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Főméltóságú Kormányzó Űr! Szeretett Fővédnökünk!
A magyar nemzet nagy ünnepe van ma. Az országban mindenütt 

szép ünnepélyeket tartottak, Elhangzott sok lelkes beszéd, sok szép 
szavalat. Beszéltek öregek és fiatalok, szavaltak kis diákok és egyetemi 
hallgatók. És ezen a gyönyörű szép helyen, ilyen környezetben ma 
bennem szóhoz jut a magyar gyermek is. Tudom, hogy olyan vagyok 
én most itt, mint egy gyönyörű nagy kertben a nagy tölgyek és pálmák 
között alig látszó kicsiny hóvirág. De ez a kicsiny hóvirág a magyar 
cserkészet virágos kertjéből való. Az én hóvirág lelkem most odarepiii 
a legelső magyar ember elé. Főméltóságod elé, hogy nemzetünk mai 
ünnepén hódolattal köszöntsem, az egész magyar cserkészet nevében 
szívem egész melegével üdvözöljem Fővédnökünket, a Kormányzó 
Urat.

Mi, kis cserkészek, tudjuk, hogy sok és nehéz országos gondjai 
mellett is mekkora szeretettel néz le ránk. Megtisztelő bizalommal figyeli a magyar cserkészfiúkat. Mikor ko
moly miniszter bácsik sokszor nehéz és gondterhes ügyekkel fárasztják Főméltóságodat, jussunk eszébe mi. 
Gondoljon akkor mireánk Főméltőságod és legyen felüdítője a magyar cserkészgyermekek bővirágos, fehér 
lelkének szeretete és hálája. Legyen öröme és egyik erőforrása az a tudat, hogy a magyar cserkészetben tiszta, 
becsületes és jő munkát végző fiúk növekednek a magyar Hazának !

A március 15-i operaházi cserkészdíszelőadáson ezzel köszönti egy névtelen cserkész a Kormányzó Úr Őfőméltóságáí.

f p j u d d g u ó  M m c ü i ő í 1 5 -%e

lm , újra rügybe pattant a téli száraz á g . . .  
most itt vagyok bátran, szemben a nappal, 
erős karommal, tiszta homlokommal, 
az életújulásból én is jusst akarok, 

i mert én itt a magyar „Akarom“ vagyok !
. . «Március idusán szoktam megszületni. . . 
Szalmaláng életem, csak másnapig tart,
— ha nem így volna, meg sem ismerném tán 
sírva-vigadó fajtám, a magyart. —
De most nem lobbanó csóva, istvánnapi játék, 
nesztelen suhanó, észre nem vett árnyék, 
hanem fáklya ! lobogó, fényes ! 
soha k i nem alvó, égig érni képes 
akarok le n n i! S  az leszek, ami akarok, 
mert én a magyar „ Akarom“ vagyok t

Testvér l te meg, ha hallottad szómat, hát. mozdulj !
A z életet szülő tavaszi lehellet
nem arra való, hogy most is temessetek 1
Háborúban megrokkant, gondtól, ősz apák,
fiukat, férjüket sirató bús anyák,
gügyögő, szöszke, kis testvéretek
tőletek várnak új erőt, siessetek !
Titkos sejtésekkel ébredez a fö ld !
Uj barázdát hasítók, új munkára f ö l !

Most újra rügybe pattan a téli száraz ág . . .
Tavaszi szél repíti szerteszét az új élet dalát.
Firkád már a hajnal a magyar ugaron,

'mert én ezt szent fogadással igy akarom !
Bozó Gyula.
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császár szövetségét és még ugyanaz év júliusa végén körül- István hajlandó volt békét kötni, azonban kísérlete meg-
beliil negyvenezer harcosnyi haddal elindult a Duna mentén hiúsult Ottokár mérhetetlen kapzsiságán, aki a béke fejé-
Cschország íelé. Az Ottokár elleni harcot nem pillanatnyi ben magának követelte az addig megszállott vidékeket,
érdek sugallta Lászlónak. A cseh király ádáz ellensége Mosonig ugyan taktikából hátrahúzódott s ott hirtelen
volt a magyar királyságnak már évek hosszú sora ó ta ; visszafordulva, rácsapott a sarkában nyomuló magyar 
ahol és amikor csak tehette, tengelyt akasztott a Kárpátok seregrészre és támadó lendületével átiramlott István védelmi 
medencéjében élő szomszédjaival. * vonalán, a Rábca folyón is. Itt váratlanul hátat fordított

Az ország éppen hogy kiheverte a tatárjárás pusztítását, Ottokárnak a hadiszerencse, 
amikor Ottokár íenekedni kezdett a magyarokra. 1260-ban Csák Péter vad rohammal szerteüzte a cseh-német
bekebelezte Ausztriát és szemet vetett az akkor magyar csapatokat, mire István király elrendelte az általános
birtok Stájerországra is. IV. Béla azonnal hadra kerekedett, támadást és Mosonnál másodszor is megverte az újból
hogy megakadályozza a hódítást. Kroissenbrunn közelében ütközetbe bocsátkozó ellenséget. Ottokár ekkor sietve
csapott össze a ”két sereg. A magyarok és az időközben kihúzódott Magyarországról. Most már a királyi hadak
visszatelepedett kunok lovassága váratlan támadással törtek Ausztriába, előrenyomulva Bécsig, sőt Brünnig is.
rajtaütött Ottokár utóhadán, messze megelőzve a Morva V. István tehát kiköszörülte a kroissenbrunni csorbát,
folyón éppen átkelőiéiben lévő magyar derékhadat. Ottokár 1273-ban és utána három esztendővel később ismét össze-
erre minden fegyverbiró emberével a viaskodókra rontott, csaptak egymással a haragosok. Mindkét alkalommal
A nehéz páncélos lovasság támadása megingatta a könnyű többé-kevésbbé a magyarok vívták ki a diadalt,
fegyverzetű hazai lovascsapatokat. Meghátráltak, pánikot IV. László tehát a harmadik magyar országúr volt,
keltve az időközben átkelt dandárok között. A hátrálás akinek gondot okozott Ottokár. 1278 augusztus hatodikén
indokolatlanul fejetlen futássá 
fajult, a visszaözönlők tömege 
megakadályozta a még túl
parton tanyázó seregzöm át- 
lábolását. Béla király tehetet
lenül volt kénytelen végignézni 
a félig megnyertnek tetsző csata 
elvesztését. Állítólag közel 30.000 
magyar meg kun vitéz maradt 
a  küzdőtéren és fúlt a folyóba.

Ottokár a csata után nyom
ban betört Magyarországra, de 
mielőtt Pozsonyt elfoglalhatta 
volna, IV. Béla súlyos áldoza
tok árán megkötötte vele a 
békét. A balszerencsés hadjá
ratot követően tizenöt eszten
deig nem került újabb kenyér- 
törésre a dolog. 1270-ben azután 
Béla király utóda, V. István 
kénytelen volt kardját kivonni 
hüvelyéből. A telhetetlen Otto
kár ezúttal a Felvidéket sze
rette volna bekebelezni. Miha
mar elfoglalta a Pozsony és 
Nyílra vára között elterülő vi
déket és hírszerzői a Garamig 
száguldoztak. A magyar sereg kö
zeledtére Pozsonynál átkelt a Du-

Kun László hada átkelt a Du
nán és Pozsony alatt tábort 
ütött. Időközben Habsburgi 
Rudolf is felkerekedett alig 
2000 főnyi katonasággal. A 
német-római birodalom fejedel
mei az utolsó pillanatban cser
benhagyták és nem küldötték 
el erősítésére az ígért segélycsa
patokat. Ottokár gyorsan moz
gott s mikorra László Po
zsonyba ért, ő már ostrom alá is 
vette az osztrákországbeli Laa 
várát. Az egyik magyar vezér, 
Simonfai György mester augusz
tus 17-én portyázó csapatával 
észrevétlenül megrohanta az el
foglalt cseh hadsereget és két 
teljes napig folytonosan körü
lötte keringett, le-lecsapva a 
várostrommal bajlódólcra, anél
kül azonban, hogy nyílt tusába 
bocsátkozott volna. Ottokár, 
hogy lerázza a kellemetlen pon
ty azokat, félbeszakította az erős
ség vívását és elvonult Drösing 
felé.

Ezalatt I,ászló állandóan 
előrenyomult és augusztus 23-án
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Mardiegg mellett sikerült egyesülnie Rudolf csi
szárral. A seregtalálkozó után Stillfried községhez vonultak 
és állást foglaltak a Weidenbach patak partján. László 
király óvatos volt. .Azonnal a környék felderítésére küldte 
kémjeit, akik kémszemléjük közben eredménnyel akasztod- 
tak össze a szomszéd falu, Jedenspeigen közelében Ottokár 
lengyel és brandenburgi szövetségeseivel.

A cseh királyt meghőköltette a ncjtnvárt vereség és 
húzódozott a támadástól. László, látva habozását, Rudolffal 
együttesen elhatározta a haladéktalan megütközést és 
26-án támadásra indultak. A támadó oszlop balszárnyát 
a magyar sereg, a jobbszárnyát pedig a kevéske német 
had képezte.

IV. László csapatai két harci rendbe sorakoztak. Az 
első rendet Csák Máté nádor, a mögöttes oszlopot meg 
Guthkeled István országbíró vezérelte. A felsorakozottak 
között kim lovasok árasztották el a Morvamezőt és ugyan
csak ők biztosították a harcra fejlődöttek oldalát is az 
esetleges oldalazó támadás ellen,

Rudolf kicsiny serege mélységben három harci rendet 
alkotott. Az élen az osztrákok álltak, hátuk mögött sváb, 
stíriai és a karinthiai lovagok készültek a küzdelemre. 
A harmadik rend tartalékul szolgált. Kapeli Ulrik lovag 
volt a parancsnokuk s mindössze ötven páncélos vitézt 
számláltak. Rudolf császár a második rendnél tartózkodott, 
míg László testőrségével a magyar sereg balszárnyán egy 
íöidhalomról vezérkedett.

Ottokár hasonlóképpen két tömbre osztotta a rendel
kezésére álló erőket, hármas-hármas harci rendbe. A 
magyarokkal szemben a csehek, morvák meg a lengyelek 
voltak, a balszárny oszlopait elsősorban meisseni és thürin- 
giai németek, aztán lengyelek meg a baj or-brandenburi 
segélycsapatok tömték meg. Innen irányította fegyvereseit 
Ottokár.

Reggel 9 óra tá jt László parancsára a kunok egetverő 
hujjogással nekilódultak a mozdulatlankodó cseh seregnek 
és nyílzáport bocsátottak rájuk. Mihelyt kilőtték vesszeiket, 
szétrebbentek, hogy helyet adjanak a rohamra dübörgő 
első harci rendnek. A fehérkereszt j elvényes csapatok 
„Krisztus” csatakiáltással rontottak a zöldkereszttel ékí
te tt pajzsú, fővárosuk nevét, „Prahá”-t kiáltozó esetiekre. 
A talpig vasba öltözött lovagok között elszánt kézitusa 
keletkezett. Csák Mátét kelevézzel kitaszították a nyereg
ből és ha az oldalán küzdő lovag, Péterfia Dénes fel nem 
rántja a földről, hát halálát leli az összetorlódott lótömeg 
patái alatt. A magyar vezérek példamutatóan harcoltak s 
mikorra István országbíró a lengyel Mikola lovag vezette 
ellenséges csapatokkal egyidőben, a második harci renddel 
a tusába elegyedett, Simonfía György mester és az Aba 
nemzetség egyik tagja, Amádé lovag is megsebesült már. 
Bár súlyosan sérültek voltak, tovább harcoltak pallossal.

Rudolf próbálkozása. A kapkodó thüringiaiakat sikeresen 
megbomlasztotta, ám a közberohanó lengyelek átbillen
tették a mérleget. Bármint is lelkesítette Rudolf lovagjait, 
a túlerő mindjobban elhatalmasodott rajtuk és a Weiden
bach pataknak szorította őket. Ottokár észrevette Rudolf 
szorult helyzetét és a harmadik harci rend élén odaszágul- 
dott, hogy a pillanatnyi előnyt a lehető legjobban kihasz
nálja. Azonban nem érte el célját, nem sikerült a hátrálókat 
megfutamítania. Az osztrákok második harci rendje zava
rodottság nélkül engedte sorai közé megfogyatkozott baj
társait, aztán frissen a csatába avatkozott. Rudolf, Ottokár 
példájára, maga vezérelte nemeseit. Vágta közben azonban 
paripája a patakba bukott. Ramswag Waltér thurgaui lovag 
sietett segítségére és bocsátotta rendelkezésére saját ménjét,, 
hogy a császár megint az ütközetbe rohanhasson. Az ered
mény még így is kétséges volt, de szerencsére Kappel Ulrik 
felismerte a pillanat fontosságát és a küzdőtérre vitte a 
tartalékul szolgáló 50 lovagot. A gyors segítség használt és a 
csehek rohama megtorpant. A harc most már ide-oda 
hullámzott. Ottokár végső nekiszánással futárt küldött a 
serege jobb szárnyára beosztott másik lengyel oszlopért, de 
intézkedésével elkésett. Odaát a visszavonulás hovatovább 
rendetlen futássá fokozódott és a riadtan menekülőket hátul
ról László páncélos vitézei, elölről meg a kunok aprították.

Valamelyik magyar hadvezetőnek szemébe villant 
Ottokár szorultsága és a második harci renddel jobbra kanya
rodva, oldalba fogta a helyét elhagyó cseh jobbszámyat. 
A bekerítő mozdulat a győzelmet jelentette. A kétfelől 
szorongatott cseh csapatok a Morva folyónak szorultak s a 
meneküléssel próbálkozók a vízbe vesztek. A közrefogottak 
rendre átadták kardjukat szorongatóiknak, a vesztes 
Ottokár pedig halálraszántan az osztrák lovagok közé 
irányította lovát. Párviadalt kezdett s mikor sisakját egy 
gerelylökés letaszította fejéről, felfedte kilétét. Ekkor már 
hajlandó volt a megadásra, azonban szavát meg sem hall
gatták, lekaszabolták.

