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WANGENHElM
lFŐHADNAGY
a lezaJíott olimpiai játékok íovasverse_
nyének volt a versenyzője. Minden egyes
,lovascsapatnak akadályokkal teletüzdelt
terep€n kellett végiglovagolnia. Ugy-
,nev€zett csapatverseny volt, melynél
valamennyi €8yüttes tel;esítménye *zá-
rmított, hacsak egy is kiesik a yer§en}.-
iből, kizárták az illető nemzet c§apatát.

Wangenheim báró lova az
egyik akadálynál megbotlott és ő olyan
szerencsétlenül esett [e róía. hogy kulcs-
c§ontJa eltörött. A nézők azt hitték,
hogy felad,|a a v€r§en)rt. Azonban nem
így történt. Minden nehézség ellenére
,,befogta" elszabadult lovát, hátára
pettent és a törés okozta fájdalom da-
cára végiglovagolta a terepet, átugratta
az akadályokat és a szabályos időn
belül a fájdalomtól é5 a testi megeről-
tetÉstől elcsigázva lovagolt be a célba.
Ott áJultan esett le lovárót, de a csa-
pata győzött, a németek győztek.

Volt szellemi olimpiász, volt téli olimpiász is. Ha külön akaraterő-olimpiászt rendeztek volna, akkor bizo.
nyára Wangenhelm főhadnagy nyerte volna meg az első díiat.

Biztos, hogy minden jóvérű ma§},ar fiúnak kipirul az arcat amikor ennek a német főhadnagynak remek tettét
olvassa. Mindenki bizonyos benne, hogyha Wangenheim főhadnagy §g}, §portver§-enyen úgy tudotr küzdeni nemzsti
színei győzelméért, mennyivel kitartóbban harcolna, ha katonatisztként országa védelméért küzdene.

De vaiion kell-e nekünk külföldre tekintenünk, ha igazi hősiességet keresünk I

Ha a magyar történelmi multat nézzük, találunk ott bőven ragyogóbbnál ragyo6óbb
példákat. Éppen a közelí napokban emlékezünk a hős aradi tlzenhárom vértanuról, akik
bátor tekintettel, a hazáért való küzdés átszellemült arcávaí mentek a legrettenetesebb
halál elé,

Abban nem l€sz hiba, kedves olvasónk, hogy Te, vagy más nem lenne haJlandó
akár életét is áldozni a hazáért ! De vaJJon tudni fogod-e l Elég erős lesz-e a tested,
hogy kövesse lelked parancsát l Es lesz-e vaJjon akarater6d, hogy parancsolni tudJ a test-
nek akkor, ha fáj, akkor is, ha testl összeomlás szélén ájulás környékez l

VaJion gondoltál-e arra, hogy az akaraterőt éppen úgy lehet feilesztenl, mint bár-
melyik izmunkat l § itt is gyakorlat te§zi a mestert.

Bizonyára azt hiszed, hogy erre Neked nincsen alkalmad. Gondold el .nap! éle-
tedet, valószinüleg találsz ol;ran dolgot, amit,kellemetlen megtenned. válassz ki minden napra
olyant, amihez gyakorolnod kell az akaraterődet. Egyszer egy gyor§ felkelés, ÉEy§zer egy
hldegebb vízben való mosdás, €gyszer eg1/ 8yor§ feJes a hideg uszodavízbe. Máskor talán egy
nem ízlő ételnek vidám arccat való megevé§e, ya8}, egy fejfá|ás békésen tűrése vagy heronló"

Ha meglzmosodott akaraterőd, választhatsz erősebb feladatokat is. Wangenhcim
főhadnagynak is bizonyára ilyesmi, a katonal életben sámtalan esetben feltalálható férfias
akaraterősítő gyakorlat adta meg a lehetőséget, hoty az erőssé feilesztett rkarata minden
fájdalmon át diadalmaskodjék.

Miért ne lehetne ez a Te esetedben is l Hátha Téged még nagyobb felrdatok hívnak lfilidrlomtól, terti rrrsgon6ltctéltől
clornyedvc lovagolt bg a cálbe

Törötr karia dacárs n"befo8ta" loyá!
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FrL}WFxP§DtCl()YAtG nö§r.ANrr§zlG§Tú§
Az ecvik amerikai rragy íilmvállalat expediciót szoryezelt

a grirnla!fu ólet 
'ilmezésére, 

Az expeüció egyit ta8iia, a han8-
' mérnök magyar omber s elbeszélése alapjáq móduuk van a

*rönland,i éIéttel s azokkal az olképzelhototlen netrezs6gekkel
fuodsmerkedottnt. amolyekkel az oxpeűció t&8jainnk me8
keu:ett kiilzdGniök. A Ma8yar cserkész XYIL évfolyamal7-zo.
száma közölte az izgatmas előzményetet s elókészii|eteket,

Mfu horgonyt vetett -a Nuliarfik-öbölben az értünk
jött svéd Tordeftskjöld hqió és már jóformán csak órák
kérdéso volt a hazautazásunk, amikor Udet majdnem óle-
tévpl fizette meg Aa expedícióban való részvételét, Csak
}ámulatos lélekjelenlétének köszönhette, hogy ép bőrrel
menekült. Gépével az e6yik iéghe*yre szállt. A iéghegy
mintegy 100 m. maga§ volt a viz §zlne felett. A sépmadár
leáIlított motorral püent a jégóriáson, amikor Udet egy-
saerre csak azt voszi észre, hogy gépe jégtörmelókkel van

, körülvéve, a jéghegy erősen inog s a gépe köriil levő íé§-
törmelékek is erősen moaognak. Rögtön átlátta, hogy
vesaélyes helyzetbe került, de teljes lehetetlensóg vplt
gépével megindulnia, A szárnyak ugyanis a jégdaralroknak

Eszkimó nép

üt6dtek volna. Ebben a pillanatban a hatalrnas jóghegy
megbillent, a gépet elmozdította, mire az csírszni kezdett
lefelé. Szeroncsére éppen a jóghegynek a slk részére cstl-
szott át. Udet ebben a válságos pillanatban sem vesztette
el a télekjelenlétét, Te§es sázt adott a motornak és a gép
a gyor§ siklástól lendüetet kapva a magasba szökkent.
A következ6 másodpelcben a jégóriás nagyot bukfencezve
megíordqlt. A hul}ámok még sokáig íodrozódtak utána.

F.zae| a könnyen végaetessé válható epizóddal fejez6-
dött be grönlandi tartózkodásunk. Másnap b{tcsítt vettünk
gz eszkimóktól, akikkel nagyon jól összebarátkoáunk három-
hónapi ottlétünk alatt.

A barátkozás igazán könnyen ment, annyira kedved,
F,okoRsaenves nép az eszkimó. A tervezettnél jóval hosz-
szabbra ny{rlt grönlandi tarlózkodásunk közben volt alkal-
r$unk mindenféle tekintetben m§§i§merni és kiismerni ókpt.
Némelyikünk nyelvüket is eléggé elsajátította, én például
w utolsó hetekben egészen jól eldiskurátgattarn velük,
Éppun mert olyan kedvesen közvetlen, jóindulatír népnek
i§ínertük íneg óket, két§zerestn fájt látnunk aá, hogy az
crirópai kultírrának áldásai közül csak kettó örvend n?8Ji9b!
tl|erjedtségpek: az alkohol és a tüdővósz. A tuberkulózis
alpnban cs4k az utóbbi évtizedekben öltött nagyobb mére.
teket, valamikor selnmüéle bacillus sem volt otthonos
G{önland vidékén. Az eszkimó tulajdonképpen nomÉd
nép, ambly állandó letelepedése alkalmával nagy megrázkód-
taüáson ment keresztiil. És noha a dánok eléggé tiirődnek
velük, aséít ?,, az érlntkezéő nem jelent csupa áldást erre
sz Srdekes qépre. A tüd6vész bacillusait pótdául Dántából

hurcolták Gröntandlra az eszkimók, Ugyanis nenrcsak a
dánok keresik fel Grönland partvidékeit, hanern ők, az
örök hó és jég birodalmának lakói is ellátogatnak Dániába.
Tanítóik például (mert Grönlandtlan is vannak íEkolák l)
rnlnd eszkimók, a tanítói oklevelet kclpenhágáttan szerzik
meg. S$nos, az írás-olvasás tudományávat-,ogyütt innen
kertitt a tüdóvész is §rönlandba. Mivel pedig a nagyon
hideg téti hónapokat házaikba h{rzódva töltik el s köabeu
c§ak nagyon ritkán tlujnak elő szellózetlen kunyffiikból,
ahol egy-egy deszkaágyon olykor tizen-tilenketten is alusz-
nak, elliépzólhetö, mennyíre pusatít soraikban ez a lappangva
terjedő rágály. Az egészsógtelen lakás eUenállóképe§§égüket
erösen csökkentette, nem csoda tehát, bogy olyan nagy
náluk a halálozási arányszám. No meg azután az sem ked"
vez egészsógügyi viszonyaiknak, hogy a mosakodás isrne_
retlerivalaái-Ólőttük. Ennek következtében nagyon kelle_
métlen, átható szaguk van. Csak a legelőreha|adottabbak
adnak valamit a higiéniára, amelynek lege}emibb feltéteteit
sem találjuk meg Grönlandban. De hát a kutyák mindent
eltakarítanak.

Annak ellenére azonÜan, hogy ityen nehéz és egész-
ségtelen körülmények között élnek, derült kedélyűek,
sokszor szinte gyermeki viselkedésűek. A táncot és az
éneket mindnyájan kedvelik. Táncukat talán a polka-lépés
és a sétálás kombinációjának lehetne nevezni. A tánc,
azaz eszkimbul a ,,tancinik", náluk nem is annyira gzóra-
kozás, mint iBkább örömük egyík megnyilatktlzási formája.
Valahányszor va]ami öröm éri őket, tánccal ünnep|ik meg
azt az eseményt. Amikor a már-már elveszeütnpk hitt
német tudósunk, Sorge dr. rnegkerült, szintén nasy tán-
colást rendeztek, a4 egész falu részvételével. Ebből az it
látszik, mennyire tudnak osztozni mások örömében, J

§redeti zenéjük, különleges hangszcreik nincsenek,
A h{rzós harmoni[a a legeltorjedtebb, sót amennyire meg-
állapít}rattuk, aa egyedül elterjedt hangszerszám. Ennek
a muzsikáját nagyon élvezik, §szkimó népdalokat, nép i
dalkincset nem sikerült felfpdeznünk az énekeik között.
Igaz ugyan, hogy ennek a kérdésnek tiizetes tanulr4ányo-
zásáta neln fordíthattunk elegendő időt, azonban úgy vettük
ószre, hogy dán, svéd és norvég dalokat énekelgettek leg-
inkább. Nemcsak a melódíát vették át ezektől a népektőt,
hanem a szöveget is, természetesen, átültetve eszkirnó
nyelvre. Hallottunk egy-két német dalt is, a ,,Rösleín,
Röslein, Röslein rot" például nagyon kedvelt érrckük. Sót
egy angol dalt is gyakran énekeltek és ea aa angol dal vala-
rpennyiünk nagy csodáIkozására a ,,Neafer my Gootl to
Thee" kezdetú hozsánna volt, Az, arnelyet a fitanic
katasztrófája alkalmával a fedélzeten összegyúlt utasok
énekeltek akkor, amikor igaláu a legrnélyebben átórep-
hettélq hogy közel van már a vég és egyre közelebb jutnak
Istenhez. Ennek az égésu világon'ismert vallásos éneknek
első sora e§uktmóul í8y hangzik :

,,Tutiga ichlimi".
A keresztény vallás tanítása Dánián keresztül iutotü

hozzájuk, ezért valamennylen eyanséliku§ok. Minden esz-
kimó helységben van teínplom, az umanakí például egészen
{rí volt s a felépttósóhez seükséges köveket rnaguk a:r ulna-
nakiak fejtették. Tertretöik e8é§gen olyanok, mint a mi faluri
temet6ink.

Nagyon józan életet élnek és nagyon erkölcsö*ek.
e, sa*viaéni 'utazók néha bihetetlenpek látszó eseteket
mesélnek arról, mennyirc jámbor és békeszerotó nép az
eszkirnó. Meggsóződtünk róla, hogy ezekben az elbe*élések-
ben nincsen §entmi t{rlzás. Gyilkosság, háborírskodá§l. y€f§-
kedés, bossz{r, mlnd ismeretlon íogalmak elóttük. Családi
életük is nagyon tiszta. A gyerokeket, akíket anyJuk nóhn
3-*4 éves korái§ szoptat, nagyon szeretik. Bámultunk azon,
mennyire el tudják szsnvodni a f{idalmat és mennyiro
sernniüe se veszik a kisobb baleeoteket. Megtörtént e8y§uefr
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hogy* tnunk*, köaben az egyik eszkinró lrataltnasat ütölt
kalapáccsal a társa kezefejére. flsak úgy dőli a vér a meg-
sebzett kézbőt .-- az ál<lozal pedig cxo.k nevetett, A másikat
nevette, lrogy rnityen' ügyetlóu, (FTej, tátlorépítő cscrkészek,
mit szóltok elrhez ! ?)

A nagytl}rbacska íalvak éIón egy-egy ,,BestubíOr",
polgártnester áll. A falunak tz az első tisztviselője dán, de
mindig van egy-két eszkimó segértje is, Ebből áli az egész
közigazgatás. Mind gyakoribbá vátik az eszkimók é* dánok
közötti házasság, többnyire úgy, hogy a gröutandi dfur
tisztviselők eszkimó lányt vesznek feleségüt. Ez nemcsak
a dán-eszkimó *- egyébként is nagyon jó -* viszrrny el-
méIyülését ereclményezi, haneln az életszínvonal lassir
emelkedósóvel is jár, Knud Rasmu§§en, & híres felfedezö és
sarku[azó, aki az oszkirnók indián rokonságát mutatta ki.
szintén ilyen vegyes házasságból szárrnazott. Atyja dán
volt, érlesanyia pedig eszkimó.

Bár a föl<Iteke elég félreeső részén élnek, még sincsenek
teljesen elzárva a világtól. A dán konmány gondoskcdik
,arról, heigy egyetlerr olyan eszkimó telepiilée se legyen, ahol
óvenkónt legalább egy§zer meg ne fortluljon egy dán hqió.
Yannak per§ze helyek, ahol sokkal síirűbb a }rajójárat,
hiszcn pétdáut -* r§int már említettem *, Umanaktra
minden harrnadik héten érkezett hajó. Igaz ugyan, hogy
.ennek a sűrűbb lrajójáratnak a mi ottlétünk is oka volt.

}íég ujságjuk is van az esakirnóknak. Godlravenben,
,űrönlanel kormányzósági székhelyón jelenik fieg, & címe
is Godhaven. talin betíikkel szedik, de eszkimó nyelven.

Érdekes, hogy nolra nqgyon sok torokhang van a
nyelvükbcn, beszédük négis lágyan ltangzó, mond}ratrrám
kellemes. Míndig az tttolsó szótagon van a hangs(rly. ,,Ajor-
pok" pl. art jelenti, Irogy rossz, ,,ajungilak'" jó. Az orvo-
,§unkat nem szerették, így őrá is aet rnondtákn hogy ,,ajor-
pok". A sirály ,,najak", a csizm{ ,rkamika"", a blirz ,re.nnu-
rak". ,,Toroak"-nak hívnak egy varjrlfóle m&dar&t, ,,timi-
,szatok"-nalc nevezték el a repi,ilőgépet. kicsi eszkirnóul
,nilnanguak"l á,ztán nrivel F-anck dr. alaesonytermetű ember,
őt ülkeresztsltók Fankínguaknak.

Áz eszkinó filozófiát nógy saóban-lelret összefoglalni :

,,Inlmara ajungitak, immara ajorpok". Ez az eszkimó
bölcseség magyarul annyit jelent, hogy ,,talán jó, talán
ros§z." Ezt mondják míndenre. Akár a várható ítiójárást
tutlakolja az eítlber, akár bogy}ótük iránt érdeklőttik, akár
,a fókavadászat eretlrnénye íelől kérdezősködik *- csaknem
mindannyiszor ezt a mindig egyforma választ adják.

Amikor haaafelé készülőeitünk, sokat voltak körülöt-
tünk. Látszott rajtuk,, hogy nehezükre eslk az elválás,
hiszen igazán jó barátságban voltunk €gymá§§al. Brlcsrlz-
tatásutrkra kisereglett ae ö§é§z falu. Arárrylag egyhangú
,életiikben ottlétünk, rrr4icl készülőclésünk és rltnakindulá-
;strnk szenzációszámba ment. Meg aztán ki tudia, mikor
látnak negint filmkészítő expedíciót hideg hazájuk sziklás

súnk, hogy a hullárnok menteR clnyelnek bonnünket. Dn
hát végül (a szó szoros értelmében: sok hányattatás után)
mégis csak hazakeveredtün_k.

A bambqrgi kikötőben már várí ránk arrgolvál[ozat{r,
filmünk fórfi fószereplőjének, §l.od la Rocquo-nak felesóge,
a magyarszületésű Bánky Yilma.

Európába érkezésünk után nyomban nregtettük &
szükséges int6zkedóseket *- a tovább{ilnezéere. A filmmel
ugyanis korántsem voltunk késze,p, tnég nagyon sok jelenot
várt lejátszá§ra é§ felvevésre" Éppen ezért, milrolyt {rgy,
abogy, kipihentük a nagy rlt íáradalmait ós smlnt 6lvé§eí-
tiik a lovábbi munkák előkészületeit, {rtra is kcltünk $vdjc
felé. Svájcot választottuk fllmezósünk színtoréün mert
(Norvégiát rrem számítva} Svájc a legmegfelelóbb orsz6g
,,grönlandi" felvéielek kdszítésére ég ott aránylag rninden
szükséges anyagot a legkönnyebben tudtunk besueroznl"
Ez a §vájcban való filrnezés sokak szernében talán csök-
kenti a film órtékét és érdekességót, elvégrc azonban fil-
münk rtem tudornányos, lranem szórakoztstó fitmnek ké-
szülí és nern lstt volna semmi értelme sem ann&k, hogy
másrrtt is elkészithető felvétsleket örökös életveszodellnek
ktizt készítsünk cl; párbeszcdeknél, a szereplök közell
lefényképezéséndl igaaátr ncm volt mullratatlanul szüksé-
ges a grönlantli háttér ós a grönlandi kiirnyezet" Egyébként
pedig Svájcbarr sokkal nagyobti |rtde§eket értünk, mint
Grönlandban, anrinek qí e, masyarázata, hogy §rönt*nd-
ban a nyári hónapokal töltöttük, a téli hidegek pertlg
Svájcbau értek bennünket. Meg azután még vatami kény.
szerített arra, hogy §urópában is filmeaaünk. Női fösaerop^
lőnk, I.cni Riefenstahl na§yon rosszul beszél angolul, Fil-
münk pertig két változatban kószülf, ang|ol és német nyol-
ven. A néínet hangfelvétetek legnagyobb rószót elkóqslt-
hettük Grönlanrlban, de az angolt nern, A hazaérk*zésünk
és a sváj*i filmezés megke.zrtése közötti itlőben Lenl Rief*rr-

stahlnqk_ Ila8yon eró§en kellgtt angolul ta-
nrrlnia. Altalában a sváJci fllmszós mincten
számításunkat keresztülhírzta. Már grönlandi

. útunk is tovább tartott, ruint amllyen howz&ra
,.. ott tartózkorlásunkat terveztük, a sváJciróI

11i':,,; azonban ezt rnég sokkal lnkább"otmonilnnt-

a,iogyre síirgetettbennünket, lrrerl a §ok kladás
;tz elóirányzott költsógekot már többsaörö-

felültnulta, {rgyhogy amfr§yls költoéges

partjain. Ehhez hasonló ótmény nem aclódik
,gyakran az életükben (no de valószínüleg
a rnienkébcn sr:m,)

Haz*utaeásunk egy svéd parti gőzösön"
a,,Tortlenskjöld"-ön történt, Tordenskjöltl,:
jóegyn*Irány óvtizeclrlel ezelőLt élt svécl terr- ,,';]
geri kalóz neve, a rni kis 750 tonnás lrajócs- ]

nern tudorn, ennyire nem vagyok jártas r,,§
;§véd t€nserészet iörténelmétren. At<ár nagy -.$

,:*,-:. iuk. Hosszír hónapokat töltöttünk SváJcban,
;].l:,:l"i,,.::. a kéSő ősszel mepkezrlott lillnozés molrtrrgrn

;:i]l,,] iuk
kánk azorrban neln nagyon szolgált rá erre :.,..;,.,,.:lii
a féIelmcte§err büszke névre. Persze, az ir, ,:,-..#
lehetsóges, lrogy 'forctenskjöld csak affélr. ="iáffi

-1,1;l,:,1lii;§§*í]s nyárig eltartott. Vál|alatunk igazgai$sá6*
: *1a"] *.."J;,._..:1l)dvfa (iirdÁtó.í} lr:nailatla$ kAi} 6 -^t-- r"t-,r}.

.,.,.,.."..,_ a késő ősszel megkezdett ííhnezés majdnem
_,,...j"'.;;nyárig eltartott. Vál|alatunk igazgai$sá6*

kiskaliberű kalózkapitány volt, azL mát igazál r,, :. k

stíIű ember volt ez. a TordenskjöId, akár nem,
a róIa elnevezett hqió rninelenesetre kicsinyktl
jószág * különösen ilyen nehéz északi írtra
bizonyult kicsinek. §őt mi több, ez volt az
első szabadlengeri kkándulása is és így ne:rr
csoda, hogy a haeautazásunk sem nrult el
rrrindsn izgalon nélkül. Annál kevésbé, rnert
néhány elég tekintélyes víiarral is meg ketlett
kütdenünk s olyankor bizony az vult az &rzé-

|'ilnünk a2 idénynek kótsógtolenül egyik
legdrágább filmje lett. Meg azután tartanunk
irelleit attól is, hogy a mácik hollywoocli
vállalat által Alaszkába küldött oxp€díció
lrarnqrosan haaatér és t1regelöz bennünket a
filmltiacon, ami qnyagi.szempontból n&8yon
ltátrányos lett volne" Végre azonban mégi§
csak *lkészülttink él Cn Amcrikába v4ló vi§§ze"
térdsem előtt lrazaláto8{thattqh q ksrsk trz
esztendő óta nem látott M&gyaror*aágra lr.

üszkinró gyerek

§
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* és hogv senkinek se okozzorr sokáig fejtürÉst ez a rr:jt,
vénv. ming_r*áit tlártrlrrnr, lrogy a lctgyet gírz- i,s tégvétle}rrri
lisa 'kez{tÓ'iletűi ezek. Áz élső pilianatra scmmit, íiem
uióndanak, cl czek arról a hatalrnas szervezetröl, mtly
a lengyel poigári aviatikát tz európai ndpek liözótt az elsők
közé emelte,

Ennek a nemzelépítő rnunkának a nregisnrerósét teltt
lehetővé számunkra stopczl.nszki Tadeusz vajdasági tana-
csos. az [.. O. i'. P. szilriziai ltertilelc ügvvezetójének mtlí{-
hivása. Igv kerúltürrk ki azután Len,gyelországba Uibrich
Hugó bátfámmal a sportrepülés, a lCgvérlelem és a vilor-
lázó renülés tanrrlmányozásárn.

A'cserkÉszeknek 
-a repúlús lerén Lengl,elországban

vezetőszereDük van. A űaiesow-i, * Bezmiechowa_i, a
Varsó-i és áz Ustjanorva-i rcpül(íiskolák eg;,t ól-egl,ig csel,-
készkezekre van bízva. Mynarsk5,, a .Iamboree repülőtábor-
ban már ismcrtté vált cscri<ószrepülő BezmiechováLran, a
Haller piaci leszállásáról nc:"ezetcs. Kula_ pedig Warsó{an
€qy-egy vitorlázópilótaiskolrtt. Á tuindig komol},, kis seőke
D"Öreiáowszkiról bctlig alig ili t lú k volná, ho g;- 

-L:stj 
anowá-

ban egy olyan óriási repüIőü.lcrn }relyettes p_arancsnoka,
hol ötúénhfuom c§oport dolgoeili a feiúgyelete alatt, és négy-
száz mótornélküli repülőgóp ielctt ren-
delkezlret.

Lengyelországban maga a cserkész-
repülés nincs megszervczve. A cserké-
szék nem alakítanak önálló repülö-
csoportokat, hanem azok, akik kikép-
zésre jelentkeznek, ae L. O. P. P., vagy
az' Aeroklub valamelyik repülőiskolá-
jában szerzik meg a pilótavizsgát. Ha
azután tehetségesnek ntutatkozik a íia-
tal cserkószrep-iilő, rövidescn tovább-
képzéshez jut és később értékes vezető-
szórepet kap a sportrepülés terén. Ma
az a helyzei, hdgy a iegy legnagyobb

lr.lrlfivel vitorlázórepülő isktl}á{. cserkógzkezek iránl,itjá},..''"A ltlrlgyel InótÖrnéltiüli reptités rna már azon a fejlíi-
tiési fokon'-úll, nelytlt i1-lehara ntég elképeelni is nehéz:
megszűnt a pénzkérrltls. A repúlőiskolák h.atalma§, negyven-
öt vérr g{rpct-lrcfclgadó h ang:i rok kal, kiizpo nt i i rrrdaéiriilet tt l,
meteorr:rlógiai, szolgálattIrl d:s il- 1 oktatópilótával vannak
felszerelve. Tartalékhan, szét'szerelve pedig a lrasználatbatt
tevő gépekrrek tegalább a kétszeresdl tartják. Á kiképzés
díj a alis mag*salr}:, rnin{, ná.lunk . §,zze'L szemben :r növentlé_
kek nreglclrct {isr:n na§1, kónyelcrnben ólneli a tatlfolyatn alall .

A gunriktitél kezelésút tta;lszánrosok látják el és lcírni is alig
m,jienr: rnr:gszűtrt ot{ a §ópcipelés, A leszátlt síkló- és vitor-
lázógépek aiá kis kétkerekü kricsit szerelrrek, ruajtl lóval,
vag}: ,nótorerővel vontatják fel újra azokat, az inrlulris
helyére, Igy azrrtán íáradság nélkül 3-*4 f*lszálláslroz jut-
nak a nüventiékek naponta.

Golesowban rnegható péittáját láttuk a.r}nak a lelke*
seriósnek és szeretetdek, rnil}lyel a nerrrztrti sporl"tá fejlese-
tett vitorlázrepúlés irfurt érez'a lengyel fiatalság. Két cser
készt rnutalok-iit be. §gyszerii szülők glyermekei. H,allottak
valamit a vitorlázó repúlésről, mr:gfogta érde}tlődósüktt tt

levegő lovagjaínak kalándos élete. Elindultak tehát gyalog.
mert pérrzük nent volt, hirg_v kiizelqbb-
rííl megtapasztatják a rn,ótrrrnélktili
renülús{., Két narrig t,afiolt a B0 l<tnt,s
üt" üolesrrwig. ÉiÍet egy crtliibcn lálru,
roztali minden felszerelés, vagy sátor
néikül. Mikor láradtall, poro§an rn€g-
érkeztck a repúlőiskoláhtlz éti ehrreséi-
ték jövetetiik cólját. nagy lelkcserli,ssrl
fogattták ökeL és az í,ppt,n jelenlivii
L. O. P, P. osztályvczető ingyenes
kikópzéssel jutalmazta nreg a cserktisz.-
fiúkat. Azt lriszem, lrog1, az aT lrtszág,
melvnek it.yen fiai és ilyen vezetői van-
nak, nyug"odtan nézhÖt a jör,iije el".

