AzI |ogotl
monrlani : sokba kerüI az ulaltis, ninas péllzelelt, Erte csak
azt |eletem: 1!)33-batt résr,tuelt a gödöllői Jqmboreelt eg!] me{l-
Iehetősen szegéng íiúkból c|lló amszterdatni csapat, nind.összt:
kctlen maradtak otthon.

Két éuig minden íillérüket |élretettélt, Nagg úldozatbu
került, de eljutottak Gödöllőre, Ar pedig megérl mütdett últlll-
zatot.

Remélem, hogy 1937-ben müvlttgújatokkcll kezet szoríl.,
hatunk s annak a Holltttttliúnak neuéheno antelget attttgi
§zolos bardtí kapcsolat |űz Maggatországltozo üren.em Ti-
néktek a Gödöllőtt tanult maggql szóual :

Víszont.látást,a (utdna hét |elkiciltóiel )-
Amslerdam, 1935 nov, 1l. Reitt Kleinpool,

cserkészsegédtiszt,

A C s erké szszö v e tsé g O,rszágos E}nöksége ezuton kiván milden_,:tqy_T:r_.rkészrrek
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ltlröt cott saú tdüg glrbptl oz lrtöpl§ealklr§ rca6uyhnlr'!
,bulrur (u {úrítü§á serrlült Ltrrkó) a vilaBúrlreli, ll kolntíkrl§ stlgilí3k
íelfiitllzi*év*l u l,itlámok halalmas ura-lftsz, Munhírlrlt foHin flhüi,
a{óDekst hajt*t vetük. órtási'töldalstti rnunlrattlepulret óptt, hih§tet-
Ícó trösóxü- :iranríejlósztőkkel. Foúedezik il lóIhót§tlcn, óBltátctler}.
átlöhotclren Éabufitírt, Gvá,rtanak lrr,lőlc kozmiktIs §u!],trilk hüjtDttil
repiilőgópekcÉ, c,sodálrttoJ gzerkezetü. hiztos.'árásri, Okáf *,!,6r+k, á_lt'tl
is'vcz.áiÉctö liutókat. l'ercentorukkat rnlnácrtt'Ir(,, az rilIcmíúrflrrk
tltkos szn}rúiba i3 ud?rlótnrtk, 1- §our<lni diá}i{rkb,il vál§i?tjll kí nrunkt,
társ&it, * /\ }IaÉyar Cserkész*z'övetsóg sf}titseÉével nlcgalilkJtiítk
*ili*iradseref;et, rnóijye] t{agv_Magyaiur§;áB li}üstiódíttr§ár;r intlulnrrk.
,t'-ú"iina,rr;?, i lnrjldttoii"vélli'lí van. riiuiáintrtk clsii rósr.ében u
nvolIlorrat- veszik ícl a küzrielrnat. llc*vásáeo}jllt;r íőv:tros nyomnf,
tilepr'it. Íult':get!k űkel,. "" Uj rnrrnkatóep§két áll(tanJk íel, fiZt.k[,t,l
inin',tii,r ,lolgiizni fikaio magvei, munknt'kap. .*', A nrij§odik hldjór,rt
íotiik rrrust'i Á Ní{} §zor,Ó'tiÉlirokbejelfrnti}, lrogl, , ntivcl évt,k^rIl

kcicserOl hiálra váriirk az igaiiácre j . nragirk re*zik heztiklre Mir"
g$rrrorszá6 soririt s *z clcsat"oÜ tírül*tekut vísszr v*szih: ,*- űs{,nku,
}ii*gyarori}ágot bskóritik ,;g.iboíit-kéritó§§e}" s ez;ül ultirik agt, ltoíay-
hd;lüják ]- :rroo seniii"ieú omt*., lenl,1llltt. sgnr_r*l}itlógíip.'rl
nern haiolhat. A cserhészelr _ 

'ilk,;*-.tjjcl! 
És veszerlc}lrlan ll'}ulrLti"

vat X,,gyrruiyaiorsiag határait ig beteiiiiX, tloBy lillotí,iolrc lrtj:ir,
,lr|rtirtlirnnÓ tQqyfl{ azt i§, A §zoln§Zéd á,llantolr íeg!\,erkezn,|k § az
egt::sz vllÁg teJiittt tigyelcmmel kis(iri t ma§yár eseril€rIl,cii*t ,._.,li-(l[-
g"úr rlrindözzol nenr t6iódik, ilnlint tilegigéríd,lqe$szilb$(l'tírlilr.N;rgy,
Órl§!arrrrszriBot szétr]aialŰloitói. Níölliísérólték az íllrllúllásl, ps

llaÜyl,rorrzáti nlegtJrmadá§rit, o nlrgl{Íl ilzunlrilrr ftlirl(lent trte6nku"
ílályuzolt. .\ pürlirmcnt Inegvállrsztottu l]'ulf,tlrl (lilitilturl,cB,
ljtll3llr tiz évre lezár.il {i2 orszúH hillúrüil.

XXIU. A rrlrgy Korláí lplrull1

Óririsi izglrlon uralkodolt a rroycltttti repiiiűtórlrr"
i\ llclszálló lretonlap korlátja §rellott iltra állolt a l,eg-

iljabb kilcn*nlótOrO§ óceárrjliró, atüe[y hárOln§sáz ul.a§l
l,url lrtrccgi kóny*lembell nta§úVal vinni, fi]zullal szítz
jeg5 ct r,áltrltlak az {.:j§ágírók Yilágseíivetségtinek- nl,vó,t}en,
dr: n()l!) íi<,eánon írtkclő anrilrikai írt,rir, }ralrent a titliok
$r§iágát}tt ; }lasyar{)r§zás fetÍ,.

il{rr clélberl hrrll le a nagy liurllil-, *tlncl1, ;r logtiiriLllii
.trr:rzalntas t íe csz lentlő alatt, lIagyaror§zá got :t t] l1.\, itil f i ?ár,t a
a vÍlrigtól, rnini.ha netn i§ a fölclön leit. ,i,olrra, hant,ttl v*lanri
idtg*n ú§íllagzatra h*lyelzte volna át eg}, (,tnbcrföiölti nag1,
,Áliarat ereje. Mi történt ezalatL a Korlátolr b*liil ? Mit,sr,rdir
világot tererrttett ott az a e§odálaios e}r}ber, aki tíz óv óta
{|gyetlfn r:§y§zer nyíltt ki a Inaga nlesebelí várátról § akkor
{:g§ bónapo}r ireliit fetíorgatta a világtérkópet, megállitott*t
éi egészcn új irányba lökte rrreg {rjta a ti'irtér:elrnet § nráról-
,trolrtapra egyetlen ,,így akaronl"-ílal itj merlret vájt az
cnrberi§ég életónek ?

Ptltegrintts, n legnagyilbll anterikai vilá8lltp lrirttrlves
ttrr"lósítója épp*tr lillt:jeztt: készti}ódéseit, nirgy 51ontlrial
el}rel.y*r:zic rliíiga lilrrx,tiilrt,zií gtipilt az tiltls *lőtt,i *rsetrrl,
fítikjába, ilzl,íin átszólí, lr rltllirttsztrirli;ri kollógájárrnli.;rkit
rili!kiisen n}O§űlj/§(i ír,trrázata 1nin|| t,slll< tnr l"unrry-rleh
i;ntt:r:tek világszcrLe :

. tlallr!, l"rtnltv I liirsz*rr v*rr ?
," \,"cs. iisnli rnóg *zt a rlikt.tlphorr[ §l(trcl.rrlittl vttli,t,

h{)gy ll§}, r:lhclyt,zni, htlg3, ltc polty&nj{.,n, :}. fcjtrtttrr:, trrht1

t"giirOnrl. anrikor ;rz !irebtis !,liti}résílt figyi1l1ii1, s.zon a l}{}koli
yi]!&r{,}r 1ijszakrirl. E:r'rlóttszik'?

- tJtigyrre, ll3,tt lrcnr [ci*j1 rrl ax *nlhtf csyhelliltll,"
l')tl Ultnnt. ilzt hi§zt]nr. ezrrttat inár ánnái is izgaltrtastrlrlr
is ól,il,ckest:llb kalant1ll;ltl ltlsz ré§ziinh.

.iirrrltltt;.ilr ?
.. Pt:riize. iiúpzelje, cl eztrliel. tz (:tillrt:rtrtritt|, akikltcl

{,*lá,tkoz;istrrtli. lrlse. }lr §ljrtb;* tiz év rliőlt" kis fiü volt més l
elnlók§?ent, trlegtl._vtrt eg\, §akk-vill'rglrirjrroksritgo{ .Ict"hirt
rlr ellcn, ]!,Iost ltltrct úg1, 2,1 *!;'l eves. l:]s a trarírtrri $em §Olikal
itlősebbek. ,Iírillzcljtl, lra il3,r-on eilil}creknek a kirzóbl világ-
hÉ}laloln ktx,ii1-1 }íicsorla *lbizahatlotí. íiilény€§, r:riiszakrx,
gtigiis frátergti|rí, ftljridhetlek ! hlr Stjuby }u*rr,:trgni íag,
miirt tg_v pritn*elonna és végtelelrriil l*.kr:zcl niajd bt}ntliin-
titlt. EÚrc-gyüjtiim t tiifcllnet, lrogy 1i*1 nt tnordulj{rkl
h:r nag,v-on liclvág a liatulílr.

,- , I'udja, !ní P{,re§í,iírtr§. óü t)ut ritltt tlisr*m. ,lin
t;'ul,gitrl egésztttt. kivútelc* nagy r:gyórrisógntrli tlt;,to;n ós

ntm gondóltl}tt, tto93 trrtrgl.ÚrL volírii nlág{i nrtll[elt jelltltlt-
trlrzrrÜat. tin irrkálrb aat vfironl, }rogy vÉgt,r: a ltlgnllnttst,blr
kiaelásil getrtlentatrek országába órkezlrt:l,e}tl, :rbol ntirt-
ttenki talpig enlber irl ta}píg tr"

, Hallrr ! Ön mindig fiagy id*ül,i§t,a vrllt, kt,tlvts Funt1.o.'^

Goncloljon tlsak a §- -8 év trlii|ti szlavíán rlikt,atiira tli;llt"r-

Blatáilá, vagy a germán l,earlcr kikiiltlöt-i.r:irt. lgilzíttt ttattt

voIlak kellemes t]nrberek, z\ drrrva, tölényt,s tis tlriíszitktrs,
nlüclorulr nlutatta. lrog.r- tnenn_vire tcjiikbr: szállt a dic:sősóg,

Á vit,át éles, tnagar tenr;r}t*ltg k,'izlreszólása szakí,
tot,la félbe.'M. l,ecoquÓ, ti frar}k politiltui;-ujságíró, órrlck-
lődött. a tlaloldali teghátulsó ütésről:

" }.Tenr turlják, urainl, - '*::r,; 1ir_l§§;íi']í\§z a száa válogatott
§zerke§ztŐ, akik elsőrrek
fogják átrepú}ni a n}eg*
nyilt magyar határl,
csak ílgy forrt ae izga-
lonrtól. Déli 12 órakor
kapcsolják ki a Korlát
árarnát ds őket fél egykor
ítlgaclja budavári hiva-
talos saclbájában Stubi,
a kiilföltli propagancla-
és sajtóügyek felelős
vczetőjc, hogy megtnu-
tasson és megmagyaráz*
zon nekik röviden min-
dent. amit első látásra
€m beri szem ös§zefoghat
tbbői az új világból, Mi
r,ár reájrrk ? Miket fog-
na}i tátni és hallani ?

lrrelósító, lotóriporter ós *jság-

§

-"Ug_y tutlom, egy-
irtiiben sz{inik lnfg !t

Korlát rnirrrlerriitt, 1lt:g1-

; lláp 8§te indrrlt cl innelt
e8y ehheu .. hasorll(l
óceán;áró §óp tlólftiló.
egy nrásik petlig lrtár
két napja írlcrrr varr.Irogy
itlejébtltt órktlzztik il
Jégvilág tirtlgnyilásához.
r\e elsővel nyolcvatlkí{
tuclósitó tltazott, il
rnásikkal §záznál ig tiib}.

,,- I)er§ztl, aZ 0IIl-
lrereket ntilrdig von*
?.§Lt!\ az, a§li tants$Z-
tikus ós titrrkealcls. Iitr
nrllr{len c§etre nagyülrl}

§H*.

t"s:tk rtlr" l'el*grítl§tl
ry,&lq?s+€.4ii
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élményeket várok a budavári látogatástól, rnint akár a
Jé8világtól, akár a Szaharától, am€lyet különben rljabban
Tündérkertnek hívnak, amí a nragunk nyelvén fairy gar-
dent jelent.

..-- No, szép kls tündérkert lehet ott a kietlen, termé_
kctlen sivatagban l

- VárJon csak, mr Peregrinus, ne §ie§§€n az íté|eLé-
vel. Fulgur különb dolgokat is véghezvitt annál, rnint egy
sivatagnak termékennyé tétele. Ha róla van szó, sernmit
nem taláIok hihetetlennek.

- Nern tudJák, §€nBore§ - §rólt közbe tnast egy apró
termetű, rnlndig izgó-mozgó kis spanyol, - a nagy Korlát
megszűnte után most már egészen szabad lesz a közlekedés
a magyar blrodalom ninden részével ?

- A Foreign Offtce jelentésel szerint mind a hárorn
birodalom körül van kerítve három méter magas, bófehér
rudakbóI álló, nagyon ízléses korlátlal, valószínűleg ugyan_
abból a tltokzatos anyagból, amelyen a régi husszlta és
dák hadsereg legerősebb óriástankjal serrr tudtak keresztül_
törnl. Ez a kerítés csak egyes országutak és vas{rtvonalak
keresztezésénél szűnlk meg, tehát csak ezeken át lehet az
országot megközelíteni. Repülők számára is meghatározott
vonalak vannak mogadva; másegyebütt a gépek mótorja
automatikugan megáll, amint a határt átrepülték. Magyar-
ország többé nem zárkózik el a külsó vllágtól, de tudni
akar mlndenkiről, akl hoazá étkezlk és megválogatla a ven-
dégeket, akiket szívesen lát.

*- Nern értem ezt a nagy elzárkózást l Elvégre a tech_
nikai titkaikat eléggé zár alstt tarthatják akkor is, ha meg_
engedik az idegenek beözönlését. Es Magyarország most
olyan szenzáclós idegeníorgalmat csinálhatna. . . Halló t

Indulunkt... Hipl Hlpt Hurrát...
Az óriásl gép zökkenő nélkül tndult el a betontalap-

zaton és 5*-6 méteres futás után gyönyörű könnyedséggel
emelkedett a levegóbe. Egy perc mulva 4000 lnéter magas-
ságban úszott, tlz perc mulva a Csatorna fölött voltak s a
hanglonpítóval ellátott behemót mótorok halk zírgással
íúrták bele rnagukat a téli napsugár hldeg fényében ragyogó
európai levegőbe... 

,l

Bruxellee... Frankfurt.. . München... Wien...
A ma3yar határ. . .

Öt perccel 12 után.
Mindenkinek vfiígfutott a hátán a hicleg, amikor

a gép Dévény fölé érkezett és kitílnő távcsöveik megmutat-
ták az enrlékrnűvel egy vonalban, a Duna két partján jobbra
és balra a tnesszeségbe hírzódó fehér korlátot. A magyar
hatfu t . . . Hátha még áll a Korlát ? Hátha nem egy-
íorma az idójelzésük ? Hátha az órájuk vagy a kikapcsolás-
sal megbízott hivatalnok hat perccel később lóp a készü-
lékéhez ? . . . Akkor €gy percen belül mindannyian halál
fiaiJ,.. Közeledik...Jaj, már itt vanl... No most:
rstene}n, segíts l. ..

Nem történt semmi. A gép átrepült a kor]át fehér
vonala íelett és 500 kilométeres óránkénti sebességgel
száguldott kelet feló.' Magyarországon voltak.

Ttz év óta az elsó idegenek.
A kövér hollandua, akinek jellegzetes keleti profilja

udnden nemzetközl eseménynél látható volt, kivette a szá_
jából vastag szivarját ;

- Ezek a vtlágtól elzárt emberek mekkorát fognak
nézni, ha meglátják az ,,ltl the World Air Company csoda_
gépét. Ok bizonyára nem tudnak ilyet építeni l

Mintha a ,,világtól elzárt emberek" íelelnl akartak
volna erre a megJegyzésre, ebbon a pillanatban az óceán-
Jfuó orra_ elótt htrtelen rnegjelent egy karcsír, bolehér
madfu. EIő rnadárnak óriási tett volna, gépmadárnak
parányi klcsi. §enkisem látta, honnan jött, ciak ott volt,
szembenézett egy pillanatra a nagy géppel és mire a pilóta
kárornkodva odakapott az oldalkormányltol, már el is
tűnt {rtra. Nem repült el, mert senki nem látta távozni,
de egyszerre netn volt sehol sem.

Az ujságírók riadtan néztgk össze. A hollandus csak*
nem leharapta a szivarJe végét. Először az ömzeütköaés
Lmiatti rómületóben, aztán rno§, aBint a fehér gép eltfint,
a §zívet dobbantó rneglepotéstőt. Fohfögött, aztán arcát.
az üvegablakhoz szorítva bárnult tovább kiíelé.

A következő percok nlatt legalább hítszszor rneglsmét-
lődött ez a jelenet. Kicsl, nagyobb, legkülönfélébb madár-
alakít gépek libbontek eléj§k, me8áUtak a gép elótt vagy
mellett, ránéztek, aztán eltűntek olyan szédítő gyorsan,
hogy emberi szem nem tudts óket követni.

Peregrinus odaszólt a hollandusnak :

- Ugy látom, mr Greon, ltt nem az öslakók, hanem
ml íogunk igen nagyon csodá]koznl. Ezok az emberek többet
tudnak, rnint mi l

-. Halló, mi az ott lent ? . . . --- hallatszott egyszerre
M. Lecoque éles hangja. A nyurga frank politikus érthetet-
len izgalommal ugrott fel a helyéról, távcsövóvel meleven
nézett lefelé, még az ülésre is íeltérdelt, hogy jobban szem-
mel kísérhesse azt a íurcsa valamit, alnl ennyire kihozta
a sodrából, Most íelkapta a telefónkagylót, aínely rnlnden
egyee ülóhely asztalkáJán pibent s lehetóvé tette, hbgy a gép
utasai a ptlóta íülkéJével bármikor beszélhessenek és iegi-
tottan kiáltott bele:

- Halló t. . . Halló, kedves uram, szál{on csak
lejJebb l. . . Mé8, mé8, amennyire csak tehet t . .. Látja
azt az utunkkal párhuzamosan futó íehér vonalat ?...
Azt szeretném tnegnéznl közelebbról, Valami átfutott rajta
az előbb, rnint egy fehér kukac, de. . . Ug;,, még egy kicsit
lejjebbl... Most látorn... Egyetlen szál fehér zsinór,
érdekes, emberalakú naga§ oszlopokon kifeszítve. Mintha
emberórlások a tenyerükön tartanák. De milyen me§§ze
vannak az oszlopok egymá§tól l Több kllométer távolság-
banl Hogy bírják a huzalt?... Most!.. Jaj, uraim,
nézzék, nézzékl... Nem huzal, hanem sín... Vasrltí
vágány t... Nézzék, itt rohan most egy hossztl fehér vonat.,.
rstenemre, valamí egészen új csoda ! . . . Egyvágány,u
vonat, öt emeletnyi oszlopra feszltett vékony sodrony-
sínen t. . . Es rnilyen gyor§an rnegy l. .. Hogy elhagyott
mlnket, pedig mi is ötszázas tempóval haladunk l Legálább
kétezer kllométer óránkéntí sebesség t . . . Eltrlnt. . . Phű,
mi vár itt mé8 ránk l . . .

A szikár, vékony ember zsebkendőj&el a verejtékcs
homlokát szárltgatva felriLllt a hetyéről és izgatottan járt
fel_alá a gépen, amely újra teljes gázzal rohant rézsírtosan
felfelé. Nem tudott a helyén maradni. . . Nem figyelt
többé az alattuk elmaradó tájéJ<ra, a minclen talpalatnyi
helyen megművelt földekre, zöldeló erdőkre, sűrűn egymás
után következő, ragyogő íehór városokra, hóíehér rzalag-
ként tovafutó autóutakra, nem érdekelték a Dunán villán-
gyor§ vizipókok módjára futkosó csónakok (hatalmas
személyszáUító hajók lehetnek, de innen a magasból játék-
szercsónakok), nem a mellettük elrlszó gyönyörű pano-
ráma. Egyre csak az előbbi megdöbbentó jelenségen rágó-
dott s összefüggéstelen szavakat mormogott maga elé :

Kétezer kilométer. . . Háromezer kilométer. . .

Nincsen füstje, vezetéke. Mivel íűtik ? . . . Mi egyensúlyozza,
hogy le nom zuhan arról a spárgáról ? . . . Hogy blrja a
súlyt a sodrony ?. . . Micsoda üzlet, ha ezze\ egyszer ki-
megyünk nyugatra t. . .

A gép hirtelen déInek fordult, el{rszott néhány hegycs{rcs
íölött s hirtelen a meglepetés sóhaja szá]!t le a sokat látott
ember€k ajkáról. . . Feltűnt elöttük Budapest, A Fulgur
Budapestjet,..

Az elz[tl ptlótaíülkében a navigátor élénken beszél,
getett a teleíónkagylón át valakivel. Irigyelt; 4 térképet
nézte, bólintott, aztán a vezetóhöz fordult s valamit mondott
nekl. A gép hirtelen sülyedni kezdett, egy éles fordulat, a
világ tótágast állt a szemük előtt és másfél perc mulva
sírnán leszáJltak a lágymányosl repülőtéren, pár méternyire
a hömpölygó Dunától.

Az óra 12.25-öt mutatott.
SzabáIyos, szép repülőtér. Níncsonek már a régi év-

tlzedek óriást távlatal, száz métere§ klfutók, biztosított
leszállóhelyek, hiszen ma a gépsk felszállásához alig ketl
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il*-8 móteres nekifutás, a leszállás pedig a helikopter segít-
sógével helyből történik, Gyönyörű göt stllusú ópület-
sorozat: hangárok észak, nyugat és tlél felőt, a keleti olrla-
lon a Duna folyik. Minden épület hófehér; síma fehér lap
a repülőtér talaja is. És mlndenütt vírágclísz, bokrok, fák.
A Duna bal partián kertes, parkos fehér villák végnélküli
sora. A vizen kis fehér csónakok és hajók, káprázatos gyor-
sasággal síklanak tova, alig borzolva meg a folyam síma
tükrét. Az alakjuk furcsa : vlzibogarak, pókok, vizimadarak,

*- Nálunk aa autók §oín mennek ilyen sebessóggol l
-- mondja a nyakigláb qmerikai, arnint lelép a gépről és
a szemét rajta felejtl az élénk vizi életen.

A repülőtér bezzeg annáI csendesebb. Az ő gépük
az egyetlen a téren, a hangárok mintl zárva, csak a közvet-
leniil clőttük állónak nyitva az ajtaja; látszik, hogy az ő
gépüket várja,. Itt rrincs repülöforgalom. Ilrdekes !

Az rrjságirók syor§an nyomakodnak le a lépcsón ós el,ó-
getletten nyitjtóztatják ki tagjaikat.

Níosolygós arccal fíntal tisztviselő siet hozzáJuk.

- La<lies and gentlemen ! Isten hozta önöket Magyar-
országba ! Kérem, méltóztassanak velem jönni. A kocsik
készen állnak.

Minden teketória nélkül megindult előttük s az ujság-
írók cstlportja sietve követtc. Blől a hat hölgy, aztán a fér-
íiak. Végigtnentek a téren, az északnyugati sarkon bámula-
tosan szép, művészi rá-
c§o§ kaprln át tágas
csarnokba órtek. Ala-
csony, hosszír kocsik
álltak ott: hat egynrás
mellett, Hat csodaszép,
tnűvészien utánzott zöltl
futrinka-bogár, a kar-
cs{t, lrossz{r lába-
kon ringó bogártest
belsejében pfuosával az
ülések; elől a fejben a
vezető, Ijánuló szemek-
kel helyczkedrrek el a
vendégek s amint az
utolsó mögött becsukó*
dott az ajtó (tölréletesen
zárb ajtó ; amint be-
csukta vaIami láthatat-
lan mozgató eril, senki

kozás, rnínt a nylgati nagy városokban. Minden bogárgóp
tovább fut az írtján, csak éppen hogy a kísebbek ellapulnak
a földhöz közel, hogy a felnyírló hosszrllábú nagyok át-
siethessenek fölöttük. A íutrinkáknak éppen egy óriási
§zarva§bogár keresztezi az útiát, fölötte tücsök Ügrik át,
elótte, mögötte, mindenfelé {rjabb rohanó kocsik - lehetet-
len az összeütközést kikerüIni. Ám Peregrlnusék bogara
az utolsó pillanatban megerneli klssé a zöld szárnyvódőit
és minden zökkenő néIkül fellendül a leveg6be, átrepül
öt-hat utcán, már fent jfu a ktrályi várral egyvonalban,
rnost a Dísz-téren újra földet ér és végigíut egy koskeny
utcán, hogy a s&rkon álló régt barok palota kapua|ában
megállapodjék. Egy. . . kettó... három. ., négy. .. öt, ..
Sorra egytnásután íutnak be melléje a többi ko(l§ik.

öt perc mulva az elsőemelett irnponáló méretű fogadó-
terenben ült a világsajtó képvtselóinek egész gárdája.
Oválisan futó hosszü patlsorok, kényelmes asztalok elóttük.
Tompa, de tiszta fény; a fényíorrást sehol sem lshet fel-
fedezni, A fal nrellett, a terem közepén emelvóny; rajta
asztal, néhány furcsa, érthetetlen gép, kapcsolók. Az emel-
vény mögött ajtó nyílik s kilép ratta egy alacsonv, dc rop-
pant energikus mozgású, csupa-ideg fiatalember. Stubi,
a propaganda- és sajtóügyek vezetóje külföldi vonatkozás_
ban. Nem ,,Stubi kegyálmes úr", nem ls ,,Őtnéltósága'',
még csak nem is ,,tlr. Sttrtri", hanem egyszerűen csak Stubi.

t
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{)li, futkOr llz eHd.sz lltlgárvillis.

A Fulgur nópe nem sze-
reti a címeket. Mlntlen-
klt egyszerűen a nevén
szólitanak és minden
név annyit ér. amennyi
becsüIetet a hordozója
ráhaltnozott. A',,Ful-
gur" név pl. minden
egyéb címzés nélkül is
többet ór, minlg a
vllág bármely mostani
vaqy történelmi cikor-
nyá's, nagy címe. I

örvendező, ragyogó
mosollyal arcán siet le
az ernelvényről s kö-

,rlit§; _ rrÁr,§r{* szÖnti a hÖlgYeket,
aztán az urakat sorra.
'Mindenkit névról ismer.
pedi8 sohasem találkoz-

/
!.-:

Ineg nem mondarrá, hogy nyílás volt ott az előbb ;

kilincse, zárja rrincsen) abban a pillanatban megmozdult
a bogár. A karcsrl lábak kifeszülnek, előre, majrl hátra-
lökődrrek, s amint a csarnokból kiértek az utcára, lóIek-
zetet elállító gyorsasággal siet a különös gépállat végig
a lrosszú tttcán, Csodálatosan egyenstllyozott; a kocsi
teste alig riug-reng.

Különös utca. Fehór lemezekkel borltva, síma, mint az
asztal. Az automatikrrsan elzárt gyalogjárók íölött véttő
tető. Virág, fa, bokor mindenfeló. Selrol víLlamosslnek,
vezetékek, sehol füst, korom. Nem járnak kocsik, nehóz
teherautók. Illlenben ott futkos az egést bogárvllág. Fan-
tasztikusan változatos, művészi tökóletességgel bogfu-
alakítra ktképzett kocsik, amelyeknél az a legcsotlálatosabb,
hogy netn kerekeken görclülnek, hanem érthetetlenül vékony
bogárlábakon másznak, sétálnak, futnak tova. Ha talál-
koznak, egyszerűen átmennek egymáson; a Peregrinusék
batalrnas zötd futrinkája éppen most lépett keresztül hosszü
lábaival egy kis hótpeityÓ-kattcabogái-kocsin. És e má§ik
dehogy sértődik tn€g t Nyugodtan mendegél tovább és
csápjaival utána lnt aa elrohanóknak. Kereszt{rthoz érnek,
}íinden lrányból kocsik egé§z hada siet keresztül-kasul.
Nincs közlekedési rendőr, §zlne§ lámpa, rnegállás és vára-

tak eddig; mindenkinek tudja mosolygós gyengéit, titkos vá-
gyai| nagyobbszerű élményeit. Ha tíz évig mindig együtt
lettek volna, akkor sern lehetne közvetlenebb és ottlronosabb
közöttük, Az első percek feszültsége írgy eltíint, mintha
elfújták volna s az ujságíró társaság egyszeribon cgészen
otthon érezte magát,

Rövid ismerkedő esztncc§ere ut.án stutri íelment az
cmelvényre ós egy fehér kapcsolót lehajtva, odafordult a
vendégeilrez :

* Hölgyeim és t_íraim t Önök kiváncsiak. Látni
akarnak és hallani a tlz éven át elzárt titkok-országáról,
Rendelkezésiikre állok ; méItóztassanak kér<lezni.

Azonnal felharsant }í. Lecoquc éles tenorja :

* A spárgán futó egl-sirrű villámvonat ! Arról, kórem !

* Igen. A gaboril magasvasűt. 'Ietszik tudni. mintlen
országban vannak régimódi, rnaradi emberek, akik a modern
közlekedési eszközökre nem bízzák rá az életüket. Náluttk
ma már mindenki repülőgépen jár, Négymillió szériagóp
van forgalomban; ez a leggyorsabb és legegyszorűbb köz-
lekeclésl mód.

(Folytatjuk)

Frrlgrrr pálr/ázcrÍt Koszter atya 20 P.t ta_Ttogat a_itagyar Cserkósz azon elöilzgtő|e_számóra, akl a
lccvalórÍínűbb m-ódon núoátlanítla a }'ullrrr rllktóÍta úl vllágtérképet. Nem a szabályos tórképra|zolús a lontos, hanem u

3o-naóiÁt. vas.v raizollttoÉ mei; á vuágtoiképót, |olezvó bcnúe az orszígokutl_ g_yü!mg!g!<a_t (ha l,annak_)_, vagy ír|átok le
5zavskkel. nÖiv tIbl rirl volt. Éatártrlő'dec. gt. Á pályázatokut a szorkosztő.sógbe küld|ótek ,,FulgurpáIyázet" lellrással.
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F'elkötjük a sit, csatoljuk a korcsolyát, ráülúnk n
§zánkára és kezdődik a cs{rszkálás l

Tudod te egyáltalán, Ini az oka, hogy a havon és jégerr
csüszol ? Ugye, nern! Pedig egészen érrlekes. A tükörsirna
jég és frissen esett hó rnagában ugyanis egyáltalában nem
síkos. A korcsolyázó résaére rneglepetó§, ha rnegttrdja, ho§y
ő nem is jégen cstlszik, hanern vékony vízrétegen ! Van egy
regelációnak nevezett fizikai jelenség, mely abból ál1, hogy a
jós nyornás alatt rnegolvad és ha a n.vomás a_lól felszabadul,

nehezedik a jégre. Minél ólesebb a korcsolya, annál nagyobb
a nyorná§ (s(rly osztva felúlet l) A Jés á nagy nyomás alatt
megolvad és a keletkeeő víerótegen cs{rszik tova a korcsolya.
Hasonlóan rnegy végbe a sífutásnál is.

Az utcán, rrdvaron nagy öröm a csírsakálás. Minél többen
siklanak vógig a cs(rsakánn annál jobb lesg. Itt is a regeláció
játszik szerepet. A cipőtalp nyonüá§a alatt rnegolvad a hó ds
jéggó fagy össze. A jeges felületen azután ínár akár kor-
csolyával is vógig lehet menni.

Hógornbócot sem tudnánk csinálni e tünemény nélkül"
Anikor a hőrnérséklet 0 íok körül van, a hó a kéa nyornására
könnyűszerrel rnegolvad ós amint elengedjük a rnegfagyott
víz keurény golyóvá fogja össze a laza havat. Nagy hidegben
már nem áll össze oly könnyen !

A hó igen könnyű, Kúlönösen jól láthatjuk, ha vízet
akarunk nyerni és ehhez havat olvasatunk" Kb. 10 litsr hó ad
egy liter vizet. Á írissen esett hó ugyínis lazán álló kristá-
lyokból all, Egy híres amerikai tudós egész óletét annak
szentelte, hogy e csodaszép csiliag és keresztalakü krístály-
kák szorkezetét tauulmányozta. Külön berendeaés seglt-
ségével több mint 6000 íéle kiiüönböző kristályfajtát fény-
képezett lc ós adott ki köuyr,ében.

A hó különban mint tudjuk, igen rossz hőszigetelő, A
meleget kitűnően tartja" Az eszkinók hóbót építenek kuny-
hókat ós a sarkutaíók is igen jól felhasznáiják ezeket. M*gas-
hegyi turisták gyakran huzódnak meg a metsző hideg éjsza-
kákon jégbarlangokban, melyeket fáradságos munkával vág-
nak ki, Ilyen jégbe vájt rnonedékek nélkül a német Himalája-
expedició tagjai egészcn biztos elpusztultak volna a Kang-
chen-junga ínegmászá§ánál. Míg kinn ...*30 fok hideg vol§, a
kis jéglyukakban *3-4 fok C ínellett ,,élvezt-ók" végig a
viharos éjjeleket. Hótakaró r,édi az őszí vetést a üét hidege
ellen. Alig 10 cm-es hótakaró alatt a hőmérsóktet jó 1§ C íoklcat
magasabb, mint felette, Ig}, -10 C fok hidegben a hó alatt,

*§ C fok rnoleg van. A talaj netn fagy át és a vetés szépcrr
átielel.

Mi az, ami olyan jó hószigetelővé teszi a hayat? Csorlál-
kozní fogsz : a benne lévő levegő ! A friss hó, de még a jég
kristályai is igcn laeán hetyezkednek el. A höztük lévő
}evegő rernektil szigctel. Hiszen azórt haszná]rrnk kettős
ablakot. ezért tnelegebb a lyukacsos téglalal a tömdr betr:rt-

nál. Sőt,, a prémtrunda is csali azérü rneleg, merl :r szőr-
szálak között rengeteg levegő van, ntely ínint rossz hővezetií
tartja a ntelegct, tígy-e, ezt se hitt.cel volrru ? §unfalvi.ismét rögtön megfagy. A korcsolya élc rragy nyomással

Vidarrr nz {leL a l,i;incilc1;-yl (lscrlirisz1:;rrkball.Nagyszerú szirttklrzás !

8



vlzEKE
_==---€=
=-+=-=--::.:§ É? -#F=.= a*

A NAGY rőNör LEVELE|
(v. soR6Jz.A"r)

Ha ketten akartok rámenni. akkor már 2 hüvelyk vastag-
ságu kell. három embernek 3 hüvelyk, ennél több híivelyk
vastag azonban nirr sok embert, megbír. Tehát 7.5 cn1
áItalában a kellő uastagsóg halúra.

Ternrószetesen cz olyan jégrc vonatkozik, mely alatt
víz van, cle lra a víz felszíne sülye<l s a jég alá levegő kerül,
már nern olyan teherblró.

A iégbeszakadt embernek korantsem olgan remén1llelcn
a helg:ete, mint ahogyan azt sokan gondoljdk, A viz ugyan
hicleg, de ,{**5 foknál nem htil le jobban. Nem is éri köz-
vetlenúI testünket, mert rentlesen vastag, téli ruha van
rajtunk.

Jégbeszakadtrrak állóvízben -- hacsak egy kicsit is
ismernék az emberek a tennivalókat -'_ soha§em volna
szabatl beleful]aclni. tJgyanis a iégbeszakadt, ha fejével

-" hátával a ióg szélének tárnaszkodik, nem süllyed el
a. vizlrett. A tilnlaszkotlri fejet nróg a legv(llionyabb iégréteg

Vl. Jégből menté§
!(eclvcs b'ehérarcír Testvérein !

Köröskörül fehér minden, mint a -{'e arcod.
A Nagy Manitou prrha fehér lrótakaróval vonta bt: a

föltlet. A tavak és folyók vizén hicleg jégpáncél van.
Erről a jé§ről ós a benne lcselked,ií vtszedelmekről

szeretne most nekerl irni a Nagy Főnök.
Nincsen élvezetesebb clolog, nlint éles korcsolyával

tovasíklani a tükörsítna befagyott tavon vagy folyón.
Ez rrent olyan váro§i korcsolyapálya, ahol vag1, század-
magarlclal nyilakkal ielzett iránybarr szabad csak keríngeni
s közbetr a katonazenekar: vag1, gramofón ,,andalltó"
rlarabokkal szórakoztat.

Kint a szabadban egyedül vagy a Jóistennel, A téli
csendel csak egy-egy távoll áltathang zavarJa Ineg § a
korcsolyák jegst vágó hangja, Milyen c§odálatos olyan
vidéken járni, melyet frlssen borltott be a hó, ahol §emni
más nem látszik. mint a sűr{í, tiszta fehérség, ahol nlncs
városi korom és piszok, ahol arcplrosltó friss levegö áramlik
tüdőnkbe.

Nem tuclom, kedves Fehéraro{r Testvérem, szakadtál-e
rnár bele jégbe, fagyott-e csontkeménnyé rajtad az átázoLt
ruha, Én már míndezen átrnentem, részben szánrlékosan,
lrogv kipróbáliak bizonyos clolgokat. részben véletlenül.

0l /,-W
'Í Hüvelyk

S mégis jó egész_
ségben írom hoz-
aád ezeltet a §oro_
kat, mert ismertern
azokat a szabályo-
kat, melyek segít-
ségével a jég ve-
szedelmel ellen vé-
<lekeznl lehet.

Az első, amit
szívedre kell köt-
nöm, hogy a ,,jégre
csck c szamdr mega
eggedüI", Sehol
annyit nem hasz-
nál egy hű barát
segítő keze, mint a
jégbeszakadásnál.

A ftg csak bizo-
ryJos aaslagságban
blr meg. Általában
e8y hüvelyknyi
(hüvelykujjunk kö-
römperecénekhosz-
sztlsága, kb. 2.5
cm) vastag jég már
elbírja az embert.

fufu
is elbirja, A lraj t:sak irz, lrogy a bcszakatló izgatottságábatr
igyekszik ltikapaszkoclni a vízből és a jég széle így mlndtg
újra letörik alatta, mindig {rjra vlzbe van, iszlk, kimerül
s végül, ha trem érkezik §yor§an segltség, elpusztul.

Jégbeszaka.dds esetén tehút a helges hóttal a tég szélhe
|eküdni és tlgy kiúltani sqítségért. Ha vannak közelbe
emberek, akkor megváLrjuk segítségüket, ha nincsenek,
akkor magunknak kell kiszabaclulnunk.

Az eggéní /ciszabndrrlris ncttl l;i)ttngíi doloq, I la lt jrrg ntrnr
t{rlságosan vastag
s a parthoz közel
vagyunk, vagy pe-
dig a víz nem méIy,
megmenektilhetünk
/égtördmódon. Nem
keü mást tennünk,
mint a jeget testünkkel, tcstsúlvrrrlkkal a part felé ltaladva
állandóan törjük magunk előtt, mint egy jégtörö hajó.

Ha ez nem lehetséges, rlgy előseör ki kell jutnunk a
lyukból, másodszor el kell távolodnunk a veszélyes Jég-
részről.

A kijrrtáshoz jó módszer, ha arccal-mellel ráfekszünk
a jég szélének s lábunkkal az ellenkezőoldali szélre támasz-
kodva, szétvetett kezünkkel tests(rlyunkat arányosan el-
osztJuk, ráto§uk-h{tzzuk magunkat a jégre. [Ia nem ta-
lálunk lábtámasz-
tékot, lábainkkat
crawl (kraul) úszás
módján dolgozva
érjük el ugyanezt.

Amlnt testünk
a jégen van, próbá-
lunk hengergőzés-

{ HüYELYK,265\

2 HÜvc[ytr

} l1üv4ltylt
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§ell eljutni a ve§zélye§ hely közeléből. Egyidejűleg hason-
cstlszvq is mászhatunk. Igyekszünk kezünket és lábunkat
rnlndig alaposan szétterpeszteni, ho8y így nagyobb felü-
leten oszoljék el testsúlyunk. 'fávolabb már négykézláb
ls mehetünk, de clak blztos helyen álljunk végre lábra.

Ennél a menlési módnál nagyszeríl szolgálatot tehet
l:gl-esy 15-20 cm hossz{t §2e8 \,a§y ár, melyet markunkba

fogva, hegyét a
jégbc sz{trjuk és
úgy kapaszkodunk
ki a vízból. Ugyan-
ezt megteszi, ha
tengerész vagy

cserkészkésünk
van, melyen hatal-
mas hegy, az úgy-
neyezett bognyltti
van. De egy kö-
zönséges er{ís kés_

sel is alalrosrrn segitlrettink magunkon,
Vllágos, lrogy solckal könngebb a kltutús, fta ntdsoA is

segttenek, Hacsak lehetséges. itt is úgy mentúnk, mint nyá-
ron. lehctöleg a parton maradva s csalc akkor meggünk a
utzbé, ílletőleg a iégre, ha okuetlenüI muszój.

A partról menthetünk, ha megfeleló kötelünk van.
A cserkészkörökben ismert és jól bevált kötélttobás-

sal eljnttatjuk a fuldoklóhoz a köteiet. Vigyázzunk azon-
ban, hogy a végére kössünk néhány csomót vagy hulkot.
mert a jégbeszakadt hidegt6l elgémberedett ujjai a sima
kötélben n€Tn tudnak megfogódzkotlni. A h(rzás lehetőleg
a partról történjék. Igy blztonságos a mentök részére és
í8y tudunk erót kifeJteni. Sltna jégen jégpatkó vagy hágó-
vas nélkül nehéz a Jégbeszakadtat kihirzni.

lgen jó szolgálatot tehet a jégbe-
szakadáslroz elóre elkészlt eLt,rmentő{a",
Méteres fadorong egyik végébe kötelet§réf,ere§ íadoron§ e8yll{ vé8€De kötel€t
erősltünk, a máslk végébe 3*4 hurokba

tla nincscn korcsolya, scnl jógpatkó, tle rrróg ltágóvas
§em. a láb csirszírsát Úgy akadályozhatJrrk nleg, ha sziivet-
rlarabokkal burkoljuk be cipíinkct. Jó szolgálatot tchet a
négyesnél két hegycs sibot. Ilyenkor h{rzásnál a nógy,es
megfordul, a hármas egyik kczér,el <lerékszíjába kapasz-
kodik s a két síbot scgltségévet lratalmas huzócrőt fejt-
het ki.

[.egveszélyesebb a jégbeszakatlás folyóvízben. Itt
ugyanis a víz sorlra viszi a beszakarltat s ilycnkor aztán
nem igen varr mentség. Il1,en veszélyes helyen, ha okvet-
leniil át kell mcnnünk a fo11,,ón, úgy 8-,10 méteres rurlat
vigyünk a hónaljunk alá szorltva. Bcszakadás esetén az
m€gtart s a kiszabadulás is könnyű.

A kirncntettet azonnal levetkőztetjiik, a mentók

minclegyikc nregválik cgy-egy ruhadarabjától, hogy (l

teljesen szárazban lehessen, hatalmas tüzet rakunk, forró
teát főzzünk, futtathatjuk és tornásztathatiuk a kimen-
tettet. míg csok helyre nem jön. Ha közelben lakott hely
van, természetesen odavisszük s ott látjuk el.

Ha nyugodtan élvezni akarod a tél örörneit, akkor,
Fehérarc{r Testvér, tarsd szem elótt:

1. Egyedül jégre csak q §zamár megy.
2. Ahány hüvelyk vastag a jég, annyi cmber rá nyu-

godtan lép.
3. Hegyes szög legyen nálad, ezzel mászhatsz, ha nln-

csen árad.
4. Csoportban legyen kötél,

mert szorultok máskép ötór.

ü"8;1fi á 
^i :;',iit*.ii'fi"t;l,, 

"-;il; 
jio: )l$q.--

tünk. Síma Jégen a meglökött fadarab 7't \
me§§ze csüszlk e magával viszi a kö-
telet" Ha vízbeesik az ítszó íadarab, a
kötelet is fenntartja. A kötélnek nem
kell t(tlságosan va§tagnak lennl, mert a
tectet nem felemelnl, csak h(tzni kell.

§ok esetben a beseakadt a rémület_
tól, vagy a hldegtól eszméletlen állapot;
bnn van. Ilyenkor nagyszerü szolgálatot
tebet néhány létra uagg deszka. Ezeknek
§eglt§égével a mentö tests{rlya olyan nagy felületen osalik
eI, hogy beszakadás veszélye nélkül megliózelíthett a bajba
Jutottat, kiemellretl a vízból. A létrához erősített kötéllel
mlndkettót partra hilzzák. tlgyarrezt a célt szolgálhatja
néhány lapos patl, vagy más hasonló lapos tárgy,

Gyakran nlncs azonban §emmi se kéznél. Ilyenkor
csak az cmbeild,nc segíí. Ehhez négy ember ke,ll. Áz ekő
hasoncsítszlk. A 2. szám szlntén hason, de egylk kezével
fog|a az 1. korcsolyáját s ezáltal blztosltja 61, a máslk
kezével seglt a csúszásnál. A 3. térdel, egylk kezével szintón
az elötte haladó korcsolyáJátl va8Y labát fo$a. A 4. szárn
áll, foEja a 3. máclk kezét s étezétt korcsolyival btztosltja
?, pléry,..emb€rlencot, Lz ö gondja, hogy az esetleg besza-
kadó elörehaladót s ha a legels6 megiogta a besz-akadtat
blztosltsa és az ó húzóerejével halad visJzafelé a lánc.
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keskeny utcácskáL. Parazs hócsata, ródllzás, hóemberkésaí-
t6s éa 

- más eaerféIe pompás mtrlatság lázba hozta a kis
népeket " . . De ninl, klnyttott Bütyök Marci ,műhelye is.
KÍtette a táblácskát, hogy: ,,Bütyök Marcinak, az híres-
nevezetes ezermesternek boszorkánymühelye." Fontos ese-
mény ez is. Mtndlg llyenkor, karácsony elött nytt Mgoi.
Aztán esténként a Lancurozásban kifáradt lurkók ide jtin-
nek. Összedugiák a kobaltjulrat s plrmpás kis ügyessége-
ket sütnek ki.

§zt mfu neketn is meg kell nézneur, §ondoltarn magam-
ban; kis csibésznek öltözködtem é§ belopódzlioeltam, , .

}irát az valami csodás volt, amit ott tapaszta,ltam. !}teg-
érkezésemkor mfu iavá'ban dolgoztak. Csolnó használt
grdmolóntű volt az a§ztal közepén . . . Mire ls lelretne
Íehasználni az elkopotb granrofóirtüket ? Én nem tud-
nám semmlfe §e. . .-A kis csibészek benzeg tutlták, nróg
pedig mllyen iigyesen !

V€gre megjöLt a 1ró. Yidá-
man táncoló pelyhek kavarogtak
a légben, a földön pedíg már
bokáig süppedő finom hótakaró
fehérlett. Hahó l... Flahó l..,
hallatszott lnnetr ís, otrnan is a
kls csibéseek jele s kacagó, hó-
labdázó gyerekek raja lepte el a

Guri-guri játék
Egyikiik szóra-

koztató' társasjá-
tékot készíteit be-
lólük. Kb. 25 x30
ctn nngyságit

deszkalapba sor-
ba beleverte a tű-
ket, még pedig
clkk-cakk alak-
ban. A szögek
ogymástól vató tá-
volsága akkora
volt, hogy egy
golyócska elfért

deszkalapba lrele-
vert e§y csomir
granrofóntűt, {tgy-
hogy áthatoltak
a tleszkán és he-
gyúk kiállt. Kis
állványt fabrikált
hozzá három láb-
bal. Kisebb tlugó-
ból pedig megc§i-
nálta a löveclóket"
A dugó szélesebb
vége körül pár-
§zor drótot c§a-
vart. azért, ltogy
bizonyos ható-
ereje, súlya Ie-
gyen. A keske-

Végül még be ls íestette és lakkozta a kégz úi iáté,
bot. Olyan szép lett, hogy csuda.

Ki ar ügyerebb?
Egy másik lurkó célbadobó íátékol állltott össze.

El6szöi-egy céltáblát készített Kerek 10*t5 cm átmérójú

nyelrb végébe farokrrak egy toltat tlugott, . . Utoljára
még köröket is pingált a céltáblára. Á dugót klsebb-na-
gyobb távolságból ketl a cél felé dobni; a tük maguk
,ietzik a találatot

Vigyfuat, méreg l
A harmadik a háztartás szárnára ügyes-

kedett, Ahogy melléie léptem, rö§tön rne-
gyarázni kezdte munká}át. . . Ha a mérget
va§y sirlyos orvossá6ot tartalmazó üveg
dugóját nóhány granofóntiível átszúrjuk,
illetőleg sündisznóvá alakítjuk, elkerüljük
azt, hogy tévedésból, pl. sölétben össze-
cseréljük aa üvegeket. Ha elóg méIyen szítr-
juk a tűket a dugóba, nenr fenyeget az a
veszély §em! ho§y meg§zúrjuk az ujjunkat.

Fogaskerék
.t kiivetkezö kis csibész mlndenféle apró

szerkezeteket gyártott. Ha a gramoíóntilket
ugyanís falapokba vagy fakerekekbe verjük, olyan ügyes
gépezeteket álllthatunk össze, hogy na. . 

"

A gramofóntüs
mesterek megtaní-
tottak arra, hogy
ígenls, lehet a
hasznáIt gramo-
fóntút alkalmar-
ni, csak kis ügyes-
ség kell hozzá l

Mondhatom, '

ezekután rettentő
kíváncstsággal

léptem oda a má-
sik csoporthoz,
amelylk már nem
gramofóntükkel,

hanern hurkapál_
cikákhoz ós drót-

közöttük. T{rlságosan mélyre nem szabad a szögeket_verni

- keadte a felvTlágosttásf a kts .lnestern - a §ramofóntük-
nek vagy szögeknei< kótharnadrtsze ál[on ki a deszkából.
Csak kéioldati Cs a legalsó §ofb§,n legyenek a szö89k súrún
egymá§ mellett, hogy á golyócskák le ne guruljanak. Álulra
sz-ámokat lrunli. §desz-ka felsó szélét klssé lelemeljük -*
esetleg lábakat farlcskálunk alája, - hogy leJtóseq all|91
}ítndjn játÉkos öt golyót kep, amit a tábla íslsó szélén
lebocaát L szögek köré.-AfftlyÖn saámnál lent a golyó íneg-
ált, annyt ponfja van a |átékósrrak. Az nyef, áklnek a végén
a legtöbb pontJa lesz.

i,qa}
t,ö c o o,o rl]§ § § o § o 6 t

o ü,,.rl o ii *, J,,s 9 o o §Éd
"*"-"I_ "io-"-o]'o- 

o-o- o o o
i,o o 6 9ro\.o § § o oib,;l|o Fa
§o§oóu,oooo§o,o§
.o,o o':9 s § $ o o § trl§:];o
5 '§ u §i,6r § |, o o ati,o]'o o'\ta
,ai gl 9',o t' (, 11 o §,;é § o d.
..a,,ro§ o!í§rrn ooro{rub..{o3o? o§
i 1r *,í f rrl ri rf ítrlir,r
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darabkákhoe hasotrló anylrgokk;li il1ll1,lil{. ltL iitt. Mar.cí
is, a boszotkányműlrely fő er*lnlt.stcrt., liilJlerr lcgírjalr}r
taiáltnrirnyának aIkalrészr:in rlolgrrzrrt[.. Iiz rr trrIiiltrrárr.r
1lerllg az':

Abesszín
szigonyágyú
Kérósemre riig-

l-ön elnragyarázta
er lrtasinál : Az
t,gész két részből
áll, az ág_vúból
és a szigonybó1.
(Az abessz[nt, úg1,
littszik, hozz.á
licll gontlolni.,1 Az
t'tg1,,únak trincs
kereke. lrahem
csak cscive. ,|,]gl,
pléhrlarabka tu*
lajdtrnképpctl il

dolog alapja. rttliil iigy,cstrn
haJtogatunk össze. Az ág;tír
lökóerejét eg}, e pléhdarab-
kába erósítctt gumikarika
adja. Arni pedig a szigonyt
llleti, hát az vglóban konroly.
Egy hurkapálclka, annak vé_
gén egy drrgó, annak végérr
pedlg egy gramof{rntíl. Hu
mÁr mo§t a szigonyt bedugjrrlt
az, á8yú csövébe" kilrúzzuk e
gutnlt, eleresetjiilr.., a sei-
gotry süvítve fogja átszelni a
levegöt. Fába, paplrlehrezbc
egyaránt blztosan beleáll.

Hát erre az alkotmányra is büszke lehet Marci . " . De
nézdegél|ünk tovább l , . " rgy kócos kis ,,móku§'. valami
csírzllfólót á1lltott össze.

Amerlkai csrlzli
Á. . lsmerem már, gondoltaln magamban. Drótvilla,

rajta guml *- paplrgaluskát lelret röpíteni vele. Hót a
drótvilla nr€g e grrmi tényleg elkészül,, de micsorla löverlé-
kct . gvírtott hozaá l . , , Valorti éles t$ltényt. Hasonló

volt Marci abesszínlal lövedékéhee, csaklrogy a clugir széIót
clkk-caltkosra vágta. A beakasztás így solkal könnyelrb,
mesélte s kls kócos s tüstént be is mtrtatta. A gumiba
egyseerűen beleakasztotta a rlugót, kihrlzta, elerrgettte s
a lövcd€k íez€8v0 állott betc a hevenyészett céltáblába.
Ez a találmány ls ámulatba eltett !

Fe|vadáseok nyila
Hát ttt ml készül, kíváncsiskodtam a következó kis

cslbósznél. A fejvadászok nyila, súgta félelmete§§n § már ki
ls feszítette a kls szerszámot. Egy ügyesen hailított <lrót-

tllrairlttilil'll tls *14y

itlicskiicsőgriil va"
t.) guttlidarabbíll
ítltt rr nagy mc§-
lerrrrii. l)o lrogy
milyen pcrmpásan
röpítette ae eliib-
biekhez hasonki
szigonylö veel*ihet,
hát lrzt lt irni nenl
lehet . . ,

.\lég cg}, itrf i

tnesterkctlett a sarokban M*rr:itól nregtutllani, lrtrgy
gvlirt, az a:

Légl bolha
Roppant üg.r,es-

sóggel kis tég-
c§&varo§ móká-
klü saerlcesrtctt.
l"igy pléhrtarabká-
llril légr:savarfor-
m{tkat vágott ki,
ltindegylket egy
hurkapálciliára

t,rlis{te[te, nrég
1l*rlig rnrrgírval a
ki r,ítgot t plóhtla-

rab segítségével. Fíajd iigye§en neghajlítotí,l
a lágcsavart. Egy pörlrós ós a csotlaszerszitni
ltec§esen emelkedett a levegőLre., .