Ottokár hadából alig maradt hírmondó és a győzelem 
azt eredményezte, hogy közel ötven esztendeig nem kellett, 
többé a magyarságnak pengéjét összemérnie a csehekével.,

IV. László a győzelmet nem csekély részben annak 
köszönhette, hogy a tatárjárás óta a magyar hadsereg- 
szervezet teljességgel átalakult. A mohipusztai csata tapasz
talatain okulva IV. Béla könyörtelen eréllyel hajtotta végre 
az átszervezést. Többé nem bízott a népi és nemesi felkelés
ben. Erős királyi hadsereget alakított nyugati mintára. 
Lovasai páncélba öltöztek, a régi harceszközök, a könnyű 
kard, a távolraható íj helyett nehéz kétkézi pallossal, harci 
csákánnyal, vértezettörő kelevézzel indultak harcba, véde
kezésre pajzsot használtak és zártrendű lovasrohamokkal 
küzdötték le az ellenállást. A magyarság régi harcmodorá
éval, a nyila zó támadással s a cselvetéssel csupán a vissza-.
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Az egész Felvidéken és a faluban egyszerűen Kósza- 
kürtösnek hívtuk. Lehet, hogy volt becsületes családi neve 
is, de erről senki se tudott. Ő se tett erről említést és büszkén 
viselte a ráakasztott nevet, mint valami nagy érdemrendet, 
címet, sarzsit a háborúk világából. Kószakürtösnek hívták, 
mert egy régi trombitát hordott, kék-veres zsinórra akasztva 
a vállán. Amikor évszakonként megjelent a falu határában, 
megfujta a rézhangszert, hogy jelezze jöttét. Mindig trom
bitaszóval vonult be, akár a középkori fejedelmek, persze 
csak gyalog, a legnagyobb egyszerűségben, a hazáért szolgált 
obsitoshoz méltóan. Bakancsát csak télvíz idején húzta fel, 
amikor már jég vonta be a patakok felületét és a tocsogókat. 
Az élet örök katonája volt a Kószakürtös, nem tudta 
felejteni az ezredek menetelését,, a puska ropogását és a 
trombiták rikoltozó hangját. Úgy lépkedett, mint talán 
régen, a boszniai okkupáció idején, valamelyik ezred sorá
ban. Kihúzta magát feszesen. Talán idők során már nem is 
az ezredek sorában járt, hanem az ezred előtt, persze kép
zeletben, mint annak parancsnoka. Kékesszürke posztó
sipkáján ragyogott az F. J,-ve 1 áttört gomb és a barna 
mundér, bár a foltozás nagyon meglátszott rajta, mégis 
tiszta volt. Szerette a rendet, mint a katonáskodás fontos 
kellékét és ha ráköszöntünk, akkor összecsapta a bokáját, 
feszesen tisztelgett:

— Szervusztok, kölykök í . . .

Májusvégi délután volt ekkor.
A hegyoldalban füvet kaszáltak, a szellő felém hozta az 

elterülő fű suhogását és a kaszapenge zenéjét, ha valamelyik 
ember végighúzta rajta a fenőkövét. Méhek kergetőztek a 
fonnyadó szirmok fölött és néha bebújtak a kelyhekbe, 
megdézsmálni a virág cukros boltocskáját. Álom nehezedett

. . .  meséljen a háborúról

a szememre és mind fáradtabbnak éreztem a fejem, ráborul
tam az udvaron álló asztalkára, már el is szunnyadtam, 
amikor kürtszó harsant a völgy felől 1

A kutyák felpislantottak elnyúlt heverészésükből és 
felém néztek. Mi történt ? A kürt gazdája indulóba kezdett, 
vígan, ütemesen, mintha lépteit buzdítaná. A hegyoldalon 
kaszáló emberek abbahagyták a munkát és kalapjukat 
meglengették az ismeretlen kürtös felé. Ki lehet ez a trom
bitás ember ? — gondoltam, mert katonák régóta nem 
jártak mifelénk, a csendőrök pedig nem trombitálnak. Az 
előttem fekvő könyvet végleg becsuktam és elhatároztam, 
hogy megkeresem a trombitást. A csöndes május-délutáni 
falusi utcán szinte a légy neszezését is meg lehetett hallani. 
Lépések közeledtek és láttam, hogy az akácfák mellett 
valaki elmegy, de alakját az orgonabokrok miatt nem 
vehettem ki. Laborcán, a nagy tót kutya morogni kezdett, 
majd átcsapott abba a mély, kafíogó brummogásba, ami az 
öreg, hűséges kutyák jellegzetes tulajdonsága. A kapunál 
valaki köhhentett.

Ott állt egy ember : barna katonaköpenyes, őszbajuszú 
ember.

Laborcán is abbahagyta a zsörtölődést és farkát csó
válva közeledett az idegen felé. Az idegen megsimogatta a 
kutya fejét, majd trombitát vett ki a köpenye alól és bele 
akart fújni.

— Tán alusznak odabent a háziak ? —■ kérdezte,
elvonva a kürtöt a szájától.

Intettem, hogy igen.
— No, akkor kisöcsém, nem trombitálok. Hanem adj 

pihenőt katonatársadnak.
Mielőtt bejött volna a kapun, leakasztotta vállára vetett 

bakancsait és felhúzta azokat.
— így kívánja ezt a reglama, hát nem vétek ellene —• 

nevetett felém az obsitos.
Leültünk az asztal mellé. Az obsitos figyelmesen nézett 

rám, majd nmegszólalt:
— Te, kisöcsém, nem is tudod, hogy ki, miféle ember 

vagyok én, mert eddig nem láttál. Nézd ezt a medáliát — 
elvonta a köpenyt és a zubbonyára m utatott, ahol sárga
réz érem fityegett két szolgálati kereszt mellett. — Látod '? 
Nagy harcok árán lehetett ilyent szerezni, úgy harminc
egy néhány évvel ezelőtt.

, Büszkén nézett az éremre és amikor azt mondtam neki, 
hogy meséljen a háborúról, megsodorta őszes bajuszát:

— Nem lehet azt, fiam, mert több jóismerősömhöz 
be akarok még nézni, nincs most időm rá. De ha hallani 
akarsz tőlem történeteket, akkor gyere fel este a pakulár 
kunyhójába, ott megtalálsz.

Hátratolta a széket és az égre m u ta to tt:
— A madarak harcosa !
Egy kőszáli. sas lebegett a ház felett, kiterjesztett 

szárnyakkal. Lomhán szállt körbe-körbe, egyik ívet a 
másik után. Nem vágott oldalt, lassan-lassan emelkedett 
a magasság felé, mindig rövidebb, kisebb körökben. Végül 
már pontnak látszott a sas és nemsokára elnyelte a nap
sugár fénykévéje. Az obsitos elmosolyodott.

— Háború lesz —- mondta röviden,
— Honnan tudja ezt a bácsi ?
— Ha a sas egyenesen az ég felé száll, az mindig hábo

rút jelent. Mi ezt így tudjuk, régi katonák. Azért megy fel 
az égbe, hogy lehozza a csodakardot.

Az obsitos egy-két lépést te tt a kapu felé, majd meg
állt és a sapka ellenzőjéhez tette  a kezét:

— Mindig háborút jelent az, kisöcsém. Majd elfelej
tettem a nevemet megmondani, Kószakürtösnek hívnak . .  . 
Este gyere el a pakulár kunyhójába, mesélni fogok arról, 
amit nemsokára magad is látni fogsz : a háborúról.
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Szalutált és eltűnt az orgonabokrok mögött.
— A Kószakürtös ! •— sóhajtottam, mert az a név 

úgy hatott rám, mint a tárogatószó a messzi éjszakában.

Eljött az este.
A tiszta májusi délutánra hatalmas, komor vihar

felhők feküdtek. A Nagy-Kopasz felett megvillant néha 
az ég elektromos fénysugara. Az ablaknál álltam és vár
tam, hogy mindenki lepihenjen a házban, mert a Kósza
kürtöst akartam felkeresni a pakulár kunyhójában. A kapu 
előtti petróleumlámpa fényében bogarak után repülve, át
vágott a denevér, az istálló felől elbődült valamelyik borjú, 
mert megérezte a levegőben a vihar közeledtét.

Kimásztam az ablakon. Olyan volt a kert, mint a 
világűr : csendes, hangtalan. A levelek meredten csüngtek 
az ágakon. A fű is zörrenés nélkül feküdt el a talpam alatt. 
A szívem pedig erősen kalapált, mert félni kezdtem 
éjszakától, a sötétségtől és a hangtalanságtól. A pakulár 
kunyhója nem volt nagyon messze — úgy harminc perc 
járásnyira tőlünk, — de kései estéken nem jártam még erre 
és az éjszaka megnöveli a percek számát. A rövidebb utat 
választottam, az erdőn keresztül. Zúgni kezdtek az óriás 
lucfenyők és elárvult, száraz tobozok hulltak a lábam elé, 
amint a fák koronáit szélroham ragadta meg. Majd kopogás 
hangzott, akár a mókusok zaja az avaron: kövér eső
cseppek hulltak az ágak közé.

Futásnak eredtem. Nekivágódtam a fáknak, de nem 
éreztem az ütéseket, mert a félelem erősebb, mint a fáj
dalom. Végre előttem volt a rét és a villámok fényében a 
pakulár kunyhója. Egy alak szaladt felém, megismertem: 
a Kószakürtös volt.

Elszédültem a rémülettől, mert csak arra emlékszem 
így az évek távlatában vissza, hogy erős kezek ragadtak meg 
és emeltek fe l. . .  Percek múlhattak el.

— Na, kisöcsém, te a szavadnak álltái, de jobban te t
ted volna, ha otthon maradsz és az ágyban hallgatod a 
vihar zúgását.

Körülnéztem. Szalmavackon feküdtem, fejem felett 
faggyúmécses pislákolt és az egész helyiséget a juhtúró 
kesernyés illata járta át. Előttem a Kószakürtös állt és 
pálinkás bütyköst dugaszolt éppen.

— Bizony, jobban tetted volna, ha otthon maradsz — 
ismételte szavait. — De látod, a pálinka helyrehozta a 
szívműködésedet.

A falba erősített zsíros papiroson keresztül látszott a 
villámlás fénye. Szünet nélkül dübörgött az ég és a dör
gésen keresztül áthallatszott az eső zuhogása. Vájjon mi 
lesz, ha otthon valaki benyit a szobámba és nem talál ? ! 
Az öreg pakulár lassan rágcsált valami kenyérmaradékot, 
hol rám, hol a Kószakürtösre nézett és csak ismételte:

— Cudar idő !
— Olyan ez az éjszaka, mint Bandin Odzsáknál sok 

évvel ezelőtt. . .  — mormogta a Kószakürtös.
Kis szünetet tartott, mert hangját elnyomta az ég

zengés.
— Kolasini arnauták voltak előttünk, gondolhatod, 

testvér, mennyire tizedeltek bennünket, amikor megszólal
tak  a dobok, a kürtök és mi rohamra indultunk I A bosnyák 
is van olyan bátor nép, mint mi vagyunk, hát ölre mentünk, 
akár a toportyánok, martuk egymást. . .

— Valaki kopog — zavarta meg beszédében a pakulár.
Mindketten az ajtó felé tekintettek. Házigazdánk lomha

léptekkel az ajtóhoz ment és kinyitotta. Az orkán beüvöl- 
tö tt és egy esőtől megtépázott kutyát lökött be az ajtón. 
A kutya szűkölve szaladt hozzám és nyalni kezdte a keze
met. Laborcán volt, a házőrző.

Kószakürtös könnyezve nézte a kutyát, nagy meg
ható dással és szeretettel.

— Olyan, mint a katona! Utána megy a gazdájának 
a  viharban, a legnagyobb dörgés közepette. így tettünk 
mi is, amikor a Csitlucsi hegyen bömbölő ágyú ellen indul
tunk a főhadnagy után. A nevére már nem emlékszem, 
de derék katona volt. Golyó találta. A karjaimban esett 
össze ! Én meg egyre a kürtöt fogtam, amit itt láthattok.

Na kisöcsém, te a szavadnak álltái, de jobban tetted volna, ha 
otthon maradsz

Talán az emlék hatása alatt leemelte a falra akasztott 
kürtöt és belefujt. A pokoli viharban is tisztán búgott 
a kürtszó, mint a Csitlucsi hegyen, amikor a löporfüstös 
magyar fiúk elfoglalták az arnauták ágyúját . . .  A Kósza
kürtös megsímogatta a trombitát és beszélni kezdett;

— Parancsnokunk látta katonáinkat hevonulni Novi- 
bazárba, de mikor leszállt az este, megfujtam a trombitá
mat, a takarodót fújtam, mert a sötétben egy őrtűz mellett 
feküdt kiterítve a gazdánk . . .

A dörgés és villámlás alább hagyott, csak az eső hul
lott szakadatlanul. Házigazdánk, a pakulár száraz gallyakat 
te tt a tűzhely parazsára. A Kószakürtös felállt a kis pad
káról, nyakába akasztotta a trombitát, hátára vette a 
tarisznyát.

— Nemsokára megszólalnak a kürtök — mondta 
látnoki hangon, — Őrtüzek fognak világolni az éjszakában, 
mellettük sok-sok hős lesz k iterítve! Akár ott régen, 
Bandin Odzsáknál.

— Hová mégy, hej ? 1 — kiáltott a pakulár, mert a 
Kószakürtös hirtelen félretolta a reteszt és eltűnt az eső
ben, az éjszakában.

— Bolond ez, szegény, higyje el az úrfi — szólt hozzám 
a pakulár.

De én a délután látott sasra gondoltam, amely talán 
a felhők felett szállt ezen az éjszakán, hogy lehozza a magyar 
népnek a csodakardot.

A Kószakürtösnek igaza volt. Hónapok múltával 
kitört a háború. Kozákok vágtattak át a falunkon, házakat 
gyújtottak fel és sok tehetetlen embert vertek meg kancsu
kával. Láttam a háború minden borzalmát, gyerekszemmel 
éreztem minden szenvedését, de az obsitosnak hírét se 
hallottuk, pedig sokszor néztünk össze: merre járhat ? 
Elmúltak a háború évei és jött a Felvidék megszégyenítése: 
a cseh légionáriusok hada. Fekete vonatok vitték akkor 
azokat a szomorú embereket az új határ felé, akiket az 
új béke nem rendített meg magyar hitükben.

Mezőlaborc állomásról indult a vonatunk, amikor 
barnaköpenyeges, síró öregember szaladt az állomás perron- 
jára, egy cseh katona megragadta a vállánál, de az öreg 
kiszabadította magát és rohanni kezdett a vonat után.

A Kószakürtös v o lt!
Futott, egyre futott, megbotlott a kövekben, a talp

fákban, de nem érte él a vonatot. Ahogy távolodtunk, 
egyre kisebb lett és úgy eltűnt á messzeségben, mint a sas 
a felhők között. Vájjon hol lehet, merre járhat, él-e még ?



ÍVQGEí

A Jamboree ideje nap- 
ról-napra közeledik, a 
hollandi világtábor elő
készületei is állandóan 
haladnak.

A táborparancsnokság 
munkáját megkönnyítette 
egy irodakocsi. A modern 
Pullman rendszerű va
súti szerelvényt a hol
landi államvasutak bo
csátották a cserkészek 
rendelkezésére. Jelenleg

A propaganda és sajtóvezetöség ülésezik. Alsó kép ; 
Cserkésztanoncok az expedícióban

’A cserkésztisztviselök már most alig 
győzik a munkát

még a húgai állomáson áll, 
mihelyt a célszerűség úgy 
hozza magával, áttolják 
a Jamboree színhelyére, 
„ Yogelenzang“-h&.

A kocsi berendezése a 
célnak megfelelő íróasz
talok, írógépek, iratrende
zők pótolják a szokásos 
vasúti berendezést s fiatal
öreg egyformán kiveszi 
részét e munkából.

A sok munka közben jól esik a folyosón 
egy kis levegőt szippantani



___

— Figyelj az ablakodra ! — dór
ival rám Alan, amikor visszakaptam 
a fejemet, még láttam, hogy Alan 
kardja átjárja a másodkapitány 
testét.