Bezmieclrova-i
vitorlázó-
repiilőtér
iroda- és

raktárépülete

Motorrrdlk{rli repüIógdpek az indíLóhely*n Koesival ds lóval §a{illítják a vitorlúzó lepúlógépel:cl.
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ljtrakolek n §üaw-ház toló

Kalandjaim történetét azor a
reggelen kezdemo amikol a kegyelem
1751 esatendejében, egy korajúniusi
napon utoljfua htrztam ki a kul*
,csot apám házának ajtajából. Amint
,az {rton lefeló megindtrltam, óppen
.akkar bukkant fel a nap a dombok
mögül; mire a lelkészlakhoz órtem,
,a medarak is megszólaltak a kwl
orgonabokrai közt és a pirkadatkor
a völgy felett csiingő kö{i kezdett
felszállni és eloszlani.

Mr. Campbell, az essendeani tisz-
teletes, a kert ajtajánál várt rám, a
jó lélek l Elsö kérdése az volt, ho8y
reggeliztem-e ? ]!íikor meghallotta, Irogy üem kívánok
:§Bílr§ii, mindkét kezébe fogta a kezemet és barátságosan
a karja alá vonta.* Akkor, §ávid pajtás -.- mondotta, ,* elkísérlek a
.§ázlóig és útbaigazítlak"

Csendben megindultunk.* F.áj, lrogy elmégy Essendeanbői ? * szólalt meg €gy
irlő mulva.* Hál irram -* mondottam, * ha ón tudnám, hova
megyek, vagy hogy mi lesz belőlem, akkor őszintén nyilat-
,koznék erról. Essendean va"lóban kedves hely és én nagyon
boldog voltam benne: nem is voltam oly bolelog sehoi
máshol. Mióta rnegbalt apám és anyám, csakirgy érzem itt
ma§anr, rnintlra a Magyar Királyságban élnék (hogy valami
nagyon messzit mondjak} ; az igaaaL megvallva, ha volna
valami remérrységenr q §or§om javulására ott, ahova
megyek, úgy jó szívvel inclulnék nekí az útnak.* Igazán ? -* moudta Mr. Campbell. * Nagyon helyes,
Dávtdka. Igy hát neg ketl mon<lanonr, mi a vagyonod; már
amennyire nragam tudok róla. Mikor szegény anyád elköl-
tözött é§ atyátl (az érdemes keresztény fórfiír) utolsó beteg-
;ségébe esett, egy levelet bizott rám, amelyről {rgy nyilat-
kozott, hogy ez az óröksége<l. ,rAmínt me§halok"
dotta *-,,és a ház rendbejön és eltemetnek (ami mind elin-
téződött, Dávidkám) adcl ezt a levelet a fiam kezébe és
ittditsd írtnak a Shaw-házba, amely Cramond közelében
,áll. ,,Inngn származom én" - fűzte hozzá,- ,ride illik vissza-
térnie a fiamnak, Ő komoty fiú" * jelentette ki atyád *,,és
kitartó gyalogló; bizom benne, lrogy épségben ér oda é§
meg fogják saeretni ott, ahová megy,''

- A Shawék háza l - kiáltottam. - Mi dolga volt
;§zegény atyámnak a Shawék hazával ?* Hát * mondotta Mr. Campbell,-ki tudná azt pon-
tosan megállapítani. Azonban annak a családnak a neve,
Dávidlra fíam, azono§ a te neveddel -Balfour of Shaws;
régi, becsületes, feddhetetlen hlrnevfJ h&z, talán az utóbbi
időben kissé hanyattott a híre, Atyád is tanult ember volt,
ryint az állásálroz illett ; soha méltóbb ember nem igazgatott
iskolát ; modora és beszéde se volt minderlnapi ; emlékezni
fogsz rá, hogy én mindenkor szívesen láttam házamban,
hogy az értelmiséggel találkozzék ós sz én családombeliek,
Campbell of Kilrennet, üampbell of Dunswire, Campbell of
Minch és másoko valamennyien jól isrnert urak, §zíve§en
voltak társaságában. Ho§y pedig végre minden részletet
€léd tárjak, ime itt van a végrendelkező levól maga, amelyet
elköltözött testvérünk saját kezével címzett me§.

Átadta a levelet, amelyen ez e
cínrzés állott : ,,Nagyságos Balfour
Ebenezer of §haws {rr kezeihez a m-
ját Shaw házában, fiam Balfour
Dávicl kezéből". Erre hevesen verni
kezdett a szívem, hogy 17 éves fiír
létenrre hirtelen ilyen nagyvo$alu
kilátás nyílik előttern. Yégre is egy
szegény falusi néptanító fia vagyok
az Ettrick erdőségből.* Campbell úr ** dadogtam,
* ha nekem volna, odamenne ?

* ]Vlinden bizonnyal * vála-
szolt a tiszteletes, * én elmennék és
pedighaladéktalanul. Ilyen ügyes fiü
mint te| gyalog két nap alatt meg-
érkezik cramondba, amely §ditt-
burgh köaelében fekszik. Ha pedig a

legrosszabb eset legrosszabbja következnék be és a ma§a§
rokonság. mert nern tudom másként elképzelni, minthogy
vérségi kötelók íüz össze benneteket, ajtót mutatna no-
ked, ttgy kót nap alatt {rjra visszatérhetsz és kopogtatsz
a parókia ajtaján. En azonban inkább aztremélem,hogy
jól fogadnak, miként azt §z€gényatyádkitervelte saámodra
és a maga idejére nagyembert faragnak betőled. És most,
Dávidkám, pajtáskám*fejezte be, * az én lelkiismeratemre
bízták, hogy költözésed alkalmával jó tanáccsal ellássalak
és igazában felvértezzelek a nagyvilág veszedelrnei gllen.

Erre körtilnézettn lrol találhatna kónyelmes tilést, aután
az {rt mentén álló nyirfa alatt heverő nagy kő felé tart-ott
és kifeszített, kiny{tló fetsőaiakkal leült. Mlnthogy a nap
két esírcs közül már ránk sütött, {rj kalapjára rátette zseb.
kendőjót, hogy fakulástól megóvja, Akkor aatán felemelt
mut4tóujjal, mindenekelótt intett, hogy legyek résen egy
€§omó eretnekséggel szemben, amelyek felé semmi kísértést
nem éreztem és nyomatékosan klvánta, hogy kit,artóan
imádkozzam és olvassam a Szentírást. Mikor ezze| végzett,
leirta a nagy házat, ahova készüIök és kitanított, hogye§
viselkedjem takólval szemben.* Legyen gondod a lelkiekre, Dávidkám*mondotta.

- Np feledd, hogy nemesnek születtél ugyan, de íalusi
nevelésed van. No hozz ránk szégyent, Dávidka, me§ ne
szégyoníts minket. Abban a nagyfene házban ott, jobbról-
balról tele inasokkal, légy mqid olyan kedve§, olyan figyet-
mes és fürge a szemeddel és olyan óvatos a beszóddel,
mintha mindég köztük lettél volna. Ami pedig a kastély
urát illeti, aíra gondolj, trogy ö a gazda; egyebet neú
mondok; adassék tisztelet annak, akít megillet. Egy lord-
nak engedelrneskedni élvezet; vagy legalább az kell, hogy
legyen ifjr1 ember számára.* Ugy lesa uram _. válaszoltam; * lgérem önnek,
hogy megpróbálok így cselekedni.

-- Nágyon helyósen beszéliz * kapott a §zón nyáia§
helyeslóssel Mr. Campbell. * Most pedig térjünk rá az
anyasíakra vagy (hogy trélára fordítsam a szót) az anyfls-
fölöttíre. Van nálam egy kis csomagod, amelylren négy
dolog van.

Bevód közben nagy köriilményesen elővette a c§orna§ot
a kabátja alól, szoknyája zsebóbóI. * A négy dolog közül
az első a törvényes járandóságo<l; kis bevételi ö§szog,
atyád könyveiért és íelszereléséórt, amelyet én megvettem,
amint azt eleve m€gmagyaráztam neked, azzü a rendelte-
téssel, hogy nyereséggel eladom a Jövendó tanítónak. A
rnásik h4rom Mrs. Campbell és a magam kis adományai;
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örvendenénk, ha azokat elfogaclnáti. Az cgyik tárgy kerck
óqtalán leginkább fogsz örü,lni neki első látásra ; de Dávidka,
pá3táskám, ez csak egy c§epp a tengerb€n; odább stgít egy
lépéssel, azután elmírlik, mint a reggel" Á második iapos és
négyszögletü és írás van rdta, ez megsegít egész életetlben,
velód van nint a jó vándorbot, va8y mint a jó vánkos, }ra
bet€g vagy. Az utolsó iéglányformájú test, amely téged -*-
ezért könyörgök én is * elvezel egy jobb országb:r,

Bzek után talpra állt, levette kalapját és lrangosalr
rövid imádságot mondott : szeretetteljes rnondatoklratl
könyörgött a nagyvilágba induló emberórt ; hirtclen magá-
hoz vont és nagyon melegen megölelt, aztán vállamra tette
kezét és hosszasan nézett §zomorír arckifejezóssel" Egyszelre
megeredtek a könnyei és megindult hangon istenlrozzátlot;
kiáltva mepgfordult és sietős léptekkel rnegindult visszafelé
:ai|on az {rtón, amelypn az imérrt idebandukoltunk" lVíindez

áL a hangávat benö|t vittóket, tnég crgyseer, utoljára vissza-
néztem, az cssend*arli gyülekczetre, rr lc,Iliésziak láira és a
temploruudvar nag.y, vöriisbrlrkerryéir*, atut: lyt,k alat t at_r- ánt
és anyáIn pihenlt,k,

Il, FIlJ§iz,R,r
§]lórkeztenr vánilorlá^,iour végóre

.A. rnásorlik nap <iélelóttjérr e,gy tlorrrtrt-etiir:e érten ós
azl. lát.tarn, lTogy inlren kezttve az egész vidék a ttxrgrlr felíl
le,il és errnek a tejtiísöttdsnek a litizepén *gy }rossz{r llátsíi"
gon íltiin}:urgir városa füstölög, mint 1 kbmence. A vá,r-
Órmorr zászió tenget-t, a kikötőben hajók lrorgonyoztrtk
vagy lnozügtak ; innen, it ruesszeségtiőt is mirldkét elolgtit,
a Űozgást ós ir lrorgonyzásl. is tisztán látom ós mintlkeitij
a tc,r}<tlmlra lrergttlt az én belvitléki szivenreí.

\errisokáril pászior-talán másnak nevetségesnck
tünik, cle nekem §emmiked-
vemnem volt a nev€té§h€z.
Követtem tekinteternnrel,
,emeddig csak lehetett ; ő
,€8y§zer §€m lassította lépteit
.és egyszer se nézett vissea.
Aztán €§zemb€ jutott, }togy
mindez azért van, mert íáj
neki az ón távozásom í erre
a gondolatra keményen lrá- §
borogni kezdett a lelkiisne-
ret€m, mert én a magam ró-
széről tirlboidog voltam,
hogy otthagyhattam ezt a
csendes íészket ós elmehe-
tek egy nagy élénk bázba,
gazdug és tisztelettel övc-
uett nemesemberek kóné,
akikket egy a nevem ós a
vérem,* Hejn Dávicl, Dávid* gondoltam, --_ ki látoti
valaha ekkora sötét ttálát*
lanságot ? Hogy tudsz meg-
leledkezni régi kedvessé-
.§ekröl és régi barátokrót
€gy név puszta hangzása
kedvéért ? Pfuj, pfuj, szé-
,gyeld magad t

Leültem a sziklakőre,
,amelyről a Jó §mber {z imént
_kelt fel és kinyitottam a
.o§omagot, hogy lássam, mit,
kaptam.Áz, 4mití é8lányfor-
májúnak nevezett, az kétsé-
,gen kívül az volt, qminek
gtlndoltam ; kis bíblia, zseb-

§..
kunyhóhoz értt|lll tis ili-í.

nagyjából útbaigazittlttttk
Cramonrl környékérc ; az"
tán kértlezőskijdve cgyik-
t{íl-nrásikig, r,égül Colinton
melletl elhaladva. a íőr,á,
rostól nyugatra jutottarrr,
nrajd kiértenr a glasgowi
ország{rtra. Ezen nagy gyö-
nyörfi ségemre kibámészkod-
lrattam magam egy ezredtn,
arlrely pompásan tépést.
tilrtva, nreneteil az öböl
fclé; öreg, pirosképii tá"
brrrrrok mcnt a nrenet élélr
sziirke lovon, a végótr meg
cgy század gránátos lépdelt
maga§ prémsüvegben. Mi-
kor a vőröskabát.osokat

. _.l:

.a::::.,. ,. .,

ben hor<lozható. Amit kereknek mondolt, ogysillinges órm*
volt ; a harmadik, anlinek oly csodásan keilett §egíteni
rajtam, egó§z§ógben és betegségben, óletem mínden napján,
az egy kis érdes, elsárgult códula volt, amelyen pilos tintá-
val €2 állott:

,,Liliomuíz készí!ése, Vógy vöIgyi litiom virágját és csepegtesd
vásznon át" I§yál belóIe egy-két kanÁIlal szükség szerint. Helyrehoz,
ha hallószervi bénulás fenyaget, Jó köszvény ellerr; megvi6asztalja
a §zivet és megerósíti az emlékeietet. Ha a virágokat jól eldugaszolt
üvegben elzárod és hangyabolyba helyezed egy hórrapra, aztán
kinyitod, a virágoktlól szátmazó íolyadékot találsz benne; ezt
,íogd íel &vegcsébe ; az iő betegnek-egészségesnek, fédinak, nótrok
egyaránt."

utána a lelkósz írásával ez állotl :

,,Ficanrodásnál használd bedörzsölésre; lrastnenés esetórr
.óránként szedj egy evókanállal."

Nevetnem kellett rajta; ele ez inkáblr nregrenegés,
mint nevetés volt ; bolttog voltam, hogy Llatyumat végre
a vándorbotom lregyére keríthettern és átkelhettem u
gázlón és mehettem íel * távolabbi dombra; mikor aztán
.elértcm a zöld trajcsárutat, amely saéles vonalban szelte

lyen szóp ae élet.
kissé o<lóbb azt halloí-

{ tlm, lrogy a cramonrli plé,
tlá,nia terúletén járok; mo§l

irilavezető írt felíít kérclcz*
iem" Eieirtter arra gonrlr:l-
tarn, hogy egyszerű tnegjc-
lenósem, faltrsi girn1,,ánt ól
az üt nrinden rámrakódolt

pora áll etlentétbren a hely előkelősógér,ei, ahová igyekez-
iem. Amikor azonban kettenhárrnan is végigmórtek és
ugyallazt a választ adták, világ gyúlt bennem, hogy itt:
aliglrarrern magukkal a §hawokkal nincs rentlben yalami,

Hogy ennek mieliíbb végére járjak, más módon keutl,
lem tudakozóctrri; felfedeztem egy becsütetes képii atya{it,
amint egyik tlülöúton, a kordéja rúdjárr utazott ó§ meg,
kérdeztern, hogy hallcrtt-e már vala}ra egy Slrawról ntrv*zetí
lrázról.

Megállitotta tali§áját és (rgy mért vógig, mint a tób-
biek,

,,-. Nrr --.- nronrlja, *- minek az ?
** Nagy ház aa ? *-- kérdtlztern.
*.. Kélségkívüt ** jött a válasz. -*- Nag}, §zct}llye§

egy ház.
.-* Jó" jó *-* moncltam, - tie rniféle nÉp lakja ?

-* Nóp ? * kiáItotta. "- Elnrent au e§zf ? Nine:s
ott senrmiféle nép, már alnit enbcrntk ltiltettre ttevezni.

--"- Micsorla ? ** döbbentem meg" - - Hál neüt otl
takik Ebenezer úr ? (tlolytalj*k,)

Magkérdeztem, lrogy tra[loit-e rrl*r ,valaire €y §h&w-rúl rleveáett

i8
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*{§*.,[:..lm:;ilT;":,tffi,,T?l?""?;:i!T§";#"1t,T-Hi:'T,lil";§:'j} 
i:,.,.'íTi,Í

A győzelem mámorgs pi|íanatai közben ért hozzám a,,M_agyar Cserkész" felszólítása, |rogY.számoljak be berlini

éiményeimről, illetólef-"ai"t- #;;i ..*t, togy minő lelki és fiiikai eszközök.voltak szükségesek 
"|!1ol, !:gr:_]_T

#;;;á;';;;r1.rirü.r"" gyazelret Hazánk száml'ra meeszerezzem. Szívesen teszek eleget ennek "_l:]r|l§:ak 
egYrészt

,azért, mert engem 
" 

*"gy# cierkészethez a háia és szeretét §zoros szálai fűznek, melyek á muítban gYÖkereznek, s melYek

i.rytan örülök] r,^ " *iiy". cserkészetnek egy.kívánságát teljesíthetem. De szÍvesen te§zem ur. Te§ azért is, mert

i*íig!"a"u az izgalmak ]jrán a köz szernpon"qauit érd"emesnLk. látszik a cserkészif|úság előtt Ú'?9l í: rJiból rárnutatni

lj;ö; szellerii és erkölcsi tényezőkre, qár"o. tekintet. nélkül a személyre,. mindig a sportoló ifjÚ§l§ lelkl szemei

elött kell hogy legyenek. Ezek nákül nin., ko'moíy eredmény, de ezek birtokában igenis még sok,lok dicsÖséget lehet

szerezni Hazánknak.
Midőn a berlini úszóstadionban a l00 rnéteres döntő után lihegve és fáradtan kiiÖftem a vízb6l, az ujságÍrók

rnegrohantak és azt kérdezték, hogyan.csináltarn ezt. Akkor fáradtan, száraz torokkal,.bármennYlre.is. felvillanYozott.ae

a.§*, nern volt kedvenn nekik elrfrbsélni, hogy ez a lffi méteres úszás nem is volt olyan nehéz_dol?g,.. hlszen _volta,
k;pp;" ;;* volt más, mint 57.6 másodpercifr'tartó megfeszített izom- és ldegmunka, de amlt elötte kellett csinálnom,

az volt a dolog nehezebbik része.
A bajiokság csak hosszú évek szorgos munkájának az eredrnénye volt, a bizonyítvány arról, hogY ki készÜlt el

pontosabban és rendszeresebben"
Ne gondol1a senki, hogy általában a kimagasló sportteliesít*f n/ §* külÖnÖs, 1!.9t!Jae vagy. éppen §I€renc§e

dolga, Kétségiut"n, hogy gyakran- 1ut ,r*rupe a körfrményék kedvező alakulásának és a különös _tehetsí8nek is, azonban

; ág, sportiel;esitmeiy ÍÓ*r<al ídkább hasonlítható,a vixgához, r.re]ye.n mégis.csak.azok szokták általában e legjobban

*. Éj*ur:g§zhaióbban áegáltni a helyüket, akjk jól feíkészúlnek, akik évek során mlnden lap elvégzik a magtrk mun,

ml*t,- akik tehát nem heienyészve, 
-hanem 

alapos ismeYetek birtokában állnak a vizsga_ 9lé,'-'' 
A nagy sportteliesítrn§nyhez hároÜ dolog szükséges l testi adottság, lelki adottság éS szekrzerÍI

' vezgtés mellá*t folytatott céltudatog munka.
T€§ti adott§áicn értem art, hogy egészséges fizikumra van szükség...Két§éttelen,.trotl egyes sportók külÖnbÖző

testalkatú emberekrre'k jobban megfeleTirekl lgy iz evezéshez, magas tesúlkat, hos_szú karok, lábak, bizonYos.testsúlY
előnyösebb. Futáshoz hosszú lábak.-kőnnyű feisőtest, birkózáshoz, boxoláshoz erÖs felsőtest, tornához, lovaglás.hoz stb"

a§acűny term€t, úszáshoz nagyobb testfélül+,t, aránylag kicsiny testsú|y, nagy kezek, lábak előnyösebbek- Mlnderresetre
azonban a főkellék az, hogy-á §zeryez€t kifogástaialrrrl egéizséges.legyen. Amit a ,,túlzott sportolás" ellen szolctak

emelni, mint amely ártalmái az egészségre, a6ban leli magyarázatát, ho$/_ gyakran nem egészséges, lappangÓ. betegség-

hen srenved§ ííatai egyének nagy ámbíJótól fítve, er6szakállák a sportolást, ami természetesen súlYos kÖvetkezmé-

nyekkel jár.' M*rodik felcétel a lelki adottság. Ez alatt a szellemi és főként erkÖlcsi momentümokat kell érteni. A vprseny,
zéshez, a küzdelemhezt az ellenfél legyEzéséhez és egyáltalán a klképzéshez kellenek szellomi képestégek it. Aki
ezeknek nincs birtokában, feltétlenül alul marad.

1.169 sokkal firntosabb azonban ennét az erkölcsi kellék. Kitartás, következetesség,_kötelességtuilás,f9eYel,
mezettség, i'szkéta életmód, a legszigorúbb ragaszkodás mindennemű kilengéstől, szűzi életmód, elkohoj- és nikotin,
tilalom, iehát a legerkölcsösebb éiét, 

-mlnd-mini,' erkölcsi kellék, mely nélkül nincs rtagy er_edmény. Cs éPPen ebb3n
rejlik'a versenyiportnak óriási nevelőhatása, mert a fiatalságbt észszerű éleiirródhoz és igazi koraszténY
férfiúi erényekhez szoktatja.

Olyín erényet ezet, melyeket a cserkészet igyekszik belenevetni a flatalságba, irem frázls tehát az, ha azt' is
mondom, tíogy 

"."Í. 
igazi ió cierkész lehet nag} sportember..Yagy talán úgy fogalmazhatnám meg ezt a tételt,

hogyha valaki-nem is vólt cserkész, a cserkészerények birtokában kell lennle.Q' 
Magam tapasztaltam egész versenyrOi t..h*rem alatt, _h9s/ a. legkisebb eltérés a srigorrÍ ,életmódtól, már

meghozta a maga következményét, a bármily kicsiny, de érezhetó formahanyatlást.

,L



|er§eny, a ,,§trapa", mint eho$/ §zokták mondani, inkább edzi az embert. A fentemlített kllcn*utazás, sok t

gesek "zJffi;'J; ;;;;'"i;Ji,Ü -["" n" nern Tí |elehtenek mindig súlyos .megterhetést a §zery€letre, különbör§

ráóL*-éreii.tir. gyé"lí.ö- iixerui*t. lle.t "li §gl'vohalon enged'az ei6írá.or- szigorúságból, az más vonalon le

engádékennyé válik, más szóval: meginog az erkölcsi alapia.t''---^ 
ti;Íi"a'il^'r"i,erel : szekszerű vezetes-;;lffi i"tyt'"tott céttudatos munka. Ebben benne reillk a..stílus

fokozatos cslszolása, a munkateljesítménynek robr.to, eméiése, az egyéni hibáknak'klküszÖbÖlé§ére iránYuló tevékenY-

iei,Ti-áuliip";;;; é;;Ö;r'.€-i;.-Í,ó.itur'*un["ueosztás6an ".ló 
fokoár* Az alapely."b.b",] *,Ppt.]; íl|_'],,

óriis nélkül riem ühet fe|l6dnl ; i. a munkát fokozatosan kell emelni ; 3. mlnden edzés alkalmával frissnek kell lennt,

tökéleteten klplhenve zz előz6 edzés fáradrlmalt.
He rit tgrdeing vnÉtr, hogy fontossá! szerint hogyan lehetne csoportosíteni. az említett feltételeket, ÚgY 1T

kell válxzotnom, hogy a ,".r"nyzö' o"rpon'qlmi 
"rcb 

ielyre okvetlenúl az erkölcsl feltételeket tenném, másodÍk

ii;ih-' ;i;rr"mi tcp'át*é8et é's csak r,a'rmajiÉ helyre_ t"nié* a flzikai adottságokat, mert ezen lehet legtÖbbet

lavítani. De egész blzÖnyos, 
-hogy ez erkölcsi alap a legfontosabb kellék. ..__il-!il;iil;;'*-üt-* o .:t, "r"ifin 

az JlympiaI baJnoksághoz el lehet 1utnt. Ennek az rÍllk a kezdete

"..".rerr*_iLiitlii-"ü 
ir].riinra m"ggyozádJ§á*, Úsi't it azert tudám elérni olyitpial gy6zelmemet, mert ehhez

az úthoz lpyekexem maEamat Hftanl.* --"*Ó?'üÜil'i;;i';"f,;i-ú*ut;,i* 
adhattam cserkész_ba,t_ársaimnak ! Rajta. fiúk, lgyeke-:t"!.:_f_lam. csinálni és

sohxe retoietek, dáyh" ? d;ie." lrt""n teljerítl kötelcsiégét, lsten segitségével mtnaig ,,|Ó munkát" végez.

Távolból, ielek útján érintkeznl - érdekes és hasznos
tudohÁny. Mérhetetlen kincset és sok-sok emberéletet
mentettek megmár szek aaigénytelen Jelek. Avatatlqnok
sa&náí{ qzonban a rádióban z/ugó éa cslcsergó morzejelek,
a götét meusaeségb6l elór,lllogó fénysugfu, a napstttésben
bókoló Ér kavar8ó zászlócskák, az erdó íát közül ktharsanó
ktirt, vagy sípJelek époly kevéssé értbetók, mtnt ha elótte
lstneretlen rr}elven beszélnek. Pedig mily érdekesek és mennyl
trltndent tttondanak ezek a kl§, vidámsn lüktetó telek. . .
S.rdskeget, legatmasat, htsznosat . . . csak értenl kellene
6ket. . . lgen ám, de az n€héz mesterség - sóhaitanak
íel sokrn. Htába vá§uk be, hogy az ,,*'betú ,,rövid-
bogszú", vagy ,,pont-voná§", ba qdJák - mégsem értjük . . .

Talán meglepó, ha aet válaszoljuk, hogy níncs.r's sem-
nt sztlkség arra, hogg a teleket bemagolJtl,k. Ablroz, hogy valaki
talet adnt és venni tudJon, twm sztlkséges tudnia azt, hogy a
tel hány pontból és vonásból áll l Akl nem biszí, bogy így
van, aa monüa meg gyor§qn, bogx az ,,t''betú klmondásá-
hoz hártyszor, hogyaa"és mennyi ideig szokta rezegtetnl a
nyelvét ? (Felt6ve, ha nem raccsol.. J Vasy szt, boty e
,,ü'-hang éneklésénél mily rezgéssaámot használ ? Yaló-
színűleg adós marad a válasszal. Pedtg az ,,r" betüt mégls
ki tudJa eitgnl és esetleg énekelnl is tud az illetó.. . A mozi-
ban sem tsftiuk számon, hogy egy_egy mozdulat bány kép-
kockából tevódtk össze (nem is tudjuk megszámolni, rnert oly
gyor§{n változnak a képek, hogy. a moadulet egybeíolylk).
A mozdulatot azonban -- mtnt össabenyomást - látJuk és

fogjukfel. Beszélgetés közben sem számo§uk ezl,bogy milyert
beíűtet, milyen-sorrendben és }rányszor mondtunk, illetve
hallottunk. Á szavakatn mondatokct, tebát a beszélgetés ép,

telmét mégts íelfogiuk,
A jelek tanulásánál 7s az összbengomásl, tehát a /eleknelc

megleleÍő féng-, vagg hangképet keII elsajóttícni. Külön a
fül-nekes XtitOn a§zernnek. A íény,és hangképek elsaJátt,
tásá}roz a következőképpen csoportosítjuk a ieleket:

1. csupa rövid, 2. c§upa hosszír, 3. rövid-hosszú,
4. bosszü-iövid és 5. vegyes ütemekb6l álló ielek.