Ae aprri legények nl*uro.urr'elkószültek a,

munkáikkal § roppant cleriis és vállozatos
játókot csaptak " . . }larci kérésemre fe].vet{ a
boszorkánynrühely tagjai közó. Erentül biet.o-
ran minden este ott fogok <Iolgozni a röp-
kiiclő légi trolhák. az abesszin szigonyágyuk
és az amerikai csírziik világában. ilíert roha-
nlo§an közeledik a karácsony és a mühelynek

rok kis éhezö és fázó gyereknek a megajándékozásárril
is kell goncloskotlnia . . .

Nem lelr paca l
A tliákemberek rórtre a poca. f)e nemcsak a szó szoros

értelmében a paca, hanern az ü5ynevezett maszat vagy
szótfolyt irás is, . . A seokásos helyzet pedig a követkeaö ;

A sajnálatos baleset megtörtént. A szegény fiú először
égnek áltó hajjal mered a füzetón éktetenkedő pacára,
majri hanarosan vissza§yerve lélekJelenlétét, megkezdi
a rnentési rntrnkálatokat. A gyors és elrettentő ínóclon való
felnyalástól kezdve ae ítatópapír, radlr és a különbözií
vakaró eszközök hasenálatáig Inegtalálhatunk itt mlnden
változatot. Az eljárás sikerót természetesen nemcsak az
eszközök hasenálata, hanertr a nebuló ügyessóge is erósen
befolyásolja. Ha rnár most a bűnjelek többé_ktvésbé el,
tűntek, akkor következlk a megsebzett felületü paplrra
való írás, ami lgen veszélyes dolog. A könnyelmíl lélek
ezt e8y§zerílen nern méltányolja, hanem csak akkor
döbben a valóra, rnikor elótte áll a szétfolyó írásból álldl
rnaszai , , .

Hát kérem, ezt el lehet kerülni, rnég pedlg {rgy, hog_v

a feIhorzsolt pápír felületét egy csontdarabkával (csont_

ü

lrnil.

12

Bolnb, fogkefe nyele) leslmttjuk. ,Iáka"



l(ik voltrrk a lrirrmak ? póter és tJarrdi, tcstvérek a
négyzeten, ínert nemcsak vérbeli, lranem cserkó§zte§tvórck
is. A harmadik ínindkettcjtik rajvezetője: Laci bá'. No, csak
annyiban ,,bá", mert már egyetemre jár és segédtiszt, de
egyébként nem sok választja el a lretedikes Pétertől. Banrlin
viseont móg csak egy tábor végezte el csiszoló ha,tását.

Színhely a két testvér könyvespolca etőtti ,,olvasó-
szőnyeg"" Régi jó. de kopott jószág, arnint a költő monrtja.
I]llenlren ha trgy igazában élvezni akarja valamelyik kötty-
vét, móg Póter is hasrafckszik rajta (nen a kiinyvön, hanenr
a szőnyegen !). Szóval ülnek és a karácsgnyi eshetőségeket
tárgyalják. Cserkészfelszerelés nrellé -. trteri lriszen az foly-
ton kopik, vásilt -'* természetesen leginkább könyv jön
szárnífásba.

Banrli persze valanri izgalmasat szeretne. De|oe :

-Roöinson-ján, Cooper : Yadölő-jén, Utolsó nlohiktitt-ján, vala-
mint ,t(rp|íng-nek a Dzsungel köngvé-n már kereszttitrágta
magát. A ,,rágás" nyomai szemmel lát,hatól< a rongyo§
táblájil könyveken. Már a kilpelt alír írt szövegeket is
tejből trrdja őkelnre. il(ilyen krlnyv kellerre még ?

-* Mi valamikor vógigböngésztiik az tisszcs Yerne,
könyveket ! Nerrr mon<!om, ki§§ó rógies a hrrngjtrk. de izgulni
azért lehet Incllettük. P{:tclául Attti|er mr:stef, Iigg kinaí
aiszon.tagsúgai, Grant kapiíúng ggermekei, Iiórabott, {r. L|as-

|eiű, Öí hét léghajótt, a Tizenöltiues kapilúng, valatnirrt az
Uí.azds a lloltl.ba §la i§ lragy(ln é}r,ezhe!ő dolgok. Ncni is
szólva Sztrogo|| Míhtttg-rő|, amit ticiesapárnnak a lrarctórriíl
hozott orosz térképe nrcllcl"t olvastam ós rögvest ntegnéz-
tetn, amikor lilnren atlt.ák.

,* Az uno'kaöcsómnél láttarn §ipnfi,ieulicz-rrek Siua-
lagban, őserdőben című könyvót l Az milyen ?

-,- No, az. az.tán csak finom falatt l)e olvastacl-e i'inn-
től a Tonr Play-fair-l ? A Donriszy-félc könyveket? Flát
Lligllnel-Lő| a Sao-matheusi remt,.lé-L ? -'. Blaslcd: Pitytl,ja
és Botdeaux : Kis keresztesek c, könyvét urinrlerr katoliktts
fi{rrrak isrnernie kell.

-,- Nekcrn is monrlj nár egy pár gímet, Laci bá' l

rnortlult föl Péter" -* Ilzekct ón már rnintl olvastam, tlt,

aztárr szépetr tovább is adtam a fogházrrrissziónak, l,íert
édesapárn azt mrrnilja, hogy a könyv nelll álla való, hog_v

a polion poroso<l.jék, lranem, hogy olvassálr.
** Édes k<rmám, holnap roggelig se éríink a végérc,

ha nrirrrlazt tllősorolotn, amit el kellene olvasnod ! Ilanent
ociaarlom rrektek az,t a jegyzéket, alnit Jóska-apátok,
számára készítettem, aki ittén nagyon nckifckszik a csapat-
könyvtár felfrissítésének. Yálogassatok betőie.

A jegyzékben szakcsoportok szerint szerepeltr\ a köny-
yek. Uiir;i'zol, ,, Bazin : A Szalurra szive, Sebók : Öt világ-
részen keresztül" Erclíísi : Napuii,téses Ind,iábnrr, Iiinzig :

-\ nagy fekete kabírt, Banghá,: l}ól kereszlje alatt, Rarl-
r,ányi : Nyugat országain keresztül, Cserkésxúton Spanyol-
földön, §venson : Izlanrli kalrrndok.

Történelmí tegéngek kisebbeknek: Blaskó : Perlró.
Szentgyörgyi: Yilrar Buda íelctt, Csaba Jenő : Mult tneséi :
nag1,obbaknak : Spillmann : Bátran és híven, Egy királyné
élettiért, Gulácsi: Fekete vűlegények, Pax vobis, Bokor :

_{,rpáclvezér, Az esztergonri tliák, Gár<Ionyi l §gri csilla-
gn\. -\z Isten rabjai,

)íaggar nétrlísmeret., Madarassy : Miívészkertő magyar

pásztorok, Fója : Mesélő falu, Gárdonyi : Az én falum,
'famási Árorr l Ábel a rengetegben, (az ,,Ábel az or§zágban"
c. folytatást nern ajánlhatjuk !). Ha rnegszerezhető, nagy-
szerű kincsesbánya: a négykötetes Magyarság Néprajza,
amolyböl két hatalmas kötet már megjelent.

Cserkésztudomdng : Seton Thompson-tól a Két kis
vadóc, az Erdólakók és Rolf (v. Temesy bátyánk forditá-
sában) nagyszerű indiánéletet ad. Hankó l Vizen és víz-
parton (minclen vizlcserkósznek ismernie kellene). Lenz
János : ,,hz egek hirdetik. . ." cirnű könyve (rhinden
deteklivregénynét érdekesebben ismerteti a csillagok vilá-
gát. Most jelent meg !), Fábián Gyula l Különös háborü.

lgen sok hasznos dolgot tanulhatunk a Kirándulók
könyvtára cimű olcsó (50 filléfes) sorozatból. No, meg a
Cserkészszóvetség kiaclásában megielent könyvekből. (Rész-
letesen a Cserkészbolt árjegyzékében.)

Regéngek síö. nagyobbaknak : Sienkiewicn: Ylzözön,
Quo vadis ?, Wallace : Ben FIur, il[anzoní: A jegyesek,
}Iolnár Ferenc: Pál utcai fiúk, Sagehommé: Szívek csatája,
Hervig : Farkasok között. Kisebbeknek is l Atányi: Eszaki
h{iség, Tamás Istvárr: Szegedi pedellus, Szabadkai diákok,
\relősy Elek : Miska (cserkészregény).

Jellemfejlcsztő és ualldsos oluasmóngok., Tóth Tihamér:
Tiszta férfirlság, Dohányzol ?, Ne igyál !n A művelt, A
jellerrncs, A vallásos ifjú, Krisztus és az ifjít, Batiz Dénes
dr. : Egészséges élet, i\{arcell*Koszterszitz : A kemény
parancs. Foerster : Életrnűvészet, Elet. és jellem, clr. Vita:
Végrendelct. valamint legalábbis az Ujszövetség könyvei
(katolikusok rószére már 1.*- P-ért kapható l).

Iiifejezetten protcstánsszellemií vallásos olvasmá-
n^\,rlk :

!)lengedhetellen, }rogy" a valarnire való református vagy
evang(llikus fiírna,k ne legyen Bibliája s azt naponként ne
használja is. Használatához nagyszerű támpontot adnsk a
különféle bibliaolvasási vezórfonalak, többek között ilyenek :

A ,,Iiccske" és ,,Mustárnrag" címií ftllyóiratolt, ,,Csen<les
percck" lravi mclléklete. Legáltalánosabb azonban a
Bethánia kia<lásábarr megjelenő leszakitós,,Magyar keresz-
tyénck Naptára". (I{asonlót kiad a Luther könyvkeres-
kerlés is), A Cserkésekörryv {t4. olrlala sorol fel néhány jó
könl,vct. Eztrken kivül ajánlhatók, a nagyobbaktrak :

Russel : ..(]sak trűnösiiknek", Renkő : ,,I(risztus". E. Stan-
ley .Iones : ,,Krisztus Inrlia ország{rtján", Karácsony
Sándor : ,,Ireletnás igában" ós ,,A teljes élct felé"" Kisebbek-
nek : Victor G.: ,.Ella nóni mesés könyve". ,,Me§e détután".
Podmaniczky })ái : ,,Gazsi elindúl", ,.A két fenyő", .,Az
iga".

-- Bdclig a jegyzék ! Persze van még igen sok, nagy-
szerű könyv, tle aki teljességre tör,ekszik, az böngésszen a
kön_vvkereskedők katalógusaiban, Azonban ebből is váltl-
gatitattok tetszóstek szednt.

---- Verscs k<inyvet nern írtál fel, Laci bá l Pedig én
szerctnók a Magyar Cserkésznek ní:hányat bekülcleni a
sqiát művein közül, Azonban ahhoz etőbb nagy költők
verseit kell olvasnom !* Polcsi bátyátok el lesz ragadtatva a ktjlteményeitl-
től. Bandikám l Ajánlanám, hog1, oll,asd Sik Sándortól :

a következőket: Fekete kenl,ér, líaradéli nragyarok,
A boldog enrber inge stb. A \íagl.ar fiú szavalókönyvó-bon
minclen nagyobb mag}-ar költ.ii írásaiból találsz valamit.
Divatos mag!,ar költő }lécs t,ászló is. Üveglegenrla, I{aj-
nali harangsző cim alatt jelentek rneg a ver§ei, de van külón
gyiijtemény Válogatott költoményei-ből is. Perszc sok híres
és jónevií költő van ezeken k{viil. csak attól fólek, ho§iy
a latirr leck{,k és a számtandolgozatok bánják, ha túlságo-
san belemerülsz a verstanulmán1-ozásba. líegyek is már,
meft, a végén szétszedtek és fél könyvkereskcdésre valót
irtok fel a Jézuskának. Sztlrvusztok ! Jó munkát !

-" Alássan kösziiniük, l,aci bátyám ! a*
DlE UNGARISCHEN PFAórl N DER
lYÜNscHEN lHREN PFAtrFlNDERBBÜ-
DERN lN ANDEREN LANnERN RECHT
FtÖHLlcHE wElHNA€HT§N UNo ElN

FRoHEs HEUE§ |AHR"

L§§ ÉcLAlREURs HoNGRols soUHAl-
iÉxt Á L§uRs coNFRÉREs DE§ AuT-
RES PAYS LA BONNE FETE DE NOEL,ET UNE NOUVELLE ANNEE ÍRE§

l{ÉURÉusE.

THE BOY§COUTS OF HUNGA,RY SEND
THEIR BEST wlsl{E!§ FoR A HAPPY
cHRl§TMAs /rND A PRosPERou§ NEw

YEAB TO ALL THEIR BROTHER
§coUT§ oF oTHER LANDS.
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A 1lxolluu
\l tTr[]t

Ntm hiszem, hogyha jóvórü fitl, akiben csak egy csöpp-
nyi rajzkészség is mozog, negplllantja ezeket a képeket,
ne az legyen az első gondolata, hogy: ilyet én is tudnék t
Ha pedig ez a'flü nem holmi fecsegő, akkor ezt a gondolatot
egy-kett6re tett ls kövelí és tényleg csinál is hasonlót,
Ehhez akarok rnost itt segédkezet nyújtanl, deelébbbevezeü-
lek benneteket a fekete-fehér birodahába. ahová azok is
velünk iö}retnek, aklknek a raiz c§ak ,,mellóktantíirgy",

A FEKETE.FEHÉR
UÚVÉSZETÉ

A terrnészet végtelen szín-
pompáJa hű ktfejezőre talál a
festókben. küliinösen a közel-
tnult fe§tői irányal (naturalizmus,
ihpresszionizmus) igyekeztek
végére járni a sztn problétnájá-
nak. Egész külön világot alkot

mesterei s a középkorban negelözi és elókészíti a könyv-
nyomtatás tltját.

Az ábrázolás amúgy is ósibb nesterség, rnint az írás.
Az emberiség már valóságos rnesterrajzokat hagyott lrátra
olyan időkből, ahol az írásnak mé§ nyoma sincs (délfrancia,
északspanyol barlangi képek). Sőt maga az írás is a rajzo-
lásbóI nött ki.

(Gondoljunk a hierogllfekre, incliánok vagy akár ván-
dorcigányok képjelírására). Egész egyszerűnek látszott
azért fekete-fehér rajzot és szöveget fábavésní, ktrnéIyit-
vén a fehérnek szánt részeket, miáltal a nyomófelület ki.
ntagaslik a ü_vomódúcon (rnagasnyomás). A deszka szálai
akadályozván a véső szabad útját, csakhamar szálkeresztbe
fűrészelt körtefalapokon dolgoztak. A XV. század, szárny-
próbálgatásaira a magyar származás{r Dürer (1471-1528)
mfu bámulatos technikájit metszetekkel következik. A kör-
ténél is tömö-
rebb puszpáng-
fa alkalmazásá-
val a farnetszet
elvesztette az

anyagszabta
stílus irányát s
a XI X. százarl
felduzzadt uj-
ságtermelése en-
gedelmes szol-
gára talált bennc képek reprodukálására. Ennek a dics-
telen kornak * mikor a fametszet fényképet, raJzot,
festményt egyforma lélektelenséggel, utánzott, az autótípia
adta meg a kegyelemdöfést. A me§teremb€rtől visszakapta
a ,fametseeteL a ínúvé§z s a farnetszet bámulatosan
{tjjáéledt.

1895 körül megpróbáltak egyes müvészek ía helyett
könnyebben megdolgozható linoleumot nretszeni. Az ered-
nény nern tudott a netnesebb anyaggal versenyre kelni.
de a grafika mégis gazttagodott esy itj kifojezóstrródelal.

7 wés{ (m"h! toll ) veze,főe.

Z bal kJ* _,\M űji* fd-laz,

Ternrószettanultnliny. fticzo Gyula IV. o. t

eeek rnellett a grafika (a görög
lrást, rajzolást jelentő grapho-szóból) a feltér-fekete
művészete. Mivel a feketének és íehérnek érzékelé-
sére külön idegvégzódések szolgálnak §zemünkben,
nenr következés, hogy a festó -is grafikus (vagyis
rajzolóművész) oltvetlenül találkozzanak egyszetrrély-
beh. Ezlrányú lAtásunk ép irgy fejlesztésre szorúl,
rnint a szín vagy formaérzék. Egy festő naplójá_ban olvas-
tam, hogy primltív lndlántörzsek közt dolgozva, színes képei
mindenkit bámulatbe eJtettek, míg raJzait értelmetlentil
forgatták és megmosolyoglták jámbor krltlkusal.

Pedig a ratz a4 amelylk a legközelebb áll a sok§zoro

forradalmat csinált, ínlnt a gépilátás. Mlkor a fényképózé§
megoldotta a természet ponto8 lemásolását, harnaiosan
vllágos lett, ho3y nem t§tt6 íölöolegessé a tnúvészetet,
rnert hát annak még sem ez a pontos ntásolá§ a cé!a, hanem
€gy bel§ó vllágnak - a müyé§, lelkónek - lAthatóvá tétele.

A íényképl rokszorosítások pedtg (íotótípla, autótípia
stb.) vlsszaadták a graílkusrnüvészeteknek a rnár reprodu-
káló kultvá eülyedt fametszetet ls.

Ezt at, frJlálzületést a ,íametszet meg i§ érdernelte.
Valószín{lle6 ez a legöslbb sokszorosító eljárás, nyomai aa
ó-korban ls fellelhetók, a klnalak a X. században már

sltó (reprodukctó§) rnűvé§zetekhez, atnelylk tehát a legszélr^
§ébb nóprétegeket azolgálja ki látntvalóvel.

Rég9n foglalkoztatJa a művé§zked6 embert, hogyal
tudná alkotá§át meí§okszoroznl. A sokszorosító ellótáiok
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I Viszonylagos könnyűségénél fogva még iskolások is tudnak vele elfogartlratóL
alkotni *.. mint a mellékelt ábrák egy része is mutatja.

Ahogy a lamctszet is lehet színes (pl. a pornpás színes japán fametszetek),
ú8y a lirroleum-metseet ls mutat fel, §zíne§ megoldásokat, ilyenkor per§zc
annyi nyomó dírc pontos kimetszésére van szükség, ahány szlnnel dolgozunk,
A szlnezés történhetik *-. kisebb példányszámnál ecsottel is --. mint a
famctszt[ őskorálran.

HoGYAN c§lNÁLruK A LINoLEUM-METSZETEKET t
Vegyünk kb. 3 rnnr v&stag, síma, mlntáeatlan llnoleumot. Bekenjük

fehér vagy ntás vllágos színnel, hogy a rajzot jól lássuk rajta, A rajznak
erótcljcs fekete-fehér hatás{rnak kell lenni, azaz, nagy árnyékok és erós
fények, vaskos feketo vonalak (fehér vonalak lehetnek vékonyak ls) legyonek
rajta. Mlrrden raJzot le lehet így egyszerüsítent egy kts gyakorlattal.
A rajzra átlátszó paplrt teszünk s a körvonalakat ceruzával meghúzzuk,
Most a llnoleumdarabra másolópapirt fektetve, úgy fordíttuk rá rajzunkat.
hogy képes felc alul essék, hclgy így tükörképet nre§§ünk és helyes képet
kapjurrk a nyomásnál. Hegyes ceruzával gondosan átrajzoljuk az egészet.
Jöhet a metszés.

Először a körvonalakat (konturokat) dles, hegyes zsobkéssel vagy rnetsző-
vésóvel húzzuk végtg. A kést ferdén tartjuk, úgyhogy a vonaltól elvágjon
,s a klemelkerlő nyomófeltiletnek szélcs, tartós alapja legyen. A következő
vágás a vonalon kívül, afelé törtérrlk, úgyhogy egy fínom V alakü llno,szlácsot
metszünk ki, amlt gondo§an eltávolltunk.

Ugyanczt az eiedményt egy§zerr€ megkapjuk, ha egy V álakú vésőt
használunk. FIa a vonalakat így kihoztuk, a töbtri rószeket U alakír vésővel

Az ó kolt€ium é§ a Petöfi-báz,fápáu 1l)otttJún Aládár öíegc§erkér,

\F

)l

)

a;\L.I
-,i{ v§

ü!

TLlrn]il

l|j|tt|,, §r.ol)ía, (Farü*ó 'L'ilr0r V|. o, l.t

_l, S
l

g,:§
e// ,l|}

BVqo §
K.
o

Bv EK|036
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jó_rnélyen kienreljük. Ha a kinretszés nem rlrély, írgy ezek a felületek szürkénbelejátszarrak a nyomatba, anri rréha jól is Úat, --
Kész a dírc, jöhet a nyohá§.
Jól rnetszett lapról nagy nyomdák is tucl.nak szóp nyoffiatokat csinálni,ityenkor _a linolapot keményfa blokkra sze,5iezik, rle rn"g..i"árrrutjuk ezt isItázilag, ha az eredrnény nem i§ Iesz rnindig 

"' 
rútoÉei.i"r"ni.

Nyomóf esték ül szerezzünk kevés nyorndaiestótet", vágJ ke"u.; ii"t temperátglicerinnel (sűrű r,tzfeste} _i5 lehe_t), s úevallom, oyoát"i?áá m"ár otajtestékkelis. Persee az első a legjobtl. A festéket üveglapia nyornjuk ;--g"rniú"ng;.;;i(ha van) jól elkeverjtik, keresztül-kasul szaüdlarv. á r,.irgu.*r, rníg a festékeg.ye,t]]etes 
_ 
vastag§á8ban fekszik. üunrihengeit egy .raiatlt a gurnicsőbőItlsinálhatunk, amit farúdra.hrizunk (Megjelent e-rcrrnesíórro"utn"iii. Rongylabda-szerű tampont is használhatunk a festékelésre. Mo§i ;*lil;lapot''" .i,i;papírra fektetiiik, a gumihengerrel, illetve_ rongytantpontral reiesteÉiiüi.Puha papirt fektetünk azután a linóra, tetejébö" egy''-má.irtat, Iefogjuk éscsonttal vagy kanálhátával rádörzsöljiik. Há a tő mináun kiarro iészekapott már nyomást, a papirt. sarkánál fogva ó;il;;;n felemeljük(lefejtjük, mint a levonó képet.1. Kész a kép. e nvo*ari";2' irorlai ,rÜJ;vls.y mángorlót is használhatunk, ami nagy seg"ltséj.- a hrrodúcotttiságpapírral felszárítjuk, \,ag}, szakszerűen. petröleumos'' ronigyat ti.riiiiuir.llyen mórlon csinálhatunk úiér,i kart1-_atat, p"og.rúÁfÜlecet"t, 

-l,;p-
cérlulákat,. könyvcímlapokat stb.. stb. - iot, pi"rÜt"-t"i-i..--'

_N.émetországban igen népszorű a fiírk .körében s á tegitiselb ujság is,arnelyiknek nem telilt klisékre -- ]inometszetes illusztráciokai hoz.Arni a rnetszést ílleti, eszetekbe juthat 
" lr"gyr. i.;.il;r" számábanleírt _Pecsét készítése, ahtll lrasonló elvek szerint eumiűót *"t.riinr. ki kép;k;;:Irást egyébként liiinnyebb fekete alapból- fehéren iimui.r."i, arnintarra hamaro§án ráiöttök nmgatok ls.

Szerszámot illetőleg, ,a nétnet l{eintz,e-Blanke tollgsár igen olcsónrctszőtollaklt gyárt, aruiket tollszárszerű_ny,élbe nyomhaturrf, i,,,i.. 'ixapr,áij
Errlél.vinél, Budapest, \'I., Izabella-u. 68.) Egy- készlet +-toir"r kb. 2.-- P-Dc lítttam már művészi linonretszetet, aini Í-özönséges li".r.a.,"r kószült.Linoleumot szaküzletekbjn kap,ni, ahol ilyen ".Ö "orn", 

-Pestrtii-lerlci
hozatni(pl_Y4t"9!,Bp.,IX.,Ferenc-körrlt 36.),'A kíváni áini,izatran, 3 rlrni.vastag fajtából kb. 1.- P egy 20x50 cnr.-e§ clarab,

lefejezésÜl még elárulotn, h9gy a leírásnál az amerikai iirsvezetők kötrl,vc(Handbook for Patrol_ Leaders)i§iegített, ahol rengeteg jó g.vakorl;tli mtrnkatalál pontos ismertetést. (Flozassátok meg kiinyvkeűsr.e,rii fri;i,,,,1
__H.aazuíán,rnagatok is csináltok metsietekei, lriilrJ;ctck bó a nyonralokbr,lla Magyar Cs.rkésznek --. a l.gjobllnlrat leközöljiilt. l'tjth Sútttlor

Vlrr.laszzsíkruúny. (T:aragó Till<rr Yt, o, t.)
M€tszotte: rapsonJ-| Súnrlor I\'. o. t. ]íetszette ; Bognár István IV. o. t,(A kellőleg le-neni mélYíteit iiup

szürke keretet ad)

'lermósz(L l:lnulríány, (Bakó Zsiga vT. o. r,)
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-í{q6z,regén7-

3y perrnission oí 1lr.
I-ioyd Dsbotrne.

IRTA; R.

§lröl lor szíl cd{ig ? Tórtónetünk lróse Jírrr l{awkixs, a hajóinas.
aki kalózok titkos ifatainak jut birtolüiba- Feltrött barátai: Live§€y
rrrvcs, Trela*ney föIdesrtr segitsé5ével a kincs íelkeresésére írrdulnak,
}íegveszik :r Hiipaniola vitoilá§t: smollPtt kaPiüímyt szerződietik.
legénvscset íocadnlü. Jim bizatnrába iut Silvernek, a félláhtl haió-
szátr*csnál. Esyszcr Jím - a Kiucsesjzíget felé való hajózásuk _r-e
:léu - 

kihaügát"jg beszelgetésitket 3 bürzitmas ósszeeskúTésneli. jön
iivómira: a6ajócsakneó egészlegénysege kalriz. Silvcr a vezóruli,
Úegérkeztck a §zigetre, kiköínek. -- Jim a ínatrózokk.ii kisáll a
rrarlra. elmenekül"tólü!" - 

silt?r mcgöl egy ríratfíizt .'. "lim talál-
irozik ógr, íurcsa kül§ejú e[Íü€rre!. aki mriLr.három éve él u iakatlen szi-
geten, á-kal{ítrok lro§s;úbót kiraküík-.. Álla harc a katrózokkírl:,-
}iem vo)t könnyú dol€rrk a kincskercsőknek rni\"el ir kalózók min-
denr.e tlszáat embereF - 

nem ljedtek ms3 a íDaguk átrn!,ékától. .-\
kaDitrinv s a vete tarlóhaszigeteh taIalt sercnda várba rnenektilnek.
aniellet a kalózok kemén1,- ostmm al:i vesznek... "1' lázadótat
tissár,erik. öt kalóz a íiibe harap, tgy megsebesü. }Iünter és
§mollett kapitány is §eb€t kap.. . Jim Hawkins titokban a tenger-
h€z oson. kis lélókvesztón me?közeüti a Hispauiolát, íelmászik reá.
ctváqia a kötcleit. A §zél c tengerre §odorja óhet, ó pedie fclveszi_a
harcót a hairi*r levölEkel, kik azonban berugott állapotban a lerlgerDe
zuhaDrrak, Jim a partra kormányozza a hajót. májd fel}eresi bar_á-
lait a ,,Gerendaváí'-ban. Szerencsétlenségére azonban már n kahi-
zokat találja ott, akik -- tú§zként - íogs{igba sitik.

--_ Hátrább az agarakkal ! -.- kiáltotta Silver. -_. Ki
§ag!- te, Toin Morgan ? Tán ázt hi§zed, te Yag}, itt a kapi-
tány ? A fűzfánfütvülöjét, majrt megtanítlak én móre§íe !

Csak szállj szelnbe velen és odamész, ahova annyi jóember
ment elótterl az utóbbi harminc év a|att - az egyik az
árbócrútlra, az ördögbe is és néhányan a korláton keresztúl
távoztak, de valamennyien a halaknak szolgáltak táplá-
lékul. }tég olyan ember nerü vo|t. aki §zembeszállott velem
és aztán még m€gért c§ak egy jó napot is. Tom }Iorgan,
ezt elhiheted nekem.

}íorgan megállott. rle a többiek felől rekedt mormogá§
ba!latszott.

-_ Tomnak igaza van -- monrlta az egyik.

- Eléggé meg§zekált már az egyik -.. tódította eg3,
másik, .._ kössenek íel, ha most eltűröm a tierlet, John
Silver.

_- \ian az urak között yalaki, aki trelérn akar kötni ? --
horkant fer Silver mes§ze előre hajolva ülő helyzetében, az
égó pipával jobbkezében. -_ Csak nev€zzétek néven a gye-
reket ! Egyiktek §em lrőböröclött, azt hiszem. Mindenki
iaegkapja, amit óhajt. Azért éltem edtlig, hogy egy ilyen
-,átinkás sür.ölvény kapaszkodjék abba a kötólbe, amel,v-nek
,: r,égét én fogonr ? Turljátok mi a teerrrló : rnindnyájan
szerencseiovagok vagytok, a magatok számiájára. )ios,
{n kész vagyok a számadásra. Kapion kardra, aki mer
ds mankó itle, mankó oda, én megnézem, milyen a színe
t"eiülról, tnég nrielőtt ez a pipaclohány elfog_v-.

Senki se moceant, senki se mozclult.

- Ez a ti szokásotok, mi ? - tette hozzá a pipát
.. _sszadugva, .'- finom kis ban<ia Yagytok, mondbatonr.
.{ harcot sem drdemli meg egyitek sem. De tatán értitek
t.g az angol szót. Én vagyok itt a megválasztott kapitány.
p-r vag_rok a kapitány, mert hetedhót országon én vagyok
r iegkűlóntl ember kóztetek- Ha nem akartok m€gküzdeni
;tierrl. szerencselovag módjára, akkor ördög bujjon belétek,
tlge,lelrnesketlnetek kell. azt elhihetitek nekem |. Ez a
í: kedvemre r-alti, értitek ? Sohase láttanr különb legényt.
i.:"lnb férfi ez. rnint közületek eg;-ik-másik patkány itt
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a lrázbarr és ezért, azt mondom nekiek, lraiitl látom, ki akar
kezet emelrri rá -- ez az, amit morrdok és ehlrez tartsátok
magat.okat.

Hosszú §zúnel következett. Kiegyenesedve álltant
a íalnál, a szívem, rnirrt a bányakalapác§, zakatolt, cte hat-
ván1, remény§ugár dercngett bennem. Silver nekidőlt a
falnak, összeíonta a karját, a pipa a száia sarkában, mind-
ezl ol},an nyugodtan tette, luintha templornban lenne.
A szeme azonban lopakodva körüljárt és a tekintetét le
nerrr vette tázartó híveiról. Azok mindinkábtr összebujtak
a há7, távoli sarkában és a sugdosásuk halk rilofmogá§a
úgy töltötte be a fúlemet. mint a víz bugytrorékolása.
Egyik-másik feltekinfett és a fáklya vörös fénye egy pilla-
natra ráesett izgatott arcukra, cle nern ránr pillantottak,
hanem Silver felé.

._ Ugy látszik, §e vége, se hossza a monilanivalótok-
nak -_ iegyezte meg Silver jó messzire a leveg6be köpve. -
Rugaszkodjatok neki és locsogjatok vag]i ínaradiatok
csendben..- Bocsánatot kéreli, uram -. válaszolt az tgyik ember,
*_ ön lragyon szabadosan bánik egyik-másik törvénnygl,
tatán tekintettel lehetne a többire is. Ez a legénység elé-
gedetlen, ez a legény§ég nenr akarja a pók vérét szívni,
ennek a legénységnek is annyi joga van, nrint, a másiknak,
Ez nem lebet l,itás, ós az ön saját törvénye alapjáa is,
iogunk van ezt a dolgot megbeszélni. Bocsárratot kérek.
uram, elismcrern. hog5l jelenleg ön a kapitány, de íagasz-
kotlom a jogonrhoz és íélrevonulunk megtárgl,alni a dolgot.

És szabályos tengerészmódon tisztelegve, ez a fickó --
egl,ébként szikár, rossznézésű. sárgaszemű, harmincöt éves
ember -- - hittegvérrel az ajtó felé indult és eltűnt. A többi
egymásután követte a példáját, mindegl,ik tisztelgett. anri-
kor elment, mindegyik rnondott valarni védekezésféIét.
,,A törvény alapján" - mondta az egyik. ,,Tengerész-
tárgyalás" --- mondta §íorgan. Efléle megjegyzések kózt
távoztak valaínennyien és Silverrel magarnra hagytak a
fáklyavilágnál.

Á szakács azonnal kivette a pipát a szájábót.
,._ Most idehallgas, Jim Hawkins _. mondotta suttogva.

úgr-, hogl, nehezen értettenr rneg! _ vékon_v szál deszka
választ el a haláltól és ami sokkal rosszabtr. a kínzástól,
Ezek most engem elcsapnak. De emrlékezz rá, hogy jóban-
rosszlran veled voltam, Ezt nem volt szándékomban tsnni.
amíg csa_k el nem mondtál mindent. Már maj<lnem két-
ségbe voltarn esve, hogy elvesztjúk ezt a kincset és még
fel is akasztanak a teteiébe, de látom, hog!, te fején találtatt
a szöget. Azt mondtam magamban : John, te segíts Haw-
kinsnák és Hawkins kiránt téged a csávából. Te vagy az ő
utotsó ütőkártyája és a menydörgős men5iköbe nrondom,
John, ő lesz a tied ! Kéz a kézben e|őre, nrondom. M€g-
mented a te tanudat és ő a te nyakad,at !

Kezdtem homályosan érteni a műveletet.
- * Azt hiszi, minden elveszett ? -_ kérdeztetn,
--.. Ej, Herculesre, peísze, hogy azt hiszem l * felelte.

-- }lincs hajó. nincs nyak -- ez az értelnre az egé§znek.
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Ánrikor végignéztem az öblön, Jim Hawkins, és nem láttanr
raita a vitorlást - tlos, nem vagyok rnai csirke, de akkor
teladtam a játszmát. Ami ezt a csúrhét és a kupaktanácsu-
kat illeti, tudd meg, egytől-eg3,ig bolondok és gyávák.
Megmentem az életedet tőlúk - h4 ugyan képes vagyok rá.
De jegyez<l meg nragadnak, Jim -- adok. hogy adj, - te
ped,ig hentsd meg a hosszú Johnt a feltrimlrátástól.- Alaposan m€gszeppentem. egész reménl,telennek lát-
szott, amit ő tölem kért - ő, az öreg kalóz, mindenben fó-
kolompos !

- 
l{egteszem. ami tólem telik - mondtan:.

_ Ált az alku - kiáltott fel a hosszú John. - Ez derék
beszéd és nregint van valami r€fién3iem, a zivataros ménkü_
jét neki ! - Od,adöcögött a fál-lyához, anrely a tűzifa között
állott és újra pipára gyujtott.

--- Érts meg engem, Jim __ rncrndta. nrikor visszatért,

- 
ng§gm van iejem a vállamon. ttrdod te azt. Én most

a földesúr pártjára állok. Tudom, hog!, ti valahol épségben
iszert tettetek a hajóra. \em tudom, hogy csináltátok, de
biztonságban 'rran. Ug1, vélem, Hands és O'Brien elpatkol-
tak. sosem volt valami különös tlizalmam benaük. Most
figyetj ide. Nem kérdezek senrmit és másokat sem engedek
kérdezni. Tudom, hogy rnikor van vége egy játéknak,
tudonr én azL iót,
tudom, hog_v meg-
bízható legény vagy.
Ah, milyen fiatal
vagy, mennyi jót is
vihettünk volna vég-
be, mi ketten.

A hordóból ko-
nyakot eresztett eg5r
kis ónkupába.

- Nem kósto-
lod meg, pajti ? *
kérdezte, és amikor

elhárítottam, azt
mondta, jó, hát ma-
gam húzok €gyet
belöte. Szükségem
van egy kis idegerő-
sítőre, merl közel
van a baj. Ha már
meg bajról beszélünk,
,vajjon az az orvos
mért adta a kezembe
azt a térképet, mit gondolsz, Jim ?

Olyan csudálkozó arcot vágtam, hogy szükségtelennek
tátott minden további kérdést.

- Ei, hát igen, Inegtette - mondotta, -- amögött
kétségtelenül rejtözik valami, van valami mögötte, Jim -vagy jó, vagy rossz. *'-- Erre újra kortyintott a pálinkából
€s megrázta a nagl, szőke fejét, mint aki a legrosszabbra
is e]készült.

XXIX. FEJEZET
Uira a fekeío folt

A kalózok már jóideje tanácskoztak, amikor egyikük
visszatért a házba és megismételve ugyanazt a tisztelgést,
aminek az én szememben gún_vos színezete vo|t, engedel-
met kért, hogy egy pillanatra elvihesse a fáklyát. Silver
azonnal hozzájálult. A küldönc újra visszavonult és mi
sötétben maradtunk.

- Szél van kerekedőben, Jirn _- mondta Silver, -aki ekkorára nagyon barátságos és családias hangra tért
át. A legközelebbt lőréshez fordultam és kinéztem. Á nagy
tűz patazsa annyira elemésztőtlött már és olyan gyengén
és hunyorgón pislogott, hogy megértettem, miért kívánkoz-
tak az összeeskúvók fáklya után. Körülbelül a lejtó felében
€gy csomóban állottak, egy tartotta a lámpást, egy másik
a középen térdeltésnyitott kés pengéjét láttam a kezében,
amint a hold és a fáklya világánál változtatja színét. A
többi valamennyire megbajolt, mintha ennek az utóbbinak
a ténykedését figyelné. Meg tudtarn állapítani, hogy könyv

és a kés van a kezében és éppen csodálkoztarn rajta, hogy
keriiLl két ennyire ellentétes dolog a kezébe, amikor a tér-
tleplő alak újta feláIlott és az egész társaság megintlult a
ház feli,.

--. Már jönnek 
- mondtam, és visszatértem elózö

helyemre, mert rnéltóságomon alulinak tar,tottam elárulni,
hogy figyelem óket.

'-. Csak jőijenek, fiam, hadd jöjjenek 
- mondta

Silver vidáman. -* Van még némi puskapor a tarisznyám-
ban.

Az öt ember egymást taszigálva, egy csornóban lépett
be, aztan az egyiket előre lökdösték. Más körülmények közt
nevetnivaló lett volna az esetlen lépése, arnint habozva
ralita egyik lábát a másik elé és csukott jobbját mereven
maga elé tartotta.

- Csati bátran cimbora - kiáltotta Silver. -- N€nr
kaptak be. Csak add ide. tuskó, tudom én a törvényt ! .d
követnek nenr eshetik tlántódása.

Erre a bíztatásra a kalóz bátralrban lépett előre és
miután valamit Silvernek a kezébe n1.smott, eg}, kic§it
sietősebben visszalépett a társai közé.

A hajószakács megnézte, hogy mit nyomtak a kezétle.
* Á |ekete /olt. Gondoltam - 

jegyezte meg. -- Vajjon
honnan szereáék a
papírost ? Hah, ni
csak l E,zt nézzétek
§t€g: ez nent hoz
szerencsét ! Hiszen ti
eg5, bibliából vágtá-
tok ezt ki. Ki volt az
a Lrolond, aki egl, bib-
liát rongált nreg ?

._ Na, itt van
ni!--mondta}íor-
gan. 

- ilIost meg-
van ! Mit mondtam?
Ennek nem lesz jó
vége ! llegmondtam!

- 
Noshát.most

már ezt elintéztétek
egymás között
folytatta Silver. Most
már biztos, hogy
mindnyájan lógnifog-
tok. l{elyik lágyfejű
fajankónak volt bitl-

liája ? Dické voll - mondta valamelyik.

- Dické vo|t, igazel ? Akkor Dick mehet imá<lkozni --mondta Silver. -- O már eljátszotta a szerencséiét, ezt elhi-
hetitek nekem.

Ekk<lr a hosszti sárgaszemű ember beleavatkozott.
-- Ugyan hadd abba ezt a fecsegést, John Silver --

mondta. - Ez a legénység egyhangú határozzattal elkütdte
neked a fekete foltot, egészen szabályosan; te fordítsd meg,
amint a szabály rendeli és olvasd el, mi van ráírva. Aztán
beszélhetsz.

-_ B2g1 köszönet, György__felelte a hajószakács. -'.. Te
mindig elszánt voltál a munkában és kivülről tudod a tör-
vényt. Örömmel állapítom ezt meg. H.et nézrúk, mi i§ van
itten ? Ah ! ,,Elcsapva" '- bát az áll itt, vag,y nem ? Szép
írás, annyi bizonyos; mint a nyomtatott betű. A te kezed
írása, György ? Bizony v€szett szerepet kezdel játszani eközt
a legénység közt. Nem csodálnám, ha te lennél legközelebb a
kapitány. De talán idenyujtanátok megint azt a f&klyát_,
lennétek szíveseli ? Nem ég a pipám.

- Gyerünk csak, többé nem teszed bolonddá eá a
legénységet. A magad módjátt tréfás ember.vagy, rle most
vége a hetalomnak és iobb lesz, ha leszállsz arról a hordóról
és segítesz a szavazásban.

- Ugy értettem, hogy az előbb azt mondtad, hogy
ismered a törvényeket .- válaszolta fölényesen Silver. - De
vógtére, ha nem ismered, én ismerem és most yárom 

-; ]ól
jegyezzéLek m€g, még én vagyok a kapitány, - amíg elsírjá-
tok a panaszaitokat és én válaszolok azokra, addig pedig ez a

_* csak bátran cimbora - kiáltotta silver
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íekete íolt nem ér egy lukas íagarast. }tajd aztán meg-
lássuk.

- Ótr - felelte G_vörgy __ mintha neru tudnád, mennyi
panaszunk yan, mi torkig vagyunk l-eled valanrennyien.
Először is, csütörtököt mondott ez az egész vállalkozás -remélem, ezt ner§ nrered tagadni. tr{ásodszo1 kiengerltecl az
ellenséget ebtről a csapdábóI, semmiért. Mért kivánkoztak
azok ki ? Nem tudom, de egész világos, hogy ók kívánkoz-
tak ki. ílarmadszor megakadályaztad, hogy megtámadiuk
óket a mocsárnál. Hej, átlátunk mi raitad, John Silver l Ki
akarnál játszani trennünket, ez a te nagy bajod és aztáqt
negy-edszer, itt van ez a titt I

,''- Vége ? - kérdezte Silver nyugodtan.
_- Elég ebbó} ennyi * vetette közbe Györgx-. * }tind-

n_vájan lógni fogunk és a napon száratlni, mert eipuskáztad
a dolgot.

-- Jól van, idehallgassatok, megfelelek a négy pontra,
egymásután megfelelek rájuk. Csiitörtököt mondott ez a
váilalkozásom ? Nos, hál valarnennyien tudjátok, hogy
mit akartam és tudjátok, hogy ha azt tettük volna, akkor
még a mai ójjelen is ott ülnénk a ,,Hispaniolán", minden
ember életben és épségben, a bendónk tele jó puddinggal
és a kincs a markunkban yolna, a menuydörgős mennykóbe !

Debát ki akadráiyozott meg ? Ki sürgetett engem, a törvé-
nyes kapitányt ? Ki fenyegetózött a fekete íolttal a partra-
sállás napián és ki kezttte meg ezt a dfuidót-? Ah, szép kis
forgatag ez -- ebben egy vélemén5ren vagyok - és nag1,on
hasonlit a London városi vesztóhely kötelének végén szoká-
sos bokázáshoz. Dehát ki tette ezt ? Nos, Anderson és
Hands és a te érdemed ez, George ll[erry te vagy az
utolsó abból az izgága csoportból és még te rázod a ron-
s.ot ós te akarsz kapitány lenni helyett te, aki miatt
elpusztultunk ? Te pokolra való ! Ilyen vastag bört sem
láttam egyhamar.

Silver elhallgatott és láttam György és a tőbbi tárysa
arcán, hogy nem beszél a levegőbe.

-._ Ennyit az elsö pontra -_ kíáltotta a vádlott letörölve
a veútéket a homlokáról,mertolyan hevesen beszélt, hogy a
ház rengett belé. ._ Hát szavamra mondom, betege vagyok
aanak, hogy szóba kell állnom veletek. Nincs eszetek, nem
emlékeztek és nem tudom elképzelni, hogy engedhetett
anyátok tertgerre szállni. ?engerre ! Szerencselovagnak t

Hogy mért nem mentetek szabólegén;inek !

_- Gyetünk John *- mondotta }torgan. -_ Felelj meg a
többi pontra.

.- No igen, a többire ! ..- váaszolt John. -- Szép kis
§orozat, amit itt összehoztatok, Azt nrondjátok, hogy a
sállalkozás csütörtóköt rnondott. Ab az órdögbe, ha meg
tudnátok érteni, hog5r mennyire el van hibázva" a]<kor
néznétek csak ! Olyan közel vagyunk az akasztófához, hogy
a n3-akam már merevedik, ha rágondolok. Bizonyára már
láttatok ilyeneket láncra verve lógni. madarak kerülgetik
óket és matrózok ujjal mutogatnak feléjük" amint az árral
elha|óznak mellettük. ,,!íi az ott ?" - ,,Ez ? §.át kilenne :

ez John Silver- Ismertem jót" -_ mondja egy másik és hall-
gatják, hogy csörög a lárrc, arítíg a másik bójához rrem érnek,
§os, hát így vagyunk valamennyien anyasziilöttek. hála
€rte neki, meg Handsnak rneg Andersonnak, meg a többi
futóbotondna}< közüetek. És ha a negyedik pontra választ
aliartok, erre a íitira vsnatkozólag, hát a fene az eszetekbe,
aem íúsz ó a kezünktren ? Talán elprédálnátok a túszt ?
§em. ezt nem fogadom el, talán &lesz az utolsó menedékiink,
rem is esodálnám. Hegölni ezt a fiút ? _'- \tm én, pajtások !

Es a harmadik pont ? No igen, van egy cscmó megiegyzésem
a harmadik pontra- Talán nem veszítek s€mmibe, hogy igazi
:€\-etemet ltgzett rloktor látogat meg benneteket naponta -_
teeed, te törötttejű John és tóged George }íerry, akit még
hat óÉja sincs, hogy rázotl a hideg, hogy még mo§L is citrom-
rirga tóle a szemed, értitek ? És lehet, talán nem is tudjá-
iok- bog,v útban van a kiséröhajó, mi ? De ez igy van l
§ercxrká.ra itt lesz, és akhor meglátjuk, hogy ki örüI neki,
!-a túsz van a kezében. És ami a második pontot illeti. hogy
;-,irl egveztem meg velük .- nos, hiszen ti jöttetek térden-

csúszva kórni, hog3" egyezzek rneg .- térdenállva kőrryörög-
tetek, annyira inai,okba szállt a bátorságotok -... és éhen_
}raltatok volna, Úgy bizony, ha rrem eg}rezem nteg, -- cie ez
rnind semnri ! Idenézzetek ** ezért tettem t

Azzal ledotrott eg},papírosl a padlóra, rnelyre rögtörr
ráisrnertem - az a térkép volt, sárga papiroson a három
piros kereszttel, anelyet r.iaszkos vászonba csonlagolva
találtam a kapitány ládájának íenekén. Hogy az ofyo§ méri
adta ezt át neki, azt nem turltam elképzelni.

Dehaén nem jöttem nyitjára, annál lrihetetlenebbnek
tünt fel a térkép megjelenése a többi kalóznak. Ugy rá-
vetették magukat, mint a macskák az egérre" ?(ézről-kézre
járt, egyik a máslk kezéből kapta ki, hol karomkodtak, hol
kiáltoztak, hol rneg gyerfrrekesen nevettek, rnikor vizsgál-
gatták. Az ember azt hihette, hogy nem c§ak a markukban
ran az igazi aranv, de tengeren vannak már vele és biztorr-
ságban.

- Ez az -*. mondta az egyik. - ez biztosan a Flintó.
J. F. és alatta egy vonás, eg}, nlegtört hurokkal, mindig ezt
használta,

-- Nagyon szép -- nrondta Györg1-. - De hogy térünk
vele haza, ha nincs hajónk ?

Silver hirtelen felugrott és lélhezével a falnak tánrasz-
kodva ordítani kezdett : utóljára figyelmeáetlek, George.
Ha még egy szót szőlsz, mérkőzésre hivlak ki. Hogyan térünk
vissza ? Hát órr honnan tudjam azt ? Neked kellene azt
megmondanod * neked és a iötrbinek, aki eljátszotta a
vitorlást, nrert belekontárkodott a dolgomba, ógesserr meg1
benneteket a pokol tüze ! Te nem tudod, te nem vagy képes
megmontlani; nincs trenned annyi találékonyság, mint egy
csótányban. De fütyülni, azt tudsz, te George }lerry és
szeretsz is, azt elhiszem,

- Ez tiszta dolog * nrondta az őreg llIorgan.

- Tiszta ! -_ Én is azt hiszem - mondta a hajósz*-
kács. -A ti kezeteken elveszett a hajó, én pedig megtaláItam
a kincset. Ki járt jobban ? És most lerrtondok, iemondok,
ü§§e meg a kő l }Iost válasszátok kqpitárr_vnak azt, akit
akartok; nekem *lég volt belóle.

- Silver ! -- kiáltották. -- Csakis Barbecue ! Éljen
Barbecue kapitány !

-. Hát így vagvunk ? --, kiáltotta a szakács. -" G_vörgy,
azt hiszem, várnod kell ae új rálasztásig barátom és szeren-
cséd, trogy nem vagyok bosszúálló természetű. De én soha-
sem voltarn az. És most eimborák, mi yan ezzel a fekete
íolttal ? Nem sokat ér, nri ? Dick eljátszotta a szerencséiét
és megrongáita a bibliáját ennyi az egés?-

- De talán helyrehozhatom, ha rcegcsókolom a kün;l-
vet ? Ugy-e ? -'-. morogta Dick, akit láthatólag t}ántott,
hog"v* ilyen átkot idézett íel a maga íejére.

--- Egy megtépett lapú biblia ! -- felette Silver gúnyo-
§an. - Annak vége. _rlz lnár nem ér tölrtret egy verses-
könyvnél.

-* Nern ér többet, valótlan ? * kiáltotta Drck, büo-
nyos megköanyebüléssel- --- Hiszen annak is van Valanri
haszna, azt hiszem.

-- Nesze .Iím, ezt tedd el enr|ékül --' rnondotta §ilver,
és odahajította nekem a papirost,

Kerek darab volt, akkora mint egy tallér. -{.z egyik
oldala fehér volt, mert ez volt a könyv utolsó lapja, a Jele-
nések Kón_rrének eg_l,-két verse volt -: többek közt ezek a
§zavak álltak rajta, amelyek mélye,n bevésódtek az emléke-
zetembe: ,,Kiv&l vannak az etrek és a gyilkosok", A ryom-
tatott lapot korommal befeketitették, amely már levált és
bemocskolta az ujjam. A fehér oldalon ug},anazzal a".

auyaggal egr sző YoIt felíri,a : ,§lcsapva"- }tost is iti
fekszik elóttem ez a furcsaság, de az ííasból semmi §€m
maradt m€, e§ak egy rot,ás, mintha az embeí a hüvelykuija
körmével kaparta volna oda.

Ez volt az éjszakai törlénet vége. Nemsokára körbejárt
a pohár és lefeküdtünk alutini és Silver bosseúiát úgy elégi-
tette ki. hog,v ilIerr.vt tette meg őrszemnek €s hallállal fenye-
gette, ha nenr lesz résen. {Fo}ytatiuk.)
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EírE,rR,F{§§TER

Á kr:zi-trt;t: i,\ eai:I á i}li,Yi*it
csepe--.

.1 sir}xt Írztatott 3.rer|l,a lr:foll,tj
;]lr\ ir§a jdgcsapszerúeir nltil-

keménverlik.

Sóba áztatott karácso ln-yfagyertya az apró§ágot iigvesen felftasználták" ianem prá_ktiku§
újdonsággal maga is szap*ritotta a közlendők számát.
§zólt pedig a levél a következóképpen:

,,Kedves Bát5,áxt ! á,z elxrult évbtn a ]!í" Cs._lrerl
közölt. borotvatlikröt elkészítettem én is és kitűnöen beváIt.
Azóta valóbail könn§ebb a beretválkozás. Csak a pen§ék
Élesiíésér,el vat1 mindig bajom, Az elmult napoklran azután
nag_yon ügyes élesitési módot tanultatn § most itt adorn
közre, harlcí }egyen más cserkésztestvéretnnek !s haszna
beiőttl, Az egl-ik }*ód az. hogy a }rerelvapengét nrinderr
beretválkozás elótt xeglenem pohárban a küyetk€ző rnódon :

A pengét a pohárba te§ze-}n, ügyhogy az éle a pohár hossz-
irátr_vában feküdjön. f:jjarnat ráfektetern a pengére és oda-
szoritont a polrárlroz. a poiarat pedig az asztallapján ide-
odagörgetern. \éhán_v gördítés rrtán a pengét megfordítom
és az elóbtli műveletet megismétlent. Ezután a tlőrön való
fenés következik. A poharban lehúzott p§ngét óvatosan
egr- csukott zsebkésbe szorítonl és rnindig a zse-bkés irányába
húzva sziidarabon .- amit egyik l,égén kampóra akasztot-
tarn. másik r'-é€§én balkezemben tartottarn --- lehirzom.
Természetesen a zset}kést a felfelé- és lefelémenet végérl
nre6íor<iitjuk, úg3,hog1, most a bőr a penge másik olda]át
érje. 1ü-''-15 húeás után a pengót kiveszetn, megíoríiítom.
ilgl,hogl, rlto§t a másik oldalát huzom le a fenti rnódon.
A penge pornpásan nregélesedik és úg1, fog, minl az izj.
§zeretettel kiván jó beretválkozást: Géza".

.Eddig a levél. Á jótanácsot megfogadtam, kiprobáltanr
és rnos[ tovább adom n€ktek. azzal a kéréssel, }rog_v úgy-
mint {iéza, ti is irjátok nreg nekem, ha valamit az ez,pr-
nrt ster-rovatb4l megcsináltok és jól sikerül, vagy valami
jó titletetek táxratl"

Á Sólyntok
örsi összejíiveteiérr
az egész társaság
igen komo}1, nrun-
kával loglalkozoti,
},{osianában ké-
szültek a próba-
ver§en}re az órsöL
és a Sóll,mok ki
akartak tenni ma-
gukért- I-ajcsi volt
az őrsvezetőjük,
aki mint a csapat
ezelnlestele r-oit
ismcretes. s termé-
§z€t€sen az őrse is
méltó akart lenni
Ilozzá- }ír,:stani ör-
si órájukon éppe*

Wontallq.

Folttirztítá:

a cserkész lizika és kémia r-oll ir rrregbeseélésük i,árgl,a s ezzel
kapc:solattlan a fotttisztításról volt szó. l§a, arni a folttisztítást.
illeti, itt t,ott miröl beszéIni. }§emcsak a ruhaszöv*tből, bőrtlől
kell sokszor a kirátrrluláson vag,J* munkaközben esett foitol
kivenni, dtr bizon_v otthon is sok aikaiom yan: ruikor nern jui
eszüklie az ottlroniaknair a teendő és ilyenkor jó ha a csa_trátl
cscrkészfia siet segítségére édesanyjának vagynővérének.