Éppen ideje volt a magam terü
letére figyelni; a fejem még ott se 
volt az ablaknál, amikor öt ember,
-árbócgerendát cipelve faltörő kos
nak, elrohant alattam és nekiállt a 
hátsó ajtót bezúzni. Még soha éle
temben nem sütöttem el pisztolyt, 
puskát se igen; különösen pedig 
nem lőttem soha embertársamra.
I tt  volt a „most vagy soha!” , mi
kor azok meglendítették a geren
dát, elkiáltottam magam : „Hagyjátok abba ! 
bük tüzeltem.

Alighanem megsebesítettem az egyiket, mert felordí
to tt és egy lépést hátrált : a többi is megállt, mintha kissé 
megzavarodtak volna. Mielőtt újra nekiállhattak volna, 
másik golyóm fütyült el fejük felett ; harmadik lövésemre 
<amely ugyanolyan ártatlan, volt, mint a második), az egész 
társaság ledobta a gerendát és elfutott.

Visszanéztem a kerekházba. Az egész helyiség tele 
volt tüzelésem füstjével, fülem majd meghasadt a lövések 
dördülésétől, Alan állta a sarat, mint az előbb ; csakhogy 
kardja markolatáig véres volt, ő maga meg úgy dagadozott 
a  győzelem büszkeségétől, olyan diadalmas mozdulattal 
Állott, mint egy győzhetetlen hadvezér. Közvetlenül előtte, 
a  padlón, térden-kézen görnyedt Shuan úr, szájából vér 
ömlött, alakja lassan összébbcsukódott és arca ijesztően 
fehér v o lt; éppen mikor odanéztem, hátulról néhány kéz 
megragadta a bokáját és Shuant teljes hosszában kihúzták 
a  kerekházból. Azt hiszem, közben meg is halt.

— Itt van az egyik wliigetek ! — kiáltotta Alan, aztán 
felém fordult és megkérdezte, nagy Vérengzést rendeztem-e.

Azt feleltem, hogy egyet megsebesítettem. Azt hiszem, 
a  kapitány volt.

— Én kettőt intéztem el — mondotta. —- De még 
nem folyt elég vér ; még visszajönnek. Őrhelyedre, Dávid. 
Ez csak amolyan ízelítő volt a húsétel előtt.

Visszahelyezkedtem állásomba, újra megtöltöttem az 
elsütött három pisztolyt és szemmel-fiillel őrködtem.

Ellenségeink a fedélzeten gyülekeztek, közel hozzám. 
Hangosan vitatkoztak, így a tenger morajlása mellett is 
meghallottam egy-két szót.

— Shuan kontárkodta el az egészet I — hallottam 
egy hangot.

Egy másik hang válaszolt: — Hallgass, ember I Meg
fizetett érte !

<11)
tolt, nem értem rá gondolkozni
rajta, félek-e, de most, hogy újra 
csend volt, nem voltam képes más
ra gondolni. Csak az éles kardpen
gék és a hideg acél jártak gondola
tomban ; kedvem lett volna han
gosat sikoltani, mikor észrevettem 
a lopakodó lépéseket és az em
berek ruhájának súrlódását a ke
rekház falán. Tudtam, hogy azok 
most a homályban elfoglalják ost
romhelyüket.

Mindez Alan oldalán történt ; 
arra gondoltam, hogy az én részem
ről talán vége a csatának. Egy
szerre meghallottam, hogy valaki

és közi- halkan ráesik a felső tetőre.
A hajókürt hirtelen megszólalt: ez volt a jeladás. 

Egyik csoport karddal a kezében rohamot intézett az ajtó 
ellen ; ugyanebben a pillanatban a tetőüveg ezer darabra 
tört, egy ember a nyíláson beugrott és a padlóra esett. 
Mielőtt talpra állt volna, hátára Illesztettem a pisztolyt és 
bizonyosan rá is akartam sütni, mikor megérintettem 
(élő embert érintettem), hirtelen egész testemben elernyed- 
tem. Képtelen voltam meghúzni a ravaszt, de arra se volt 
erőm, hogy elszaladjak.

Mikor az ember leugrott, elejtette a kardját, mikor 
pedig megérezte a pisztolyt, guggolva megfordult és felém 
kapott, vad káromkodást rikácsolva; ebben a pillanatban 
vagy a bátorságom tért vissza, vagy nagyon megijedtem, 
ami elvégre egyrement; mert nagyot sikítottam és bele
lőttem a teste közepébe. A legszörnyűbb, csúnya hörgést 
hallatta és elterült a padlón. Ebben a szempillantásban 
fejen sújtott egy másik legénynek a lába. Az a láb ott 
himbálózott a tetőablakban, felmarkoltam egy másik 
pisztolyt és ennek a matróznak combjába lőttem, mire 
keresztülcsúszott a tetőnyíláson és mint a rongy, hullott 
rá társa testére. Hibázásról szó se lehetett, minthogy cél
zásra sem volt idő ; csak odafordítottam a csövet és tü 
zeltem.

Talán hosszabb ideig álltam és bámultam rájuk, aztán 
Alan kiáltását hallottam, mintha segítséget kérne és ez 
újra magamhoz térített.

Mindeddig védte az ajtót ; de az egyik tengerész, 
mialatt ő a többivel el volt foglalva, Alan kardja alatt 
bekúszott és átfogta testét. Alan balkézzel döfködte tőrrel, 
de a fickó úgy tapadt hozzá, mint a pióca. Egy másik matróz 
behatolt a szobába és felemelte kardját. Az ajtó zsúfolva 
volt arcokkal. Azt hittem, elvesztünk és megragadva kar
domat, oldalról rájuk támadtam.
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vitéz, olyan óvatos is volt. Közben azonban a tengerészek 
tovább Menekültek, és ordítottak, mintha még sarkukban 
lenne ; hallottuk, ahogy egyik a másik után lebukik az 
előrészbe és végül becsapták magük után az ajtót,

A kerekház úgy festett, mint a mészárszék. Belül hár
man feküdtek holtan, egy másik a küszöbön haldoklott; 
aztán ott voltunk mi ketten, Alan és én győztesen, sebesülés 
nélkül.

Kitárt karokkal jö tt felém, „Ide a keblemre ! — kiál
totta, átölelt és keményen megcsókolt mindkét felől. — 
Dávid, úgy szeretlek, mint, a testvéremet. És vájjon, ember
fia — tette hozzá az elragadtatás egy nemével — én nem 
vagyok-e méltó bajnok ?

Aztán a négy ellenséghez fordult, mindegyikben meg- 
m ártotta kardját és egyiket a másik után kitette az ajtón. 
Közben dúdolt, meg fütyült és énekelt magában, mint mikor 
az ember egy áriát igyekszik felújítani emlékezetében ; csak
hogy amit ő próbált, az más volt, nótát szerzett. Az egész idő 
ala tt pirosság ült 
az arcán, szeme 
ragyogott, mint az 
ötéves gyermeké, 
ha új játékot kap.
Most leült az asz
talhoz, kezében 
karddal, az ária, 
amelyet egész ide- 
j e formált, mind 
tisztábban csen
dült f e l ; aztán 
egyszerre teljes 
hangján felhar
sant a gael dal. Le
fordítottam, bár 

nem versben,
(ehhez nem ér
tek), de minden
esetre a királyi 
angol nyelvre.
Utóbb gyakran 
énekelte és a dal 
népszerű le t t : sok
szor hallottam és 
újítottam fel ma
gamban a törté
netét.

lm halljad Alánnak kardja d a lá t:
Kovács kovácsolta,
Tűz égette ;
Most villanik Alan Breck kezében.

Sokan jöttek vizsga szemmel ellene,
A fürkészésben fürgék voltak,
Sok harcos kart vezényeltek :
S egymaga ő meg a kard, a kard.

Rőt vad csorda a dombtetőn,
Száma nagy, a domb csak egy ;
Enyészik a csorda,
A domb, az marad.

Ide hozzám hangás dombokról í 
Jöjjetek tenger szigeteiről !
Ó, messzetekintő sasok,
Itt a préda, tiétek.

Ez a dal, melyet a győzelem órájában költött, (szövegét 
és zenéjét szerzetté Alan Breck), nem nagyon igazságos 
velem szemben, mert ott álltam mellette a küzdelem óráján. 
Mr. Shuan és öt másik vagy rögtön meghalt vagy harckép
telenné v á l t ; ebből kettő az én kezemtől esett el. Az a kettő, 
amelyik a tetőablakon át jö tt be. További négy megsebesült 
és ebből egy, (és nem a legjelentéktelenebb), tőlem kapta

sebét, összevetve az eseményeket, kivettem részemet az 
ölés és sebesítés terén és jogom lett volna egy sorhoz Alán 
strófáiban. De a költők elsősorban rímeikre gondolnak ; 
prózában pedig AJan mindig kelleténél is többre tarto tt.

Egyelőre nem tudtam semmi rajtam esett sérelemről. 
Nemcsak azért, mert egy szót sem értettem a gael szöveg
ből ; a hosszúra nyúlt várakozás, a mi két kemény küzdel
münk gyorsasága és erőfeszítése, méginkább az irtőzat, ha 
saját szerepemre gondoltam, mindez szörnyen elővett. 
Amint a dolog véget ért, boldog voltam, hogy a pádhoz 
tántoroghattam és leülhettem. Újra éreztem azt a nyomást 
mellemben, amely elfullasztotta lélekzetemet ; a lelőtt két 
ember emlékezete lidércként nehezedett rám ; egész hirtelen, 
mielőtt ráeszmélhettem volna, hogy mi fenyeget, sírásban 
és zokogásban törtem ki, mint a kis gyermek.

Alán a vállamat veregette és azt mondta, derék fiú 
vagyok, akinek most csupán alvásra van szüksége.

— Én leszek első őrszem — mondotta. — Te pompásan 
helyt álltái mellettem, Dávid, elejétől végig ; én nem adná

lak egész Appin- 
ért ■—• nem én, 
még Breadalbane- 
ért sem.

Megágyaztam 
tehát a padlón; 
ő volt első kém
lelő bárom óra 
hosszat kezében 
pisztollyal és tér
dén karddal. Mint
ha a várkapitány 
állította volna őr
szemnek a falak
ra. Aztán felkel
te tt és bárom órán 
át én voltam so
ron ; mielőtt véget 
ért az őrségem, 
nappali világosság 
lett. Igen békés 
reggelünk volt, a 
tenger enyhén 
hullámzott. A ha
jót csak annyira 
himbálta, hogy a 
vér a kerekház 
padlóján ide-oda 

folyt. Kinn sűrű eső verdeste a tetőt. Az őrködésemet semmi 
se zavarta ; a kormánylapát csapódásából tudtam, hogy 
nem fogja senki a kormányrudat. Válójában, (miként később 
értesültem), annyian estek el vagy sebesültek meg és a többi 
annyira meg volt félemlítve, hogy Mr. Riach és a kapitány 
is egymást felváltva tarto tt őrséget, mint mi ketten Alánnál. 
Ha ők nem álltak volna helyt, a hajó zátonyra futhatott 
volna, mégse gondolt volna vele senki. Isten irgalma engedte 
meg, hogy az éj ilyen csendes legyen ; amint az eső megeredt 
elállt a szél. A körülményekből úgy ítéltem meg a helyzetet, 
hogy a part közelébe sodródtunk. Különösen feltűnt, hogy 
oly nagyszámú sikoltó sirály röpködött a hajó körül kiál
tozva és halászva, mintha a Hebridák valamelyik szigetéhez 
értünk volna. Végre a kerekház ajtajából jobbfelől megpil
lantottam Skye nagy, sziklás dombjait és kissé a hajó fara 
irányában, Rum sajátságos alakú szigetét.

XI. FEJEZET 
A kapitány enged

Hat óra táján Alánnál reggelihez ültünk. A padló üveg
cseréppel meg szörnyű vértócsával volt borítva, ami elvette 
étvágyamat. Minden egyéb tekintetben nemcsak kellemes, 
hanem szerencsés helyzetben is voltunk. Kifüstöltük a 
tiszteket saját kajütjükből, minden ital a mienk volt —-  a 
hajó minden bora és szeszesitala — és minden jobbfajta falat 
is nálunk v o lt; így a főzelékek és a finom kenyér is. (Folyt.)

Ő volt az első kémlelő három óra hosszat.
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<5)
Jancsi bezzeg könnyebben ébredt. Pedig az éjszaka 

alig aludt valamit. Sokat hánykolódott az ágyában álmat
lanul, mert gyötörte a nyugtalan lelkiismeret. Mardosta az 
önvád. Ahogy számot vetett magában, minduntalan arra az 
eredményre jutott, hogy ő volt az oka a nagy bajnak. Ha 6 
nem biztatja pajtásait, hogy keressék meg a lánc végét a 
túlsó parton, ha nem kérkedik vele, hogy már többször 
járt ott és nem bizonygatja, hogy ott járőr nem cirkál, 
akkor a fiúknak sohasem jutott volna eszébe, de nem is 
lett volna bátorsága a túlsó partra átúszni. Ö a hibás! 
<3 rántotta pajtásait a bajba, hát neki a kötelessége őket a 
bájból is kihúzni.

Látta a kiutat, nagyon is látta, de nem igen mert arra 
a helyes útra lépni. El kellene mennie másnap, korán dél
előtt az igazgató úrhoz, vagy Bezdegh tanár úrhoz, az 
osztályfőnökéhez és mindent elmondani őszintén, szépít- 
getés nélkül. Magára vállalni a bűnösséget, bevallani, hogy 
■ő volt a főkolompos.

De megrettent ettől a lépéstől, mert attól tartott, hogy 
tanárai nem fogják megbocsátani azt, igen, azt, amit Bube- 
nyik mondott, hogy „lepaktáltak" az ellenséggel. Lehet, hogy 
Tominak igaza lesz: Mindent kivallatnak azzal az ígérettel, 
hogy ha az igazat megmondja, akkor nem lesz semmi bajuk; 
de ha aztán már mindent ki vallott, felülnek a tanár urak 
a magas lóra és konfereneiázni kezdenek, aminek aztán az 
lesz a vége, hogy őt is és pajtásait is kicsapják az iskolá
ból. És akkor . . .  meghalna szégyenében. Nem merne édes
apja szeme elé kerülni többé. És mivé lesznek akkor az ő 
merész álmai?

Vincze János, a kicsapott diák, a megvetett „haizaáruló 
kém“, kit mindenki büntetlenül megrugdoshat, leköpködhet!

Hajnalfelé fáradtan ragadtak le szempillái kínzóan 
égő ikét szemére.

Korán ébredt. A nap aranyos sugarai az ágyára, a 
takarójára kúsztak és a réműző világosság tanácsot adott 
Jancsinak.

Tudta már, mi tévő legyen! Igenis, elmegy az igazgató 
úrhoz.

Egy félóra múlva már az utcán volt és hosszú léptek
kel igyekezett a gimnázium felé. A pedellus ugyancsak cso
dálkozott, hogy a nagyvakáció közepén egy negyedikes az 
igazgató elé kívánkozik,

— Nem lehet, kérem, az igazgató urat zavarni, hiszen 
vakáció van.

— Kérem, nekem feltétlenül beszélnem kell az igazgató 
úrral. Jelentsen be — mondta Jancsi erős hangsúllyal. —. 
Mondja azt. hogy Vincze János negyedikes feljelentést akar 
tenni egy súlyos kihágásról, amit a gimnázium diákjai 
Követtek el.

A pedellus látva Jancsi elszánt komolyságát, elindult 
az igazgató úr magánlakása felé.