Ae tgy csoportosított jelekból rninden alkalommal
' annylt veilUnt ái, amennyit alaposan meg tudunk tnnulní,
Eldizör uenní tanulunk és csar( azulán adni. Fordítva nehe_

zebben megy. Yennl nebezebb és aki venni tud, az adni
néhány per,Ói atatt msgtsnul. |,egcfrszer{bb drsí kötelékben
q.rakoiolrú. Az órsvezető (oktstó) őrséoel szemben, atl6l
Í3mnv méternyire úgy betyezkedjen el az oktatáshoa,
nosi ininau*tlOt láíhassa Ós hallbassa. fuIegneuezi, ma;d
aaiá (stppal, zájzlóvat stb.) az első jelet, A, ó§ t€{ .u
Jeí aaisi uten kórusban és hangosan megrwueztk,_| ielet,-lV 

oktató most - a nélkül hogy meg3ovezné - nébányszor
Trmeitt a jelet. Az órs taglai míriraannyis2q1 - eglre bátrab,
bqn é§ lútosabban - rávágtálc annak értetmét (jelentését),
lgy oktatla egyft jelet a -mas* után, de közben q már
ni'Ógtanutt jelfrre Úmaeg - el6zetes bejelentés nélkü *
visízatér. Á begyatorolt-jelekból (már az első néhányból
is) fokozatosan iiavakat alkot, illetve ad (s_e,_ls, si, hess_, hi,
siiss stb.). Nagyon fontos, bogy mdr az eP6 perctőI fagaa
helges ütámme{áaiu* @ ew$ jeletce| A _liúk pedig a iolek
keőét, saiüságps lüktelés& és abmét |iggellék és semmí esetre

sein azt,'hogu-háng'pont és wnás uolí t A Jetek (betük) között
azonban Jó bosszír ezilnoteket kell tartani, hogy össz_e no
íolyjanak. Rövtd gyalroflat ütán t&pa§ztalni fogiuk, lroqt
eziől a módszerrel-mennyire könnyen, gyor§an és kedwel
me§y a tarrulás. Persze eggazerre csak egg|éIe módon (yi zászlő,
vat)-íanuliuntc és cssk qzután térjünk át fény-, vagy hans_
letdkre, há a megkezdett módon már küogástalanuJtudunk
vennt és adnt. Ris kttartáesal és szorgalomma,l rövidesen
elérjiü azt, hogy a,morze, szemafor, kilrt, síp,_ yagy p4§
teleÍcet ép{isy íliismerlük, mlqt _8 zelész 3 z9ne| h118okat.
e medeÍaí ütemmol adott |eleknek époly értelmük lesz
el6ttüík, mlnt egy lsmerós dallamnak. Tessék megpróbálnt t

c§Ar§. 1() FILL§n,
e í.lAGyAn C§ERKÉ§Z qy.cjy ráme, ha (évl 1pm36vcl) cl6flzcaz rcá-
postatakerékpénztárl rzckkrrámle rzáma ,rr3l.{28, tlegyar Crcrkérz, Budepcct".

Kltöltctlen,lbllnko" crekkirp mlndan poótrhiv.talnál kephetó.
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A birra§r
A megmaractt nragyar íöldön, kivált fövárosunkbart,

Bu<lapesten, nenr túlságosan ismerik ezt az állatot. Nevét i§
alig" Legfeljebb a terúészetrqizbót, Pedig ez az IndiÁból
számazÓ, ví"ilóra, vagy bölényre emlékeztető, idomtalan
és cstiuya háziállat, iclegen eredete ellenére, {rgy lrozzátar,
tozik eiárvult szegény Erctélyünkhöz. mint teseem fel, a
Flargit*., a §zent Ánna tó yagy a székely lrapu. Gyermek-
éveim első emlékei közölt szerepelnek a bivalyrrk, ahcg1,
békésen, nagy §zu§zogással vontatták be minden reggel
szekéren kisvhrosunkba a közeli fürdőről, a hazai nyelvon
borvlznelt becézett pompás üclítő ásványvizet" ünnan az
ablakbót néztem ezeket a minden bizonnyai ősidőkből iti-
maradt igavonó szörnyeket, ahogy nyugalma§at! kérődztek.
fülúkkel néha tömzsi, kqila szarvuk felé csapkodtak és
lehelletük párája -"- kivált téten ** vatóságos fellegeket
kanyaritott busa fejük köré" Annyit tudtam róluk, hogy
ponipás tejük van. Sűríi, zsíros, nehóz. Annyira megszoktuk,
Írosy kényeskedtünk is, lra tehéntej kerütt reggeli kávénk}a.-'§;z 

a kis természetrajai bevezetö, azt hiszem, nem feles-
leges a történethez, anrelynek középp<intjában Görög Pista
állt.

Görög Pista ! Ugyan micsoda nevezetss személyiség
volt őkelme ?!

Mée a békeiclőben, a háborírelótti esztendót írta a
naptár. A székely kisváros ősí főgirrrnáziumának padjait
koptattuk s egy-két hónap alatt egész elemistás multunkat
letázva, sikeresen űztük a nagyotrhaktól bámulatog gyor§an
eltanult diákhuncutságokat"

Ekkor került közéirk az új fiír, {iörög Pista Budapestről l

Budapest . . . Nem sokkal többet tudtuttk róla annál
mi vidéki gyerekek, mint ami az iskoláskónyvekben állott,
Párizsról, vágy Szentpétervárról sem raktfuozódott sokkal
tölrb tízesztendós koponyánkban" llallottuk, hogy messze
vaR, borzasztó messze. Yonato[ majdnem egy nap. Edes,

@

Hanern Görös Pi§ta, a Pestről. közénk cseppeqt itjtt !1
nagy meglepetést,' forrongást robhantott ki személye körül
az Ösztál$b an. Fölényes, utánozhatat lan beszétlóvel, míndent
lekicsinyiő modorával és boszorkányosan iigyes fellépéoével
egy-keti{írc, mint mondqni szokták, trjja köré tekeíte aa

e§Ósz osztályt. Mukkatrni sem nrer!ünk, ha ö kinyította a
száját,

A pesti fiü, aki körúnkben egJrre z§arnokibb móelon
éreztette tekintélyét, azórt került kisvárosunkba, a nagy^

mamájához, hog.v n főváros környezetélről kiszakítva
(papája szerint),- kicsit móreshez szolrjék, odqlenrr n jám,
noi iiaat*n. Nagyon jót kttervelte pspája, aki szintón
a mi vittékünkről iiárrnazott fel Budapestrc, de hát mégis
máskérrt esett a r1olog. Ha egy rothadt almát tesznek egy
kosár jó alma közé, ákkor nem & ro§§z almát jav{tiu_lo*§
a többi, hanem a rothaclás átterjed az egyetlenegyról_ ae

egész kbsárra. Yalahogyan így v_olt Görög Pista hozzánk
k?rülésével is. }fenr mí javttottuk meg őt1 hanem ő tett
nrinket ezermesterré csakiramar a küliinféle pesti lruncut,
ságoklran. Derék igazgatónk és egyben természetrajz,
taiárunk bölcs alőreÍátással mfu tudta ezt, mindig óvako-
rlott a távoli vitlékről való rliákok felvétclétől és Görög
Pistával is basonlóan akart cselekedni, ha az apla szépen
meg nern kéri.

* 'Ez a pesti csibész megrontja az e6ész osztályt ,.*

méltatlankoaott igen gyakran derék igazg&tónk._
Pedig a fekeie levós rnég hátr* volt ós egyik tavaszi

reggel feÉettúk működésiinkre a koronát."A reggeli istpntiszteletre való vonulás elött ott vára-
kozótt aÍ" egész főgimnázium ifjúsága hosseír sorokban
á szenrináritrin előttitéren. Áte[enben a leánynevelő inté-
zet volt, anrelynek szélsó alrlakai*§yalsgjáró,Cp!!f99 m§t!
atig naíomue§yed méternyire álltak .|.lárda fölött, §zt
azdrt fontos 

-megemlíteni, mert később ar, ablakoknak
tragiküs sztrepúk
lesz a históriában"

A diáksá6 sorai*
ban ott ácsorgott a
mi osztályunk ís.
Termész$esen, egyik
sem fért a bőrébe s
a fölhangzó n{gy
zenebonának,' évődé-
seknek mind Göróg
pista volt kovászq.

Talán semmi kü-
lönös netn is tör-
tént volna, ha a tér
közepén nem veszte-
gel ott a borvizes
szekér, A sömbölyÜ
korondi cserépkorsók

apám fiatalabb ko-
rában, ezredév ide-
,jén járt fenn utoljára
s nresélgetett cgyet-
nrást nekúnk jóked-
vében a roppant vá-
rosról, amely leg-
:alább ötven§z§r na-
lsyobb, mint a mienk.
]Pestet nregjárl ese-
lédüttk meg öt-hat-
emeletes házakkal,
utcán robogó vona-
tokkal (villamos) s a
vurstli és az állatkert
,csoeláival sz*dítctt.
bennünket. Hittük
,is, nem is. fiitl §ebe§§é§gel eira8adtáh t saekeret
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ott sorakoztak emeletesén elraktárauva a szekéren s a
két bivaly Jámbor kóppel kérődzött.

§örög Pistának pokoll ötlete támadt.
** Nahát, ide íigyeljetek, gyerekek l Látjátok azt a

két blvalyt ?
Láttűk, hogyne láttuk voha. Gö$8 Pt§ta peclig foly-

tatta :.* Nem emlékeztek, a mult szerdán a diri éppon a
btvalyról magyarázott. Mondottan hogy jól tejeló és iga,
h(tzó, de igen lusta s ha vlzen hajtják keresztül nyár ide,
lén, belefeksalk a víebe, mint Jónás *z állatkertben, és
vasdoronggal som lohet onnan kifelé bíztatni. De azt is
rnondottql tudlátok, hogy ha vörös kendőt lóbálnak a
§zeme olőtt,' akkor megvadul és olyan dühös lesz, mint a
vad bika. LátJátok, ezt érdemes volhakipróbálni. Természet-
raJzi kísérlet.- 

- Tertnészetrajzi kísérlet, igen, kísérletezzünk ! --
ktabáltuk kórusban s mindegyikünk készen volt a tréfára.

§lőkerül két-három piros asábkendő a zsebekből s
míg a íuvaros nyugodt lélekkel hofdozta a cserépkorsókat
a közelt háenkba, mi hárman-né$yen Görög Pistával a
btvalyok orra elött kísérleteztünk.

Á lomh&, fekete állatok egy darabig békén túrték az
slkalmatlankodást, de mikor már ftilüket is kezdték csíp-
,desni, egyikük nagyot b6dütt s a következő pillanatban
lrtózatos'orővel nagyot lódltottak a §zekéren. Mi repültünk
körösköűl, qmerre hely volt a földön. A bivalyok meg
nem álltak, hanem őrült gyorsasággal ragadták.a nehéz
teherrel megrakott szekeret, A felső tartályban levő cserép-
korsók lezuharrtak és széttörtek a kövezeten. A bivalyok

nekilódultak a l*nyneveló intózet ablakalnak, bez&zták,
első tábukkal be ls toppantottak. Aztán se előre, se hátra,
csak forgatták bőszen a szemiiket.'

Eg}§aeribe összeszaladt az ifjírs{g, de még a közön,
ség is.-A kör közepén állt az óbégató fuyaTp§ is és kezével

- Ez az írrfí, * kötélrevaló blzgatta a bivalyokat,
tekintetes Lgazgató úr . . . Olyan jámborak ezek, ilIint a
írissen fejt tej . . . Hogy nem fért meg tőlük . . . Mo§t eheit
kárba ment a sok üveg.

- Üveg a §zeme világa .- fortyant föl igaz$atónk,
szqktudománya magaslatára emelkedve. - Hiszen ezek
korondi korsók . . . Mása_ meg mit csavarog és mit hagyja
magukra az állatokat. Értie t

Ez a párbeszéd eltartott jó tlz percig, utána zaklatott
lélekkel vónultunk az istentiszteldtre az előadás elótt, . .

Ekkor bizolty egyszeribe kirobbant a nyilvánosság előtt
türtőztetett igaigatói harag. Görög Pistánál nem maradt
el a régi pedagógia szetinti ,,testi fenyíték", bár egyre att
hajtogatta ;- 

- Tudományos kísérletról van szó csupán, igazgató
{rr. . . A multkor arL tetszett mondani, hogy a bivaly. . .

- A multkor... Ó, te pesti csirkefogó... még azt
mondja, hogy én tanltottam az ilyen hóhérságra. . . ),üa,

várj csak, ma;'d adok érr neked kísérleíezni l . . .

Görög Pista rövidesen el is tűnt intózetünkból. Jött a
hábor{r. Utána sok minden rnegváltozott, de a borvizes
szekerek a lomha, türelmes bivalyokkal .még mindig ott
kocogíak kisvárosunk macskakövein. . .

Mthály László

9 J!t y. Y rff. r t ú t íúY- t a a-a-! !'atf

LŰ KE r ÓNI AK ADÉUI ÁJ A
Rcdoes agg baútaim, hassztl szlinet utún újra |eltépek

akadémiúm katedrújára, hogg elmétekbe öntsem a tudomángo,
kat. 8n ed,dig is |ellóptem volna, de Polesi bácsi meggátolt
e nemes téngkedésemben, mert rdtette kezét írataím csekéIg,
de drltékes halmatára. Mdr pedig ahoua ő a kezét teszi, ott

íü többé nem terem. A multkor is a feiemre tefte a kezét és
rlgg lelapult ettüI a haiam, hogg azóla serl kellett fésüIködnöm,
melg ggermekbatátt szeretelet exetelendő, |elkidltok Cíceúaal,
a iagv 1raneia,köttőuiel: Háng sait kimúIé pemzlí! {Horung
soií guí mal g pense" Szerk.)

Kedaes |iútestuérem, közelg a tél és elmult a ngdr. E két
természetl tüneméngből ngíloánaaló, hagg nlint Pető|í mondia:
Itt aan az ősz, ítt uan újta, szép, mínt mindig őneki, tudia
Isten; hagg mi akbóI szeteti, de szereti. Ilgenkot a vírdngak
houa-toudbb kopárrd |aiulnak, a léglen szelíden líbeg az ökőr,
nuái. Áttarutan ílgenkor a terínészet aalülonnan előueszi a
aughiat és beledőt. llgenkor potgag a ídkróI a leaéI ép potgog
a szekunda, mert a méIa d.ióksztuek még míndig nem tudnak
betetörfidní abba, hogg hatszor hat az harmtnchat és az isl1oldban

. 
js csalc ata gondolnak, hogg mttg kór wlt otthaggni a Pemetke
bócsiék szilaafdiát, pont most, míkor lIaptdk, a marcona
komondor mdr lemondott arról, hogg szlluasndés kör,ben az
a3 embernek azon testrésze |elé kapúÚjon, melgen a |ér|idtaat
meglepő elméssége |olgtán kalap helgett nadtógot. oísel.

Átn netn haggom tovdbb magasan sy'úrngalni aggam
amdzsuesszeiét és rdtérek mostani előaddsom tdrggdra: a meg,
tigpeléste. Ez igen |ontos és ggakorlandó tudomdng, mert a
§ekete Bocslcor .talpa még nem kopott el, de ha elkopott ís,
potdból bdrmíkor |eléIemedhet a Sfuga Kalucsni, üagg a
Halvdnykék §aru ds akkor nem elég :az a tudamáng, me|ae|
az ,,aWatbalőtt plél$ütgkös, aaagg a Sánta ketékpdros" című
detektívdrdmdbat szereplő Tom' Bura neuű detel{tíu tanustt,
mikar egg ctgarettapapir hamvdróI ráiön, Iw§g q y3rytes-
lfiában ien az,őnggílkos |őgépész sísakia, han*m Píek Frász
!űsz*kereskedő tdngúnak ggetmekkori haj|ürtie ualt.

Én hasszt7 eaek során tolgtatott ggakotlatont neilüiét.
lmhol leszüröm előttetek és rajtatok dII, hogg bölcs tandcsaimat
köuetitek-e aagg §em, (Inkdbb ne ! Szerk.)

KüI6nös1iolog, de'megállapItom, hogg dltaldban a íéúíak

nadrógban, a nők pedig szokngában
jdrnak. A ggerekek dltalúban ísko,
lába jdrnak, Az órdk nem Jdrnak sem
nadrdgban, setn szokngában, ami a
meg|iggelésre nézve |ontas, mert ennek
tudatában, ha egu nadrágot lútunk
menni az uteún, rögtön tudJuk, hogg
a nadrágban nem zsebóta !dt, hanerrt

|érfi.
Megdllapítom azt a küIönö§ téngl,

hoggha az utchn |utó embert lútunk,
bíztosra uehetjtlk, hogg $etős a dalga,
A tdborunkban a tej ís |utott néha, de
antnak nem polt síetős a dolga. Am a
kulcía rs amnnal futni kezdett, de nem a
tei utdn, hanem a Bödőn bd előI.

Ha bottba benézae embert ldtunk, akinek dpő uan u
térdén, kalapdcs a kezében, a fetünket tehetiük rú, hogg ar
ítlető ctpész, Ám biztos, amí birtos, előbb nézzük meg a cim,
fibldt.

Ha azt halliuk, hogg ualakt kiabáI és azt mondja: ,,,Ui
nemzedéé.ékamainaapaazesssíesíííclr/turír", megállapíthatjuk,
hogg az íIlető rtkkancs.

A nagg d,etekűuek szoktdk egges embeteket szokdsaik után
tanulmóng-tdrggáad méttatni. Én hasszas kutatás után töké,
letesttetteű e {zimpátíát, aa§§ szisztémát, uagg h9w is htujdk
és ha ?ánézek egy valaki névieggére, azonnal meg tudom
mondaní, hogg mi a neve. Ezt nem míndenki tudia meg-
csindlni, d,e hogq ti is megtanulhd§s(ltak, _eldrulom, én hoggalt
csináIom. Leoluasom a néoieggétől.

S ezzel be- is {efezem mai eszrftecsetémet abbqn a reméng,
ben, hogg legközelebb 

'már olgan jó iletektíuek lesztek, hogg
meo tuáíátok kütönböztetni a szimbóIumot a cimbalomtól, a
íIaőztert'a gangsztertől, a kottalapot a tótkalaptól és az ószerészt
'az 

ékszeré§ztőI-, Ha idáig eljultok, touább uezetlek, mint a szep
mondú,s moftdia: ,,sitwa az asúcilra" (sic ítur ad a,stra},

, 
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By pérmi3lion of
MR, F, HAYDN DlMtl ocK

A,,The Scoúiren3edélyével

Észak-Rodézíában tatálkoztam egy metóclista lrit-
térítővel. EgyáItalában nem trgy festettn mint ahogy az
ember egy hittérítőt maga elé képzel. Száznyolcvan centi_
méter magas, szivből nevetni tudó fiatalember őkelme.
Iskolavezető ott az ország legbél§ejében, körzete nag,ysága
vetekedik akármelyik aprócska európai birodalom területé-
vel. 190 mérföldnyíre tanyázik az utolsó fehérernber lakta
állomástól és 2000 mérföldnyire a tengerparttól.

Cserkész és cserkészcsapatot szetyezetl a benszülöt-
tek köeött is. Ebben az orczágrészben a cserkészeket ,,Nyom-
kerosó"-nek * Pathfinder * nevezik. Nagyon kedveli
mostani munkáját, sokkal jobban szereti itteni tevékenysé-
gét, mint az angliai tanitóskodásl. Mert bíz' az élet itt
legkevésbé sem mondható egyhang{rnak. Változatos munka
és kalaud errefelé bőven akado hiszen az arczágban szerte
csak(tgy nyüzsögnek az oroszlánok, vizilovak, elefántok,
kígyók.

Hgy este cserkészei futva lrozták a hírt, hogy a §zarvas-
marhák karámjában oroszlán tartózkodik. Felkapta pus-
káját és 4 ,,krAal"-hoz rohant. Az ökrök valósággal órjöngve
rírgdostak valami sötét tömeget a karám közepén. Óvatosan
kózelebb lopakodott és ekkor látta, hogy nem oroszlánt
döfködnek bőszülten, harrem egy nagy, kövér, vándorlása
közben az urlvatra, tévedt vizilovat.

A fitl többször rápörkölt, bár nagyon jól tudta; puskája
kalibere kicsiny althoz, hogy rnegölje a vasíagbőrűt * tény-
leg vastag a bóre l Legalább is három centimóter l ..* Végül
ls a viziló megértette, hogy nem szívesen látott vendég és
lustán visszavonult a folyam partján rejtőzködő b{rvó-
belyére.

A ba/atságtalan fogadtatás miatt i§en megneheztelt mind
az ökrökren rrlind az emberekre. Mindmáig ott él visszavonul-
tan a nádasban és élni fog mincl4ddign míg valaki fel nem
keresi és elpusztítja. . . viszont ez senkinek ser4 jut eszébe.
Még élónken emlékeznek a benszülöttek arra a közülük
való hősre, aki erősen hetvenkedett, hogy így meg úgy,
maj,d végez ő vele és nem felejtették el a világgá kürtölt
esemény befejezését sem. A lraragos viziló ugyanis se szó,
se beszéd, kitátotta kapunyi száját és egysaerűen ketté-
harapta háborgatóját.

Történt pettig nemrégiben, lrogy barátunkhoz egy fiatal-
embert osztottak be segédül. Az íltet6 odahaza 

^z 
lngo!

főiskolán ,,dícséretest" nyert görögból, ellenben a
puskakezeléshez annyit §ertl értett, akár a hajdu
a harangöntéshez, A feketék rn€g a gőröghöz nem

konyítanak és n€m is
méltányolják ezt a tudást
és ekként atlódott, hosy a
gyakorlatí élet körüli tá_
jékozatlansága vógét szakl
totta reménytelj es hittédtől
pályafutásának,

A telepvezetó cserkósz-misszionáriust elhívták, amikor
tohanva-rohantak a barotszók, * ez a népség lakja azt a
tájat * és bár nem görögül, de valahogy megérttették az
{rjdonsült hithirdetővel, hogy kunyhójába egy nagy kígyó
surrant be, s hogy a további magyarázgatásnak elejót
vegyék, kurtán-furcsán a kezébe nyornták a ,,főnök" pus-
káját "* akinek van e§ze, aa megérti t * néma felkiáltással.
Ám botor feje azt sem tu<lta, melyik ennek a rettentó
szerszárnnak az eleje vagy a vége. Köszönettel vissaaadt*
a puskát és azt rnondta híveinek, hogy használják, ahogy
akarják, ő nem kér ebből a bartiár mulatságból és rögvest
,,egészségesebö" vidókre vonult.

A benszülöttek asszagájukka! vógezték ki a fenevadat,
miközben szitává seabdalták a,bőrét. A hazatérő telep-
veeetö már száradásra kiterítve találta. szerette volna
megmérni a hosszát, de hirtelenében §emíniféle mórcét
nem volt képes előkerltenl. Ám tudta, hogy önmaga száz-
nyolcvan centiméter maga§, tehát lefeküdt a kígyó por-
hüvelye mellé a földre és önhosszával méricskélte végig.
A bőr éppen háromszoro§a volt sqiát termetének. Vajjon
milyen hosszír lehetett a kígyó ? (Fogas számtani feladat,
nemdebár ? l)

Az ifj{r segéd a kígyókalandot követö nap csomagolt
és elutazottn hósünk pedig hálafohásszal telepedett lrázacs.
kája tornácán a hintaszékbe. Lehet, hogy nem szép dolog,
de szerfölött örült átabota segítsóge menekülésszerű távo-
zásának. A rekkenő melegben elálmosodott, kezéb6l az olva-
sott ujság előbb térdére os{rszott, aztán zieegve a padlóra
hullott. A, zai megzavarta szunnyadozását s felneszelt.
Rendszerető ember lévén1 ösztönösen felemelte a papírt,
s ekkor karja a levegőbe derínedt. Az ujságlap alatt egy feke-
te kobra gyűrilzött tám4dá§ra kószen. A misszionárius
nem §zületett légtornásznak, de most hirtelen azzá uálrt,
Mintha rrlgó r{rgta volna, ügy bukfencezett hanyatt, keresz*
tül a szék támláján és ugrott be az ablakon szobájába

- a fekete kobra meg serényén utána. (Móg merje valaki
állítani ezektltán, hogy a htttérltő élete unalmas l)

A rusnya jószág kellemetlenül szorongatta, tehát a
szobából újra a verandára iszkolt, anétkül, hogy kézbe

A hittérító száznyolcvan centimé-
ter magas volt. A kígyó vlszont
báromszor ütötte meí barátunk
mértékét. Vajjon milyen hosszrl-
nak bizonyult 6csúvómászósága? ds

§}
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kaparinthatta volna puskáját. Ez a * mulcístigos *: §eí"
guiőzes addig tartott] míg a kígyó megünta a dicsőséget
.Ós bebuit pih'enni egy láda mögó. A misszionárius mo,rt nrár
vOgre hoziafcrt Xai-abélyához, azonban ezrlttal a kobra_
urísag mutatott kevés h4ilantlóságot arra, ho_gy életét. ki-
tegye-a halálveszedelemnek. Nyugodtan Bp"l! g tat $..a
iáfrá r.tirtitti rejtekhetyén. Barátunknak volt néhány §Vűrlt-
tenniszkarikájá, más Úiján ezeket dobálta §orra sgymá§után
,a láda mögé. i§y akartá előzargatni a !ryti|t. Akob_ra, {tgy_

ratizit, azígonáotta, miszerint a hittérítő játszani aknr vele
;; csinos iejét megpróbálta odatartanl gyűrűfogónali,
e dr}ratOra, ázontían-vegtére is megza,varta érzelmeit és a
iátszadozást tétbehasyva előbujt. A hittérítő kapásból
i;$tt;. 6 .** tudoti'görögiil. ellenben anná] kiválóbban
bánt a puskával.'

A tinulság ebből az, hogyha a tengerentúlra készültök
hittóritinet, tiát ii,Ivti, lesz, ira előbb megtanultok _ 

lőni !---- 
Árnint iatjatot, a misszionárius élote nem soJ<kal üt

,el a ió cserkész"életeiót, teltétetezve,,hogy_ a bensziilötteken
ÜiO"segltes gonclolatával jörr ide. A különbség 91_upán plyi,
trosy sŐ}ras"ir átmodott furcsa kalandok várják, amirrt az
alant kiviláglik.

Ez a ŰOta egy másik hithirdetóvet esett meg, Uj_
sütetü keresztényiit vitte sétakocsikázni tágas €óq_
kocsiján. l,{agyszeiú hangulat uralta", a tátsaságot ",mi"$:
addi§, mig móg nem keriiltók a mezőséget szegéIyző _erdő
sirXiÍ. tigyanis itt a sarkon héttag(i elefámtcsordával
talátkoztatiizembe. A csorda -- akár hiszitek, akár nem -,
rossz néven vette, hogy az erdő esencl,jét-rendjét ilyen
bűzt puffogtató masinával felkavarják ós ormányát égnek
emelve, haiagvó álláspontra helyezkedett.