_}lirrdenki elött ott volt a kis jegyzetfüzete és Lajcsi rn*g-
keztlte a magyarázalot. l.egelóször is __ kezdte elöadását, --
meg ketl állapítanunk. hg§, mitői szárnrazili a folt, amii

Ázl hiszcll_. aiig akad ka;ztünk, aki nenr segilett volna
oi|_,}rrin ax érl*san3-játrak a padlórói levakarni, ar.ag_v szö-
nyegliil iiatóspapiron ktreszt,ül kivasalni azokat a stearin-
könn.vrkt:t. glglyeke{ a kar-ácson_vfa g1-,ertl"ái truliattak.
§izon_\, a tiibt;é-ker.ésbé f,ertiérr álló gl,eri_l-ál-: o}vadó
an3,,a§á lecsöpiig a szaloncukorkákra. csillogri karácson_r,f a-
diszekr*,. padióra. Az úvegtlíseeket eg_\,cnesen tönkreteszi,
nl*Ft Í}:r iekaparjuk, a gs-ertíac§eppet lestésúk is lejön.

Pedig a gl:erl3"ák tsepegését kőnnl,en etkerúthetjúk.
I: célból rakirrk a g_r,ertyákat e51, edénl,be s öntsúnk reájuk
anr:vi sósvizet, hog}- a g_r.ertl.ákat ellepje. :Winclen .r{ littlr
viere cg.." tctéeett evőkanál sól t-tszünk. Eg},-t{ét rrap rnulva
kiszedjúk a, gl,ertyákat egy tiszta tiiriőruirára ós rendes
szobahőnrérsékleten száradni ha5-juk.

Ajániatos azontran e nrűveletet néirárr_v rrappal }<*rá-
cson_l, előL| elvégezni, mert, az utolsó napon sóban fúrösz-
lött g_r"ertyák bele esetleg nerrr szárari rneg tiikélett-s*n.
-s bár igaz, hog_v a trctlt,es g!:err},a §em L:§fp€g. ríc n*r* is ég.

*{t*snur ,Ió:sri, r9. í{. í;.

Barotvapenge háziélesítése
A mull nap(}kl}:in ic.r,elef- twzt-lLL a losl_ás iiz ezt|rli!.5tei:,

rovatnak. anrinek írag}:Glt nregörültenr. !:!terl n.rni.iak arró]
turlósitrrit, mint nár előtte sok nrásik. iro{l, rzi \-a{.i, i]zt

9í*l
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ti kell távolítanutrk. Á f<rltok egy részót aldással, más részót
szinteleniiés útján tudjuk eltávolítani- Ez utóbtliak közé
tartoznak a gyümölcstól. rozsdától, anilintöl stb, eredő
follok. ezeliről később beszéliink, Mosl azoknak a foltok-
nak tisztításáról .lesz szó, mell,eket oldássai távolíthatunk
ei. ll1,en pl. a zsírtól, festéktól, 5-ert3,ától. kocsikenőcstöl
sttr. eredö íolt. §zeknek a foltoknak tisztítására ilézve leg-
jobb lesz, ha lelrjátok a következő lízparancsolatot és
alkalomadtán tartjátok is magatokaL hoz.zá.

1. Yizsgáljuk meg a foltot és határozzuk m*g az oltló-,
illetvr: tisztitó szerét.

2- A tisztítandó an_vag alá {ha tsak az nem bútor
vagy kárpítozott clolog) minclig tegyünk tiszta itatópapirt,
:rmi a teloldott lolt anyagát magába szívja.

3. Áz itatópapirt tisztttás közben többször cseréljük,
ez különösen régebbi eredetű foltok tisztításánál fontos"

-l, }íindig íeliesen íis:/a rongydarabbal vagy vatta-
csonlóyal végezzúk a folt kidörzsölósét és ezt is gl,akran
változtassrrk-

íl. Ne körkörösen. iranem mindig a szöyet szála mentén
-,.égezzúk a folt kidörzsölését.

6. A tisztltást, illetve dörzsölóst sohse a folton magán,
hanem a körnl,ékén kezdjük és fokozatosan haladjunk a
folt kiizepe feté és rnegint a lolt környékén íejezzük be.

?. A tisztítanrió anyagot. mindig sirna he|yre téve,
leszitsük ki.

8. §t dörzsöljük nagyon erósen az an_yagot, mert
nem a dörzsö!és, hanem az oldószer veszi ki a foltot.

9. A foltot tehetöleg frissiben tisztítsuk ki, ne hag5iuk
i,eszáradni. mert minél régíbb a folt. annál nehezebtren
iehet sikerescn eltávolitani. Kemény zsíroknál melegitsük
eiőbb fet a foltot meleg vasalóval {itatópapír közé t€ve
az anyagot).

10, Ftra könnyen gyutladó anyag a íotttisztító szerünk
tpi, benzin, éter, terpentin stb.), akkor a §zabadban, vagy
tegalább is nyitott ablak vagy ajtó mellett bánjunk vele.

Tudnunk kell, hog1, a folt tisztítása nem más, mint a
íoltot képező anyagnak a feloldása és oldott állapotban

itatópapírra§ vagy ronggyal való íelszívatása. Az olrtó-
anJiagok a következők:

\íz, benzin, terpentin, alkohol, kénéter, széntetra,
chlorid {elz utóblri nern gyulladó és éppen úgy haszurilható.
mirrt a Lrenzin}. Az oldóanyagokhoz sorolhatjuk mé8 a
szappanokat is, hasonlóképpen a saponint tartalmqzó
nör,ényi főzeteket, {rgymint a szappangyökér, quiüája
vag.v panaínakéreg és a vadgesztenye íőzetét- E;zek az
anyagok a foltot vízben oldhatóvá teszik és így eltávo_
llítható lesz.

Sok esetlren az olrlóan_vagot alkalmas a felszívó anyaggal
keverni. Ezáltal elérjük, hogy az oldott folt azonnal az
oltlással egp,idejűltg ki is szívódik a tisztítanrló anyagból.
Il_ven felszívó anyagok a finom porban kapható magnézium-
carbonát, tajtékpor vagy síkpor (talcum), vagy síkpor és
ibolyagyökérpor. Ezekból és az oldószerból készült bígabb
pépet kenjük a foltra. szárarlni hag3-juk es aztán kikeíéliük,
Ez a tisztitási mód leginkátlb tlol_vhos, bársonyos anyagok-
nál, tollnál és szőrménél válik be. f)e jó szolgálatokat tesz
érzékeny trőrnél, sőt papirnál is. Az alant kózölt tétblázat
nemcsak az olíló§zerrel tisztítható anyagok jeg1,,zékét közü,
hanern magában fogtalja a színtelenítő anyagokat is. Ez
utóbbiakra az általános utasításokat a következókben
rnondjuk el. A színtelenitő anjaggal először a ruhának
egyik ol3,an pontján kísérIetezzünk, ami nern látszik, mert
esetleg a rulra színe is kifakul a tisztításnál. llyenkor valami
más anyaggal va5" hígabb oldattal kell próbátkoznunk.
}íinél régebbi a folt annál töményebb oldatot kell hasz-
nálnurrk. A színtelenítés után az anyagot erősen ki kell öbli.
teni. rnert a visszamaractó tisztító anyag exetleg kimarja a
szövetet.

Az ismertebb színtelenitő anyagok a következők:
chlórmész, §zalmiák§zesz, hidrogénhyperoxid, citromsav,
borkősav, oxálsav (méreg ! !), eau de javelle (kapható
drogériában),

A Sólyom örs tagiai szorgalmasan jegyeztek és mint
utótrb kiderült, a fáradságuk nem is volt hiábavaló, mert
az ílrsi versenyben fölényesen g_vőztek.

l. Tíb}ílrzt

-\ lolt an5;:rga \'ászon. íchérn€mú Szintartri gyapjú, gr.apot Se}!,em

Cukor és nyálka Forróvíz, €§€tleg szappanos oldat

Lenolaj kence Terpentin. benzin, utána szappanos mosás

Fű, dió Forróvizes §zappan, Eau deJavetle i viz, §zappan, égő kén fetett tartani i benzin, kénezés

Gyúmölcs tásd Fű, dió és kénezés !víz,szappan,égőkén,szalrniákszesz|Higalkotrol,hígEaude.Iavellr
ízzadLság l Vfu és szappan, szalmiákszesz, saponintartalmú főzetek ! S"orir, .rrg}, szalmiáksaesz

Piszok

Kakaó Víz (szappan nélkül)

Kávé Yiz
Olaj Benzin, terpentin, éter, széntetrachlorid

Festék

Rozsda

Terpentin

Szappant ne használjunk. Oxálsav, citromsav, borkősav forróvizes oldata

Tej.- kávé Víz és §zappan, esetleg szalmiákszesz i benzin

Tinta Lásd rozsdafolt {vigyázzunk az anyag színére !)

Yér Hideg víz, esetleg szappan, jódkáliumoldat i panamaforgács íőzete

\-iasz
Elóbb, a javát két itatópapír közőtt íorró vasalóval kivasalni, azután zsíroldó anyagokkal

a lehetőleg még meleg anyagbóI a foltot kioldaniParaffin

Stearin
§örösbor Lásd gyümölcs (a keletkezéskor rögtön sóval beszórni;

Zsír htinden anyagnál hasznáühatjuk a fentr zsíroldóanyagokat, írgymint: benzin. benzol, éter,
széntetrachlorid, természetesen a felszívóporokkal keverve is.
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i{inapában arra szánl.atn magarrt, hog1- haza nrcnjek
s eá vésr€ is hajtva asztal*nron €8]. §árgil§ lapcrt találtarn.
$indea adósságom eszemlre jutott. Glvasont, azt rnond a...
ry"shlrO a iíagl,ar Cserkész szerkesztőségi íilésere ekkr:r
és ekkor, itt és itt sttl., pecsét, szeretö cierkészköszöntés-
sel a Magyar Cserkész szerkesztóje. JaI és még lrogv s" li.

Mil,el nekem r.olt címez,t,e, dotrcrgó szívvel bai, ae a
szír,es invitálásnaL el€et tett€m. Ünnepélyes€n megborot-_nN :_ 

- 
-vátkoztam,-zakót

§il#l.
É,n azalatt, míg ók érr-eikel gu;l;a.rrcolták lrcl iissze, licll szét,
megtekintettem az üléstermet. Nern kis iiriimörnre szeil-
gált, hogy egv a társaságrrak éppen hát{al álló trónusfé}ili
is megláttam szép fehérre festve. Old.ttt alul kurblija va,n,
hogy ma3osítani vagv süü3.eszteni lehessen. összkcmtbrtrrs
trónus. mert még pohár €s még nem is tud,om nrilyen tart{lja_
is van. Hátul, mint a borbélyszékeknét" két pofa van, fej-
tám:lsztásra, úgv bizonyl nr€ yan itt a kényelern. Feletle
hangulatlílrn;ra, rne€i körüt sok drót: olvan csalá<li villarr_r,.-
szék hatása is ran. ilírskülönben igen keclves. Mellette l,au
egy kisebbfajta toron1-, l'rllítható, egy világító göm}, áIlít-
hatri s ming3,ári utánrrk a szerkesztiík tárgvalír csoportja,
állíthatók, ha rrrásna* rt€m, a frrlnak. Üivegszekrén!,eken
lkad meg r §zemem. Hahl minől sőt morrdhatrrám, lrogy

tyuhajj:l Sok. rragyorr sok szerszirrrr. t'o5ók, ernelök, fúróli,
csiptetők, reszelők? ,. . gyantis, nag!,on gyanrls!! De h*
rnár íg1, is van, exhrrrn-áltam magarrrbalr. legalább ne iiveg-
szekrénvbe ra\nák ezt a sck lretiirőszerszá,xlot,

_{ki ülesezni óhajt. az hozzoll magánalr szeket --
mondá a főszerk. s megindul a székvántlorlás ,_. Uraim!
a szerk. ülési ezennel megnyitorn! -- tororrylclt| fel a fő-
szerk. az asztala mellől. - 

§lindenkit üdviizlök s komoly
munkára szólítok, hogy azok az olvasók, kikrrek a lapoi
csináljuk, nehogy azt higyjék, hogy komoty nrunka nélliül,
is lehet valanit csinálni. }íegbeszéiésünlt első szíma.., pa-
rancsoljatok egy kis szőlőt, lágy kenyérrel 

- 
s azza{ nagv

grandezzával eltűnt 6y- ölllös zsöllyében. Látv.a azonb.lrr,
hogy nem igen kínáltatja nagát az illusztris társaság, ,,jo'bb
íaű a f{at, ha rnindnyájan esznek" jeligével ií sem hag$a
magát. Felhangzott a Magyar Cserkész szerkesztőinek csám-
csogó liórusa. Elsörangú volt. A gyónyórűség egyit. oldal
la,m]xil a nrásikba esett ilyen összkomfoltos sz-erkesztöségi
ülés láttára.

Á szerkesztőségi szüret utírn vita kövelkezett lr kövel-
kezö számról. mely olyan gyorsan perget{, hogy csak morr-
datfoszlányokat tudok lrclőte közölni. }logy azt mondja . . .

nincs a címlapban mozgás, :r kadrmonyi szánr dupla vagy
semmi, pályázat valami jégkunyhó építesére, ha a legköze-
le,lrbi jamboree után valír ja.mtloree netalántán az Észajki
Sarkon volna, fényképek, óles vágy nern éles. cikkek, rneg-

hrietam, megpró-
t}áItam, Irogy tu-
dok-e jelentóség-
teljesen pislogni.
köhenteni €s hatl-
gatni. Egypátszar
meghajoltam atü-
kör előtt, hogl,
kostatálhassam a
kötelező siktc jó-

ságát. Jó ! nagyorr jó ! ! Eg1." szál ibol_va a gomblyukba,
hogy egyéniségemnek kívüI is látható nyoma 1egyen
§ már indultam is ünnepélyes léptekkel a főszerkesztő
lakása felé, izgató sejtésekkel eltelve, szenzációt szimatolva"

Minek is kell nekem elsőnek lerrni? fortyogta.m ma-
gam{ran § ,§zorongva szoron5attanr szorongósan, nrikor is
elszántan csengetésre töam jotÉrik kezem nrutatóujjának
utolsó percét. Beljelib is kerúl{em. Uramfia! Meg kellett
az áil*m fogni, hogy le ne essen. }lár mindenki ott volt.
Ez boszorkányság! §íikor jöhettek, hol jötrettek? karcolta
lrennem a sanda gy-anú. Hah! .megvanl á nagy flblak tárva-
nyitva, {tt jöttek ezek a pantallósok azon a vesszóparipárr
hussanr"a, melyerr ny,.arga}ni szoktak. ltt volt mindenki egy
csamóban, hogy, hangos érvelóssel vívja ki igazát a fii-
szerktől, ki is belépő énrnagamat mentő angyalkónt iidvii-
zölt, rnert, mig leparolááam crtt a ,kollégákkal, szünetelt a
sok interpelláció. Meg egy kis bemelegítö csatározás folJ,t
le a mindenhatri rajzolóval, nrert baj csak azoklial lehet.
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lriiratások, ügyess6gi pályázalra beérkezett ügyetlenségek
sltr, . . . stb. s mind ez perc€k alatl. Ja kérem! yagy §zer-
kesztünk, vagy nem!

Bemrrtató köl,etkezett. Az ezennester Tofat oldalhajtása
,,Mfuia egy fogorvosi rendelóben" címmel. Némajálék sok
órthétetlen mozóulattal s a szokásos bemelegítóssel. A m:i-
gus elÖször lermészetesen pénzt tiintetett el, kónnyű volt
rrctiit rOg volt elseje! Azlán gom,b'rxosdi következett két
ró§§z kalappal, papírgombócokkíú § eg}- karosszékkel,
melyet aluiról kopogtatott s a gomtrócok benrasirozlak a
kal*p a|á megfelelő múveletek uán. Volt úgy, hogy ki_is
gurultak a kalapok alól. Kisgyerekkori vers jutott eszembe
némi váItoztaiással, hogy azt mondja: ,,Kiugrott a gom,bóc
a kala1l alól, utána a §lágus kalapostíll" s no m€g a többi"
Me6zavart a selyma, mert elkérte az ótám s úgy ureghaj-
litgatta, hogy lrorzasztó voll nézni.

Indítványoli is hengzott*k el, metl,ek közűl az ílz
in*ítvány aratta :r legnagyobb sikert, mely,trcn kérik, hogy
rre tsak az anyák napját tartsák meg, hanem az apák nap-
ját is, melynek legalkalmasabb n:rpja minden hó elseje.
Éljen *z apák napjal

:\, főszerk. ,lrerlini útjírról hozott ajándékokat osztolta
ti, ezt mindenki, a ió §or§ban reméIve, illedelmesen,

€z^
szerényen lehajtott íei}et fogadta. mert ug;,ebá,r, mii lehes-
vn tudni, hátha ő is liap v,*lamit, E,lőszór tis utoljárn,
Zsi}ettpenge befogír szerkez€itel. Kapta a főszerk, minden-
ható helyéttese, hog_v jót trrr}jon kivágni a cikkeklxít. A§n-
i,,,ttuk ,rreki mingyárl, hogy enélkúl id lehet kivágni a cik-
§ektlót. akár :rz nbldkon is" Kfi}óntlen rr*irrrlenki színt yál-
l,,ztatolt az ajánrték Láttár*, erösen lendálva a sár3a felé.
<irguljalok vissza! 10 fitlór az egész kószúlék. íIelyre állrirn
i§\- a nyugalom, újra munka követhezelt, mégpedig a,l
_- li,,esszín hátrorú fejleményei, kütónös tekintettel a }la-
i-, i]r Cserkósz szerkesztőire" címmol. Hogr* az abesszír
uil}xlrú. meg hogy az európai tráború. nir azián a vit$-
,iji",rú. éppen csak az égilláLrorú nem jött szóba. hog1, ilyen
,'_;i:ci i:erel. olyan harei terep, lie szóljttok egv szót se, én
hlllgrrr azt a terepet egész vé3ig 

- szírlt a föszer§.. g3'or-
-l:, teve utána. a zsől;*e III-ik sorbiil. §o aztán, hogy ez
:. .zrirul, az oil szorul, ha ez bet+p. az kilep. Így ite-
r"ei:k császár, ú8y Manreluk csírszár, így négus a Hailé,
*rr hajlé a négus, hog_v a Kaja iirrrál borul, a Zllla tó*íil
- +-,:l s a Borzasz-tönál mártsik is- Hogy az angoi
; rJ,.|K milJ.en erösek. . , álli ! -. vezérryel a
i:::ilk.. 

- én is hoztam Berlirrböl egy hajót"
i.::eii egr- lavór vizet ! éppen vég§zóra meg-
:,:,tlezÉtt az ezermester rovat fóeróssége, majrl
{-]..T!rtáil,a egy lavór víz, 3ó, hogy jössz ! ez;i
r* keij terini a lapba. Fószerk. kezében egy
: - l:Éntinvi. piros. kis valamicsoda van. EIÍ;
fgl íecskendót s bead neki egy vizinjekciót,
!r;!: j lrajócskána}r. ott bátul. Beletcsz eg_l"

gl,ert.vavéget és nreggy,újtja. Eg, elalszik; ég elalszik, tsegyúi-
tás, Ég, elalszik, O:1. Izgalom a tetőponton, Begyújtás. O:2.
Begyujtás. 0:x. Ég. Beteszik a vízbe. Az egesz társulat köriil
a lavórt. Brrr... Brrr.., Ztrr... Trrr.,.l? köpköd a kis masina s
nagy berre6ve elinclrrl. A gyönyörűseg ujjr;ngásba tör ki.
r}legigazítják a kormány,t, segítik elindulni, tökik erre,
lökik :rrra, hogy idl tialatljo4, mindenki már a víz'lren pan-
csol... szóval játszik a §ajtó! s hogy a ha!ás teljes legyen
a végén, azzal az ürüggyel, trogy a konstrukciót nézik, szét-
szedték. Emlékszem én is boldog gyermekkoromra, mikrrr
is a ,,konstrukció rnegállapítása" helyett azt mondtam a

fejnétküti katorr"ík, f*lhasitott gyomní ínackók tetemeinél
az itélkező h*talmat atatító édesanyámnak. hop- csak arra
vollam kiváncsi, hogy mi l-an ,belül. tig.vlátszik kisgyermek
korában csak őszintébb az ember.

Egy pár percre a fószerk. kisfia is }retopogott, egye,
llesen :} dossziék t'ete, melyben a kézir.atok*t tartják, Yigyáz-
zatclk, rnert ha pa,píri tát, összetópi - 

mondja az édes-
apja, a főszerk. s igyekszik karhatalomm:rl eltírvo}ítani
kisded körünkból, ami nem megy minden tiltakozás nelkiil
a llaba részéről. A noveilisia, mint újdonsütt apa jóslás}r*

ilocsáikozott. ,,E fiúbol szerkesztő lesz, akárki nr€lássá".
Tov*bb játszoltunk. A hajóval rrem iehetett, erre egy Új
jíttekkal, az A}ma Jancsival próbálkoztunk. Ez egy rajzolt,
hajtogatós já€k, meltyel egyútt verset is kellett haitogatni,
melyrrek összefoglalt sorait az eredeti után szabadon itt
aclom, ,,Alma Jancsi almái lopott, csudíra meggazdagodott.
Egyszer aztán meglbgták s egy fára akaszloiták." Csudi
j{i játék! Szép rajzok vannak hozzá. leghatásosablr az
:lknszlás. Az egyik szerkcsztő iókerlvében :rzt a megjeg;y-
zést teit€, hogyha ezt leközöljük, nÉg a csiripek is ant
*-iribe§k, arrri magyarul annyit tesz körütbeEl. hogy mé5
a rere}rek is azt csiripelik. ügy kis ,rryelvbotlás.

Ilogy a kompánia teljes leg3,en, megérkezik a kta,tii,
kit, miulán elöbb vélerrrényét kérdezte az a}resszín trá}rarú-
ról, íg1, fogadott a l6szerk. 

- 
Idehallgass, ódesem. S|ost

olyan valami kóvetkezik, melv csak minrlen üstökös meg-
jelenósekor fordul eló. \em te ajánlsz mf}§t az €gyszef ver-
.seket a lapna*, hangn én rendel,ek nreg nír{atl egyet. Ra-
gadd mry hát az alkalmat. Rövid legyen, íagy inkírlrb
róvidke. de szeretnérn, ha trennc lenrrc a kárpáti s általá-
ban az egész hősies küzdés, a hósök, a mai ifjirság, a kötc-
lesseg, tegvelet, összhangban leg.ve*r a címlappal s kl*ppol-
jon ez elótte lévö l,ezercüliel. rrovellával s írtirajzzal. -}likorra keil? - rebegle az ihl,etett kö}tó. - 

Nem muszáj
ming_r,árt, jó lesz rögtilrr is, dc legkesóbb tegn*pra lkvet-
íen. - 

Dáium s * legkésóbbi beadisi idó ntr€tárgyatása
kiivetkezett, nriután is mi*d :r két fél kimerült"

,\ fósz,erk- pihegvc szól: - Uraimi a tamoly rnunk:r
tudvalevően kiíárasztja aa embert s mivel íá-

,, ;,' raüt fejiel szerkeszt_eni nem lehei, ae iilest ezen-
nel berekesztem, abban a reménybcn, bogy ol-
vasóinknalt, kiknek a lapot szcrkeszíjük, ile€-
mutattuk a rnuttban" jelenben s iövóben, hogy
csak komoly munkával lehet valamit elérni.
Kérlek benneteket, hogy csendbe* induijatok
oszlásnak. Az ilrolyámat valahol otthag;rva ban-
tlukoltam haza, lötyógó zakómbarr, melyhez

Lgnl,u,s:.

cJ lql- BÁA .

hasonló jókat kívánok.
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Emlékező fuősak crz kínorí rm.eé japőn hőbotűből
Irtam én jómagum: tliréz Eóti Jőnos

Kiíört a húború a kínaiak és iapúnoi: kózötí is. En uggtn
ezen nem igen lepődtem meg, mer hát a kínaiak meg a japúnoh
mún réglül |ogoúst |erde s:emmel nézlek eggmásra.

Én nlinggúrt a kinaia}; pdrtlarrl úllottam. mer csttk
cnnndó aótam, hogg elég azoknak a maguk kíniaik.

Rögaest rsele/.,rlis/ró is lóttant, Eímentem nlozdong-
nézőbe.

Amikor kiurilaszlottam egg akkurátosrlt, előóll a fiam
ctzzal, hogg as:ondi : ,,Idsapúm, kekned el|elejlkezetí síneket
uenni," ,,Tgí}h, igazad aan, liam --- mondok, - de mosí már
sielnünk kék"- Azzal azt ki is adtam a kommandb szót,
hogg ,,Beggújtani !" Röguest elkezdettek a mozdottgok |üs-
lőni. S alig heleszkedtem el a: első rr.a:rlong kormángánáI,
ntdris olg ueszelt szaladásba |ogtak, hogg a nagg ggorsasdgtul
egés:en altüzesedek. Az (tttű:esedés cscÁ, nekünk vót jó,
legalóbb ttem kellett fűtenünk. De azt mentül iobban lüzesed-
lek, alzíul jobban s:a!adta}:. S nzentül iabban szaladtak, antul
iobban lüzesedtek. H{il még amikú a hálszét is tlgg a
|üstnéí |ogoa elkezdte a mozdongokat elűre !óti! ! I'ott is olgan
szörngűséges szaladdsunk, hagu
még ! De eggszeresal;... egllszeF-
csa&,. . . szakasztott úgu, mint
górcsben a ggalú, megdtíak a m{rz-
dongok. A nagg harag tögoest Ie-
szállított, hogg megspektój am ennek
a nagg kalasztro|áliónak a: ako-
zatjút. IIdt amint úgg a kereke*
ald peslantok, látom dm, hogg ualatní
penwhaider süoőluén11 egg egés;
Iúd,a szindetgikoní lett a sínre. En-
nek a köaelkeztébűI osztátt egg twpi
késéssel érkeztünk a hadszíntérre,
és tgg a iapónok mún tórba aótak.
]|Idn, a balra álot tantlttik. S atig
gyültem akcióba, röguest elsaid!í-
lotíák a hátra arc-ot is.

Ahogu oda érlünk, a kínaial:
naglt lelkesedéssel meg teúoat
logadíak bennünket. Mind!ón |ő
is ajdnloűak s:úzezer kalondl az én
saigálaíomra. .De az én bőcs előrelú-
,túsom csupúncsak kilencet tartatt
meg belülük, ttehogg aalalni
kalasztrofáIiü meg íanája üket
tizedelní. N o ozt, hogg elszorlíroztuk
magutkat, belelogtunk a húboruba.
A dolog azzal kezd,ődöű, ltogll
a iapdnok elkezclettel: oisszalűni.
Persze, hogg én se haggtam *o- }ie l
gam. De alig lűttünk kettőt-húrmal, egys:eribett oLgali
lemérclek soA: repüIő masina kerekedett iótibénk. hogg ntég t:n
se ldÍtam olgatt sokaí egg rakóxln. Hút a; olgan- igen- sok
oótt, hagg amikó kitürí aE a nagg oihar, egg csöpp, de anngí
eső sem tudott az én portamra esni. Xíeigoallom, egg kicsit
!éttem is, hogg ebbül a ialagbut majd az a tői íog ltíreőáeregnt,
hogg a; én szép muskútliaim mind kiszúradnak. Ahogy ió
szemüggre uettem a masindÁ- keringölését, míndjdn kila-
nútlam. hogg ebbül alighanem repú!ő-lúmadús les:. Rích-
lig úgg is uótt. AIig iga:ítollam egllel 0 süuegemeír, a: eggik
masina mún is leszútl a |észer teteiire. l alig kergetlem e! azl,
egg másik nrrin is ott wjtt ct házatn kéméngin. _{ rniA,d pedig ezt
zauar|am el, akkó mún a góré tetejin űt kettő. }ietn guőztem
hajkurúszni a sok sxlrnyas nasinút. Yége:etül is a: eggik

- 
ae én ruqy örömómre -- Iedűtőtte a patkdrul az angjukon

íej|óIös köcsögil, Hót erre az én arangos tís anylukom aeg-
ielení, és tgű ! olgan ribitliól csapotí, hogg a japúnok mán a
beuezetésnél eliszkóttak, és még se úlial:, migesek u telhők
mógé nem értek.

A fiam elkeuletl a kínaiakkal ueszekedni azon, Ingg az
ágllúkat hovu teguék, a hal|sorba, auagg {, beksorba. Énnekem

köllölt a dógol elplaníroznotn azzal, hagg aszondtann; ,,§e rr

hat|sorba, se a beksotba, hanem egg-kettőre oda a fasorba."
Pers:e a lappdnok ezpn idő alatt nem marad[ak restek.

hanem olgan szörngűséges titzelésbe foglak. hogy arta morJon-
díróttam, íwgg ha ez nlég sokítig ígg tart, akkó nemsakúra
xége lesz a húborúnak. Éspedig a japúnok iauúra. A kinai
katonúim anngira megijedtek. hogg még a copfiuk is égnek
meredt. De a túmadás csaÁ, a.(*tí fafiúü ueszedelntesre, amikó
a!, angiukom ntún nem ggőzte stoppóni a sok golóbis égelte
lukat az ingemen. Amikó pedig az egltik szép cslko§ irlgernei
egg eltévedt úggúgolóbis tónkre égette, meguól a nagg baj.
S csupún csak az uótt a szerencsém, hogg még otthan megk§-
töltem aele a meg nem tdmwdúsi szcrrődésí. Hidba bízotlyít-
gattam én neki, hogy azér még nem ueszett az az ing kárba,
mer hdt a parad.icskús |laskókat szépen be lehet maid kötni
aele. De ű csak eggre azl hajtagatta, hogg hogg lehelek étl ill1en
üggetlen, hogg ekkora lukat haggak égeíni a szép ingemea.
És nem akail a dőgon úrlúttti. De ozt végenlü! is sikerü!í c
Iukat a jappdnokra tótti. Először a*ul beszétt, hogg igg meg

úgg maid. |őielenti üket GenfnéI. De
ozt eggszeribe 

-nem 
tudammíleltt.

e: még soha meg nem íörtént uelc

- kérőre |agta a szót: ,,ápiukaat
lűji uggan mán uissza azpkta rt

iappánokra. Apiukom, szíuem
szotg, ha szerets:, lűji azokra a
iap pánokra," Könng ekig bele hatód^
íaln e dologba. Egg szótse tudtam
szóni, esak leakasztottam a szőgrúl
tt géppuskdt, és kimentem a há:
eIé. Ipeg iókor, A jappallok món
ggalogsógilag tómadtak. :\:o ttdl
ca ünnepélyes pillanatomba ozt
hadasztálgt hadaszítilgra trűttem. S
nún cr'ak egg hadosztáíg vtira}ctl-
zott a lelüuésre, amikó a sleren-
csétlenség megest csall rrirrt íanútt.
á géppuska megckadt, és egy galó-
bis de antzyit se Qdoti. ki magábul.
Hiúba kenegetlem és oiaiial meg
petóIeummal. csak nem akail liiní.
Hiába mondtam én a iappúnol,:,-
nak,Iagg áesi, nem ér a nevetr.,
azok csak ngomtlttak elűre. tr,Iirr

.._ den hiába uótt ! A szarútt helgzel
}+: végezetül is bes:alajtotl a kamrdhr*

Elkaptam egy íeli flaskót, kiro-
llantam és minden gandóktxl<is
nilkül beleöntöttem a géppuskn

csütlibt. Amikó a: utósó csöpp is belemenl, a géppttsl:a
aion minutumba megindútt, és olgan szépen szútt, hogy
tl iappánok mind el letlek ragadtatpa . . . egészen q mdsp.-
lógra.

Egg ízben hogg hogg nent, csak egg kis híic tartotta,
hogg botrángba nem fulladt a tűzérségi túmadósunk. Ép.
célóítttm, a |iam tőtött. süíött, a: dggú túgatt, bömbőtt, nvc
|üstőtt, d,e íüzet okódni mán sehogyse akart. É,s híába süttittr
a |iam úibul meg uibul, az úgyit csak rúgott, bömbőtí, úr9g íüs-
tőtt, de a tűz mdn a lorkóba szorútt. A ficm oda maguarúzt*
a dógot, hog11 alighanem" a iclppúnok ualanicsoda hideg iégi
támadúst eszközüttek az aggúnk ellett, ozt ettü! l:apott aónrl
erős íorokggulladdst. ,,Nem a: a baj itt - mondok. - Ho::
egg púoalallat, mer itt csak a: segíhet."

No oztún |urt lőítük is a iappúnokat. Eggszercsak hdlrq-
szólok a íiamnak: ,,Te, |iam, ez az rigg{t kihagg". .,Hunnasl
gondója, Idsapám?" ,,Onnan, hogg az eggik lwdcsztáIgba
egg jappútt éue maradt." S aligIwgy kímarultam ar utósó
szóí, mún ott is vóít a lappútt az ággú esüpinét. Na, ,7e éa.

elláttam a baidt. Ugg, de úgg aggba uertem. hogg mún |őbt
nem is köttött.

Jí

haif:r,rir;t. st a lltkk.orlrir_ lranenr eA\ kettlirt oda a íasorlrir ]
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_- A viszontlátásra fiúk ! -- szólt hátra válla fölött
Jerry Paxton, a new!,orki $8-as'csapat órsvezetője s miután
igy végleg elköszönt az Otthon elószobájában zsibogó
íiúhadtól, behúzta maga rírögött az aitót. Sietve nyargalt
le két, emeletnyi lépcs6soron, aztán beugrott a harmincadik
emelet és a földszint között közlekedó expíesszliftbe.
Éppen jókor érkezett, a kezetölegény már meg is nyomta
a gombot és a felvonó fékevesetett sebesseggel száguldott
a föIdszint felé. Jerry eltintoi{totta orrát, mert gyonra
szokás szerint émelyegni kezdett a zuhanásszerű leszán.
kázástól.,Dehát mit tehet az ilyesmi ellen a szegény őrs-
vezetö, ha csapata pont sgy íelhőkarcoló legfelső emeletén
lelt hajlékra ? A harminckettedik emeletről legyalogolni
még a liftezésnél is kevésbbé mennyei élvezet. . .

§tire elmélkedését befejezte, a vigyorgó líftborv szét-
csapta előtte a földszinti ajtót, Barátságos fejbóIintással
búcsúzott s a főbejáratnak lódult. Az utcára érve, arcába
csapott a szélkavarta, zuhogó havas-eső. Hökkenten lépett
rjssza a bejárat menedékébe, felgombolta viharkabátja
gallérját s röpke tétovázás után nekivágotí a förgetegnek.

}lialatt a kapuban gombolkozott, arra gondolt, hogy
ne kockáztasson-e meg tlz centet a földalattira. Tiz cent és
tíz perc alatt \Vest-Hobokoenbe röpíti a Subway és nem
ázik majd a viharkabát ellenére is bórig. Árn nyomban elve-
iette a feltörekvő eszmét. Jerry Paxton n€m dobhat ki
pénzt hiábavalóságokra, küIönösen akkor nem" ha egész
heti fizetése tizenkét dollá,r és ebból a csekéIy összegbdl
kénytelen megélni édesanyjával együtt, mikor amúgy is
oly drága a világ. §|ertn mi tagadás, Joe, a bátyja kerüli
a munkát és lyukas rézgarassal sem járul a háztartásttoz.
Fol1ton Sidney Dark társaságában kőszál, pedig Sid nem
éppen ajánlatos barát, trisz több időt töltött eddig a rács
mögött, mint anennyit szabadlábon. Tolvaj az az enber
tagy még annál is rosszabb. És Joe elválaszthatatlan tóle l

- sóhajtott méIy61, midőn hosszú téptekkel indult a csata-
lios utcán, hogy mihamarább elvesse gondját a Jersey-
Cityt \Yest-Hoboken kerületétőI elválasztó kétórás sétának.

A csapatösszejövetel rendkívüI korán fejeződött tre,
még rrern volt fél tíz, mikor eltávozott és igy remélte,
miszerint éjfél elött haza ér az ócskavastelepre, ahol az őr
szerepét iátszotta. Hogy elkertilje a vad idó ellenére az
utcán sürgő-forgó j árókeló áradat lökdösését, kikanyarodott
a Hudson partjára és a rakparton sorjázó raktárházak
eresze alá húzódva sietett továtlb. A rakodók fölött magasodó
íéltető úgy ahogy megvéttte az esőtő| s mert a lépteire sem
kelletí áIlandóan ügyelnie, hát a közeü csapatünnepélyre
r-onatkozó tervezgetéseibe mélyedt. Egyszerre rekedt
kiáltozás, ernbermoraj tezzeatette ki elvonultságából.

}íeghökkenten enrelte fet fejét. A Keleti Hajóstársaság
székháza tornyosult előtte, körüötte peög szitkozódó tömeg
íodrosodott. Rádöbbent, hogy sztrájkoló kikötómunkások
}iözé keveredett és bosszankodva igyekezett szabadulni
a csoportosulásból. Azonban oly §zorosan körüIözönlötték,
bogi- képtelen volt utat törni valamelyik mellékutca íelé.
Ellenállhatatlanul sodródott előre a sztrájkolókkal együtt.
_{ szórványos kiáltozás hangorkánná erősödött, tégladara-
bok, kövek kerültek a kérges tenyerekbe és mintegy vezény-gira sortűzként repültek a hajóstársaság palotájának
kivilrágított ablak§oraira, Az üvegtáblák messzehangzÓ,
cscngó csörömpöIésébe jajongó szirénasivítá§ csapott _-
yriü.. . vjiiii.. .

- Jöirnek a kékkabátosok - harsant a figyelmeáetés
e rombolók között és Jerry mégegyszü megíesátette erejét,
lo5; kikernljön a tömegMl. Fáradtságtól remegö izmokkal,
raejtékezve bukott. az egl,ik raktár kapusarkába, éppen

akkor, midőn a felizgatott népség szembefordult az érkező
karhatalommal és kózáporral árasztotta el a rendóröket.

A rakpart ívlámpáit a kezdet-kezdetén leverték és a
rendőrség vaksötétben csapott össze a törvénysertókkel.
A kábító hangzavar, íáidalomknfltás, botpuííogás hatása
alatt Jerry oly kicsire póbált összehúzódni, amekkorára
csak lehetett. Sokért nem adta volna, ha mesebeli, látha-
tatlanná tévő köpenyeg borítja vállát a vüarkabát helyett.
De azétt kíváncsian figyelte a mély kapualjhít, a dúhödten
ide-oda hulláuzó kiizdelmet, a kergülten össze-vissza fut-
kosó, dobálózó, szitkokat bömbölő árnyakat. A tompa ütés-
neszek mind erösebben verődtek Jerry íúléhez és aztán
váratlanul villanylámpa sugárnyalábja csapódott a szeme
közé. Termetes, Iihegve lélegző, vörösképű rendőr emelte
rá gumibotját. A cserkészkalap láttán úgy a lámpa, mint
a bot meglepetten lehanyatlott és a kék egyenrubás férfi
mérhetetlen hüledezéssel förmedt Jerryre :

.- Hé. . . tán cserkészlétedre te is sárájkolsz ! ?. . .

Jerry lizgatott tiltakozása, gyor§ magyarázata, rni
módon keveredett a rakpartra, hitelre talált és a te§tes rendór
újra a kúzdelembe akarta yetni magát, de a sötétsóg nélyé-
rőI a halántékához vágódó féltégla megakasztotta szándékát-

- Aunye !. , . hörrent kínosan, azzal tömött zsákként
dőlt Jerry lálra elé. Időcserzette arcbőrét buggyanó ,vér
öntötte el. Amint elzuhant, börkabátja zsebéből tojásalakú
üvegtartály hengeredett ki. VéletlenüI egyenesen a rendór
mellé ugró fiú segítésre nyrlló tenyerébe pottyant, }Ieg
sem nézte rni az, a föIdre tette, majd leráncigálta övéről
az állandóan magával hordott elsősegélytáskát.

tjgyes ujjal itatta fel a csorgó vért és mire a sebesült
magarrói tért, már szakszefűen be is pólyálta a jókora zitzó-
dást. Akkorára a csata a távolabbi dokkoknáI dühöngött.
A rendőr dörmögve tapogatta fejét s miután feltápászkodott,
elisrnerően ragadta meg Jerry kezét:

- Köszönöm boy, hálás leszek. . .

- }Iás is megtette volna. - szabódott Jerry és hallat-
lanul elengedte a címe utáni kérdezősködést.

Trillázó slpszó szakitotta félbe a rendőr erósködését.
Fejére csapta elgurult sapkáját s bticsrlzóul segítője vállára
csapott :

- Hát áldjon az égl - dörmögte. -- Gyiilekezóre
hívnak. llíégegyszer köszönöm, fiam. . . azzal eldübörgött
arra, amerről a síp szólt. Távoztában visszakiáltott : _'.. Azt
hiszem rnár §zabad az űt, nyugodtan mehetsz !.,., Tényleg, a rakpart úgy kiürült, mintha sohasenr járt
volna azon akörnyéken ember ésabósz dulakodásra csupán
a szerteszórt ködarabok ernlékeáettek. Jerry hamarjátlan
összecsomagolta mentótáskáját. Rakosgatás közben ötlött
szemébe a rendór zsebéból kigurult üvegtojás.

- FIfi, hát ez itt maradt? - kérdezte önmagát, mia_
alatt a íurcsa holmi rendeltetését találgatta hiába, Végül is
zsebrevágta azzal a szándékkal, hogy beszolgáltatja az első
útjába esórendőrőrszobán. Ha a rendőt nevére nem is, de a
számára emlékezik. 3772-es, ha igaz. . .

A lezajlott események etvették kedvét attól, hogy a
rakparton sétálgasson, tehát visszakanyarodott a járt utcá,ra.
Majdnem futott a nyílegyenes széles avenuen, hogy behozzl
a Éésedetmet. Az eáyik- útkereszteződésnól pirosra íordult
elótte a jelzólámpa. l!íiatatt a szabad átkelést várta,_a többi
váraliozóval egjtitt felbámult a §zemközti felhőkarcoló
falán cikázó üllanyujsigra. Aprón érdektelen hírek követték
egymást, pillanattal utóbb azonban hosszú sor felkiáltójel
UJéretéten érdekesebbel szolgált a világító betűfolyam:

. . . pénztárzLárás, etőtt álarcos gangsterek rohanták
Ineg az Egyesült Farmerbankot - olvasta Jerry, ..'- mielótt
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a tisáviselők védekezésre gondolhattak volna, a napi
bevételt, őtsz,ázezet dollrárt, kiemelték a páncélszekrényből
és két géppisztoly- fedezete alatt a reájuk várakozó gép-
kocsiba menektiltek, az utcán cirkáló rendőrőrjárat űzőbe
iogta ós golyózáport bocsáitott az autó után, azonban
mindazáItal sikerült a gépkocsinali egérutat nyernie és a
fotyóparti zúgutcák törnkelegében eltűnt az üldöző mótoro§_
rendőrök elől. . . a nyomozás teljes íelkészültségget íolyik* villantak a betűk tovább. -.

-. Remélem, mihamar kézrekerülnek a zsiványok. *
dörmőgte ismerós hang Jerry fütébe.,- Hallatlan micsoda
trűnhullám önti el ezt a várost ! , . . Árn, Jerrv, én rólad azt
hittem, hogy már otthon is vagy ? . . .

Jerry tiszlelegve lordult parancsnokához és lelkendezve
fogott kalandja mesétésébe. A jelzólámpa mfu máso<lszor
iniett szabadot, de ó még mindig beszélt. tgaza bizonyítá-
sára előkaparta az tivegtojást. Paranesnoka a holmi láttán
halkan füttyentett.

- Te Jerry, vigy:ázz ! Fla eldurran a kezedben, bőgsz
íraitl, akár egy; sírógörcsös gl,ereÉ. Rendőrségi kOnaygáz-
bornba ez, nálunk készitik a gyárban.

Egyszeriben ol1, g3-öngédre lazitatta az üvegtojást
körülmarkoló ujjai szo-
ritását, mintha papir-
vékony kínai porcellánt
babusgatna s €gész meg-
zavarodottan pislákolt
,a szintén cserkészruhás
vállas férfira.

* No, elhiireted l
§zögre akaszthatnánr a
vegyészmérnöki okleve-
lem, ha €á §eI§ ismer-
ném meg -_ nevetett
fel a patancsnok őrsve-
zetője elképedésén.
Szavatoltan legjobtl szer
bárki lefegyverezésére.
§író ember nenl tutt
izgágáskorlni l ., . lta-
nem rnozogjunk otlább,
mert itt lueskossá ázunk.
különben is azonnal
tüeneg3, óra,..

...Menrrl,i?-hü-
ledezett Jerry. --* Tiz
óra negyvenhét perc -adta me§ kéret}enüi a feletetet a villanyujság. Saját
órája is ugyanennyit mutatott és kénytelen volt elfo-
gadni a tén3,t. Rögvest elköszö*t parancsnokától. A
hazagya|oglás füstbe &ent. Tizenkettőkor szoigálatba
mu§záj lépnie, gya}og viszont egy óra előtt semmikép sem
érne ki, a telepre, Ki gonttolta voha, hog5, közel raá§fél
öráig tartott a tüntetés ? Bekászálódott a közeli földalatti
állornás utcai felvonójába és lenn az elócsarnokban fájó
szivvel rJgbta az ezüst tizest a várófolyosóra bccsátó szárn_
tálógép perselyébe, aztárr beperdült a penonra. Á könny-
gáztartátlt még mitldig a markában trecézte. Nern merte
zsebrevágni, tnert attól tartott, hogy valaki r,éIetlenül
oldalba Lröki s akkor eltörik. Pedig épséglren akarta meg-
őrizni másnap reggelig, míg alkaltna nldik visszaadnia.

Pont iíz percnyi száguldás után a Subway zökkenve
ált rneg a \,Yest-l{oboken-i főállomáson. Jerr_v átvándorolt
a rutherfordi rnellékvonalra, csak azért, hog}, a h*rmadik
megáIlón lesaálljon. }iéptelen kis állorrrás volt, al§i nem csoda,
hisz messzenyuló üre§, bekedteit va§y éppenséggel
kedtetlen telkek kellőskózepén feküdt. Jerry volt az eg3,et-
len kiszáIló utas. Bár a rnegáIlót is csupán egyetlen szál
hornályosan pislogó villanykörte világította &eg, mégi§
fejedelrni fényözön volt ahhoz a sötétséghez képest, ami a
föld szlnén terpeszkedett. Áz eső mfu rnegszúnt és a kietlen,
kidótt, bedőlt palánkokkal ékes vidékre lassan szállt alá a
n;,ilkos hideg köd. Yalahal, a tapintlrató sötét mélyén
lragoly hutrogott fel g5lászosan. Jerryt összeborzongatta a

nedves lrideg, hogy telmetegedjék, lutui kezdett az esőtől
csillogó a§zfaltoíl. Cipője tornpán kopogott az ütburkolaton
§ ez a zötei, a cs{rfondáros bagolyhuhogássa! keverten,
kísértetiesen görgött a ködben. Futott mindaddig, rníg
fel nem mere<lt előtte az ócskavastelep szögesdróttal meg-
tüzdelt hátsó deszkakelítése. Kinyitotta a §zéle§ kocs!-
bejáróba vágott kis ajtót -- végre hazaélt. Midőn a btlsö
oldalon a zárba akarta dugni a kulesot, hogy bezárja a
kiskaput, hidegtől dermedt kezéből kics{rszott és a felázott
talaj sarátla pottyant- Dörmögve gyújtott szál gyufát,
hogy megkeresse. Ámint a kulc§ után kaparászott, egyszerre
csodálkozóan felszisszent és bárnulatában a kö*nére hagyta
égni a gyújtót. Ázonnal másikat rántott végig a doboz olrla-
!án, Hátba az előbb káprázott a §zeme ? De nem ! A régóta
használaton kívúl helyezett kocsi*ton friss autógumilenyomat
húzódott. Könn5rűszerrei leoivashatta ról,ao hog*v alig vala-
mivel előbb keletkezhetett.

- Autó, tnégltozzá idegeri autó a telepen, éjszakának
idejéa ! Á főnök kocsiiának más mintás a tömtóje-*- §Ora-
koáatta a megállapításokat és levonta a riasztó követ-
keztetést, - Tolvajok ! Hisz értékes géprészekel is őriznek
itt, aat viszont mindenki tuclja errefelé, hogy ő csütöriök

este csak éjléttájt tól
vissza. szóval valami
galád banda igyekszik
kihasználni a helyze-
tet. . -

Percnyi tépe}ődés
után, vajjon mit te-
gyen ? keményex
összeszoríiotta száját és
végtelen óvaiosságga,l
rnegindult a roesda-
marta vashordóhaima-
zak és a kimustráil
gőzgépek közöttí ösvé-
nyen, a Lelep közepdrr
lévő házikó feló, ahoi
az irodairelyiség és saját
szobácskája volt, Talán
be tud osonni észre-
vétlenül és ínagáh*z
veheti szoigálaii piszto-
lyát. Az autónyoin egy-
útat követett vele. Aka-
nyarodóban azután rá-
akadt magára a kocsira

is. A hatalmas nyolchengere§ gép elhagyatottan állt a vashal-
mazok árny-ékában. illiután kellőkép rnegbizonyosodctt, hogy
közelben árva lélek sincs, körülkémlelte a'kocsit. A majdnext
vadonatúj karosszéria zoínáncozása jópfu lrelyen hiányos volt
és a sz_élvédő vastag üvegén is két reszelős szélű l_yuk tátort-
gott. Osszehúzott tekintettel, forró izgatottsággai fürkészte a
sérült szélvédőL, aztán valami ösztökélésre átkutatta a kocs}
belsejét. Két lárgl-ra akadt és tz a két holrni, egy, a kilo-
méteróra roncsai közül előkapart revolvergolyó és az §gye-
siiLlt Farmerbank feürású pénzkötószalag, teijesea felrlültáii
addigi viszonylagos nyugalrnát. }ríert nem kevesebbet liizo*
nyítottak, §rinthogy a keresett bankrablók a köze}ben rej-
tőzködnek.

Első öttete az volt, hog1, sarkonfoidui és a legközel*b}:i
telefónállomásrót fellármázza a rendőrséget. De azonnaí
el is vetette és tovább osont a házikó ieté. lIárha csak az
autót hagytrák itt s ők maguk elszeleltek a dús zsákmántryal
....- latoigatta a letretósegeket. . .

Az iloda ablaka sötéten ásított leléje. _}1ár tn€gn}"u-
godva tartott az qjtónak, hog-y az irgdaltt hivja ieí a
rendőrséget és értesltse őket, miszerint a menekülő baaditák
itt és itt hag.ták hátra autójukat, midőn észrevette, hogy
saját szobája csak tálszólag s§tét. Yalaki vastago* etr-
fiiggönyözte az üveget, azcnlran a takarón egytreiyútt
}ralová*y lénycsík szűrődött át. G_vorsuló lélekzettel lopa-
kodott €gé§zen az ablak alá és lrelesett a félköíólírnyi léser,
A tátvány kishíja negaka§ztotta szivverését.

B§k§lörl*,e rendór ítJír
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A szobabeli asztal mellett ott ült Joe, a bátyja, továbbá
Siclney Dark, meg egy ismeretlen férfi és szemmel látha_
|ólag erősen vitétkoztak. Jerry pitlantása megbabonázot-
tan iapadt az asztal közepén nyitva heverő, pónzzel szinültig
tllmOti utazótáskára, a bizorryságra, lrogy bátyja is a
bankrablók közé tartozik. Nem tudta volna rnegmondani.
mennyi i<leig leselkedett be, annyira váratlanul érte a
szörnyű fclfédezés. -I!íikor kissé magáhaz tért, kábultan
tapasztotta fiilét az ablakkeretre. hátha elleshet valamit
a vitából.

* Szóval nem akarsz részi a zsákmányból ? ---. lral-
lotta lralkan Dark vontatott szavát.

-* Nem ! Századszor is azt mondom, fikarcnyi senr
kell ! * kiabálta ingerúlten a bátyja. - Aljasul becsap-
tatok l Egyikőtök senr beszélt arról, hogy ilyen piszkos
munka készül. .{zt állítottátok, hogy baráti látogatásra
rrtentek abtla a bázba. Szép _kis tátogatás. mondhatom !

._ legyveres bankratllás. Dehogy is vezettem volna az
autót, ha tudom, sőt . . . Annyira nróg nem süllyedtenr,

pisztotyát az rijabb célpontra. Mielőtt azonban etir{rzhatta
volna a tava§zt, Jerr_v a tettek mezejére lépett. Az ösztö-
nösen előrerántott könn_vgáztubust Frankie széIes ábráza-
tába vágta, 'Iompa recsenéssel pattant rí\eg az üveg, nyomárr
szüró, orrfacsaró illat árasztotta el a kis helyiséget, Jerry
szemét ógető könnyáradat öntötte €l, Frankie viszont
összecsuklott é§ a padlóra bukott. Eszméletét vette a be-
szippantott tömény gáz. Esés közben sült el pisztolya
és a golyó süvöltve csapódott a küszöbbe. A dörrenésre
megelevenec-lett .Ioe is. Ökle előrelendült és lesújtott a
meglepetésében moccanásra §em képes Dark áIlára.

Jerry rákiáltott:
-* Kifele Joe ! . . . azzal őmaga a levegőre támolygott.
tsátyja elkapta Dark kabátgallériát és az ütéstóI alélt

zsivárryt egyetlen lendülettel az urlvarra lóditotta, Pillanat-
tal később Frankie rnagat,ehetetlen testét guritotta ki a
szobából. Ő is kikeriilt utánuk, cle annyira tázta a Eáz-
okozta köhögés, hogy kénytelen volt a íalhoz támaszkodni.
'létlcnül nézte. hogy öccsc miként kötözi hurkává a két

banditát"
-- §Iit akarsz velúk ?

- kérdezle, miclőtr alább-
hagyott kínzó kahicsolása.

-- Beviszem őket a renrl-
őrállomásra.

Joe bólintott és szótlanul
a ház elé vezette az autől,.
Feldotlálta az eszmélni kez-
rlő bankrablókat és miután
Jerry, maga mellé téve a
pénzzel teli táskát, eüoglalta
a kormánykerék mögötti ülést,
szintén a kocsiba telepedett.
öccse kérclő tekintetére le-
hajtott lejjel aclta rneg .t
felvilágosítást :

-- Mondtam, hogJ* be-
csületesen megfizetem a tarr-
díjat és önkónt jelentke-
z,em. , ,

.Ierry torka, bár ezt a
választ várta, elszorult kicsit
. . . börtőn brrr l. .. aztán
tnelegen, egyetértően szorított
kezet Joeval.

i{ialatt óvatosan vezettc
az autót a ködtengerben, ne-
hogy valami kalamajka es-
sék, el-elrévedezett; a tékozló

hogy banttita leg1,ek !