Szorongató várakozás után a pedellus azzal érkezett 
vissza, hogy az igazgató űr várja Jancsit az igazgatói 
irodában.

Jancsi reszkető inakkal, de azért bátran lépte át a 
küszöböt.

Az igazgató úr az íróasztala mellett ült és Jancsi hebegő 
köszönését viszonozva, megszólalt:

— Vincze János, Állj elém, fiam és mondd el, hogy mi 
hozott ide!

Jancsit az igazgató úr ünnepélyes viselkedése zavarba 
ejtette. Az előbb nehezen megszerzett nyugalma ingadozni 
kezdett, de szerencsére becsületes lelke diktálta az akadozva 
utat törő szót:

— Igazgató úr, kérem, m i. . .  nem, én . . .  én nagy 
bűnbe estem. . .  nagy bűnt követtem e l . . .  tegnap óta még 
aludni sem tudok . . .  sokat gondolkoztam, hogy mitévő le
gyek .. . már arra is gondoltam. . .  hogy végzek magam
mal . . .  de az a többin úgysem segítene. . .  az igazgató úr 
talán tud rajtuk . . .  nem, rajtam segíteni. . .  míg nem lesz 
nagyobb b a j . . .

Jancsi hangja elcsuklott és lelke feszültsége, kínos 
gyötrődése fel-felcsukló sírásban keresett kirobbanást.

Az igazgató úr arca még merevebb, még komolyabb és 
egy árnyalattal még sápadtabb lett. Ugyan mit sem értett 
Jancsi kétségbeesett dadogásából, de máris megérezte, hogy 
valami ballépés, amit Jancsi többedmagával követett el, ejti 
ennyire kétségbe ezt a jóravalö fiút, ezt az eminens diákot. 
Felállt és Jancsi vállára téve kezét, nyugtatólag mondta:

— No ne sírj, fiam. Embereid meg magad.
Jancsit pár percig még rázta a zokogás, de aztán erőt 

vett sírásán és most már nyugodtan, összefüggően beszélni 
kezdett.

Mindent elmondott őszintén és szépítgetés nélkül. Paj
tásait, ahol csak lehetett, mentegette és a felelősséget mind 
magára vállalta.

Jancsi vallomásának már a végefelé tartott, amikor 
erélyesen kopogtattak az ajtón.

Az igazgató űr kelletlenül pillantott fel. Nyílott az ajtó 
és a küszöböt egy csendőrőrmester lépte át. Kakastollas 
kalapjához emelte jobbkezét és kemény szóval jelentette:

— Igazgató úr!... Parancsom van Vincze János negyedik 
gimnázista tanulót letartóztatni, ott, ahol találom. Az az 
utasításom, ha a gimnáziumban találom meg, akkor szóljak 
mindjárt az igazgató úrnak, hogy tessék bejönni a csendőr
laktanyába.

Az igazgató űr nem kért magyarázatot, hanem felállt 
és intett Jancsinak.

Jancsi szó nélkül, lehorgaisztott fejjel megindult a 
csendőrőrmester előtt. Már azt se tudta, hogy mi történik 
vele. MegkínzAtt fájó lelke egészen eltompult. Még azt sem 
vette észre, hogy diáksapkája a két keze közt maradt és azt 
gyűri, tépkedi vizesre izzadt ujjaival.

A csendőrlaktanyában Jancsit egy tágas terembe vitték. 
Amint végre felvetette fejét, ismerős arcokat látott. A terem 
sarkában egymás mellett álltak Tomi, Gyurka és Imre na
gyon sápadtan.

— Vincze János — szólította meg az őrizetükre ren
delt nagybajuszos csendőr, — maga is álljon ide! Egy szót 
ne merjen szólni a többi fogolyhoz és ne mozduljon.

A teremben a négy fiún és a csendőrön kívül nem tar
tózkodott senki. Kínos, mélységes volt a csend. Szinte hal-
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Soflúk egymás nyugtalan lélegzését és riadt szívük kalapáló 
•dobogását.

A kínos csendben ólomlábakon járt az idő. Vártak, 
hosszú, gyötrelme* negyedórákat vártak.

Végre megnyílott a terem ajtaja: egy átható tekintetű, 
sápadt, sebhelyes arcú polgáriruhás úr lépett be, mögötte 
•egész tömeg áradt a szobába, a két csendőrtiszt, az igaz
gató úr, Bezdegh tanár úr, Gyurkái, Jancsi, Tomi meg Imre 
édesapja és édesanyja, Pista bácsi, az öreg halász fiával, a 
vashíd mellett lakó gátőr és végül a menetet bezárva, az a 
•csendőrőrmester, ki Gyurkát letartóztatta.

A sebhelyes arcú úr és a két csendőrtiszt egy nagy író
asztalhoz ültek és a többiek is letelepedtek az előre elhelye
zett székekre.

A sebhelyes arcú űr csengő, mély hangja végigbúg íj 
termen:

— Gyarmati György, Szőllősi Tamás, Hosszú Imre és 
Vincze János lépjenek elő — s mikor már az íróasztala 
előtt állnak, a hallgatósághoz fordult hideg, kemény szóval:

— Ez a négy tanuló letért az egyenes útról. Megfeled
kezve magyar diák tisztességéről és becsületéről, az ellen
seggel cimborái
nak és annak egyik

hírszerzőjével 
egyezkedve, kém
kedésre és majd
nem hazaárulásra 
vetemedtek . . .

Ezennel is
mertetem a tény
állást, melyet a 

letartóztatott.
•Gyarmati György,
Szőllősi Tamás, 
meg Hosszú Imre 

töredelmes és 
•őszinte, kénysze
rítés nélkül elő
adott vallomásá
ból állítottunk 
össze :

-—,. .  Öt nap
pal ezelőtt a vád
lottak a határ- 
Jolyó partján egy 

láncot találtak.
Annak egyik vége 
az innenső parton 
volt, a többi része a vízben. A vádlottak a lánc másik végé
nek keresése közben, Vincze János biztatására, átúsztak a 
túlsó partra. Ott megtalálták a lánc másik végét, rajta egy 
új horgonnyal. A vádlottakat a túlsó parton a szomszédok 
egyik hírhedt besúgója és hírszerzője két fegyveres pénz
ügyőr segítségével elfogta. A vádlottak beleestek abba a 
kelepcébe, amit a szomszédok besúgója a két partra nyúló 
lánc kifektetésével számukra előkészített. A vádlottak attól 
való félelmükben, hogy Filekicsre bekísértetnek és annak 
a fenyegetésnek a hatása alatt, hogy jogtalan határátlépésért, 
meg lopási kísérletért a magyar hatóságoknak feljelentik 
-őket, ajándékok és pénzbeli jutalmazás ellenében arra vál
lalkoztak, hogy katonai térképeket juttatnak a szomszéd 
hírszerzője kezébe és vállalkozásukat tegnap délután vég
hez is vitték. Szabó István halászmester bejelentése szerint 
a túlsó parton körülbelül egy óra hosszat tartózkodtak. Ez 
idő alatt újabb fenyegetések, de újabb pénzjutalmak kilá- 
tásbahelyezése után a vádlottak még arra is hajlandónak 
mutatkoztak, hogy az itteni gyalogsági és tüzérségi lak
tanya csapatait és fegyverzetét kikémlelik és fedőszöveg 
használatával a szomszéd hírszerzőjének postán megküldik. 
Abban állapodtak meg az ellenséggel, hogy a kémjelentést 
tegnaphoz tizennégy napon belül elküldik és a pénzjuta
lomért az egyik vádlott, a tizennegyedik napon, ismét át
úszik a túlsó parira.

— A vádlottak utóbb vállalt feladatukat már nem

tudták végrehajtani, mer! ebben őket Juhász István halász- 
mester bejelentése nyomón a csendőrség megakadályozta.

— Gyarmati Györgyöt tartóztattuk le elsőnek és az ő
töredelmes vallomása alapján került Szőllősi Tamás és 
Hosszú Imre a csendőrség kezére. Vincze János legutolsóul 
és a többinél későbben került csak ide, mert nem a lakásán, 
hanem a gimnázium igazgatójánál tartózkodott, kihez azéri 
ment, hogy lelkiismeretétől furdalva, önmaga és többi társa 
ellen feljelentést tegyen . . .  Ez a rideg tényállás —- fejezte 
be, azzal elhallgatott „

Halálos csend uralkodott a teremben. A négy fiú hátán 
jéghideg veríték patakzott. Az apák bánatosan meredtek 
maguk elé. Az anyák pedig önmagukba roskadtan köny- 
nyezlek hangtalanul fájó könnyeket.

A sebhelyes arcú úr ismét megszólalt. De hangja már 
nem volt oly bántóan szigorú, mintha az engesztelődé* 
lágya hl iá tette volna.

—■ Az ilyen ügyekkel foglalkozó hatóság, melynek a 
képviselője én vagyok, nem kíván ebben az esetben azon
ban a rideg tényállásra helyezkedni. Mérlegeli a helyzetet.

—- A vádlottak kiskorúak és csak korukkal járó tapasz
talatlanságuknak 
és játékos kaland
vágyuknak kö
szönhetik, hogy a 
szomszéd ország 
hírszerzőjének go
nosz ravaszsággal 
kieszelt csapdá
jába estek.

— Tájékozat
lanságuk és gyer
meki mohóságuk 
volt az oka, hogy 
vesztegetésként 

pénzt és ajándé
kot fogadtak el. 
Ugyancsak ta- 

pasztalanságuk és 
gyermeki félelmük 
késztette őket ije
delemre, mikor a 
cselvető lator az
zal fenyegetőzött, 
hogy Filekicsre 

kísérik be őket és 
ellenkezésük ese
tén a magyar ha

tóságoknál és iskolájuk igazgatóságánál tesznek ellenük 
eljelentést.

—- Javukra kívánjuk még írni töredelmes vallomásu
kat, de különösen Vincze János maga és pajtásai ellen tett 
feljelentését, melyet egyedül lelkiismerete és becsülete ösztö
kélésére határozott el. Ebből arra követkéz létünk, hogy 
a többi vádlott is, még a tizennégy nap Jelelte és a hír
jelentés elküldése előtt önként jelentkezelt volna vallomás- 
tevésre. Így feltételezhetjük, hogy a vádlottak letetlek volna 
a gonosz fondorlattal reájuk erőszakolt feladat teljesítéséről.

—• Végül javukra szól még az a nyomósán enyhítő 
körülmény is, hogy teltük a kezdő lépéseken túl nem jutva 
—■ hála Istennek, —-  csak kémkedési kísérlet maradt.

— Mindezek alapján a magyar hatóságok nem kíván
nak a vádlottakkal szemben megtorlást, elejtik a vádat és 
őket ezennel szüleik szigorúbb és gondosabb felügyeletére 
bízva, szabadlábra helyezik.

—• A megvesztegetésükre kapott pénz! és egyéb tárgya
kat diákjóléti célokra az igazgató úrnak átadni kötelesek.

Mihelyt kihirdette a végzést, felállt és szorosan a fiúk 
elé kerülve, szemközt fordult velük:

i— Fiúk! Ne lépjetek soha többé titkos, görbe útra, 
sem kalandvágyból, sem pénzsóvárságból, sem bosszúból, 
vagy haragból! Csak az egyenes úton lehet tehetség, szorga
lom és elszánt kitartás árán érvényesülni! — mondta lelket 
mozdító erővel. — Csak az ilyen tulajdonságokkal felruhá-

10



A  T A V A S Z  B U N R J ÍS  H Í R N Ö K E :
*# ••

A N A G V K O K O M C S
Még kopár télies a táj, fű sem zöldéi, de a hegyoldalakon, dombokon 

feltűnik egy zömök, alacsony kis virág. Neve : nagykökörcsin (Pulsatilla 
grandis). Egész rövidke száron pár vaskos levélke és szőrös, bolyhos bunda 
között hatalmas, 4-—5 cm-es lila kehely. Összecsukott szirmait csak akkor 
hajlandó telj esen kinyitni, ha a nap melegen rámosolyog. Ilyenkor látjuk 
meg gyönyörű, gazdag, aranysárga belsejét. Erre a korán jelentkező rova
rok is megjelennek sietve és örvendezve körülzümmögik a tavasz hírnö
két. A budai hegyek egyes lejtőin hihetetlen tömegekben találjuk (Hár- 
mashaíárhegy, Szekrényes). Az anemonák közé tartozik. Óriási családja 
van. Rokonai feltalálhatok a skandináv hegyek lejtőin, elözönlik Finn
ország és Oroszország lapályait. Délen és keleten a Kaukázusig, nyugaton

a Pireneusokig terjed hazája. Talán 
sarkvidéki otthonára emlékeztet 
vastag, szőrös bundácskája. A 
bolyhos, csillogó köntös legjobban 
feltűnik rajta, ha nappal szemben 
nézzük a virágot.

Ha hazavisszük, vízben 8—10 
napig is eltart míg teljesen elnyí
lik. A virág szára hirtelen nőni 
kezd, 10—15 cm-re is megnyúlik, el
hagyja apró gallér levélkéit, teljesen 
széttárul, azután lassan elhervad, 
így a természetben is amire a 
melegebb napok beköszön tenek, a 
rétek füve kizöldül, a kis hírnök 
teljesen eltűnik és más virágok 
vonják majd magukra figyel- 

Bolyhos bundáját legszebben látjuk, ha a nap áttűz rajta (Kunfalvi felu.) műnket. (Kunfalvi.)

A „Titkos hatalom hálójában** című cikk folytatása a 10. oldalról.
zott férfiak képesek szegény, kifosztott hazánkat újból 
naggyá, gazdaggá és boldoggá tenni.

— Tudom, hogy ti is ezt akarjátok!
A fiúk tekintete boldogan és életderűsen csillaint fel. 

Kihúzva derekukat, egy szívvel-lélekkel felelték:
— Ezt akarjuk!

IV.
Felszabadultan és boldog egyetértésben

A szülők a fiúkat pár napig nem engedték ki az utcára, 
megvárták, amíg Határgyarmat felbőszült közvéleménye 
elcsitul. Időt kellett adni az embereknek, míg suttogva száj- 
röl-szájra adják a hat ósági elintézés módját, mely íme, men
levelet és felmentést adott a kelepcébe jutott bűnösöknek.

Egy hét múlva Bödön-Gyurka, kinek játékos kedve 
mihamar visszatért, összeverbuválta a négy jó barátot.

Bölcsen elhatározták, hogy csúf esetükről soha, még 
egymás közt sem beszélnek.

Hogy lelki egyensúlyukat ismét visszanyerték, fiatalos 
életkedvük megint a játék és a kedvtelések felé fordult. Ki
törő örömmel fogadták Bödön-Gyurka indítványát:

—• Fiúk, azt mondom, nem kell nekünk sportcsónak, 
jó lesz egy ladik is, amit 3 becsülettel összespórolt pén
zünkből meg is tudunk venni. Abba legalább mind a négyen 
egyszerre beleférünk.

Még aznap felkeresték Juhász Pista bácsit és megkér
dezték, van-e eladó csónakja? Pista bácsi mitsem csodálko
zott, hanem mindjárt megkezdte a komoly alkudozást.