A'benszúttittet< irem sokat haboztak, leu§rclttak ós

vesd el ma§ad ! * be az erdöbe" §dnos, a lrittérító és az
egyik asszÖny nem bizonyultak clég lürgének és látván,
tróby az elefá-ntok már a közelükben vannak, meg setn k{só_

retTéX a menekülést, hanem a koc§i alá bujtak hasmánt.
Az ormányosok kíváncsian fogfák körül az autót,

belesaaglásztalc, orrhegyükkel végigtapogatták, aztán horn-
lokukai az oldalának fesaltve fel akarták fordítani. A kocsi
;ázonban nern mutatott efdta hajlanrtóságot s talán ott

hagyták volna bántatlanul, ha az egyik.ctefánt rá nem

"Üfiái, 
noey * hopp, hiszen ezt gurífani is lehet l Ez lesa

árnafínomiátékí.., ,,

Felíedezését vatószínűleg megtárgyatta társaival, mert
,ti"i* 

-i"gátott 
trombitálás ritán ártdig taszigálták, mlg az

autó gurulni kezciett,' 
^f hittérítő és a,z asszon1, rémülten tapasztalták, h_ogy

*orág az autó l Mivel fedeiéktiket nem óbajtották elve-

;;irrrfi, hát ők is nregindultak nég1,,kéziáb az autó alatt,
a-**nór*Os azonban rrrindinkább fokozódott s ők már kép-
telenek vóttat tartani az iramot. kimerülten feladták a
,urrrg"Íturu" kúzrlelmet. Az elefántok ettoltrlk fejük flilüI a
*u"",ÍeX"t és vlgan tovanyargaltak játékszerükkel, nisvet
.r,ük *rrrr.rri.a a iátOXra teróteOOtt és akkora port vertek fel,

i;Üy ""h nesáelÉk meg a két löldön fekvő, elgvölórt
errÍIiert, § mivel észrevétlÖnül maradtak, megmenekültek az

eltaposástól,
Ugyanis mindcn nresóvel ellentétben gatázda jószág

a" ut"ia?rt ! Némely kerúletben sorra dulva a vetóseket,
it rvo. go"aot okoznak a farmereknek, }íikor llyesmir6tr

Í;ÍJ"té-'Íkezik a kiizpontba, a ko_rmány.az elefálrtok el-

iiasztására kildld egy vadászt. Ha a kiküldött nyomra
iurai, áááig koveti és iövölclózi a csordát, amíg. azok belátják,
hogyj a viáék nem egó§zen szolgál javukra és visszavonul-
nak az őserdőbe.

Egy ilyerr kiküldött neg|yvennyolc elefántot }ótt hat
,r"p aűit. 'Í'alán kegyetlenül hangaik, |ogy így_ölclöklik az

eleiántokat, ámtle mingyárt másként fest a drrlog, h" |,a{_jaiot, rrosyj az elefántáy szapora, akfu,a háziny{rl s :tki
iasut szÜt<séges rossz. rra nem pusztítanák őket, akkor
olyannyira eiszaporodnának, hogy csőttbe kergetnék az

afrikai mezőgazdálkodást.
Jómagam, bár cserkésztenr elefántra, sohasem_ejt_ettern

el e5yet sÖm, Nem szcretek halált osztogatni s kúlönben is
ueviíae.t csak o}yan elelántot érdemes lelőni, amelyík
niá" nr"gti.,nepelte százattik sziiletésentplát. §záz év pedig
tiszteletiemóltó idő --- s nrivel én jó cserkész vagyok, puska-
lövés helyett megsüvegeleln R magq§ kort. Mert ugyebár, az
öregek tisztelcte és az udvariasság, eserkészerény !" "

A lO szívél viharsarlcanlyú szánija.

Panuszló hangon jajgal egy siróly,

Pajkos habok moíTnogvö lcergetózneL.

A messaeségben szürke-kék, sívór
Felhah ,oha.,r,ak s elb*;ik mögöltük
A vén Csobá.,c, a rc,mló Szigliget
S a túz-ború, sölét baznlt ,.Koporsó"
Vandor felhO-f"szla.,y k.izt inlegel,
E.e*ben bolygó ósök vóre lazud,
Reg m,ilt csaták, k,tizdasek átka hajt

É, ko a tó zúgó hullam-vilaga,
Hogy bajvívásra hi.,jam a vihail...

S már pallog a vószon, indul a csónalr
Túrta uz orrö a jótszi habot
É" u ,ru*e.rrber, "ud diadallal
ROgi kalandok vágya ragyog,
Sztikken a tajték, ugrik a csónak;
Mosl a palár,kon víz söpör ál...

Es a viharral szembe fesaülve
Hallo* az éIet drága szovót;
,.Bólrun elóre l" Tori a hubokra
Lasd, a vihorral az élel izen !

Fesatiljon elóre u lslked, az izmod,
ReptiljOn e csónak o messzi vízen.
...E*b"r-oitcrrlal Ne fel.i a viharióIl
Hajlson aa álclm, hajlson a szél!
Magasba törónelc, harci acélne}c

M"g.***uító lűz e veszély. . .

Vito.Ia* pallog, vágtat a habokban
A kis csónak. Fenn jajgal egy siróly,
A szél .ohon s a tépelt feilegekbOl
Kikandikal n nyugvó napsugór.
A ktid bomlik s kib,rkka.,ilc belOle
A vén Csobánc, a ,omló Szigliget...
S a túa-ború, sötét bazult .,Koporsó"
Ae esti naPsugáüa" 

'"''t?;;; A,LAJ.§
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{íí}
Az ,,Ameflcan !'i*tór" (nragyarul .,anrerili§i ut*zó"} áIBéV alá

rcltöző masyar yitágjárót ut azási izenvedúlyo Dól-Á mcrika losesodji_
laiosablr. lóirvadrcgéo.yesebb, de eEylrcn leirveszerlelttteselrb vjdékeúe
viszi, RdndÜil'tl! dr-clclies naplóját & 

-Ma§yár Cserkósz §zerhe§ztósége
meqszefezte s 1936 íebr*il,r-tól kez{tődően §or()?atosan köíli. Az ed,
atni'eklren Arlterican víator leirta, ho§íian §zgruct! pénzt kálando§ ut&-
zdi{hoz. mint kerüt össze társaival, hb§yen késaiild íF,l *rz oxpediciór*"
Hoqsz;rs. hájór\ s va§liton való utazás után végre megérkcznek o ,,Ziild
Pokol|' h*tárvidékére, ce}juk kiinrluiól}ontjú,lroz. Jelenleg éppen Bolí,
viát}an hílJóz&ák a Rio Benio, Baíi},olr sy§nús vidrrken,

}ierrr mertünk el-ezni. l,essan siktottunk lefelé t c*ön"
des árral .és csak aíra ügyeltürrk, hogy a csóít*k n€ forog-
jcln, Íiöriitiittiink már minden tiszta 1ekett voli, Ázt §e

turitlrtr volna me3állapítani: kiérti.ink,e az err!őbijl, uagr-

§€rrr . , .

Ü;ira lótiem kettőt. Csattogva rtörgött, zilgoii ki-lrüliit-
tü*k irrinden.

Öbtiisen sz<ilalt egv puska vaiehcrl elöl, 1':rlári hirr,_,m,
száz méterröl, a fol_vó irányálról.

- llz a nrozo Retningtonja. . .l

- tr'orultlrd, old íellow / . . . Előre. öreg cimbora l

§r,*zrri kezdtünk, mint az őrültek. il{ost már triztos
volt, h$§y ijk rrzok. Csurgott rólarrr az izzar{ság.

ütiítti"irrk ú.ir* r,iliámlott valarni. Lövés cliit,dült i:s a

gclyó a cstitr*k ürr§ eiijtt süvített *i,
§iejttttem kezemtről * lap{tl;lt.
,-* Weltl * nr$ndtil üso}r hossz*jlrll lrllll6alirs utirn,

* ez R$nlíngton, sir . . . de n€fu eu ,,appare&tíce" Remirrg-
tonja , , . anrrrli r,*lamivel sciikebb. eytrfi. tkrrrt*r yi}n . . .

gol1."ój* 4.§ urlciás, hortlképes*óge 35{10 lépés ó* nem csalil,
cionr, ha azI rnondoITr. Birmiugham-ben gyártották 1 908-ban.,.

--'. tlagyjon bókén, siri
$r§rt golyÓt kaphat ,.szü-
kelrb"hazájábót..,

Astán lrangcsan kiál*
tottatn .

Nózr,*, hogy f*deez* ln*gát,

Atto alta,
§fnof" .,, nan estd fnimí*
co§. . , esÍd emerieanc§ **
l.{em ellenség amerl_
kaiak l .

-* Quien es hambre?...
ki vagy smber ? * kiáltott
ránk egy ideg€,l hang.
Amiut, a c§ónak fordult.
tűznck gyér pislogása lát-
§zott a par|on. Hgy hatal-
mas alak állt ott. l{iize-
lodtúnk a part felé.

*Yárjanak",.egy
kissó.". -* szóltránk,
mikor látta, hogy felrér
emberekkel van dolga. Egy
égő gallyat h(lzott ki a
tűzből, maga§ra emelte és
írgy győződ$tt meg a do,
logról. Aztán megfogta e
csónakot kötelénél fogva
és kihírzta a partra"

AM§R|§AN V|ATOR NAFLÖ|A

Tüntetiíleg lreraktuk p,uskáínkat a csónakba ós tnirld-
kettr:n kiszirlltunlt, Óvatrrssiiglrót meslazítottgín tokjálrrlrr a
Ir lsber ra-t.

-- í}uclltts nelches frutre ami11.c ^ ", nem vagyunk el-
lenség , , . emlrcrünkeí keressük! Nenr lírtták őket?

Benrrrtatkoztunk.
** Ütvendek a §uere§c§ének: Lítom nlár, hogy r:u-

ballerókkal van clolgrrrn" Kirom, rre vegyék rossz nóvert
li"lriildiizós*nret... rler hetek ót$ r'rll*rntló izgalonrb*n i,lünk
a benszüliittek mirltt, ,, * Misgzió két tárrradást állt ki ta-
val,v óta. Olyan jelek.. .

Lgl,anl? Hírt itt egy nrisszió van?

- !';1p l,1izon_v. senorl A ,,Nuestro Sen<rr Jesu Cristo"
lnisszit) . . . szabad valanrit kórdeztrem: honnan jönnek?

* Most . ,. Ltt Par-bilt.!

- La Paz2 Impossíble ! ,.. lehetetlen l Tuctják, kérem,
hogy onnan erre ilven hajócskákkal rnóg senki sem jött le?
}íost már i,rtem az intliánok izgatott viselkerlósét . . ,, lírtonr
ha.!ójukori a jeleket, Ezek az iirdógtik nem trreltát nrire véhri
a dolgot, mikor jelekkel díszitett csónaktran fehór nadrág{r
és in6.íi embef€lict iátt{tk. Eleinte lanírcs,talanok lehetteli,
mert rrag_yoir tralronísak, De a szigei alatt , . .

_. Hopp, hó . . . hílt ee sziget?

vírrt:rk
frater

Sziget, biztlnyl
l!íi a rreve?
Iiz az ,,insula rlel il(issicl' . , .

... & sziget alatt arünben h*rci
&níj}rre napcrk tita " " , nemde ezért

ürrnsalvo,
Úgy vanl -* felelt rnost

csónakok száz*i
t0r"lódtfik ott?...

, egy fehór szakállú, jósá-
§f}§ arcír barát, aki lárn-
pával világított.

És önök ? Örrii,k
mire puská.zlak ? I{arcal-
tak a parentíntinekkel?

* Nem. Elvesztet{ük
az errlőben a vezetdjt ó*
€gy rnozoí, az élelernszállitó
csónakorr.* Cíelos l Azok fcg-
ságba kerüItek !* Biztos Örr ebberr ?

._ Igen. Hallottam a
harcí zajt,

-* Bocsánat. "dzok a
lövósek éppen úgy jelek ís
lelrettek, melyekkel nekiink
feleltek" Ugyanis eltóvet{-
tünk ós .

Akkor bizorryára
én téveelek ** felelt urlva-
ria§an a barát, .*- Egyéb-
ként a kiáltozást is hal-
lottarn, amit önök talárl
nem hallhattak, Egyikük,
úgy gondolom megsebesült,
mert . .Külóniis saiklahe6y, §zemkirul volt q ,"Misio" sziget

15

1

i\,



* Mit nrond a lrarát, sir? * kórdezte Cook.
*' Azt, hogy Esteban ós a mozo fogságlra kerültek. " "

,ós lrogy már hetek óta vadásznak ránk az indiánok.

- Welll Ez ,azonban nem ÚjEág. ;

* Caballerók! Láto$assanak el hozzánk, a misszióra"
* Mint foglyok . " .? * kérdeztem nómi iróniával.

- At, noi qué idla?.., micsoda' gondolat!? mint
vendftek!

-] Aa más. , .

A fehérszakállrl fráter Gonsal,vó elól ment a, lámpával
,és az ösvónyt vitágítottd rneg. Vala,mi tocsogón is keresztül
nádoltunk.

ngy*epttet homályos körvonalai mutatltoztak a seigeti
ójszakában. Ismét egy lá,rhpa jelent, m€.

- Vendégeket? Prorsus arlmirabtlel Kerüljenek bel,
jebb! Jöjjenek! Jöjjenek!

Eey árkon {rellett keresztül mászni, míg etrértük a
missziÖi, ezt § hatslmas gerendavárat, mel9,nelr párját p9ry
khótett'talátni az egész viUgon. Évezredes öserdei fákMl
volt hatalmasan egyberőva aa egósa. }íasszívÍtása ennól a

.,lámpavilágí,tásnál egrészen fantasztikusnak, hegyszerűnek
tetszett. Micsoda kiklopszok azok, ,akik ekkora fákkat
bánni tudnak?

A félig kinyitott.óriási kapun beléptiink. A kapu aztán-
,dőngve záíult Úe. Mintha valáml btirtönbe léptünk volna,

Több kisebb helyixgen mentünk át, melyek való,
színűleg nappali tarró;kodó helyiselek, imaszobák voltak,
§kkor 

*isméi 
egy ajtó nyílt föl és n$y, jól világíto+t, tágas

terembe, a ftfectariumöa jutottunk.
A fraterek ott álltak az óriási asztal körüI. Előttiik az

asztal közepén hatalmas tálakban halak, kenyérda,rabok
és különféle ízletes gyümólcsök sokasága. Amikor körül-
néáem a terernben, Bristtus Urun,k képe alatt puskákat
ós kardokat láttaú meg. Itt a vallásrrak vóren és vason
kefesztül kell utat törnie!

A fráterek éneke}tek;
,,?cter omnípotens, güi es in coelo . . ."
i3y 

"r" 
se foidult felénk. Pater Pio,_aki l quTüT.l"h::

tett, biÍejezve éuekét, aztán felénk fordult és hellyel kínált
meg bennünket. Mindnyírjan leültünk. 

__" §Xgyenkezve nóztein végig az úttót megviselt, elpirz,
kolódott" ruhálrron. VQltgsimítottarn államat. Egy h€te néín
lrorotválkoztam! Társam ugyü[rrlgy _ petróleummal sú,

lyosbítva.

- Bocsánat, hogy. . .

- Nem tesa semmit. Üljenet le és lássanak hozzá,
Egy óriísi tálat toltak tótent. Tele sült halta} es kü-

lönfóle-- gyümölcsökkel. Volt ott mindenfélc fajta, §[ém

tudtam enni.

- Szolgáink... senofe§.. "

-- Mosi azokkal ne törődjék, caballoro. §orsukon nem
segíthet. Holnap maj,d gondolkozunk a, dolgukról.
,) - 

- Holnapíg esetleg . . . már késö lesz .. .

- Nenr fo"gy p, Ólyan gyorsan. " . a másik hajón is
ilyen jelek voltak?

- [gen,

- §]pen asórt! Említettem már, hogy az indiánok
le6nagyobb résae pogány s mint il5ne* babonás...!" .]- §irt - szOtátt rrreg az an8ol; aki most tűrhetet,
len petróleum§zagot ára§ztott.

_ Nos?
_: Hátha nem keríiltek fog§ágbá?

- Akkor nem kerültek... nern fog fájfi a fejünk""
Az angol mörgott valamit, amit, nem értettem. Csak

jóval.az eót otán áerült ki, ho§y ö olyasmit gondolt, hó§y
á jó barátOlq ,,látszat fogsá3" ürügye alatt, trolmi {nze"
kei fognak tőtünk kicsavarni. Nagyon gazdag lehet tt, högy
ilvesmire sondolt.- 

Vacsoia után aztán töviről hegyire megnéztük ezt a

hatalmas gerendavárat. Egy emetetei hrlztak fel rá. Fönn
melog volia levegő és szrlnyogok zümmögtek. Lenn a föld-
szintén voltak a cellák, a hálóhelyiségek, a kápolna ós a

refec|oriurn,. Bárnultarn, mikor megláttam lr betonnlapoí,
inelyre az ópütet fötépütt. Micsod* írtózatos távolságról
§zá|líthatták ide a cementet.

* Honnan hozták itle a cenrentet pater Pio , , . Ribe,
rultábóI?

- RiberuttdbóI? Ah, non/ Csak innen a hogyMl, a
tul§ó partról . . . A nrárgás kóeetet itt törtük porrá kó,

" mozsaraklrán. Egyóbként ezek itt az önök ágyai . . . fiirdöt
az udvarban lehet venni....

,Hetek óta nern aludtunk ágyban. lgy hát Bohdoltam,
miután nagyon fáradt volta,rn, azonkívül a Bení,}ien nem-
rég fürödtern - a fürdést elengedem magemnák. Azon,
ba-n. amikor megláttam a nagyszerÜ saeíkezetet, *melyet
a barátok készítettek. bámultanr, Alul egett a lassri tűz és

a kazánban d víz melegedett.
Rettentő álnrosság Togott el a napi izgalnra,lr s ,a ki,

medtö evezés után. Miután. Cook gumikádjn szirttón fog,
ságba kerűlt, ő is elhatározta, ho6y rnegfiirdik.

Másnap már a ha§a[nra stitött a nap a puha us$_nn,
tnikor fe$Üredtem. §leinte, mint ilyenkor gyakran elöfor,
dul,, nem tutl.ta,rru hol vagyok" Lassarr rekonstruáltam ma-
gaában az e|őző nap esemónyeit és megamhoz tórtem. Mr.
Úook ,a másik ágyhan horkolt. Különös, kellernes illat
áradt ,szerte a szobácskában. Valami fenyőfajtának itlata:
az acaiou, amivel a padlót s a falakat külön burkolták,
Most láttam, hogy a misszió egé§z€n új volt * talán ar
elöző évben kószülhetett el. Az itt használatos ]!íassarnn-
duba fából ép{tették. Az emelet és rajta a kis torony
tacaranddból készült, molyet Európában tévesen palisan-
ilernek rnondanak, a többi rész, a kerítések, az istállólr, az
ü. n. ülu-fából, amely göcsörtös és magas építésre kevésbé
alkaitnas. Az asztalok, szekrényeli, állványok, .szókek,
templompadok mind illatos ccajou-bdl voltak rri{ivészileg
elkészítve,

Természetesen, a sziget is óserdő volt, bá,r, S lxrátok
§okat dolgoetak rajta, - hogy elveszítse vad külsejé,t.
IJslgnaz az erdő terült el mindkét oldal<ln ós nrérhetdlen
taiótsRgrn. Ezekben az er&íkben egy {enyőfajtn volt pri leg"

§yakoribb: a pínlcheiro. A tiibbiek: "a baúimao, a Vlnhatica,
Sangue del Dtaga, Sárkárryvér, igen tömiir, súlyos anya-
§rlak, ,alaktalanok, göcsörtiisek és így megmlrnkálásra
kevésbé alkalmasak,
, Á barátok regget óta kót mlsét is hallgattak és most a

kertben párosávBü sétáltak. Sok öreg errrber is volt ,köz,

ltit. Bz feltűnő volt, ha arra gondoltarn, hogy ezt a temér-
dek murrkát csak a pár íiaial vógeete, LTtólag kisÜlt, hogy
álapcsan tévedtem.

Mr, Cook közben felébredt és olyan §yor§en fellielt,
hogy bá,multam. Azonban azt ls láttam, hogy őt_ j._ 

"gy
Peióig az foglalkoztatja, &mi €ng€m: hogy keriilt ide?

- WenÍ - mondta aztán szokása izerint, amirrl
{rjjával homloká,r§ bökött ós nevetett.

Kiugrott az udvarra és egy gyors fürdőt v€tt. Aztán
nekitátott a borotválkozasnak.

Már indulásra készen álltüük, amikor a jó páter Pio
jött be üdvöaölni minket.- 

- Hova *ietnelc §ehore§ " . . allg tesensk két hilo-
métert és fogság,ba jutrrak. . . a folyam el 1ran zátva
lefeté!* &zt bízza ránk, páter Pió. . " szolgáinkat minden-
k€ppen ki fogjuk szabadítani!

.-- ltli is-nzt a,karjuk, §eítor€§" Figyeljenek ide. Ecy
hete két paféntintin került kezoínk közé, amikor a misz,
sziót ftl ákarták gytijtani. §o$y mennyire elszántak vol"
tak, mutatja az is, hogy égó íáklyákkal kezükben risztak
át a szigetie. Most be vdnnak ü6rva a tehénistállóba. Az a
t€rvünk; ho8y a két foglyot, a,kik, amlnt látszik, néplik igen
vitéz harcosai, kicseréljük az önök szolgáiétt.

- Ez neni* jelenti azt, hódy ök viszont . . .
* Nos! Majd megtátjnrk!
* Nem íogják kiadni emhereinket, mert. ",
-- Nos... mert?
* Mert vagyon is került velük,..
* Ugyan! Olyan sok az? (FolytatJuk,)

a,, .
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Az elsö benyornás, amikor táborukba lép az ernber,
a tisztaság ós rend. Á kettősfedelü sátrakban katoná§atl
sorakoznak az egyéni felszerelések, ámíklrez természetesen
ltozzátartsnik a fapapucs, a ,,klompen" (ejtve: klurnpea).
Ezek kis faágakra vannak aka§ztya, hcgy a talajnedvessé6
ne órje őket. A, nagy sátor előtt van a fagallyakból készüIt
,asztalka ia lapia van fagallyakból, fel leheL tekerni, minl.
a szőnyeget), a székek azonban már gyári kószítmények,
<le olyan ügyesen megszerkesztven lrogy lrátizsák zsetrberr is
clfér. Az asztal minclig terítve va§ fehér linoleum-
váseonnal. Tiszt,aságukra jellemző, hogy egyszer reggeli
trtán mentenr a táborukba. Csak egy kon_r,haszolgálatos
volt ottllon, S vajjon mil c§ihált ? Egy papirpohárba gyiij,
tötte össze az asztalon talált fil.Iérnagyság{t tojásdarabkákat"
Más egyszerűen lefújta volna őket, A csqikát netn isrnerik,
fehór zománcoz<rtt plélrtányérokttól esznek, Teírjrrkat meg
a tejet színes futuritpolrarakból isszák" Tűzhei5,ük e€ió§zen
egyszerű volt.

}{ogy mit föztek rajta, azt ncm tutlom. De egy ételiikel-
rnegismertern. Eg.,l"szer éppen a par&ncsnokuk jí:l sikerült.
karikatúráját rréztem az egylk ,,1,o8buch"-ban (m4jd nrírr-
gyárt erről is mesélek), milror Paul lrarátom egy fárryért
nyom a kezembe. }tajta egy darab kenyér, legalább is
.annák néztem. Igcnám, ctc mi van rajta ? Megtapintom,
porcrrlcor ujjrryi vastagon. Megkérdem rögtön, hogy ők
porcukros kenyeret szoktak enni ? Meghókkenve fetelik,
lrogy lriszen ez vqiaskerryór. Térryleg -- jrrbban rnegnózve, *-
a crrkor alatt, felfedezck egy vékony vajrótegct. Kicsit
ínrmel*árnmal lrarapok bele. §lőre elfintorítom az orromat,
mílyen lehet ennek az ize ? Örmmet tapasztalonr azonhan,
,hog-v nag5lszerű. Lltána megkérdik, hr:gy náttrnk ntm ísm*-
rik a vnjtrskenl,crl[ ? ,,1Iogvnt: . ntltnrilttrl, i.srlr mi

!]i ,r4]ii1;*i:.;i

stjl"al §7olituld^ llle*itiu1(}ni |"
s majnenr kinevettek,

l.iorzlrszí-óan csodálkoztak

t

]

,J

qr-{$-

,,. 
^'.P.ll-§

Az előbb említette.m a Logbuc}rot. i\iehéz tnegrnondarri
pontosan, hog"v micsoda ; egyéni 'napló, emlékkönyv,
rajzfüzet, nole§z, fényképalburrl egy személyben (bocsánat,
tárgyban). De mógis talán a naplólroz áIl legközelebb
(osztrák fiúknál is láttam ilyesféle naplót). Két részböl áll.
ílgy vasta"gfede}íi füzethőI es egy külső bőrtokból,

Errnek elkészítósót is nregturlakoltam. Szükséges hozzá
egy négyszögletes, a fiizetfedél hosszánál kt}. 10 cm.-re}
szélesebb puha bőrdarab, rnelyet a mellékelt ábra szerint
{tgy vágunk körüln lrogy jobboldalán nyütványa is legyen.
Középen a könyvvastagságna,k megfelelően füleket vágunk
be (miní ahogy a papirbeborítással sztikás), 4 felső és alsíl
széleit bevagdossuk 4 crn mélyen (mint ahogy a karácsonyfa-
cukorkák papírja be van vagclosva)" A bőrdarab két szétére
két_kót bíir háromseöget rag4sztunk. Ezekbe jön m4icl a
füze! kütső lapja. A kis nyú,lvány s fiizet ,,lakatj&'' le§z.
A rqiz szerint kiváguJrk egy, lrosszir háromszögű csíkot,
feltekerjük $/a részig. Átszúrjrrk és áthúzzuk rajtá a végét.
A bőrtok első lapján }rárom nyílást vágunk ós az ábra §zerint
odaerősítjük a bőrgombot. A rryírlványon gomblyukat
vágunk és készen is vagyunk. Az első lapot persze dlszesebbé
tehetjük festóssel, vagy domboritással. A tjőrrtaralr be nem.
vagdosott széIeít vékony ,,bőrcérnával'' be is §zegh€tjük.

Több cserkésznél láttam ilyet s;azt hiszem, farkaskölyök
koruk óta használják és jó lesz majd az unokáknak is.
_ { Logbuch belseje is érdekes. Nem egyseerű napló.
Felferleztem benne pl. egy ünnepély meghír,ójái beragaszi:va.
§gy használt autóbuszj egyet (bizt on kirán<lultak), arrtogra_
rnokatn rajzokat, havasi gyopárt szintón beragq521y3, !,iir*
den benne volt, ami a gazttája cserkéseéletével kapcsolatos.
. . 

Vja{ms{guk tetöpontja a fapapucstánc, melyet pat-
togó ónekszóra táncol,tak hatalmas, legalábtl 48-ai facipő-
iükben, Hogy hogyan tánco]tak, azt nem tudnám leíini,
de a cipőket jó párszor össeekoccintották. Csottálom, hogy
nem törtek el,

Táborrrkat már megcsapta a Jamlroree elöszele. A rra*gyobb fákra Jamboree plakátokat akasztottak. Zász|ós
yy:}qt fiú 

_ 
van tqita, alatta felírás ,nWereltl Jamboree,

1937 Nederland, Bloemendaat, Vogelenzang,'' -* Czakó -*A,,&1itrdr:n*s" lraplú

-

1?



Ázután me$határozzuk a nagyítás rnéretót. Jó, étes

necatív szinte kollátlanut nagyítható, Ma 3*4 *lm-rő}

köilnyedén csináInak 30x40 em-eii ós nrég nagyobb na6y{-
taso}iat is, Komoly tttűvószi kiállitástrkon S0 x 40 cm a szoká,
§O§ méret. Az Országos Cserkész Fónykópkiállításon 13 x 18
cm a legkísebb, arnit még elfogadunk. A , kettő kiizött
válassruk meg azt a rnéretet, arnit negativunk ós zsetrünk
leginkáhb clbír,

Atni g papirf*tát illeti: negatívunk kilogástatan
és teljesen éles, le§yen a nagyítás tükörfényes. Á ma*yar
kiállit-ásokon nrajdnem kizárólag e7, a kivitel szere;lel
A túkörf€nyes fekete*fehér csillogó nagyítás a külföldört
is elismerl -magya, technik&" lényeges eleme. Ha azorrban
e negatív kicsiny, vagy nem teijesen kifogástalan: válasz-
szunk valami érdesebb papírt, különösen. ha nagyotrb nagyi-
tásróJ- r,an szó. (Pt. igen szóp az Ágfa Finigrarr nevű bróm-
papír !)' - 

Kbpeket szinezni ma már nem szokás. Komoly kiátli
tásokon szinezett kóp n*m igen szerepel. Kézzel szinezett,
vagy festett képet pedig el sem fogadunk.