Tán biz' beárultál
volna berrnúnket, ha előre
tudod? - acsarkodott az
idegen.

- tJe én!... És nrost
ajánlom. hogy tiinjetek el,
nehogy az öcsém itt érjen
benneteket. Reggelig egérutat
vehettek, nem bánorn. Reg-
gel íeljelentelek benneteket,
meg magamat is. l,ehet,
hogy keserves tandíjat fize-
tek a lrarátságtokérl, de nteg-
okosorltatn. Inkább ülök most
pár esztenclőt, semmint később
a villamosszékben végezzenr...

Jól rneggondoltatl,
amit mondtál.2 - 

csikorgott
ijesztően az idegen. , - Még
nem késő, hogy velünk tarts!

Ez volt Az utolsó
§zavaln - csattant lel .Ioe.

-, }lenjetek a pokolba !

A bantlita arcát a fele-
iet hallatán kegyetlerr mosol_v
öntötte el s Jerry iátta, hogy
kezét az asztal lapja alatt,
}assan a gyarrírsan tlombo-
rorló kabátzsebe felé vonja.

Horlrlokához vágta a gázbottltlát

Jerryn halálos veszedelem érzete viharzott végig.
Látta, tutlta, hog_y a mindenre elszánt gazember jóvá-
tehetetlen cselekedetre készü}, Talán maga sem volt azzal
tiszt/rban, hogy mit tesz, tnikor az ajtónak rohant.

. . . -- Csak tőcld le li'rankie nyugodtan ezt a nyám-
nyila besírgót * ért hozzá Sid dörmögést,. midőn kiszakl,
totta sarkából az ajtót és a szobába rontott, Agya íilnnél
érzékenyetrben rögzítette az eléje táruló képet. Joe feje
íölé tartott kézzel, falíehéren bá,rnult a Frankie ijkléből
reája szegődő fekete revolvercsőre, mialatt §id, a ,,jóbarát"
e€f,lkedvűen füjta szivarjából a fústkarikákat, és hintázott
a székén.

Jerry berobanása parárryi időre némajátékká íagyasz-
totta a jelenetet, aztán Frankie szil.kozódva kapta ismétlő-

fiír iegendája jutott eszébe és az, hogy néha hasznosnak
bizon1.,ul ttintetésbe keveredni, mert ha nem keveredik
bele, nem jut könnygázbotnbáltoz, nem késik ttl, gyalog
későn jut haza. . . ro§sz rá gondolni, mi történ]retett volna
akkor ! . , . Most a banditák foglyok, Joe önként jelent-
kezik és ami a fő, megvan a pénz hiánytalanul . , . a bank
örüini fog. . . és háttra. . . történtek már ilyen csodák !., .

hátha kegyelmet eszkózölnek ki Joe számára ? . . . vég-
eredményben neki köszönhető. hogy így fordult, másként
adódott volna, ha az autót esetleg nem a.telepre vezeti. . .

jó, hogy így van. nag_§on jó . , . és órómében fütyörészni
kezdett r,ígan, úgyanúg_l,, mint amikor iskolás korában
sikerült megoldania valami nehéz feladatot. . . }íogy ő
voltaképpen lrtistettet, követett el, az eszébe sem iutott, , ,

Erdőbe vitt a keskerry út,
Kivánesl voltam merre iuí.

kiváucsi voltam hová szalad ?
{ _$nyas zöld közt íehér szalag.)
\apíérry riIrgott a bokrokon"
}ílnd ismerős, szinte rokon.

FÉ§zEK
F'ószekre leltom, esttt tiúk l
§űrű bozót}an esöppnyi lyuk.

És benne hfuom kls madár
Llind óhes, mírrd an_tJfua vár.

Parányl esőrük táto§at,
Szétnéa de igy sem lát sokat.

tisak anyját lesi, fél, cslpog.
líeghallia lrlzton s Jönni log.

Jön is síetve, hallga, esitt !

{iyeriink el, ha3yiuk a klosit.
Árohszállásy Zoltán.
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Néttátty nap 1rre8- s eljőn a régen várl karácsonyi §ziincr.
'l]c, étlcs Öcsénr. mirrt i,igyes cserkész, készíted is már a
sok szdrp lrolmit meglepetésút. I{anem van itt í§ég valami,
arni §zintén reátl várna. Á karácsorryfa díszítése. Hiszen ?e
tnár tudoti, }rogy ilem a Jéz.us ltazza készen á karác§onY-
fát, hanenr ő az, aki egész éven át
aprrkái, arryukát rnunkához" pénzhez
juttatja, hogy aztárr il5.enkor, §zent
születésónek örönrére. öröinet szeítz-
lrcsscnck ör.éiknek.

Rizon_v jól esne arrvukádnak, lra
segitenél rruir neki ebben a sok gond-
clal, babrálgatással járó munkában. -

A karácsonyfa kiválasztásánál i,n
nern rlálasztanék nag}, íát. Nern az a
fonl"os, ltogy a mennyez.etig érjen, ha-
nem, lrog3, kerlvcs, szép és ncm §okba
kerülő legyen. .Ió eliire megvenni, ne-
hog; fa néIliül matadjunk, mert íg3.
szinte ncnt is karácsorry a karácson.v,
A díszítésig hicleg helyen tartjuk, tnert
melegbetr elhullatja leveleit.

Nagyon §ok fínomságot, izlésí
lehet aztán belevinui a díszítóshe. pél-
<iául igen szép a hótól, zoznrarától
csillogó fa. Petsze, a meleg szobában
ez nenl leiret valódi hó, harrem ann_vi
timsót oldunk fel vizbeir. hog3- tórrrén,v
oldatot (víznét síirűbbet; kapjunk. Ez-

,(l(
ze| azLán tlefecskentlezzúk a íát (akár egy seprűág_
gal). Per§ze, ezt olyan helyen kcll végezni, ahol nem c§iná-
lunk piszkot vele, a fa alá papírt teseünk. Türelmes
munka ez, mert közben mindig meg kell várni, hog_v a
timsó rákristályosodjék az ágakra, A másik módja ennek,

} lrZ lT(
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6. ÁlL^

ahogy a virágárusok csinálják, Fehér
parafinl ve§ziiÉk és megoh.asztj*k,
}fivei igen gl,ttiékony és kön,n_r-elr
oclaég. ezt legjoirb űgl,végezni, hogy egy
nagyobb lorró vizrs etlénybt tessztik a

1rarafinos triénlt. l{ikor vízszerű lesz a
paraiin. fixírozó csővel befujjuk a iál.

A la felállitásához, ha kicsiav,
eiég eg,v virágcserép. de nagyobb fá-
hoz ol.v*n talp kel1, mint amilyet az
ábrll mutat,. ezt könn,ven elkészithet-
jú}i. Elhell.ezésénél vig_v-ázunk arra,
hogy trtba ne legyen s a kír,áncsi ki-
csik ie ire ránthassáii. Ajánlatos, hügy
legl,en közei<iben vizeskancsó is. Nc
akarjrtnk karácson_v este a nrendőknek,
<lolgot aclni" rqár ptdig sok tüzet okc*
zalt a meggoutlolatlanság. Még a ci,
cára is vigyázni kell, mert példár:|
rám- kétsz*:r rántotta tnár az egész fát.
az én jritékos rqicurkánt és még hozzá
éijel l Kettemesetlb ébredést is |utlolt,

A la tlíszítéséhez gyengéd, hal-
vány szírieket válasszunk. lg*n szóp. lr:i
egyszirrbe vezetjük végig, pl halvárrv-
rózsaszi* r:sak fehérrel stb" A tluli-
roka! lehetőleg zöld fonallal kössiiii
lel, de rrern egyfor§ra ho§szúra, ba-
nem ahog1, a fa ágaí kívánják" ü_ver-
tyákaí, esillagszórókat rrtoljára ae-
§yük fel és akkor is csak az ága}<
végére. íg1, nem kaphal bele semrnib*
a láng (3. ábra.}

§', lsp.*.



Flogy azt is elmondjam végre, mit lehet egy
fára föItenni : itt van egy csomó tüz. Ezekböl a te
találékonyságotl {rjabb sok érdekes és szép dolgot gondol-
hat ki.

Én rnagam nag)ron sok kedves és érdekes fát láttam
már. Az egyiken finomszínű szalagocskákon kis kere-
tezett képek lóglak, A másik magyaros mtizeskalácsok-
kal volt tiíszltve. Ha süteménnyet díszitjük, akkor először
is kemény, tiszta kartonpapirosból kivágiuk a közölt for-
mákat, szív, csizínao kard, betű stb, s anyukád majd a
süteménytésztát éles késsel utána vá$a. De ugyanezeket
nregcsináühatod lombfűrésszel is, festheted, lakkozhatod,
aranyozhatod. Láthatod kúlönben, hogy diótlól, makkból,
citrombólo narancstról is sok mindent lehet csinálni.

Ha fára nem telik, vagy vala;ni {rjat akarsz csinálni,

akkor készítsd el azt a fenyökoszorüt, amit a németek
szoktak. (4. ábra.) Vedd eló hozzá ikséd karikáját, vagy
hordóabronc§ot, vagy drótból, hajlékony fából csinálhatod
meg az alapját, aztán rongyokhal kibéleled. Az ágakat
szépen összeválogatod és vékony dróttal egymá§hoz erő-
sltedo ráfekteted, az alapra és hozzádrótozod. Tartószalagot
rakj rá jó erőset, Ezt is be lebet fújni timsóval, vaBT para-
finnal. Dísziteni szalagokkal, cukorkákkal. A gyertyák a
felső-szélére kerülnek. Felfüggesztésnél vigyázni keil, hogy
ne legyen közel a mennyezethez, mert befüstöli.

Mikor aztán a szentestén hozzátartozóid szemében a
karácsonyi gyertyák szeretet lángia, simogató szemnel
néznek az ő ügyes fiukra, testvérükre, akkor te is átéled
majd azt a boldogságot, hogy ,,tudok rnár valamit l és
ez lesz a te igazi karácsonyorl. Bozó Ggula

Toportydnléreg
Karácsony utáni héten, hótfőn vitt ki apárn a tanyánkra.

Ez karácsonyi ajándóknak szánta, de éppen karácsony
szomtratján, arnikor kiakartunk tnenni oly' fergeteges
hózivatar keletkezett, hog1, otthon kellett ínaradnunk.
_{nyám ki is adta a parancsot : ,,Kifogni ! - maracltok.
Pedig készültenr rá nagyon. Ha tőIem íüggött volrra, nem
sokat"törődöm a hózivatarral. Nagyon vág}tam már utána,
hogy télen is lássam a tanyánkat, tnely a Berettyó külső
kanyargójánáI, nádasoktól íodros tó vizétóI körülvéveo
képzeletenrbert egy kit"ál_vi várként huzódott rneg. Ez nyfuon
-;olt ígiy, dc rnilyen téten ?

Miska bátyám -_ esak egy évvel volt öregebb nálamnál,
Je sokkal tekintélyesebbnek tartván magát mindentren _-
azt nondta, hogy il_venkor télen ínég szebb s érdekesebb a
ianvánk, rnert az űreserr hagyott háÁa télire azok a rablbk
il;ltöznek, akik nyáron a rétségben huzzák meg trragukat.
Lehet, Irogy fegyverrel kell visszafoglalnrrnk s ezért jó lesz,
na visszük a puskánkat is"

Csak e5y* hét nulva lett olyan idő, hogy ki nehettúnk.
I]elvettük :r báránybőr ködmönkét, fejünkre hriztuk a
:,áránybőr süveget, úgy hogy a fúlünket is takarta. }Iire
.l_vánk felöltöztetett bennünket, kint rnegcsendült a szánkó
sengője-*befogva {rtrakészen állt. Gábor bácsi bundában
.rlt a bakon, úrgy bebugyolálva, hogy csak a pipája tneredt
.;i előre és fujta belőle a füstöt, Két trunda volt nrég a
.zánkón. Az eg__vikbe rni kerü]tünk, l,lisivel ; a másikba
:pám bujt bele, aki épp' rnost jött ki a házból, kezében a
'-'adászfegl,yerével s vadásztáskájával. _ Na, gondoltam
:]szorult szivvel s ránézteht, Misire : * ,uló, hogy elhozttrk
-" puskánkat, -- biztosan harc lesz a rabiókkal." -

}íinden rendben volt.
-- }íehetünk ? -- mor-

:.;gta hátra, Gábor bácsi.

-Mehetünk!-_adta:1.g a §álaszt apárn.

- Akkorbát 
- na

,.,s i -- csettintett Gábor
- :,-'si a nyelvével, a lovak
-rrgint]u]tak s kisiklottunk
, iaDun. Arníg a rni ut-
,iLban jártunk, raindig
,t-t=gettünk anyánknak,
,<i kint állt a kapuban s
*zal köszönt eI apámtól:
\-i§-ázzon a gyerekekre l"

Hamar elhagytuk a
'ict. -\ vásárszélen már
-fi-bb _s csípősebb lett a *
r-;:95. Ereztük. ho8y piro-
-,.jjt az arcunk. A Yillogó
; i]"! után. az úttóI balra,
, Xlxr vizén nártvágók

dolgoztak. A másik oldalon pedig jeget vágtak. Egy darabig
ezeket néztük, majd a fehér pusztaságba eleségért leszálló
íekete varjak esetlen ugrándozása kötötte le figyelrnünket.

Alig vettük észre, Irogy rnegérkez;tünk. Gábor bácsí
ielassította a lovakat, mert a Berettyó jegén mentünk
keresztül, A jég a szánkó sírlya alatt nagyokat roppant, Mi
rninden roppanásra éktelen nagyokat sikítottunk, mintha
elnerüIés veszélye fenyegetne.

A Berettyón túl ott volt a tanyánk - egyedül. Fehérre
rrreszelt fala egybefotyt a fehér pusztasággal; nádtetós
teteje, rnely nyáron oly' szépen zöldelt a mohától, olykor,
virágot is nevelve, most csupa fehér volt. Nehezen ismertem
rá a nyári emlékek után s neln is hatott annvira. EgyeclüIi
reményeln a rablókban volt, de mikor láttarn, hog_v apám
]eszállva a szánróI, a puskáját afalhoz támasztja s a tanya
kulcsát keresi zsebében, -- már ebben sem hittem.

Gábor bácsi kifogta a ]ovakat s bevezette az istállóba.
}li is kibujtunk a bundábóI s bementúnk a házba, ahol a
kemence volt. Tarisznyában hoztunk szalonnát rneg kenye-
ret. §pám a kemence elején nyílt tüzet rakott s egy nagy
karéj rrtatlárlátta kenyeret meg szalonnát adott a kezünkbc..
Szalonnát sütöttünk s azt falatoztuk pirítóskenyérrel.

Falatozás után, apátn meg Gábor bácsi kimentek a
Berettyóra halászni. Anyáínat akarták halzsákmánnyal
meglepni: -- Hátha sikerül ! -_ }1i, Miskával visszanlarad-
tunk a tan_vai házban. Miska galyakat tórdelt s rakosgatta a
tűzre, én pedig eg3, kis széken állva orromat az ablakhoz
n_vomya nézteln, hogv rnerre mennek apámék. Amikor
elérték a Rerett_vót, Gábor bácsi csákánnyal kezdte a té§
halászat legnelrezebb részét -.. a lékelést. -- Lassan bele is

rnelegedhetett, mert leve-
tetteáködtnönét§úgy
lolytatta a munliát tovább.

Ig1 az ablakon ke-
rt,sztül nem tartotta}n érde-
kesnek. Szóltant is Misinek"

,--, }Iisi kimegyek
apámhoz megnézem, ho-
gyan halásznak.

--- Yeled rnegyek én is,
kapott az alkalnton.

}íindketten fe]vettük
a ködmönünket s kilép_
tünk a tanyai házból. Elö-
ször, \:illámot és Csillagot
néztük y*eg az istállóban
egykedvűen. pokrócca_l le-
tefitve, mert az istállóban
hideg volt, ropogtatták az
abrakot, Aztán usgyé -.neki a Berett_vónak, ahol
apámék dolgoztak.

t
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Á szénaboglyánáI jártuuk a tanya alatt. anrikor Misi
nregbök:

--_ Nézd, egy kutya !

Balról a náclas felől eg.r nagy kutya közclctlctt feténk.
Hol megállt ._ fejét felvetettel az ég felé s szaglászott -,
hol orrával a havat. érintve kocogott feténk. -- Kóbor
kutyának látszott. \-alamelyik tanyáról inclithatla
vándorlásra az éhség.

Nagyon megsajnáltan szegényt. A nálam lel,ti pirítósból
l etörtem egy darabol s eléje dotrtam :

- Ne kís kutl,a, ne ! Egyét !
},Iár egészen kőzel volt |tozzánk, az eltiobott pirítós

darabokat eszegettt a lróról, nrajcl felnézett rám. Beltl a
szernenrbe. Szemt, úg1,- csillogott, tnirrt a ki,gyttló íényíi
csillag ; a nl,ála pedig folyt a szája mindkét oltlalárr. Nrrtrl
tudtam szemenlet levenni szernéről. bíintha clvarázsoltali
volaa,álltanr egyhelyben s rréztem akutl.át. \eln i §em !

illár lrem kutya ! Tudotn, hogv mi. de nem rneren rnég
gontrolni sem. Csak állok r.e]e szemben. Azt éreztem, hog_r,

Miska elfutott mcllőlenr, rle rrert láttam. Szemem a pislákoló
szemet kör,ette. ami kerúlgetett fol1,-ton kisebb s sebesebb
futású körökliel. fíár nem bírotn tovírbb érzern. kiáltani
kellene, de csak egvre azt hajtom:

-- \e kis kutya, ne ! -- Ne kis kutya, nc !

* Fussál, erre ! -.- Toportyánfóreg ! -- I{ó - te !

Eretlj csak ! -. hömpiilyiig felém, apátn. Gábor bácsi lrangja,
mcg Misi sikollása.

* Ne kis kutya, nc, ,--. ne kis ku|ya. ne ,- , trc kis . . ,

két csattanás félét hall<rltanr, ami lövés lelrctett. rrajll
Gábor bácsi lrangját, amikor lelrtlzott rólam valatnii, :jttti
rílfekütlt a mellemre s nehézzé tette a lélegzésenret.

-- Beste toportyánférge, még majdnem bajt csirráli.

Erós dobogásra térlem l*"g"*nor. Alrárn szívt, voii.
Apám ölében ülten, a burrclába jól betakarva, fejemet oda-
szoritottam a szívéhez., nrely úgy vert ! Megmozdu]ásontra
szétnyította a bunclát. Fájdaltrtal rejtó, ijeclt szcntcltkel
nézett rám s a hangja nrélyebb volt, tnint szokott :

- Fáj vaiamid ?

- Netn ! - Csak álmos vagyok !

- Akkor aludj. -- szépen.
Bepakolt a burrrlába s újból a szivére szorított. Ekkor

rnár hazaielé tartottunk. Yiilám nreg Csillag prúszköivt:
kocogott hazafelé a szürkúlő estétlen. },tiska eg1,,erlül volt a
mellettem levó bundában, Erősen piszegett. A bundán,
amibe apárn bepakoit eg1, kis lrézag mara,clt. azcln pislogta*t
ki s kerestetn a kigyullacló csiilagokat, atníg apárrr szívének
clobogása {rjból álomba nem ringatott. Ekkor nrár a falu
alatt jártunk. Keui I!íiízúly.

AL!-ITSUNK csAPATKARAcsoNYFÁr l
A karácson3lfa, nag_vságát a rcndelkezésünkre álló

helység (otthon), a csapatlétszánr és az etre fordítható
összeg szabják meg. Ha tutljuk eltiggé tlíszíteni, mintlen-
esetre szebb a nagyobb la. Feiállításánál fontos, lrogy
szilárdan á.lljon. Ha állványunk kicsi, a fa felső részén
megeró§ített vékony fonátlal (amit a szetrr alig vesz észre)
legalálrb két iránybatt kikötjük. (Ajtófélfába, ablakba vagy
falbavert szeghez.) A fát úgy állítjuk, lrogy a legszebb oldala
érvényesüljön, ha köröskörül hi_bátlarr. állíthatjuk a terem
közepére is. Ha valame]!, ág triánya nagyon észrevehető,
a törzsébe fúrt lyukba erősített vendégággal pótothatjuk.
A helytelen irányban hajló ágakat vékony dróttal rerrtlre
lehet szoktatni. Á rájrrk akasztott díszek is lefelé bitzzák.

Á legszcbb ciíszek azok a karácsonyfán. nrelyekel
színes selvempaplrosbót mi magunk kószítiink. {)lcsók,
nem kényesek, anrcllett könnyúelr és rentlkívül inutatósak.
Vegyünk papirkereskedésberr fehér, rózsaszín, piros, sárga,
narancs, kék, tila és zöld szinű seiyempapírt, inkább világos
szinekben. \,tinéI több színt veszünk. annál szebb.

--'. j

5

I(osaraknál vágjuk a papírt 20_-2:i crn átrrrérőjii
négyzetalakokra és a négyzeteket hajtsuk össze az ábrák
szcrint (1*5 rajz), Ha elértúk az 5 sz. rajz szerinti ala,Iio{.,

ollóval vágjuk be a 6. ábra szerinti távolságban és móly-
ségben. A szélesebb végét kcrekre le is vágjuk. A bevágások
után óvatosan szétbontjuk. Kerek lapot kapurrk, körbefutó
meg-megszakltott hasításokkal. Most közepére szintén szines,
de másszínű papírba szalóncukormódra bőségesen burkolt
kisebb sűlyt teszünk '_ lelret szalóncukor. dió, esetleg
vadgeszterr_ve, ,- hogy a kosár fenekét |eh^úzza, a széleil
pttlig vékonv (virág) clrót egyik végél,el összefogiuk. A cirói

másik vége felakasztásra szoi-
gál. Ezze.l készen is vag1,,unk
(7. ábra).

Legkényesebb a tlevágá-
sok távolsága és mél_vsége.
ettől függ nrinclen. Minél ki-
sebbek a bevágások és nagyob,
bak köziük a távolságok. a
kosár annál tönrörebb lesz.

fortlítva annál körrrr,r,ettébb. A nehezék burkolatálrak nrás
szirre legl,en. összhangban az alapszinnel -_ fehérrei tnin-
<len szin jól hat. Sötétebbet a világosabbal párosíthatjuk,
A kosarakat készíthetjük többféle nagyságban is szükség-
let szerint. lrog1, kitölthessúk velük az ágak közti iires
hézagokat.

Magukra az ágakra papírvirágokat túzhetúnk. Ezek
egyformák legl,enek színbelr és alakban. Kúlső boritó-
levélnek sötétzöltl papírpst veszünk (8. ábra). Középső
sziromlevélnek fehért vagy más világos színt (9. ábrai,
belsőrésznek pedig sárgát, pirosat vagy más élénk szint
(10. ábra). Ezeket az e|őitt forinában kivágjuk, a belsőrészt
összecsavarjuk és a rnásik két résszel közzéfogjuk. Az egé-
szet középen alul tnegcsavarjuk és tlróttal körültekerjük.
A drót másik végével a virágokat az ágba rögzítjük. {1 i.
ábra,1

Igen jó karácsonyfa<líse a sel5rempapirból készített
lánc is. Tötrbrét hajtjuk a papirost s kemény kartonból
(pappendeküből) kivágott korong segitségével jó sűrűn kis
köröket rajzolunk rá. Ezeket ki is vágjuk s nég"v oldalrói
a t2. rajz szerint bevágjuk. lVíost az egyes karikákat középen,
megfogjuk és egyenkint 180o-kal elcsavarjuk, Ettől lesz
foclros a széle. következik a felfűzés.

Kívárrt hosszírságú erős cérnát duplán veszünk. Fel-
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Fla nem elégszünk meg egy sorozat égövel, hanern töbtrct
akartrnk, akkor az eg_v sorozathoz szükséges égők számának
2, 3 vagy többszöriisét alkalmazhatjuk. Külön, külön so-
rokban (15. ábra). Fél vagy töredéksorokat neín használ-
hatunk, egy-két tartalékégő azonban jó ha kéznél varr,
tnert ha egy drb felszerelt ilyen égőnk kiég vagy e|törik,
vele egl,ütt az egész sor kialszik, s csak egy pótégó gyor§
becsavalásával segíthetünk a bajon. (A megszakitott kört
rövirlrezárni nem szabad, mert ez esetben a túlfűtött ízzók
egyremásra kiégnek.) A villanyfelszerelés a diszítést meg
kell hogy előzz.e. A villany,foglalatokat felcsíptetjük vagy
feldrótozzuk, nlegteretntjiiü< az összeköttetést a hátózattal
s csak aztán csal,arjuk be a vitágítófigurákat.

Yiszont a viaszgyertyák fetcsiptetése, tartójukba be-
illesztése, csak tlíszítés után történhetik. Pontosan beiga-
zítjuk őket s vig_vázunk, hogy fetettük §emrniféle gyulékony
ág, vag_r, tlísz ne lógjon A csillagszórók felszerelése még
csak ezután történhetik. Ennek legalkalmasabb módja az,
hogy kis pálca vagy ceruza segítségével a csillagszórók
rtrótját spirálisra csavarjuk s aztán az e.gészet fúrásszerűen
az ág begyén kezdve az ágta csavarjuk (16. ábra).

Ezekután a fa készen áll a gyertyagyújtásra. A gyertya-
gyújtást egy-két megbízott úgl,es fiu végezze, bot végére
szerelt gi,ert}-ár,ai. [,egven lehetííleg eloltíl kupakja is a

{űziink tg1- gyöngyöt s a végérr rögzitjüli rrt,átra a ii fetrti
módon elkészített papirkorongot, aztán 8 hosszúkás szines
{aran1., v. ezüst) üveggyöngyöt, rnajd ismét 8 korongol
és lgy továtrb végig, A korongokat a g_vöngyökkel össze-
szoritjuk úg1,, hogy rninden korotrgcsoport egy-egy labda-
rózsát képezzen. Szlnük lehet azrrrros, de lelret labdánkint
más és más. A györrgyvásárlásnái vigyázzunk, hogy a fet-
fűzésre alkalmas iyuk legyen rajtuk. Helyettük szalmaszál
clarabokat (tejcsarnokban kaplrató szívószalmaszál alkal-
mas erre) is felhasználhatunk. A láncok elhelyezési módja
többféle lelrei. Legszebb, ba lazárr körbefutnak a fa köriit,
{13, átlra,) De ftrthatnak sugarasan lefelé a fa csúcsáról is.

A fa telejét feltétlenül emeljii}t ki megfelelő szép dí§z r

iivegcsúcs, ezüst v. aranl,csillag, fáklyatartó ang.val vag_v
irasonló világitóalak (villany) alkalmazásáva].

,{,m bárhog3. rliszítsük a karácionyfát szépen, színesen,
igazi nrelegséget csak iényhatásokk:rl tudunk elérni. Ennek
iisi nregolclása a gyert_va. Ujabb a villanyfén_v. A vitlarry-
figurákat több fornrában is gyártják. Yannak gyertyák,
ltiirték. cle legszebbek a kis és nagy gyúmólcsök, maclárkák
{5 1gyéb figurák. A villannyal terrnészetesen nern nagyon
trefálbattrnk s ha clolgozni akarunk vele, büonyos szabá-
ir-oklroz keli alkatmazkodnunk. A karácson_vfaizzókat csak*
nem kizáróias 1a}/z volto§ feszültségre gyártják (régebben
hétvrrttosak is készüttek). A világítási hálózatunkban petlig
hell,enkint más, 110, 150 vagy 220-as fesziiltséget találunk.
tEg5,en- v. váltóárarn jelen esetberr minclegy.) 

-Ilyerr 
íeszült-

ség a 14 /2 voltos körtét rögtörr kiégeti, így hát ezeket
csak .,sorba'o egymás trtárr kapcsolva hasznáühatjuk, egy-
§zerre annyit, hogy feszültségük egyiittvéve a hálózati
leszültséget elérje, Legfeljebb 5}o lehet az eltérés, htert
tóbb túlterhclést az izzólámpák már meg§ínylenek. Pél-
.:jául (14. ábra) a 1.1 }/. voltos izzókbó| 8 drb-ot kell vennünk
i10 voltos lrálózat esetén. A 7 voltosekból kétszerannlit
Ugl,aníg1-- kiszámítlratjuk a sorbakapcsoló égók számát.
nlás 150 vagy 22O voltos feszültségre is.

{. .,.
készuléktleli (17. ábra). Legjobb ugyarrezekre biznt a_ biz-
t,onsági szolgálatot is. }íásnak karácsonylához nyútni
-- küIön intézkeclés rrélküt *- szigor{ran tilos. Az égő gyer-
i.yákat állanrlóan kísérjiik figyelemtnel, oltsák el azokat a
megielölt időporrtban. Ha pedig l,alanely ág vag5, dísz
véletlenül tnegpörkölődik, vagy lángralobban, fojtsák azt
e7 az e célra tartott kendővel. Legyen kézntil erős olló és egy
vödör viz is. Égő ágat vag1. rlíszt letépni, a rángatásÜl
esetleg a fát is felclönteni. meggontlolatlan cseiekedet volna.
Inkáblr csípjúk azL el olióval s ejtsük a vizes r,öriörbe.
Eg_v-ket tréfás kísé.rőszó,a keclélyek nregnyugtatására,
szintén a kellékek kőzé tartozik. Ha a gyertyákat csak
ágak végérr helyeztink el és a fa elég friss, a tűzveszély
szinte ki tan zárta. E tudat azonban sosem ment ftl a
sziikséges óvinlézkedések megtételétől.

Egyről ne feleclkezzünk meg. A karácsony elsősorban
kereszténv 1,allási ünnep, s ezt a jellegét tni is adjtrk meg
neki. És az a szetetet,- aimi szivi.inkei betölti, aráa;on t<i
onnan és ünnepségúnk feleslegébiíi juttassunk olyarroknak
is. kik egl,ébkéltt ill,esmihcz nt,nr is jrrthatnának.

Dr. *tdrkus il,fi/ilo,s.

o
'rO.

KEDVES MAGYAR CSERKÉSZ!
L,ttgediék meg, hogy én a: igen liszte!í és s:eretett lapom-

-.,l", trhassok, Én 14 éle"s, lcfssl köuér ggerek uaggok" IV.. a:,c
,..ll,illiÁ,e,s reúlgimndzísta. 3 éae lettem a lilíomosgúxla tag ja.
I:,;!att a hílrom éu atatt nalJlJafl megszerettem tt cserkés:elet.
;'--.janl a Jamboreen is. A ,,X,íttggal Csekés::"-t csak az idétt
"i:,jí:rn eI járatni, A:. eggik szdrrtdbutt t>luastatn a ,,Haza-
-..;,-.,t, a fatumba" rouatol, Ez a rcuat készteletÍ arta. twga
-',,i: ,l .,JIaggar Cserké,sz"-nek, Óseínl ugganís L|alahQ ítltusi

, - _-:.l;;-se l, uoltali. Naggapdm még |6ldműpes uolt. Igy

ttan nem csotlct, hog§ szeretem a magyaí parasztot.
§cgyon |úi nekem, mikor ilgen szaoakat hallok osztúIgídrsairlt
aikitl : .,Ruta paraszt" ! Itt, Szombathetqen ez múr alyan
hét};özn.api dolog, mint pI az aloús. Önök ott fenn. Pesten mé,.
íehetnek nagg dolgokaí a t'alu és a cserkészel bgrdtsűgáért.
Arért gondoltam, hogy a S:.erkesztő t_irakhoz írotc. Én u.gganis.
ggermek|eiiel. a:t gondoltan. hoggha az a. I. B. kiadna cg1;
parancsol, melg s:erint minden csapat köteles tőborozáskar
Iegalúbb két íalusi iiút magítuat uinní- Igg talún mégis iobbatt
összeforrana a íalu ts a uáros. Sehehilzy "LttiLa.

Hirdetőink hozzáiárulnak a lap §enntartásához, Méltányos, hogy náluk vásároljunk!

1l
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Táncoli Cserkész Muki !

lBúVÉsr.nt-i

Azt hiszent, rnindenki igmeii a kenrénypalrirból ki
vágott Paprika .Iancsit. amit alól zsineggel rángatva.
keze-látra jár. :\ rajzon látható }íukit is hasonlóképpett
a pontjelzéseknél kell összelűzni. még petlig úgy, hogl,
könnyen ínozogjanak végtagiai, Csaklrogy a l,fukit nern
kell zsineggel rángatni. táncol ő anélkül is.

-Alacsony szókre, vagy a szőnyegre leütünk úg1-, alrogy
a rajzon láthatjuk. ;\ Mukit oktatószavak kíséretében
prólráljttk felállítani. Pl. : }Iuki ide figyelj ! A közönstig
nem akarja elhinrri, hogy te táncolni tutlsz. Ne 1ta1,1

szégyent nevelőd ősz ícjdre ós mutasrl lre rr turlotrtirn_votl.
Mindenesetre áIlj nreg a saját lábadon, Nt: §§§ össze,
mint a kipukkatit íutbatl-belső. Na ! Átt a lraba, áll.
Igy ni !

A közönség ámulva látja, hog.1- lraszrrált a jú szó tts
i,íttki, irx bizonytalanrrl is, tie nregálll.. Keziilrkei felerneljiik
és rnegtrrutrrtjuk. Nehogy azt gonrlolják. lrogv véltorr1,
córnávai leiiilrijl t.arljrlk- }lost ;rztrin lassíl iiit:rribtl} l}}t,g-
kezetőttik a tátrc. itag.vcn hangulatos. ha zcni,rt csinillj uk
a Inutatványt. Egy hegedű cíncogása ntulatsiigosslbbá teszi
a táncot, Kczünkkel tapsolunk és hangos kurjongatásrlk
kőzötL biztatjuk lr{ukit, Sót a közönstlget is it-lkérjíik a
tapsolásra.

I)e hogyan :'

Kérdezitek joggal.
Hát csak úg1,, hogl,
naclrágurtk belsíi
oltlalába tórclünk -

nél fekete cérrrá,t
fűzünk és errc lic-
szédkiizberr n_vaká-
nál fogva a tér-
díinl: köz,ött ki-
feszített cÉrnára
akasztjuk. 'lérrltink
ktizele rlii és távo-
lodó nrozgásávaI
adjuk a }nozgá§t ó§
a ritmust is"

Jó tnulatást !

A ,,hipnotizált" papír

(]sak ker-escrl ttrtlják. hog1,, nrilyctr erős arryag a papíro§ ;

nemcsak 1 karton vagy lemezpapír, hanem a legközönsti-
gesebb csomagoló va5- ujságpapiros is. A kételkedőket
meggyőzhetjük a követkcző rnrrtatvánnyal, Elmondjuk,
hogy egy papírlapot hipnotiza}ni fogunk, mire az két pohárra
ráfektetve egy harmadikat meglart. ,-'- ,,Lehetetlen !" -

Ez lesz a válasz" mire a tettek rnezejére lépünk. A kérdéstls
papirlapot harmonikásan összehajtogatjuk -* amint az
ábra is nutatja, ---- rátesszük a két üres pohárra. Néhán5,
varázsszót mondunk s most máf nyugodtan rátehetjúk a

vízzel telL poharat is. A papir biztosan fog tartani, mittt
-valami keménv lelnez-, vag_v fémdarab.

A közisnrcrt
,,linyveskéz" mcs-
ter ép a napokban
fejeztt-. be váci
nyaralását. \'alami
irrtózetben volt ott,
olyan nag3,-, rácsos
ablakú intézetben.
ahol irllítóiag nrin,
dig hűvösön tar-
tották...§légaz
llozzá' htigy meg-
érkezett, Szcgónv
lengeteget panátsz-
koriott, hogy íg.r,
nreg ír91, . állantliratr
r-igl,áztak iá, meg
hilg1, l-issza,i'otrltl-
tan kt,llett i:lnic. F]z pedig a legbot,zirszLobb, nrert hiába a
ki:,zeleti szerepli,s ,úg.vnionci. az az i5 igazi elerne . , . Későbtl
kicsit il.,:lr-ígaszttrlódott. az tireg, nrert mos<llyogva adtcr
tudtonrra. hog5, azért tnégse volt olyau nagyon szomorú
a sorsa. Hiába. akármennyire is vigyáztak rámo csak azért
is gyakoroltanr a foglalkozásom . . . Zsíros mosoll3lal ócska
gyufaskatul5-át és egy kétfillérest szcdett elő zsebéból.
}íajd eg;. kis cigarettapapirost is kerített valahonnarr.
A csodálkczást,ól majd ki esett a szenlenl. A híres me§ter,
hog1- gJ,akorolhat ilyen apróságokon ? No, de csakhalnar
tneg kellett hajolnom nagysága elíítt. Egy gyulaszálat a
doboz sarkália túzött, nrajcl úgyescn rá}relyezte a cigaretta-
papírost és a kétfillérest. !íegcnrlítern, az egé§zet egy asztat
szélén állítot,ta iisszc. Erre felszólitott : .,Húzd ki hát öcsérn
a cigarcttapapirost. de íigy, ílog,v ;r kétlilleres a gyufa te[t:-
jén nraratljon". Nlondanom senl liell, hogy íieddö volt
ntinden kísérlet . . . ,,Enyveshéz" a csclekvés ierére lépett..
Apró kést veti elő ds ügyesen- alapos titést rrrért a cigaretta-
papír szélére. Csoclák-csorlája . . . A papírt, kilopta, anélkül,
hog1, a pénz-darrrb lebillent rroln&. ,,Egypengös ráJrelyezésé-
vel nég krinycbb a mutatvány -'. jegyezte meg mosolyogva
Iinyveskéz -,;, del tttdotl, egy váci nyaralás után az embercá,vzq,,

Ttáye a,naávhrJaa
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Kedues ElőIizetőim!
A harácsony az öröm ünnepe. Ha nfncs ds ilobogó piros sziuem,

én ís őrülöh, ho1l .másléléues lílléres életetn utrjn odaadó hűségühért, -
meg tudom aiánd.éhozní hedues Előíízetőímet ds Oíucsóímat, Fo§adidh 9
szerény _hís aiándéhot szeretettel az Oluasóí íránt mindig hűságaí hedues
lapiuhtól, a MAGyAR CS§RK Ész.tat
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Használati
i. A íűróklpcloklt óvrtorrn kiheilír|uk, ezt 1 ltpot a Magyrr

]:*lcrrból kiverrlok a l3mét Yl$zrhailítiuk á kapcsokat,
2. 

^ 
já!óktlblától r m6!'€lölt vonal mentén óvltotan levá3|uk a

a]ír.r.'(ok.t ábrázoló rérlt.
3, A kocka pel&tiit kivátiuk ó! ttépén, óyatoran kockává rajarrt,

- r tenithctOnk mrgot ir bélc íából J afla ra8§rtiuk rá a borító
a l::: rNagylrerü kés: kockát ad r Stühmcr kakaó dobora!)

e Az elakokat 
^b?rróló 

e{rzt cnyvvcl eáragacrt|uk lomb.

uíasílás:
íürárz dlr:kirr. Loprórrljük ! Flrtvárjuk mír Jól m.lttai.dt ,
arutín rpróío3ú lombf§rórrzrl li3yorcn körülíOrórzrliük 6k.t.

5, A lrkktlblín lrh€t iáBrlni rekkot, nyulecrkát, dámát. A malom-
iáblán mllmot (A cserkérz ól a rekk-elekok rcafaó3óvel.)

6. A tábláre vijyázzunk, nr rokat haitótlrsuk, mert rcndet|an
kerelér rnellott hamer tónkrc mehat. - Ha van otthon rekk é3 ín.lom
áblánk, ekkor a,,Crorkérepróba"-iátókot íalragasztha.tjuk kartonla
vagy pedig lgmbfúrórz desrkára.
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Skót tojásrántotta
.Az előadást azzal keztld, trosy a közönséget tneg-

hivo<l vacsorára.
Nagy reményeket au;r:rlran rrtl kelts benniik, nrert ínikor

meglátják, hogy nem nd*!:olr llészülsz hozzá, t. i. csak üres
serpcnyőt teszel a tűz föté, }l:m,ontlanak arról. hogy a vacso-
rán jól is lakhassanah.

Am,ikor nregg.v-őzörl ;; közl)nségtlt. hogy a. serpenyó
úres" tojás sehol a látt;rí-úr,orr. a tűz feló tett serpenyői
varázsszavak ntrrmolásg kőzbon rnegkava.I,od a varáz§-
bottal -- láss csodát".,,- í:8y pár nrásodperc mulva tojásrán-
totla sistereg a serpr:n._r-iilien a nraínák zajos tetszósnyil-
vánitása közben,

Hogy,, mutatvát;,rlri siktrúljön, tr kövctkezőket kell
előre előkészíterred,

Eg3- bamtluszboi belsejét tnegtöltörl nyers tojással
és a nyilását betönröd fag"vos zsirral vagy faggyúval, anrcly
az átmelegedett serpcrryő íelett kitllvaci és a tojás a ser-
penyőbe foly,ik. Ajánlatos a serperr_yőt nrutatvány clőtt
bezsírozni,

Zsákbatojás
Ncnr tévesztendő iissztl a z§ákbalnacskával.
Egy kis, de l,astag:rnyagból készúlt zsákot vesziirrk elí!.

Felgyűrt ingujjal és feltűrrően- cgy tojást tesziink belé.
}íegkérdezzúk a közönséget, hog1.,,benne yatl-e a tojás a
zsáklran. A kótelkediik kectvéért kivessziik. majtl újra a
zsákba tesszük.

Arra a kérctósürlkre, hog1- bcttne vart-c, nrtlst már
igenlö választ kaprrnk.

Iis rlkkur ttnnepélycsen kijclentjük, hog1, tleitogy van

benne. A tojás a zsákból cltűnt. Nem hiszik ? Szájával lefelé
foidítva kirázom, sőt nehogy azt gondolják, hogy a kezent-
rnel, zsákkal együtt logom a tojást, hogy ki ne cssék, a zsák
csücskét mutató- és hüvelykujjammal fogva rázom,

És a tojás mégis a zsákban van. De hot ? Miért rrenr
esett ki ? A zsák belső oldalán eg;l zseb van, még pedíg a
rryílása a zsák szájával cllentétes irányban, amint az a
rajzon láthatri.

Lehet a mu-
tatvány érdekessé-
gét nör,elni azzal,
hogy a tojást fá-
ból faragom ki ós
amikor beteszem a
zsákba, utána :t

zsákot titögetenr.
bizonyságul, lrog1,,
a tojás már eltűnt
belőle.

Anikor végül
a közönség már azt
hiszi, hog;, a to-
jást talán nem is
tettúk bele a zsák-
ba, írjra benyúlok
feltűnóen és nagy
diadallal veszeln
elő az ördöngös
tojást. Yigyázat !

F'ijldre ne ejtsük
a tojást mert töré-
keny.

Í tet.r, az enlberek lrógolyózrrak. ródl,izrrak és síelrrek gesen legyelt:rnbe kell tartani a lábakat rneg azoka1 .i!

nreg mondjuk csírszkálnak. Bz mégis csak aagy váItczatos,
vigot jelent a gyufák rnulatságával szenlberl, Ők fázva meg-
núzóclnak törrteglakásukban, egyszer ftl|hevülnek, Iángra-
]obbannak és ezzel végc. }ítlgtlermeclve, összefag_vva ott
naradnak a felrtir havon. }li az oka ennck ? . . , Nem spor-
;,rlnak a szerencsétlenek . . . {.i gy,ufatárs:rclalmat kell
neve]nünk a ntostani ren_ylrr_,
t,anda hel;iett. l{ire tanítsuk
..ket ? Hógolyőzzanak?, . .

\enr; ez rakoncátlanságra
l,i§el. },íég eg3,nrás fcjét is
.=r,ernék az esztelerr dobá-
.,rIzással, akkor pertig nti
i:lne a kötelesség teljcsilés-
!.:i. 1lit csinálrra a Rozi
-.rú. ha nem tudnii bcgyuj-
-_.ni a spirituszfőzőt. }*agl'
:lt tenne a Guszti bár:si.
: Ev neln turl tüze{ csi-
:, - lni a csibukjtihoz. Nem,
. hógolyózás lreln jó,
l "i]án a síetés ? I:1z

:_ ji igen. Jó mulatság,
:.§tet lelket üdítŐ, emellett
i:,el-elr-,mre is nevel. Mert
:eás úgr hozzávetőle-

sílécektL is 1 külónben gorcliusi csomóhoz hasonló gabal5,J
rlás kelctktlznék . . , Hát rendben van. Síelni tog tanulni :r

kis gyufácska. rie t-sak lrkktlr, ha a stirozáson beválik. Fő a
kifogástalan ternlei, egvene§ |artás és az egyforma yast,ag-
sag . ,_.-Eszrevétlentil vesztink tg1

V/lni

luonban mégi§ csak ügyel-
junk, hogy elkeseredésükben
fejüket ne vegyék, merl
akkor oda Buda ! Jáko

borotva pengét s kegl,etlen
operációt végzúnk a kis
rudemberkén. Egyenes mes-
terhasítás keresztvá-
gás gerinctöré§
kétoldali kézhasítás
t,öbbszöri csigolya ferd{tés,
Ha elájulna az urfi, né-
hányszori fellocsolás biz*
tosan vissza hozza az éleL-
szikrát. I(űlöntren nenr kell
sajnálni Micsoda nya-
vall,ás kis görcsök, a mos-
tani gyufák. u-j lehetősé-
geket nyujtunk nckik, egy
szavuk scm lehet az eljá-
rásunk ellen Arrir
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- \iov" hó 9, ,- Te Gabi, nri az a Bér.ard-féle busszola ?
ltt van a cserkészkönyvben, hogy ,,a leglrasználhatóbb
iránytű a Bézard-féle busszola". *, A kérdést ternrészetesen
Dani r.etette fel, őrsünk iegtudósabb tagja, aki előre elolvas
nrindent a Cserkészkönyl,bőI.

Gabi - az őrsvezetónk - éppen felelni akart, amikor
'l'oto is megszólalt, aki eddig az áblakot bárnulta :

- No, azt hiszem a holnapi kirándtrlásunknak be-
lellegzett !

Csakugyan, nri lesz a tervbevett kirárrdulásunkkal ?
A mult vasárnap még szép volt az idő, s egész rajunk
kint volt a lregyeklren, de három nap óta állandóan esik
az eső s hiába lessük, hogy vasárnapra kideriiljön, Szrr-
morúan néztünk Gabila.

* .. Nenr baj, fiúk ! A cserkész a rosszból is jót tud
kovácsolni. Már meg is beszéltem a dolgtlt a patancsnok
úrral. A kirándulás ugyan elmaratl, de az őrsi gyűlést
azért megtartjuk. Igy legalább alkalmam lesz, hog_v f)ani
kérdésére is megfeleljek. Ugyis rátértünk volna a ,,Tájé-
kozódás" címú próbapontra, így hát minden egybevág.
Hozzatok magatokkal egg kis aon,alzót, kórzőt, meg egg oIIót.
Ánnyit már előre is elárulhatok, hogy mindegyikünknek
lesz egy jó, írasználható busszolája.

Nov. hó 10. Azt hiszem mindannviarr kíváncsian vártuk
a nrai gyűlést. Amint hazamentem" tegnap az iskoJából.
azonnal kikerestern a Cserkészbolt legújabb árjeg5,,zékét.
§llrorzadva láttanr, egy Bézard-féle nrenettájoió ntég itt
is 28 P, azaz huszonnyolc. pengő. 8x28:224 P. Ennyi
pérrzt ugyan rnég sohasen látott az őrsi pénztárunk. Yiszont
anrit Gabi mond, az igaz.

I{íváncsiságunkat csak nrég fokozta, hogy Gabi egy
aagy, barna dsbozzal jelent meg, melyben rejtelmesen zör-
gótt valani. Arca csupa titokzatosság voit.

Inrádkoztunk.
l)ani már nem állhatta továtrb :

-- 'le Gabi, mi zötyög abban a skatuiyában ?*- l{m, írz még egyelőre titok. Elhoztátok-e tnind,
amit tegnap mondtam ?

Csatakiáltásnak is beillett volna, ahogyan rávágtunk
ltind az ,,Igen"-t s már szedtük is elő a kívánt eszközöket.
Erre Gabi is hozzákezelett. I.eemelte a doboz fedelét s egy-
másután került elő :

egy lráromszög vonalzó,
egy g_vakorlati füzet len3,úzott boítéka,
e§y Őnyvezett hátú piro§ papir, anril_r:ennel a nrértani

testek széleit szoktuk beragaszlani,
egy kis lap fekete karton (erőserr rrl5"an színe vcllt, mintha

Gabi tegnap este festettt, v<;lna eg1, kis tudással feketére)
egy olló.
egy papiros szögnrérő és végúl
n1,olc darab gömbölyűfejü, széthajtható iratkapocs., -Aztán etrből lesznek az iránytűk ? - kérdezte Totó

trrűvösen,
-- }-íágnestűt nem is hoztál ! - - íőzíe hozzá Lací.
- Yan nálanr ] -- jelentette ki röviden Jóska, az őrs

ezermestere, s már ki is rakott a zselrétlől egy nágy csomó
spárgát, egy csavarhúzót, egy kiégetL biztosítékot, egy
zsebkendőt és végúl egy kis, kerek, sárgaréztokba ágyazott
olcsó iránytűt, amire azLán 

^z 
előbbieket újra, sorban

visszarnélyesztette dagadozó nadrágzsebébe.
-* Nenr kell itt fiúk semmi - szólt üabi, -- elhoztam

nindent, *mire szükségünk van, sőt kölcsönbe elkértem a
parancsnok úrtól ezt a két busszolát is, Erre elövett a tloboz-
t}ól két igazi irárrytűt. (Duei megállapitotta, hogy most
már igazán üres a doboz.)

--- Vannak egé§zen olcsó kis iránytűk. Ha elég nagyok.
nrint péidául a .Ióska iránytúje, úgy használhatjuk ezeket
az tiszaki irány kikeresésére. De már az alatta levö szög-
skálának nem sok hasznát vesszük. §íarpedig az iránytű
arra való, hogy vele irányszögeket mérjünk.

.*, }li az az irányszög ? - kérdezte Dani.
--" {iondcrljuk el, fiúk, hogy hadijátékon vagyunk.

(JecYzÉTEK A szÁzL^Bu-ŐRs NAPLÓrÁról1

A PAPlRoS lRANYTU

Minket kiiiclött előre a parancsnok úr, hogy kikómleljúk a
vidéket. Ellenségct látunk. .íe.lentőfut.ót akarunk vissza-
küldeni a csapatunkhoz, lrogy tudtukra adjuk a dolgot.
Persze azt is nreg keli üzennünk. hogy hol vagyunk, § merre
láttuk az ellenséget. A jelentőfutó egyenesen visszaszalarl
a csapatunkhoz. Hogyan jelenti a helyünkeí ?

,.. EgJ,szerűen szánrolja luttában a lóllteil vagy. ha
nagy,obb iávolságrói van szó. megnózi az óráját s jelenti.
tnennyi ideig szaladt,

- - Nem e|ég, aaL is meg kell tnutatnia lnerre vannak_
*-- L:gy van ! S ezt iegyezzuk meg iól: íIa egg poftt

heluét meg ákarom haláro:ni, meg kell adnom a: allúspontom-
tól"ualó Íáuolsógot és a: irángót. A távolság<lt a lépésr,,irn
számával, a megtételére szükséges idóvel. vagy esetieg
becslés alapján logorn kifejrzni. Az iránvt azz.al a sziiqgel
méretn, melyet kinyújtotl !
karom leír, ha az északi tr

iránvból az óramutató já-
rásál,al ellenltező iránytran
haladva az adott iráiryba
íordulok, (1. kép.i Ezt a
szöget nevezzük irány-
szögnek. Az ilven iránl,szö-
gek pontos nrérésére pontos
iszközre van szükségünk.
Fzek az eszközök a busz-
szolák. sokféle van a vi-
lágon. Hogy megismerjúk
a szcrkezetüket és begya- .
korolhassuk a használatu- j"
k9{, ma elkészitjük papírosból az irátrytii t*itrtájítl.

'l'öbb-kévesetrb külünbséggel mind,e* it:őngtű a lcöue|-
kező részekbőI tíII:

a tok,
a vonalzó ól,
az iránvzék.
a tűhegyen lnozgó lrrágnestii,
a foktleosztás,
a mutató,
a jel s végüI
a riigziLŐszerkezet.
itio rle vegyük ejó a szerszánrainkat s lássunk mnnkáltoz.

Először is a tokokat fogjuk elkészíterri. Alkalnrasabb anya-
got ntln is találhatnánk hazzá, nrint ezt az ócska doboá,
\'ag tehat belőle rnindegyikürrk eg_v 1i};<12 cnl. nagyságú
lapot.

Igy ni,
ezzel ugl,an hatnar elké-
szültiink. Ug},e nrill,en
egl,szerú. A tok alakja
sokíéle lehet. de a legfon-
tosabb része a jobb ke-
zünk lelé esó éle. Itt ta-
laljuk meg a némely faj-
tánál centiméter osztáIy-
zattal is ellátott vona]zót
és az jlán},zékot. Ezzel az
éllel szigbrúan párhuzanto-
san halad a mutató vo-
nala. Rajzoljuk meg; hűz-
zunka jobbolrlali éllel pár"
huzamosan töle 7 cnl tá-
volságban egy egyenes vrlnalat- }IosL rrtár ieiszerellrel_
jük reá, az iránr2{tig1 és a nrutatót. Vágunk a piros
papírosból egy-egy kb. 3 mm. szóles csíkot, ebből egy
].0-cm. hosszú daraboL felragas3tunk a jobboltlali élre (ez
most az irányzék}, egy rövidebbet pedig a mutató vonalá_
nak fels6 ré§zére (ez a rnutató). Az irányzékon át nézve
íogjuk a meghatározandó irányt célbavenni, Ha egy fegy_
vci irányzékával fordítva, a csó felől próbálnánk célozni,
a fegyver visszatelé sülne el. Az iránytú nem ilyen veszedel-
mes §ze.rszám, mégis itt is vigyáznunk kell. hogy az irány_

Csopet
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szögmérő segitségével lnegrajzolunk
tnon<ljuk miltden 10 fokot..

zásl t:titrdég ugyatralrba ta
tihí.l, sr.iigci kaprrnk, .'I,íoel

l

A foxbeoselás

iránvbarr végezzük, különben
a tóvedósl elkerüljiik. a piros

papir eg_v-egy kis
darabját ketté-
lrajtl,a lrelyes. kis
nyilakat vágunk
s lelragasztjuk az

, iránvzók rnclld.lrqnyleK "l{ost clőr.esz-
szü}: a kiirzőnket.
a kenrény füeet-
tábla tiszta lap-
jára 4 cm. sugarú
]tiiröket rajzolunk
s egyenkint kivág-
juk. Ez lesz afor-
gatható íokbeosz-
tás. persze előbb a

rajta nélrány szöget,

Persze úgr,
csinálta, hog1., az
iratkapocs szét-
hajlitolt hegyeit
rlem szoritotta a
tok aljához. ha-
tlem csak }iissé
széthajlitotta. tgy
rnozgatni tudta
az iratszeggel a
,.mágnestút"_ S
minthogy előbb
az asztalon íekvő
igazi iránytűn

1 megnézte, lnerre
van észak. most

.l Az irányzékon átnézve rtregkaptanr a szöghliz tar_
tozó irányt.