— No, nem bánom, odaadom azt az ócskábbikat az 
úr fiák tizennégy pengő harmincnégy fillér becsülettel össze-

kuporgatott pénzéért. — Majd ravaszkásan mosolyogva és 
gyűrött kalapja alul a fiúkra sandítva, megjegyezte:

—• Igaz, hogy nem olyan rangos, mint a Gruber tanár 
úr Fecskéje, de azért annál békességesebb, komótosabb ülés 
esik benne. Nem is olyan sietős, mint a Fecske, de nem is 
jő semmiben sem nagyon sietni, mert megesik, hogy bajba 
sietteti magát az ember.

— Majd vízre teszem a ladikot, hadd dagadjon 1«. 
Osztán ki is készítem egy kicsit, hogy rangosabban fessen.

Másnap a fiúk elsietlek a csónakért. Hát ami igaz, az 
igaz, Pista bácsi ugyancsak kitett magáért. A ladikot, meg 
a hozzá való két lapát fejét kátránnyal jól bekente, a tara- 
táján meg szép betűkkel, fehéren rápingálta, hogy ,,Csuka". 
Még egy bádog merőkanalat is adott hozzá, hogy a beszi
várgó vizet szaporán ki lehessen vele meregetni.

A fiúk lázas igyekezettel helyezkedtek cl a ladikban. 
Jancsi és Tomi a ladik második padjára tilt, a lapátokat 
marokra fogva. Gyurka velük szemben az első pad köze
pére, kezében a bádog merőlapáttal, készen arra, hogy 
minden beszivárgó vizcseppet azonnal kimerjen. Imre a 
csónak orrában hasmánt elnyujtózott, hogy figyelje majd, 
mint vág a vízbe barázdát a ladik orra.

— Tempó! Tempó! —• kiáltotta Gyurka csillogó szem
mel, ütemet intve a bádoglapáttal. Jancsi cs Tomi meg
feszült izommal eveztek. Imre „Hajrá! Csuka!" csatakiáb 
fással biztatta az evezőst, meg az öreg ladikot és örömmel 
nézte, hogyan siklónak a fodros hullámok hátán mind 
gyorsabban és gyorsabban.

Nagy boldogságukban észre sem vették, hogy Gruber 
és Bezdegh tanár urak a ,,Fecské“-n tovasuhannak mellettük.

— Vége. —
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Védekezés a légitám adások ellen.
A bizottság ülésein az Országos Légvédelmi Parancsno

kot a Vegyesdandár légvédelmi parancsnoka vagy légvé
delmi előadója, képviseli.

A bizottság tagjai hivatalból: a vármegyei testnevelési 
és népgondozó felügyelő, a vármegyei vitézi székkapitány, 
a Nemzeti Munkavédelem vezetője, a Légoltalmi Liga helyi 
vezetője, a M. kir. Állami Építészeti Hivatal főnöke, a 
M. kir. Csendőrség helybeli legfőbb parancsnoka, a Magyar 
Vöröskereszt Egylet megyei megbízottja, a vármegyei tiszti- 
főorvos, a vármegyei tűzrendészet! felügyelő, a megyei 
városok polgármesterei és a járási főszolgabírók.

Meghívott tagok : csak a szükséges számban mind
azok, akiknek meghívását érdekeltségük, közreműködésük, 
szakismereteik vagy rátermettségük folytán a vármegyei 
légoltalmi bizottság elnöke szükségesnek tartja.

Miután a fentiekben megismerkedtünk azokkal a ténye
zőkkel, melyek a légoltalom megszervezésére és végrehaj
tására hivatottak, lássuk azokat a teendőket, melyek á 
légoltalom tökéletes megvalósulására vezetnek.

Amint a légvédelem felépítését mutató grafikonon is 
látható, a polgári légoltalom alkotói: a helyi légvédelmi 
jelző- és riasztószoigálat, az elsötétitő szolgálat, melyet 
rejtési és burkolási intézkedések egészíthetnek ki, a ható
sági Jégoltalom, az ipartelepek és közüzemek légoltalma, 
végül pedig a lakosság önvédelme.

A helyi légvédelmi jelző- és riasztószolgálat a honi 
légvédelmi jelzőrendszert egészíti ki és a közület légvédelmi 
riasztását szolgálja azon esetben, ha a honi légvédelmi 
jelzőrendszer által kiváltandó riadójelek bármely okból 
elkésnének. A helyi légvédelmi jelzőszolgálat a katonai 
légvédelemben részesített közületekben elvileg a katonai 
légvédelmi parancs
noknak, egyébként 
pedig a légoltalmi 
parancsnoknak van 
alárendelve. A szol
gálatot, a megfelelő 
számú
védelmi figyelőőrs 
■és a „helyi légvé
delmi központ” lát
ják  el. Ezt a jelző 
rendszert termé
szetesen mindig a 
helyi viszonyoknak 
megfelelőleg kell 
megalakítani. Ott, 
ahol katonai légvé
delmi alakulatok 
állomásoznak, a 
helyi jelzőrendszer 
megszervezése és

alkalmazása elvben a katonai légvédelmi parancsnok intézke
dései szerint, de a közület légoltalmi szervezetéből alakul, mert 
ez esetben a helyi jelzőszolgálat egyidejűleg a légvédelmi tűz- 
eszközök figyelőszolgálatát is ellátja, illetőleg kiegészíti. Ha a 
helyi figyelőrendszer azonban elsősorban a légoltalom céljait 
szolgálja (pl ahol csak légvédelmi géppuskák vannak), 
e kérdés a vegyesdandár légvédelmi parancsnok által külön 
rendezendő. Egyébként a helyi légvédelmi jelzőszolgálat 
szervei a légoltalmi parancsnok intézkedései szerint alakul
nak meg és látják el szolgálatukat. Nagyobb közületekben 
több, a városon (községen) kívül, jó kilátópontokon el
helyezett figyelőőrsre lesz szükség, kisebb helyeken egy
szerű eszközökkel ellátott egy vagy egyes figyelőőrsök 
elegendők lesznek. A helyi légvédelmi figyelőőrs szolgálatára 
a honi légvédelmi jelzőutasítás megfelelő határozványai, 
értelemszerűleg mérvadók.

A helyi légvédelmi figyelőőrs feladata a kiutalt lég
térben minden légijárművet azonnal észrevenni, felderíteni 
és a megfigyelés eredményét késedelem nélkül távbeszélőn 
vagy a rádió kivételével más gyors, biztos, egyszerű módon 
a helyi légvédelmi központnak jelenteni. Állománya álta
lában 1 parancsnok és 3 fő, valamint a szükséges híradó
személyzet. Az őrs tagjainak egyéni felszerelése : gázálarc, 
gázseb-csomag, sebkötöző csomag. Az őrs szakfelszerelése : 
iránymutató, 6 x 30-as látcső, fülelő tölcsér vagy hallás- 
erősítő készülék, napszemüveg, napló (a honi légv. Jelző
utasítás 2. melléklete szerint), repülőgép-típustábla, zseb
óra, villanylámpa tartalék elemekkel, tájoló, asztal csappal 
és állvánnyal.

A helyi légvédelmi központ, a légv, figyelőőrsök
jelentése alapján, ha erre szükség van, a már ismer
tetett módon azonnal intézkedik a közület légvédelmi 
riasztására. A helyi légvédelmi központ állományára 
és felszerelésére a vegyesdandár légvédelmi pa

rancsnok a helyi 
viszonyok figye
lembevételével kü- 
lön-külön intézke
dik. A helyi légvé
delmi figyelőőrsök 
és a központ szolgá
latát, légoltalmi 
szolgálatos egyének 

A honi 
Jelzőntasftás 

határozványai, ter
mészetesen a helyi 
légvédelmi központ 
szolgálatára is érte
lemszerűleg mérv
adóak,

(A fentemlített két 
könyv a csapatkönyv- 
tárakban megvan S)

Arady István.
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Utána vagyunk a sok versenynek, ünnepélynek. Befutottak 
a megérdemelt díszoklevelek, emléklapok s ni csak ! a nyári tábor 
fényképei sincsenek még bekeretezve. Pedig az ilyesmi keretbe 
való. H át fúró, faragó, barkácsoló ezermesterek 1 Segítek a bajo
tokon. Csinálunk képkeretet. Az is hozzáfoghat, aki inég azt se 
tudja, hogy eszik-e vagy isszák az ilyesmit, mert mindent előírói 
kezdünk.

A keret anyaga lucfenyő. Szép, szálas anyagot válasszunk ki 
és ne legyen benne sok csomó. Pia nagyobb keretet csinálsz, úgy 
vastagabb deszkát végy, ha azonban a rendes méretektől el nem 
térő keretet, pl. 18x24 cm-est, úgy elég, ha a deszka 18 mm 
vastag. A deszkára rajzold rá (1. ábra) a keretdarabokat, úgyhogy 
a  kívánt méretnél hosszúságban legalább 1—1 cm-rel szélességben 
5—5 mrn-rel mérd hosszabbra, mert a fürészeléskor is biztosan 
nem a vonalon vágsz, gyaluláskor nem a vonalig gyalulsz és az 
összeépítéskor veszed észre, hogy a méret nem az aminek tervezted. 
Mikor a keret nagyságát meghatározod, gondolj arra is, hogy leg
alább 8 mm a keret aljazása, mibe az üveg, a kép és a takarólemez 
kerül. Túlszélesre ne vedd a keret lapját, mert az nem szép. Érez
ned kell, hogy milyen képhez milyen széles keret szükséges.

Ha a keretnek mind a négy darabja fel van rajzolva a desz
kára (de nehogy szálirányra keresztben rajzold rá 1) akkor ki is 
kell fűrészelned. Vigyázz a kezdésre ; a hüvelykujjadat tedd a 
fűrészpenge mellé (2. ábra), hogy könnyebben indulhasson a penge. 
A fűrészelésnél oda figyelj, hogy a vonalon menjen a vágás, ha sza
kit, akkor jobban fektesd a fűrészt. Egy kicsit megizzadsz, de az 
nem is baj. Mikor így kifűrészeltél minden darabot, akkor a gya- 
iuláshoz kell fognod.

Gyalu még csak akad, de gvalupad ? ! Ezen a bajon úgy segít
hetsz, hogy beversz két szeget az asztalba (3. ábra). Egy kicsit álljon 
a fejük ki. Esetről-esetre ennek támasztod neki a fát, amikor gya
lulni akarsz. A gyaluláshoz az úgynevezett simitógyalu kell (4. ábra,) 
(arról ismered meg, hogy egy vasa van). Nézd meg először, hogy 
nincs-e nagyon kiütve a vas, mert akkor nagyon fog, szinte szakítja 
a  fát. Ha nagyon durva forgácsot ad, akkor kalapáccsal addig kell 
kocogtatni a gyalunak azt a végét, ahol domborúan végződik, inig 
vissza nem csúszik a gyalu vasa. (Szép, finom, vékony forgácsot 
hasítson a gyaluláskor 1) Az ilyen beállításnál vigyázz, hogy a vas 
a  gyalu talpával párhuzamosan álljon, ne pedig ferdén (5, ábra).

Gyalulj már 1 Nem fog ? Mi lehet az oka 1 Biztosan nem éles 
a  „vasa” . Kalapáccsal üssél a gyalura, az ék meglazul és a vasat 
ki lehet venni. Valóban életlen. Hogy miből látom 2 A vas „éle” 
nagyon csillog. Ezt bizony meg kell köszörülni ! Ha van durva
szemcséjű kő, akkor azon, ha nincs, akkor oda kell adni asztalosnak, 
hogy megélesítse. A köszörfikőnek ládát szoktak csinálni (6. ábra), 
melyben víz van, hogy a köszörülésnél kéznél Jegyen a víz. Vizezni 
kell a követ.

Ha szemügyre veszed a vasat, azt látod, hogy két részből áll 
tulajdonképpen és úgy van összeforrasztva. Azt a részét, ahol az 
éle van, fazettának hívják (7. ábra). Ez a keményebb rész edzett 
acél, a másik csak egyszerű vas.

A gyaluvasat most úgy fektesd rá a már vizes kőre, hogy a 
fazettája jól feküdjön a kövön (8. ábra) és a fenés alatt is így marad
jon. Húzogatássa] vagy körmozgással addig fened, amíg a fazettá
nak sodra nem lesz (9. és 10. ábra). Ekkor aztán a vasat megfordítod 
és lapjára fektetve, majd újra a fazettájára, addig húzogatod a 
kövön, míg a sodra eltűnik. Akkor aztán előveszed az egész finom
szemcséjű pala íenőkövet és ezen ugyanolyan módon, mint fent 
leírtam, fened a vasat. Akkor jó az egész köszörülés, mikor az ujjad 
hegyét végighúzva a vas élén, az finoman csúszik rajta, szinte tapad. 
A köszörülésnél még arra is vigyázz, hogy a vas élét ne köszörüld 
íveltre (11. ábra)

Jó szárazra törüld a vasat és tedd a helyére. Szorítsd be az 
ékkel, úgyhogy kalapáccsal kocogtatva, felül állítod be a vasat. 
Kapd el a gyalu szarvát, másik kezeddel a végét és tóid előre, szép 
forgácsszalagot hasít. Most húzd vissza szépen és közvetlen az első 
nyom mellett újra nyomd előre és így tovább, vigyázva arra, hogy 
a gyalunyomok inkább egymásba essenek, mintsem itt-o tt érjék 
csak a fát. A gyalulás szálirányba történhet csak (12. ábra), mert a 
fa máskülönben szakad. Ha a szőrös deszkán végighúzod a kezed, 
felborzolódik a fa magadfelé, akkor szálirányban raktad le az anyagot 
és gyalulhatsz bátran, ellenkező esetben megfordítod és úgy gya
lulsz. Mikor gondosan meggyalultad mindegyik keretdarab lapját,
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akkor az egyenesebbek oldala felé tégy egy derékszögjelet (13. ábra). 
Azért kell, mert mindenféle, rajzolás, mérés, vetítés csak egy Oldalról 
történhet mindig és ezt az oldalt derékszöges oldalnak hívjuk. A 
leggondosabban ezt a részt kell elkészíteni és a rá derékszögben 
gyalult másik oldalt. Ha ezek nem pontosan derékszögben vannak 
sgymáson, akkor baj lesz az összeépítésnél, összerajzol ásnál.

Vedd elő a derékszögmérőt és annak a mutatása mellett gya 
(nld az új oldalakat. Ha nekitámasztod a derékszöges oldalnak 
a derékszögmérőt, az mindig megmondja, hogy jól gyalulsz-e (14., 
15. ábra). Én is megsirattam, amikor először gyalultam derékszögbe, 
nem akart az enyém sem jó lenni s áldottam a művezető urat, aki 
ráhagyatott a szélességre 5 mm-t, mert már alig-alig volt belőle. 
Mikor ezekkel az oldalakkal is megvagy, tégy rájuk is jelet, azok 
egymásra nézzenek (16, ábra) a másik oldal jelével.