Kisebb nigyításoknái kb. t8 x 24 cm-ig vékony fehér
szélet hagyhatunX. Nagyobbaknál nem szokás, Azután
kiilönös gonaot fortiítunk a kartnnr{ ragasztásra. Ehhez
bizony jÖ szakembor, keretező tanácsát, vagy segítségót
térni. ntélyített kartorrnal minrlen kép szép. Tükőrfényes
rragyitást, Ógyszeríien ielgagaszthatunk *züstfényű kartonra,
ng}elt*nt''a pailír tónuia §zerint fehér, vagy chamois
kartorr megfe.lel a célnak.

§gy tá,r§ykörbrlll vatt kisetrb móretű cserkészfénykép9\"
bőt talii'Ot is c§me*latunk. §gyetlen nagy kartanra ragasztjuk
€s világos, ízléses feliratokkal táíjuk el.

A kósz nag3lítírst nrég ki kell pontozni- porszemek és

levegő büborókóiská,k követkeanrényekénb találunk rrgyanis
miniig apróblt fehdr pontokat. vonalkákat" Ezeket igen
vékorr}, iínclrn e*ltltet v*v*" feket-e, vagy szépiafestékkel
pici pontrikat, va*y vorralkákat rakva befeetjük. Lassan,
bvatdsan csináijuk, rnig * |rérdóse* hely a, kiirnyezet tónusát

;{§tőKÉ§zü L§TÉK Az §*szÁso§ c§ÉP,K€sz FÉNYKf PK|ÁLL§TÁ§ RAi

Köztledik az ()rszá§os Fényképliiáilítás. I(épek be-
kiilrtésének lratárideje október 15. tti az utoisó alkalorn,
}rogy rn*gtegyiik az előkészüle,tekct. Mint trriljtik, cserkészek
tieirrrrilyeir tárgyú szép íelvételltl rósztvehetnelr, ha az
kiátfitásra allral.rnas. (Részleles tudnivabk a }lagyar
üsgrkósz §zör,etsé§nól, But{apest, Y., Nagl Sándrrr u" s.)
Pcrsze, hogy valóban alkalmas,e, azi a renrleeőség dönti el,
tehát rnár előre g_vakoroljunk szigorü ölrbírálatot.

Az e}őkószületben első lépés a legalkalmasabb rregatívok
kivírlasztása. Iilőkercssilk szóp f el,véteieinkoi, kiválasztj uk a
üegszebbeket ós azrrtán azok köziit is csak a le§e§legsreb}reket.
§Íőirtressúk ezek negatlvjait" Kiállítá§ra e§ak világt,ls, tisata,
Sles nagyitást külclbetúnk, tehát csak azok a negativok
jöhttnek' szárnttásba, nrolyek hibátlanok és teljesr:n ólegek.
iitetten fclvétel nagyításnál szóba sem jöhct, mert a hiba
,csak fokozóttík. Nrdha kis rnértékben e]tűrhetii a mozgó
tárgy óletlensége* }iérnely szerencsés esetben ugyanis a m,Oz-

,6asÍ"1olran Orzetetteti, be cz ritka e§et ! Áltatában esak a
íeljeseri éles, szép ns§atírrokat tartjuk meg.' 

Níásorlik ldpés a nagyitás, Ha tudjuk, rnagunk csinál-
jrrk, ha nern. hozzáértőre trizeuk. Ez már jóval köttlégo,
sebb. A jó nagyítás kihozza a kép összes szépségeit, a rO§§&

nagyitás csak a lribákat növeli. §zért ketlő gondot fr;rrli-
tunk rá.

Minrtenekelőtt m€gátlapitjuk, hogy az egész képet
akarjuk-e rra§yítani: vagy §§ek egy részét érdemes. Más
szóval megállapitjrrk a képkivágás kereteit. Elv: csa.k a
,lényeget. Kimóletlenül le kell lragyní a képből ntínrlent,
ami §uolo§an nem tartozik oda, §okszor kerül egy kóple
.szános össze nem tartclró részlet, tárgy. Ami a főtémánkhoz
tartozik és azt kiemeli, rnegmaradhat, minden, ami clvanná
a figyelrnet" klmétetlenül e}lragyanrió. A fényképmüv€szet
íele a helyes képkivágástran van. Sokszor a kép
clforrlításával, valamely rész kiragadásával csoelákat
{rünk el. Legegyszeriibb eljárás; a próbálgatá*. tefdd,
jük négy papírlappal a másolat széleit és a papír-
tapokat ki-be tologatva kercssiik a legkedvezőbb kivág&st.
Inkább kevesebtret, mint többet vegyünk tre !

el ntrrr éri és
rneg serrr lát.-
szik. but is
jobb, lra előblr
b,ozzá órtőn4t
megfigycljük,

A képek el-
kószítósót llc
halasszuk a,í"

utolsó pillanat,*
ra. A teljesen
kész kiállítá,ti
kép sok fára<t*
ságba kerüi, tle
nagy örömöt is
je}ent. §lküt*
dés etőtt rgn_

, dezzünk otthon
házi kiáuitást.
§züleinknek,

ismerőseinkrrek
büszkén rnu*
tatlratjuk és
azután is a ki-
áltitásról hazx*
tórő, talán díj-
nyertes kép di*
§ze lesz laká"
stlnknak.

Kuníatvi A kóii iényi8es részét tffi:tj§h c,rak rrreg. ,Mirrden
trláe *lmarad

A c§ERxÉ§zEK §rÁHÁnA NÉLKstözHETETLEN,,;y§LEPIJÁIrÓ..
!0 F|LLÉnÉRT K/\PHATÖ A §ADÓHlvl\TA[BANl
l\ MAGYáR c§ERKÉ§z El-ŐrlzrTŐl iN§YEH Kl\PrÁK
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Hiszen úszni íud*ok valamennyien, minú a {ókák, tarka
íehérneműtöknek és §gy§nruhátoknak §§m árr, merl az
lndaníhren-íestésű, L*galább is íEy volna helyénvaló.
lndaníhren-{estésű anyagolc a nap efrlgn érzéketlenek,
rninl a néger bőr, bírják a vizet és a mosásf anéfikül,
l t ..hogy színükeí veszíenék vagy kifakulnának,

Felszereléstekben ezért mínden sxínos hol-
minak lndanthren-festésűnek kell lennig-

rndgnthren

-



}lIR§K
Dt. ko§zier§rllz Józsel tett a budapegtl

Szent Inre kollégium igazgató|a. Az_ elmrrlt
hetek hármas cserkészeseményt hoztak. Dr.
Marczel Mihálv, a budape§ti §zent lmre
*ol{égium iEaasatóla egyeterni tanár lett, A
.ínGgüresedott helyre dr. Koszterszitz JÓzse-
fet, a soproni §ztnt lrnre kollégium isaz-
satóját, .,Koszter Atyát", a Magyar Cser-
kész volt seerkesztöjét, a ,,Fulgur". ,J.utkó",
,,Pszichofutballisták" is_mert §zeízőjét ilevez-
ték ki,

Amilyen ötvendete§ álta,lános cserkész-
§zempontjából, hogy koszter Atya az orszá8
lóvírosába kerül, ahol tóbb lehetósóse kínál_
kozik a cserkészet országos ücyeibe bele-
szólni, o}yan iáidalmas megdöbbenést keltett
ez §opronban, különösen annak cserk$sztár-
sadalmábán;

A 'láirla}mas lrücsúzást talán enylríteni
iogja az a hír, hogy a soproni igazgató
0acs János lett, aki a budapesti cserkész-
kerületnek volt éveken keresztül vezető em-
bere.

Plébános l.at 8 ltritz Atya. Szep!. ?0-án
iktatták be Witz Béla, pápai kamarást, iövá-
rosi hittanárt, a Regnnrn Marianum bá,ztőnö.
két, a Magyar Cserkészszövet§ég tlz óven
át meg;választott elnökét, jelenlegi ii§ztelet-
be|i elnókét a budapesti V, kerületi, a Bazi-
lika piébánosává.,l!leleg csekószszivek tíz-
cztei ünneplik witz Atyánkat. akit min-
denki ti§ztelt, szeretett is becsiitt.

Guru|óeveeés klképzé§ s Közp. Vlzltelepen.§z őszi évad megindulásár,al a Vízitelepen
új evezós taniolyamot kezdünk, melyre szí.
ve§en látunk vezetóket (tiszteket. se,eédtisz-
teket) és öregcserkészeket. akik csapatunk-
ban vezetői munká,t végeznek vagy íognak
yégezni. Teklntettel arra, hogy a kiképzés
nagy {oníosságú, mihél sürgősebb jelentke-
zóseket kérünk. Jelentkezés levelezőlapon:
Dr. Balásfalvi Kiss Ferenc, Budapest. Xl.,
Gellérl tér 3. sz. címen, vagy szemólyesen
a taniolyam megkezdésekor a Vízitelepen. A
tanfolyam kb, hai hétis tart, beti két alka-
loriimal e§te 6*8 óráis. Elsö alkalom ,és
mesbeszélés 1936 szeptember hó 15, kedd d.
u. 6 órakor lesz a Telepen, (flozandó evezós
felszerelés: evezősnadrág, cípő, tréningruh3
vagy szvetter),

]

] Teaertély a tjlagyeror§tágon
t§eretáborozó langyel cJ€rké§íck

ti*ztelotérg 
1

iA 307-es .,Esze Tatnás" cserkéslcsapat
iugusztu§ 29-én ötven személyes teaestélyt
rcndezett a prabncki witold cserkésztiszt
rrarancsnoksága alatt itt idöző kattowicei
lgngyel cserkészek tiszteletére. ' Az ö§§ze-
jóvetelen megjelent papp Antal dr. országos
elrrök és méltatia a mindinkább leilődó ma-
gyar-lengyel barátság fontosságát. A lensye-
iek tiszteletük jeléül nemzeti lobogójukat
nyujtották át az országos elnöknek, vatamint
a vendé8látó csapatnak is, azonkívül a két
o§apat különbözö emléktárgyakkal ajánd€-
kozta me§ egymá§t. ,Az uzsonnát parázs uó-
tázás kövstte és ekkor derütt ki, ,hogy a
lbtrsyelek tizenkót magyar cseíké§znótát és
népdait tudnak kifogástalanul,

A cseretábotozás ügye ebben az évben
kezdett nagyobb .móreteket ölteni. A letr-
*yel8k látocatását megelózóen, júliu§ kó io-
lyamán ma§yar c§apat táboíozott l-engyel-
btszásb!í. A táborozókat a katiowicei ll.
']fadeus Kosciusko cserkószc§apat 1átta ven-
désül és megi§mertstte a maEyaí fiúkkal
bsész Lengyelországot. Táborozóink 1300
kiloméiernyi távolsásot utaztak be lengyel
íöldön. f,zt a nagyszerű verrdéglátást viszo-
lrozta most a Magyar-Lensyel Cserkészkör.
Lengyel cserkésztestvéreink ittlétdk alatt
megtekintették Budapestet, Esztergomot,
§zékesiehérvárt, Ve§zpíémet, majd a Bala-
lon körüli mozgótáboíok után az akatattyai
üre8:cserkésztelepen pihentek meg, hol az ott
tátlorozó §§apatok őrsi versenyén is íé§zt-
vettek két örssel és .meg§zeíezték a két elsó
helyezést. A lengyel cserkészeket mindenütt
a legnagyobb §Zeletettel fogadta a magyáí
közönsós. A jövő nyári táborozásra mÁr
most biztosították a lehsyelek a kikiildendó
hatvat főnyi magyar csapat elhelyezésér. A
lensyelek §zeretettel váfiák a magyar fiúkat
és érdeklődésükei mi sem bizonyíthaija job-
ban. mint az, hogy a lengyel napilapok
hossz11 cikkekben foglalkoztak a cseretábo,
rozások jelentó§égével és állandóan tudósí-
tásokat közöltek az idén künnjárt lnagyaí
csapat útjáíól,

A lengyel c§aDat §zeptember hó 2-át in-
dult vissza hazáiába.

*koilvos plsta konrám l
Hallottam, hogy nár Te is hazaiöttél

a nyárl táborozásból
Ml nagyszerílen töltöttük a nyerat ir

tóbarban. §gyszer uüyan G!.ontottem
a gyomromat |Óféle hazalval, de a rat_
yezotő rlr ailott llár §zom tokete orvos-
ságot (Euearbon a neve); bev€ttcm 6§
má§nepf{ már kutynbalom se volt.

Jó munkát !
ölet trert.

Egioetanto ty€lytenüláüi pályárít a bfi-
tor eit kószülök §zámárá. A §zövetség Psz,
pelanto 0yaltorlóköre a hollandiai jamboreera
készuló budapesti és környékbeli cserk§szek
részére háromhónapos eszperanto ryelvtan-
íolyamot szetvez, melynek leg,iobb tanulói
25.-. l5,_ és 10.- pengós táborsegélyeket
kapnak a körtöl, Jelentkezés levelezólapon,
vaiv minden kedden este 7-9-ig a kör ösz-
szijövetelén (V., Naw Sándor-utca c.). Je,
lentkezési határidö október 10. A tanioly"amra
azok is jelentkezhetnek, akik nem mennek e}

a jamboreera.
Ezenkívtil minden magyar cserkész, aki

1936*47. évben lanul e§zpefántou!, íé§ztve-
hbt a szövetségi nyelvta4ulási pályázaion a
trnulásl és leveleeési vándo;díjrkárt.
A .J15. rz. J{nor Zsltmond c§erkész-

cgapaj" szept. 16-án, d. u. tartotta tenrrisz-
versenyének döntó méíkőzéseit. A férii esyes
döntőt Kiscyörgy Ferenc dr, cs.,tiszt nyerte
ó-tordal Weress Ákos cs.-tiszt ellen, szép, iz-
§almas és hatalmas küzdetem utln, ?16, 6:4,
6;3 arányban, tlarmadik: Nyiredy Szabolcs,
negyedlk: Nyíredy Géza, ötötdik: Veress
pál- Az összes mérkőzések között a legiz,
galíta§abb, lesérdekesebb é3 lechátalma§abb
küzdelem a lérli pAros döntóje volt, tnett az
ellenfelok nnajdnern §Eyeillő eróvel rendol-
koateki illindkét lélnek mesvoltak a maga
,,drukkerei", emi fiiés izgalmasabbá tette á-.
döntő mérkőzést, melyet a dr. KisgyQrgy-
Nyiredy §zabolcs-Dár nyert Were§s Ako§-
Veress Pál-pár ellen 4:6, 614, 1l:9 aránybaí.
A versenyt fagylalt-verseny követte, melyen
a vesztesek dupla adag vigaszlagylaltban
részesültek. A csapat parancsnoksága ezíiton
kéri azolttt r c§apatokat, ahol tenniszeznek,
hogy e*y a iövőbén ,megtartandó c§apatközi,
mé;kőzé§te az összeköttetést a János_'Zsig*
mond c§apattál (V., Kobáty-u. 4.) lelvesyék.

Nómctül tókéletegon be§zélő órégcserké§zt
kgresel lllencéveg llam eel|é. 'íleténklfit
íégy§röl vennéní lsénybG {délutánonklnt
5-?-lc}, Dólután 2 & 4 köröít l6het teleili-
kezni, Budapgst, ll., Cshlogiiüy-tltca 5S., 'lV.
l. cimen.

A déti vések viziéleie. A mohácsi 63. 'l'omorí
Pál cs. cs, ,,Kócsas" vízíraia kedves vízi-
ünnepé]yt refldezett. Az üntrepélyt e§ti láít -
piónos leevezés ,nyitotta meg. A tulajdonkép-
peni bemüt4tó a következő nap délutártjfut
volt. A nagy§ikeú, látványos és érdekes
vlziünneppel úiabb tanujelét adta a csapat,
példás íegyelmónek és ügyességének.

IgaaolDally, oD !
Éukezd.etkor ügges.balos dolgoyn Dolt eggik kerületi titkdri hívatalban s ez alkalonünal megláttam véIetlenüt ega pár

tliÍtásra bead2trlr:#;:Í';rrro^, 
azl csak onn,an tudtam, mert fényképek ooltak rajluk. Zöldsztnű uguanis még csak vélet-

IenségbőI sóm akadt, ellenben bőuen meg|íggelhettem q piszok különféte sztnúrngalataít ra|tuk. Az is termlszetes, hogg egv 
l

áarabban csak az aolt, ami aalami kafiorifurabbal ualt össrekulimúszolua, srép szúftrhal akadtdk ellenben hdrom-négg darub- 
l

ban leuő igazoladngok is. (Az eg!üuétattozástóI spárga, cérna uagg gombostü gondoskodolt.) 
,

Ei, a!, legéngek, hót itgen |örmédvéngek d Ti ígaaoloúngaitok? Miért nem teszitek be a leuéItáredba vagg fu !r?', ',

rendelkezÁétek itűenáet, miért nem készíttetei igazottldngtokot? - Veggétek le egg öreg ftretnek épebb íedelét, uágidtok ki, 
.

belőle a kileríteít igaiolvánanút I-2 mm-rel hagasaai Qs szélesebb ilárabat, haitsátak ketlé, a ha|tásnúI két-húrolns?or át- 
l

'aeretue kőssetek Ie uastag cérndt, ez alá (ugialok be az ígazoludngt § már kévz t's üdn az igaíoluáriguédő. Ha elkopik, csak,
kí kelt cseíélnt. Aki taitósabb és csinosabb aédüt aka', dz uegaen hasonló nagg§dgtl uékongabb kartont, amit oalamí aászotl-: 

1

ial be iell borttant (a udszon végét a szélQknél behaltóa). aőiUtre |ehér paptrikelÍ ragasztűni. Ha meg|ogadjátok ezt a tand* ]

csot, lrw nem ktll minden éuben ii ígazoluúhgt. srereznetek, ellenkezőIeg, röuídesen csínas ggüiteméngetek |$2 q7 
- tgd2olü:!!:a"i

Mtiegőúrat. .. Pékú.
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A Kakas irigyei
,* .líem ís ő köIti fet a

|{apot, hanem esak éppen ku*
korékol hazzd, gdgogia a la elatt
egg alkangatkor a gőgös Gúndr,
akinek sehagg se |érí a beggíbe.
hogg a Nap költésének megtísz-
íeIő |eladatól nem őreá btztú,It,
hunaln a kakasra,

** A KakasüIúre is uzért
ii{ íől, hogg onnan hamarabb
Iússa meg a Napo!, mikor jön,
miní mi s még ídeiében kuka-
rékothasson, kantrdzott hozzá a

. _.A \akay,ydr |ent ülí az eper|a tete!én, de még nem
aludt._ s_ ígg iól hallotta minden irauukaí, "amire 

igy ÍraU U
Itozzdiuk :

__ _ :- Á Nap költés-köszöntés dolgrií eluégezni nekünk
K akasok nak istenadía tisztünk és ebben- magun Űt b e| olg dsellni
senkitől nem hagghatiuk.

Eggébként ldtszik, hogg nemesak í.ríggek, de ostabdk
ís uaggtak * fejezte be szaadi-fölényesen a it"ákas, meú, csak
az ir{,gy szeme uan mindíg a másén ás &i-lcí abban gyatzakszik,
amit röuid. eszéuel fel nem ér ! . . .

A Csibor rnegjegyzése
_ l Na, ezek a Fecskék is renyhe népek, nzondla egg
Potakos Réka tarsainak drngékos t'ák alatt á n*, poerőryahá:n

:cy í?r|ó július,i nap deIén * nézd. meg azt a tuita, kűteUen
te!eg|st', Igg akarnak eeek a mai neiéz uilágban'megétni !Es dsított hozzd egget,

__.. " !!.,it, q"t azt illeti, szdlaí, meg nagysakóra egg rnúsiktíoaer lJeka is, c §zöcslcék sem kütönbek ! {}grás heIpettszinte csak mdsznak egyík fűril a md*ikig.

: 4z Eb meg ép_penséggel batozntvalóan lusta egg dőg,
1t91ttlta ísmét naggsokdra égy harmqd,ik Köaéi, aőűa i's"Mióta kapargdt annát az egg ronggos ÜryénéL Ezóta mdra heted,ikeí dsnám, ha nekí uagaők t "

]* N4, csak ti hallgassutok a |rísseségrőt meg a munkúróI,
Napiopók ! * uágott bele a beszéigetésbe"a Csíbőr, varattaiul'.* Egósz nap itt hüsöInek a|dk atatt a aízben s mégők níncscnek megelége d.ui a mások aere!téke"smunkáidaat?! Hm!t! I}orosmnyJános GYó§Y§z§RTÁRAK§AN

üticstir.

Aspiri n §y§r§a n
§s§iÍ
me§§I
rher*más és

m.*ltnál,

ügyeljen azonban a Bayer-keresrl,
re, mely minden tableltón láthgló,

Bayer-keresxt nélkül nincl Aspirin.

KAPHATÓ

Ecy óíd§ke§ siatisztika. Ma tagadhatatlanul
1 statisztika vilácát éttük. A rőfös számtlsz-
lopok . rideg világa minden bizonnyal nyo-,rnasztóan hat az emberi agyra. -Pe 

hócv
ítgy. mondjain, a követk€zö kis összeálfit?ivalódi májusi harmat a statisztikib áliái
lögösre kcményedett agydudorok számára.Ez is statisztika, de miIycn! Egy angol szí-nész állította össze színpadi eteteiot: 45évig játszott színpadon. 99i1 estén tepitt ;er
1676 szerepbe,n s közben ?E27 eljegyzést, EEihíeasságot 

. kötött, 1731 sv.;a-Ók" 
-''uoít.

231-§rer örökölt s 37 izben nyerte meg a fő-nyereményt. További adatoki ES csőd, 1tq
sikkasztá_s,_ §0l váltóhami§ítás. 468 iv]irtoi-§ás, 1ll6 b_etörés,_rablás, útonállás, 44" gvrj-
togatás, 75J_. hazaátulás, 3l vizbeugrasoi, iZaKasztásos öngyilkossás, t32 ájulás - vakvolt 3_,_ süket 19, néma 16. §iketnéma 10 eset-ben, Megátkozl^k 464, megáldották 57l eset-bcn. Császár l16, király 455, herceg 101,
nemes 51l,_,s_zultán.4.,kíséít€t elt, biió, or-vo.§,.pa!,302, festő, lró, szobrász 226, ak-roöata ,l4, paraszt, vadász 7t4, vadorzó 83,
Xatona_tiszt.929, közlecény, mairóz 333, ha-
!á.s.z. í5,_ koldus ll8, titokzato§ ismeretlen 75.tlóhér 24 esetben volt. Mesmérsezrék lL7.leszIirták 2ll, acyonliittet Baa isién. rói-mészetes halállal. végelgyengiilésben minrl-
össze 9 ízben halt meg a színpadon. Érdekes.
nogy, palmer a valóságban békés asckor utánvégelgyengülésben halt meg.

}lűséger Bajtársam,
a velemjáró §r]ró oldalai u8yanannyi betiit foglalnak ma§§kban, mint a yezetók t(önyvcna$Yelakú olrlalai, vag.l'is telJes szedés esetdn il000 }retűt. Csak tÉy yolt lehetséges oftlyi .tudo_Ínányt beleszoritaN. llyen nag},terjedelmű rnunkáníl elkerülhetctlen, trcgy néhány }riba bele ngcsrlsszon, I'tt kÖzÖtjÜk a helYes suövegeket, vezs§d őker, bete a Velarrrj*"á **gr*ruro helyeire,

41. oldaton Caerkószdíszegysnruhu,,,Karakán''
135*-14ö cm t€§tmaga§§ágli iiúk számára
123*rB4 eín te§tmagas§á§ú liiik ,"enfaff'*O
147*158 cm te§tmagas§ágú ri,it ."*oTá#'l0
159-1?0 cm te§tmaga§§á§xl fiúk *"U.f,r#''O

P p8.s0
51. oldaton ouodllbot oldalzsáko Nomád szö-vetMl .. .....,... P 5.g0Autótétöből ....., P 7.go
§0. oldaton Orsl zásztóra kls szám .. , P ._.l0
88. oldalon Kloút naitrág , .,,.*., ... .. P l."t0
92. oldalon Morze ,,C''.
93. oldaldh Morze ...".

Morze ,,. "
95. oldalon Csopal§z"rvcz6§l rzabályzat ki_fogyott.

113. _otdalo.n Naptár alatt elsö sopban ,,kísét-nek" holyett -,,kirinak''.
126. oldelón T§botozúsl monétfiüü 

'I. 
rész

12?. otdalon Tótkópek 106, oltlal, 
P *'S0'

ltr., oldalon g 24. §or törlendó (számig p 1.90}
x.9" olddlon Ól-ólrel}berentlezé§nól : }.e€íy gyertya

lörlend15.
Riaddkészleleknól: §yertya tórlendő.

23, oldalon Méríölüáp6 elr6
li--li-ie .... , "..: ..... .. P l,t.soq9-q9-1g P l.i.804G*416_ig .,.;.... pt9.40
Tátrff elpő ,. ".. " P a6.Bl)
§lelpö P g4.so, tuxu§kivitelben .,,, P as.8$
ao,ll"ltl{a, öntött gulílitalppfii, csak e8ymlnoséflben
?9-L+ie P 2.$0oc--4r-I§ P S.8042_4s-ig, P r.ió

26. oldalon FntkaskölyöknótÁk klío§yott.
32. oldalon orlglnal Th6rmo§, 1 rit" .. P ?.50

Arnophan, 1 lit. ... .. .;,..... .. .. P 8.so
36. oldflloD Á §íp nem nikkelazett, hanemoaidált,
39. oldalon Uú§zköüs 6§ §r.orftónyoteesok né_

háDy példány Yelemjáróban íel vannak cse_
rdlve.



lüDnpr§fi [Uzpoiln
Artnrínos

rH$RR]lolíRí
$l. n0n§tBllJ.Én u. tl

rtntótsmilOí§ l
lll. crásárfürd§
lll. Har3ltrelget
ty. kecgkeméti ucca §
V. Er:rébet téri kioszk
Vl. Teréz körrtt 32
VIl. Károly körút 3lc

XlV. Városligotl teiivó
XlV. Állatkert
XlY. Angolpark

Teifiókokban és f$szerüzletekben

Dalltürürött i§et
bordrízott (recérctt) paleckok,
ban kériünk

A Magyat Kütüsy| Tár§s§ág kebelében
müködö Briti§h Huncarian §ociety (Angot-
ltla*yar Társulat) é§ áz Amefican-tluu§arian
_§nc'iótv (Amerikai-Magyar Társulat) védnök-
sése álait tizedik éve fennálló angolnyelvi
tanleityamok a jubiláris évben is, V. !g,,
IVtarkÓ-u. 18*?0 a,latt, az álL Bólyai reá}is_
kola épüteiében nyilnak meg. ,Beiratások_ írgy
keadődnek. mint régi hallsatóknak és hala-
dóknak §ziptember 28-tól október.3-ig, d.u.
5-*8 óra kö;ött az isazsatóságmál (Y., Markó-
ilt§a l8-?0}, a tanfolyamok megke zrtése
üián pedis az elóadási órákban. f;lső elő-
a<lási irap október 5, hétiö, Tanltási órák d,

u, ,l-*9, külön irodalmi, .társalgó és keres-
kedelmi ievelezési csoportok. Beiratási díj az
egésa iélévre 10.- P. Tarrdíj nincs! Bövetúl
íelvilágositásokat szóbelileg kósrségesen ad
az i&azgatóság.