* !,áljátok. ez az irányl.ű hasz:rálalának két legton-
tosabb feladata, Kónnyű ritegje§,t'ezni : .\ jel s a trrá,gtrestű
ószaki vége, mint jó pajtások mindég együtt vannak Az
irányzék rnrrtatja az irányt, a rnutató pedig a szög rrag_vságát,

1.á.yzdK

, I,1ielőt-t kirrrennénk az udvarra. nézzük rrreg ezl :t

két irán1,,tüt, Az egyik a Bézard-íéle, a másik egv tüzétségi
irán_vtű.

Gabi segitsógével sorbarr íelfedeztú$1 rajttrk a lnes-
ismert alkotórészeket.

-*- Ni, a tüzérsógi irárty,tii 6lJ0 íolira van becrsziva ! ,
kiáltott fel l-aci.

--- Helyesebben 6400 részre, világrrsitott.a fet Gabi,
de ezeket. nenr fokoknak. hanem v<lnásoknak nevezzúk.
}íég más különbséget is találunk. itt nem a számlap forog,
hanetrr a mutató, a jel pedig Inaga a 0 pont, mert az irány-
tűnek az északtól való eltérését a rnutató beállításávai
küszöböljük ki. Ettől eltekintve a lrasználata pontosan
rrregegyezili az.z.al, antit a noteszunkba leírtunk.

A mágnestű nem mutat pontosan észak lelé ; náiunk
kb. Il fokkal nyugat felé mutat. Ezért a 0:lj60 fokos osztál1,-
zattól ktr. il fokkal nvugat feltl egy kis piros lráronl§zijget

nrql ragasztunk a fokbeosztás-
ra. Ez a ,,jel", Igy :

}lost jón a nrágrr€stű
.{ fekete papírból r,águnk
cg_v-egl- nrásfól cttt. széles
c§íkol s az e5-ik végét
hegyesre vágiuk : ez je-
lentse a tű északi végét,
(Sok mágnestűnek rnintl-
t<éi. vége hegyes" Ilyenkor
az észak 1916 1nu|gtti vé§ét
kékre szokták futtatni.)

}1ost még csak össze-
fogjuk a tút s aforgatható
számlapcrt, eg1, iratszeggei
s pontosan a nlutató r,ona-
Iánal; közepénél a tokhr;z
trősítjük.

,- , Aztárl, tc Gabi. lrog,l, rltutat a papírosirány"tú észati
íelé i '.- kérdeztc Totó rnég mindig kételkedve.

*-- §z enyérn nrindég észak felé mutat, akárhog_v is
iolgattrn: a tokol, l -- kiáltott fel I)uci nagy örömmel,

ttg.t, forgatta a, .,ffiá gnest íi t".
1-. l9\, rrtirrdég a lrelyes irányba nrutatott.

- .]óI van Dugi. egyelííre íg1, segítünk a bajon. Majd az
-::zi cserkésziránytű elkészítéséhez igazi mágnestűt fogunk
i,sználni,, Addig mi moz§atjrik a mágnestűt. Ezze| készen,
_,\-agyunk.

- próbáljuk ki úidonsült rnűszeriinkel. Elöbh azon-
. _;r leírjuk a notcszünktle a kiivetkezóket :

Az iránytű használata
' ieladat. Ismeretes iróng szögittek megmérésc.

ai Az irányt az irányzékon át lleiránvozom.
ó] A fokbeosztást addig forgatom, míg a jel a nág--,..iű északi végéhez kerül.
r,l ^\ nrutatónál leolvasom a szög nagl'ságát.

- ,t!,ldat. Adoít szögh.öz tartozó iróng megketesése.
a7 A ioktreosztást addig forgatom, míg a rnegadott

.: .= a mutatóhoz kerül.
o 7 ^\nélkül, hogy a tokbeosztást elforgatnám, addig for-

.;.r,ill ii tokot. lníg a iel a mágnestű északi végéhez kerül.

Ezután az udvarra nrerrtünk. Gabi lrregrtutatta. nrerre
van észak. Azután kiilöntlözó irán_vokat, mutatott § §l€§
kellett határozaunk. mil5-en szöglren fekszenek attól a
a hely,től. ahol állunk. }lajri nregint szögeket rrtonrlott, l
nekünk nreg keilett mondanunk, rnil1,,en tárg_v iekszik abbatl
az iránl-b,an. Eg:- kis gyakorlat. után nrindarrnyiunkrrak
sikeriilt a dolog.

Amikor eg_v izgalm:rs kéziiairdarnérkőzés után haza-
mentem. éreztenr. hogy az irárrytű, nenl is ol_varr titokzatris
valanri, s kezdtem hi-rini. amit'Gabi rrrondoti, hog1,, a ieg-
közelebb igazi iránytűt. is logurrk csinálni.

.Iot:hs ,} ó:st i ,

.1J ,

o
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ELEG VOLT MAR A CSUSZASBOL
}lavasz kis jószág az a cscrkéször,. , , Hosszú ideig jól

l-iselktriik. llz.után eg_v.-szc,rcsak megbolondnl é§ elkezd
r:súszni. Hiába igazitom be rnérnöki gondossággal és pon-
ttlssággal c bőségct. a rakoncátlan csak t,súszik és csúszik
kitartóan,.. § az a lt,gfürtelmesebb. lrrrgy mindig pont
addig csitszik, hogv a natlrágom crl_van lötl,ögös forntára á!l.

Ez pedig igen kellernetlen állapot . . .

Nrr rlr: nem oda l]trda ! Egy kis cserkÉszöv csak nenr fog
ki rajtunk, r,én rókákon. LIgy rnegleckéztetjük őkcl*tót,
lrog1- mindörökre elfelejt csúszni ! Ntlsza fogjunli nt:ki.
rrtórégre tlég volt tnár a csúszásból, . .

",KÉTGvUFÁs,. MEGoLDÁs
A szíjat két-

szeresen átíűzzúk
a csatt nyilásán,
ü.BJ*, amint a?.

ábra feltűnteti.
Yigyázzunk, kü-
lön-külörr dugjuk
át a szíj l.égét
mind a kót alka-
lolrrlnal, ne perlig
a rögtön össze-

lrajtott szíjjat a$,iottltt hurkát próbáljuk átnyclmni. \'aló-
színű .ugy,anis. -hog1, az olyan vastag lesz, hog1, semmi-
kép sem fog átmenni. Na már most, ha kellőképpen átfűz-
tük, egy-egy gl,ufaszálat dugunk a hurkákba. Igy semnri
esetre sem fog kiugrani a szíj. Ez az eljátá§ kúlönösen a
vékonyabb övnél alkalmazható. Ha nenezen meg},- az át-

-_JUh_*

fűzés, akkor egy kis viaszkkal kenjük be előzőleg a me§leielri
szíjrészt" (Hegedüs Sánclor 108. Baksay cs. cs, rlíjazott nl,ári
pályázata atapján).

,,Kls HAMls.. MóDszER,
Ócska kesztyűből,

avasy vékony izijnOi
kimetszúnk egy akkora
darabkál, amel1, mcg-
cgyezik az ör, szélessé-
gér,el. Hossza a betűzó

"§^!_* csattnál valamirrel na-
. gyobb legyen. A be-

fűzésnéí ezt a riaralrkál úg_l,esen a szijjal egyiitt bűzztok
keresztül a csattotr. Igy a ,,kis harnis" tolclalélt láthatat-
lánul húzódik meg az öv alat| és vastagságával megaka-
t|ályozza a csúszást. -- Igcn ügyes módszer. A kesztyű-
vagy szíjdarabkának az. ővhi)z vaió varrása, §ag}* ragasztása
teliesen feles!eges.

.,KALAPÁcsos.. FoGÁ§
}linrlen további nél-

kül a befűző csattré§z
középsö ágát kifeió kala-
paljuk. \rigyázzunk, meg-
felelő óvatossággal iar-junk el. Á túlságosan-
heves tités könnyen el-
törheti a csattot, Sza-
bál_vos. gyöngéd veregetéssel kell tltlnrborúra ha|litanunk-

- A lén_veg az, hogy a szíj il3,-en átalakított csatttái éle-
sebben hajlik s ígJ, nchezebben is csriszik. Járó.

szegény magyar nyelvúnk, ha oiyasvalaki használja, aki
nem ügyel rá, hogy helyesen, magyarosan és pontosan
fejezze ki mondanivalóját. Az iskolában nem tanuljuk
meg a Nyelvtant és észre se vesszük, mennyit vétúnk
írásban, szóbarr nyelvünk ellen. Hányszor használunk
egészen feleslegesen idegerr, sőt a legtöbbször elrontott
idegen szavakat, idegen kifejezések szolgai forűtását,
rosszul alkalmazott nyelvtani alakokat. Nem g;ondolunk
arra, hogy ezzel nemcsak nragyarságunk ellen vétünk,
hanent csirnyár,á, nelrézkessé. élvezhetetletrné tcsszük egész
beszéclúnket.

például odaáli eiénr pista 
:

Tessék elképzelni Dini bá. kivel találkoztanr
t"egnap, a Gyurival, de olyan rosszul nézett ki, mtnt egy
s{rlyos beteg, {tgy hogy sietésem ellenére megkérdeztem.:
mi miatt néz ki íg1l ? Azt felelte : ,,Ne haragudj. de nincs
időm elmondani. XIeg tlaggok hűlue. De most mrr,s:r?7 haza,
rohannorn. ugyanis a szúleirn el tlannak utazua,"

Mennyire másként hangzott volna Pista [reszéde :.* Tessék elképzelni Dini liá, kivet találkoztam
tegnap ? A Gyurival. Olyan rossz színt volt, mintha nagy
beteg lenne. Akárhog,van siettem, mégis ntegkórdeztenr:
mi a baja ? ! áz.t felelte: ,,Ne haragudj, hamarjában rlcm
tudom eli.nondani. Meghültem. De most haza kell rohan-
nom, rnert szüleirn elutaztak".

A ,,ross:al nézett ki" német kifejezés leforditása az
tlredeti magyar hetyett. Az ,.ellenére" :, ,,Lratz. dem."
.A ,,nincs idóm" : ,,ich habe keine Zeit-" A muszájró}
ügyis tudjuk, hogy eredetitren ,,muss sei". nem egyszerűbb
ennól és nem több erőt fejez ki a riivirt ,,kell" szócska 2
A lölösleges segédígehasználat szintén becsúszott idegen-
szerűség (el van utazva, íneg van húive stb.).

Cstif pongyolaság a : szabad,ion ett és *zt megjeg},ezni,

vagy pt. : szabadwt egy kis helyet. A .siaöarí lrcnt igen nitrcs
szabadni ige, hogy ige tnótljára lehetne ragozni. Ez rqellék-
név a latin licet jelentésével" Ha a szabadjrln, szabad,na
lrelyes volna, akkor ezt is rnondhatnók:. nehézne, kdrosna,
vagy mallasion, kőnnyűiert. Tehát csakis a s:abad ttoltttl
és sulbad leggen a }relyes.

- Eljössz-e az összejövetelre ?
- - Eljövök.
-- Ils utána eljönnél korcsolyázni ?
-- Szivesen eljönnék !

-\ nrag5,ar nen-r ig5,adja a feleletel ezekre, harretrr
tkJ<éppcn : elmtgyek. elmennék, Ha az édesanya lekiált az
utlsarra a fiának: -

- Jiissz_c nrár :) a fiil nem lelelheti azt, hrrgy : iövók,
hanem:

- }íegyek.
Csak akkor rnr-,ndja jövök, ha jelenleg ott van, ahová

hívták, PI. : ha a barátomnál vagyok és az kércli tőletn :

- Eljössz holnap etélutá,n uzsonnára? --A helyesválasz:
''- Eljövök.
_{. különbség ez.: ide iöttök, ocla meggek. Sok rnás ki.

iejezésben is helytelen a iön ige használata, Nem mondjuk :

ez onnan lőn. hanem: ez onnan tlred, ennek ez az oka.
Ilyen hel1,,telen kifejezések még : szóba jölt : szóba került"
Ez sokba !ött : ez sokba keriilt. Mozgásba lön,, mozogni
keztl, megindul. ,|í-osí én !öuök., rajtam a sor.

Iis milyen rettenetes tlzt hallani: ,.Hog_v jövök ón
abhoz ?" e helyett; ,,Mi közöm hozzá?"

- Mikor megy á bécsi gyors ?
.- Nern megy az kérem, hanem indul !

Az óra sem meg§, hanem idr. Ez nem nleg!!., ez nent
jfuja. JóI {rosszul) megg nek€., jó (rossz} dolga van.

Ré|.rLg Déne*
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rilogJzarr vezeíerrr őrsörneí ?
Csapatunk őrsvezetői tanfolyamán

30 ilj őrsvezető és őrsvezető-jelölt
válaszolt elre a kérdésemre: hogyan
vezetem örsömet ? }Iikor r,égigolvas-
tam ezeket a beszárnolókat, sok érdekes
dolgot találtarn, amit érdemes lenne
másoknak is elolvasni, Ezeket az értle-
kesebb gonclolatokat összegyüjtve
itt közreadonr. Az ember mindig
tanulhat új és érdekes dolgokat. ha
rnég oly tapasztalt és öreg cserkész is !

,,Nagyon fogok vigyázni minderr
tettemre, minden kijelentésemre. Ha
ugyanis én rossz példát rnutalok a
fiirknak engedetlenségeínnrel, fegyel-
mezetlenségemmel, az rájuk is átra-
gad. Ők is feg,velmezetlenek, enge-
tletlenek lesznek."

,,Az én őrsöm a családonr ltsz.
Nálam nem kell majd állandóan bünte-
téseket osztogatni. Az én örsöm tagjai
minden kivánságomat, utasításomat
készségesen és jól fogják teljesíteni",

,,OrsöIn tagiait megtanítom arra :

mit is jelent cserkésznek lenni ? Őr-
söm minden tagja elrnondhatja nekenr
panaszát, baját, még akkor is, ha az ellenern szól, Aztán
ig_vekszem megismerkedni fiaim lelkivilágával. Ez úgy tör-
ténnék, hogy mindenik fiír elmondaná azokat a dolgokat,
atnik előtte megoldhatatlannak látszanak. Ezekre felvilágo-
sítást adok, ha tudok. Ha magam nem tuclok kielégítő
választ adni kérdéseikre, rajparancsnokomhoz fordulok a
.szükséges felvilágosításért. Igy ]assanként megismerem
cserkészeim gontlolatvilágát. Leszoktatom öket rossz tulaj-
donságaikról és igyekszem kimélyíteni íelfeclezett erényeiket.
Á verekedőt leszoktatom, a gyámoltalant bátorítom és
támogatom. Így az őrsöm tagjai lassan megszeretnék egy-
mást, összetartozónak éreznék magukat az őrssel. Lz én
őrsijm olyan családdá lenne, amelyrrek tagjai nrindenkor
és minden körülmények között rnegértik egymást."

,,A May l(ároiy-regények alapjáir örsöm minden egyes
tagjának valami nevet adnék. Azonkívül az őrs minden
egyes tagiának adnék valami nunkakört, rábíznám valarni
munka önátló r.égzését. Igy az egyik lenne az őrsi pénz-
táros, rnásik a könlwtáros, harmadik szertáros, negyeclik
napló-, ötödik játék-, hatorlik énekvezetó és íg_v tovább".

Igyekszem majcl magapat őrsöru-
mel minél jobban megszerettetni. tg,
kívánságaimat, parancsaimat és uta-
sításairnat szívesen teljesítik a fiitk.
Igy könnyebb fegyelmet tartani, öröm
az őrssel együtt dolgozni.

,,Megtanitom őrsöm tagjait erre :

rninden cselekedetünk Isten előtt van !

A vallási kötelezettségek teljesítésót
mindenek előtt a legfontosabtlnak tar-
tom."

,,Őszinteségi lélórákat tartok. Itt
rryilvános lelkiismeretvizsgálatot tart
az őrs minden egyes tagja, keztlvt
rajtam, az örsvezetőn, Nyilvánosan
bevatljuk hibáinkat az órs elótt ós az
őrsi tagok segítségével igyeksziink
leszokni azokról."

,,Elkérjiik a Parancsnok úrtól az
ottlron egyik részét, hog}-, az.t az őts
számárya ,,örsi sarok" céljaira berendez-
hessük. It| renrlezzük meg az őrsi
összejöveteleket. itt gyülekezünk össze
a rajösszejövetelek előtt."

Ilyen életrevaló és konoly tervek-
ről szánrolnak tre az új órsvezetők és őrsvezetójelöltek.

Régi örsvezetők !

Ti megvalósítottátok már a régi szép terveiteket ? A ki,
tíizött régi tcrvek, elgondolt programmok szerint dolgoztok?
Vag1- csak irgy minden eltízetes terv és cél nélkül csináljátok
azL, amit az alkalom és a körülmények megkívánnak ?
Valósítsátok meg a régi szép tervek közül azt, arni meg-
valósítható ! Az új őrsvezetök ten,ezgetése, szárnypróbál-
gatása leg_r,en fetújitója az elfelejtett- régi tervezéseknek.
Leg_vcn az újabb lendület a már-már megunottá vál(l
munka egytormaságában.

§tl szégyetjetek a fiatalabbaktól tanulni ! Elmélkedje-
tek a fenti gondolatokon. Yálogassátok ki közülök azokal.
ami a Ti viszon_vaitok között rnegfelelő. aminek megvaló-
sítása kivánatos és célravezető lenne. Aztán valósítsátok
meg azokat !

Uj órsvezetók l

vannak már Nektek is a íentiekhez hasonló terveitek?
Készítsetek jó terveket. aztán nagy lenttiilettel neki a ter-
vek megvalósításának. Balla f}.

,,; i
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A MAGYAR csERKÉsz KARÁcsoNYl AJÁNDÉKA HŰ ELŐFlzErőlNerl
Minden ismerősödnek örömet
szerezhetsz karáG§onykor ! ! ! !

AJÁNDÉKoi§$á!l
Legalkalmasabb erre a teljes

lllllllllllll lllllll ll)
Kapható: a }4agyar Cserkész
kiadóhívatalában, BUDAPEST,
NAGY sÁNoon UTCA ó §z.
csEKK :,,tl.,l28 MAGYAR csERKÉsz BPEST..
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BONTAK OZŐ SZÁnNYAK
xlr mrsÉLNEK e rÁnpÁToKBAN n rÁr

Valarnelyik sötét ószi r:stótt összebujtak a íák, hogy éImélyeiket kard. Ám §eln a túllrő g__v-ózöti, harrem az igaz.ság.talalrs_lg és, tt
r.trnesólJt..r,Íindegyik fa cgy-eg1, r,idám élményei mÖnata eI isegy- sors csapása, mely kiragadLa azL ,a f_egyvert e nép kezébŐI,.melY

"ii;l.ié"i ,iá" E6ic"s;rrr'iázÜt< nreg sárquló iombjaikat. Csak e"{.r, rrek hős'iességéről-legendák szálltak,_ LPgrőzve. |el€l! az erény az
aiöeioatlótt aiestcsentjenerrkomolrün.ő'ne*nevótett,nem raz."tá igazság, én pedig iit nraradtam. de boldogabb lettem volna, ha
me§ teroúéiyes sárguló loinbiát és rigi tatszott, hog_v íáj Úalami,rreki, mindert nem-éltem volna tril és e,ng3m is_ elsepert volna a fórgeteg.
rneil t4aaÉasar, fiézte a feÉete felÜÖben úszó eztiiiös iroldat. Észre- Re_méltern, ho_gy elfelejtem minilezt, de_nem tud.tam. Itt marad
vette elt a fák király,a, a fenyő és igy szólt : ,;Látom, hog5, fáj ralami tam a fájdalommal é_s a bánatta]. Minden eltűnt : eltűnt 33. aran}'os
neked. l\,Iesélj talán'tó is válamit"és igi-etiblejted'bánáo4!1 r" napsugái a_!lrla!? virágai, nem pihent árnyékom_tl_an_a vidám gyer-

1Víinden'ía odafigyelt, mert Ur;arrcJiat"1,oltak, rniért rrem mrjkseieg. Helyette dun,a embóre_k jöttek_és feldÚItak mindettt.
lud, tlz a társuk is vclÜi< mulatni. tgy iioti erre az óregía: ,,§ern Nincs m-ár_ paciirta sem,_ hiszen ryéc ?z is elmenekiilt. Azóta nincs
tudotr on vig etin?n:,i *""ti"i, 

"iáx-3ioáóiitt. 
Kár voiná urrá| tiu- szárnomrak-acagótavaszés.rag{os.g_nj,ár.Csakkomorószéskegyetlen,

saim kedvét"elrontáti !'' Mesóld. csak, meiéld ! -- kiabátták a fák. zordontél,C9lEa.fáj9rgménység,élbennem,.mert aza_r:.emzet, amclY
Az öreg fa megráziá törzsét és rretékezdett: minden rögöt vérrel áztatott ts amel5'ne\ _t<e_zO!§! a fegy1g1!.aa

Ré"gen, nag_.-r.on rtigcn, amikor ti még fiatal kis hajtások volta- igazságtalanság csavarta k\: az nem felejthet, Itt megcsuklott a

tolt ós iitóg neiri tudtdtoi. hogy mi 17 Öt"t, csak eg1, pár barátom iángja', megalft.és ha a fák sírni tudtak l'olna, most zo_kogás törtc
,neg ún áfioitúnx- iit ei etttir'it vidáman. Tar.asz i-btf. Usztam a volná meg á halálos csendet. Csend volt és a csendben fájdalmljan
gvó;lyörben és a boldoesálban. Mirrden vidánr solt, áqamon cinke felsüvítet[ a szél. A ták nlegrázták lornbjaikat, hullott a levél es
ieiztbit és hűs árrrl,éxini6an tnagl.arok hevertek. Eilott a n;-ár az ég ezüstlámpása, a_Hold is elbujt. Az örcg.fa még.egl-szer meg.
ésatlapotttottaáldiisosfénr,étésfielesét.Azestcsendjébenpehig szóla-lt:,,L]gy_e,nemharagusztok,hog3'.elve_ttema_jókedveteket?
i, 

"iuiiit i;'áj. 
;áiióii rstónúez_ x"--&"-leret triniaiieti min{et éi De ti akartitóJi, !" Eg1,.sz9l|e nregszóla[tak a fák : ,,Nem, nem !e!ej-

veliirrk epvütt bolclosok voltak. türrk mi sem !.. A s7ét tett<apta a sárga leveleket és_elvitte délre,-'-ij;. jfiii; Ű'..i"?ii.tr.,'eÁi, te*ete felhó: rninden sötét lett keletre_ 9s. n_vugatra ós azok -mindeniiti fájdalmasan felkiáltottak:
{* én mégis rtritrdenl láttam. liítam eg1, rremzetet, amel5, oroszlárt- Nem felejtünk l

i""i'Éti,iáti';';úi;;ó"-ü.-látü*; miil tiuriotttií r<czeÉot a l-éres ' Ii, arbók Endre,

ÉorsaNyÁtt
Éjszakákon ú! ott ült eggedül,
il,I int ő rtlnggal, bölcsőm mellett.
ÁIomíalanul őrködött
-,i: aluei kis iitt Ielett.

l,)gy l:senclcs este megtrlttitott
A leglelső imódsúgra,
S:itlt. arca mindig mosolggtltt.
Ha s:őke tr;is lidt látta.

tIa beteg lolíam, úpolgaloíl,
V igastttllt, megesókolt, becéze tl,
S megtett éríem a trugg ui!ágort
Mindent, unil csak lehetetl.

.[1osl is olt ül ldtt s inddl:ozii;
'láuolban lóuő fiátlrl,
Aki ualahol mess.e, messzc
Ki tudia - . . ldn ross: útret térl.

Kdszt János,

UJ HITVALLÁS
Hiszenr, hog1, az űsi riig,
i{.l!€t eg}, czr*dér,nek vórc öníözóil
\cm íelcjti el az ősi álrrrtl1,
lmit Eme§e §ípja rejt.
Hit2gnr: haámnak nrlnden riigic átdot{.

tfiszem, lrogy lelke varr a földnek, lárrak,
. o{t dobo§ szír.ében a virágnak
Xózös életünknek minden búja, litka,
}{rl1, magyar talajban nőtt s fosant.
Hbzcm, hogl, végzetünk o rögbe van beiry:r.

Eiiz.k a könnylren. hiszek a r-órlren,
\ lűrni-tudá§}arr. ir feledóslltn.
\ rirkos lángbarr, a lojtott lróvberr,
i{islcm az eltiJmríak ertiél :
\ li§ztulá§t a szenvedéslrr.n.

ll!{T.E nra§}ar la.itánr elrendeltetését.
\ nártir_sori;bau nregdits6ülését
H"i§ztm a szent-+dósorr §- pll§ztulá§{rn iií
L. Trianon,drllts e§irnka lronban
[i..sztm e91, új óletnek vad tlaláí.

ttt*z+k taraszt rr zordrrn télberr.. ez áj:zakáhan hajrrallrasnilást.
Elztli dseimnek vacszilárd hltóberl.
E srdi .iiir,ót. hiJzek leltámadá§t :

Horuúth Zoltá.tl

rÁsonrűzN ÉL
(Spalai emlékt

Pattog a tűz. Öles hasábfákat
Nvtldbsnak a íorróvórű lángok,
A'láneok közt sólrajtíi imákat
|1]s zoiiogú magyarokat |átok,

t,cItg\el földön. lelrg_r,el erdő mélttirr
F'clzokog.,a sir a mágl,ar nóta.
I.Jev tilágn},i bárrat rezeg könn},,éIr,
Airiryi eró s bú zokog a szóbatr.

Száil a nóta. Százados fák árny-án
Továtlb lebben messze-messze tájig,,
Az angyalok galamb-fehér szárny,-árr
Elsuhog a lelkek kapujáig.

Nern értik ezt az idegen népek.
Osak rrézik a hultti kónrr;,,ek árját.
I_]ris nótától ittasul a lélek.
},Iagya. dalnak nenr leli a párját 1

Hamvad a tűZ. Ijtolsí'Jt lobbannak
A zenéló, forrószivú lángok,
Azután csend ... }Iagukra maradrrak:
Magyar nóta és vörös zsarátnok, . .

Csán3,i l'ál.

ÉprsRNyÁmNn<
(LeuéI a túborbói1

Elálmotlozua jdrok ilt.
E uöIgg öIén, e íók alűíl.
HoI lassan mossa partiaií
Egg tolgdogdló kis patak.

HoI |ti,k közölt mint seiteleni
Bolgongoa júr u kósza s:éI,
S zíuembőI sok-soA é r:e lem
Olgkot a uógg is s:drngrakéL,. .

Lelkem most is mess;e.s;tíll
A uadregénges ldi |eleít :
Tudom, hoau Téged meqla!ál
És |eloidítja lelkedet.

Tudom, hog11 clső sóhaiom _

(-.--. Mielőtt hozzdan uisszalé, --)
trIosolgt uardzsol aikldon ;
X,IosaIaí, melg mindig csókot ór.

SZÉP AZ ŐSZNEK
HERVADÁSA

}í€g éI a nyár. . .
i!íóg szól a kisnladár. . .
I)e lassan-lassarr.
észrevétlenül
már mínden esendesiil . . .

i}íóg lrissek, Iágyak
mo§t :t lrajnalok :

az ágakoIr még zöld rag1,og
ós dólulrin még perzselő
a nrp...
líeg ét a nyár. . .
De íiirrn a lák felett
mlkor nyugvóra tér a lrap,
búesúzkoiló, szorongó
lee§k€fai lebeg. ..
§tába. . ,

Á nyár beteg....
Keresztényi Józse|

ÉN Nrm TuDoK
uÁsr ADNI...

Eredi.
ha belenéz!éI mdr a könyube
és az ualt ilua u trctledre :

Eretti !

fuIeheísz,
eggenkénl zsdkba s:zdni sumet,
de ne tcdd köz:é ct s:emeíet !
trIehets:.

Rohanj.
le ne üIi útí íáLlt hűsébe,
jart, rossz túak poras |üaére.
Rohani.

Gaalog.
Vallósod a napsugár leggen;
hadd mondió,k : ott egg baland meggen
Gsalog.

Csodóld,
hoggha a |án rügggen a leaé!
és a Tetmés:et tauaszt zenél:
CsotldId.

. . , S maid lw e:t a csrikoí is ítt: _
Ot! ér:ed újra arcodott, í}o"'MffÍg'^"ntnt e könyaet,
t)rülni iog a s:íued is. ,. i"iti irpui őói íbnúia'tcaányet,
Órülni |og. ludom, naggon. s 'dlli meg.

Cserpák Józ.stí. Jakab Sándor.
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}loDELLvAsuT, }{ELY
HAT E}IBERT ELalR

A londoni kőztekedesi ki"
állításon sok szenzáció kö-
zött küliin fehúnest keltett
a íenti kisvasut, melyen
hat ember is utozhatott

c8}.szerre.

BALLAGUNK...
Ballaqunk mi, aén diákok... Elhaggiuk a régi képe!,
Isten-áIdion. ió barátok ! Menniink kdt, mert híu az étel
Menile4éiüntí:,'hia az éIet, Kcméng, lögös, poros íttia . . .

Felhaigzik a régi ének: Hogg hooá oisz? Islen ludja !
-.FeI búcs{lcsokra. cimborák"
íir a uisszhang i ,,touúbEtoDdbb6. Gásp& Lrjos.

A TE SZEMED
Követlek én folyton, mióta csak élek,
Látsz Te engem, Isten, látsz már régesrégen.
Szemed éjjel:nappal, íolyton kísért engem,
Akkor is, -ha ntha útban eltévedtem,
Tied a nagy világ, minden, a végtelen:

Csodálatós szemed megóíiz, óh, Isten !

Látod küzdésemet s szívemben iárr"tot,
Lelkem minden kincsét - klnos gyalázatot -Nleglátod, ha aikam imádkozik néha,
}tint megsebzett sas, száll fel lelkem, a béna. . ,

Látod, ha ele§emo leléd ny,ujtom kezenr
S könyörül a szemed énrajtam, óh, Isten l

Kicsiny bölcsóm íelett órködtél m:i,r regen.
Mikor gy€rmekszemem ker=sett az é4an,
Csillagíényes, csendfs, bárányídhós éjben
Búgó harangszónál, déli ver6fényben. -Azóta memótt az e$et nézó gyermek

S klsérik szemeid, óh, hűséges Isten !

Sejtem, tudom, érzem, hogy mint ldsér szemed
§ vezeti át az élten. rnint hűsége§ szellem,
Látlak Téged ferm, Íáborttizünk -felett,
Látom, hogy szemed ránk mosolyog és nevet -Látom, hogY békesen velem vag3, idelenn,

Nem hary gondviseló §zemed el, nagy Isten t

S ha életem. órála majd szökkenve megáll,
Urarn, vígy engem magddaln bol tónod áIl.
Dlsz eg_veliruhába öltöztesséI ottan,
Seregettbe lépek, mely elótted áll sorbau.
Körünézek . . . látok sok eaet, miliomot l

Szivemre tűzöd az örök liliomot. . Antal Fetcne.

A TETTEK MEZEJÉN
Ma lelnizuk letkúnk alvó hegyét,
Ma cr6sen fog|uk cgymrís kczót.

, ilía nem tólünk esendes pihenölc"
I(lmcsyürt a tetípk mezÓlóe.

Ott Eót szenünk nepsugártót szcpüL
Yrf,llonk, karunk kemóny óreböt ópül . . .
Git szabadon s?.rínthatutrh vothetünk,
aft nóg mlniilent elfrl6l kezilhetfink

Dologra hát l §íkon, völgy6n, hcgycn
Mlnilen ríssyar mlnűg talpon lcgyotn !
Időnk vógro újra clérkorzet|

- Fnúk ! mlnket szilárd hltünk vezet.

§ictni kell ! Erdóty könnyczve r,ár.
Torúbb a $úz§t ncm tudia tűrnl már !

Eonszerelmiink szívünkhen lánggal ó{ . . .
Gy6z a maüya., ligy akaria az §g t

. . ]lía nem tórülk egcndes pihcn6re,
Kincgyütrk a tett k mezljóre !

Jöv6nk Glé htttcl tckinthetünk,

- Fiúk l q -óü Elnalent mcsmolIíhetünk !

Cserptik Józse|.

ÉoesRpÁtl
Kórnes e tGn},Gr", a ruháia *opotí,
l{eglátrdk r8jta, ho§tv már sokat dolgozott.
i{o§íatn is dolgozlk, hfuz kónytclcn vele:
Kenyórrc los otthon a nóíy kis gyermoke.

Sok a dercscdő szál már a hajábnn,
lícrt homloka mögött nehóz gondok iárnak,Do,ió volna nóha egy kiesit plhenni,
Het, ilo nógy gycrcknek ruháú kell még vcnui !

]Htn&nt elótcaemt nagy, nchóz munkában,
lil6osztifl a goldot jó &esanyámm.|. . .
DG meid ha megnöv6k § na!5i losz a nógy gycrmak,
Atkor roid cdcsapím nagyotat pihenhet' 

or*, ,unor,

ÖzvrcvnsszoNY
Bírs özvegy a temetóben
Leiit egy szép sir kövére,
Zokog lelke, vérzik sáve,
Cyászruhára hull a könnye.

Két éve, hogy draga ura
l,ek6ltözött már e sirba.
Húségcsen megsiratta,
t}ár fáidalmát alig bírta-

Most is itt ül a hant szélén, Gyászos özvegy két ér,e nrárr,
Szent olvasó a kezében, .Hogy minden nap ide eljár,
§lmerengve szép csendesen, Itt iiüdögél késó esti5
Édes élet-emlékeken. Áz emberek már ismerik. , .

I|i. Némelh Lajos.
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A C§ERKÉsizET vrLÁGrönrnNETE
r'n,txcrtonsz,{t;

(Foll-tatíi§}

A Nép:;zigctcn és a Balatonon járt írancia
cserkészeket igen meglepie a magyar vízi-
cserkészet ieilettsóge. Ez annál inkább is
érrhetö, mert ü tengericserkészet csak las-
san íeilödött í-ranciaországban, dacárir i§en
kiteíjedi tenger.partjának.

Icen íigyelemreméltó a katolikus szövet-
ségnek lz utóbbi évekbetl iörtént hatalmes
íejlödése. Létszáma nég1, 6., alatt ötezerról
harmincezerre emelkedett1 Nagy részc volt
ebben annak, ho§y e trancia kormány íel
hagyott egyhízellenes politikájával. Az EDts
épperr azért mararlt vissza, mert ]tatolikus
cserkészeinek egyrészét ma§ához vonta n
SDI'. Viszont a uniírnista csapatai közt nent
egy volt olyan. amelt,ben proiestáns vezetó-
vel túlnyomóan kairrlikus íiúk cserkészkedtek.

A §zöletsé§közi iroda. am9ly a haióság*k-
ka:.l. v:rsú:akkal szemben mindhárom szövet-
séEet képviselte, xondtlskodott a.közszolgála-
tok beoszlásáról is. llyenek voltak a.tüdó-
vészeIlenes és gyermek,ió!éti syüjtése-k.

l93t-ben párizs a cyarmalügyi kiállitás
jegtlében élt. A cserkészek is kihasználták
a kinálkozó alkalmat és a kiá,llítás melieit,
yincennesben szállótábo* építetiek, ahol
!úlius közepéitjl szeptember eleiéic elszállá-
s<;lták és ellátták a cserkészlátogatókai.'l'ermészetesen minden érdeklódés elsősor-
ban a gyarmati cserkészek ielé lotdult.

ilagyat kalandozás
..fei a harcra, hódítsuk me§ Frenciaorszá-

3o.! - adta ki a jelszói Temesi Ol,ózó és
193l nyarán ,,magyar cserkészhódílók nyo-
multak Franciaoí§zágba".

Az uniónista mczgalom, amely, ha nem is
mint szöYet§é§, elö§zör vógzeit ténylega§
rserkészmunlrát l'ranciaországban, 1932-tlen
megünnepelte huszonegy éves jrrbileamát.
vagyis nagykorrlsását, ,közel iize7re5 tét
számmal.

Az ünnepiés eredeii módját választották,
amikcr kimondták, bogy június !2-én minden
Liís jótettei végez. ametynek megválasztását
r iiúk kezdeményezésére trizták.

A,l ri::riqisíe ;se;készc,k, mint a SDF-be}iek
r:. komolyabtlan fosták !el a cserkészelnek
a jótetire vtxatkozó eszméit,- miat az EDF-
;serkészek.

külöíö§en a sDF cserkészei éreztek vá-
.<:,il alla, hogy l933-ban Magyarország'oa
.óhessenek.

Llenri Guerreau, a szövetségkózi iroda iit-
krra 1932 augusztus 8-án Budapestcn tartóz-
;1,1ott. ahol a francia cserkészeknek a Jam-
5lreen való részvételéről tárgyati sróí Teleki
P_ii tát}ofparancsnokka1.

Dr. Váli F{rrenc, a Magyar Cserké:izszó-
l,:rsÉg külügyi tilkára viszoni október 4-én
?1liz;iran vetitett*épes előadást tariott a
-':inboreerril. fz előadáson résztvett a hálom
l:ii,elség számt_rs vezotője és igen sok étde-
sts kérdést vctettek íel. ami e legjobban
:;:zllta a franciák naxr_, érdeklődését.

fiÖRÖGORSZÁŰ
ll í;ici]ri spáriátran. a legcntlás iéríiasság

;:,u.ilábal. ezt e szellemei a kemény neve!és-
:ei; tulajdonítotlák. A spúrtai nevelés mód-
::t:=ibö!,itvett valamit B.-P. is, amikor:r
:serkészetet megiorrnália. Amint ö a viiár
:jcserkésze lett, ligy állt Spártá.báí is a leE-
:,r;súitebb polsárok egyike a iiírnevelés élén.

o:: is voltak. tertnészetesen más néven ds

=-s íormaságok közt, cserkésztisziek és órs-
re:tlók. ott volt a szabadban való egyszerű.
:.-nészete§ életmód, a cserkészet egyik
juja}i3. A §páítai iiú vezetöjének házában,,:s:l aludt ruházata és tápláléka a legegy-
,:::-jbb és a legkevesób volt. Sck mindent-;lc;: tizennyolc éves koráig, hadiénekekei,
a:Éiikát. dt megtanu}ta az üsyes lopást i§.
'-P. mondta, hogy Spártában az elsóosz-';]É cserkésznek ügye§ tolvainak kellett

§ görög cserkészetet 191l-bcn e§y ten§e-
résztiszt alapította .,proskopoi" néven. 19t?-
bgn Görögországban kétszáz €serkész volt. A
cserkésztisziet,,ephor"-nak nevezték.

A hellén cserkészeknek csakhamar igazi
szolgálatokra nyílt alkalmtrk a bekövetkezett
háborúkban. A hadbavonultak helyéi ök tö!-
tiitiek be több hivatalban és hatóságoknái.
ilivata!i ajiónállók, hadügr:rninisztériümi kül_
döncók, frrtárok ,kerülte.k közútük. A lesidő-
§ebbek köv€t!ék a hadseregei, mint ordonán-
cok. Alkair*azást nyertek Szaloniki kózig,az,
tásánál is.

'lehát hamar jutottak :r görög cserkészek
olyan közéteti szerephez, amil!,enbet mís
országok cserkészeinek egyáltalában nem.
vagy csak később lett résziik. Cörögország-
ban bizonyult be elöször, mit jelent az, h3
a mozgósi,tás pitlanatában számíiani lehet
valamely szervezetre, amelyre mindent rá
lehet bízni, ami erejét m€§ nem haladja" A
Balkán-háborúk uián szárnos göróg cserkész
kapoit Vőröskereszt-kitüntetést.

191?-ben Yenizelosnak, az államíériinak, r
baikáni,békekonlerencia alkalmáva1 annyira
megnJ-erte tetszését ely angliai cserkész-
szemle lrogy elhatározta a göröx eserkészet
előmozdiiásítt.

COnstaüti,, Melas, * göróg haditengeré§zet
kapiiánya írta mex az elsó córög cs€rkész-
kéziköny vet és 191Z-ben megalapitotta ,a

göróg cserkész§zövetség,et, amely irínt Kon-
starrtin király is éiénk érdekkidést tanusítoti,

A Balkán-háborÉk viligszerte i§mertté tci-
ték a sótög cser.készmozgalmai. amelyröi a
világsajió vitte szét az első híreket. Akkoi
tudta nleg a vi!ág. hogy rr görög lr ad-
ügyi kormíny állandóan ígénybevette a ke-
rékpáros és más cserkésztk ,hírszolgálatá-t.

hocy ,{thénben mint paraacstovábbítók mű-
.kódtek, a harctéren többlr:ire sebesültszíti-
lítók. betegápolók vc;ltak.

§örögországon kívül Esyiptomban miiköd-
tek méc Eóíög cserkészcseparok. Egész
Egyiptomban a góíögiik voltak a leglelkesebtr
cserkésze k é_s a legszámcsabban is vrrliak.
Csupán Ale,xandriátlan kélszázra ment a szá-
mtk. Kairóban, Szuezben és Karlrtmh,rr, i:
*agyntrb :sgpaüik voltak.

A görög cserkészet a iolytonrrs háborús-
kodás és politikai viszályok köz€petie hí-
nyatott életet é!t, de mindig elöbtrre haiadt,

A háború idején természetesen igen nehóz
volt ieiszerelni a cserkészeket. §hiosbarr
például nyers áltatbőtökból készíteltek cser-
készöveket. Kalapoi leheteilen vclt besze-
rezni, azétt mag*k készitették eredeii sap_
káikat. khaki szövetet l1alta szisetéröl hoz-
tak. A :Iectöbb cser.kósz mezíiláb járt a
sziklaösvényekeri.

19l8-ban Attika partór§é§éi, ang,oi mini;rr:.
jórészt cserkészek littták el. A partőri szti!
sálai sok nehézségge} liri az, ivóvíz hiányl
,miatt, Forrás alig voit a partvidéken. Sok
baju,k volt a mérgesltisl,ókkat, skorpiókkal.
éarazsakkal, moszkiiókkal és hansyá.kkal. fjr_
ségeik egy-egy dü}edező kunyhóbaa. lesjobtl
esetben eihasyott kolostorban voitak. .{ kis
álltlmások éleln:iszerell,.itáse iger: körüirné-
nyes volt.

A világháborúb:}n minden giiIóq hadikú:-
háztlan tegalább egy órsre l,aló cserkész t*i_
jesített szolgálatot- Az angol fóhailis.záiiál
egészen az ellenségeskedés rnegszúniei.i L]l-
ven görög cserkészi tartctt szolgáiaiáben.

A háború vé;lén i\!e]a_s kapirín.v. mini a
görög cserkészek iómegbizoltja. szernél!,esen
9ctte fel e kapcsolatot a lundoni cserkész-
kózponttal. Az ö tevé:tenl,ségének köszón-
hette a iegiöbbct e görög cserkészei.j\le}as mindenrképpen keresztűi lk,Jr!?
vinni, hogy a görög kormány nemzeti intéZ-
,ménynek ismerjs el a cselkészei:i és ezért
atkalmazia az angol szervezót, aiti sok vál-
lozási hozott.

A londoni S. O" S.-alapbó| is jutotl a men3-
kült söröx cserkészeknek,

Az l90-as londoni Jamboteera §lelas ncg.v-
veíröt görög cserkészt hozott, akik nag]. iei_

tünésr kelteitek lemzeti jeirnezükke1, l:z ;
ruiiiu:et hcljtos kis fekeie sapkíltlói. tar,}i:;
rneildnybíil és biiszájú in§bői, raktíi fotiér
szokn:",íbril. iesz-:t íehér aadrágszárból é.
szíiias lrocskcrbril írii:. pirskái is hoztak.

A *örögorsziiri menekúittiborokbal sllk
kis csgrkészcsapat alirkuit. ióbtrnyire felnöti
vezető és kiiisó segjtsé§ nélkú|. §yakrarl
lchetetí látni egy-eg!, roít*9O\rllhájú íiúi.
amini büszké11 mulügatta cserkészj*ivént él,
vigy elmonrJ!: a többicknek l cserkds;:iöt"-
vényi.

A gtjrös lijúsárai yöröskereszt szortis kap,
cs*latckra iörekedgit a cserkészckkel, g,],;.iii-

tól sok segitségei íii.t a 'oalkáni é-. a vilá{-
hábotú tapasz-talatai aiapján. amikor a cser-
készek r Vöröskereszt le{iobi} segítői voltrk.

A görös cserkészél=t strkban hasoniíititi al:
ókori giirösök óletéhez, rnég pedig a köny-
nyebb ic]íogású k*rban élt sörösökéhe;a.
Spári-ri keménysér és athérii bi'icselkedé:;
kgvés volt benne. szerctték a könnyű sport,li
és a jálékot,

1927 júijusában eszlergomi és nris na,:{:-lr
cserkészek baikáni útjukon cörö*országbe il
elmentek. Athén .kiköiiijétlen, Pireustlen a

c§crkészszövetséx és az fjúsági Vöröskoreszt
képviselöi iogadták ókei. Barátsísos cserké-
szek mtriatták mcg ltekik a fóvárost.

l9j9-ben a görög cserkészszövetséE iöcsui-
késze. Antcnios E. Benaki lett. akil 19]S
elején választottak m€s erre e. tiszisdgíe.

úUATEIr1A,LA
193ü-ban közölte a Nemzetkiizl Cserkós::-

iroda. hogy * középatnerikai ouetemaia köz-
títr_saságban is megalakult a cserkészszövci-
sés és kérie hivate}os elismertl; iés+t. Mi,lí-
hogy novembet 22-is ellenvéiernény len ér-
kezelt, a §zöv€rségei iei is vették sz lrod:
tagjai scrrába.'Ez l93t elején iörtéflt és azótl a ,,Br,"9
Scouis Guatemaltecos" cserkésze,i levólbeli
érintkezést talíltak számos tirszág cserké-
szeivei. Igy e kls fiiggeii:n köztársaság.
amei!,nek partjr}it kél riceán mossa és lia-
gytbt}réslbtn irrdiárl. kisebbrószten iólvél
kétmilliós lakossagában kevés spanl,rllu{ be_
szék] iehér embert számlái. bekapcsolírdott
a vilácte§tyériséct,e.

ItAlTt
Az amgrirrai Nagy-Antiliák kis négerköz-

lár,s.r:iá§;inrk íöváro_sa. Portau-Prince lett :r

_.zékheit,e e nemzet,i cserkészszövetségnck.
Ér.lekcs. i:c:i:,,ir iakosság és így a cserkészek
tlbbsétr is iranciáui beszéi, dc csakner*
:ilicd négcreir,

Esr,élriiéni tlaiti lzok közé az orszá§ck kitz,,i
tartozik, aineiyekct legutobb ismert el a Nern-
zciközi Cserkészitoda. l932-ben vették jel a;.
trttatti kormány ajárliatiira e cs9íké§Z§ZöVet-
séget. ameiynek éiÉn Alfanso Fl, Cloud ír!li.

A haitii cserkészszövetséE eltti'ke élénk
levelezési iiezde[! a viláx szövetsé*eivcl és
;serkészkiadványakat kért. !9;2 végón 3rró]
értesírette a Ma§§,ar Cserkészszövetséget,
hog§, naay érdeklódéssel néz a J*mborce eié
és rnindenképpen §zeíetne résztvenni rajia.
Tárgyalások lolytak a §zóvei§ég és;r,kó;:-
tilrsaság elnilke közt, ameíyeknek *redménye
szerint öt néger cserkész készült üödötlőr,c,
de soha nem érkezeti me8.

{Folytatjuiii

5,,LÁGaÉ§rEN

Peffi§I{
§Z ÁRÁZEt§ ü-üYÁnTi{ÁxyOx
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GYé.HE,
H{.H§FHE,

hisz megszületett Jézus. Ilyenkor mindenki, még a rossz
is megfeledkezik a maga gonosz terveiről, még ó is jót
akar, ó is örömöt akarna szerezni.

Hát te talán csak kapni akarsz ? Akkor üem vagy
léIekben kiseserkész l Lz igazi kiscserkész többet akar
q_dni mindig a szivéből, mint ar.nennyit kapni szeretne.
O is sok-sok örömöt akar szerezni mindazoknalq akik
körülötte vannak, Iegelőször is az édesszülőknek.

Egr angol kiscserkész is egrszer egész nap igyekezett
valami iót tenni, nern sikerütt neki. Szomorrlan ért haza
estére ázzal, hogy mára elmulasztotta fókötelessegét.
De amikor belópett a szobájába és ott sírdogált kis 2 éves

mily boldogan ugrándozott, kurjongatott örömében öcsi-
kéje, valahány§zor meglátta őt cserkésauhájában. Fel-kéje, valahány§zor meglátta őt cserkésauhájában. Fel-
öhozött hát teljes cserkészdíszbe és elkezdett íel-alá
sétálni síró kisöócse előtt- Legott megszűntek könnyei:
mosolvopni. nevetni. boldoBan uprándozni kezdett.mosolyogni, nevetni, boldogan ugrá

TóIe véuv oéldát. Neki süerü

iicsikéje, e€§IszerTe
kedni. ott lehet csekedni. Ott

kezdett.

a

vtszonozlrr szu-.

adhatsz kanicsonyra. O, ho6ly fognak ők örülni akkor,

rctt a szobájába és ott sírdogált kis 2 éves
rre rajött, hogy otthon is lehet jót csele-
csak igaán örömöt szerezni. Eszébe jutotü,
uArándozott, kuriongatott örömében öcsi-

milyen boldogok'tesznek. ÖiOmtTrben azt sem íogják
tudni, sirjanak-e vagy neyessenek. Hát nehéz e_z, pajti ?
Usv-e nem. Akkor hát meste§zed,. upv-e ? En bízomUer-Ó nám. Akkar"hát megteszed,, ugy-e ? É; i
benned. Azlár írd meg nekem, horyan sikerü}t.benned. Azláim írd meg nekem, horyan sikerü}t. Igy
kívánja neked, nektek a legigazabb karacsonyi örömöt

estére azzal,

a Magyar Cserkesz

TóIe végy példát. Neki süerült örömöt szerezni,
mert akart é§ Jézustól kért se$tseget hozzá. Te is csak
próbálj figrelmessegeddel,
kel sok-sok örömöt szetezl .Ez
sávükben és tele lesznek vág_gyal, hog5r még boldogabb
karácsont szerezzenek néked. Itt nincs ám vége ki§-v§ge kis-karácson5it szerezzenek néli
cserkészíeladatodnak, aztáncserkésdeladatodnak, aztán iön az igazí nary, ámikor
már eljutnak hazzád a karacsonyfád a|att a szeretet
ajáodóliai. Tudod, mivel tudo4 legliobban viszonozni szü-ajándéliai. Tudod, mivel tudod
Iéid szeretetót ? Ha rragvon, d(§e nagyon örülsz p6* annakKedves Paitík !

Talán már halljátok is az édesszavú csengöt, ame}y
a karácsonyfához szíl§t benneteket. Bizonvára izgatottan
várja minden kiscserkész, hogy kinyiljók az ajtó. De móg
türelmesen várnotok kell jó hetet"

Tudjátok-e, mi történik ezalátt a hét alatt ? Az
ember_ek {venkor azon törik a fejúkct, hosran, mivel
szereahetnének örömöt, .minél nagyobb karácsonyi örö.
mót másoknak. A karácsony, a mi nag3- öómünnepünk,

terd szeretetét 'í tla nagyon, _oe nagyon 6yiltsz mé§ annak
a kevósnek is, amit kaplál a_Szeretet ünnepón. A-tt igazi
örúmöd lesz a lepnapvobb arándék. amit édes szüeidnekörömöd lesz a legnagyÓ}b aiándék, amit
adhatsz karácsonvra. o, hoÉv fopnak ó

Kisfitt tpuata.
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Ui hajnal } U6ye, mily szép tenne,
}ta messzi fények mosolyáöan kelne,
Amott ra8yo8na Erdely és a sok halom,
Emitt pedig a liliom !

lJ3ye, csdódás volt e multunk
És rétesett, amihez hozzányúltunk.

}ihetne már a fény, a bizalom:
És csupa íehér tiliom.

UJÉv

S ha meglazul majd a feszített húr,
A szeretet l"gy* itt na8yhat lmú Úr.

Ujév: uj élet, Mtor ny*getom,
Keregt leglren a liliom.

ltle sírjuk vissae mo§t a kánaánt,
A viszeíá!ás csak tunyálet bá,nt.

;hz elkotást, a munkát szomiazom:
§zexzám legyen a liliom !

Épiaiik ide visa ezt e tág hazát,
Ahol magar ha;ók úszták az Adriát,
§ ba bekén nem me8y nem kell vigalom,
Míg korbfu nem lesz majd a liliom !

42

Árry Zoltán



A KIS BETLEHEMESEK
KA Totíí(U§ IfiRÁc§o§fi §gíívJÁT§K

S:creplőll: Pisttt. :líl.slirr, Palkó, kis betlehemes |itik. Htbom kis eserA,és;, Egg kis 1iú és egg kicsi lfutg. Iiartlcsottgí anggu!.
Az utolsó kép né.ma szereplői.

{Kózben a hdtulsó függöng széthúzódik és t'ényes aitdgitds-
ban látható a karúcsangi-kép. Elől Jézus a iászolban, miigötte
Má,ria, szent Józset, kís anggalok ).

Pista,örcg pósztor.. Lám csak, megérkeztúnk ! Várjatok,
pajtások ! A nagy férryességtót alig-aüg látok. (Szemét
törli, maid előrelép, Jézus jószola elé tértlel, |eléje ngujtla a
kél kulacsot.} Elhoztanr Jézuskám áIlataink tejét ! He-
gyeinknek levét t Erttély bérceinek néma üzenetét ! Lombok
suttogását ! Nemere zírgását ! Szamosnak, Marosnak.
könnyes zokogását. Síró mittióknak örök ünádságát: Sza-
badíts meg ! \redd le ! Erdélynek igáját !!! (Leteszi a kula-
csokaí is a mdsik oldalra íErdel }.

Palkó {előrelép, kezében a jdtékbdrdngkdval, letérdel a
jászol eIé ) ., Fogadd el Jézuskám ! szép fehér báránykám t
Ha lenyornod a fejét, bégetni is tud ám ! (Lengomia a
bárángka |eiét, az béget.) Add vissza a Karpátok fehér
baránykáit ! Fodros lpolypartnak nagy, kék ibolyáit ! Hall-
gasd rneg Urarn, Karpát erdőin rnit zokog a lorntl ! Urarn,
hadd legyen magyar újra ! a Hármas-halom ! (Leteszí a
barángkút, Pista mellé térdeI. )
_ Miska (előrelép, letérde!, kezében tartua a piros almót):
Edes kicsi Jézus l Nekern senkirn sinc§en l Sem apám, §em
anyáln, §em játékom, nincsen. . . Nem is lrozhattam mást,
csak egy piros almát. Hallgasd meg szlvemnek forró
imádságát ! Anyácskám sírját, szúlő-falum, hol rnár csak
álmaimtran jfuok t Add vissza §ugarasr gyönyörű Bánátom t
(Leteszi az qlmót és a. músik oldalra téretel.)