Nem tudom, van-e párvonalzód (17. ábra), mert most m ár a 
pontos vastagságot és szélességet kell meghatároznod. Ha van, 
állítsd be a kívánt méretre és szépen nekitámasztva a derékszöges 
oldal valamelyikének, vigyázva arra, hogy a párvonalzó hegyéi 
a szálirány el ne vezesse, végighúzod a kívánt oldalakon. Eddig a 
vonalig szabad majd gyalulni. H a nincs párvonalzód, akkor hegyes 
ceruzával kell ezt a műveletet elvégezned, úgyhogy kiméred szépen 
a mérőléccel a vastagságot, szélességet. Vonalzóval meghúzod és 
itt ilyen lesz a gyalulási határ. így persze jóval hosszabb és körül
ményesebb az eljárás és ha nem dolgozol pontosan, nagy baj lesz. 
Most, ha mindegyiket megrajzoltad, tovább' gyalulhatsz. Ha ez is 
megvan, akkor összerajzoljuk a darabokat, hogy azután össze
építhessük őket.

Mielőtt összerajzolnánk a keretet, azt ki is keli aljazni, hogy az 
üvegnek, képnek helye legyen. Ha van aljazógyalu, úgy azt állítsd be 
8 mm mélyre és aljazd ki a keretdarabokat, a jeles oldalhoz támasztva 
persze a gyalut. Ha nincs ilyen gyalu, a vékony párkánygyaluval 
is lehet csinálni aljat, ha ez sincs, akkor a továbbiakban közlök egy 
módot, hogyan lehet aljazógyalu nélkül aljazott keretet csinálni. 
H a ehhez meg nincs türelmed, akkor valamelyik asztalos kialjazza 
neked egynéhány fillérért.

A keret összeépítés legegyszerűbb módja az összeszögezés. A 
keretdarabok pontos hosszát meghatározva, azok végeit 45 fokban 
levágjuk. Ha több keretet csinálunk, megéri, hogy vágóládát (18. 
ábra) készítsünk, mit 45 fokban bevágunk kétszer. A láda. vályú
jába egy szöget verünk a kívánt helyre (hogy egyforma hosszúak 
legyenek) és ennek a szegnek támasztjuk neki a fát és már vághat
juk is. Nagy időmegtakarítás ! Mikor így levágtuk a darabokat, 
összeillesztjük és megnézzük a derékszögmérővel, hogy derék
szögben van-e a keret és illeszkedik-e 45 fokos bevágásban, ha nem, 
akkor az illesztésnél addig reszeljük a darabokat, míg teljesen össze
illenek és derékszöget alkotnak.

Most aztán azt nézd meg, hogy nincsen-e a keretléceken vala 
milyen kiszakadás, lyuk vagy valami hiba, ugyanis ezeket igen szé
pen el lehet tüntetni, be kell tömíteni. A töm ítőt úgy készítjük (19. 
ábra), hogy egy kevés gipszet teszünk ki egy- deszkalapra a közepébe 
lyukat csinálunk. Ebbe a lyukba aztán teszünk egy kis okkersárga 
porfestéket, hogy a töniitő, ha megszárad a fán, ne legyen olyan 
elütő a fa színétől. Egy kis meleg enyvet tegyünk most a lyukba ; 
•ez azért kell, hogy a gipszet odafogja a fához. Végül aztán valami 
lapos fa- vagy vasdarabot kezünkbe véve, vizet adunk a gipszhez 
-és ezzel a kavaróval sűrű pépet készítünk a keverőlapon ; ha ez 
megvan, akkor, hogy ki ne száradjon, tegyünk rá vizes forgácsot 
vagy vizes ruhát és lássunk neki a csiszolásnak, ami szintén igen 
fontos dolog.

Keressünk, egy kis darab lapos fát. Egyenes és síma legyen. 
Ez lesz a csiszolófánk (20. ábra). Nem szabad ugyanis kézre fogott 
csiszolópapírral csiszolni azért, mert akkor a felület egyenetlenül 
csiszolódik, ami olyan felületeknél, amelyek fényezve lesznek, igen 
nagy baj, mert a fény minden hibát megmutat. Erre a csiszolófára 
ráfogunk 2. sz. csiszolópapírt és szépen elkezdünk gondosan csiszolni, 
■de csak szálirányban. Száliránnyal keresztben csak akkor szabad 
csiszolni, ha a keret festve lesz. Ilyenkor azért csiszolunk kereszt
ben, hogy a festék jobban tudjon kapaszkodni a fába. Szoktak a 
csiszolófára vékony parafalemezt is ragasztani, hogy a csiszolófa 
jobban hozzáidomodjon csiszolás közben a felülethez. Csináljuk 
ezt a keretet fényezve, mert ez sokkal szebb.

Ha lecsiszoltad minden oldalát gondosan, különösen az elejét, 
(a hátulját nem kell), akkor ereszd be vékonyan tiszta vízzel a keret
léceket, száradás után azt tapasztalod, hogy az imént még sima 
felület érdes lett. Érdes ám, mert a víz a pórusokat kidagasztotta, 
így újra le ke’l csiszolni és újra beereszteni és így tovább néhány
szor, mert nincs kellemetlenebb, mint az, mikor már pácolja az ember 
a keretet, akkor húzódik fel a sok apró pórus. H a már eddig vagyunk, 
akkor összeépítjük. Az illesztést, a 45 fokos levágást, a gérelést 
(ez mind egyet jelent) megkenjük meleg enyvvel, a sarkokon be
ütünk két szöget (21. ábra) s mikor mindezzel megvagyunk, akkor 
derékszögbe állítjuk a keretet a derékszögmérő segítségével. Ha 
különbség mutatkozik így is, azt szépen elosztjuk. Az enyvesurgást,





A csizmadiaság titkaiba bevezető első lépésekre fogta az inast

Szíjjas mester egyike volt a község érdemes csizmadiái
nak, mégsem tudott inast szerezni, holott mesterségében 
az elsőnek ismerték. Nem maradt meg egyetlen fiú sem 
a keze alatt. Szűkszavú, szigorú ember, s a kezejárása 
rettentő gyors volt. Hol az inas munkájával, hol a visel
kedésével elégedetlenkedett. A városból hozott hát inast, 
a tanoncotthonból. Teljesen árva gyerek volt, nem igen 
válogathatott helyekben. Jóskának hívták.

— No -— mondta a mester, amikor megérkeztek, — 
nézz szét a ház körül, lásd, hogy mi hol van, ne kelljen 
semmiről többször beszélnem. A mesternéasszony meg majd 
elmondja, miben járj a kezére.

Másnap reggel aztán benyitott a műhelybe a mester, 
hogv a csizmadiaság titkaiba bevezető első lépésekre rá
fogja az új inast. Nagyot néz, ahogy belépnek, mert a régi 
rendetlenség, piszok helyett a műhely ki van takarítva, 
a szerszámok, bőrök, kész cipők külön-külön rakva, glédába 
állítva.

— Ki a mennydörgés mennykő forgatta fel a mű
helyt — pattog. — Majd nem lel meg semmit az ember.

Jóska tisztességtudóan megszólalt :
— Mester uram, tisztelettel jelentem, én takarítottam

itt. Az intézetben is minden reggel ez volt a dolgunk. 
Mondta is az igazgató úr, hogy rend és tisztaság a lelke 
mindennek. JjgJ

Morgott a bajsza alatt valamit a mester, de aztán 
■csak leültette Jóskát a kis asztalhoz a kerek székre és 
hozzákezdtek a munkához. Egy-egy odavetett szóval 
oktatta közben Jóskát a lábbeliek különböző részeiről, 
meg a szerszámokról.

Telt a délelőtt. A mester egyre türelmetlenebb lett. 
Hogy van az, hogy erre a gyerekre nem kell rászólni, hogy 
figyeljen ? Amit a kezébe ad o tt: szurkolni való fonalat, 
szegkiszedést, az első mutatás után egész ügyesen meg
csinálta. De leginkább az fúrta az oldalát, hogy felesége 
még egyszer se kiáltotta ki a fiút vízért a kútra, vagy 
aprófáért, amint a régi inasokat naphosszat kiugratta a 
műhelyből.

Végül is nem bírta tovább mester uram. Otthagyta 
a  gyereket és kiment az asszonyhoz, hogy mi történt ? 
H át az asszony a legnagyobb békességben dolgozik a 
konyhán, minden a kezeügyében.

— Anyjuk, de kíméled azt a városi gyereket, semmi 
dolgot nem adsz neki ?

— Hát mi dolgot adjak, mikor már magától meg
csinálta 1

Reggel, munka előtt ide volt készítve víz, meg tüzelő, 
begyújtva a kemence, mert hogy azt mondtam az este, 
hogy ma kenyeret sütök.

Megcsóválta a fejét a mester, aztán visszament a mű
helybe. Nem ment a fejébe a dolog. Á sok bennemaradt 
szidás is nyomta. Egész délelőtt rajta tarto tta  hát szemét 
a fiún.

SZÁRBA SZŐJ
A munka ment. És nemcsak az első héten volt így. 

Reggel mindig kitakarított műhely, rendbeszedett udvar, 
konyhában az előkészített dolgok várták a derék csizma- 
diákék ébredését. A mesterség titkaiban is igen szépen 
haladt a gyerek. A fonalkészítés, foltozás, szögezés már 
szakszerűen ment. Na, hiszen így nem is lesz sokára az, 
amikor az új cipők készítésének titkai is megnyílnak, 
előtte.

Szombat este, munka Után, aztán azzal a kéréssel 
fordult Jóska a mesterhez, hogy engedje őt el az első misére, 
meg lesz azért minden a ház körül is, de ő úgy' tanulta 
az intézetben, hogy a vasárnapot mindenki istentisztelettel 
kezdje. E szokatlan kérésre nagyot nézett a mester, morgott 
is valamit, de a vége az lett, hogy: na, jól van i

Másnap aztán, amint Jóska elment a templomba, 
együtt tanakodtak mester és mesterné, hogy miféle szerzet 
ez az ő inasuk ? Ilyen még nem volt kezük alatt. Nem keli 
neki semmit sem kétszer megparancsolni, sőt, maga is 
talál munkát. Ha elküldik a boltba, nem kell órákig várni 
visszajövetelére. Az utcán sem verekszik. Hát jó-jó, de 
mi lesz ebből ? Majd elválik. Meg kell várni.

*
A tavasszal változás volt a szövetkezeti boltban is. 

Uj segéd állt a pult mellé. Jóképű, erős, piros arcú, olyan 
húsz év körüli fiú, A beszéde mindenkinek feltűn t: nem 
tolakodó, de mindenkihez van mégis jó szava. Olyan figyel
mes, hogy szinte előre tudja, ki mit akar vásárolni. Nem
csak a jegyzőék kisasszonyoskodó cselédje, hanem még az 
öreg nénikék is csak vele akarják magukat kiszolgáltatni. 
Mindent jól megért, türelmesen megmutogat akárhányszor, 
akkurátusán csomagol. Aztán az otthoniakat is kérdezi. 
Tud az mindenféle tanácsot mosásra, takarításra, még 
az aprójószágra is. A hetipiacos napon a gazdák is nagyot 
néztek, hogy milyen készségesen segít a zsákok kivitelében, 
milyen ügyesen rendezi a kocsira rakást. Volt szava a kis-

Olyan figyelmes, hogy szinte előre tudja, ki mit akar vásárolni
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1K A KALÁSZ
gyerekekhez, simogatása a lovakhoz. A régebbi segédek 
kezdték rosszul érezni magukat, mert akarva, nem akarva, 
nekik is hozzá kellett idomulniok ehhez a módszerhez.

*
Az egyik vasárnap reggel, az első misére harangoztak, 

amikor két, eddig még egymást soha nem látott ember, 
jobb kezüket vállig emelve, ujjúkat furesa módon össze
fogva köszöntötte egymást. A legkülönösebb volt, hogy 
aztán meg balkézzel fogtak kezet.

Bementek szépen a templomba, nemcsak úgy legény
módra támogatva a bejárat falát, hanem komolyan, rende
sen, csak az oltárra figyelve húzódtak meg odabent.

*

Délután aztán, amikor legények, lányok a nagy utcán 
sétáltak széles sorokban, Ugyancsak megnézték azt a két, 
szokatlanul öltözött alakot, aki végigsietett köztük. Rövid 
nadrágjukból kilátszott csupasz térdük, nagy, zöld nyak
kendőjük csomós véggel lógott ingük felett, nagy karimás 
kalapjuk meg négyélűre hajtva. — A határba tar
tottak.

•— Ni, hisz ez a Szíjjas uram új inasa 1 — ismerte 
meg egy gyerek, az egyiket. — A másik meg a szövetkezeti 
segéd ! Miféle szerzetbe tartozhatnak ? Futottak utánuk 
a gyerekek, még egy kis éretlen szilvával is meghaji- 
gálták őket.

Hétről-hétre látták aztán kettőjüket vasárnaponként 
ebben a furcsa ruhában. Később már nem csúfondáros 
szavakat kiabált utánuk a gyereksereg, hanem lassan-lassan 
hozzájuk csatlakozott. Hogyne, hisz ezek nem ütöttek

#
Egy este aztán elmesélte a plébános úr a gazdakör

ben, hogy a szövetkezet új segédje azzal a különös kéréssel 
fordult hozzá, hogy alakítsanak cserkészcsapatot.

Nagyot néztek az ottlevők. — Minek a falunak ilyen 
maskarákat nevelni, dörmögött egyik-másik. Úgyis katonák 
lesznek a fiúk, kár már előre ilyenre vesztegetni az idejüket i
— zúgolódtak mások.

A sok nagyhangú kijelentés után azonban megszólalt 
egy fiatal földbirtokos, aki azért ment tekintéiyszámba, 
mert apja tönkrement birtokát rendbe tudta szedni és 
ma-holnap már teljesen kitisztázza az adósságokból.

— Nem maskara, vagy katonásdijáték az a cserkészet
— mondta csöndesen. — Én nem igen állnék ott, ahol 
most vagyok, ha nem lettem volna magam is cserkész 
az iskolában és nem hoztam volna ki az életbe is magammal 
a cserkészet tíz törvényét, amiben benne van, hogy mindig 
egyenes úton járjunk, becsületesek maradjunk, ember
társaink javát szolgáljuk, állatokat, növényeket is meg
becsüljünk, takarékoskodjunk, Isten és ember előtt egy
formán nyílt élettel járjunk.

így aztán nem azért jöttem haza, hogy elgazdálkodjam 
a birtok maradék jövedelmét, hanem hogy visszaszerezzem, 
megsokszorozzam. Az embereim is látták, hogy nemcsak 
a munkát szedem ki belőlük, hanem velük dolgozom, 
megjutalmazom szorgalmukat, intézem családjuk, gyerekeik 
ügyeit. Ők is megérezték, hogy mindannyian egy nagy 
család vagyunk és egymás gyarapodására kell töre
kednünk.

Csak azt mondhatom, hogy ez a sok gyengelábon álló 
kis gazdaság, meg az egész falu, vele a mesterek és a gazdák, 
megéreznék, ha a község fiaiba bele tudnók nevelni ezt 
a gondolkodást.

Szijjas uram helyeslőleg dörmögött bele a sarok
asztaltól :

— Igaza van az úrnak, az én új inasom is ilyenféle.
*

Nem ma történt mindez, amikor már szerte az ország
ban jól tudja mindenki, hogy mit jelent az árvalányhajas 
cserkészkalap. De abban a faluban, melyről írtunk, még 
ma is meghatott, szinte áhitatos tisztelet övezi ezt a kalapot. 
És egy szegény kis árva inas, meg egy idegen faluba magá
nyosan kivetődött fiatalember, most már mindketten meg
lett korú férfiak : cipészmester és boltos, láthatják az egész
séges, daloskedvű gyerekseregen, a becsületesen kemény 
munkát végző, tisztaszemű legénységen és a falunak még 
a mai világban is elég jólmenő gazdasági életén, hogy sok
sok nagyállású, nagy embernél maradandóbb emléket ál
lítottak maguknak.