A szegedl casrkésrc§rpriok az idei munka,
évet közös tábortiizzel nyitották meja! ame-
lyen rnintegy 400 cserkész jelent mes. A
cserkész vízite,lepen iartott tábortüzet Kani-
zsay-Kar§ 0yötsy ny. áll. ezredes, szegedi
tí. B. elnüke nyitctia meg, mely alkalommal'kö§zöntötte a 25 éves papi jubileumát tartó
dr. §ik sándor egyetemi ianárt, a Ma§yar
Cserkészszöveisé§ orsz. t. b. elnökét, Dr.
§ik §ándor lálekbemarkoló tleseédével buzdí-
totta lendületes munkára a szegedi cserké-
saeket.

A lrlagyar §rerkész xvll, évfolyam
{l?3§-3ó) április l-i számában
rneghirdetett 6rcvezetői pályázat

€r§dményc
l. Forgószlnpadok leíráse: 5,* P-s L tlíiat

nyerte: Komáromy János, l8, Dícs4rttbert
részesültek; Vörös József, 1í},, Zöld t ászló,
172. és Kováls Kálmán, 15, sz. csapatbeli
őrsvezetók.

2. Naplórérzletok |elrása i Az 5,- P-s L
dijat nye,rte; Buf,arszky ,Mátyá§. Könyv-
jutalmat kaptak: Komátomy János, 18., Yö-
rös József. l0. Dícséretben részesültek: Zöld
László l72., tlolozsnyay László 17l. és Ko-
váts Kálmán, 1§. se. csapatbeli örsvezetők.

i. iltlért ló ór§vezetől táborba neífll? fel-
adat megoldisínak nyertcse (5.- P-s juta-
lom): Vörös János. 10. Dícséretben részesúl_
tek: Kováts Kálmán, 15. és Zöld Lász|ő, l72.
,sz. csapaibeli őrsvezetők.

KüLuGYl HIREK REJTVÉHYROYAT
A nydí lolyamin szövetségünk képvise,l-

tette lmagát ax ésal, finn, francia, norvóg,
osztrák é§ tomán cserkészek nemzeti nngy-
táhorán, valamint a délryugatangliai cserké*
szek Jamboreején.

Á rom{n nagytábor nlkalmávai áluiazóbtn
meítekintette Budapest az angol és lctt kon-
tiil§en§.

B. P. ffatatabb|k teányát, Bettyt §uepiem-
ber 2{-én oltár elé v€zette lVlr. üetvas §lay"

Az amerlkal cserkészek meghívták szövet-
ségünket 1937 iúliusában a világjomboree
előtt rendezendó nemzei nagytáborukba,

A hlndrr cserkészek első nemreti na8ytá-
borukat l9fi7 február 1*7-ic tarüák Delhiben.

A bolland |arnboreera készü}óktól esy kis
türelmet kérlink. Jelentkezési felhívíst és
részleies {eltételeket elö_reláthatólag csak egy
hónap mulva közólhetünk.

A tovelczégl ahc|ó októberben megkezdi
ínüködó§ét, §kkor veszi elintézésbe n nyár
folyamán beérkezett kéréseket is.

Álcserkósz. Takács .László hatvani iiatal-
ember, aki idegen ielvényekkel tele varrt
nragyar cserkészruhában Dél-Angliában pénz
nélkül csavargott, az angol rendörséc óri-
zetbe vette és 'tolon§úton eltávol{totta Ansliá-
ból. §uövet§é§ünk megállapította, hicy fa-
kács László egy magyar cserkészcsapatnak
sem tn8ja, A nemzetközi iroda ennek alap-ján álcserkésznek nyilvánítja és figyelmez-
tetó levelet ad ki ellene valamennyi cser-
készszövetséghez.

A, frnncla píote§tán§ cserk€szek országos
iötitkár§ágát az i§en népszerü J. üuérin-
Desjardils-tól J. §astamlride vette át.

Beszámoló 2§00 francia Gerkész
jubileumü táboráról"

Frrnciaorsz-ági tanulmányutam alkalmával
öregcserkészbarátommal gByütt nekem jutott
az a kivételesen nag},szabású irancia cser-
késztáborozás, hol tíz napon át Magyaror-
szágot képviselve, l3 éves cserkésztnultam
legszebb nyaíát töliöttem.

A tábort a ira,ncia protestáns §serkésaszö-
vetség. az ,,Eclaireurs Línionistes de France"
rendezte, 25 6ve§ jubileuma volt és elószór
gyúltek össze itt Franciaország ös§ze§ iaí-
tományainak csetkószfiai közös na§ytábor-
ban. Az elzászi rendező csapatokkal ecyütt
közel 2500 ió.

A táborhely a vogézek hegyláncainak
egyik legszebb völcyében, a Fecht zúx6 patl-
lain terül el. A tartományonként ielvonuló és
altáborok §zeíinl tömörü16 trenciák között
középen látjuk Anslia, Lengyelország, §vájc,

Hahó!!t Hahólll
Me{íerté§€ 3 30 pont.

Költók, reJtvénylejtók és egyéb f{lziapoé,
iák eló a ceruzával és késztisetek elmé§, öt,
letes és ,minden bírálatot elbíró tréiás vetsi,
két az alanti képhez. A vers lesfetjebb 12
sorból ál'lhat.

Telálós rigmus
Megteltése; 10 pont,

Rekkenö meleg vanl szlnét veszi a nap,
Vilrar tornbol: esó zírg rá, s4akad.
§üvlt az orkán: tépi, ráncisílja,
Mésis tisztelettel néz a tábor tája.

Mi ez?

Ausztria, Belgium, Magyarorszá8, Csehor,
i7]ig ei'Norvésia'liait, §zerényen, de _ked,
veión visszaemlékezve állapítom meg, hoqv
talán a lengyelek után a motorral felvonuló
micuar toUÓiO es árvalányhaj kapta a leg-
töb6 tap§ot. Be kell vallanom, az egész tábor
lelkesedve beszélt a ,magyaí cödöIlöi iambo,
reeról és az ma§ában véve már p6gqla§y|,
iirza i szimpátíát, mellyel a táborozís
alatt elhalmoztak,

A mesnyitást nyilvános nasy tábortúa kö-
vette. A műsort a tábor saját és Jól müködó
mikrofóniai közvetítették s a záró ének a,k,
kordiai a béke jelszavával szállottak a tá-
bortűz nyaldosó lánsjai me1,!ól. íel a Vogézek
csúcsaihoz és leljebbJeljebb a nagy Minden,
sés Urához... jllialatt a berliqi Yilágolim,
piászon a nemzetek küzd§porondján iolytak
az izga'lmas ver§enyek az e}sóségekért. itt a
csendes francia Elzászban nap-nap után ko,
vricsolódtak ö§§ze a cserkészlelkek, lraücia a
kütfóldlvel, északfrancia a d6livel. párizsi az
elzászival és tuniszival s a cserkészverse-
nyek ós kirándulások után tábortüzek mel,
lett kötótlek békét és barátsásot az egymás-
tól távol levő vidékek és crszígok fiai. A
iubileumi tábor célja, ,,Mesismerni egymási"
megvalósutt és 10 nap alkalmat is nyúitott,
ho§y fiesszeressük e§ymást!

összegezve franciaországi írtunk tapaszta-
lataitl Párizs után a irancia ifjúsásnak ez a
tra§ytáborozása járult bozzí ahhoz, hogy a
nrai lorradalomra haj|ó Franciaországot ieleii-
hetetlen és kedves benyomásokkal hasyhat-
tuk el" 

Szabó Ernő

MIt§D nG YIK Ütvx Ár,rra l NAGY 6sz[ PÁLYÁZÁTl
IíA ÉN ö*,svE?zE,Tő LEIilETFI§I(!
milyen találékonysággal vezetnérl képze.ieteli 6rsödet, ho8y a flúk kedvelJék a
cserkész.életet. (Tehát ne olyan valamít írjál, pl., hogy ,,hazafiasan vezotem
óket", hanem ponto§án írd le, hogyan vezeinéd óket.)
Csak a papíros egyik oldalára §uabed lrnod (tlntával) Levelez6lapon nem lohst
pályázni!
írd meg, l., hogyan hívnak,2., rnt a foglalkozásod,3., hány éveo vagy, 4., ml-
lyon címre küldjük a jutalmat (ha n.r-ersz)

Jutalmak: P5 pong6, 15 peugö, 5 pengő, künyvek.
BaKt}LDÉ§r nATÁBtDő l l$i}& oKtóBBR 1í.
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Ettö tslteaen §zaüg§ fitm ,,§zenvedély"
clmet! keíült nálunk bcmutatásra. Az észak-
amerikai sziklás hegysés gyönyöíú vidékénjátszódik le, a természetkedveló cserkészek-
nek már csak ezért is aián|ani tudjuk. Er-
dekes; hogy a cím megválasztásÁnál meny-
nyire keresik a lilmvállalatok a szenzációkat,
Az eredeti clme: ,,A ma8ányos erdei fenyő
útia" volt, N&bet0l ,,R§jtély esy nő körül",
ma§yarul a hangzatos ,,Szenvedély" címet
kapta. cserkéseek. a cím da§áía nyugodtan
megnézhetik.

A lrskól Jahign rlrtán egyetlen koszorú
van csak s az is árvalányhajas koszoríi,.aííit a l€n8iyel Jamboree alkilmábol cserké-
szeink helyeztek rá,

Grrcla luiár|r címet visel egy mostaná-
bau lorgalomba került iilm. flóse Rowan ame-
rlkai hadnasy, aki az tgyesüIt-Államok üze-
netét kuba szigeténok rnocsarai között rei-
t6zködó. Oarcia tábornoknak rettenetes vi-
szontagságok között eljuttatja, A második
íószerepet az ismert wallace Berry játssza.
A fitmnek cserkészszempontból még az az
érdekessége, hogy ugyanezt a történetet
vették alapul a kopenhágai Jamboree éjje}i
nyoítlkefe§översenyénél, hol a magyar ver-
senyző az elsö lett. Á frlmben a férfras bá-
torság és erő ragyogó példáit látjuk. Nyu-
godtan ajánlhatjuk,

Könyrtórtutnj-
donos§Élehgtsz l Á.
kíadóhivatalban

nagy raktárátren-
<lezés folyik s ez-
zel kapcsolatban
raktfuonlévó cser-
készkönyveinek

egy részét tete-
me§€n leszállított
áron elárusítja.

Mé8 egyhétig tert
a nag:r szakértel-
met kívánó cso-
porto§itá§i, rende_
zésimunka. A leg-

közelebbi §za-
munkban mfu ta_
lán meg is jelenik
ré§zlete§ fiüéres

könyvtárjegyzékük, Gyüjtsd tehát íil- A budapeetl c§erké§zk€lül€a tava§zi egy-
léreÍdet, hOgY Te is könYVtártUlqi- §ésnapján a belvárosi körzet veí§€nyén aa
dOnOSSá lehesS ! órsi szalagr:t a 1ö7. sz, c§. c§. nyerte,

/:\a tol<étetesített oDoL .ie|zé§e, melynek íer-
t!)tCtte.,itő hatását na§y mértékben fokaztuk,

Náray-Berkó r Lógttámadá§
30{ oldrl. |ldepcrt. l9tó, Királyi trlrlyer
E3yctrmi Nyomde kied§ea. Are ojérz.

v{rzonkót{rbrn t plnl6
. , A_ léci|ámadás miberrlétéről szélsöséges
hiede lmek teíiedtek et ós terjednek ma 

-' 
is

sziinlelenüL §ötétben lÁtó túlzók azt hirdetik,
ttogy a |égitámadás nyomán nem marad élet.,a légitámadást lehetetlen elhárítani ós kái
minden fillérélt, amit eríe a célra áldoznak.A szintén túlzó eltenpárt viszoni a másik
vésletbe esik és azt vallja, hogy a veszély
,a ._leskülönbózóbb okok miait cJák i§en css:-
|ély í!értékü lehet. olyan. csekéty áertett,n,
hogy hasztalan idöpazarlás vele 

- 
érdemben

loglalkozni. Mindkét balhit egyaránt kátos,
mert a közönséget tévedé§be ejti, elíátyolozza
elóle a valóságot, A tényleges helyzet meg-
ismert_etó§ét szolgália a vitéz . Náray An-t4l alezredes és ifjú vítéz Berkó 

-István
lkszl százados által alkotott na8yszabású
mri..A ,szerzók szakemberek es a lósaprObb
r{szletekig beavatott ismerói ennek i iúiróa
ho_rdereiü kérdésnek. Tömör- i"atszein'éi
me8ls €leven. színes nyelven megírt munká-j{k iőzan higsadtsággal, túliásmentesen
tarja elénk mindazt, amit a légitámadásról
é§..ennek az elhárításáról. a gázvédelemról
a jó honpolgároknak, különösen i eseitéiiii-
ne,k tudfliok kell. Életbevágóan fontos ismere-
tek, ez_ek és nekünk cserkiszeknek nem iii-
b_ad elhanya8olnunk a tények megismerését.
E7"_. 

^ 
százcn lelüli képpel, ábrávat teletűzdett

!!ü pedis kiválóan alkalmas erre a feladatra.
Méltán állíthatjuk. hosy szerzói küldetést vé-
Eeztek megírásával.

Tí: törvény
ltlcnyt{rt |órrí frrrrrb:rtrlbrn.
ltlolnál Ftltyrl da rl6rrev{rrt

_ Megielent Rei§inger Jenö cserkésztiszt
kiadásában, Nagy Károly és Társai (irafikei
Műintézetének nyomása, Debrecen,

A múvész a tlz cserkésztörvényt met§zette
fába ihletett készséggel, §zerencsós kézzel
egyene§en a törvényeink vezéfsoTdolRtilt ra-gadta meg és ezt lejezi ki sziute mc§eleve-
nltó módon. §sak egyet emeljíink ki a tíz
tötvény közül §ebtiben, a másodikat.

Emberalak néz karba iont kézzel, téllenül
egy nehéz getenda atatt roskad6 vállú hár-
ma§ c§opoltot. Küzdés. fáradtság torzílja ela .gerendahordók voná§ait, de v*lósásgalvilágít arcukról az akarat: _ vúllrliah,
megteszeh, viszem a terhet, a ketesztet, bár-
mill- nehóz! A tétlenség, meg a kötelósség-
tudás szembeállltásával nagy§zelúen érzéké-
|ódik a törvény: Á cserkéiz hlverl teljesiii
kötelességét,
. llyen és ehhez hasonló formában folytató-

,dik a sorozat. tlatározottan nyeresfu-éi'a
mü a maga nemében a művészi szépiéseket
ólvezni tudó cserkészkórök számára.

<{),> §z, J*S,
Katak épltése. Nérneth Józsel műszaki

könyvkiadó (Budapest. Xl., tlorthy Miklós
ítt 15) kiadá§íban a Technikai Zseb,kónyvtár
9l*95. szárnaként ,ielent meg. flárom -na§y
mintalap van mellékelve a könyvhöz. melvÖi<
az elkészltést felette meskönnvttit. lii-'i.Sripengö. Szerzője; Kolozsváry Béla vízivezetó-
tiszt.

Az.O,r*zágos §teláala §zöyetség t935. évi
mutkáiáról szóló ielentés olvasáía örömmeltölt el b,ennünket, mivel belöle rrlegismerhet-jük 

, x 51514nia Szövetség felbeciülhet€tlcn
értékú nemzetment6 munkliát; a cseesemö-
és anyavédelmet.
, A Bllvár rí8úsrtggl száma minden cikkét
ki!únó szakember írta. Cserkészeket értlekló
cikkei; §cheff (Dabis) László a tomocatel-
mezési cikknek számító bakteriotósiai itlen-
őrzéséröl, _dr. Trócsányi Zoltán tanUsvi ianá-
c.s_.o| ggy kélszáz évvel ezelóttl magyat pré-
di,káció csillasá§zati tatrltá§airól, di-petiitia
Aladár közesészségügyi telügyelő a tifusz-
iárványról ír. Dr. Oteguss Pál egyetemi
magántanár a természetbúvár detekiívmun-

káiát ismerteti. Dr. §yrlai Ferenc múegye-
temi irrtólektor a íotótechnika úiabb secéd-
eszközeiról értekezik, Faragó Ferenc dr,
pedi* a Rockeiellet-alapltvány telie§ítmé-
nyeit méltatia..

,Ötsvozel§i nots§r"-le §zük§égc van min-den őrsvezetőnek és segédörsvezetönek,
$okan egy iskolai iüzetet ,neveznek ki azzá,
nások papiroslapokból maguk lrlzik esybe.
Minderre ezentúl máí nincs szükség, mivel
a budapesti ,,flárshegyi Cserkészpark" tlázi
örsvezetői köre Balla Dezsö saerkesztésé-
beí nagyszeril nyomtatott ,,őrsveaetói no-
te§?"-t adott ki. Megvan benne mindaz a
tudniva,ló, rovat, nyifvániartási lap'és naptó-
rész, .amire az örsvezetönek csak vükséfre
van az őrs vezeté§ében, (Ára 50 íi}lér. Kap-
ható a tlárshegyi oserkészpark parancsnok,
*ásánál ós a Cserkészboltban") Második ki
adás.

Fónyképező csorkész látjir lesnagyobb hasz-
nát annak a két, íényképezésról saóló könyv.
nek. amely az elmult hetekben msgielent. A
cserkésznek van a legtöbb a}kalma arra.
hogy a termé§zei minden szépségét, a sza-
badban való élet nagyszerűsését megfigyel-
hesse. Megfigyelőkópességének gyakorlásában
segtőtársa és ösztökélöe csak a lényképezés
lehet. öszintén mes kell azonban villairunk,
hogy a isertészíotogralu§ok naBy tömege
nem olyan Jó megíicyelő é§ ídnvképezö,
mint leh€tne. Més áldozgtok árán is meg
kell minden eszközt ragadniok, hogy jó köny-
vek segltségével elérjék azt a hely,ezést, ame-
lyet el keI i<lgla,lniok a fényképezók' köré-
ben. Az esyik könyv szerző!él jól ismerjüka Magyar cserkész hasr{bjairól. kunfalvi
Bezső lréneit és cikkeit üemcsak a ú\llasyar
Cserkész &öeli, hanem a }egtekintólyeaébb
külíöldi szakfolyóiratok is. §zaktudása-bizto-
slték arra nézvg, h6gy a ,,HAFA..,fiizetek
sorozatában megjelent kónyvecskéje: ..A
fényképezó cserkész" (ára 60 filiér) éhonója
mindazt. amit csak tudnía kell a cserkész-nek a fényképezésr6|. Aki azonban aztis tudni szeretné, hogy mi megy végbe
azalatt, mialatt a felvételt készíti, elő:hív vagy nagyít, olvassa el a ,,Népszerü
természettudományi könyvek" sorozatában
,mggjel€nt: ,,A fényképezés új útjai'' címú
könyvet, Irták: Fáii László és Veimes ltlik_lós dr. Részleteseu beszámol a' könyv a
modern gépek tipusainak ismertetése uián a
lcncsék mükörléséról. lsmerteti a temez mű-
Födé§ének elrnéletét §ib., §tb,, a siines tenv-
képezés és mozgó fényképezés tudományánák
mai állásáís, A komolyan dolgozó fényképész
szánára a gyakor}atban is megnyilvánuló
hasznot, a kezdö számára rendszeres útmu-
tatást nyírjt ez a könyv. (Bolti ára 6.50. a
TermészettudomÉnyi Társulat tagjainak ked-
vezményesen 3.50 P,)

1-
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l}zon il Mngyar Éler $s Jf,rnilCIlt BifiosítÓ lntMOt
JVon cc$oloe, sed aüía* ríísclnuc! 

i

§enecc mondta ezt, ki közel 2000 éwel ezelótt megáuapítot11 _má] a tanulásról, hogy .*n;la} g,yakorlati
értékűűÚ-ktrr ii,rrniÓ,-[Tfi;fr"fll,""Íma:tir;,ryl:{rrffi ií,ffiri"*.#?i,ryi?,t"fi,it}iif;*'§tíis csak nehezen lebet
ióte,ii-atiia" ;;it*. 1,5;;-iíuj[T"fi."ffi",'á'ljii.Tf§-""*{3§ii'&tuÍl"l"'Jíf;lh 'Jf.'r| ;a;rut-u,t-ó."}ú6,-"fiÉ;;szükségét. Az iskolal
amikor örörnmel os rerüiJáéii"í-i?iiiat ,ü- öá"atl-iiö"ft ciiái§i"á-öi*i"dtr móg nehéz, de izomzatra és lelkületre
áklásos feladatokat,

íindez azonban csak nevelés, előkészülés a gyakorlati életre,_ de nem *qraga a sokf"élg változatú Éljt, megttlz-
delve rkónyérkeresés i:**,;ái:,s.x*$Í*.";-':ruuxlw,",txlnifiíj,"1'""í'.l1"'&o:f,"te§íü"":,dÍJ iflill8ilelsősorban §zükséges l
.iiöra.ri,-hüi'áirá;Á& ]úiiunx, lehetőieg az áilaírnál, vag},.valamell'ik vfuosnál. 

__^___,_ ^__^t L^a,, n-"- ' 'li m'sávii 
"ieii.éi"óti "vitotíszernu 

ÓÍ áj..eiiE ]i"i., qiitt bizonyára tisztában vannak azzal, hogY milYen
§onclot ad az államnurii, íóii áiifii;ü..*Eprűai-i."^a. sie,iiömi munk_ás ilhelyezése, mekkora _terheJ ró az államra
aloütöái*ti;iióio ti"jeö;fiáüúl öö iilá-ában i;ánnaÜázzat is, hogy nein tarthet el mindcn iskolázott embert
;r"a,fi.;;őt-a niaeááviii;iatókl;fi-tu.tiaÚ-"áúmóniryi Czeilemi Űudíást íróasáalhoz ültetni. Mármost akik tgY

állás nélkül *a.aanai, t i.ii,í..-'r.öibrinJ'Jóirirüóri-Ci íövőjú_liön ? _ 9gy+r miért. ? Hiszen az üzleti élet sokezer

ílF§flil,l,ítgiqH,#iil"jlii*Ti#,rougiilx.*; í*l,:,l"i';ll*r*i.llJÉlJ.t't'*::l"í.,í'utiü:'o*ffii
siitarri akarat és álllratatosság mintlig célhoz vezet.

Ebből a valódi munkáséletbot szereiiénli-V.tot.tr megis_rnertetr]i egy kis részt, ebből a n€me§_l-ersenl'bŐI

szeretnénk adni Nektók'il&'y;;;-.';rkéir.t 
-óáiúi. roitotot, p'róbáljátok még kissé a kerryérkeresés nehéz mester-

ségét, áUjatok be egy kis irlőre a neme§ versenvzók sorara, í ̂ _L^]'"'-" §;'f';ónaót 
-őtorott 

nekün!, rrpsv niilyeii moo."n COiunk erre alkalmat. Lgel.ryj.§PT*_*'J*t|l§_nq._a
csaleorfií-vftó-iroieiaio sdn<loskodás es)§zeiú-ínoajiit úápó-ióti"k b_e g v.ersenybe. r{iszön Tl egykor, ha felnőttök,
ffio;öfi ii-.iuiá"r. 1'*i'"iö'i.áiaáötöx ü;; mairilíf lo1rittst<gánotok kell nernc_sak .annyiban, liógy qeg_Feresitek a
iiiiiioüiii*ii r.".v;.;i,-h;ri;*--*i;z eietre ii, n3 uára-mt véletlen Úa3,. szerencsétlenség, bétesséc ér mai{t Benneteket.
mint csalátltot. usyjól'"iiiv.ii}aa:árrüá, li,*tí'i'örárááib,laz.őtya, Yagy az aíya v{'r.atllltt a"_**._Anyagi
ffiilp;;iiróf"ü uófiízór iia'gixus "ez, Nemciái< " _**ilrteiesiö .vész'..eí,.tririen1 egyi csomó_ s9ngr yár.lttln kiadás
szakad az árván *"ii^at"ö?iií "vatará. 

lliiyó" jó--itlent or, ha előreiátó volt á- családfő -és biztosította magát
á.iiir?,iiet ,i i"ou,i-öii,itli.éd:ölNádvon kicsiny ányali áláozat a2, amibe ez az e|őrelátó gondoskodás kerül és nagYon
n"*' *ő""1"'.,Xt'"tl'rif*lif§i 

il§'ik'áiti'#dlilo""t.iíuáili'ho gondoskodásnak a nagy fontosságát és erre most
u'k"'."t1,1l,e'Jl'[ ,l5ltÍ',1f,rliig'iith*".fl,]álx1i3h1l"qx*§$i"ölldá"l-,1;$,lflitffT:}"-tlíi:í"tÉiiií$t:l
való gondóskodás n-el
sírlvos helvzetbe xerúiiiö ?ii ü-"'i""J-lü"itiÜ, "áiif afiót a áióiÉret<etnet< a továbbtanulás,, vagy t4nyo$$ !eri-
t:7##;iil;"őutil';ú;, d-";m-ies;}ni'ájnL á"§4it<qégC9"ányagi j_av3k.lnegyerzésére, ott, annak.a es{ádn*k
ü;iaúi;"jd iirnáó-""ii"ípsíisiidia, iiessetet<". ejánliato[," |gcy. Ípnitp.rko<ljanak. elő,re családj.ukról és erejúkhÖz,

"-irimi"t 
'igényeixheilí§ij:J:§il-,T,L.,fiqf,, 

,"-ffili tr.,T '§ÍTit"J;*,tti";ffi:'öih*i-"ál"ílr3§i-filf -"r'#Í3Í;
éi 

-rie"zre 
Íesz- szükst

segitségének igénybevételére. _t!^__Aki a tecs"ortái11áÜnn es a legtöbb tagot {tánlj" ", inlé,íetne.k, 13 _elismerésünkön klvül még 600.-

r:ufuTlt,.xl"iil{{ÖJ#, l,i:i,**Í:TóS.r;'J,rl&-it,ii§#í,,"}&TÉ3,XflfliTnt'.TÉ'fi*rf,Íi-",i,lli-,t
foEunk kíosztani a §zorgalmasok között; összescn_4000.- p9n8ó ö§§ze8ben.'""*""sliiióTir?-ir., 

r,á mindannyian részt vennet-ók 
"pp* 

q gy^atoítati mufrkában,_ 49gy minet többen megismerjétek
a csataároi való sónaosüoaas iőgniztosabb módját. Aki részi eliqr venni ü munkában, az jelentse c§apatpAranc§-
;""üffit;^. t?"if"'iii"íaiüfuaínemajüt, tró_g_eruaményes rrrúnkálatokkal nemcsali a sok jutalom váIamelvikét
nveritek eI. hanem *;ffi"möiö;;'öű;ilö családszeretet e. gonáöitioiaíiüm,iei-rnajá tá töiliOliqk, mágatötc is
iidiiröi'i."ör8;;ia;i; ü'cj'ái'iÁ;i;tiósáiáaoiótnat< és tapasztalaíaitok alspján sohaóerir tétlen és kétségbeesett, hanem
inunkás és hasznos polgárai a magyar társadalomnak.

szeretettel köszönt a

IfiAG?AR ÉLET. És rÁnnnÉK BIzTostTó l§rÉz§r IGAZcATó§Á6A
Részletes tudníualó a legkőtelebbt számban.

Maggar cserkész ért míndcnhu,
Pár röpke perc s munkára kész,
Ggakoilati munkateruhez
Máris kongtt a e*etkész-ést.