Iluska (Súndorkótoezetue a jdszothoz tipeg. Letérd.el, kar-
iún a babdaall ., Neked adom kis Jézuskárn a beszélő babám !
Ha itt oldalt megnyornod, mond papát, rneg rnanát.

Sáttdotka (ugganúgg ).. En meg elhoztam a játék-
vonatomat. ltt ezen a sínen, szélsebesen szalad !

Pista, öregprisztor : Mi pá§ztorok vagyunk t Betlehemet Mittd a ketten : Töröld le a könnyét a mi anyukánknak t
járunk ! Köszönteni megyünk a kis Jézuskához. Ha leszált Add vissza Jézuskám, szép rnagyar hazánkat ! {Leteszík a
a földre a nagy havas éjjel. Minden ember siet éjféIi-misére, jdtékokat és amúsik oldalratérdelnek.)

tríiska.'Havasikürtzendül l (BeleJujakürtbe). Hfuomkiscserkész (elfuelép a jdszolelétérdelnek).

I. kóp
(Kisv(trosí hauas utca, karácsang éjjelén)-

Pisla (öregpdsztor, na,tlg szakdllal. Oldalán két kulacs,
vúIlan oaslúnc, kezében púsztorbot. Jobbrót bejön) : Alszik már
a város l Halkan lrrrll a hó. {Vissza kiúU.) Kis pajtások
erre gyertek ! ílallihó !

Miska (kis p<isztar, oldaldn púsztorkürt, kezében púsztor-
bot és egg pirosalma. Előre jön, oissza sail),. Erre, erre jöjje-
tek ! Kicsi Betlehemesek !

Palkó (kíspószlor, kezében uengő, hóna alatt tehér júték-
btlttiutg. Sieíae belép megrózza a csengőt}.. ttt vagyunk !
Ragyogunk ! Jézuskához indulunk !

Két |ehérruhds fiú behozza a ktuitágított, kis betlehemi-
kdpolndt-

Písta, öregpászíor,, Indulhatunk, szaporán, a kis Jézuska
várva-vár l

Iluska {kis leáng, egg még kísebb fiút uezet. A karidtt
nagg babút lrozl ., Kicsiny betlehetnesek ! Hadd menjúnk el
veletek ! Ezt a szép szóke batlát a Jézuskának viszem ám !

Sdndorka (apró |iucska, A karjún körsín és a kezébett
kis jüékuonat. Selgpttae) : En rneg majd kisz vonatorn,
Jézuszkának od'adom !

Hd,rom kís cse,rkész balróI óuatosan beiön, megúl[, nézi a
betlehemeseket.

Első cserkész., Néztl c§ak ! N{agyar gyerekek ! Kicsi
betlehemesek ! (Feléjük Ióp.) Kis cserkészek vagyunk l
Rab-magyarországból. Amott a nagy erdön, \.an a téli-
tábor.

Második cserkész,, S hogy a nagy erdőre ráborult az este.
_\íi itt a lratáron átosontunk csendben. . .

Harmadik cserkész., Hát ti kispajtások, hová igyekez-
tek ? Karácsony éjjelén köszöntőbe mentek ?

PaIkó: Angyalcsengő csendül ! (hIegrázza a csengőti.
Písta, öreg pd,sztor : A2 öteg Koledó rozsdás lánca csör-

,iúl, '! ( Megrázza a udlld,ra d,obott láncot. ) S letérdelünk mind,
rtind, Jézuska iászolához ! S elmondjuk a karácsonyi nagy,,
lagy kívánságot !

Miska {maggatázua./., §íert régi legenda, karácsonyi
úlonr. Angyal száll a föIdre havas éjfél tájon !

Palkó : S az angyal fetjegyez minden földi álmot.
} eg\-enest égbe visz, min_den kívánságot !

Pista, öreg pásztor., Es leborul vélük az Ur z§á'molyához.
5 teljesülnek mind, a karácsonl,i áLlmok !

Első cserkész (csadólkozucl ., Angyal szált a földre ?
ral}i subanó szárnyon?! l\1eghallgat s égbe visz rrrinden
}iivánságot ?!

Hdrom kis cserkész (eggszerre)., Ó naaa menjünk nri is
.,:zus jászolához t Hadd mondjuk el azt a karácsonyi, nag1,,.
"-":5- kívánságot l

Pista, öreg pdsztor., No jó, gyertek, nem bánom ! Ti
_:sztek kis csapatunkban a háromkirátyok.

Ris cserkészek (lehajtott feilel, szomorúarrf ., Hontalan,
o;íosztott, brls, koldus királyok l

Pista, őreg pdsztor : De most Inár szaporán lépegessünk !

--,;rácsonyi szent éneket énekeliünk !

( I nd u lnak, é nekelue p ár snr kö r ül i drj ák a sz í np adot ) .
Ének:

Pásztorok ! Pásztorok t Örvendezve,
siessünk Jézuskához Betlehembe t

köszöntést mondani a kisdednek l
bíegváItást hírdetni az embernek !

Első cserkész., Nekünk nincs aranyunk ! Sern tömjé-
nünk ! Mirhánk ! Csak szívúnket hoztuk .Iézuskám Te-
hozzácl !

},Iúsodik cserkész,- Koldus kiralyságunk álotn
ttyáját. Zokogó népünknek buzgó imádságát !

Harmadík cserkés:,. Uram, tiétt a hatalont az
tengerek, a mes§zc viiágok !! Uratn, adrl vissza árva
nek - Nagymagyarországot !

*

tarisz-

élet, a
népecl-

(Egg nagg |ehérszdrngú anggal, Iebegő léptekkel bejön a
jószot elé borul, kezében íráslekercs.)

Karácsonlli anggal ., Karácson1, éjIelén a föld felett
szállva, LTram ! egy fekete. bús országot láttam ! Ott
minden templomban csak egv ének zengett. I(unyhók s
paiotákban csak ez a clal csengett. Ez volt anyák bölcsó-
dala ! A csecsemő sírása ! Étettőt bírcsózók fájó sóhajtása.
(Felemelí az írústekercset.) Uram ! a Te neved legyen
százszot áIdott ! Hallgasd meg ! Hallgasd meg l Ezt az
imáttságot !

(Színfalak mögüI halkan, majd mindig erősödue, telies
kórussal felhangzik a maggar-hiszekegg. )

Hiszek egy Istenben ! Hiszek egy hazában !

Hiszek egy l§teni örök igazságban.
Hiszek §íagvarország feltámadásátran !

Ámen !

( Az áment a szinpadon léaők is éneklik. )
Függöny.

Pécs Gt1-
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kozma Jarrcsi csakolvan fiú vott_. nrint a töb}ri azon
a környéken, airoi laktak. Szatrad idejót az utcán, pajtásai
kőzijLt -töltötte : labdát rügtak, fogócskáztak, gomboztak,
golyóztak s ha Kockás Pista magával hozta kerékpárját,
hát sorra íneglol,agolták. Es nrirrti ez a sok élvezetes játék,
vidárn, gondtalarr hancúrozás, mint nrondiary, az utcán
ment végbe, a külváros gyáraiból kilutri nehézltstű kocsik
és dübórgő teherautók között.

Hát így élte Kozma .Iantlsi a világát, Dételőtt az isko-
láfran, délután az utcán _r csak +sle jutott eszélre, hogy
ottbon is van dolga: el kell végezni iskolai feiadatait.
Mert annyit meg kell hagyni. Jancsi. irgy abogy. elvégezte
a kötelességét. 1íár a másotlik polgáritla járt, rle még eddig
komolyabb pana§z nenr volt r:llene. Csupán két intő ter-
lrelte }elküstneretét. Az eg;,iket nagaviseletből, a másikat
németbőt kapta. De eg1, pillarratig sem vettt, a dolgot
komolyan. Csak húzta a \.állát s tizt mondta :

-- Semrni az e€ész ! Meg-
csípett tízpercben, Fürge
S'Iatyi ós én oclasóztam
egyet. Ezt látta ln€g á
tanár úr. A német}ől pedig
négy nehéz versszak volt
feladva, de én csak az el§ői
tudtam nregtanulúi. -* §zt
azonban már elnyelte a kis
róka, hogy a négy vers-
szak négy, órára volt egyen-
lően kiporciózva, de ó soha-
sem jutott a fáradtságtól.
álmosságtól a második
versszakig. Ezekért a kis
bűnökért peüg csak ép-
hogy egy jóakaratír nyak-
levest kellett elszenvednie,
No, azt kibírta.

Egy nap azonban Jancsi
étlesapja, vaq§ora kózben,
így szólt fíáltoz:.

---- Yoltanl ma az iskolá-
ban, beszéltem az osztály-
íónök ürral.

Janesi elsápatlt, resz-
ketni kezdett, mint a n.v-ár-

lllTA: KoyÁ(fi [ERE§{

nint a csillagok és olyan örömsugár villant meg benile,
mely többet mondott minden szőnál.*- Ig*q, Iidesapám, Szeretnék cserkész tenni ! -_ felelt
troldogan. §s ez a boldogság igazi érzés volt szívében.
Mert Janesi eddig is sok§zor gondoit a cserkészekre, de
nem volt bátorsága beszélni róla. Turlta, §zegény sz§lei
nem tudják nélkülözni a felszerelésre szükséges péazt.
He.i, pedig de tetszett néki a cserkészruha, jelvény, mi-
egymá§ ! És már látta is magát jövenrlő szép cserkész-
ölüönyébee, búszkén lópegetve a csapatban és felcsillant
agyában ;r nyári tábortiizek fénye , . .

-- Hát akkrrr csak jelentkezzél holnap Horvátlr
parancsrrok irrnál - monrlta még .Jancsi édesapja.

No, nrontlanom sem U"U, , hirtelen támadt örönr
eg1, kissÉ megcsappantotta Jancsi étvágyát. Hej, pedig

éppen szilvásgombóc vott
vac§orára, a kerlvenc étele,
de míg máskor e.gy tucatig
meg nem állt volna egy
világért sem, most a hele-
dik gombócnál hegszorrrlt
a ,,gigája" és nem akart
sehogy sem lecs{rszni a jó
falat. Arca kipirult, szemei
ragyogtak, a szíve hango-
san ve.rt és az agyában
úgy röpködtek a gondo-
latok, mint karcsri piflan-
gók a virágos rét íelett,
Sorra eszébe jutottali azok
a beszélgetések, me}yeket

. a cserkésztársaktól itt is,
ott is elcsipett a füe és
most ezek mind körülötte
zümmögtek, rnuzsikáltalr,
mint nyárri este a sziget
vérszomjas szúnyogbada.

Már az ágyban volt,
prirnán pilrent a feje. de
Jancsi még egyre a c§er-
készdolgokon jártatta az
eszét. De míg ed<tig a

n!

.
1

^\ türrdér küép€tt a kehtll,ból.

falevél. Eszébe jutott szelíd csalása a némettel, m€ a
csípéssel. Mert bizony nem egészen úgy történtek a dol-
gok, alrogy elmesélte. Németból egy kukkot sem tudott,
F'ürge &tatyival pedig vóres verekedése támadt a fotyo§o
egyik távoli, sötét zugában.

- í{ej, harnaratlb érik utól a bűnös embert, mint
a sárrta kutyát ! - gondolta végig a régi közrnondást,
melyet egyébként is igen sokszor szokott enrlegetni az
osztályfőnök úr. De aztán megemberelte magát. Ráemelte
édesapjara tekintetét és várt. Várta a kitörni készülő ühart.
De nem történt semmi. Egy picurka felhő sem bomngott
édesapja homlokán és a szemében sem lénylettek szigor{r
tüzek. Lenyelte nyugodtan a falatot és így folytatta a szót:

-- Derék ember az osztályfőnököd. Nagyon szivélyes
volt hozzám. S tudod-e, mit mondott ? Ha akarjuk, bevesz
a cserkészcsapatába. No, szeretnél cserkész lenni ? Nekúnk
nincs ellene §emini kilogásunk s ha nehezen is, de eló-
teremtjúk a felszerelésre valót.

Hej, micsoda yáltozá§ ment végbe egy perc alatt
Jancsi szívében ! Szorongó érzése elszáüt, mint a madár,
ercába visszatért a vét, az élet, szemei ragyogni kezdtek,

cserkesz-élet küIső szépségei: a ruha, zsinórokn ielvé-
nyek, a kiránduiá§, a kivonulás, tálrorozás tündérképei
táncoltak |9lkis2en6i elött, most már azok a törvénye.k,
parancsok foglalkoztatták, melyek szerint a cserkésznek
élnie kell. És nrost, hogy ezek jutottak eszébe, a€igiódni
kezdett. Mert eddig nem igen törődött az emberekkel,
vallási dolgokkal is csak annyit, mint amennyit az iskola
megkövetelt._ O, hogy tudok m4jd eleget tenni a cserkész-
szokásoknak ? - reszketett fel szívében a kérdés, .- Hogyan
tehetek majd rnindennap jót ? Hogyan fogok segíteni ott,
ahol lrrdok?-..

Ám alig ért végére utolsó sóhajtásának" különös dolgok
ragadták meg a figyelmét. A sötétségból hófehér kéz nytrlt
a §zék€n heverő kabátjáItoz és a gomtrlyukba egy csiüogó,
ragyogó jelvényt tűzött. Egy cserkész-li]iomot. Aztán eltűnt
a kéz, de a katláton naradt ielvény vakító sugarakat lövelt
a §zemébe" Hát bizony, hogy látását el ne vegye, egy pil-
lanatra le kellett csukni szempilláit. Mikor rrregint ki-
nyitotta, látta, bogy a fényes jelvény nó, nő, egyre nagyob-
bodik, aáán kinyílik, mint egy hófehér éló-eleven lilíom
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és a kehel.v illatrrs ágyából eg1, kis túnrlér enreli fel fejét.
Gyonyórű tündér ! Haja fénylő, aranyo§, mint a nap§ugár,
szemei kékek, minl_a tiseta ég" ruhája hólchór, mint a
liliom sziromlevele. Es a tündér ie]ült, .íancsira nrosolygott,
majd felállt és odatárnaszkodva az egyik karcsú porzó-
szálhoz. ezüstösen csengő" csilingelö hangon megszólalt:

_--- Ne b{rsulj, Jáncsikám ! Majd én megmutatonr,
merre kell járnod, hog_v eg, napod se múljék el jócselekedet
nélkúl" s arra is m€gtánítlak, hogyan kell segíteni a gyen-
géken, bajbajut.ott-akon és a szegényeken, Yedtl fel a sap-
kádat, fogd rneg a kezem, in<luljunk l

;\ tündér kilépett a kehelybőt, n_v-ujlotta szirotnny"i
kezét Jancsi felé és elindultak.

Lrég ki sern léptek az utcára, mikor hangos sírás ütötte
meg a fülüket. Körii}néztek. Hát egy kicsi, talán négyóves
leánykát pillantottak neg, aki sántikálva ugrálgatott előttük
és eokogott keservesen. i{elléje liblrentek és a túndór
gyöngéden kértlezte:

-* Mi tlqiod, Evikém ?

-_ Valami a talpamba nrent. iáj ! --- §írta a leányka.
No, kézenfogták. leiiltették a gyalogjáró szélére és

nregnézték a kis leány lábát. Csúnya, rozsdás §zög feie
slmult a bőrhöz. Atün-
dér ráLlehelt a fájó talpra,
kihúzta a szöget. kimosta
a sebet és bekötözle. Iivikc
elcsöndesedett, hálásan te-
kintett a jótevőre és köszö-
netet rebegve hazatipegett.

ők is tovább mentek.
De még a sarokra §em
értek, amikor egy kerék-
páros fiataleírt}er sehogy
sem tudva kitérni az is-
kola felé táncolva előtte
lépkedő fitrcska elól, elü-
tötte. Elterültek mind a
ketten. A tündér odaug-
rott és karjaiba emelte a
gyermeket. Jancsi is ott
termett, tnegragadta a
fiatalember karját és rnin-
den erejét megfeszítve
segítette talpra. A tündér
azonlran aggódva nézett a
karjaiban tartolt gyer-
nekre és igy szólt Jan-
csihoz:

A cso:nag egy kissé neíréznek trizorryult ugyan, dc
iirőnmel cipelte Jancsi. Csak amikor a lépcsóház lépcsö-
rengetege meredt eléje, hókkent meg. Ám a jó tündér
nern hagyta csertren. Kis ujját beleakasztotta a zsinegbe,
úgy segített. Es ezzel otyan s{rlytalanná vált a csorrlag,
Irogy szinte repültek vele.

}íikor visszatértek az üzletbe ós Jancsi leszámolta a
haza.száIlítatt árúk árát, Szűcs bácsi egy szép naranesot
adott a kezébe:

-* Köszönöm. fiam.
I)e Jancsi elpirult. letette az aszLalra a naranc§ot

s halkan mondotta:
=* Nern a narancsérl tettetn, Szűcs bácsi.
-.-. Tudom én azt - fetelt mosolyogva a kereskerló,

'_ de csak fogadd el, ha nem akarsz megbántani. - S mert
a túndér is biztatta a szemével Jancsit_. hát megköszönte
és betette. a zsebébe.

A ternplom körül jártak, amikor a kis túndér meg-
§zorította Jancsi kezét és intett a tekintetével, hogy tnerre
nézzen. Szomoú. szívbeszrlró kép tárult eléje. Két fejbírbig
ma§zatos kisgyerrnek ődöngött a pad előtt s a földre-
dobott piszkos, szennye§ barackokat felszedegetve a szájukba

nyomták. Jancsi szemébe
könny szökött. Hozzájttk
lépett és rnondotta;

-- Miért eszitek meg
a íöldről azt a gyürnöl-
csöt ?

A gyermckek csodál-
kozva néztek fel rá, egy
kicsit meg ís iiedtek, de
azLán a nagyobbik, a bát-
rabb így felelt:

Iihesek vag_,*unk,
nregesszük.

- Dotljátok el, adok
helyette jobbat. És 6yer-
tek, megmosom egy kissé
az arcotokat, a kezeteket,
aztán ehettek is. l

Ugy is tett. A tenr-
plom mögött, a kocsiút
szélén, vízvezetéki c§ap
állott, oda vitte a két kis
szutykost, szépen megmos-
ta óket, azLán benyult
a zsebébe a .narancsért.

A csaplroz ritttl a két kis §zu!},ko§t, szépen nrcgrnosdatta óket,

--_ Jancsi kérlek, szaladj a rendór bácsihoz és kérd
meg, telefonáljon rnentókért. Ennek a kis fiúnak eltőrt
az e6;ik lába.

A kerékpá,ro§nak nem történt Ragyoblr baja. Fájlatta
usi,aIr a könyökét. de mert bizonlára súrgÖs dolga vott.
jelemelte gépét, felült rá és gyorsan elkarikázott.

Néhány pert mulva megérkezett a rendör, azLán a
aentők és átvéve a sebesúltet, elsó segélynyuitás után
+irobogott az autó a kórház irányába.

Jancsi és a tündér egyedül maradtali s nrár éppen
ara gondoltak, hog3, llgyan merre is menjenek. amikor
" sarki fűszeres hangos kiatrálására lettek figyelmesek :

- Arrdrás, András, merre vagy l ?

Jancsinak barátja és iskolatársa volt András, Yégig-
-_,:zett hát az úton, kereste a szerne Anrlrást,, de mert nenlj-iezte fel. átszaladt Szűcs bácsihoz, köszönt és nreg,
;:rdezte:

_- }tiért van szúksége Andrásra, Szúcs trácsi ?

- Rendelést kell sürgösen 'Irázhoz szállitani, de nern
)e':ljírr ?ZL a csavargót a közelben -- felelte az öreg.

- }íajct elviszem helyette én l * mondta Jancsi és
:..idog volt. mert a tünrlér ntosoly<lgva. hel},eslően bólintott

A keze reszketett, arníg osztogatta a pompás falatokat
az ámuló két gyereknek,

Aztán megkerütték a templomot. Jancsi rátekintett a
nyitott ajtóra és megszcritva a kis tündér kezét, meg-
szólalt :

-_ Jőjí, úgy szeretnék most imádkozni l. . .

Beléptek. Az oltár fényben úszott. az orgona zúgott,
}Víajd csönd támadt és ebbe a hangtatanságba belecsilingelt
az Llrfelnrutatást hirdető csengetvű szava.

Let-érdeitek. Ifs mikor a pap felmutatta az ostyát..
Jézus testét. .Iancsi áhítattal ezeket a szavakat kúltltc
feléje:

, L]ram. .}ézus értect étek " , .

.iancsi felébredt. A szomszéd gl,ár gőzsipja riasztotta
íel. Fújta a hét órát. Felti|t es az álrrrára gondolt. Mert
csak álom volt, amit átétt. Ám ósszetette a kezót. szemót
a magasba emelte és íg1, fohászkodott :

-- - Edes Istenem, engedd. hogy úg1. élhessek, amint
azt a liiiom édes lürrtlér€ m€gmutatta, . .

. . . Kozma.lancsi ma is közóttetek van. Ó a kis c§apat
legbuzgóbb. tegodaadóbtr cserkésze- Ahol tud, segít.

rtÁnrw-r.
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valahol a Mátra öIén él a tőrpék királyfia. Es jót
isrneri a cserkészeket. IJgyan lronnan istneri, szeretnétek
kérclezni.

.Éppen azt akarom elrnonrlani.
§zóval, valahol a M{üra ölén él a törpék király{ia.

Hikor yolt, }§ikor nem, azl má. n€m tudom, de eg_v este
éppen álorrrra készült ez a kiráIyfi a mátrabeli kis kunyhó-
palot* pitvarálran. Ahogy lehajtotta fejét, a távotból csoda-
szép éneket hallott.

}Ji lehet az ? Ki énekel ? iladá,rka Sógorék már meg-
rryugodtak ílyenkor fészkeikben. A rialos Tündenépség
tlbrijt a virágkelytrrekben. h{i lelret hát ? Tiicsök Korna
csak ciripelni tud és kúlönben is, nern hegedűszó volt az,
hanem édesízű ének. Hiátla nézett a siit€tbe. Hiátla hall-
gatott a fák susogására, m;r nem nondtak neki többet,
csak annyit:

- §éztl rneg magad, nézd meg rnagad !. . .

Benei királyfi főIugr*tt és lement az őrtátló Bagolyhoz :

* Ugyan Bagoly lrácsi, nern tuitnád megmondani,
&i ez az édesízű ónek ?

De az se nyüatkrrzott másként, c§ah:
* )§ézd meg rrtag*d, nézd m€g magad ! -* srrttogott

rekedten-
A nagykapu előtt tanyazott az udvari fogat: a Csiga-

biga. Benci háromszor a bázira koppintott, lRire az öreg
rögtön elódngta álmos két §ue§tét- Egész ethűlt, hogy ilyen
késö este keresik,

-* LTgyan Csigabiga bácsi, nem tudod. te, aki annyi
fötdet bejártáI, mi ez a különös édesízű ének ? l '- l:érdezte
Benci-

Dehogy tudta. l{em tudta bizony.
._ Nózd rneg magad, nézd rneg magad -- volt hűvös

tanácsa.* }lát akkor vig,t-él el oda, abonnan ez az ének jijn,
}ra már annyira biziattok ! * morrdta Benci hirtelen.

* Édes kicsi Gazdámlia, ily:enkor §ráf il€rn szoktuuk
kiiraitani l

-* De Csigabiga bácsi, jaj, ha én nelrr tudom ineg,
berrnan jön ez az édesízü ének. nem a]szom én egész éiiel-
Y*gy tán ellovagolok a Yarangglal oda,

* .dzt máry bieony ne tedd. Vála&i bűvös ének ez,
hogy eanyire llregzaYatt. tlj rot no * hátanra, haszontaian !

És rrráryis síklottak a sötét fák alalt" Akár a szélvész.
Mert azt is trrdnotok kell, hogy a csiga gy§rsa§ is tud
},!ász.ni, ha a}rarja. §e nem szere.t"

Féuyes eziistvonal jelezte útjukat, arnerre csak neniek.
í}e térryleg ezüst volt árn, neyr1 hiáöa a mátrai törpekirály
,egy*.tlen seép lia ment erre. Csiliogott is a hold ben*e,
*sak {rgy vigyorgott a gyónyiirüségtöi.

Az ének rneg ínind erósebben hangzott. Vörös fény
tűnt löt a fák között. Egy tisztás szélére értek. Benci
halkan fttkiáltott. A tisáás kózepéról hatalmas láng csa-
pott az égnek, F"ényes völös szikráLk incselkedtek az irigy-
ségtőt sápadt hold sugaraival. A tűz kórül nagykalapos
emberfi{rk ültek és óneketrtek" Aztán fölkeltek, körbe álltak,
kezet fogtak.

}láromszor rázLak kezet.
Jó éjszakát, jó éjszakát, jó éjszahát !
Es eltűntek különös kis kunytróikban-
Csigabiga rnár ne}n csoclálkozott annyira. lnkább

mérgelőtlötl..
-* Erről már hallottam --* szólt. -. Cserkészek ezek.

Nyáron kijönnek az erdőbe és mindeni fölzavarnak, Egész
nap énekelnek meg szalaetgálnak. Nincs nyugtunk tóltik.
A bátyárn mesélte. De Benci valahogy }náskép étzett.

A törpe kirátyfi é|etében először vágyott emberek
közt é]ni. Otthagyta eg_l, bekor alatt a köztlen elbóbiskolt
Csigabigát és közelebb lopódzkodott a táborhoz, hol két
őrcserkész csöndesen beszélgetett.

- Az utolsó este vagyunk itt -- mondta halkarr
az eg,vik..* Bizony. Kár... '- bótintott a másik-

lis tovább hallgattak. Biztos nagyon fájt nekik valarni.._ Ugy szerettenr volna még marad*i -* kezdte ismét.
az tlső._ Ea is. De lrát, ha n€m lehet . . ,

Yalaki közeledett könnyű rnókusléptekkel.
A két őr odanézett. A lámpa fötfigyelt, A parázs

fény,ébeu varázslat rállt- Benci kis atakja. Nem akartak
§zernüknek hinni.

,{, kis törpe meg§zólalt c§engó hangon :

-_ j§e féljetek" esak egy kis törpe vagyok. Bocsás-
satok rneg, hogy haltgatóztam. yalarni tlántja szíveteket.
Tán tudok segíteni, hisz a mátrai törpekirály lia vagyok"
Benei a n€vem.

Szinte nevetni kellett volna, olyan bohókás volt ez
a rnitugrálsz manó. De csotlásan csi}logó sz*méból szff,etet
áradt és parázsnál parázsosabb melegség. Rögtön barái-
juknak érezték és kitárták elótte szívüket:

- Cserkészck vagyunk. á nevünk Zoli meg Faii.
Itt tátrorozunk yrrár két hete. Ma tett le az idő, holnap
Iraza kell utazntrnk. }iagyon szerettiink vslna tnég mararlni,
de a Parancsnok úr aet nondta, É€rn lehet. }lert *zegónyek
vagyunk. §iucs pénzünk.

-- Es §zer€ttet itt ?
..... Ó. Ce mennyire ! De m+nnyire l
--* NeIn eavarjátok l'iil *z erdőt ?

- Dehogy zavarjuk, kis királyfi ! }íi otthon vagyunk
az erdőtlen, Ha rneglessiik az ózeket, örülii*k, hogy olyan
kerlvvel isznak a patakból, }.'ersen_v*t éne,kelünk a rnaclarak-
kal. $inden ki§ c§í§át megcsigabigázunk és átsegítjük az
akadályokon. ;t fák jó öreg bácsik, kaijuk alatt mosolyogva
húzódunk r§eg és a bokrok pompás pajtások, m€rt a hádi-
játékban átö}.^luek és elrejtenek az ellenség elól.

-_ §§2gn akkor rqajdnera úgy szeretitek áz erdót,
mini mi, törpék ! }iem is gondoltan, bog_lr az eínberek
közt ilyenek is akadnak l Szeretnék segiteni" bogy továbtl
maradhassatok. Mit mondtatok, nitek nincsen ?

- Pénzünk !

- Iin még ner§ láttar§ pénzt, esak hallottarn, h.rgy
a kincshez hasonló. A tórpék*ek nincs pénzük, Hanem
Anyám Ányjának, a Mátra öreg tündérének rengeteg'a
kincse. Gyertek elborz,:á, táll ad nektek valamit a kincsébóI"

Es rájuk nézett sz€p delejes szernével. Azok rnentek.
Az egész rrlyan, tmint az á}orn,
A királyfi lrreg;r €lól. Halkaa íölébreszti a szrrndikárlö

Csigabigát, aki áImasan nyujtogatja seetneit. Benci súg
neki valamit és ráü a csigahátra" Háta mögött lovagol
ezell a lurcsa paripán a két cserkész.

Hangtalan surrarrnak a üolrivilágos ertlóben. Fényes
ezúslyonal világít .lridátrla§ utánuk- A hold kerekre tnereszti
árnuló áörázatát- Mennek, mendegélnek, " ,

Yégre egy szűk vügybe értek. Már hajnalodni kezdett,
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midőn oly sűrű rengetegbe jutottak, ahová rnég a sikos
holdsugár §ern jutott be. Sziklafalhoz értek. Tátongó nyílás
elóttűk. Benci kezét nyujtja, leszáltt és befelé vezette őket.
Biztosan haladt, akárcsak napvilágos nappal. Srnaragdzöld
derengés árad testéből, ülágítóan. Aztán egyszerre föl-
tárult szemük előtt a. földalatti tündérpalota belseje.
Óriasi barlangterern volt. A mélyén, kőtrónuson ült egy
lehérhajú tündérasszony. A Mátratündér. Eléje léptek. _A tündérnagyanyó csodálkozott a jövevényeken. Es
Bencinek nagyon örúlt. És így köszöntötte:

-. Édes Nagyanyárn, }íátrának Túndére l Kisunokád !

Áztán elmesólte híven, hog_l,an ismerkedett meg a két
idegennel és minek jöttek ide. Tetszett a Túndérnek kis-
unokája buzgó lreszéde, rneg a két csillago§szernű emberfiit
hévpiros arca.

- Szívesen adok nektek kincset, eleget -'_ felelt nyája-
san. - De kincstáram kulcsát nern éír órzöm lelkeirn.
Fölöttúnk a heg§ csúqsán sudármagas fenyőfa áll. Annak
a tetején keselyűfészek van és a fészekben egy keselyű-
tojás. A tojástlan lelhetitek kincstáram kulcsát. Aki innen
aranyat akar vinni, szerezze meg a krrlcsot előbb . . .

Igy szólt és eltűnt.
A lrárom vándor megindult kifelé. Kint má.r reggel

lehetett, bár itt a völgykatlanbarr rnég alig derengett.
Benci szomorkodott. Hogyan jutnak a keselyú fészkélrez ?
Zoli és Pali megnyugtatta: Mi cserkészek vaglvunk, jól
tudunk fára mászni !

Csigabiga rnég házátlan szunyókált. Föl sem költötték,
hanem rögvest nekivágtak a tneredek hegyoldalnak. Bele
is izzadtak, mire fötértek. Sok-sok fenyófa tornyosodott
a hegytetőrr. Vígan fúrödtek a reggeli napözönben. A leges-
Iegközepérr ágaskodott €€y, á csfrcsáig lombtalan fenyő.
Fönt lebegett a fészek.

'* Oda csak a madár tud fölrepülni -- vélte Benci, *
olyarr magasan van. S lneg azt is széttépné az a nag}Lnagy
keselyű, ami úgy nyujtogatja lefelé rusnya nyakát, csőrét
csattogtatva.

A cserkészek előbb fel akartak nászni, ánr igen c§u§zam-
lós volt a fenyőfa törzse. Erre övükről hossztl kötelet oldot-
tak le mindketten, majd összekötötték és megpróbálták
íöldobni. Kétszer is visszaesett. A keselyű ntérgesen meren-
gette szenrét a kötét után. l{anern harmadszorra sikerült
fölvetni, nagyszerűen rá,írurkolódott az ágakra. Zoli mászott
fel. Kicsit kalapált a szíve, mert a rnadár rnérgesen pislogott
rá. Elhatározta, hogy ínfu nessziről bocsánatért fog kiál-
tozni és elmondja, &inek rnászik ide a rnérhetetlen magasba.
Tényleg írgy is tett:

- Keselyűapárn, ne haragudj, igazán nagy szükségünk
§an a kincstárkulcsra! -_ kiaba-lt kérlelóen.

-_ Jó, hogy keselyűapádnak szólítottál, vakarcs, kü-
lönben kitéptem volna nyelved a csőrddbőt ! Mi a tlajoct
bát, öcsérn ? 

' - 
csattogta. - Bátrabb szívvel kapasz-

kodott Zoli a íészekhez. Lelkendezve mesélte el aztátl,
minek jött. Egész ellágyult erre az óreg..- No. hát Isten nevibt,n. vitld azt a liulcsot, aztán

majd rneglátogatlak titeket. Ugyis hallottarn má. danátokat.
Izgatatt is, mi lehet az a népség esténként tűz mellett ?* szólt és feltörte erós csőrével a fészekben heverő tojást.
Abból rneg kiesett a hlres- neves kincstárkulcs.

Yolt is örörn lenn, ahog_v Zoli visszaes{rszott az égigérő
magasból. Egyszerre nyakukba esett a kötéI. Yisszadobta
a keselyű. Szinte röpültek lefelé árkon-bokron keresztül
a homályos völgykatlanba. Bent a várban aztán kinyit-
hatták a nagy kincstarajtót. Benci tudta már, bol van.
De a Tűndérasszonlrt nem látták, rnert őt csak egyszer
lehet emberi életben megpillantani.

Kincsektől csurgó kamra kápráztatta szemüket. Gar-
Dadában hevert a sok drágaság. Zoli és Pati megrakták
cserkészkalapjukai arannyai.

Mikor felpakkoltak ismét fölültek a most az e1yszer
éber Csigabigáta, aztán usgye hazafelé a csodálkozó erdőn
keresztül ! Mire a tisztáshoz értek, megint késő este lett.
Most jutott ám a két cserkész eszébe először, hogy hiszen
minden engedéty nélkül hagvták ei a tábort t Hogy keres-
hették őket ! \ragy, talán el is rnentek azóLa ? De a törpe
l<irát_vfi megnyugtatta óket. A mesevilágban egy nap annyi,
mint eg1, óra. }Iég az örségr,áltás előtt hazaértek.

Minden úg1, volt, alrogy otthagyták.
Két cserkészbot a földön, rneg a pislá}oló lámpa.

A halódó parázs alig hunyorgott.
Ott álltak az í$ta fölélesztett tűznél. A két cserkész

arca ragyogott az örörrrtől, az arany viszont tompán fény-
lett kalapjukban. Es elöttük mosolygott Benci, sót, még
a Csigabiga sem bújt vissza házá_ba, inkább kinn maradt
és nyekergőn nevetett. }íögötte kacagott az ezüstfonál.

- Édes kicsi törpe királyfi. . . rebegték a fiúk és
köszönni akartak nagyon-nagyon szépen. De rnár netn
láttak senkit sem a tűznól. Csak az ezűst csigarryon maradt
a zöld füvön a piros tűzfényben csillogva.

Ezüst, zöld, piros és az arany.. .

- csizgbd -

,,Karácsonyra Édesanyám örömet csak e8)í
SZéP . mag}raros ruhával szerzel nekem" _
ezt mondia minden diák az Édesanyjának. -
És ha a szülők kivételes örömben
akarják részesíteni 8yermekeiket, úgy a

§rc]lnGkruha 0tthonlan
me8rendelik YagY me8vá-
sárolják_, mert ott a leg-
szebb magyaros fiú és leány-
ruhák készülnek pontosan
előírás szerint, finom kivi-
telben, szolíd árak mellett.

MAGYAR SZÖVET!
MAGYAR MUNKA!

EYtR}tltltilüllI
0fill01l

lv, sÜró UTcA 2.
vlll, BARoss UTCA n.
l, MÉszÁRos UTCA 2.
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J Osz?,: Lr

- Lurkti rrrrpkíjrr -, ,

Ma lattin óra volt, arninek yége yáianri iszonir dologlra
íúlt-

FIejesebben a di§zperc, mely uíána következet-
i}íinjart elmondom szép sorjáira, kis naplóm, hrrg;,

mindez lrod történt, de nrég nost i§ reszkedek. lra rágonelotok.
Lattinból nem álok valami jól. Még szebtemlrer közepélr

kaptam egy 4-gyest és a mult ?-en is feleltem, aszt hisze'm.
}ármasra, cle a König azt tnonja, hogy abiz ugyancsak
négyes volt, vagyis szekunda. Ammá bizonyos, Jrogy, nagy
2-etyek gyötörtek, }ogy javítotam-e. avagJy Sein, rnégis,
a §or§ bölcs könvében úgy volt megirva, hog!, erre a rej-
délyre íény deriiljón.

Régi mekgyőződésem, hogy horr,át danrir L;r pikket
rám. Azért áttok ojan rosszul. De hah. lna negint
lattin óra volt. Felelés. |iag_rr-on iszgatott volta'rn,
hogy feleleke, rle erre Eeln
*erült §or. Bezeg, akik
feleltek, nagy Drukban
voltak, rnert horvát daná
Ur nem isrner irgalmat és
ha valaki nem jól konyu-
gáü, vagy deklin áll, akor
irdósetató dacit ad neki és
zordonan monja, csalr ugy
csilog a Czikerie:

- Leülhec.
ilíikor csóngettek rlísz_

percre éppen a jankovics
{elelt-

-_ No, ínaj a jövő órán_ monta a danár tlr, aini
által fölernelkedett a dobo-
góról és elhagyta a dan-
termet-

- Hip hip burá -..újongott a jankovics"
§bben a pilanadban

tekintetem a danári asztalra

sjkloé,t €s nraj kóvé l,áltani :r trr*girl-
petéstől : oi fe}:ádl az aszt,alotr a hor
vát tl:rnár I;r oszdájozó note§ze,

--" l{ugh ! ,-- tlalattrrm 1 intliján
csattakiáltást és ot tlermettem. nrint,
1 leopárt|uc,

Az osztáj rragyoi nlorajlott * a
íijuk min<l kórónr sereglettek, hogy
hagy nézzem, hag_v nézze:m. Iszonrt
dulakoclás tárnadt s féló volt. hogy
elszaliati a számunkra olt, treeses ós
szigorú notesz. Éreszterrr] hogy óIl
vagyok trlo§t a kapitárr5 a viharszó
dengeren és ha nem teremtek rcrrtlel,
minclen elveszett. }irccs lrangon har-
sokta}n telrát :

}íennyetek a hejetekre, lnaj till
felolvasom, nézzem-e gazernbeI.

íirces hangtrrq urákodni kezdetl
zrz eltlurjánzot rlömegtn, A oúp en-
getlchrresketltt s érr ot- álltam kezern-

berr a tlotesszei s a tiekintetek i.zzi> pillantásai í_rg1. csiink-
tek rajtam, mint g_vúmólcs a fán.

}Iig ez tartot, kikerestem á nevelnet s rnekdöbbcnve
láttanl, hogy kölig tippje jó volt : }iét nég3,es hitzótloti
nreg a kis Koekában_ Sej . . .

L)c lérfijasan iegl,űrtenr keserű iIltlulatairnat. rto rnl,g
az osztáj is sürgetett és hősiesen nlontali}:* }ie ordícsatok ! Keienren kettes, kovács nég;;es
és 3_mas, lampel egye§, tnárer hármas, hárorntregyed,
rrovák nem felclt. popetka rrégyes . . . és igy tiovább.

Eg3,ik fij{t sápat volt az iszgalointó!, a rnásik piros,
Amint olvastatn, úgy figl,cltek, hogy a légy zünrögésél

is rncg lehetet volna hallani.
És én csak fojtattam ] l

Rejter kettes, romhányi hártnas, egyes! sóitlr
kcttes, sümegi kcttes, tóth
négyes, u§gernlann hármas,
vinter - " .

A nagy, fesziilt csöntl-
ben l-szerre ezt hallorn:.- Na, mije van vinter-
nek ?

Hirtelen nre§fordul-
tarn... lszontató" 0t áln
horvát danár u*r"

Fluhh, hog.v csilogott a
evikkergye !

- Ja3, - kiáltotarn, de
megíogta meneküló vá}la-
mat. És ínonia:

- Gyere csak ide, lta
ojan kíváncsi vag;l. Gyere,
te gézen gűz. Sézhecc. " "

Ázzal íokta a tollal és
beírt az osztájkön5lvbt.

otth, kis naplóm, ugye
moniatn, hog1,, pikel ránt ?

-- ultdi

Álxelo csucsp(^.j§JitRoBlN§oill
MEGSZERZÉSÉHEZ 1TT AZ ALKALOM !

l,,losT A KÉT KöTET (320 oLDAL} c§AK 48 FtLLÉR
HOGYAH RENDELHETED }'lEG? Címerzél m.g egy borítékot a következöképpen: ,,Magyar Cserkész kiadóhivatalának

Ragastzr'í20íilléresbél7eget{8udapestiekl0íillérest')Abofítétbategyél48fillérértékű
ió postabelyqet €s írd meg benne, hogy milyen címre kűldjúk a Robinsont. Három nap mulva már a kezed közt lesz"
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tDtEtLID^{
szERK§§zTl ; FoDOR ÁnpÁo

I<aR ác§o/Yy
A galileai Nazarethből jöttek a judeai }3etlehemlre a rrépszánrlálásra.

Dávid király leszárnrazottja az egytzerű ácsrnester, a fáradt uta§, a jámbor
.József. Gyalog ballag és egy hosszírfülű, jó állatot vezet. A szelícl §zahráron
pedig fiatal nő ül, révedező szetnekkel, átszellemült arccal. Álrlott ő az asszo-
nyok között, a legáltlottabb mindazok között, akik csak jártak e földön:
Szűz }íária,

A kis városkába rnár annyian jöttek, rnintl odavalók, hogy már nem kap-
tak szállást és egy istállóban kénytelenek megh{rzni magukat. Itt születik meg
ezen az éjjelen az Istenernber, Jézusunk.

Legelőször az istáltó lakói üdvözlik Őt: a szelídháziá,Ilatok. Azután jörrnek
a pásztorok és lroznak báránykát,majd a napkeleti bölcs királyok és hoznak
ttrágább ajántlékokat.

De a \is gyermck-Jézusnak legkerlvesebb a bárányka, mert Ő is az Isten
báránya. És nagyotr-nagyon kerlvesek Neki az istálló állatai, mert au ő hajlókuk,
az ő leheletük, az ő melegük menti lneg őket a negfagyástó] a szerrt ójszakán.
'löbbet. értenek ők rnost e hajlék lakói, mint atnennyit az rljszülöttek és az álla-
tok szoktak érteni. rnert az isterri lélek és tu<lás világlt a kis házban. És ők,
a §zegótry állatok is, szeretettel és örömmel lródolnak, mert érzik, hogy abbót
a sok entberi szívjóságból, melyet a szeretet Tstentr hozott a földre, nekik is
részük lesz. Mintha tudnák, hogy az a drága kis lény, akinek lrelyet, puha
nreleg böIcsőt arltak szénával bélelt jászolukban, az az i§teni gyernek le§z a
jó 1rásztor, aki életét aclja az ő ju}raiért. És ők is lrirdetlrék, ha tuctnáli
azt, amit a mennyből leszállt angyalok: ,,Dicsőség rnennyben az Istenrrek
ós békesség a földön a jóakaratú embereknek."

A cserkészcsapatok téli állatvédelmi leendői
'J]éIen az áIlatokat is, mint nlagunkat, r,édeni ke]l a

hideg ellen, a fagy, szél és lóghuzat, a hó. jég, ólmos eső és
nedvesség ellen. A védelenl esz]iözei: a lrajlék, a takaró,
alom, a iobb táplálás és a felúgyelet.

Lcgtöbbet szenvednek a tél zordonságától a §zegóny
lovak, ökrök, tehcrhírzó állatok. Télen több időt töltenek az
istállóban, azért fontos, hog,v ez a hely védett, jó ievegőjű és
tléggé világos legyen, Szellőztetni kell, de lehet{íleg huzat
nélkül. A jó levegő másik feltétele a tisztaság. Elrhez lejtős
.satorna, gyakori tisztogatás és a bő alomnak rende§ válto-
gatása szükséges. Ha kint várakoznak lrrunkaközben az
ál}atok, nyomban meleg takarót kell rájuk teríteni, klvált a
n_virottakra. A zablát nem szabad jéghidegcn a lovak szájába
tenni, lranem meleg vízbelr vagy ronggyal t{ijrzsölve lan-
g_r-ossá kell előbb tenni. Amint hótót. fagytóI síkos lesz a
ialaj, élessarkú patkót kell lábul<ra veretni, hogy kapasz-
,iodni turljanak. Ezeket a }{ sarkokat mindig {rjakkal kell
ielváltani, amint elkoptak. I,Ia a Ió elesik, nyomban ki kell
:ogni, lábait pokrócra vagy hornokkal fölhintett talajra
iell helyezni és ostorozás néIkiil hevederrel felsegíteni.
"I{riban, fagyban, sárban nem szabad annyit fölrakni a
ieekérre, miirt jOuttr irlőben. Ha az állatok nem bírják a
::rhet, kínzás nélkül keII rajtuk segíterri. A kerekek alól el
;eil tálolítani az akadályt, előfogattal vagy etnberi erővel
-+gíteni kell, esetleg le t<cll rakni a teher egy részét vagy a

{iónge lovat, kiváIt ha csökönyössé }ett, fclváltani. Segítés
; celunk, n€nl a föijelentés, rnindazonál|al kocsisokkal ne
;:zdjúnk ki, lrarrem lehe161"u rendőrőrszem közbelépését

vegyük igónybe. Az tudtri fogja, mit keIl tclrrrie, és szükség
esetén segítsógről is gond<lskodilt, Butlapesten, ha kcll az
áliategészségügyi telepre telefonál rnentőkocsiért.

Á bázőrző kutyának nagyobbrészt kint kell lennie, de
azért gondoskodnunk ke]I számára jó kut_vaház;róI, rrrcly a
széltő], nt,rlvességt(il le}retíílcg vértett helyen legyen, a viz
rre fo)yhasson bele, }egyen bcntlc pokróc vagy szalma.
Bejárat:it pokróc zfuja eI és a bejárat etőtt, kivül is legyen
pokróc vagy legalább deszka. Házatáját gyakran tiszto-
gassuk, ételéről bővebben gondoskodjunk, mint nyáron;
langyos vizet naponkint többször teg_vünli jól kimosott
tányérjába, mert nem ilratik belőle, ha bcfagyott. A szá-
nalomra rnéltó láncos kutl,át, lra még van ilyen, nappal is
szabaclon kell engedni nélrán1, órára" A láncont,artásnak
nincs semnri értelme. mert nem azért tartunk házőrző kutyát,.
hog1, embereket szétszaggas§on, lranen hogy jelt atljotr"

}íás lrázi á]latokrrál is iigyelnünk kell a ketrec, óI alkal-
trras, tágas, egészsóges, tiszta, fertőtlenített voltára. Legye-
trek tágas kifutók és legyen jó ellátásuk.

Gonrloskodnunk kel] még a lráziállatokon kivül az itt
telelő lrasznos rnadarakróI és vadakl,ól is. A rnatlárvódclem
eszközeiről és módjairól részletesebb útbaigazítást nyttjt a
}Iag_var Cserkész. A vatlak rószérc is hasonlóképpen kel}
l,édettebb lrelyekről és inség idején takarnrányróI és italról
gorrcloskodnunk.

}íinrlezekbcn részt vehetnek a cserkészek is, lra rrem
kijzvetlcn cselekvéssel, lrát felügyelettel, tarrácsa<lássalós
segítéssc,l.
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ili I§seíerrr a. cínlcéuel

Nóhárry éve egy 6inke-csalárl bórli az
udvarunk egyik -szilvafáján elhelyezett
fészekodut. Annyira tnegkedvelte ezt a
szerény téli nrenedóket, lrogy tavasseal
scrn hagyja el, hanelrt méltónak tatália
a családalapltásra ís" Pedig a rni házunk
tája egy cseppct sem csendes, ellragyatott
hely, egy kis gyerek-lármáért nem k€ll
éppcn a szomszédba tnennünk ; ez azonban
cinkepapáékat egyáltalán netn' zavarJa,
józanul ,ágy okoskodván, hogy az ó lrázuk-
tája is elég hangos, amikor §*6 ftóka
csipog állandóan nemcsak a mlnden_
napi, de lehet-öIcg a rninclen percnyi
betevő-bogárért : nriért'-ve§yo hát ugyarr-
ezt zokon az eutber gyerekeitől l

Az elrnult tavasszal is megtörtént a
családalapítás. Az üregek rendbehozták a
tavalyi íészlret és nélrány hét mtllva cinke_
papa és cinkenama újból rovar-nagyszál-
lítóknak csaptak fel, hortlván szakmány-
ban a sokíéle ízes falatot szóp renrónyű
csemetéiknek.

§6y szép tavqszi tlélután, aaonbatr
valami bibi csrlszott a száilításba. A papa,
vagy a ruarna -* a na§y izgalomban tneg
sern állapltottuk *- a kenyórkeresés lázas
nrunkájában valami balesetet szenved-
hetett. Sokáig grrbbasz|.ott a szomszédos
fán, aztán mes egé§z váratlanul bekopogott a veran-
dánkon. I(lny{tottuk nekl az ablakot, azonnal be is repült,
de aztán csak eltertilt az asztalon, csak pihegett és tátogatott

csöpprryi gondoskodást is és mennylre barátalnak tart ben-
nünket, lra mi ls szeretettel foglalkozunk vele t

§zorubathely Jórst bócsí.

szegóny, mlntha a végét iárrft. Összeült
felette a kupaktanács. Kínáltuk tlzzel
nem kellett nekl, ,legyet dugtunk a cső-
r6be : a füle botját se billegette rá. Nern
tudtuk, mittevők legyünk ve|e. A gye*
rekek mÁr kezdték elsíratnl, S me§ sze-
í{ény, m€8tört szelnelvel szernrehányó*n
plslogott rÁnk, ho8y rnért vagyunk hát
emlrerek, lra még raJta sem tudunk segí-
tenl.

Egyszercsak e§ze}nbe Jutott valarni"
Hátha nagyot nyelt ez a szerencsétlen
flótás ég a torkán akarlt valaml termbtes
bogár l Elkezdtem §lno8atni tefelé a
nyakát és a begyét és a hatás csakhtrnar
jelentkezett ls. Pár pere alatt hagához
tóít, §zemel vlsszanyerték cslllogásukat,
qztán a hüvelykujJatnra telepedve }ne§-
rázta a tollait és nagyot csípve az ujjarnba
-- tlla berek, nádak erek * a gyerekek
vlharos csataordítása közben kilódult az
ablakon. Nehány percig ínég a fárr rryuj-
tózkodott és tollászkodott, azutÁn {rJból
beállt a napl robotba: gyüjtötte tovább a
rovarokat a ktcslnyei számára.

Mindezt ped|g csak azért rnonclom e]
most, a tél küszöbén, hogy kedvet kapja-
tok a téli madár_oduk késaítéséhez. Látn
mennylre neghálálja a kis nadát ezt. a

A clnl§élri eíeíé§e
Gyümölcsfáink legbuzgóbb és leghűsógesebb munkásai

a kis clnkék. Megérdemltk, hogy zord téli itldkben ólelem-
mel seg{tsük őket. Vajjon mit is adhatunk neklk, hlsz
ök állandóan rovarokkal és szok petéivel táptálkoznak ?
rgtln egyszerü erre a felelet: olyan tlolgokat, metyeket
télvlz idején egyób táptálék hiányában me§e§znek. Ezek,
arnint már megfigyelhettük l tökmag, napraforgó_mag, tlió,
íőtt vagy nyeru faggytls-zsíros hírsdarabok, nem negyon
sós szalonna. Mindezeket ne a díszes és költséges madár-
etetőktren helyezzük el, mert ott a tolnkodó verobek eleszik
a cinkék előt,

Ha megfigyeljük kis munkatársainkat munka köeben,
látiuk, lrogy valósá§os akrobaták. Fejjel tefelé lógnak az
ágakon és rlgy szedegetik a rovarokat, petéket. Nlncs a
harkályon kívül párjuk a haz körül é16 madarak között,
rn€lyek íIyen ügyesen tudJák ínyenc falatatkat megszerezni.
Fzen megállapítás szolgálhat {rtmutatóul, nriként tegyük
ki a cirrkóknek szánt ele#get, hogy rnás rnadarak számára
hozzáférhetetlen legyen. Fűzzük, vagy kössük fonalra és
akqsszuk rá a fák kiálló ágatrq t

A télt etetéshez szükséges tök- és napraíorgónagvakat
leglnkább, 6sz végén kell gyüjtenl, eaárítanl -és 

eiraknl,
vagy beszereznl. Faggyírs, zsltos húsdarabok és szalonna
,akadnak télen ls, ktilönösen disznóöléskor.

Lássuk már ilost, hogyan készltsitk el6 annak-
ideJén kls véclencetnk táplálékát l .- Félméteres beí6tt-
§rársár1 köttink alul keresztbe qy kta íapálcikát, vagy
feJnétkült gyuíaszálat és 40*50 saem, középen átíírrt töÜ-

magot íüzürtk reá. A rnagvak peremét kétoldatt faragjuk
le annyira, ho6y olaJos h{tsuk kissé látható legyen. Ugyan-
így füzhetünk föl íejlettebb napiraforgórnagvakat, fél diót,
ha egyik vógén a héJát átfúrjuk. A 2*3 clkg sttlyír, zsíros,
faggy{rs, fótt- vagy nyerehrlsdarabkát, bürkés szalonnát
kössük tzintén asinegre. Az cleségtartó madzag szabadon-
álló végére 3-4 cm-es hurkot kötünk, maJd közvetlenül
ezen hurok alatt becsiptetjilk a végén kissé behnsított,
megfelelő hosszírság{r botba és ennek segítsógével aggatJuk
rá fáink függölegesen kiálló erősebb haításaira, rninek meg-
történte után a botot csak neg k€ll kissé húzni és a zsineg
ott marad a fán.

i.{éhány perc mulva ott terernnek a cinkék és me6kezrlö-
dik a lakoma, együttal a jószlvű etetók 5yönyörködése ts.
Kiéhezett vendégeink valóságos akrobatamutatványokkal
szórakoztatnak bennünket. Rálógaszkodnak az elesógre,
fejtol leíelé hin-táznak raJta. Láttam azt is, mlkor eg}lk
ráállt az ágra, csdrével felhuzgálta a tökmag{üzórt, közben
egyik lábával rá-rálépett, hogy vissza ne essók.

Veréb, vqgy másíéle madár nem tudJa megközelltoni
az t1y klskasztott ételt. Ott gubbaszt lrigy szemrnel, föl"
borzolt toilal a fán és csak egy-egy véletlenül a íöldre
esett törrnelék Jut neki.

Aki lgazán barátín a gytimölc§fáknak ég a télen éhezö
kls clnkéknek, ne tnulassaa el rnegpróbátnl a lent leírt
etetési módot l §ok örörnben és szórakozásban lesz résae
borús, havas téll napokon t

Magyarszék. Rocíds Príl, kántortanltó.