Nem tettek mást, minthogy a maguk szerény kis 
. . .  látták aztán kettőjüket. . .  ebben a furcsa ruhában életében egészen „jó munkát" végeztek. M. M.
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Bizalmas szerkesztőségi küldetésben
Szeretem a falut. Megyek is minden nyáron élvezni 

azt. a sok szép „zsongást", amit a „ragaszkodó háziálla
taink" ott végnezvisznek. Azt mondja az egyik : „kotkodács- 
kotkodács", a másik meg „kukunkú, kukurikú", sőt van 
olyan is, amelyik egyre azt. hajtogatja, hogy „háp-báp“.

Elég az hozzá, hogy bármennyire is szeretem a falut 
■az ő „zsongásával", meg miegymással, hogy most télvíz 
idején falura menjek, mégpedig múzeumot látogatni ? ?

A hideg négy-ötször végigfogócskázott a gerincemen, s 
mint egy megvillanyozott békacomb, meg-megrezzentem, 
hallván a rettenetes „ukázt" a szerkesztőségben:

„A 15-ös számú riporter déli vonattal Bácsalmásra 
utazik, a „Délvidéki Cserkészmúzeumról*1 134 és félsoros 
riport, interjú a parancsnokkal, egynéhány fénykép , , . 
Este haza, holnapra a cikk kész, különben . . . (a többit 

jobb nem részletezni)."
Ó, én szegény fejem, mit tehetek?. . .  Vonatra ülök, 

kávédarálok le a Múzeumhoz. Három helyen is le lehet 
szállni Bácsalmáson, Almásmegállón, vagy Rudieson. Bn 
a legravaszabbjánál, annál a Rudicsnál tettem magamat 
az édes anyaföldre. Szaporázva emelgettem a lábamat, 
egyre biztatván magamat: „No csak előre fiam, be az 
Apponyi térre, ott van az a „Délvidéki Múzeum".

Fütyörészve érkeztem a fiúiskolához. Besurranok, fel 
az emeletre.

„579. számú Tomori Pál cserkészcsapat otthona
Munkásfiúk cserkészcsapata. Benyitok, megkeresem a 

parancsnokot, Szabó D. Béla tanító urat,
PrőbaMdolgozás: külön pró fia -reme ke k : könyvtár.

,, A mit csak hallasz, az bizonytalan, amit látsz, az bizo
nyos", mondják a kínaiak. Eleinte ugyanis tamáskodva

kételkedtem az egész múzeum dologban, de mióta láttam...
Hál igen. Van múzeum a faluinak!, de milyen! Igazi 

cserkészni úzeum!
— Még a Cserkészházi múzeum megalakulása előtt 

kezdődött az 579-esek gyűjtőmunkája, melynek pompás 
eredménye itt látható — meséli a parancsnok úr s én tágra- 
meresztett szemmel, csodálkozva kapom a fejemet ide-oda. 
Milyen rend, milyen tisztaság, mennyi érdekes látni- és 
tanulnivaló.

— Nem á nagyközönségre gondoltunk először, hanem 
magunkra, ezért a próbafeldolgozás alkotja gyűjteményünk 
főrészét.

Sebtiben leírok néhány részletet:
Bi. Pi. 12 pontja a. cserkészetről, cs.-törvények leírás

ban, képeken, levelezőlapokon, fogadalmunk, a cserkész
induló, a Himnusz, Szózat, Hiszekegy ízlésesen elkészített 
színes képe, az őrs és raj gyakorlatai képeken, gipsz- és 
agyagalakokkal, színes kötéldarabokkal elkészített csomók, 
ügyes csomagolás, kisméretben, természethű kidolgozás
ban, kézügyességi tárgyak, szabályos ruházat képeken, 
szobrokon, 1000 jótettal kálóm felsorolása (köztük névtele
nül a csapat 1—2 kiemelkedőbb jótette), Bácsalmás kör
nyékének történeti, földrajzi, néprajzi, természeti neveze
tességei eredetiben fényképeken, emlősök, madarak 
agyagba léptetett eredeti lábnyomai, kitömött madarak, 
konyhakerti vélemények, naptávíró, morze-, code-táblák, 
falevelek gipsz- és agyagmintái, fröcskölt lenyomatai, cser
késztávírók, tűzhelyminták, céllövészet segédletei, távbe
szélők, rövihullámú adó-vevőállomások, csapat története 
fényképekkel, emléklapokkal (még Tomori Pálról is sikerült
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képet, címerrajzot szerezniük) hazai, külföldi cserkész- 
irodalom, gázvédelem irodalma és tárgyai, címereink tör
ténete, térképjelek, dombomyomatok . . . stb., stb.

De hisz kár folytatni a felsorolást, mert kimerítő anya
got, képet adni erről az óriási anyagról lehetetlen (a riport- 
ukázban meghatározott sorkeret is erősen korlátoz).

Hogy tovább folytassam, a cserkészpróba anyaga mel
len á ,,különpröba remekek" is jelentős mennyiséget és 
emelkedett színvonalat jelentenek. Elárulta ugyanis a pa
rancsnok nr, hogy a csapatnál minden különjpróba alap- 
teltétele egy-egy kijelölt, remekbe készült cserkészkézi
munka.

Ezeken kívül itt található az az ezerkötetes cserkész
könyvtár, amely állandó használatnak s nagy közkedvelt
ségnek örvend.

Ámulatból bámulatba esve szívtam, szürcsölgettem, 
tágra nyílt szemekkel a leleménynek, a fáradhatatlan ön- 
feláldozásnak, munka kedvnek, a gyönyörűségnek ezt a méz- 
édes nektárját. Pedig a java még csak ezután következett.

Csoiika-Bácska pionírjei
—- Példát adó úttörők ezek a munkásfiúk. Megcsonkí

to tt  Bácska-vídéknek nem volt egyetlen közgyűjteménye
sem. A Délvidéki Cserkészmúzeumot ezért kibővítettük 
más osztályokkal is — terelte a szót parancsnok iir a mú
zeumnak igen értékes gyüjteménycsoportjaira.

1 alán történelmivel? — Sajnos, nem, mert az 
anyag- és emlékgyűjtés a hajdani török dúlás miatt csak 
szűk keretek között mozoghat (a csapat azért csak a köz
ség történetét igyekszik összeállítani).

77 Népművészetivei? A csapat remek, magyaros őrsi 
szobái, faragott táborépítmények, kapuk, kerítés és sátor- 
oszlopt'ők, nagyhírű, egy darabból faragott fa-lánekerítése 
(régi magyar pásztormunka) már a külföld előtt is becsü
letet szereztek a magyar népművészetnek.

Az új osztályok; természetrajzi (Bács megye föld- 
mii velői), technikai (ásvány talaj”, márvány- és kőzetgyüj- 
temény), levélgyüjlemény, kitömött madárgyüjlemény,' ro
var-, lepke-, selyemhernyógyüjtemény, méhtenyésztés, 
gabonafélék és magok, gyógynövények, festékanyagok, ős
lénytani osztály, bőrgyártás, zománcedénykészítés stb., stb.

Cscneselós-mumimaíapítás ?
A fiúk bizonyosan cserélgettek, csencseltek a gödöllői 

Jamboreen, hogy ilyen szép anyag gyűlt, össze?
_ — Csencseléssel legfeljebb csak zsibvásárt lehet alapi

ja™; de,.nem múzeumot. Mi Gödöllőn elsősorban barátokat 
gyűjtöttünk. A Jamboree előtt nemcsak nyelvtanfolyamokat 
(ötfélét is) rendeztünk, hanem 1000 drh. népművészeti fa- 
faragványt (tollszárat, papir vágókést, fokost stb.) is készí

tettünk. A faragványokat azután elajándékozgaltuk, úgy
hogy most Japántól Amerikáig, Finnországtól Egyiptomig 
sok-sok cserkészotthonban ott díszelegnek, igen sokszor —- 
tudomásunk szerint —• a főfalakon.

A gyűjtés java a Jamboree után kezdődött. A fiúk 
mintegy 30 országgal leveleztek (pl. egyik külföldi levele
zőnk egy óceánjáró orvosai) s miután a Szövetség igazolta 
a múzeumot és megengedte a külföldi cserét, a posta alig 
győzte szállítani a cserecsomagokat.

Kis apróságok — nagy értékek, a ceyloni zebufogai
tól az indiai rizsszaImafo»ásig

A múzeum legértékesebb része a cserkésznemzetek 
eredeti lobogógyüjleménye. Ezek között van pl. egy dán 
csapatnak első selyemlobogója. Ugyancsak a dánoktól kap
tuk jazt a szattyánbőrre festett magyar üdvözlő beszédet is, 
rnelv egyike legféltettebb kincseinknek.

De van itt számtalan érdekesség is! Szingaléz nap
tár, nyakkendő- és nyakkendőgyűrűsorozat, angol totem- 
gyűjtemény, francia cserkészrőzsafűzér, amerikai tengerész- 
kés, híres ír tölgyfaragás, spanyol parafazsebkendő, len
gyel kerámiák, japán kézimunkák, indiai szalmafoná
sok stb.

Egyedülálló muzeális ritkaság ezeken kívül a gödöl
lői Jamboree táborkapuinak és építményeinek teljes fény
képsorozata.

Miért jelent értéket a múzeum ?
— Cserkészmúzeumunknak az a jelentősége — mondja 

lelkesen a parancsnok úr, — hogy nem porosodó fészke a 
tegnapnak, hanem lüktető, friss elevensége a mának. Az 
anyagot állandóan frissítjük, bővítjük, rendezzük. Nem 
befejezésre, lezárásra törekszünk, hanem állandó tovább
építésre s ami a legfontosabb, nem a gyűjtésért, H gyűjte
ményért van a fiú, hanem a fiúért a múzeum. Ez lelkesíti, 
buzdítja, tanítja őket.

_ A parancsnok úr még egyet-mást mesélt a gyönyörű 
őrsi sarkokról, az otthonról, csapatéletről, . .

Az idő sürgetett. A vonat nem vár senkire... Hálás 
köszönetét mondva a parancsnok úr felvilágosításaiért, 
nyargaltam ki az állomásra.

Szinte fájt elszakadnom attól a sok szép látnivalótól. 
Élmény volt a „Délvidéki Cserkészmúzeum“ megtekintése, 
Olyan élmény, amelyet át kellene élnie mindenkinek.

Rajta fiák, az 579-esek bírt karokkal várnak titeket!... 
Ha leutaztok, megbizonyosodtok, hogy nemcsak „zsongás" 
van a falun, hanem van igazi élet és igazi cserkész jó
munka. is.



Ö csi C ím e rt R a jz o l.
„Jó, hogy jössz, Sunyi” — kurjantotta Öcsi belépő 

unokabátyja felé. — „Te biztosan tudsz rajtam segíteni” .
„Az a kérdés, miről van szó ?” szerénykedett a meg- 

szóllított, de már Öcsi el is kapta a kabátujját és húzta 
az asztal felé.

„Nézd, Feri azt mondta, tanuljuk meg a kisdiáért 
lerajzolni. A következő összejövetelen versenyt rendez belőle, 
s aki a legjobb rajzot csinálja 10 perc alatt, annak adja 
először oda elolvasni az „Erdőlakókat” , pedig az csuda 
érdekes könyv” .

„No és mit mondott, hogy tanuljátok meg a lerajzo
lást ?”

„Azt mondta, hogy ő úgy tanulta meg, hogy átlátszó 
papírt tett a képre s addig és annyiszor kopírozta, amíg 
aztán minta nélkül is le tudta rajzolni” .

„Nem rossz, de elég szolgai módszer” — szólt gondol
kozva Sunyi, míg jobbkeze mutatóujja már vonalakat, 
húzott valami láthatatlan papírra.

Öcsi szó nélkül papírt, ceruzát tolt elébe, de Sanyi 
elhárító mozdulatot tett. Van nálam ceruza is, papír is. 
Erre majd te rajzold, amit a magamén mutatok.

Letelepedtek az asztalhoz és öcsi kíváncsian leste a 
történendőket.

„Először rajzoljunk egy négyzetet. Az alsó vonalat 
húzzuk utoljára, azzal szabályozzuk, hogy tényleg négy
zetet zárjunk be. Meg halványabban is húzzuk, mert ez 
csak segédvonal” .

Öcsi buzgón körmölt bátyja után.
„No, most merőlegesen ketté osztjuk a négyzetet s 

ezt a felső vonalat a négyzeten túl annyival meghosszab
bítjuk, mint a négyzet fele. Ide lekanyarítjuk a két merő
leges oldalvonalat s kész az arányos címerpajzs.”

„Mi kerül jobb felébe ?”
„Nyolc pólya” , vágta rá öcsi „és persze az a jobb 

fele, ami a mellemre képzelt címeren jobbról esik” .
„Helyes. És hogy osztom a középvonalat nyolc felé ?”
„Először felét veszem. Aztán a felének a felét, s ismét 

a felét mindegyik negyednek” .
Míg beszélt, mindketten meg is csinálták a felosztást. 

Most újból Sunyi 
vette át a vezetést.

„A bal mezőbe 
először a halvány 
négyzetvonal magas
ságában a három 
halmot rajzoljuk 
meg, csak arra vi
gyázz, hogy a kö
zépső tényleg a közé
pen legyen s kicsit 
magasabbra dudo- 
rodjék” .

„Eddig csak 
megvolnánk” , böl- 
cselkedett Öcsi, „de 
most jön a neheze, 
a kereszt, meg az 
az ötágú nemesi ko
rona” .

„Hát az se ördög- 
ség, a keresztnél v i
gyázni kell a szim
metriára, vagyis, 
hogy jobbra, balra 
az ágak egy formák

legyenek, a koronát pedig leegyszerűsítjük. Kezdjük 
a kereszt szárával. Húzzunk a középső halomtól egész fel 
a felső vonalig két párhuzamos vonalat. Azért húzzuk végig, 
mert így fent meglátjuk, hogy tényleg pontosan a középen 
vagyunk-e. A vízszintes ágakat úgy helyezzük el, hogy 
második, illetve negyedik pólya magasságában legyenek. 
Halványabban rajzolj — Öcsi, — mert a túlnyúló részek
nek csak a vázolást kell segíteniük, a kidolgozásnál ki
radírozzuk azokat. Mindjárt meg is szabjuk egy-egy víz
szintes vonással, milyen hosszúak legyenek a szárak. Ezek 
a kis vonalak áthaladnak a keresztet vázoló vonalakon 
s apró, háromszögforma toldásokkal talpas keresztet 
alakítanak ki a rajzon” .

„Hopp, az alsó ágaknak hosszúbbaknak kell lenni 
— kapott észbe Öcsi, — de még idejében".

„A koronát a középső halomra tesszük fel, mintha 
az valami koponya lenne. Először egy trapézt vázolunk, 
azt felezzük, így mind a három főága a koronának helyére 
kerül. Közbe-közbe a kisebb ágakat is oda biggyesztjük — 
szintén leegyszerűsítve” .