Apukfun, mi lesz, ha én ma!d.
Kell, hogg jfuiak eggetemre
S nem lesz pénzünk. Éned a bajt ?

&uülteni ió le§É mar effe,

Morulta Ferkó az ap|ának
S mindlú?t cI la,hatátozzák, 

,A ba!Ű bíz 6k mm várnak "
§ a Fetkót bablztosltlák.

Budapxt, VI, Andrássy út 8

Gyakorlaű nunlíül,r9f§eDy
Bacsi/r/m, mi la$:b ha cgpkot,
Ne adl Isten l Te meglu'lnáI,
GondoskodtaL mit mald akkor
Ámóldra reá haggnúl ?

Kérd.t Fel*ó a naggbútg|dt,
Kll a kétilés' blz megzaoat
8 hogc ae hagg|a tgv c§alódldt,
Bíztosítdsl kőt lwman

Néníkém, mt leaz, ha lúnga
Megnő maltl és |érlluz megg,
Yan mü nekí lwzotfiórtga
llagg kelangye, mi ,guft mcgu.

KénIí llerkó tegtaélnénléI,
ki efulig nem gondoll crre
§ szamo$a is múr betéttét
§ öiríosíídsl ís lcöí xle.
És tgu ,rlrabb hcrtad. Ferkó,
É?dekl6dík és. tanűcsol,
Ide-oda|ut és szata.d
ü| teraeket is kouácsol.

Eogg maid míre el!ön a n{dr,
, Megkap|a a ftagg iutalmat,

Hatsrárqngől d.íi, mlrc aa1
Magét úm sok fóradalmat,

Papa, búrst, néní, fta,lna
ÖrüInek malíl eguütt uele,
A löa6lük bizlosltua,
Reménusággel szíuük ble.

BtdDó, trürkó ! Ig! keu, lútod,
Dolgoznú maid s uútluk Tőlctl,
HoOa lulued ma|d lgg ttwgállod
,§ ló tvnpobár lcsz bcl6tcd.
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§zERK§§zTl l Fo§oR ÁnpÁo

,,Ezt a kerek ertlőt járonr élr , . ," §;zt a kerek erclőt
járom én, de nem várok senlrit, nem keresek senkil é§ ne}n
akarok §€mínit, csak az erdót járni, csak lrarangolni, csqk
gyönyörködni, lólvezni. Yan-e ennél nagyobb örörn: a ter-
mé§zet rejtekeibe bekandikálni, szerrt magányába bele_
glrladli ? ,,Kinályi nulatság erclőtlerr sétáIrri'', rnorrclja
Faludi Ferenc, a kedves papköltő. Kiráiyi mulatság, királi.i
hercegi, grófi ! Pettig az anag_vrlr, akié ez az erclőo talán rrein
is tuclja, hogy neki itt erdeje van. De az éLvezet az enyém"

űsencl van, csak a szelló rezzenti rneg az ágakat, ]ebÜenti
meg a lombokat, Csak egy-egy gyíkocslia, fekete rigó,
barázdabillegető, szarka vagy kánya képvistrli az á}latvi]á-
got. Ilyenkor ősz íelé már nincsenek itt, mesterdalnokainl<.
Yannqk itt őzek, szqrvqsok, sőt vac]rliszrrók is, elég kárt
tcsznek a vetésben, de azok csak akkor járnak, miÍor érr
az igazak álmát alszom. Most az erdő legrnólyén, a c§alito§
szakadékokban rej tőzködnek.

Cserrcl van, ólvezern is ezt a csenrlct. nrely fára<it idegei*
met pihent€ti, zstrngítja. De ime, egy$zer csali gyenge ernieri
bang hatol füleimhez messziről:- ,,HaIló i Üalló"!'' Igen_
igen, én hallója vagyokn de nenl akarorn haltani, tern
keresem a társasagot. ,,Halló t }ralló !'' De rnégis ftliébrea
bennem a társaclalmi órzós. Hátira valaki e}té*vtltlt, vagy
,3{s. .T"oe_yobb bajban van, tllán megsebesült ? ,,galÜ,
ltalló t"." En is rnegeresztek egy-két 3eUaast. Otyán tz,
mint_ít)ikor a_r-eszélyben levő hajó vészjclekel ad a tángeren i
,,§. O. §. ! "§z nem azt jelenti, hogy rnár órzik a Tenger
sds vizét, }ranem : ,,il{entsd meg tötXunltet !'' Hátha 

*itt

is meg kell menteni valakit ? -
,,}{alló l lralló !" közeledürrk egymáslroz. ,,}ralló, halló i''

}_qc.g. egynrásra bukkanunk. Esy puskás fiatai errtőőráll előttem, ismerjük is egymási",,Iiát rnaga rniért veriföI az erdő csóncljét ?'' --* kérdem tőle. * }. eigányokat
keresem, akit<nek itt ir!ást, fúrészelést kellerre lőgezniök,
tle {tgylátszik, megszöktek,
. _ Jó, hogy találkozunk, tegalább negmutatja. nerrejutok haza.

Erdő- ás tgrmészeívédelem

a győnyörű sudár feny-

tásaitól is. Erre rnár a ltetvelres . óvek óia tijrvé-nyek vannak, rnost. , azonban üj tdrvényt alkcttakaz erdőkről és a természetvédelernről (1935.-óvi IV, tör-vénycikk), §z a törvérry igyckszik egyensúlybarr tartani az
erdőtulajdeirrosok, az gryríá, a vadásiat, gazrlaság, t,i"ista_
ság és a terrnészet érclekeit. Az erdőtulqid-onosokíak üzerrr_terveket kell bernutatniok és qzokat a fiilrtrníivcrO*gyi
minisztériurrr felülvizsgálja ds jóváhagyja, Neur ozatiirtám az erdőbirtclkosoknak t et szésük szcriiri- kiírtarri ercreiiiei.A.z,olyaü,erdőklrőz pedig,^rlglygk vidékiik eeh{laii, Ü;J._ségi és !al?jv_i§í9lyairrak fenniartására sztikúgeseÚ," rr"r,i"i
sem szabad, Inkább kárpótlást kapnak ezórt a fiialdonosok
. . Ekkor_-egy öregasseonyt: ryec egy gyermeket pillantot-tunk meg, amint rőzsét szedtek. ne criiB,nr orteseúrro aaia,hog1, ezeknek engeclélyt},,.r.ol .tz (x,(l{igondnot<sagűi" ;
ir.._*iri.. :lki engectély nólkül llíl rntit r,l viszi az cr,rOrld 

-vas;
Dárm' §árt tesz. az nencsak rncgi,tllitenÍ köteles a karn'ílnéha háromszorosát is, haritlnt áióg *"g is liintetik, &íóstüzet rakni és szemetelni sertt szalracl az cr,t,llerr- rji."ilerdei kihágások ós a közain§cíj szátItiira í'igyclmtzl,etlí iir;-lákat kell ezekről az errlőkirc r:ezct,ii rr!,al'rlr-iiii,cnrri, Vanlrrrl;a túristák számára errgedélyezelt d,s v{rrnali lilos ulak is.Ezeket is táblákkal kell eltáini, í{ir:inrlrrl(l]<rtal*. cserl<{szcli-
nek rnindezt jól kcti tudniok.

- tí1, lrogy ezck a tábláli láilratók rnirrdelríit,t. *.. szól{,az ertlőőr, -* trt_orl a 127 o1rtatas erttőtörvétt3,t kcvcs*rl
olvas}ratják el, Én erdőőr vagyok. tle az üj iiirvtrry,-rrt t
egy- részét, ruely a terrnészetvóclelcmról szól.-tiizony irrrlg-
vallorn, én senr olvastam el, Tetszilr arról va}arnit iutlni'1},- Hogyne kórem ! * szóltam a fiat,a| til.dőőrlröz (ls
örültem. hogy én is szolgálhatok rreki nólni fclvilrirgosít,ással,

* NeIn szabarl vrlteni azokrrak a helyekrrtlk v,lgy l.ar§tú-
szeti tárgyaknak eredeti éps4gtl cllen, rnclyek tóitóntlnii
nevezetességük vagy szópségük, ritiiaságtrk vagy tlás
ér<tekességük rniatt a föltlrriitv<llósügyi Üiniszteiiunrnat
különös védelme atatt állanak. Ilyerrek pélttául egyes fák,
források, barlangok, terrnészeti áiakutaiok, tájkóii szap*ségek, kippsztulólran levő ;illat- és'' 'növériy-

* Tesséi< velern jörufi t_- Hát nem kár ezeliet
veket kivágni ?
Látom, hog_v it t
ölberakott fajra-
sábok és az itt-
ott kivá§ott lák
csonlta fatörzsei
szohorkudrrak.

Lz erdőőr
megmaglyarázza,

hogy a íákat őrlő
szrl pusztítja ós
azokat, arnelyekct
ez az apró féreg
megtámarlcrtt,
mind ki kell vágni,
hogy a sz{r terje-
désének gátat ves-
senek. Igy kell vé-
deni az erdőt más
rovarok, valaminl"
élősköttő gyógy-
növónyek kárte-
vóseitől, emberek,
állatok és elenri
csapások pusztí*

..,tf,,:j*:

fajok és általábarr
lt vadorr tenyószö
lrasznos állatfajok,
valamint ezeknek
tanyázó, b{rvó,
ivóhelyei, fészk*i"
vódett területek
a?ok a parkok, li-
getek is, ntelyek-
ben valamely mű-
emlék varr,

*- I(öszönijlrl
** szóll az ertlőíJr.
Most én toválib
rrregyek ezen az
{iton favágó mun*
liásaimat keresrri,
Tisztelt uram pc-
dig ezen a ntásik
üton egyent§en.
haza talál. l]arát-
stigos kőszörrtóssel
alváltunk és min*
degyikiink a magír
íttját íolytatta.
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Á §zesedi kutyaöldöklés. A Szegeden meg-
leienó Délmasyarotszág bárom számot közöl:
lss ktrtyu úlentett me§ a mult évben embet-
életet portrszországban; ő. kutya kapott Bécs,
b#' életmentésért az állatvédö egye§ülettól
{rrnet; §ü0 kütyál öli fit€g §zege{en a
sintér, mert sazdájuk ilem tudta a 2§ p eb-
adót meglizeini.

A nedvók nsvetó§e. A medvék nagyon ked-
ves. bohó jós*ások bocskotban, t. i.. kis,
korban, Atyjuk nagyon szeleti és hósiesen,
íéltékenyen vódi is óket; jítszik is vetrük,
de gondos és saigorú nevelést ad nekik. Az
ószakamerikai teímé§z9tvédelmi területeo a
kövctkező jelenetei iicyelték mes: két ki§
nredvegy,erek nem jelentkezett anyiánál a
szopás idején és rnikor az anyjuk hívta öket,
csak tovább hancúroztak. Jüedvemama íenye-
getően köaeledett az en§edetlen kölykök lelú,
rle azok ielkaptak egy íára. Anyjuk utánuk
má§züt, de ők oly vékony ágakra mgnekül-
tek, mely,ekre az öreg nem követhette óket,
Az a,nya morogva visszamászoit a iöldre és
ott várt ggy ideig. Miután megunta a vára-
kozást, morogva tovíbb cammogott, A kicsi-
nyek erre óvatosan lekúsztak és bocsánat-
kéróen közeledtek, A mama jól meg akarta
őket p_ofozni, de 6k sombócként tovább sü-
rultak. Vésre megtörtént a kibékülés s rz
anya §7,ei§tettel me§szoptatta Őket.

(utyamúeoum Bócsben. A kutyabarátok
egye§ülstc flauch nevü állatorvosa kez*
deményezésér,e kutyamírzeumot létesit. En-
nek alapját képezi esv kutyakoponya gyüj.
temény. mely al összos európai fajokat ma-
sába ioclalja. Ehhez járul a sok ezer kép,
íénykóp, konzetvált é§ kitómött kutya. A hü
állat ;rregbecsülését mutatia be ,,A kutya a
múvészetben és m{ivettségben" címú osztály,
mely szobrokat, éímeket, bélyegeket, képe-
ket iattalmaz, és van egy cyüjtem,ólty 1800
könyvből és értekezésból. melyek mínd *
kttyákra voüaikoznak. Á múzeum .minden-
e§€tíe érdekes és értékes lesz., nemcsak a
kutyabarátok, hanem az álialános m{iveltség
és tudomány §zefupoíttjából i§.

Magyar gyártmány !

káío§ek-e a lrangyltk? Az ember a han§yát
a szorgalom mlnrtaképének tartja, csodálja az
ő különtege§ államalkotását, épltkezésót és
áIialában rokonszenvvel érdeklódik iránta.A hangyasavat a reuma ellen használjuk és
az erdész sem hara§szik rájuk, hiszen sok
erdei kártevőt és levegőrontó hullái megsem-
misítenek. A kertészek azonban nem §uere-
tik, rneít lav^ít okoznak a virágjaikban

és veszélyeztetik a syüm6tc§üket, í.esinkább
ütdözik azonban a temetók gondnoksfual,
mert me§lazítják a talajt és tgy a síremlékek
ledölésének okozói lesznek. tlarcot indltottak
üehát elle.rxük a berlini temetőkben, bár spm
a népjóléti, sem a kárbizio§ító intézetek nom
sorolják a hansyákat a káros rovarok kózé.

üalyar egyeteml tsüdí mütét€ ogy lq-
tyárr. -Mezó Béla ,dr. orvostanár nejének
kedves spanyol kutyája, Bánáti Basa. eltörte
a lábát. Az állatorvos azt aiánlotta, hogy
öljék rneg a kutyát. Érzékeny szlvíi írrnóje
azonban nem tudott megválrri a szoretett át
üattól. Isy történt, hogy Mezó Béla dr egye-
ienri tanár míitétet végzett a kis kutyán és
íne§m§ntette nemcsak lábát, hanem életét
is. Az ötéves kutyust elaltatiák és a mütét
tényesen sikerült.

fal{bú ló és lotya A washingtoni múzeum
egy nrúlába,t kapoit, melyet egy .ló hai évis
oly sikeresen visett, hogy könnyebb szekeret
tttdott húani a múláb használatával. London-
ban p§dig egy iokszi kutya kapott mülábat
bst hátsó lába tielyébe. A kutya megszokta
a mfilábai és vigan szaladgál vele.

Egy özlke hű§ése. Egy zásrábi lapban ol-
vassuk, ho*y Klemni{ztren egy vendéglős e§y
kis őzet nevelt iel" Az őzi/r.e egészen szelíd
volt és a vendéslóst mindenhoya követ,ts,
még haitóvadászatra is. Párzás idején el szo-
kott szökn,i, de mindis visszament otthonába.
Ecy ilyen alkalom_rnal zárt ajtókra talált, ö
azonban addi.g kapart, zörgeteti, míg be nem
ere§ztették. végre betegen tért haza és a
,legjobb ápolás mellett sem lehetett megmen-
{€ni.

Adómentosséget a dolgozó kütyákíak! A
Magyariajta Kutyákat Tenyésztők Esyesü-
letq arra kértc a minisztériumot, ho*y a
dolgozó kulyák sazdáit ment§e íet az ebadó
alól. Ez alkalommal a B. ll, szeretettcl om-
ldkezik meg a vakvezetó ós ujsá.gárus ku-
tyákról.

Állatklnzá§ok lelentöségg az |degenlorga.
lornban. A bécsi Tierlreund lap tavaly ielhi-
vá§t , tett közzé, hogy olyan országba ne
utazzanak, ahol állatkinzások történnek.
flnnek nyomán több lapunk ielszólalt, hosy
szüntessük mog az állatklnzásokat, meli
állíiólag már töblt kalföldi el is hasyta ha-
záakat ezek miatt, Mindene§etre helye§ az
intelem. de meg kell jegyeznünk, hogy-nálunk
sem fordul elö tóbb ilyen szégyenleies eset,
mini bármely más orseágban.

A bécsI állatvédő ogyc§ülot Fokete Könyve.A Wiener Tierschutzverein Fekete Könyvet
létesltelt, hogy abba minden állatkínzó nevét
beiegyezze eseiével esyütt. Igy tartiák nyil-
ván a bünözőknek ezt a seégyenletes iajtáJát,
Ez bizony szom,orú könyv, mely rnéltán viselia Fekete ,Könyv nevet. De heiyes volna
ezzel szemben ggy Fehór Könyvet, vagy
Arany könyvet is vezetni, mely az állatvé-
dók követendó példaűára volna.

A párlzsi ag{tvorsenyek. Mint már jeiez_
tük. a párizsi közönség szórakoztatására
úiabban a§árversenyeket rendeznek. A,z aga-
rakat a versenypálya kÜlönbözÖ pontjain
levő ketrecekbe zár!ák ós amikor a villamos
árammal hajtott nyúlforma bábu az a8arak
ketrece elé ér, a ketrec ajtaja önmúködöleg
kinyilik. Az agarak üldözni kezdik a nyulat,
mely óránkint mintegy 80 kiométeres sebes-
sésgel száguld. Á pílya hossza 900 méter.
Az asarakat három csoportba osztva indít-ják a versenyen; az egy éven aluli, az e8y
és két év közötti, végül a két évnél idősebb
agarak vcrsenyeznek külön-külön. A párizsi
afiárnagydíi (Crand Prix) 50.000 f rank. Az
agárverseuyeken éppen úgy lehet iogadni,
mint a lóversenyen. Mils,en jó volna. ha ezt
a nagy költséget az állaivédelem céljaira
fordítanák !

tlozgásban nem gátol!
ft!ár 50 fillértöl kezdve kapható

Az at8olotsr{§i ma§§kayen§snyek. Prote-
shamben mát macskaversetyeket is indltottak.
Negyven m*cskát tanítottak be. hogy a vi!
iamos egerEket ülrlöazék. Külön v€rseny-
rnaeskákat akarnak kitenyészteni. p kedves
áltatok bizonyára nem arre valók.

Fölemeltk a lsrkarkutyák sdó|át. A töld,
.művelésügyi miniszter rendeletet adott ki,
mely szerint a íarkaskutyának ne!,ezett íé-
rnet jlrhá§zkütya adójái fel kell emelni, ki-
véve a katonai, rerrdőri és más betanított
iarkaskuiyákat. Az intézkedés oka az, hosy
a farkaskutyák károkat okoznak a vadállo-
mánybani eélja pedig a magyaí kutyafa,iták
{puli. konrondor, kuvasz) terje§ztésének
enolése.

§zalmakalapos ló. Nagy riadalmat és derült-
séget keltett minap Budape§ten egy sza,kna-
*alapos teherhúzó 1ó" Kültöldön ez mát *em
olyan ritka dolog, mert belátják, hogy az
smb§rnek dolgozó áilatot éppen úgy védeni
,kell a napszílrás és más veszedelem és kínzó
behatás ellen, mint az embert.

Eay önleláldozó ,macskaanya. Az Amerikai
Egyesült-Átlamok ccyik államának,Dél-karo-
Jinának fóvárosában, Yiktóriában. egy tüz-
,eset alkalmával egy anyamac§ka saját te§té-
vel védte meg kicsinyeit a lóngoktól. §z anya
saénné égett, de a kis cicák életben marad-
lak.

Az életmentö 8onzó" Londonból jelentik,
hogy Bridgeport mellett egy család vitor-
|ázni ment c tengerre. A csónak leliordult és
I berrne levók, nem tudván úszni, a fordított
ósónakba kapaszkodtak. szerencséjükre
Bonzó kutyájuk kiírsaott, a parton nem látott
senkit, azért jó rnesszire el kellott iutni, mís
egy urat talált, Annak a maga,módia szerint
€rtésére adta. hocy baj van. A jó úr az ug-
ráadoiző kuiya után meni, meglátta a fuldok-
iókat és az utolsó percb,en kimentette őket a
vizből.

A 6{oldalas, §ok ":i,J; }rE6rEirxr Az 19!7. Éul iliir.ii:;lil{Élibeszélést é§ képet tartl
r.o"y*..l" 
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§zIl{§zAPPAil
A lllegyaí Csorlészszövetség Állatvértő

Blzottsá88 szeptember l,{_én, Ulbrich ílugó
tlnóklete alatt értekezleist tartott. A meg-
beszélés főbb tárgyai a következök voltak:
.ielentések a nyár eseményeiről, óvi pro-
Eíammt vidéki propaganda, áilatitatók é§ m4-
dáretetök íelállítása, lókinzások ügye, általá-
nos állatvédelmi tájókoztató és röpiratok ki-
adása. menhely- és ál}atvédelmi mentőkocsi,
október 4.i állatvédő nap rendezése a cser-
készparkban.' Az éttekezlet határozatából
kifolyótas lelhíviqk t. olvasóinkat, hosy
gyüjtsenek tök-, napraiofsó- és egyéb rnag.
vakat, valamint íascyút a téli madát ete.
tésre.
_ A llár§bosyl Crerkérzpark ti§ztképzö tá-
borában iúnius 29_én, Péter Pál napján sztri-
lich Pál dr, szerkesztönk, a tanlolyam veze-
tóje, meleg szavakkal üdvözölte a táborban
megjelent Teleki Pál sróf ,fócserkésái neve-
napja alkalmával, A gróf út az ő megszokott
kedves .humorával köszönte mec a friyelmet,
Fodor Arpád tanár elöadást tartott a cser-
késztisztek ál}atvédelmi leladatairól. Ezután
Telekí pál grói írr beszélt lebítincselő érde-
kességgel külföldi élményeiröl,

Emberlesrég. A bécsi lietireundben olvas-
tuk. hosy Mosselburg délaírikai városban egy
au.lomobilos társaság megtátta, hosy esy ko-
esis irgatmatlanul ver,te a szamarái. §i}e *,z
.,,úri'l társaság a kocsi§t logta be és hasonló
elbánr{sban ré§zesítette. Az Ü,i Masyarság
nájus l_i száma pedig ,,Két pofon Ü áttatl
védelem nevéber" címen hasonló eljárásiól

ad számot. Az ilyen erószakos emberklnzá-
sok nem szolgálnak az állatvédelem ügyének,
mely igazi e,mberiességet, szelídségei, szere-
tetet kíván, Ez olyan orvosság, mely rosz-
szabb és károsabb a betegségnél. tla átlat-
kínzást tapasztalunk. akadályozzuk rne8 in-
téssel, §eg'té§§el és ha lehet - hatósác,i köz-
belépéssel. Emberkínzás nem §egít az állat-
kínzáson.

Az l9l7. évi Gyermeknaptár
Már mcsjelent az új Gyermeknaptár szebb-

nél szebb képekkel és olvasmányokkal. A
szerkesztö és a rajzolómüvész most is a
régi: Fodor Árpád és Vezényi Elemér. lróink
közül is régiek: Feteki Sándor, Móra László,
Vályi Nasy §éza, Radványi Sándor, Báthory
Oábor neves költök, Mauks Ernö dr. Csite
Károly. Koncs Margit, Oyutai István, tlor-
váth E. János, Varga Béla, §zentiványi Jelő,
Fazekas Ernó jeles írók, újak: tlammel
László, Tas Józseí, Bartha Ferenc. Többen
kimaradtak, mert diákrovataink és közérdekű
aBró ,közleményeink sok helyet elfoglattak.
Különösen ki kell Emelnüuk Ruttkay Aladár
zeneszetző müvét, Feleki Sándor szövegére
készü,lt cserkészdalát, mely arra tart számot,
hogy országszerte zengedezzék erdőn, mezőn,
mindenütt. Az új oyermeknaptár képeivel éé
cikkeivel is mutatja, hogy kiadója a lllagyar
Cserkészszöveiség és hocy elsósorban a
cserkészek iámogatására saámlt. ,tla minden
cserkész csak +gy példányt vdsz, vagy vetet

meg vatakivel. akkor már biztosítva van a
oyermeknaptár jóvöje. Mert a mostaninak a
kel€tétől iügg a következő évi Gyormeknap-
tár megjelenése, 39 év óta majdnem négy-
mitlió példányban gyönyörködtette eddig ee
1 kedves kiadvány a magyal tanulóifjúságot.
Nem volna kár, ha ez lenne lz utolsó
kiadása? És ennek a íeladatnak könnyen
me§ielelhetnek kedves cserkószeink, mert egy
pétdány ára csak 24 íillét és minden tlz pét-
dányra egy láadás iár.

üzrn AZ }l. §§.
- Kl a i€rmégzetb€t Dolgozatodat most senr
közölhetjük: igen sokat markol és a 89a:
korlatias',cserkószeknek alig ad pozitivumot.
A saabad teímé§zet€t járó ember számáraaz egész e§zteüdö megiigyelni valóit nom
lehel esy kurta cikkbe süríteui. * A kért
címeket nem közöliük. mefi egyes cserkész
ne akarjon ,,bizalmas do|gokat megbeszétni"'
más országok cserkészközpontjaival. pláne
a nemlétező * némettel. Fordulj kéréseiddei
a Cserkészszövetség külügvi hivatalhoz. Ott
mindenre megfelelnek. _ F. I., Úllpest. Versed
nagyon gyenge. nem sok remény van arra,
hogy e téren vidd valamire, Telik töled más
téren hasznáthaió dolos is? ! * Wgtt3ielíl
oszkár, l§. Kószöniük, lesközelebb iava_
solni fogjuk. üogy a ,,Baleset" rovatnál te-gyen benne, hosy ,,Katolikus vagyok, papot
kérek". Az elószó 7. pontJa alapján kieié-
szítéseket a szerkesztó nyilvántartá§ba vette,

MEGHlVÓ
1, H.$4r €scrkórzövctrljnek 1936. novambrr Z!{n (verárnap} d. r"
]fl l l órekor ? {.lw"r Tudományos rkrdémle dlrztcrnábcn 1BÚdapcst,V. Fcrcnc Jórseí tér) tertendó

RENDE§ oRszÁGos KoZGYÚLÉsÉnr
TÁRGYísoRoZAT;
l. Elnöki]mcanyitó. 2. Fótirrtvisel6k iclentórri. 3, & 193.1. és 1935.
{vckr6l rzóló árórámd&ok. 4. A íclmcntvóny blctt raló hatórozrt.
5, K,öltslsv9él q !937. {r 1938. óvokre. 6. Aiegsrebátyok módoríún,
§.tlét,Úi aleprrabályok alkotág, 7. Az alepgzebályok ll. §-e értclmében
nÓ3y hóttcl cl6bb ídrben b.i€l.nt.tt ind_í_tványok. 8. vií..tt&ok (oná-
3os_ lntózóbizottá3, Qryz{or Sámvireláló Bíiottrá5 és orrzájos 'ü3yvc-
z.tő Glnök vllerztáre.) 9. Elnöki zárrzó.

DR PAPP ANTAL s. k.
orz{3os rlnök

A kÖzjYülése_n rr rlepszebályok 7. ér tl. l-ri értelmébtn rnlndcn igez9ld rzcrvcr6t€stülcl lnnyi
rz Taq! i.lenh.tik m9r_, {$nr rri utin a r.itrgdí|at b.í!téttc, H{rom 3vnál íirtelebb csep.t rrci-v.rőt.útülct 9.k ,93, kiküldöttGl. fllGtv. tz.nr.tt l szcrcpqlhet, Égf<rü srcmáy tejícÍlcbb to:gaYá..tot pekorollnt A kikoldöt! l tztrvrr{lt+gtület clnökénck .l{íriiávil ér pcciátl{vol'cllltott
.§tn&lóiGú!.t kcll, hogy magávrt hozron.

mPzÍffilürÍil fnrurnillnil
cserkész film.matlnó

lasr, az Urtlnlábal t936. ottóbg ll{n dél-
elött tt órel lezdoltel, anelyre a Bldrlc§tll. crerkészkerillet nlnden cgerlószt él crer-
kósrbaráiot §zGret€tlet meghlv. E|örrllrrg
korül .,Lógv rés€n" clrnű 2000 nétsr6& lüt-
löldtfui vllárrlkert arútott ísgv c§§rló§r||til,
ezontíviil t!.gyar és tlilíöldl blradók.