A téll rol§a ldó b§álltávrl a M. Cs. Állat-
védö Bizotisága kérést intézett a íökapi-
tálrysághoz a most mé* syakrabbam előlór-
duló tóklrtzások mesakadályozása céljából s
dr. Fercnczy Tibot lókapitány úr, az állat-
yéde}em mecértó pártfogóia, §zisorú [tasítá§t
ádott ,ki, ho§y A?, állaivédetemre voftat-

ko?,ó töívéíyeg rendolkeaÉsek betartására *
tendótörszemek iokozottabbau fisyeljonek.
Reméliük, hogy a lókapitány úr bölcs és
humánus lntézkEdése el fosla venni a lelket-
len átrlatkínzók kedvét kesyetlenkedéselk
iolytatásátó1.

§zomor0 llllrtvédelut ilr. Aa 0laszorszic
etlon éleiMéptetott me8l0rtó tendszabályok
az állatvádelem terén,hálrónyosarr éneztetik
hat4sukat. Minden vadászall tilolmat fellüs-
se§ztettek s ami a legeaomori,bb, lsmét min-
den korlátozás nélkül szrbad a vándotló ura-
dara.k logása és megevége.
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Az erdei állatok téli gondozára
lrta: Gyutay lrtván

A jó lsten az etnbernek szánakozó szívet s megórl.ó
lelket adott. ttiába akarja az ember elnyomni a szánakozás
érzehét, ae jelentkezik nrintlenkor, mikor sziiksége mutat-
ktrzik. Szép nregnyilvánttlásq az emberi léleknck. Azonban
ennek értéke mégis csak akkor van, ha nem szavakban, dtl
tetteklrtrn ütközik ki. Níert, mit használ bajbajutott ember-
társunknak, ha az őt órt csapás fclett sopánkodunk, de
segliséget nem nytrjturrk. Yagy van-e értelme annak, hogy
elpanaszoljuk azt a sok szenvetlést, melyet a tél zorrlonsága
z{rdit az állatokra, tle ennek enyhltésóre nenr tesztink
§emirrit.

Azt tartja a szólás-monclás: az embernek az állatok a
jó barátai. Ils ez igaz l De a barátság csak atlclig tart,
míg az etnbernek megterhelést neln jelent. Amint
csekély utánjárásról, \,agy munkáról eslk szó. a legtöbb
embcr megriad és felmondja a barátságot. pedig az állal,
a rnarlár méltán reászolgál, hogy vele tiirődjünk. Igen, kell,
hogy rre csak akkor gondoljunk reájuk, mlkor hasznukat
látjuk, de máskor is, különö§en akkor, ba bajba jutottak.

A házi állatokat könnyen védhetjük a betegség, az
irl6járás viszontagságal ellen. Kőépületek, gyógyszer állanak
rendelkezésünkre. De nem (rgy a vadaknál és a madaraknál.
Ezeknek kevós védelmet nyujthatunk. Azonban még ezt a
keveset sem adjuk meg. Mlkor egy-egy kis madártetemet
látunk a fagyos hó tetején, felkel ugyan bennünk a szána-
kozás érzete, de csak addig tart, míg a kis holtat látjuk.
Aztrtán . . . lrem teszünk semmit, De legtöbbször akkor sem,
ha az éhség következtében elhullott kisebb-nagyobb vacl

'. ,..,..,.F' 1 ]";

A NYUszl TÉIEN
Bizony nlncsen könnyü dolgr nyurrl kománek ozekben e eimenkós

l&bon. Ninctén nelc! rzoMlr, nlncron k{lyhá|e, Ehelyett eronban vtn
a E l.t bundlla. A f0bcn ér lomb között íélteúiét beboríró sáíortrcrű
dot ktlszít me8lnek ór rl|y rlrzik. Ha á||el havezlk, rct8clrc teliel:nr il lepl a hó. (Spemrnn Nrtur.Kalondorb6l)

lrullájrirrr akatlunlr, }ítig azok sclnt tcljesítik litlllíi nrért.tlk,llcrl
az állatvétlelomi kötelezettstlgiiket. akikntlk t zi sztrlgálatrr k.
vag!, a tiirr,én1, előírja.

A vadász, a legtöbb vaclt"rr, (:sak irlrtnel-ámmrrl tesz
eleget az előlrt vadvéctolmi, íjondozási felatlatánali, IVIásolt
még kevésbbé, Pedig csekély kis élclcmmcl, tél-víz irlejón,
hány és hány nyulat, foglyot mentlrettrénk meg,

Fattirzsekre, bokrok al,iírra kiitiitt kis szénak(itegekktll
kiszórt széna, szalmapelyvával. crettirrónycscn szolgálhat.ittk
a vadak, a matlarak tóli gondozását tls éltlmezésót. Do nrin"
tlcn trehézsóg nélkül állíthatrrnk etctőket is. \ragy, alrrrl
tutljuk, hogy a fűr,el élő vad rnegfordul, arról a fiíves helyról
elszórunk néhán.v lapát hsvat, a vadal élclernhez scgitjüli.
Mcgtehctjiik a vetóstlkben is, Iriszen a fagyos földtin kárl.
nenr okoz a vatl, de a vetéseknek is használunk. rrrerl
lel,egőhöz segitjük.

Az etetőkct készíthctjük mitrdenből, faanyagbdrl épitgy,
1nipf fcln§eriszárl-ól, vagy napraíorgó-kóróból. FIa szilárrlan
a földhrjz rö6zítJúr, nrég a szél, a hóverós ellen is vérl.

Akadnak emberek, aklk a nagy lrayazások itlején ntrm-
hogy védik, de írtják a vatlat. ,,Tőröket", hurkokat állítanali
íel s ig1, fogják a vadat. És mi akkor is az állatok vócltllmért:
és gondozására sieti,ink, ha ilyen cselekmétryeket megaka-
tlályozunk. De akkcrr is, ha a tlermesztő hideg elől hajlékaink,
kazlaink közelóbe huzódó vadakat ós madarakat nem ítzzük
tova. És akkor is szolgáljuk az állatvédelmet. lra a rega-
dozók kártételeitől védjük óket. Itt azonban vigyáznunk
kell, nehog1, a ragadozók írtása a mértéken túl menjen.

Az állatok gondozásából különösen az ifjúságnak kcll
a nag1,obb részt kivennic. Nem is nehéz l Idö is jrrt reá cldrg
bóven. Akarat kell hozzá ! körülnézni a havas lratárbarr s
segíteni, ahol lehet. Hog_v miként ? A helyt körülménye,ktől
s a jobb enrberi belát,ástírl függ. A leleményessóg nagy $cglt-
ségre lehet. }íeglátni valanrit és a helyzetet kihasználni,
munkame5takarítást, de a lcgnagyobb eredtnónyt is jcltnt-
heti.

A tól hidege a madarakat házaink közelébe üzi. Ezek
élelmezéséről könnyen gondoskodhatunk. Nem kell egyób.
mlnt ablakunkba helyezett, klsebb ltulladék deszkából
összerótt etetö. Vagy még ez §€m, az ablak párkányra §zórl
kenyérmorzsa, va§y más eleség. Az §em jelent megterhelóst,
ha udvarunkon, vag}, kertünk végén a hó teteJére naponklnt
egy nrarék magvat, ocsut szórunk el. §zórakoeást is nyuit
mintlez, Mily öröm nézni, mikor az éhes kicslny madár
csipogva repclesi körül a kitett táptálékot. . . Es nehéz

Már a gyermekek-
nek is ODOL fog-
péppel k*ll íogaikat
ápolni. Az ODOL
fogpóp m§gőrzi a
fogak szépségét és

egészségét

Kis tubus P *,70
Óriás tubus P 1.-
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Ienne-e pár odut készíteni a kert fáira felakasztani ? Nem,
csak akárat kell hozzá és egy kis ügyesség t Az akarat
rugója mindennek. És, ha ezt egs csekélyke szánalom
egészíti ki, &z áilatoknak mindenki se§ítségére siet. Már
akkor is védet}net nyujtunk nekik, mikor kutyáink, hacs-
káink pusztításától óvjuk őket. Me$ akkor is, ha a fagyos
hó tetején félig dermedt madárkát találunk és szobánkban
felmelengetjük s azután {rtjára eresztjiik. Meg kell azt is
akadályoznunk, hogy a gyerekek ,éretlen suhancok, gumi-
puskával, vagy más eszkózzel írtsák a madarakat.

Oly könnyű mindezt megtenni. Csak érző emberi szív
kell hozzá s megértés. Vagy ha ez.nem jelentkezik teljes
mértékben, akkor egy kis számítás, elörelátás. Gondoljunk
arra, hogy az ég rnadarail 42 €rdő és mező vadjai mekkora
hasznot hoznak számunkra,

Gondolkodjunk és ne keményítsük meg szívünket,
mikor az' áIlatok szenvedéseit látjuk. 'Emberl mlvoltunk
mellett teszünk tanubizonyságot, ba az állatokat tőlünk
telhetőleg téli gondozásban részesítjük. Egy kis szánalom és
akarás kell hozzá. . .
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A soproni cserkészek állatvédelmi munkáia
Kedves Magyar Cserkész l
Arra törekszünk, hog§r a főtitkárság területén minden

csapat rendszeresen foglalkclzzók rnadáretetéssel. A meg-
valósltás módozatait a csapatokkal körlevélben közöltük.
A legkevesebb, amit el akarunk érni, a2, hogy minden
csapat legalább 1 nagy madáretetőt állttson fel valamelyik
fi{r kortjében, esetleg az otthon udvarában, vagy a csapat
szempontjából könnyen megközelíthetö parkban. E;zt az
etetőt a csapat rendszeresen lássa el élelemmel. Ajánlot-
tuk, hogy ezt szolgálat atakjában osszák be. Az etető el-
készítéséhez mintát állítottunk ki a Cserkészbott fiókjánál.
Közöltük azt is, hogy milyen táplálékot lehet és milyent
nem szabad felhasználni. Mint értesülök, némely csapat
ennél a minirnáli§ közreműködésnél sokkal többre vállal-
kozik. Az egyik kb. negyven tagjánál, ill. negyven helyen
helyez el kis etetőket és madárodukat.

- Az érdeklódés fokozása céljából a főtitkárság plakát-
ujságjában (ez az ujság kéthetenként a plakátujságok szokott
formájában a cserkészbolt egyik kirakatában jelenik meg,
s egyebeken kívül, rnint csapathírek, érdekességek, főcélja
az, hogy a főtitkárság összes közleményeit qlcsó és minden-
kinek könnyen hozzáf,érhető nródon terjessze) pályázatot

hirdettünk fiúk, örsök vagy csapatok szárnára és
pedig:

I. Élvezetes beszámoló a madárvédelmi munkár,ől, az
azzal kapcsolatos madármegfigyelésekröl, statisztika az örs,
vagy c§apat madárvédelmi tevékenységéről. A beszárnoló-
kai elsősorban netn önmaguk értéke szerint bíráljuk el,
hanem aszeriírt, hogy milyen éIénk mac,lárvédelr[i tevékeny-
séget tüntetnek fel.

íI. Fényképpályázat. Felvételek a csapat madárvédelmi
berendezéseiról, azonkivül az azokon, vagy egyebütt meg-
figyelt madarakról. Itt a felvételek számát erősen figye-
lembe fogiuk venni és kúlönösen kedvezóen fog|uk érté-
kelnl a saját rnadáretetón készült madárképeket. Mtndkét
pá|yázát tratárideje : áprills 1. Dtjakat a pályázatok számá-
nak arányában adunk, de feltétlenül értékes díjakat fogunk
kiosztani.- LzL hiszem fenti programmal sikerül a főtitkárság
területén a csapatok legnagyobb részét a rendszeres téli
madárvédelembe bevonni,

Jó munkát ! Dr. Pinezich Jenő.

Á szerkesztőség megjegyzése : Örömmel várjuk mi is
közlésre a legszebb pályázatoka!.
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l}leghívó. A Magyar Cserkészszövetség l.
kerülete 1936. évi íanuár hír 26-1in, délclött
11 órakor a kerületi központhan (IX.. 1:írlráz
u, ll,) tartja évi rendes közgyűl,isét, amelyre
az |. cserkészkerület összes c§apatait és az
érdeklődöket ti§ztelettel meshívja:'lár§y-
§orozai: 1. Elnöki mecnyttó. 2. {}syvezct{i
elnök és a íőti§ztviselók jelentése. 3. Az
1935. évi zárszámadások előterjesztése és
a íelmentvény megadása. 4. -, Az l93ő. évi
költsésvetés megállapítása! 5\ Általános
tisztújitás. 6. Indítványok. (Négv héitel a
közsyiilés előtt írásban myírjtandók be a
kerület elnökségénél.) A szavazali jog gya-
korlásíra az alapszagály 7. §-a irányadó.
Alapszabályaink 7, és ll. §-a alapján a szö-
vetség rendes taghi, tehát a §zervezóte§tü-
letek ajtlrotják a ,közgyűÉst. A §zervezőtes_
tületek {ac§áci jogukat a közgyúlésen iga-
zolt kiküldöttjeik útjín gyakorolják.' A köz-
gyűtésre kiküldhetii kiküldöttek száma min-
den alapszabálysze,rűen ,müködó rai után (az
l936. évi január 1-i állapotot véve alanul)

Bgy-egy képviselő. A 3 évnél tiatalabb szer-
vezőtestület azonban csak egy kikiildöttet,
illetve szavazattal szerepe;lhet. Egy ki,küldött
azonban Iesieliebb öt szavazatot képvisel-
het, tsudapest, 1935. évi december hó 1-én.

vltéz Szeghoő Bóla s. k.,
ke,r. elnök.

1mír

A belügyminiszier úi állatvédelml rendelete.
A belúgyminiszleí az átlatkínzások m§gelő-
zése és mega&adályozása érdekében ismét
otszágos reldeletet bocsátott ki. Felhívja a
,miniszter a ,haióságokat, hogy az áIlatokkat
való bánásmódol az eddisinél fokozottabb
mértékben ellenórizzék és az állatok védel-
mére vonatkozó törvényes rendelkezéseknek
teljes eréllyel szerezzenek érvényt. Állatktn-

zásnak minősíti a rendelet nemcsak a durva
bántalmazást, hanem az állatnak túlerólteté-
sét és elhanyagolását is, Eszerint állatkín-
zás az is, ha lsromlott, elcsigázott vagy a

Itúlfiatal állatokat aránytalanul na8y ,tetet
vonására használnak.

Cserkészekt A,,tótett hétgn" 4 iillére§
cserkész jótett képeslapon levelezzeick, mert
ennek.§ tiszta jövedelmét a legszsbb jótettre,
a szegárryek támogatá§ára fordltiuk. Kapható:
az orsl. gazdaságí hivatalban Butlrpest, Y..
Nacy Sándor u. 6., valamint valamcnn. i ke-
nületi székhelyen.

Állatmentés Budapesten. Miért nincs Buda-
pesten állaümentő egyesület? Ezen a címen
panaszolja egy angol nevü úr a Magyarsá§
november 23-iki számában, hogv a Yárosház-
utcáan ecy ló két óra hosszat {eküdt törött
lá|bbal, mig végre egy fuvaros elszállította.
A szemtanúnak. a legközelobbi rendörórszem-
hez ,kellett vo}na {ordulnia és az tqdta volna,
hogy a széköslövárosi állatesészségügyi te-
lepre kel,1 telefonálnia. Ott van állatmentó-
kocsi felszereléssel és hotzíétlö embergkkel.

Decembe? l7-2+i8 Jótét hét l
A cscrkérzct 25 évcc iublleumát a cserkész jótetteken kercsztill valóban fe|e|thctettcnné klván|uk tennl. §zcrot

nók, ha a cscrk6rzkézck clórcaítonék, ho3y boldográg & megeló3cdés ütne tanyát a karácsony na3y Ünncpén.e legrrca6nyebb
ín.tya? otthonokban lr. Yálarszon . Grapat olyan feladatot, amelyben valamennyi íiú kedvénsk és hajlamánek mcgfclclö rzo-
tepct talál. llyen feladat tchet a jótékony lntézmények munkáiábl kapcrolódás. Mindcnkl Karácsony'áiÉnak fe!állítása' an|at
8yúlt& és klorztál, falun könyvtárfelállíás, kaáctonyet rcndczés stb. A iótctt hét alatt táriunk lehetóleg crcrkérzruhában t
Ákl ezt n§m téh€ti, le3alább jelvényt vlscljen t Bővcbb feIvllágosítás a Paranclnok úrtól kapható l

llRtG§zEPEl(
ruvó§ És szÁ;nanMóNlKA
ZENEKAROK REM EN

DAPE§T, Yl,

leglobb_
legolcsóbb_
bcszerzésc
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A l.lARKÁLY
|RTA: €YUTAY |§TYAN

Mint mlnden évben, ú8y a mult télon i§, a haszrtos
matlarák számára e,tetőt kÉszítettem. ateffimst nagyszárn-
ban kerestók fel a különíéle cinkék: széncirtkc, kékcinke
,és egy szür}e tol1azatü, fekete fejí1 cinkepár.

Á terttett asztalt felkereste a pintyőkéknck egész
:§Of08€l pár csuszka és egy hÍnrlrarkály,

Az elmult tólen minte$y métermázsa tökmagot etetteln
{el a hasztros ínadarakkal s emellett még nem hiányzott
madaraim asztaláról a tengeridara és a köles sem.

Kis vendégeím vlselkedését * ae emeleti ablakomban
elhelyezett etető}n körül, * szokásait mcgfigyeltem s
megfigyelésern érdekes ereclmónlT e veaetett.

§gy ílyen rnegíigyelést mondok el a tarkaharkályrót,
Egy alkalommal elfogyott etetómbőt a tökmag. Hir-

telen nem tüdtam magamon, no, meg kls éhezőimon má§,
ként segíteni, mint tengeridarát helyeztem az etetőbe.

§klior jetcnt rneg eldször a tarkaharkály.
Lehet, hogy a nagyszám{t verébsereg, amely a tengeri-

darát ellepte, hlvta fel_ a figyelmét a terített asztalra.
A köieli fáról jött. Óvatosarr az ablakpárkányra szállt.

Majd tőbb klsebb ugrás után ble*lmatlanul az etetőre
repült, Fejét jobbra-balra tnozgatta. Tekíntgetett fel s le.
Miután kltapasztalta, ho§y veseedelem neln fenyeget,
nagy csodálkoeásomra a tengeri<lara ebédeléséhez kezdett.

Jól echetett neki; amlt abból sejtek, hogy a vele együt-
tesen ebédeló verebeket több ízben tendre utasítani igye-
kezett s mlntha csak mondotta volna:

*- Neketn ls hagyJatok l
Csőrével lrol az egyilt, hol a másik erőszakoskoelót

figyeltneztette a rnadárb€csületre. Egyre olyat koppantott,
hÓly a,megfenyített a közeli fán a megtépázoLt tallazatát"
alig tudta rendbehozni.

Figyeltern harkályonrat. Csórét teleszedte tengeri-
<larávaÍ's mohón megótte. Végre jóllakott. Elrepült.

A közeli faágon jobbról-balról megtörölte csőrót.
Megrázta seárnyait. I.íyujtózkodott s mintha csak meg-
elégedésének adott volna kifejezést :

- Hej, de jóllaktam ! Igy csak kltelelek valahogy.
Ezen egy eset után már többet nem is számítottam

harkályom látogatására. Azt gondoltarn, hogy csak a
véletlen műve volt az egésn. Tóvetltem. Még aznap vissza-
tórt. Jött megint : óvato§an, íigyelmesen s talán csak
az nyugtalanítliatta, hogy az etető körül hián_vzott a veréb-
sere!. Perse€, Inert az 

'etetőben már tökmag volt t Talán
csapclát sejtett l

* Gyantts,. gyan(rs. . . mlntha mondta volna.
Végró rászálil az etet6re. Csőrét többször a tökmag

közé toita, tle klvenni egyet sem mert. Elrepitlt. A üinkék
meg ezalatt szorgalmasán hordták a tökmagot. No, pa

rregint bátorságot adott a harkályomnak. Visseatért.
Nem olyan bátran, mint a cinkék, most is félón, óvatosan,
de mái megízlelte a tökmagot, gondolván:

_. Ha nektek nem árt, talán nekern sem.

A közeli fán költötte el a tökmag-vacsoráját. De
hogyan ? A fa kérgébe szorította a tökmagot s m|ntha
csali pondró után kutatott volnan kopogtatta ki a kéreg
közül, * no meg aztáll a tökrnag-burokból ls, * az olajos
táplálékot.

Estelectett. Harkályomnak az olajos vacsora lragyon
ízlett. Vlsszatért s üjból tökmaggal távozott. Többször meg-
ismételte írtját, mld vé§re meiÓlégelte. Megtörölte csórét :

Hát mára elég volt l Hátha nem jut holnapri. . .

Aznap nem jött többet.
Azótá azonbirn mlrrdennap a déli és úélrttánl órákbarr

felkeresl etetőmet.
Már nern oly félénk, de még most is nagyon, de 1a§y!!

bizalmatlan. A'mtnt azonbnn megflgyeltem, tarkatollít
vendégemet nem elégíti ki a szíves vendéglátás, hapern
emelleit szorgalmasan kopogtatja a fák kérgeit i§, mintha
csak azt akarná tudatni: .' , *.A szlvességből adott kenyér mellé egy kls hús'is
kell. de ezt már rriegkeresert magam t
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UTAzÁ§l o§zTÁLY o }tÉN§Tr§cYlRoDA Flól(

üe*hlvó. A MagyarCserkészszóvetség
Ylll. kerülete 1936. évi jartuár hó Zl-én. vz-
sárnap d. e. 9 órakor tafija l(ec§keméten. a
városháza tanácstermélben évi tendes köz-
cyülését. Tátgysorozat: 1. Elnökí megnyító.
2. Fótitkárí Jelentés. e. Ve2etóti§zti jelentés.
d Fópénztáros jelentése és aa t934. éyl zár-
rzámadás bemutatása. §, A sdámvizssáló-
bizott§ág jelentése. 6. Az 193§" évi költsés-
retés ,elóteriosztése. 7. A megür,e§edett tiszt
régek betöltése, E, Itttézóbizotisásl tasok
rálasztáse. 9. lndltvá.ttyok. Ke§skemét, a
postabély,eszó kelte. ElnöksÉg. Esetleges indít-
váoyok a ,hözgyülés elótt két héttel lrá§ban
lyájtandók b'é a Korület Titkéri ttivataláhoe.
A csa§atok az alapszabályok ?. §, 13. és 1§.
tetja 5231i111 küldik mesblzottaikát. Közsyü-!r után tár§a§ebéd. EbédJegy 1.20 P, ltz
cüéden való tésavétel belelentését 18.is kér"
frit 1l óiakor a kerüloti helyisé§ben tiseti-

syülés. A tisztigyülésen ielvetendő problémák
éiózetes irásbeli beterjeszlését kérjük. Eluta,
zris l3.30 órától fosva }ghetséges.

ilestlvó. A ll{agyar Cserkészszövetsés V.
keriitetének 193ó február 2-án, d, e. l0 óra-
*or, Szegeden, a Városbáza közsyülési ter-
mében tartandó rendes évi közsyúlésére.
l'árgysorozat. 1. Etnöki megnyító. ?. Fő,
ti§ztyi§elók Jelenté§e. ts. A föpénztáros Jelen-
tése és az |938, zfuse;ámadás bemutatása. 4.
számvizssátóbi?oit§ás jelentése és a ielmen_
tés megadá§a. S. Az t936. évi kóltségelóirány-
zat bemutatása. 6. Részleges ti§ztújltá§ és
az inlézőbizottsági tasok választása. 7. lndir
ványok. Az esetleges itdltványok ,a közgyú-
lés 

-előtt négy héttel itásban nyújtandók be
a kerületi elnökséghez; A csapatok az alap-
szabályok 7. §. 13. és 15, pontja szerint kül-
dik mecblzottaikat. Elnökség.

Au§zttlrl áttrtvédónrptdr l93ólr8. Az auszt-

riai állatvédó esye§iilei §yönyörű állatvédó-
naptárt adott ki nasyok és kicsinyek számíra,
A naptír mégegyszet aklaora, mint a mi Oyer-
meknaptárunk és ára 1 schillins. Fójellese.
hocv telidesteli van szebbnél szebb ól:latképek-
ió['ntitv lanos eln&k írt bele beveeetést Az
állatvédótem a köemíveltség kÉrdése clmel,
hzatán az egyegület je te{tése következlk, majd
komoly értókeaés a zenéról az állatvitágban
és kéi állatíestőröl, ltásbarr é§ képekb€,il i§_

meriük meg itt a lainci fitadárvéaló li§etet é§

az egyestiiet írj lóotthon6t. §zakszerü uta,
sttásokat rrydjt még a naptár, áz állatok seitt-
dozásához. A képokrót pedis hiába beszé_
lünk, azokat látni kell.

Jón a i6l, llí;ylzx a vrtlrat E clfiren ér,
téke§ cikkei közöl:kolossy §ábor ,a Nemzeti
Ujsrlg novEmber 24:iki szímában a vadak
téli etetésértil.
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(utyák r nagyvdiorbrn. §rrk szó eslk
mo§t az ujságokban is, társasásokban is a
városi kutyatartásról. Vannak kutyabarátokÉs kutyaellenségek. A kutyabarátok között
azonban vannak olyanok, akik többet árta.
nak a kutyáknak, mint az ellen§égck. §ze.
sény állatkáknak bizony sokat kell szen-
vedniök a nagyvárosokban. zárthelyiségek,
póráz, szájkosár, lánc és mindeniéte- tilatom
kotlátozza szabadságukat. Ha kiviseik öket
sétálni, a{<kor is elrángatják őket. ha ismer-
J<edni akarnak, vagy valami lámpát vasy lát
meg akarnak tá,mogatni. Vannak házait is,
shova nem §aabad bei€nni a lá,brrkat. Nem
szabad ugatniok se. a dolgai,kai se végezhetik
el, _ P9{ig mennyire alka}mazkodnak szegé-
nyek, Némelyik már el is fclejti, hogy kutya.
szomszédunkban aem is mernek' usrtni, úrt
elcsltitják óket, pedis én örülök. ha hatlom
óket. Es értem, mikor,örülnek,' mikor yan
bajuk. tla vonltanak, tudgn, hogv nincsen
otthon §enki ge. ,tla ilyenkor becsönret valaki.
elh_altgatnak, yan két kis borzas feíér kutya
a_ tázunkban, ezek nern merndr a boltajtó§ól
eltávozni. Egy másik pedig csakis a kánális
Iáesa ,íölö{t végizi a dolsát, Tudiek ök, hosy
legnaryobb ellenség&k a házmester. áer ű
utcasöpró. Aztán vannak olyan csirkefósók,
okik.óvatlan pillanatban íeliúslák oket, lúéj
m§lyik§t éppen az a §zomély iydlirli, akh*
a _s,oqdjára.van blzva & 4i áriaüan á[aaóntöhi ki a bosszúját. tlogy a kutva ,hélveti
gyereket tarthatnának? Ezen a címen- az
összes kutyákat ki lebetne irtani. Akinek iószlve van, az szereü a syermeket ii ilE';
kutyát is. de egyiket se kényezteti et.

^ 
Rövld blrek Tlzezer kutyitulajdonos van

ebadóval hátralékban Budapesten. Ez nacv
v_eszélyt Jelent átlatvédetmi- szemponúói.--*1
Ujíundlandban 300.000 takoinik--iiOjiizer
fiutyá|a. van; a kormány masa§ kutyaedói
v_etett ki a ,kutyák tú,lságos etizaooiodása
ellen. - . lvlagyaí NoniuS-lovakat és putikat
§záilították Amerikába. tlamburgtól 

- 
New-yo.rkig |uxusgözösön teszlk me8 az utat a

drága. magyar állatok. .- A leninsrádi orvos-tali intézet udvarán ltutvas"oÉiói-itrrioitat
köve tkezö .íelírássa l ;,,M iriden 

-ltutia -lmieii:
n_e&, melyek kísérletek céljáiía ddták oda éle.luxet, bog_y_ .hoz2.^iáíullanak az emberi élet
meEno.sszabbításához és az emberi tgészsés
szolsálatához.'. -_ Szegedre ei tii. ta-voGái:

ról behajtott a véBfehajió §cy §hé§ elótt álló
tehenet. A szegény állat a túleróltetésbe bele-pu§ztult. A tehén sazdáia kártérít6st köve.
tel, de állatklnzásétt is meg kell büntetni a
tetteseket. _ Száz pengó káítér{té§re itélta blró szegeden e8y vadótt esy pompás
iuhászkutya lglövéséért. Az ango| bírósások
§zeplember hónapban l30 áltatklnzót ítéltekel _e?9!. köaül öten börtünbüntet{st &aptak,a többlek s.úlyog pónzbünteta§t. Beter§fiéldén
egy vendéglóst 3 íont pénzbünl€té§re lléltek.
mert egy kts rúkát olyan szílk ládikában ter-
tott, hogy az állat belepusrtü}l. _ A New-York
melletti orilfinben egy vándorclrkusz tistlse
sú.lyosan meg§ebestt€tt e§y elefóntoi. A iiacy
vérve§zteí}é8 miatt csak vérátömls§uté§sel
tudták a dÉga. obos állatot me8menteni.
Mind a két elefánt türelemmel álita kl a
mütótet.

Állattlnrúrol let|clenlérr. A küvetkczó lel-
{elcnté§t }nptuttk. ,,A most készüló tabáni park
{ölött mé8 most is tolynak földmunkák. 

-me-

lyeknél az ismert egylovas kubikos kocsik
müködnek. A kocsitok között van két fiatal
suhaflc, az egyik naga§. a másik alrcsonv
termetü, ezek állandóan kinozzók a kezükri
bJzott lovaket. tla a köz0nsér sorából vrla&i az
állat védelméfe kel, r lcskülönbözóbb 8otom-
baságokat ,kell zsebteváinla. Rendór ózen a
vidéken nincg ós 1,8y annak közöElépését nem
vehettem lsényb6. Bórmely ,külföldi városbau
az ilyen állatklnzókat megllncselnék. A oesti,közönsés csak bámészkodik. . . Ecy siem-
tanú.l' llát ínost mit csinálJunk ecy itvefl
fölFleatéssel? §e a tett€gek, so a lóÚglentó.
se ,a tanúk neve nincs benne. Nen volt oti
rendór? A lestözelebbi rendótszemet kell
ily€akoí me8keresni, vagy a rendótórszobán
beielenteni a dolgot. Mi se tehetünk márt.
mint hogy az illetékes rendór6rszobát felkér-jük a szi§or0 eller+örzésrg. A külfötddet szem-
ben sohase ócsátoliuk a mi kocsisainkat ésa mi közönsésüflket. A lincselés pedig n€m
orvossági állatkínzás el}en ernberkínzás.

Állrtvódelsn e ridlóban. Nyáry Andor két
szívrebató esetet adott eló nóvtmber §-én a
rádióban. Az egyik esy lóról szól, mety az
utcán ele§ett, lábÁt törte; a közörisós óedts
nevetett raltg, afirint Íel akart állni. de nemtudott. A másik töíténet e8y iazdátlan,lutyóról 

_szól, mely az lróhoz siesóoott, dé
ő nem vihette magához, meft tz ö házukban

nem szabsd kuty&t tartanl. Fölkapott a vil}e-
mosra.._és otlhosvta a szegény hajléktalan,
árvr állatot. De nem volt nyu.gta a szlvének;
helyei ketosett a seogény kócosnak - lgy
n€vezte el, _ talólt is jó gezdlt, aztán el
akarta vinnl oda az állatot, de a vasíti vá-gányok ,között találta elsízolvi. Föttotte
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magában. iosy nindls ittatvédó lo§z.
Ar U|.§onory cíinü uJsás november 24-iki

számAban Lenkei Antal arról ad hírt. horv
kaposvárott {llatvédó egyesület van iiakul&
ban, de van is rá szükség, fiert a batorüfia-kat lefelé lócó íej,el hotdJák .az utcán, Az
lt6 azl a reményét lejezi ,lti. hocv a Malvar
Cserk_ésrszövetsés, mint az Oriiásos Áliat-
védóEgyesület jogutóda" az, Éllatvéielem lel-
§rlíén tartóta lo lesz. Es ebben e reínénvé-
ben nom is fog csalódili cenki sern.

Hlronlzer lallctt etdteóie|nl e BüdloestlPl.ílltr ct3rlórz§rptt czóvl tábororrrí Ú.lránoló ,ünülpalyót. llatsónyi kálmín és
JrnalF József szlnrlarabJain kívtrl Mécs
László szavalókórusa, kodálv Intermezzótl
a lláry János sultb6l és Tamás.lJarta Pr,ibi-
riadó ctmü bobózata szerepelt. Á rr.vari iaúó-
rozási beszámotók köz0l tiuton ki Íell iríei-
nü$k a ?{ íőból álló §ztrilich 'ramis.ini nüii
kerékpáros és vlzi mozsótáborát. Á iinr'ri:
renczi zoltán parancsnok veretésével Budr-p€stíól - Bánbldá,n_Pannonhalrnán_Zlrcen*
Veszprémen _Nagyvíz§onyon{óizthJivéii*
Sllnegen-Nsgyceftken kitesztill eiúi"iit
lla8varóvárta. hot vlzre száltva Budaoestlc
z00 tm. utat. caónako,kon tettek mes.
__Fónykóptlllllllr r Nenrcti sriiöirtrn. lma8yar Amat6r Fényképezók Otszácos 3zö-
vetgé8e. 30 éves jubilÁris kiállttásíi decem-
pp.f..,qán, d. u. § órakor nyitotta mec, Áfilallna§on az egégz ország amrtótfényképé.
§uei íésztve§znek, ezért renOt tvüi éiiii-ei-n6k és t fill!Ágosnak lsérkerik. A rendezö-

A KuTYA, i|lNT Az EH3En §EG|TőJÉ
_,n. .§iJl[.if,*,]Uí,;rrr.", Bcttinbrn nlm llt rr rmbrr *oldurt. A rrrrrncrétlcn vrkok l:

iT_r:,lj;§.e*§#i jifi#;,ríh:"üT j}T?[.,r,.tlr1,1nii.,Ílj,.1Tl^"ff:;,l,}E,!

tft.l ór nr;y ombrrrk
§er tn3crrl|ctck !
,Nl hív|itok, n. rd'ltok t

Hor{..r íjy rnrl.edhrok

sé8 crctkószek számári 20 filléres 
-iairú;-

nrényc3 _rG8yét bocsátott rendelkezésre. ametvs ti§€Jfés_zházban fiaptrató. (Budapest. Vl.
Sdndor"utcr ó.)

Lav§f,le

A rrnGHf,n lololtdágylr
kép€iköíyvBiben hhdotott pólytzetfe boóF
k€zett aövalübrd le8lobb p{lyamurrkAk
elapjáü egy.€§y doboz crokotódét e követ

A pótyamun}rtk mtnden bó 21.18 }ütdendól bo

a DnEHGlt tloLolld6gylr
Budapcrt, X. sort§llók U. címta,
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1 MINDENKI §ZEREaHET önömer
Közeledik a karácsony. A Magyar Cserkész kettős karácsonyi számot ad. Segíteni akarjuk

mindegyik olvasónkat, hogy ezidei karácsonyest alkalmából tudjon másnak örömet szerezni. §zért
sok kicsi s nagy ügyességét gyüjtöttünk össze, mellyel kicsit és nagyot egyaránt megörvendeztethetünk.

Ne feledd,
rnindenki szerezhet örömet,

ha akar t

HlREK
ii,]i];:i§-,*:+;§*i:ai_T=§§mffi §iff.,iiq§§ffi3§,..t3.iiiili_{1i

Kellemes és bensőséges kará-
csonyi ünnepeket és boldog újévet
kíván mlnden olvasójának a

MAGYAR CSERKÉSZ
A na8ykőrö§l 866. §zámú Bezerédy-cser-

kégzcsaprt november hó 24-én, vasárnap
délután 5 órai kezdettel ismét ,megrendezte
az előző években is már a társadalom min-
den részéből nagy érdeklödéssel kísért vetl-
tcttképes nópmíivelési cserkészdélutánját a
Konstantin-iskolában levő csapatotthonában.
A fenti időponttól kezdve, az ószi és téli hó-
napokban a cser,készek minden vasárnap
délután értékes és nívós előadásokat tarta-
nak. A csapat újonnan alakult cserkésLzene-
kara most mutat-kozott be elöször nagy sikert
aratva. A cserkészek a betolyíl ti§zta jövc-
dclnret jótékonycélra lordítják.

A veszprém| 204. sz. §zetrt László cserkész-
c§aprt 18 tagja a közeli Matkó laluban cser-
készszeríi, de ma§yE=f- vonatkozásíi regős
tábortüzet rendezett, amelyen a falu íiatal-
sága és közönsége nagy számmal jelent meg.
A tábortüz sikerét mütatja, hogy az esti
órákban az összegyü|t nagy közönség együtt
énekelte a barátsásába fogadott csapattal a
magyaí nótákat. Búcsúzásnál a közönség a
íiúkkal nagy kört a}kotott é§ te§tvéíies kéz-
fosással n ondta el a ;,tliszekesv"-et és kí-
vánt ,,Jó munkát". Az otthonban már nagy-
ban folyik a munka, ho$y a használatlan
iírtókokat meciavitsák és ezt vigyék a szere-
tet iegy6ben karácsonyi ajándékul a falu
szegény gyermekeinek.

Ügyeljen e bélyegzőre a paszta

A szombathelyl 48. Ráhóczl cgerkészcsepatórsi portyázást rendezett. Az őrsök,
olyan helyeket kerestek fel, melyet cser-
készek kevésbbé, vagy egyáltalán írern
látogattak. A cserkésztudás sy.akorlati alkal-
mazásár| és bővítésére tág tér nyílott. Az
órsök legnasyobb része este indult, s így
alkalmuk volt csillagvizsgálásra és a csilla-
gok szerinti táiékozódásra, Másnap is syö-
nyörü idó volt, ezt is telje§ mértékben ki-
használhatták az órsök. Esyikük talajvizsgá-
latot tartott, volt melyik tollat gyűjtött, vagy
az erdő fái között gyarapltotta ismereteit.
Az elsősesélynyúitást, a tűz]hely készítést,
a ,főzéstr a ínor§ét, a magasság- és távtllság-
mórést minden őrs gyakorolta. A meglátoga-
tott lalu apraja-na8yja kiment a tábortüzek-
hez. Elmókázlak, énekeltek a fiúk a kedves
bácsilaka! és nénikkel, ját§zottak a gyerek,ek-
kel, érdeklődtek a falvak törtéilete és neve-
zetességei iránt. Melimutatták, hocy ha
vi§ak vagyunk is, tudurrk lelkesedni a tlazáért,
de nemcsak lelkesedünk, hanem dolgrlzunk is
érte.

A l,engyelorszúgban |árt pócsl r.mrkészek
nagyszerűen slkerült beszámolóünnepélyt
rendeztek a cisztercick gimnáziumárrak nrost
épült gvönyörű dlsztermében. A ternret tel-
je§en megtöltó közöuség az ünrrepély dlj-
mentes . helyjegyeit előre szétkapkodta.
Bartók Egyed dr, ker, _ügyv. elnök meg-
nyitóbeszéde, Vókáuyi Arpád ker. vezető-
ti§zt vetítettkéoes előadása. a soalában is
rendklvü népsierű Üsd Ubul és 

-Verj Elek
beszámolója és a tábori éIet egyes epizód-
jainak színpadl felelevenitése voltak a ki-
emelkedóbb műsorszámok. Nagy slkere volt
a büffének is (Buffet a ,,Bujdósó Lcngyel-

l. A hrtalmag b.nk yezérlpz3etóia íontos 02-
leti rlttr előtt re33cl bemegy hlietaHba. A benk
éijeli portára a3gódó erccal slet eléje és a követ-
kezóket ad|l el6:

,,l3azgató rtr, ez éi|el szörn|ü álmom volt.
A vonat, mcllyel uozni rker klsiklik és l3ezgató
úr szercnoétlenül |ár. Hr az élete kedves ne
utazék me délrl6tt !"

Az ljel3aó elclnte nrm tö?6dött a különör
ióclatal, dc k&6bb métls íDntolóre V.ftG 1 dol-
got ér oak r déludnl yonrttel ut to$ el.

Mfunep ez u|sátokbrn öles haribokon olverte
1 hírt: e re3lell vonat crakulyan klsiklott, arl-
rnos hllott, srllyor rebesult ér rr r kocsi melyre
iegye lrólt volnt tel|esen ö3tzGtört.

Aronn{l maglhoz híyált . portrbt, |utelmul
l0.0O0 P-t rdott neki, de cayútal íelmondott és
azonnall hatlllyal ?lboctátottr óll&{ból.

Veiton mlért kellctt l portárt rlbooátenll
Az i3ez3rtónak ugytnla ltats volt, rmlkor a por-
ést clbocsátotte !

, 2. P€tl rrílyr 19 kg dr l retlt srllyánek fcll.
Mennylt nybri t§h|t Petl öslrbsen ?

.a!l.- .}ö túar-l-.r-t-}. lrr1 r}'_rlr r lo .. rr

Kl TUD EZEKRE FELEINI?

U'gWdfurb,
ViW

hez", tlégtulajdonos a 4T. PCF cserkész-
csapat), ahol igazárr volt tnindett, amit szem-
szái mefikívánt. A tortákon cscrkÉszliliom
ékeskedctt (csokoládt!bóI, cukorból, blrs-
almasajtból) s a prlpozvásl megrakott tálak
felett ilverl feliratok dkeskedtek: Spala-
íalat, Piliea-tészta, I{árpáti mcdvetalp stb.
Az ünncpélv liszta jtivedelmét a przemysli
honvédsliol< karbantartására és it hollandiai
jamboree céljaira íorclitják.

Emlékalbum a svéd rovertdborról. Az an-
{ol c§erké§ztanács közli, hrrgy a svédországi
rovertáborral kapcsolato§ emlékalbum dccem-
ber vésén fog megje!enrri, A 64 oldalas al-
bumban 250 kép lesz. Ára 5 svéd korona.
Mesrendelést a pénz esyideiű megküldése
rnellett. vaxy utánvéttel a köveikcző clmre
kell küldeni: scout centrum Rottning oatam
90. Stockholnr.

Lz Emerlcane Sycanbrle Coíparatió|a
fónyképkiállítást rendez ianuár l0--?0-ig a
bud,ai katolikus kór he|yiségeiben. Nevezési
díj képenként ,50 íi!lér, A képek a kirillítást
rendező egyesület birtokába ilennck át. ila-
táridö: december 31.

LGe3ctt r hó, vár az lgloo. Ne íeled-
kezz el a Magyar Crerkétz hógunyhó pályá-
latáról. Rérzleteket közölt a november elseiei
srám. Pályázatl díi 50 peng6.

,í, Az llzlrtember srlbrdrí3re uhtik d§ nét-
hltyl. otthon, hogy a lcvéllód{l{be bcdobott pol-
tá3 nrponkant 3ondosan rrcdiék kl ér küld|ék
uttnr, Elmúllk e8y nept két nep, dr portl csek
n.m iön. Vójre pár nap utln lövelct kep, melyben
hArvlretőn6|e tudat|r, holy r l:vélldda kulcr{t
nrm tel{l|tk. Yelósrín§lr3 clvltte mejdvel r í3y a
portlt nom tud|dk klvennl ér utlnak0ldeni. Azón_
nrl le0l ár mö8írl., hoty l lev{l|áde kulcra rt író_
erztal brl íolr8 nyltott flókitbrn caésren el6l van
ér mort mlr lirn yar|. r loveleklt.

A levclck tonben czotln sem |öttek. Vaijon
mlért nrm ?

:'l

Válrrrok r 60. olde|on.

felÜletén. 3. A képcn 5 párhuzrmos 37uírrrólrt.l{tunk

lgy bélyegr"ii- riin", paszta tjlT,illji*"SiiTii!§ !T:',íl::: ;i','i'j§;
neú iálik ragadó§aá. Iil*i.tz ötlyuía cgyikétrem rzabadmclmQr_

,.fu YIYYY!úYrtJ.Yttíúút-r-íYlrrrtítr ltt! tllt!!llll'!lllltüUÚltatattttít!Y!!U.tYY-Vvvrr

ányll
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Titltts rfiülóslitnbní íefrgilgm í§l! TE§l TE§!ER
A nap már valahol a föltl xtásik fel€n ragyogott,

A söt6t utcákon munkából hszafelé siotó emberek.
§étaközben íi.gyeltem a homokbuckás külvárost" Az

apró házacskák ablakaiból gyér világosság szűrődött ki
a hepehupás gyalogjáróra.

Az egyik íqbódó rnellett elhaladva, kénytelen voltam
megállni, l:rcrt bcntről morze-jelek szakadozott hangfosz-
lányai ütötték ríreg a fülemet;

*-- Mi lehct itt ? "* gondoltarn. .*- .Bemegyek, akárnri
van bcnt, érdckcl !

Kopogásomra löbberr az ajtóltoz rohqntak és vatami
iárla-íélót lrírztak el, anti -*- úgylátszik --- az ajtó eltor-
laszolására szolgált,

Átprósettenr ma§am a szük nyílásü korhadt ajtórr s
egy csomó megrémült 4rc{r gyerrrrekkel álltan szemben,
aki}t kérdőleg *ézt,ek rám. }íegnyngtattam őket, hogy ne
téljerrek, rrenr akarok étr semmi ro§§zat. Kérdésemre a
legidősebb fiü (lehetctt irgy tizenlrat éves} válaszolt:

*-. Saerelő-tanonc vagyok egy éve, én csináltam a
ráeliót, amit itt tetszik látrri, rneg a morze-kopcgtatót.

Ag asztalu} szolgáló iíidán lneg is pillantottam a hang-
szórírval fe]szerelt cletektorost és az útött-kopott morze-
gépet. lninclen!óle apró-cst:prő rádióalkatrészek közótt.

--- }Iiért utlnr tanttltolt otthon ? .- kérdeztenr tőlük"
-- Mr:rt t-.z a Ini szcrtártlrrk ús itt nl,ugodtabtlan tantrl-

lratunli ós netrt zavar senki.
-* Íjs hió ez a sokíéle szerkezet ? * - laggatonr toválib

r,kct.
*- ;l rni*.nk ! Itlt gyüjtjillt össze, hog_y esténkónt

ianrrljtlr|i Pisla vexetésóvel ! ** jeientett.e a }egkiselrbii;.
Kórd§ifi}rc tovább folytatták a félbeszakíLot l rnrrrzézási.

í3izolry tneglepctt ezeknek a fiüknak a tutlása, olyalr gyorsan
iopo6olt a kis góir, hogy aiig tudtanr őket követni. {Még jó,
ilogy előző nap átisrrréteitein a betűket")

--- .}íonnót tanultatok nrtlg i}vetr jól kclpogni ? -*
lérdelz,enr.

* ]\{i kérenr, cserkészck akartrnk lerrni. Pis|a baráij*
"-. cserliósz és oivasttrk 1 liölcsönkapott Magyar Cserkésa*
ren, ho§!- rrirrclen cserktiszneli kell tudni rnorzézni, Mi
:ehát meg{ogarituk, lrog_v ntegl,*,nulunli ós cseriiészek leszúnk
:::ild a nó§yen.

Ajanljuk a c§erkészeknek és

hozzálartozóiknak a megbízhaló

ffirfiOIílI§ És t|ailDOR

cégel (Budapesí, V. kerülel,
Deák Ferenc ulca íó-18},
ahol ióminőségű magyar és

ER§DÉTI ANGOL §zovETEKET
*s

kapha*nak a cserkészek rászére

lqulon megállapífoft áralson

LEtKovlT§ És VÁNDOR cég a
CserkészszövetséE hivatalos §uállitója.

}!lbricsűztam. Hazatelé nrenet elgondoltanr, hogy}ru,
ezek csakugyan beiépnek valamelyik csapa.tba ós intlrt{-
nak a l1,Iagyar Cselkósz ínoru e-\rer§enyén. biztos*n nteg-
n;-erik azt.

'fli kénrvelnreske cserlcdszek ! .Tó legz, ha nrcgszoritjá|tik
azt a dcréksz"Ijjal | .Fclrltns /t§rl.

gÉrÉsÁRuKAT

A íőcserkész úr őméitósága 1935
novernber l4-én a következőket

részesítette siícséretben :
Itanzélg Jtttő 1il§. 57.. csapatbeli

i:rkészc§alpattigzl.ct csónakkal l,alri
": . nt tisérl,

Kout\cs Jórse { ',}07. §z. csapatbeii
, .rkészt vlebíílmcrrtós*ri.
JItlrlont|g Súnúor 1;j§. sz. csripalbeli

-rvezetiit csíxaklial való nentésért.
1Iárton,tIg {.clos 158, sz. <,sapalbcli

.':i,ezetőt csónakkal val(l trtt:ntúsórt.
T,jíh Bé.lü S1,6. sz. csapaLbtrli r,sc;,

, ::;r elsfi segélyny{rjtásért.

kitüntetett életmentök
ü. :6-1. §z. cserkészc*apat ta§tainak €§ete
. ::,ip3t dömsiitli iáborában, :l Duna pilrt-

:.:::tűzi píóbái tartOttak a iiúk, rrmidőn'. .r i{étsé§b§e§eit §e§él},kiáitásokal hal-_1 Erre a csarrai valarnennyi ta§ja i3
i , : :in},iib;r, illetíjleg a tábor előtti kis,:]. iut3t!, ahonnan körülbclül l0*1§"l :- :ái,ois;igban es}, csirnakban két két-
li]:!.::en kiíritozt) riiit látt*k, tkik nírdas
] !" .;:,i{i'díj íuidoklór:a nliltattek. A cser-

,, ;-:zrcdobtá,k k&jakjukat. trneh,ben

ü:,ürki Kíiroly evezcií a íultick}ó ieid. mí§
Boross Károly, Pánczól 0yulir és Láns Cyulí!
úszva iíyekezigk a íuldchlót elórni, akit ha-
tnar3sií1 sikerillt is lreemelní a kajakba és a
partra szállítani. A irrldCklti ;illítóiag beesett
l csó;r-rkból a vízbe és az életmtjntii cser-
készekni;k cstlp;in az utulsr] piliataiokban,
arnikcr az ill,ttö már csaknem tszméIr:iét
ves7t.tt9. sikerü|t a viabó[ himenteni,

Iíi. űróse Pál esete

[)it'lsgyiirben tdíténr, hoí!, e§r, iiatal ]eán:
r,ízért neni a kútbi;z és eho§},ki rk,rrrr a
Yizet a vederI-ri]] ilieni, me{;súsZoli éS ]
:iútbJ zuhani. Kiá]tczásárr ji:. Orils,l Pil j.:l-

rc,hant a kúthllz es aho§!,;t irrldokjú ieáliyi
rlei]áita. tétrrvízás iiélriil !cereszkedett lr

].:úl keleké;rek ián.á!,] és a iuldoklr1 1eányt
il,r:irál foir,;:.l ,,,izbő1 kiemc}te. ikkor má:,
li srú:nszé,jü:i is ott voltak, akik a iáncot
ie]húzra. nr]ndkettijjükcr :kiseslt.ttók.

lii. Tamáska Endr€ e§ete

Gcsz-ttly rnellett a Hernidl,}an iöbb cser^
kész iürdöti nté!y víztrett, ehol csak úszni
lebetctt, ketten úsztak lglelé, anrikor felülriij
jövíj kiáltozásra lettek íi§yelmesek. Erre ifj.'lamáska Endre meraiordult és viz eilen eröl-
tetett úszá§§ül e] is árte a fuldoklót. aki :{ör-
csösen kapaszkod<ltt 'lamáska nyakába. Ta-
máska azonban a parira való úsei'rst r.ír.
alatt tettü meg ve|c ís ij{y a fLllduklti kóny"
telen volt őt elenrerlni.

Jakab László egete
A tiszaugi sir;rndcln kél höl§y tüt,diiii, Ar

ár lrescdi.rrta öke t a nélv vízbc, Az egyii{
igeil i!,enge úszó lévén. írrlcokolni kezdctl
és hertrtnszor clmeríjií. A sexélykiiiltrisoh r;r
.l;rkah L.'rszlr) li)l-i tli-i lt síl;rndon sr.aladv.r
a beltstt szí;rlr*lvérc drt, xoudolkrrzás né}itiii
t}ctl§fott t vizbe {s oűaúszr.rtt a nré!y vízberr
vergedíj tuldoklrihoz., akinek jobb hónaaljrr
alatt átnyúlvt, bal iel.siikarját klgta *s rixl,
vonszolia ki a partra.

Fáidalmas vesztesÉla trit n,iásía!ráti !lí().
:Z.:irnú SZeni lrnrr; csr;rk§szcsapatot. lr:itrtil-
r:rjiinak lnc{alapitója, Kováis l-í]j(is, :t

csapat TrúpszerÜ .,l'ajos bá"-ja tár,ueoil el lrl
dtök sorábt1l. Kér éyyf1 czclőtl iaíiL)it;i e§-
'küvőjét a 9§xpat meicg iinneplésr, kó;l*tí s
mosi fiatalcrn, 25 éves koríban hax..yil /rrvárt
alig e8yhetes hetc§sés után hitves*t ds kis
iitrcskáj;'rt. A7, örcikkd mosolytaú. jókcd4tvti
vezető,léi és iltrírijiit mindcnkinek í}sullrtlírll
részvé|,: kiiz.!tette kisérte nyughelyórc J
csapat. ahoI Dévald Jtizsef mondott ltö*y,
nyekig nrlgható búesúszavnkat" í3éke pr;rlir;ri

Pílli Jóa§el, a vasasbiinyate}epi ?7|i. szálni:
,,'|'ul!tl" cserkészcsapat örescsorkósz*, htlsl.,
s;as szenvgdés után. élete virár:.iálrarr. ?tr
évcs korálran, 1935 no\.embe, 25-élr rr:§§ei 7
ór.rkor elkii!iil.óíl 5,1tftltei köréből az iirilk
hlzjrb;r.
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Tt tl, t8, 19 éveoel . . . ! :

Az iskolából az éIetbe sodródó testvérek, kik eddig
hüek tudtatok naradni az érclillomhoz, tudjátok-e, hogy
most következik a tűzpróbátok, mert harnamsan ti ls
ószlelitek maJd az életóceán rombolni akaró hullámlöké§eit,
Remólem a szürke, seszlnű élethullárrok nem málasztanak
szét benneteket, hiszen olyan kevés oázissziget emelkedik
ki ebböt a hatalmas emberóceánbó,l.

Azért testvér, te magyar ércliliomlovag a tílzpróbát
kiálld l Hiszen oly kevesen vagyunk, szüksésiig},,v1r:í"t,

A világ legmagarabb hídja
A világ legmagasabb hídJa San Franclsko kikötó-

bejáratát, az u. n. ,,Aranykapu"-t fogja áthídalni. A híd
most épül, mint függóhíd, két 220 és 250 méter maga§
torony között kifeszítve. A tartókötelek több, mlnt 2 km
hosszúak és 900 mm átmérójűek lesznek. Mlndegyik kötél
21,572 szál acéldrótból áll. Egy ilyen drótkötél súlya több,
mint 11.000 tonna. A hídba kb. 100.000 tonna sírly(t acólt
építenek be. A htd fölépítése kb. 32 mlllió aranydollfuba
kerül és négy év alatt készül el. t937-ben nyltJák meg.

nH érdeklődik az o§ztrák cssrkészek
élete iránt és

nH német n}relvi§meretét tökélete§íteni
akar|a, fizessen elő és olva§§a a

,,LIOtRffllIR"
című lapot, m€ly az
o§ztrák Szent György cserkészek lapla

Címük l Wicn, l, Ebcndorferstrasse ó.

Évente 12 füzet. Etőf|zetésl díJ P 3§0

Dí|talan muíaívány§tám.

üzEN Az M, cs.
Advent van

Nemcsak a katholllusol, tt[em al qgésr,
tergsrtónygég megemlókezlk llyenkor a
|(rlrrtu§t váró óvezredgkföl. lllr, aulkor az
ólet soh nehézsó8e ég rzononl ó|da|a közt,
tl8p.66p utín váres báborúr btreket olve.
sunk ós neu úud|uk, mlt hoz rínk lt a tövö,
meglnt solrszor lky hlcezük. hogy meatze
van tölülk Krtlztur, r Béke Fgtedetnre. l(ót.
§zer€gen átóuilt tehát az advent lóvárgáglt
ez gllövendő Üdvözltö lián. Advertl otvrp
minyul éreltebb cserlórzekrcl rgm e|ánl.
hatunk lobbet. Dlnt §lk S{ndor ,,Advent"
clnü gzavatótórugát. Elolvaln|, rokuor úlrr
elövennl ér átélnl, n88y élmólyt ad. Móc
uagyobb lcnne azonban r hatá3r, tl roveret,
va3y öre8crerkéazek elöadnál nlnél több.íelá A mogrzokott, sablonog karúcsonyl
ü{iroro§ glördásot blyett valamt egészen
nagysrab&ú, úl esemónyt lelentene *n|n-

d€nütt. A §zegedl Flatalok Müvószctl (ol.
l6gluma rnort, adia kl Eudav György ía-
met§rot€lvel. Árg l P-

Ezrodszgt. A boküldött cikke,lakel nem a
kiadóhivatal foslalkozik, hanem a szerkesz-
tósés! Hagylátok margót a papír szélén és
csak az egyik oldalára lrjatoírl §serkészek!
Cserkészek! Olyan nehéz ezt megjegyezni?

§zakács Mlklós. két képedet megkaptuk,
a,lkalmila,§ igyekszünk íelhasználni. - Al.s|
tlscsertészel. Ez azlán isen. Tavaly csak
ecy példányban járt a M. Cs., most mind a
kilenceteknok. Crlzybá. Otr, jal. eddis mind-
két levelcdért alaposan megportóztak, - Á.J- §zgggd. Kögzöniük-a cikket, de nem ta-

purrkba való. Áttettuk a Vezet{* Lapjához,
de félő, hogy ezideire elkéstél vele. -üárlalay J. Mindis öíömmel vesaem leve,
leid, ha jfiniusban nem jótt rl válasz, az
csok az évtátás köíüli munkatoílódá§ miatt
lehetett.

Br. F. I. Köszönlük, jönni fog. * Locö. A
pályázat beérkezett, de a határidó már el-
mult.

§z. Józtol Örömmol közólnóm versedet, ha
olyan jó volna, mint amilyet szépen lelrtad.
De akisversbetegt Nézd: ideírom a §zótagok
számát soronként: 6-7-1l*7, +T-4,
Igy nemigen lohet veí§et irnil - lG O.bót
Endre. A mesélö fákról szóló clkkedot a kö-
zölhetók közé soroztuk. De Bandll o pacsitta
nem fán tészkell És ha nyomdába szánod az
lrósodat, akkor használd a szokásos lrásjele-
ket (,kettőspont, idézójol stb.). * Cs. T.
Bajos dolog ezekk€l a múíordltásokkall Az
eredeti vers is homályos-borongós lehetett,
de a fordításból éppenséssel nem lehot kihá-
moznl, hogy mi történt? A masyar lélektöl
olyan messze van e7 az óceános jelenet!
Nem érzed ezt? * órvónykgrerö. Nagyon
jó. eredeti gondolatl kár, ,hogy a vets még
syönge. lsen erölteded még a rímolrot. --
Karczag Foronc, Pócs. Ügyes írás, csak pici.
Igaz: az óriáskísyókat §e szefetiük, de ez
már túlságosan ,kurta. Novellának meg éppen-
ségcel nem novella, fiiszen nem történik
benne semmi, fíosszabb elbeszéléshez igen
a}kalmas színező epizód lehetne. - l(erev-
tényl Józsel. Ez a kis versed is a közölbetók
közé keriilt. szép lrrisodat külön megdícsér-
jük. - B. Z- Su€tdl. A Tábonúz, kúlönösen
a második versszata igen gyönge. Elolvastad
vaijon kritikus lüllel, hangosan? Aügba! -kilrselbrcb lrtván Lehetóleg mindegyü
írásod sorra *erül. Köszöniük!

§. J- Györ. Més a cikket ,klséró le-
veledre sem trtad ki a nevedetl lgv aztán
kénytelenek voltunk lrásodat olvasatlanul
félretenni. - B. L., (őrötladány. Mosta,ni
verseid amolyan magadnak valók! Egyéni
emlékek, de a közösségnek nem mondana,k
semmi lijat. Alexandrinussal nehéz lirát ítni!
És més ennél^is sántkál a ritmusod. - l{ag.
ner Lúgzló. Érdekes leírásodat alkalomadtán
lehozzu.!. llyen fiús írás, és élmény keli ne-
künkl Üdv! - Gy. il., Eaztergom.-Komolyan
úsy véled, hogy versikéd hasonlll azokhoz,
amelyek lapunkban me-gjelenne'k? fliszen ha

_ a magyaí tanór úrnak megmutatnád, volna
mit hallanod. flelyesírás, szótagszám. rímek -illi! tlogy.a külalakról ne is szóljunk.

§aurmry Ernö, J{mbor Lalot és B6la. Kó-
zöliétek ponto§ ctmeket a §zerkesztóségsel!

Lillomor
késziesebb
P.n8Ő.
ható:

lőgom! e l68c§er.
dék l Ara csak l
1.20 pengő). Kap. .

kérznél,
Károly öregcser-
t, Xl, Horthy M.

út ?8, udvarban balra.
Az úlpesti Bólyeg8yű|tót §lrbta decgmber

28-29 }'őzt |gon tenubá8or orezágos klilllí.
tá§t rgndez. §rertó9zbólyescyüttők, alrllt
t€bctllr aézz§* msg. Érdekledöknót a klúlll.
tá3 rslderősóge (Ulpcrt, Ertel.u. 26| ulve.
rel l§U lrnerleüöt. Belópödll {0 n|rcíi r
tery lellogotlt 98y rcrorlt P{zmány.bólyos
vrlrrlrürára ktlutd rz t§-ór vlllruoson lotot.
lc.tilat Utpelt3! e De{t.utcánál. A kláUl-
tft r §zoclt|lpolttltrl lntózct pltotúlaban vm.
(U8yffilaú vrn e 33. tr. §.. c3. otthonr lgJ

A haruicsony az fuöm ünnepa Ha níncs ís ilobogő píros sziuetn,
én ís öúilőh, hogy- mósiéléues líll&ds életmt utdn - odaailó hűségühért, -
meg tu,dgm ajdndékozni hedues Elöftzetöimet és Oluasőímafl Fo§adidh e
szerény hís ajtíndéhot szerctettel az Olvasóí fudnt míntüg hűsége§, h,edues
lapiuhtőI, a MAGyAR csrnx Ész-től.

A MaByar G3erkétzszöveb{8 Hlvatator Lapra. Elóllzetésl á!e €ay éwe 3 pen8ö. aBdy egyrrelrr küldendÓ.be. _E8Yet.lá_m. {la
31.4tt. §zerterrt6ió8a. Hadóhlvatoli Budapcrt, u,rlFÉl"Till§,ll 

&9;u"áiilf,li..íl§z6tketztórórt 
é§ l.ladárért lolelÓr:
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kedues ocsíhe !
Büszkén ujsdgalod. oílhott, hogg a cserkésrüjruétryekket

|oglalkoztalok az őrsi ggűlé.scn. Büszke uagg rá, hogg te már
tudod ls mínd. a lizet.

Rendben oan Öcsike. ÖúIök neki. De aajjon azt is tudod,
hogg níre ió a cserkésztöruéng ?

Fureso kérdés. Eddig nem gondolttil rd -* mondod.
Akkor Öcsike clmond,am neked azl, hog11 mí lwggan llíttuk

ggülésünkön.
Mi q cserkésztöruéng ? Azt rögtön ldttuk, íwgy mds mint

dltakiban u löruéngek. Nem rendelkezik. Nem parancml. Nem
tilt. Eggszerűen megdllapítja, hogg: a cserkész llgen és ilgen.

Minek is lehet hdt ezt nevezni ? Szabálu ? Nem.
Cguszi szetlnt: A cserkészet jelzőte. Ez múr közelebb uan a

ualósúghoz. b'eti szerint U tmutató,
Átltuttk csak meg és nézzük ezt u meghatdrozúst köze-

lebbről.
Ha egg ismerctlen uúrcsba mé§z, aagg egg heggcst7csra,,

ahol még nem Jdrtdl, tlgge keresed az utal, ami od.aaezet.
Ha meglaldllad, akkor nagaon vigqlázol, hogy le ne térJ róla,
mert akkor nem érsz célhoz. Yagg próbdltdl ismeretlen etdőbe
menni ? Ugge lúítad menngire szükség Dan lérképre, amí utdn
igazodt. Tapaszl,altad merutgire üggclni kell az útjelzésekre?

A csetkószel célta a mtnóI tökéletesebb ember, q minél
lökéletesebb Jellem, Hogg eljuthass ehhez a céIhoz, a c s e t k é -
s z e t ú t j d t keII megiórnod. Itt ís el lehet téaední, mús írángba
ketüIní, sokkal inkább, mínt a leguadabb őserdőben. So/ckal
iobban szükséged aan tehdl útmulatóra, tér-
képre, írdngtelzőre.

EE az útmutató a tlz cserkés:töraéng. I|Iegmutatia a hell1es
ulal, atnelgen haladnod kell, Iolgton előre, hogg cél-
hoz érhess, Öu ratllt b{tlgtid.

@IpII@IN,RA D lo T

? ?

,{ rendes bólyr;$1yüjtii csak rcndes tlélye.
i.i tart meg, ezért a használt trélyegek hát-
_rp;áról le kell mosni més a sumit ii, majr!
l_ bélyeget meg kell szárítani és lepréselni.
19gy ezt miképpen kell i:sinálni, ezi a Ma-
r-i'ar Q5glft§52 már megirta.

A hélyegeket, ha sok van belőlük, rendhent:]l tartnrri, Akinek bélyesei szanaszét van-:,rx, az r rendetlenségben scrlra sem tudjJ;:tkat megőrlzni és gyüjteményét sem tudja
;1,arapítani. A bélycssyüjtés lelke a rend.1í: nem tudja azt bélyesei közl mectartani.
í_]:a sem fos tudni gyüjternényében örömet:rlálni. A cserkészeknek a rendszeretetrót::n kell azonban sokat beszélni, inkább lás-;:k meg, hogyalt lehet iól és olcsón megíe-
§ elrnezni bélyeskésztetünket.

{mikor a mosott bélyegeink szépen meg-irj:adtak. akkor először is orszásonként kü-
l:mvá|asztjuk azokat. A legtöbb bélYegen-L:l van lz otszág neve, példíul Poste
:=_It;e. Replublique Francaisc, France (Fran-
:-t-:szág), vaBy Deutsches Reich (NÉmet-
:l:i"leiom) §tb, Ezeket a lellrásokat-hamar
n*g tudjuk tanulni. Nehozebb a rlolgunk, hai l'*]:rat nem laiin betíikből áll; lggsyakrab-:;_l a cyril betükkel . találkozunk (bolsar,
:,::rz, §zerb bélyeseken), a ten8erentúll és.t :éBi lörök bélyegeken sokszor a felírást
rs_nek is nézhctjük. Ritkán olyan bélyerekr c5íordulhatnak, amelyeken semmi feIírás
!lt!|.,c€tr. lta nem tudjuk meghatározni a bé-

lyeg országát. ncm segit más, minthogv ná_
lunk okosabb bélyesismeróhöz fordulunk és
ót kérdezzük meg,

Lz, országonként elrendezett bélyegeket
azután osztályozzuk. §lóször aszerint, hogy
rnit is ábrázolnak; azután a névértékük see-
rint. A névérték (amiért azokat a po§ta áru-
sítja) rendesen rajta szokott lenni a bélye-
raen, néha azonban nem számjeg8yel, hanem
betüvel írják ki, Ismét meg fogjuk ianulni,
hogy one angolul l, duos spanyolul 2, dieci
rrlaszul l0, stb. lla nem tudjuk névértékiik
szerint osztályozni a bélyegeket, úgy szi-
nük szerint tesszük, Tudnunk kell azrmban,
hogy egyszínü bélyegek is különbözöek le-
hetnek. ha a névériékük más. például van
zöldszínii magyat bélyeg, amely lehet 5 frl-
lére§, 50 filléres, l koronás, ?J{ koronás,
1í]0 koronás vagy l50 koronás is.

Amikor így osztályozzuk a bélyeseket, jó!
meg kell aézní azakat, íóle!í el kell olvasni
annak szövegét is. Például vannak egyíorrna
nlagyar bélyesek, amelyek közül az egyik
íajtán Ma§yar Kir, Posla áll, s a hozzá ie!-
iesen hasonló bélyegen pedig Magyar posta
(Kir. nélkül, a korrrmunizmus idején.)

ügyelni kell arra is, hosy van-e a bélye.
gen íelülnyomás, mert az megint ecy újiajta
bélyeget jelent. A ielülnyomást nem szabad
ö§§zetéve§zieni a lebélyeszéssel, mett a fe_
lűlnyomás a bélyegbez szoro§an hozzáiarto-
zik. míg a lebélyegzés ana szolgál. hog:y a
postát nc lehessen becsapni, A felülnygná-
sr,rkról késöbb még bóven lesz szó.Az osztá|yozás után mindenfajta bélyes-
ból a lecszebb példányt a gyüjtemérrybc tesz-
szük el, Ehhez azonban tudni lcell, hogy mi-
lyen a szép bétyeg. Annak a bétyegnek,
amit e lteszünk majd. elsósorban minden fo.
gának meg kell lennie; a po§ta néha olyan
bélyeget is ad ki, amelyiknek nincsen loga-
zata, ezeknél a fontos. hogy a kép kórül
mindeniitt egy kis szegély (,l" milliméter)
maradion me§, Nem szabad, hogy a bélyeg
piszkos legyen; papírcalatokat nem türünk;
tinta. vagy ceíuzanyom a bélyegen rrgyan-
csak rontja a szépséget, §zínes íoltok, vagy
idegen sztnek, amik a rossz mosírs kövelkez-

tében állnak elő, ugyancsak csrifsásai a bé-
Iyegnek. Esyes bélyegeken bctük, számok,
ielek vannak kilyukasztva, ezek sem alkal-
masak a §yüjtésre. hacsak a bélyeg nem
rendklvül ritka. Az természetes, hogy az u
tiélyeg, amelynek a széle csak egy picíkét
is beszakadt, teljesen éttéktelcn. De csúnyrr
az a hélyeg is. amelyet a po§tán agyonpe_
csételtek. lln lehct mindig olyan bélyeset
válasszunk a cyüitemény számára, ahol a
kép iörészei és lesalább az egyik értékszám
kifosástalanul látszik.

Mii csináliunk a szakadt és a nem szép
bélyegekkel? A lesjobb azokat eldobni, hosy
velük újból' soha se legyen dolgunk, IoeI-
használhatjuk azokat azonban iparmüvészeti
célokra. Erről késóbb lesz szó. Ha el is
tesszük ezeket a rokkant bélyeseket, telayük
űket egészen külön esy skatulyába és íriukrá nagy betűkkel: Seleites bélyesek. A hi-
bás bélyeget kijavitrrni s azzal maEunkat
vagy másokat becsaplti nemcsak cserkész-
szerütlcn, de törvényben is tiltott csatás.

Aeokat a bélyegeket, amelyeket nem he-
|yezünk el a cyüit€ményben, vagy amelyc-
kei nem dobtunk a selejtesek közzé, a csere
számára tesszük lélre, A cserebélyegek közt
is rendet kell tartani. Lesjobb a cserebélye-
geket országonként, vaEy ha egy ialtából
sok van, fajtánként levélborítékokban me§-
órizni. Jó errg a célra a hasznílt boríték is,
Lehetólelr egyforma nagyságú borítékokat
használjunk, Aki ne,rn tud borítékot szetezni.
könnyen készithet magának elhasznált iüzet-
lapokbót vagy egyéb paplrosból ö§§zehBjto-
gatás által olyan tokokat, ahonnét a bélye_
gek nem eshetnek ki és nem kevelednek írj-
ból össze, Ne felejtsük el az ilyen borltékra
felirni. milyen bélyeg van benne és azt is
írjuk rá, hogy C§ERE. A csereborítékokat
külön skatulyában tartjuk.

Ezek szerint bélyeseink a következő cso-
portokra ío8nak oszlani; 1, a gyűjtemény, ahol
mindenlajta bélyeeböl a legszebb példány-
tesszük el, 2. a c§€reanyag. ahol azokat a
bólyeseket tartjuk. amelyeket értékesíteni
akarunk és 3. a §eiejt, amelyben a gyüjtésrc
alkalmatlan bélyelaek vannak.

59



,|,

Ml Énprrnr
§aoktatás. A Hárshegyi Cserkészparkban,jó hóviszonyok idején, vasárnaponként egy-

egy Höktiszt ál! a kiránduló cserkészek ren-
delkezésére síoktatás céljából. Ha valamelyik
c§apat több tagja számáta szeíEtne §íoktatót
kérni, néhány ,nappal elór.e ielezze azt telet6-
non, vagy egy levelezólapon a tlárshegyi
cserkészpark parancsnokságának.

llll az osztrák cserkészutság clmo, hol, lehet
megrendelnl? (Kérdi: ]llárkus Pál, Esztergom.)_ Az osztrák cserkészek'lapja a ,,Lager-
ieuer". Mutatványszámot tehet kérni a kö-
vetkező címen: Wien, Ebendorfer §trasse 6.
Esy évi előfizetési ára 3,50 P. Előfizetéseket
a ,,{Jserkészbolt" is közvetít.

Kapbatók-e a Magyar Orerkégz Dü|t óyl
számal? (Kérdi: Arnstein Simon, Budapest.)
- Egyes számok més kaph6tók, vannak
azonban olya,n szómok, ,'amelyek kifogytak,
Ami neked ,hiányzik, thlán megkaphaió a
Cazdasílgi tlivatalban (Budapest, V., Nagy
Sándor-utca 6),

kapható-e a Jllllyar cesrlíécz mrrlt óvl
óvlolyam{nak bekötésl tábláta? (Kérdi: Arn-
,stein Tibor.) - A bekötési táblák clfosytak.
Már nem ,kaphatók.

Mlvel lehel liveget ragatzton!? (Kérdi:
Nagy E., Pécs.) - Olyan üvegrészeket, me-'|yek nincsenek magas höíoknak kitéve, ösz-
sueraga§zthatjuk 3 rész gyanta és l rész
virasz keverékével.

Az Aln8tör .lltozgólónyLégezök Egyesüle-
tére vonatkozó íolvllágosltások hol kapha.
tók? (Kérdi: Magyar József, apródpara,nc§-
nok.) * Az Amatőr Mozsóíényképeaők Egye-
sületénerk címe: Budapest, YlIí., Rákóczi-í,t
19, Ott megadna,k minden ttlvábbi felvilágo-
sítást.

Lesz-e a lövö évbon Nemzot| Nagytábor
magyaíor§zágon? lía lllagyarországon nen
lesz, bol legz küllöIdön? (Kérdi: Cserey
Oyörgy, l8.) ..- Minden nagyobb cserkész-
megmozdulásról, amit nálunk rendeznek, vagy
amelyiken magyar cserkészek résztvesznek,
idejében részletes tudó§ltá§t közöl a Ma§y.ar
cserkész. Ha tehát magyarl vagy magyar
cserkészek részvétetével küliöldön valami-
lyen nemzeti nagytábor lenne, amikor annak
végleges nervei kialakulnak, a Magyar Cser-
kész tájékoztatní íosja olvasóit.

lIa van már ecy küüöldt levelezöm, kaD-
hatnék-e mé8 o8y clmet? (Kérdi: Cserey
,Cyöícy, r8.) * Kérdéseddel fordulj a ,,Le-
velezési akciónkhoz" (Csgrkészház, V.,,Nasy
'§ándor-utca 6) a szükséges ie,lvitásosításokat,
az &i lev,e|ezö eímét ott megkaphatod,

lIogyan lohet keí6kpárt egysz€rű módofl
|ezárn! s me8óvnl az ulcán 8z elloDástól?
(Kérdi: Kiss Elemér rv.) - Mivel a haszná-
lato§ drótkötélzárak erösen rongálják a kc-
rékpár vázát, (lekoptatják a zománcot) a

drótkötelet egy elhasznált belső gumiba húz-
zuk be, igy nem rongálja a sép festését.

(erókpár elrattározóta téllre. A kerékpár
va§ alkatré§zeit rnegti§ztítá§ után tiszta ruhá_
val szárazra töröljük, majd zsirral (sárga
slicerinne,l) vékony rétogben bekéniük. A
gumikat ,leszereliük, külsót és belsöt lemos-
suk és szárazra töröljük. Ezután sikporral
erősen behintve olyan helyen helyezzük el,
ahol a lagy nem éri.

Rozsdái bogyan lehot a vastárgyqkból kl-
vennl? (Kérdi: Kiss Elemér, Pápa.) - A
rozsdiis társy,at petróleummal dörzsöljük le,
utána kenjük b,e vékonyan olajjal, Másik
rnódszer: kenjük ,be iaolajjal aztán egy-két
nap mulva Jinom csiszolópapírral dörzsöl.jük át.

Aílota.e kt a Cserkészszövetség ezermester.
könyvet? (Kérdi: Csapó Ferenc, Pétervá.
sára.) * Igen. A Ranschburg_§ztrilich: Erdők
ezermestere címü könyv. (Elfosyott.) Áz,Olasz: Ezermester címii ftSnyy. fOVábbá a
Jamboree táborparancsnoksá8 kiadisában
megjelent az ,,Ezermester lpari Zsebkönyv-
tát" 1_2. szakma,ként Jánossy: Famunkák
címü könyve. kapható a oazdasági llivatal-
ban {Budapest, V., Nacy Sándor-utea'6, Cser-
készház),

Lobet.e kapni gumlkatakot a cserkészbolt-

,l

bat? (Kérdil Csapó Ferenc, Pétervására,) -Nem, A, Cserkészbolt n§m áíul gúmikaiakot.

Örröm elvóllrlt, a caaD.a tarácsonyt ünne,
pélyénot rgndezósót. llogyrn rendozhetnök
bg erre rz alkalomra szópen a c|sprtottbont?

(Kérdi: Kovács István,) ._ Magyarázatok és
leírások he[yett bemutatqnk itt esy képet,
amely szemlóltctóon bemutatja, hogy hogyan
lehet lzlésesen és szépen berendezni az ott-
hont a csapat ,kará§.§onyia ünnepére,

Ilogyan lobgt 4-6 oIdrlss ör3i ütsá8ot
l0-1§ példányban 8oklzolosltanl? (Kérdi:
Fodor Lásztó, 345.)- - 4 sokszorosításnak
két nódja: l. irógépBn carbonpapírral, vékony
lrógéppaplrral, egy§zeríe 5_.6 példányt lehet
lelrni. 2. llektográf §okszolo§itó§zalasgal gé-
pelitek le egy példányban s ilyen sokszorosító
,masszáról 40-50 szépen olva§ható példányt
lehet leh,írzni. !l,z e$ész betendezds néhány
pengöbe kerül és hosszíi ideig használható.

§zeretnén n€gtídnl e §aee|un ós ruby-
dium lotocellák tónymennylgóg-münkatell€§lt-
mény arányszámalt. (Kérdi: Paiheit lmre,
Rákoskeresztúl) - Ez az arányszám,nagyon
sok körülménytóI iügs, A következő számok
azt mondiák meg, hogy l lumen beérkezó
f énymenny,i,ség m,ilyen erős elektromos írra-
mot kelt. közönséges nátrium iotocellánál
0.000,00l amp. Aktivált (oxides) nátriumos
íotocellánál 0,000.002,amp,,Ká,lirrmo§ foto-
cellánál 0.000,0t amp. Qaesiumos iotocellá-
nál 0.000,2 aml, Aa energia kiszárnításához
ismerni kell az illető cella ellenállását. A
gyakorlatban azonban ezt az energiát nem
§zoká§ §zámltani. (Kunialvi Rezsó.)

A caerlum és rubydlum lotocellík menuyi

MEGOLDÁSOK
l. Mért az é|ieli portárt n€m .zér! alkrlmu-

ák, hory alud|on és Álmokat l&ron !

1, 38 kg,.ot. U3yanis l9-hor hoaárdva 38
íelét; 38.at kapunk !

3. Ujy, ho3y e batodik t i többi érintésc né]-
kül az arztrl elatt el{uk vircd.

,|. Mcrt porszc czt e lcvclet ír bcdobta' l
lqvélhordó a többi mcllé a lozárt ládúba ! 

uníalvl.

mlnlrnálls lónyre reagálnak? (Kétdi: Paihcit
Imre, Rákoskeresztúr.) -- Elvben már néhány
fotorra is reacálnak. De m,inden attól í§g!í,
hogy milyen *yen§o átamot vagyunk képesek
kimutatni.

Változlk.e 8 c.€3lrrm ér rubydtum lotoceh
lák, muík.tslt9§ltmóny§, b0 u8yanlzt a lóny-
nennylréget nagy lelületen v.cy kbebb l9tü-
lotrc kolccít!álva kaplát? Teliesen mind-,egy, hogy ugyanaz a lumenmennyisés kis
vagy ,nagy felületen óri-c a íot<rcella rétesét.

Illi az e tapán ragrlztó? * A csinos kivi_
telü papirmunkák rsgasztósához hasznóliuk l
színtelen, vagy más néven japán laga§ztót.
Etkészítésének módja: rizsport keverlink
kevés vízzel. Aztán folytonos keverés közben
öntsünk ,hoztl íorró vizet, míg teljesen
folyóssá neín lesz, ezután forraljuk fel,
Lchülés után c§aknem teljoserr átlátszó, ki-
tünö ragasztót kapunk.

llogyan l6hot giDlztárgyakat szépen tes.
tenl? (Kérdi: Szücs' lstván.) .- A sipsztár-
gyat (levélnyomót, gipszbe öntött csomót) a
íestésre a következóképpen készítjük elő;
alkoholban clldtltt sellakkal alapozó iestést
végzünk. Az |gy alapozott gip§ztir§yra olaj_
vagy bármilyen mís iestéltkel festhetünk. Ha
a iestés már teljesen megszáradt ii f entebb
einlített aiapozó folyadékkal vékonyan be-
iestjük a tárgyat. lgy a lostés. íényes lesz
ós a piszkolódás ellen is mesvédjük a tár
gyat,

L9het.€ v4lahol rlt kölc§önöznl'i (Kérdik
többen.) - lgen, lehet. A tíárshesyi Cserkész-
parkban csekély kölcsönzési díj elüenében ad-
nak kölcsön slt. A Park ierü,let,e kezdók szá-
mára megleleló gyakorló terep. vasárnapon-
ként a llök_tisztek egyike mindis a síelók
rendelkezésére óll sloktatás céIjából.

Lesz-e al ldén örsvezetől télltábot a
Cserkórzparkban? (Kérdi: Zoltán Céza.}
|gen, az idén is megrendezzlik a üáziőrsveae-
töi télitábort. A jelentkezés adatait és a tá-lror részletos tudnivalóit megtalálod .l
Ma§yar csorkész december t-i számában,

Van-e olyon eltárás. amelynot !§8lisógóvol
könyvekben óg lolyólratotbrí lovő kópckről
másolatot lehet készltonl? (kérdi: rlezséri
Bolemán Tibor,, 223.) - Két eljárás: l. A
képet lefényképezzük. 2. A k6nyv, vacy
{olyóirat kiadójától megszerezzük a kép kli-
séjét - ha'az kliséröl készült és nem mély-
nyomással, mint a Magyar Cserkész * és
erröl nyomdai írton ké§zíttetünk má§olOtokat,

Az évtelzö cllllag nelylk ldöponttól vlgel,
heaö |ogo3sn? ll. tözben nem,íüködött v8lakl
egy i§apetban !en, ! közbengö ldói le toll.g
siinttairt? (Kétdi: Kühne Pól, 769.) - ,,Ar.
eltöltött év számbavétele a §§erké§znek a
cserkészmozgalom munkájában való íé§zvé.
tele kezdőpontjától, tehát az fi, n, íelvételtól
(próbaidő kezdetétől) és nem a iclnvatás nap-
jától (tiszti logadalomtól!) számít, ha egy
éven belül a fiú fogadalmat. a vezetó pedig
vég|egcs vczetöi próbát tesz, * A cserkész-'
munka idóleges iélbeszakítása ínűködé§i idó-
nek számlt, ha ez az illető önhibáján klvül,
iíletve törvényszabta,köteles§ései telje§íté§e
miatt történt (betesség, katonai szolgÉ,lat,
vizsgák)." {Masyar Cs€rkészszövetsés l935.
évi 5, körlevól 6 nont.)

Kl óe rílkor kapta az elgő csorkósz éIet,
néntt tltttntgté§ti (Kérdi: Szabó §ándor.)* 1925 május 12-ón adta ki a Fócserkész Ur
az elsö életmentö ,kitüntetéseket. Ekkor kap-
ták mes a ,,Jó rnunkáért" cserkész &itünte-
tést: §ik Sándor dr. cst, 2., Wacincer Mihály
st.. 25., §zabó István rv., 33., Kerek István
s. óv. l38., Zahumestky László st., 169..
Bánó Imre cs., 169., Csorba Ernó cst._. 169.,
Könczey Gyula st. i46. csapat tagja. Ók az
elsö cserkész étetmentő kítüntetések tulajdo-
nosai,

Lehet.e a ,,lllagyaf §sgrkósz" {tlán nyárl
kiiltöldt táborÚa úónnl? (Kérdi: G.) - Nem.
A ,,Magyar Cserkész" nem rendez kü,lföldi
tábőrokái. tía azonban valami nagyobb kül,
földi megmozduláson ,magyar cserkészek is
résztveszRek (ilyen volt pl. az idei lengyol
jubileumi tábor), a ,,Magyar Cserkész" kö-
zölni szolrta a részvételre vonatkozó tudni-
vsrlókat.
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lsmeretlen terepen térkép és irángtű

rnutatja az utat - erős, egészséges

fogakhoz pedig a Kalodont haszná-

lata vezei" Minden cserkész üggel

rá, hogg igazolvánga kéznél leggen.

MlNDEN HATIZ§AKBAN-
AF
l(AtoDONT ls LEGYEN!

OGKEFE MELLETT

Ügueljetek épugu arra is, hogu

mindig leggen veletek Kalodont.

Mert a kalodont-tal való rendszeres

fogápolás a legbiztosabb móclja. hogg

fogatok mirrdig egészséges maradjon

LODON
fogkő ellen



A világ legnagyobb világitóíornya 
^s*sn#"ll3';;#:'"*lT'l*"lí'T-Tilüifi"*i:;:,íil'i. %

}klj,§§,#§":*ff..*fi,!§1$ö§}:q#ffifi§ff 
.?,

ellátott hatalmas oszlop mered az és fel'é 700 méternyi ! v _ -magasságba. Több mint kétszerese ez az Eilfel-torony
magasságának, sót a jelenleg Amerikában található leg-
,nagyobb íelhőkarcolót is 325 méterrel míilJa fölül.

Külön ér<Iekessége a toronynak, hogy autóval is föl
lehet rá menni. Az autóközlekedés cé§aira szolgál az oszlop
oldalán csavarmenetszerúen emelkedő párkány. Ezgn az
autók 480 méter magasságra luthatnak ícl ós itt a splrál-
szerűen rrregépített garázsban 400 autót lehet tárolni,
Innen lifterr lehet följutni a második perenuo (570 m)"
Itt egy 2000 személyre berendezett vendógló van, ahonnan
gyönyörü kllátás nyílik egész Franclaországra. Akt nem
akar autóval fölmenni, azt liftek száItítiá|lr íöl a torony
belsejében.

A vendégló tölött még egy nagyobb szálloda és nap-
fürdő ís épül. A torony csúcsán lev6 gömbölyíl helységben
nyer elhelyezést két lratalmas íényszóró és a meteorológlai
állomás.

Ha ennek a toronynak az elódjét, az Eiftel-tornyot
nézzllk, már annál is láthatJuk a nagyvonalúságot és az
úttörés ítjszerűségét. Az Eifíel-torony az 1889-i párizsi
vtlágklállításnak volt legnagyobb eseménye s anrrakidején
Toppsnt bámulatba ejtette a?, embereket. Akkoriban
ugyanis a profilvasakból készült vaskonstrukciók épltése
méggyerekclpóbenjártséppenazé*keltettilyennagy
íeltünést. Sokan kifogásolták ugyan esztétikai szem-
pontból a tornyot, ez izonban miiiem ,on lu " t"rrnezb o9"J9!_ .a szemlélő el6tt azt _a benYomást 

_ F+i, mintha
,,kőből" készülne és így sokkal megnyugtatóbb lenno, mintzsenialltásából.

Fél évszázad telt el az Eiítel_torony megépítése, óta a ,,va§§zÖg", ahogy pl az EifÍel-tornyot }tívják,

s ez alatt sz idő alatt a vaskonstrukciók építése nagy lépéssel A vasbeton, mint építöanyag mfi rnár az egész vllágon
haladt elóre. Ma mfu nem okozna na6y nehézséget és t{rlsá- el van terJedve s használata nem korlátozódik csupán egyes
go§an maga§ költséget, - összehasonlítva az akkori idókkel országok területére" Minden ország, így hazánk ls hozzá-
* egy ezer méter maga§, vasszerkezetekból megépitett Járult ahhoz, hogy alkalmazási toriilete minél szélesebb
torony elkészítése sem, akár hegesztéssel is. Azonban az körben elterjedien. Ha ebb6l a szempontból tekintjük a
1937_i párizsi vtlágkiállításon a modern technika egy másik tornyot, * mível az az egész világ együtté§ kí§órletónek
építóanyagának, a vasbotonnak alkalmazhatóságát akarják eredménye -*- méltán adhdtjuk neki a ,,világ tornya" pom-
bomutatni. .Lz acélváz a betonban teltesen el van fedve ; az pás nevet.

illlyen örömszoraö ü8ye§§ég€ket lö!ólt c8y
óv .lsta a ilasyar Csort6gz. A biivös kocka
lr/l?. ,,A cserkész ahol tud, seslt"l9*tO/20,
Aszetli képállvány ,készltése 7-€/ t8. Dom-
bornyomásri levétpapír 17lló. Jancsi a tor-
nászbainok 7-8i6t. Tolltartó készltés l/t8.
Láb vacy tál alá való farács 7--€/l8. Mászó-
verseny nadrágveszély nélkül (Ben,kö Andor)
2/tt. Nyakk€írdöprés tlltó. Olcsó orós fogas-
potló készítés 9/23. Ördösmatolla l9-a0/ t9.
Virágtartó klés€tt villanyköttóból 18/l7,

Wllz Bóla. a rognumi Witz Atya, a c§oí-
készszövetségi witz elnök ítt, újabb mes-
tiszteló esybázi megbízatást &apott. A blbo-
rrjs fiercegprlmás a Bazilika plébánia ad,mi-
nisztrátorává ,pevezte ki, Meles §zeletettel
klván neki a magyar cserkészet itt is .,jti
mun,kát".

A délövi nap perzsel6 eugarától §zlnt€ forr a dzsungel miazmás vize. Még
,a glgászi llánokkal teleszótt mocsári tölgyek boltoatos lombkoronála a|att ls
tűrhetet|en a forróság. Egyszerre csak megelevenül a sürűség. Kis csapat tölr elő
a bozótból. Néhány holtravált képű félvér szolga és két, fosilányokká sra8tetott
ruhá|ú fehér ember tántorog a tlsztásre. Arcukat klverte a láz. Rohanásuk pllla-
natra §€m lassridlk, bár feszülten flgyelnek vlsszafelé. Az élcn szaladó mé§ztic
hlrtelen a rémület' borzalomslkolyai'al vetl matát háira egy bambuszcsoport
mellett. Mellkasától ar.sznyl távolságban tonosz silszegéssel tÍmuaeat tántosan,
a halálos marású fer.deJaáce fe;e. Áz e{yll íener ösitönösen kap|a váltgödörbe
puskáját - éleset c§etten a wlnchester és r rohanó golyó roncdr-á tépl-a hüll6
ge1l1cét. Még el sem ül a lövéldöreJ, felrlkolt a teherhordók vórzszava... xz
lndlók!... az lndiók!... és az lsmétlőpuska megveszekedetten köpl lsmét a
tüzet, most már a vij|ogva támadó fe|vadászokra.

Harcol a Zöld Pokol népe, ember, illat egyeránt: és elhulllk, aki gyenge . .,.
_.:_._. i Y"ty.. Cserkész a közel|övőben keidt meg szenzáclóg utazásT're!énye,

,a 7öld Pokol közlérét. . . Ezt minden valamlrevaló fltlnak el kell olvasn-la.-
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§zerkerztőrégünkbc b€küldött
. _ , könyvek

lllaiyar lllúságl rubü. Ferenczy Fereng.
72 oldal. A,,Magyat fzlés" kiadása. Buda-
pe§t. t9j§.

ul ilrgyar ylriún, Elöadásra a}kalmas
hazafias vErsek ós szlnpadi képek. §zerző:
Vltóz Rózsás József. 52 oldat A Magyat Ka-
lonai lrók (örének kiadÁsa. Budapest., 1935.
Ára l.§0 P.

Uldl luíe lllryvo. lvlost ielent meí a Ma-
gyar Cserkészból oly jól ismert Undi lmté-
nek trélás versmkönyve ,,csóka bácsí ka-
landtai" clmmel. A rajzokat Pintéí Jenő ké-
§zliette. l35 *ép díszíti. Ára l.?0 P.
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llovrrtvtzetü: {r 6{. §z, §?.t. ,\sztrih cj,-csapül.

A megtelté§ekel é§ az ú| roltvónyeket a
mr| számtól kerdve r köv€tkezö §lmte k€l|
küldenl: Magyal Cseckósz, Budapest, Y..
Nagy §índot-u. 6. Cserkészház.

Bekiildés: desember 3tJg.

|. Körbe-körbe
(l.rtvirs l),tít,r,)

A p(}ltttai m9§jclölt helytijl a nyil irún},jlb]
lrluk lc az e8yes betiikct.

J. Mária becézőjc,. 3. Madárszá j. 3. iláz!
állat, 4. Baromíi. 5. 'fankönyvekben is soh
van. 6. §zárrdékozik, * rnás szóval, 7. Gép,
ktlcsi, E. Harci gszköz. 9. Baromti (s : :l.

5. Kópreitvények

ó. §zámrejtvény
(Lcskó t]éla.)

td 1.1, l|i
|& rs
17, ll, lr, i|7, 9l

8. Domino reitvény

ffiHHHH
Az öt dominti mO§tanl e1llu]}./.r.:sc §zcrllti

a felsö négyzet pontjainnk összege:18, az
alsóé: 13. tlelyezzétck el ílg,y .a,z öt dominót,
htrgy a ponttlk ö§§zege a felsű sorban ?0, ae
alsóban pedig 10 legyen.

9.

Az obr:

ffi&
tnelyilk betíijc e

l0.
Jancsi íeledékeny. Anyukája elküldi, hosy

hozzon tél, ks. rízst, 1 orsó cérnát, 3 drb tút.
Jancsi bemegy, kér lét kg. riz§t, 1 oí§í.l

cérnát, 3 drb tűt. Gondosan elhetyezi a tás-
kába, köszón és tlme,§y abban ir boldos
tudatban, hogy végre semmit sem teleitett
el. Mégis mit íelcjtett ol?

ll.

A vaj cgy részc
személvnévmás
Ha rég'en ettünk, akkor

érezzük
16, 9,3. ! }'ootlrall kapus
39, 90, 38 Vlz van bennr:
19,22, 2G, g§ üe, iJO l-Ilrcs altöldi gyümölcs

|.eánytrév
Klrályi l\Iagl,ar Auto-

tnobil club
Eródltmény
,,iger" neveletlen

gyermeknél
A kecskemóti hírös hét-

tren mindenütt olvas_
hattuk

$, *#

tr
rtrzut ?

i. .,: Jl . I,:..
l:__.el -,

::4 {,3& 34 &|
3'r, :i6, 97, S:l

617r8
35, l, 3l

1_-38

(Csak l*3ti. kell beltüldeni,)

7.
_llundd magyarul e szavakat: tele$raí, tele-

íór, bicikli, autó.

7,

3. Felszerelés-rejtvény
(Beller Jllátyás,)

aa d d ó ú ó b a Mosdóíe,lszereléshez rlrtozik
ceo lg hl I llátedon lrordr.rd
kkkkloo Nasy főzőedóny
óüöllrt Evötálad a táborban
r §§§§ Alvóhelyed
sttt 'lisztogatóeszköz
tűü Árkolsz vele
z2 szabószerszám

4.
Melyik az a szám, a,melyikei ha kettőve]

elosztjuk, tlgyanannyit kapu.nk eredményűi.
mintha kettót kivonunk belöle?

]§J.l.§ H,{g§ §. rur U 3-ru..1-1E.

rurlUl -l_UT:Lf HJ:EUITTE !
-§á§kac§sPat kóválYos"'(Kúiáilki,;í:l: 

ntffi6gnE tíBJ TflTUT Hu' TLhrhEí]nHEetlből négy különbóző sz,
J,) .bbl l! ..bl ,br-_H- t--- E , . l

3-|HIuH §titnFHEHLE_EthI:r0 EILr§§HJT
E{1-rHnHE L L§+LHH+OJUIUÉ.

á ícjrvelry(:ir§ búc§úzik a megfejtőktóI.
.{.zunban iem azért agya,iúrt az egész őrs,
1,131,csak egyszerűen tcnné ezt.

Sopronból a mai dátummal kaptunk cs_v
levelet a hatvannégyesektől, aztrnban seho8y-
sem tudtuk elolvasni. Próbíljíltok mcg ti.

W*

A c§efhészeh is o
a,

§TUIíMEn c§okorúdéű,e§

hgrha,őű §ze;eűih.
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A 64, §opRoNI §zT. A§ZTRIK c§§RKÉ§zc§ApAT Jó MUNKÁT vÉcznrr
Két éwel ezelőtt érdekes kezdeményezés színhelyévé vált a Magyar Cserkész. Bgyik rovatának, mely éppbn

a legnehezebbek közé tartozott, a rejtvényrovatnak szerkesztését a soproni 64-es cserké§zek vették át,
Két év alatt a 64. csapat rejtvényőrse 604 rejtvényt kapott, 2437-et készitett és 481 ötletet alakított át.

Az utóbbi év alatt.csupán 3100 levelet kaptak és intézte,k el.
A csapat rejtvényőrse most 2 éves mozgalmas munka után visszaadja megbízását a il[agyar Cserkésznek.

Szerénységükben csupán ennyit kérnek, hogy neveiket se említsük meg. Ohajuk parancs számunkra. Azonban
érdemeiket maradóan őrzi a Magyar Cserkész elmult két évfolyama, rnelyben örök emléket állítottak ennek bizo-
nyítására, hogy az őrsi munka milyen nagy eredményeket érlrét el.- A Ma§}ar Cserkész szerkesztősége- bucsrizik á soproni rejtvényőrstől s nregköszöni a kétévi jó munkát s
elismerésül legtöbbet talán rigy adhat, ha közli, hogy a soproni cserkészek példája alapján ezentírl is egy cserkész-
csapat fogja a rejtvónyrovatot szerkeszteni. A soproni bencéscserkészek_jó munkát végeztek és jó példát mutattak.

l2. Keresztrejtvény (Bíró zsolt.)
vlzszlntes sorok: l. Ilyen halált haltak a

háborúban elesettek, 3. Az ezüst vegyjele,5.
Meleg. 7. l|yea a tóg. l0. Jón<ls tranciául. 13,
Yigyáz az alvó tábor álmára, 15. Téll gport-
eszlöz. 17. A téli sportok üzése ez. 18. Sven
tledin névbgtüi. 19, llyen fútt dolos a reit-
vény. 22, A Tltanlc süllyedését ls ez okozta.
25. Itália íővárosa. 26. 56 római szítmmal. 27.
A Tisza mellékfolyóia. ?8, tlótalpad, ?9.
Télen toszl az embot. 31. A m4sodik személy,
32. Fafésű mássalhangzói, 33a, A Misslssippi
,legnagyobb rnellésfolyója. b) USA állam (fö-
városa Columbus). a4. ,,§z egtti csillagok"
írójának névbetűi. 36. Sta,nnum (íém neve
másképpen). 37. Frrtballblró teszi a rnérkőzés
elején. 40. Papirmérték. 4?. tlíres pe,sti íi!m-
szlnbáz, 45. Pompáa téll szórakozás. 48. ls-
mert az ,,ide"-hányt borsó. 49. l935óől való.
50. Tegnapután. §1. Téli csapadék. 53. Az
icék esy iajánajk végződése. 54. A dódapa
apukája. 56, Magyar vivó (vissza). 60. ríecy-
vonulat a Genli tótól a Majnái,s, 62, Eszak-
európai nép. 65, Olvadáskot 9? §lúrog a
hecyekről. 66. (pnyhai lap. 67. Qselekvést
kiiejező szó. 68. Télon ópltlk 6 gyorgkek. 70.
Sok ember munkahelye. 7l, A falu jéspályája.
72. ílyen yad az öz, 74. Szelvedétyes indu-
lat fia. . .),

Füsgölogos sorok: A tél lego|cgóbb gzóra.
kouán. 2. Népszerű télisport eszköze. 3. Űr-
mérték különösen boroshordóltnát). 4. Nem
le, hanem... 5, Téli csapadék (ékezethiba),
6, A csapat legklcgbb ocysóg§. 7. Német
betü. 8. I. §, A, 9. §ovány hatátbetílt. l0. A
Bataton l€gón láatató szórakoztlg. 1l. Rórnai
tköszöntés. 12, ,,llyen" édes is van. 13, Félánk
€ídei áIlat, 14, Visszal mássalhangzó, aho-
gyan kirnondiuk. 16, Kajak közepe. 20. lllonda.
b9ll §a§te|ü orosz|ánle|ü áll8l. 21. Nem eme_
sen. 23. A korcsolya íontos része. 24, lla a
t6mérö 0 lol ltttt vrn. ?8. Téli sporteszköz.
30. Vallásos íövidítés (Jézus, az errrberek
Mesváltója). 35. oo. 38, Boden ínacánhB,nc-
zói, 39, Drága, de ,kltünö téli sport, 40. Kabát
hóna alá varrják. 4l. Eródítmény. 43. lllor§e
tal{|nánya. ,t4. A hó, a korcsolyázó és asízö te§zi. 4§, Perzsa iejedelem neve, 4ó.
Nagymarosi Almádi András névbetúi. 47.
Belelog. 48. Téli §porte§áöz, a Balatonon
sok látható, 50. Tóll rzórrlozóiely a Yároe-
llgetben. 52. lla elveszik vala,mi, lgv kérde-
zed: ho. . .. 61. Kutya (lnét betü ,feliserélve),
57, Az országos havazás mosindult. 58. Olal-
sav, 59. Meglagyott harmat. 5§. A Balaton
logén látható nagy repodés: a ...ás. 63.
Olasz folyó. 64. Orosz város a Kama mel-
lett. 68. Tóli csapadék. 69. Vissza: lövés,
vágós helyén lan. 72. Mutatónévmás. 73. Te
németül.

csak a vastagbetüs szavakat küldd be.

13. Pótló r§itvóny
(Kardos Oyözó.)

a Gazdasági llivatalnak leadtuk a névsort,
tehát csak ott törtéíbetett valami iélreértés.

J. G. Debrecen. Nem tudjuk, mert a §zer-
kpsztöséggel nem beszéltünk ebben az ügy-
bon, * T. P, Kószpg. Nem kaptuk meg a kül-
dernényt, lgy'nem ls 6rtjük a reklamálást. *
Z. ,llt- Budapoet. Y|syázz eaefií| a meglej-
lésnél a ctmzésro, m9rt vóltozá§ törtónt. -R. N., Krlocre. Kösaönlülr, de olvasd el a
szerkesztóség,közlését s íovattal kapcsolat-
baru

Oyarmathy J,enó (Veszpróm), ípiléced nem
féri el, átodtuk utódalnknnk,

a.a.ó§.p.ű
l.r.Ba.z.l
3.o.t
ü d.b
an luo

A második és negyedik holyre
tegyük be a hlányz6 betü-
ket. A helyes megíoltés mtnd-
nyáJunk óbaJát közll.

üzgtlgrgx, -:

tlappy new year (ansol),
Buon papo d'anno (olasz).
GHlckliches Neujahr (n6met).
Botme année (francia).
ttyvaa mutavuotta (fínn).
oodt Nvtaar (d6n.)
Wesstego Nowego Roku (lengyel,)

Az abesszín köszöntés - sainos * més
lem iött m€a.

Jutalmak a szokásosak.
L. Jenő, Budtpg.t. Koszter ntya nem ben-

cés, tehát a simnáziumban hiába keresed. Mi

Minrlen kodves meglejt6nkuek bol-
dog új 6vet kívónunka köv. nyslvon:
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§CWn_e.rr^fir.óruh

Mrlgkülönböatoí6 |el
.lrdesí fcr ikrekhez)., Híí de oüy*

íorrnák vagytok í §oxy kül0mböztet
m*g bennttokot ádernny&&k r

.Eggik íker., A m&üta mtnd u
kstt6ükst oln*drúgol. Petl mlnillg |obben
.b$g, mlnt §n.

Aml blrros, rz blzto.lt

*,- lít6rt köísttstOh ömlnek szá|-
k$il"ttrt n sa&|ám.

§t6rnorárt kült ük a eukrárz-

Tnítemallbnu

** Nem tud.onl

ml bata uan ennak
a lónak, Akármít
§tnálok, nem ell-
gedetmeskcdík, Áb
Iandóan két lépést
lesz előre, egget al-
dalí.

* Ez, azért awt,
mert tegnap egész

nap egu, sa&lcmes-
ter ütI ratta.

Kél cse,rkésr beszétget :

"* Á mióla nem htazel te az útörök-
lés tanúban ?

- Amióla meghatt a nagllbdtgúm._?
- Sernrnííse ötököItem IőIe.

Kalauz., Uram az ön Jegye sae-
mélyvonatra szól, nem pedlg expreszre,

Utac; §ebai. §zóUon a moedony-
vezetónek, hogy haJtron la;g&bban.

tútoilat&§ n tanyán l
* Artán hogy totszlk mag&nak u

tádtó ? Mtt hallgnt legrzlvorebben ?

-. A helylztnt körvetttórt ?

-- Mlórt éppon nzt ?
-- Mert mlnüg vútom, hfrthr ogy-

szr? o§y kls k0lcröat b közvetltonek.

Tanltó z Mond meg nekem Cinege.
élnek-e cmberek a csillagokba.n?

Clnogo l ígen tanttó úr, mert estÉn.
kínt kí uannak utlág{tua.

Párbosuóú r |ógp*lyán l
"* Az 6n rokonom olynn klv&ló ou-

ber, hogy aklvel bgrzóbl kezd, szá|titvn
bnltgtttn

*. Olyan nagyrzor{I srónok ?* I}ohogy. Fogorvon.

A íeltqláló bemntatjg gondo|at-
fúnyképezó kétzülékét a tudósnak,* Próbáljuk kt * mondta a tudós* íénykóp*eze 1* Á gondolatomat.

-. Paranesoüon uram. Már készen
is vgn.

-* Micsoda ? Hiszen e,e egy e5ószen
üres lemez.

"* Arról nern lehetek, ho§y urasá-
godnak o§§§tl€n grrndcrlata sfunes.

*
* Látod ctí azt aa e.mbert ? Nag§ rlllat-

barát, Reggelt&l estig dltaiokltat aan körüb
uéue. Szinte a tengerén hordla űket._ Tatán tagta az Átlatueü Eggeeü-
letnek ?

** Delwgy. Hentes,
I

Ócaí; Rendőr báesl, miért ncnl
ad csokblAdét ez az automata.

Rend§r; Azért flacskÁm, merl ez
levéltze\tény"l*

Lgetkd ,orlnxzól td$acbb bátyl&nnk l
* Pétcr, kórlek, mlkor k0szörültetod

t b*roivádtt ? §zükrógem lenne tá.
,** Ml az. talán már to l§ boíotvál-

kozol ?
*_ I}ohogy. {oruzit hegyezek volo"

:-:i-q5Z

c?:\i4! 4|4

dúbr.

f-i
.,_ d'

]\i-lt **,* -*t;

Nlagyal §yáúmány 
=-eT§

Tolnel-nr§mda móiynyornlrrl ludep.*t.
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Ha személyesen jössr ós
teheted, iőri délelőtt l

PoNTos clprÜxx,BUDAPEST, v,, NAGY sÁNDoR U. ó. IH;:iiJ,fii,[,;fr
Három RENDELŐ-LEYEL§ZŐLl\POr blálsz minden téti felszerelési táiékoztatónkb*n.

Hamar íriad mit küldjünk l
Hátizrák
Hátizacskók
Hlndu krinolin
Hószemüveg
lfjurági lrodalom
lgazolván7tok
li;-nyil.céltábla
lrá,nytű
Jelvények
Játékok

Korcsolya
Korcsolyacipő
Költemények
Kör7vek
Köngallér .:

Kulacg :.

!(rinolin .,]::

Kürt, kürtrsll§.Ór, .

Lábrrárvédő,
Lxrzó :

Nya&kend6gy&rű
(),1dalrsált
Srsi rá*rló
őv
P6nzt$rca
Fing-pong
Pohár
Fullover
Piexa
Ródli
§ál
§dtor
§ialkatrészek
§íbct

§ikeztyű
§íkészlet
§íiavító
§lprés
§íruha
§lsapka
§lkaparó, parafa
§íp, sipzsinór
§íviasz
§ószóró
§portsapk*
§zv§tt§.
§zalm***4k
szindarabok

, eátola3
?érkép::.. - |,:

Térképtrik , :, ,

Termoltl'i , :.: :,] ,,
Túri§takdáúiúll :.: :]

Ujévi levét**ö.lap,,
|,Jtisakk , ,,1..1.. .'' ,

Xarácsonyi lapok , Levélpapír
Kalap .,- Morzekérzülélt
Kidsó Nadrdg
Kiskabát §yakkendő

varrókészlet
Yajtartó
yiharblúr
viharkabát
Zsebkés
Zleblámpa

tályunk
ingujjal várja

lésedet.
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