,Jpgyok olcsó árban: e Kerületnél. r §rö-
v§tr68 gnzdr§ágl hlvatalában, e Ccqrlótz-
boltben á* aa uránta pénztárírát }rptrtot.

*

Kolozrváry B4le l€tt a holtaad Jrmborec
nagyri §§rp8i{í.} paraucsnoka. Az orrrítos
lntézűblzottság h.tározltátról tltolyólrg t&
zöltüt a blrt, ho8y a nagy.r csrprt p..t!§i-
not§áÉ. hetöltést nyert.

§

Lécoltalnl lenlolyem. Laprrnt legtözelcbbl
§zánítól olvagól ré*zére rsndlzcrer lltoh-
talül t.nloly.not kezd.
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F€A#Rkffi, HáH§§§EJ
& ,9nerkosztó§í trá$yttlü : Éry: Errrtl

^^-lí.A,K.A,í.
A fentnevezett kakast. Csigotya l}alambór lrozt,a az

,,{rszóhólyag" víziőrs táborrrzás/rra. A kakas eloven ós

Ía.rgo, voti. Hozhatta volna Balambér gonclos anyja által
mog-siitve is * de Kocsonya, az"_ iírs stakácsa kijtlentette,
ho{y ,,uraim a lr{rsokat lohetőleg elqvenen h<rzzátok a
t*bórlá, mert ebben á nagy melegben mcsbüd . . ., lT yz
megromlarrak" igazította szalónkópessé a r.rondal végét,

Csigolya gyárnoltalarr kis legénykc volt, --, arryukája
széltől-eiőtől fóitett csemetéje. Htlgy ntr éhezzerr --- r:llátták
oithcln nrinden jóval, köztük a íentnevezttt kakassal is,
Igen ám, cle egy elcvcn kakas nenr olyan, ntittt mondjuk
eáy tiveg baraCklekvár. Az izeg-mozog, kukorékol, telrát
hetyet kér a nap alatt.

* Hogyan viseed ei tsalambér ? türrődött anyukája.
** Kössünk cérnát a lábára és }rr]tzom,

- Csacsi vagy íiacskám * osztályozta be arryukája,
a gerincesek közó; -- a córna elszakad, a kaka§ elszalatl"
Hanem ott a Lóri kalitliája, alrban clfór,

Lóri, a ház papagája megsértótlött a kilakoltatás nriall
{s mérgesen kiáltott l3alambérra:

* űsacsi vagy fiacskám * és

azzal }rátat fordított.
Igy kerúlt tehát a kakas a tá-

borbrr. 
*

A földbeásott konyha körül sür-
gött-forgott Kocsonya. Kocsonya kii-
vér volt, mint a legt§bb szakács, a
konyha meg kicsi. figyhogy ha nteg
akart fortlulni, ki kellett etőbb
mászrria"

Az őrs tagjai a Brekctye,sziget,
körúl prlrtyáztak. Ki víare tett kon*
zervdobozt csírzlizott, kí b$kákkal ba-
rátkozott. Bendö I}alrdi csúggedten üll
a partorr és lemondással figyelte, ho§}
érzéteny gyomrának sikeriil-e a l{rr-
c§üBye által ,,remekelt" kozmás lej*
berizzsel megküzdcnie ?

I(ocsonyt azalatt a kakassal vias-
kodritt. ll{a a íi{rk nagy örömóre hús-
Iev*s, főtt kakaslrüs volt eltéttre elő,
írátryozva.

Az egyenlótlcn küedolemből egy-
pár r{rgás-kap*rás árfui Ktrcsonya kc-
rült ki győztesen,

.1-t*lgyiielelek gyáva csch vitóz, szuszogta bold<lgan és

Toleliból akarl rncgfelctíj részt irlézni, dc eseébe jutott,
hogy úgyse julna cszélie és holyetl,e folró vizzel zúdította
nyakon az elnénrult cllenfrilt.

Majrl g. szerládából a lekvár, vörtishagyma, eipőkenőes,
kakaó és borvazslin közül kikere§ett- egy íerríiköveí és egy
kézifűrészrlek jtrbbarr me§felelő konyhakósl igy§kezott nagy
sisLergósck köaött- haszrrálhalóvá csiszolni.

Iiözben felirjltotta egy rliszrróöIés enrlékét és rávelelte
magáí a seárnyasra, hogy leborotválja toilazatát.

Gontlolhatorl rryájas olvas{r, hogy igyekezetc kárbn
v€§zelt.

A cserkész azorrban, ahol tutt §egit, I{ocsonya is segítetí
nagátr.- 

Níegállj te nozs&ndárdísz", rajtant nem fogsz _ki és a
kcllékiá;bói cgy lrarapófogó került elő. A lrarapórog{_s9gitglt.
Lázas szorgaiornmal csipegette Ie a zsandárdisz kabátiát,
naelrágját, inajtl mcgmanikűrözte. Hogy a szúkséges belsó
ouerációt clvésczte-e, arról nern tudok. Elég az hoazá,
hirgy a rrap höse végre elégedetterr ült le a konylra füves
1rcrir:rrriire, irrlgv lrit'újja n}agát, a kakas pedig tólágast állva

egy iazék forró vízben, vékony lá-
baival fenyegetett át a túlvilágról.

,,Be van lejezve a mű, igen".
A kakas fő, a szakács piherr... itlé,

zett volna Kocsonya o,Áz ember tra,
gódiájábirl" *- ha tudott volna.

Á lclcnrényességnek azonban nenl
vtrlt lríján és kerékpárpumpával éleszt-
gette a pislákoló tüaet.- 

.A, tűz pisláktllt - Kocsonya is,
Az éjjel gyöi:örte őt is a saját föztje és
álmosan fordull a konyha melletti
gyopr$, htrgy pótolja az éjjel elmu,
laszttrttakat.

A nap alaposan az égre - neki
pedig egy clarázs az orrára mászott és
ártéii t{rrást végzett az orrahe6yén,

- Hú}ra t - eszmélt l{clcsonya
* fájdalomra és az idö lraladásra. ^*

Hol az a kakas? A kakas a lrelyét,
a?.az a fazéliban elmélkedett & szeren*
ese forgandr}sága felett,

*-- Talán meg is tőttél már j
bökte rneg cgy villával, míg a másík
liezével az t-rrrakegyét vakarta, azzal
ruár ki is emelte a fazékból, lrogy
gzó|daratroljtt"
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,,.fin. . " ö§y, ü§igolya " . " keítő, Kovásznai., . hár*m
_". . számolta az ujján a konylralnűvész ta {rrs tagjaít össze,
M<lndanom sem kell -*- azzal a cóllal, lrogy hány részre
darabolja a házilrarcmfit"
_ Nyolcau vagyunk (* cipőjét nem kellett levenní !),

{,ehát fele, tcle. fele, fele" A kést lrosszában ráhelyezte ájószágra és. . ,

-* Hórukk ! -* kiáltotta el .magát. Á kakas nyekkent
ósszélesívhen röppeut a konyhakőré gyüjtött rőzse ietejére,
ír ké§re pedig nem lelretelt többé rámondani, hog_v egi56g_
ben az erő, meit a nyele b{rcsírt mondott a póirgelÓneÉ,
rníg a kaka§On nem történt változás. Kernény, izáós, ki-
sportolt kakas volt.

Kocsonya most rnár az aruán klvüI a fejót is vakarta.
-- Na megállj bestia t Velem nem balrrálsz ki ! A balta

majd elintéz" Ide vele, hol a nyele ? Kedélyeskeclett.
Rihelyezte a jószágot egy tőkére és neliifohászkotlott.

, ,,[_I§d, vágrl, nem apád l'' A balta lecsapott. Kocsonya
alaposan kiödhatta az erejét, mert a tőke t<ettéhasaát,
Hol a kakas l ? Hol a kakas ! ? kereste az ütés tárgyát
Kocsonya" Hasznos keresés után rá is akartt '-* egy uito.-
b.an, amint Csigolya Balambér fínom teveszőr tákaróján
rimánkodott össeetett lábakkal kegyelemért

A baltával mégegyszer kísórletezett. A fét tőkét sikerült
újra megfeleznie. A kakas aeonban vá]tozatlan testi óoségben
a,,hítslevesbe" seökkent. §ikerült is azt a tűzbe tordítirria.

Kocsonya izz,adt és dühöngött.
Az őrs korgógyomrú tagjai na€r fűrészelés között

t,alálták érrlenres szakácsukat.* Hurrá ! Hrrrrá ! ebédelúrrk * kiabálták bolclogan.** Kész az elréd ? .'* kérclezte Boka Tóni, az őrsvez*ető.
_ 
* a.ögtön, rögyest * szu§zogott Kocsonya és fűró-

szelt toválrb.* Mit fúrészelsz ?* Nem látod ? A kakast.* Hát az meg mire jó * nevetett ós bosszankorlott
Boka, - Gyertek ide fiírk, nézzétek mit csinál Kocsonya.* A szakác§ rnérgessn rántott egyet. a fűrészen. ,,Ping-pon§", zendült a fűrész és megszűniiűrOsz lenni, a'kakíspedig egy-két cigánykereket vetett a homokba.Ar úszóhólyag őr§ össze*vissza kiabátt.
* . ;-. Mit _csinálsz, szerencsétlen t Megőrütt szegóny !
Fokrócba vele l

_ .-,Jobb lesz, ha nern üvöltetek, hanem segítitek szét*
darabolni azt a var]állatot,

_ti".l gyomorra ment a tlolog, az őrs is nregoldáson
gontlolkodott.

* Yárjatok csak ! * seólt <liactallna§&n Kocsonya,
azzal a ruhaszárító_kötélrót ledobálta a zoknilrat és egyeibeket, m4jd kétfelé vágta"

** Nesze Flórián, te köstí az egylk lábára, én mega másikra.

Az örs két csoportra oszloít és nekirugaszkocitak"
Batambér számolt.

,,Egy-ketlő-há. . . romm. . .
Rornm-ra aa őrs rorn lett, ugyanis a szárítókötél egyik

iele, ahol aa érzelmi. szálak kevéssé fűzték össze, kétfelé
recc§ent. Ki a lábaival kavarta a levegőt, ki a teslének
nadrágfetőIi részévei kapott érintkezóst egy halonr szanrár*
tövissel. Szegény arlyalöld csak {rgy porzott,

A kakas petlig, mirrt.lra mi sem történt vclln:r, türcl-
me§en várakozott az egyik kötét végén, rnintlra kér<leznó :* §{l mi lesz már velem ?

Mint a szi{rindiánok üvöltöztek és verték tires csajká-'
jukat most már a fi{rk"* Megvan t ._ süvített a esivajon keresztiil Lornbik
Alfréd, az őrs fizikusának a lrangja..* Mi van meg! ? Mi van meg? í_. Yan puskaporom ! tsékákat akartarrr belőIe csiná}rri.
Fölrobbantjuk.

,,t{urráh ! Hurrá t * Éljen Lornbik Atfréd és a puska-
por'| - üvöltözött a korgó had.

Lombik megtöltötte a boltlogtalan seárnyast. Kanóe
is akadt.

§sssss . . . szökött a láng a tö.nlött kakas felé és egyszer,
csak pufff t roppp l roppp !

Á kakas most már engedetí. Részeit azonban rnikrosz-
kóppal sem lehetett volna összekeresgélni.

Á puskapor íústje és rruigj* egy csőszt esalt a tábor-
ba, a&i igerr furcsállotta a helyzetett
. Nyolc kormos, fústösképű cserkész ült egy nagy kon-

dór körül ós szorgaltnasan válogatták a babot, mert ha már
nem ebédelhettek, a vacsorafőzéslrez kellett tátniok.

. Igau,, hogy ott volt a tegnap esti tejberizs * tle azt
még a vésze sen korgó gyomiuk sem ktvánta, rnert lám,
amikor a Dunába önt§tték még az is kivetette a p§rtramagából" Tamús 

-Laios.

Magyarorsxág összes i*tézotei
ét középirko|ái által előírt

llln§yilrn§ Ínrmnrfififrk

űs ü§Y$llrilllílí
a legjobb kivitelben, méret-
utáni rendelésre isn a

legszolidabb árakon a7 évek

óta közszeretetnek örvendő

§Y[nltlrttül|§
üITll0ll.,o*

BUDAP§§T,
lV, SÜTŐ_UTCA 2,

vlíl, BARo§s-UTcA 77.
t, MÉszÁRos-L,TcA 2.

{ Lóke ketlé ha§adt . . "
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Magyar Cserkészszöveiség
Gazdasági Hivatala

o§zl §zoVET-
AKcloJABAN

fuw,furyfu,ű§áffidűa. ar.
a szövetszükség|etét minden-

kor a Gazdasági Hivalal olcsó

szövetakciója útján szerzi be!

,& ltagyar c§erké*tsuövet§€ íItYatelo$ LapJ*. Bl6ítzeté§i día e§y óvrö 2 perrÉ§, amely é§y§z€!r6 kütdeadó be. Egyea cám ára 20 Íltlér. Crekl*zámlg

31.{?8" §rerke§ztósé8 ér kladóhivat*l: Budapelt, V, Nasy §{ndor uteg 6. §rerLéezhíe" §u€rke§utérért és kiadÁsért Íelelós: Ko!§h Béla dr,
Klaüa a ldagiyaí 6§§rkÉ§z*zövet§ág.

Tolnal.nyorndn mólynyomáce, lrrdepcrt"

Az őszi, divatos szöveíujdon,

ságokról {e lvi l á g osítá §sa l a

Csa palpa ra n cs n okságok
szoIgálnak
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A nyári táborozások beíejezódtek. iz
ltol§ó táboítüzek is kialudtak, A nomád 6bt
órömei, szórakozásai után ismét vissaaié-
rünk a negszokott munkálkhpz. Kit a tan-
termek elhagyott paü{i, kit az irodák író-
.asztalai. vagy a m{lbelyek, üzletek §tb.
munkahelyei várnak. Magunkkal visszük'az
eseménydús sátorélet sok-sok kedves emlé-
kót. Ebböl láptálkouunk a iövó nyári tábo-
rozásig, amikor ismét valabot úelütiük a sát-
rai.n}at. kitüzzük a lobogóiir,kat, é§ t€li tüdó-
vel szívjuk a nomád ember legiobb_ oryos-
sását, a szabad levegött

De nincsen rózsa tövis nélkül! Az idei
táborozásokból három cserkészünk, bárom
íelejthetotlen jó bajtársunk n€m tért vi§§za:
Radics Dénes, Oírdos Lásaló cserkészeketa Rába, §zarka T,ibor cserkészt a Körös
vize ragadia el tólünk. A máskor oly jó ba-'
rátunk, nomád életünk egyik leinasyobb
ötöme, a víz most kegyetlen voli hozzánk.
Nagy a mi fájdalm|nk és rettenetes elgon-
dolni,a gyermekét elveszt§ család íájdatináL
. O__yászunkat envhíti, hogy magun} gondos-
kodhattunk az elvesztett három bajtásunk
végtisz_tess_égé_nek költségeiról. A Magyar
Elet_ és Járadék Biztosltó Intézet mindhárom
esetben 1000_-1000 pencót utalt ki kárösszes
clmén, rriely 3000 p9ngfl1 éljuttattuk az ille-
tékes kezekbe. Meg kell. horv köszöniük a
Magyar Elet- és Járadék Biitosttó lntézet
isazgatóságának a kiutalások,gyors & zavar-
1alan lebonyolítását, amivel iehetövó tette,
hogy a §egélyösszegek kellö időben lussanakel a gyászbaborult családokhoz.A Magyar Élet- és Járadék Biztosító tn-
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tézettel kötöit balesetbiztosiiási szerzódé-
sünk alapján fenti három e§€tben volt isé-
nyelhetö kátkifrzetés. meít a szerzödásünk
c§ak bale§etböl kizárólag bekövetkezett ha-
lálra, vagy , állandó rokkantságra voqirtkozik.Az elóltlldult tübbi, kisebb balesetók, hála
Isten szerencsés kimenetelúek voltak é3 rok-
kantság esyik osetben §em maradt ví§§za.A jelenlegi szerzódésilnk meghosszabbítá-
sáról má1 gondoskodtunk, mert kü,lönösen a
táborozásokon iennlorgó nagyobb baleseti
lehetőségek kockázatát magunkra nem vállal-
hatjuk. Tapasztalatunk §zelint azonban. a
legpéldásabb fegyelem, leggopdosabb ellen-
őtzés sem zárja ki akár a táborozások alatt,
akát azon kivül a számtalan kisebb-nasyobb
baleset lehetóségét, Ezt igazolja az a k-ötul-
mény is. hogy a táborozásokon elöíordrrlt
balesetek esyikében sem lehet íeletóssé tenni
seakit, _mert a balesetek vala.mennyie óly iet-
mészetü volt, hosy azt a legnagyobb irorul-
tekintéssel meg§zervezett lelügyeiet sem há-
ríthatta el.
. A baleseti veszély állandóan fennforog,
úgy a tábrrrozásokon, mint kisebb mértékberia mindennapi íoglalatoskodásunk közepette,
ép e,zétt íontosnak tartjuk az oly bizto§ltást,
amelyik nemcsak a Jáborozásokón etóíorduló
halálcrs, vagy súlyos rokkantságot okoió
bale§etekíe nyújt fedezetet, hanem az év-köz-
ben előíorduló balesetekre is kiterjed. Erre a
lehetóségre. kü|ön felbívjuk csapaiaink figyel-
mét. ltz érdeklödő csapatok fotduljaaak- ez
ügyben közvetlenül a Magyar Élet- és Jára-
dék_ Biztosító lntézelhez, Budapest, VI.,
Andrássy-írt 8, I.

Tlntrloll €lúávolítfu. geplrból. .Minden na-gvobb papírkereskedésben |ehet kapni olyan
yegyszert. ami a tintaioltot kiveszi'i p.ii.-
ból. _A vegyszer azonban, ha nem is íelHinó,
de észrevehet_ő nyomot bagy maga után,
_ Cserlrész köczöoúó§€. Po|sári rubában, ha
kalap is van a fejünkön, kalap megemelisselé§ ,,Jó munkátt" üdvözléssel tisztetgünk.(Sz. §z. 133. pont}. Minden esvini-iÉrri,i:
séshez és viszonzásboz a ,,Jó munkát'. íid-
vözlést is hozzátesszük. (Sz. Sz. 135. pont),

_._Vthtíttbát, §átoípoúyvr vtzhdtanltíra. t,Viharkabátoi mégégyszer teliesen vízhat-
lanná, tenni semmiféle vegyszerrel sem le-
het. usyanis a Eyár a viúarkabát anyacit
még a kiqzabás és varrás előtt, tehit--a
síma anyagon végzi el s ennek az'eljárásnak
legfo.ntosabb része. hogy mángoroliák, hen-
8erlik, ' amit természete§er a már' kész
viharkabáttal megtenni nem lehet. - }.
Másíajta, vihrrkabátot és sátorponyvát egy-aráni vízhatlanltó ve8,ys?er tetiziIi toUUűeis, azonban ezekkel csak egyszeri alkaIomra
lehet vlzhatlanná tenni az inygcot, t. i. éie-ket aa anyagokat az iltetö 
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vízbátlanltandó

anya8ra felkenve, az így keletkezetl máz.^z
első _ö§szehajtásnál már lepattogzik. - 3. A
cserké,szbolt a hozzá beküldoit sátorpony-
v.át négyzetméte,renként 1.50 pengőért syá-rilag impregnáltatja. (Ezt lehei, mert'a-iá-
toíponyva §íma anyag s így hergerethetó.)
_ (rlnollnozág lrodrtrne" A krinolinozással
foglalkoznak az alábbi könyvek, illetve cik-
§_ek: l. Nagy Fönök: lndián iskola. ?. AMagyaí Cserkész könyvsorozat 6E.'sz.: A
Iassó_és sí és 3. A ,,|r{. Cs..' XII[, évt.8,sz. ,.Mi érdekel?" rovatában.

llllvel óntözrllt erobeaövónyelnlíét? Átllt-suk elő az atábbi ö§§zetéiem-ke-r;;3teii-a,-o
rész íoszíorsava§ arímottium, es resi 
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^íomsava§ nátrium. 25 rész s&tétromo§ tá-
tium_ é§ ?0 tész kénsavas ammonium. E ke-
verékböl _ _egy liter vízben egy iramovitolüunk lel és szobanövényeinket a szüksé-
§e§ mértékben ilyen tömjénségü otaattal
öntözzük.

Bllderrplelc. Teties ctme: Leopold Zimmer-
mannl Bilderspiele, Denksportiufgaben. né-
metnyelvú megfiryelési íeladatokat. ké-oeket
tartalmlzó könyv. Megszerezhetó a Gserkész-
bolt útján is. A rnesfigyelés tanutásához és
cyakoílá§ához nacyon ió se8édeszköz.

l|kétzltée házl|rg. Erre vonatkozó útmuta-
tások mectalálhatók a Magyar cserkész
XIII. évf. l0. saámába,n kezdódö .,A nyila-
zás" c. fotytatásokban megjelent cikksoro-
zatbzn.

Az űrsveaetöl táboóro tanultakat, láiotta.
,kat l. tedd a rnagad megmaredó ,kincsévé; 2.
add tovább őrsöd, csapatod tacjainak. Ennek
érdekében vedd eló a tábori Jo'cyzetedet, ta-
í§lrnányozd végig és e§é§zít§d ki hiányossá-
gait. Mo§t mde élénken em}ékezetedben élnek
a táborban tanult dolgok, IBo§t lnég át tudod
rnonteni ma.gadnak e iövö számára. Ami pedig
az általadsaerlett ír.i ismerete,kből 6rsi tasjaid
e6tt ,més ismerctle4 új dolog, erre }assan-
ként az órsi összeiöúetelok, kirándulások al-
kalmával tanítsd mes órsi társaídat.

Erdök ozermcrte.€ már íécoí elfogyott, &i
Példányok nem *apbató,k. Do mindazokat az
ismereteket, amik az ,,Erdök ezermesteíé"-
ben a nyárí táborra vonatkoztak - kibóvi-
tett, áz újabb tapasztatatok eredn ényeit ,fel-
dolgozó iormában * mestalálhatjuk a §ztri-
lich: TÉborozási könyv ll. kiarlásáhan.

Zlbte. Lz 1935. évi spalai lengyel jamboree
emlékjelryényét. a bölényt (zubre), a jobb
ingzseben viseliük. A ielvényt az O. l. B.
engedélye értelmében l93ó december 3ltg
szabad a §ser.késaruhán visglni.

Növóny-, állattanl ltb. szaltönyvek mEg-
saerczhetók minden na8§/obb körryvkereslcc-
dés útján. Levelezólapkérésto részletes tá-jékoztatást küldenek. Minden irányú szak-
könplv__qesrendel.hetö az .alábbi cimer: Esye-
temi Nyomda Könyvesboltja, Budapest 

'lV.,
Kossuth Lajos-utca l8.

líázlezer. Lehet" 'hogv akad ,tráziszer is' a
szepló, ,mitesszer §lmulasztá§ár8, de nem
m_eúnk látatlanban semmit §em ajánlaní,
Menj el §gv orvo§i§meróshöz. ö maid szak-
szerü útmutatást ad arra, hogy ,mit taslnál-
hatsz és mit nem.

zász|ók lrltüzése. Magánházakra a nemzeti
zászlót nemzeti ünnepek (pl. március 15.) és
más ünnepélyes alkalommat szokás kitenni.
ilyen alka,hnakkor a városi lratósás erre nin-dis felszólítja a .háztulajdonosokat, Magán-
házak nemzeti zászlíitl nern szokás a-kis
clmert ráhlmcztetni (rálestetnil.

llózl nlkkolezól. (Közli: Fatkas Ernó. 552,)
_K _. l liternyi víóen oldlunrk f,el 60 gr. nik-
kellam,onszulfátot, 3_0 sr, konyüasót éJ lO sr.kristályos szódát. Állandóan 
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oldatot, a nikjkelezendó, előzöleg jól mocti§z_
togatott ióígyat, egy piüanatra belemárijukaz olda{ba. Ani,kor kivettük, dlóbb hidi{.,
ma.jd me,les vízbcn kiö5títjltk, aztán mele,;
fúrészporbarr kiszán|tjurk.

. c_serkészrepülü. cstrkészrepülőnek jelent-
kezhet mindeü 16. életévét betöltött és fogadal-
ínat tett_cserkész, ,ha erre sz{lleitől éi pa-
rancsnokálól,írásbeli errsedélyt,kap, továiba
ha_ a cserké§zrepíilök oriosa a repülésre al-,ka}tnasnak tarfja. J,elent,kezni ,lehet a rkövet-,kezö címen: Cserhésznepülő. Buáaüesi. 
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Nasy Sándor-u. ó, CserkészhÁz.

M ÉRDEKEL?
Feleleúolnk. A ,,ltíi érdekel?'' rovatba,n

csak_ _cserkész- és cserkészvonatkozású köz-érdekú kérdésekre tudunk válaszolrii. tla
valamelyik. elófizetönk esyéb kérdéseire 
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teleletet vír, válaszbélyeg beküldése eseténlevélben válaszolunk kérdéseire.

_.l8azolvály a klránduláson. Az OrszágosElnölti Tanáqs szükségesuei trrtja 
- 

'-é;:
.patot iigyelmét felhlvni arra. bogy kirándu-
lásokon. próbatáborokon is 'csaE- gi,ienvJs
lgazotvánnyal ellított cserkészek vehetnek
ré§zt; ha_nem raj, vagy őrsi cgvsésbe;-tóil
ténik a kirándulás, úgy paranósnoki ence-
tlé.ly szültséges. (l. Szövetsési ktirlevét 19&i
maju§r,, 'l'ermé§zetesen u8yanezek zz intéz-
kedé_sek. vonatkoznak a tlárshegyi Cserkész-parkba kiránduló cserkészekre ji- -"----'-

. ilodoll-repillücéD€k tórztté§ére útmutatá§t
talalunk az_ alábbi könyvekben: l. Jánosy--
l alare.K.: J\itotoro§ repülőgépmodell, 2. Stam-
:ter*Lipllisch: Bau von Flugmodellen. 3. A.t lsl_il: rlugrnodelle in Theorie und Praxis,4, Hof§t Winkler: Prax;s Oei-Füímoltáiii|

r
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|§n íogalnak zouúneít truflnt
ekade úgn hosy logat mógls lónycmn
lehórck meradranokl ot&kl§ Í)rlol íog-
p6pot hasm§[on. Az Orüol logpóp a
legílnomabb onyegokból lr6ezül, tehút
noe §ófilk íogalnak zomütrcát 6* m6gi§
blztos glkeutl tlsztíttr ü losekst.
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A es§RKÉ§zHÁíBAht

K
A !"'!agyar Cserkészleövexég Ruháreti §:abályzatinak
e!óirása szerintn vízhatlan khrki lódenból. kót xebbel,
az uijak srámárx két hasitókkai, vrillhevqd*rekkel.
oiyan bö szabásban, htgy rnegt<imórt hítiríákt,i ltlőítve
is iól begombo}ható,

vlHARKAB*T
A Cs*rkésxbolt §urópaszerta §smert és megbtesiilr
különleges szabása srerint készítve, szabad molgásti
dentvérujiakk*l, háromsroros vál}borítással és eg*s*t:
mély" nagy, ítrdevágástí *ebtkkel, Az öv tetszés sx*rint
a bultatókon ker*srtül kívül, vagy a buitatók íít,68ötí
*lhelyezett nyilásokon átbúit*tva részben a kabáro,1
kívül" r€szben a kabátol belül viselhe,-6,
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