„Kész 1” újjongott öcsi.
„Hohó, most eltüntetjük egy jó radírral a vázoló 

vonalakat s ami marad, tisztán meghúzzuk” , szólt a 
mester.

„Olyan szép, hogy ki lehetne festeni 1” lelkendezett 
a tanítvány.

„Lehetni éppen lehet, de nem muszáj. A heraldika, 
vagyis a címertan a színeket, ahol másként nem lehet, 
vonalkázással jelöli. Függőleges a piros — vérzivatarról 
megtarthatod, vízszintes kék, a víz színe. Balról jobbra 
zöld, jobbról balra bíbor. A bíbor szón ékezet is van s 
ezt jobbról balra húzzuk — így lehet megjegyezni. A fekete 
rácsozás — sötét börtön rácsa, a fehér ezüst, a pontozott 
arany — aranypor. Több színt a heraldika lehetőleg nem 
használ, barnát pl csak ott, ahol az természetes színe 
valaminek (állat, haj). De ha éppen festett címert akarsz 
csinálni, hát azt csak helyeselhetem, de akkor végy erősebb 
papírt s tanuld meg a koronát is pontosabban megrajzolni. 
Várj — majd mindjárt külön megmutatom. A trapéz

alatt egy keskeny 
téglalappal jelöljük 
a korona összefog
laló részét, amiből 
az ágak kinőnek. 
A főágak végét man
dulaalakúra formál
juk, sőt tovább is 
tagolhatjuk. A két 
kis ágra csak egy- 
egy gömböt teszünk. 
Sőt, magát az alsó 
peremet is tagoz
hatjuk két szélén 
egy-egy vékonyabb 
vonallal és kész a 
nemesi korona. De 
ezt csak mellesleg 
mondtam, ha az egy
szerű címerrajzolást 
csak egy kicsit is 
gyakorolod, biztosan 
a tiéd lesz a lega
rányosabb rajz a 
versenyben.

Jó m unkát!
Tóth Sándor.
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Caldeirao do Inftemo közelében úszkáltunk csónak
jainkkal, egy meglehetősen lármás erdő mentében. Ezt a 
helyet nem hiába hívják a Pokol kemencéjének, rettentő 
hőséget állottunk ki a ponyvák alatt. Egyszerre megszólalt 
Cook. aki már jóideje figyelte a partot.

~~ Y°u see ■ ■ - nézzen amoda. . .  ott elől valami mozog.
Átvettem kezéből a triódért és a jelzett irányba fordí

tottam. Nem láttam semmit. Egy földnyelv felé haladtunk, 
amely mélyen benyúlt a Madeirába.

Még most sem láttam semmit.
Egyszerre azt láttam, hogy megmozdult egy fa. Olyan

formán, mintha valaki a gyökerénél fogva többször meg* 
fordította volna saját tengelye körül.

Kígyói
De ekkora kígyót még nem láttam. Széles emberderék 

vastagságú volt.
őt méternyire tőle megálltunk csónakunkkal és néztük 

a szörnyet. Most már a fejét is láttuk. Akkora volt, mint egy 
borjúé. Valószínűleg ö is megláthatott bennünket, mert újra 
■kúszni kezdett a százméteres jacarandá-ra.

El is tűnt volna a hozzá méltó fán, azonban ekkor az 
történt, hogy a súlyos test alatt letört egy gally. Ekkor az 
egész kígyótestnek jó negyedrésze leesett a fáról a leve
gőbe. A test többi része azonban erősen tartott. Az óriás, 
ronda fej a nyakkal s a törzs egy részével ott lengett a 
levegőben.

Lövés dörrent a hátam mögött. A kígyó fejét meglökte 
valami és egyúttal le is szakította. Cook lőtt.

A boa vonaglott. Undorító volt ez a csapkodás. Vére 
szertefröcskölt és elérte a csónak oldalát, noha quarani 
legényeink azonnal hátrafelé eveztek. Végre úgy maradt 
lógva, mint valami óriási tarka, fonott ostor, amit egy fán 
felejtettek, . .

Aztán egyszerre az egész test csúszni kezdett. A fej cafa- 
tos részlete már elérte a vizet és eltűnt benne. Utána csú
szott a szertelen, vastag test. Eltűnt belőle a szörnyű tartó
szorító erő, amellyel falakat lehetett volna bedönteni. Kaa 
volt ő, amint kibújt a Dzsungel könyvéből!

Estefelé elmaradt az őserdő, a part köves, sziklás lett. 
Ekkor hallottuk eleinte szúnyogdöngésszerűen, azt a saját
ságos hangot, amely a vízesést jellemzi.

Közeledtünk a Theotoniá-hm.
Egy szalmakalapos ember-ugrált a parton és integetett.
— Mit akar ez? — kérdeztem meg Viriathtól, mikor a 

„Zsolt:“-tal mellénk ért.
Viriath átordított az emberhez. Az visszaordítozott.
— Talán orvosságot kér? . . .
— Nem. Nem értem egészen. Azt akarja, hogy ne men

jünk erre.
— Miért? Kérdezd meg tőle.
Mindnyájan füleltünk. Az ember ordított.
— Azt mondja, hogy belefúlunk a folyamba és hogy 

menjünk ki a partra.

— Lőjj rá, Csoki!
Csoki felugróit és puska után nyúlt. Próbára akartuk 

tenni, ért-e a lövéshez, mert a felvételnél erősen köpte a 
markát. Cook keresztelte el Csoki névre, mert a legsötétebb 
bőrű volt valamennyi között. Csoki =  csokoládé.

Csoki lőtt. Nem talált. Újra lőtt. Ezúttal sem talált. 
A kígyó vígan úszott tovább, most már élénkebb iram

ban a túlsó part felé.
— Nem fogja a golyó senhores. . .  elsíklik a bőrén! — 

bölcselkedett Viriath.
— Ilyen marhaságokat akarsz nekünk beadni?
Ameddig lehetett, utána néztem. Soha nem láttam még

hasonló rettentő állatot. Eszembe jutott Kaa fürdése 
Rudyard Kipling Dzsungel-könyvében. Később a londoni 
állatkertben takaró alatt fedeztem fel a párját, undok, vén 
bestia volt ez is. Az volt alá ja írva: boa constrictor! Ez 
hasonlított a Madeirán látotthoz, azonban színei fakók és 
halványak voltak.

Cook szentül állította, hogy boa volt. Én azonban 
ikicsinylettem mégis, mert harmincméteres boákról tanul
tam és olvastam. Igaz, ahogy az állat a vízen gyűrű
zött, nehéz volt a valódi nagyságát megállapítani. Feje 
akkora volt, mint egy közepes nagyságú kutya feje.

Vad és hangos erdők mellett úsztunk el. Másutt az 
•erdők csöndesek és hallgatagok voltak. Ennek az a magya
rázata, hogy erre sok a gyümölcstermő fa, melyet az állatok 
szeretnek. A madaraknak számtalan fajtája sivftott, kráko- 
:gott, rikácsolt, fütyült élesen, tompán ümmögetett a fákon. 
Az egyik táborozáskor csúnya erdei lárma költött fel ben
nünket. Majmok vívták éjszakai harcukat egy kígyóval.

Itt már „kiplingi" minden.
A spanyolok szeretnek nagyokat mondani. Viriath is 

valami nagyot mondott akkor, mikor azt állította, hogy az 
•óriáskígyót nem fogja a golyó. Később bebizonyult az ellen
kezője.

21



kezdett. Akárhogy figyeltem, spanyol hangzású beszédéből 
egy kukkot sem értettem.

Mikor már nagyon hangos kezdett lenni, Cook a fejé
nek emelte a puskát. Ettől kezdve elcsöndfesedett és hallga
tagon kullogott utánunk, noha nem hívtuk. Miután azonban 
fegyvert nem láttunk nála, hagytuk, hadd jöjjön.

A vízesés szépsége most nem érdekelt minket Azon a 
helyen, ahol álltunk, húsz méter volt az esése. Az se mere
deken, hanem szikláról-sziklára. Ezek a kövek azonban jó 
mélyen benn voltak az árban, mert a víz fölöttük széles, 
lágy ível alkotott, úgyhogy csónakot, esetleg terhelés mel
len". ..

— Hello. . .  — kiáltott Cook.
— Mi az, sir?
-— Itt lövöldöznek.
— Honnan tudja?
— Nézzen, ide!
Lábszárából egy nyílvessző vége állt ki.

Megrémültem.
— Eltalál

ták! . . .
— Engem 

nem. Csak a csiz
mát!

A következő 
pillanatban már 
nem beszéltünk, 
mert mindketten 
hasra feküdtünk. 
Egv bokor volt a 
kanyar mögött. 
Onnan jöhetett a 
nyíl.

Odalőttünk. 
Kiáltás jelez

te, hogy találtunk.
— Sir. . . sza

ladjunk csak oda!
— Hová? Á 

vízbe? Nem látja, 
hogy . . .

— Nem . . . 
a szemüvegem ho
mályos!

— Hol van az 
inhacoré ?

Az inhacoré 
eltűnt.

— Vissza! 
Futva érkez

tünk sissza a csó
nakokhoz. Embe

reink hallották a lövéseket és Yiriath már indulni akart 
a magaslatra, hogy segítségül legyen.

— Visszarakodni!
Szerencsére csak egy pár hátizsákot raktak ki. Azokat 

gyorsan visszadobattuk.
— Figyeljenek ide, senores — szóltam. — Megkísérel

jük, hogy átjussunk a vízesésen. Ezen az oldalon le lehet 
ereszkedni és . . .

Sssssűűü . . .  sssűűű . . . nyilak százai röpködve süvöl
töttek ki az előttünk levő bokrokból, ahol az inhacorét elő
ször megpillantottak. Én buta! Mingyárt ki kellett volna 
kutatni azokat a bokrokat. Most köröskörül ellenség!

Felemeltem a puskát. Abban a pillanatban megszűnt a 
lövöldözés. Gyáva kutyák.!

— Gyorsan be! Ellökni a csónakot!
A vízen lebegtünk. Egy nyíl köztem és az angol között 

süvített el. Egy nyíl az ülésbe vágódott bele, kettétört és 
tollas vége leverte fejemről a kalapot. . .

Most egy úgynevezett „holt tér“ felé tartottunk, ahol 
nem érhettek a lövések. Igaz, hogy viszont mi sem lő
hettünk.

(Folytatjuk)



LÉGOLTALMI JÁTÉK
Szerkesztették : Balta Dezső és Ráczkevy 

Eötvös Sándor cserkésztisztek 
A Magyar Cserkész karácsonyt számához 
— ajándékképpen — mellékelt Légoltalmi 
já ték  (Légoltalmi dominó) erős kartonra 

nyomtatva külön is kapható.

Á ra  — játékszabállyal együtt —
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(Postabélyegben is beküldhető)

Magyar Cserkész kiadóhivatala
Budapest, V, Nagy Sándor u. 6

H Í R E K
A Vili. kér. irodalmi ünnepe és közgyűlése.

Február 28-án tartotta meg a Vili. kerület 
•évi közgyűlését, A közgyűlésen a Cserkész- 
szövetség központja részéről megjelentek 
Papp Antal orsz. elnök, vitéz Farkas Ferenc, 
vitéz Selkey Oszkár és vitéz Faragó Ede 
orsz. cserkészvezetőtiszt. A cserkészirodalmi 
ünnepélyen a helybeli csapatok és szépszámú 
érdeklődő közönség jelent meg. Fájl Fáy 
István főispán, kér. elnök megnyitójában 
méltatta a könyvhét jelentőségét. Joős Fe
renc a cserkészirodalom múltjáról és jelené
ről írt tanulmányát olvasta fel. Vitéz Faragó 
Ede orsz. társelnök a történeti táborok je
lentőségét ismertette. — Az irodalmi ünne
pélyt követte a közgyűlés. Az érdeklődő 
közönség élén ott láttuk Kiss Endre dr, pol
gármestert, Nyúl Tóth Pál dr. h. polgármes
tert. Faji Fá.v István főispán, kerületi elnök 
örömmel emlékezett meg a magyar cserké
szet jubileumáról, és arról, hogy a 28 év alatt 
milyen jelentékeny társadalmi tényezővé 
emelkedett a cserkészmozgalom. — Mátis 
Kálmán kér. főtitkár a kerület életéről szá
molt be. A kerülethez 54 csoport tartozik, 
276 őrssel, 2300 taggal. Az öregcserkészeik 
száma 145, a kiscserkészeké 216. — Molnár 
Sándor kér. vezetőtiszt a csapatok életéről 
adott tájékoztatót. A közgyűlés keretében 
adta át Papp Antal orsz. elnök Schaffer 
Géza 885-ös eserkésztisztnek életmentésnél 
nyújtott első segélye elismeréseképpen a fő
cserkész úr elismerő sorait. — A kér. szemle- 
nap lövészvándordíját, egy díszes fakupát 
fáji Fáy István főispán, kér. elnök adta át a 
lövészverseny győztesének, a 118-as „Tú
rán" cserkészcsapatnak. — Papp Antal orsz. 
-elnök elismeréssel emlékezett meg arról az 
erkölcsiekben és anyagiakban gazdag mun
kásságról, amit a kerület kifejt.

Magyar rajzokat kérnek Japánból. Érdekes 
levelet kapott a Cserkész Eszperantó Kör 
vezetője Otaru japán városból. Az ifjúság 
közötti kapcsolatok megerősítése érdekében, 
japán gyermekek rajzait és festményeit küld
ték el és cserébe magyar gyermekek rajzait 
kérik, mert a rajz, a képek kifejezik a gon
dolatokat és általuk legjobban megértheti 
egymást az ifjúság, bármilyen távol is él 

'egymástól. A képeket nagy kiállításon fog
ják bemutatni. Kérjük azokat, akiknek van
nak felesleges képeik (7—15 éves korúak), 
küldjék azt be a Cserkész Eszperantó Körnek, 
Budapest, V., Nagy Sándor-utca 6., a hát
lapján megjelölve az életkort és az iskolát.
A képek tárgyát mindenki szabadon választ
hatja. Készíthet valaki képet külön a japánok 
.számára is.

Cserkész eszperantó hírek. A Magyar Cser
készszövetség eszperantó gyakorló köre közli 
egy _ külföldi leveléből a következő érdekes 
történetet: E,gy afrikai misszionáriustól egy 
húszéves néger tanító eszperantó könyvet 
kért. A misszionárius adott neki egy kis tan
könyve^ és az Uj Testamentum eszperantó 
fordítását, melyből a néger teljesen egyedül 
annyira megtanulta a nyelvet, hogy most 
már eszperantó nyelven kért a misszionárius
európai levelezőt. Ez időközben meg is tör-

1 télit. Afrika azon a vidékén, ez az első néger, 
j .aki megtanult eszperantóul. A cserkész-körnek 
|  már korábban is volt egy -néger cserkészt iszt 

levelezője.
Az Eszperantó Cserkészkor ismételten kéri, 

hogy a jamboreea résztvevő, eszperantóul 
tudó cserkészeik közöljék címükéi a körrel 
(V„ NagySándor-utca 6.).

Az Eszperantó Cserkészkor március 2-i 
gyűlésén elfogadták a győri, pécsi, salgótar
jáni és újpesti fiókkörök, csatlakozását, sze
retettel üdvözölve azok tagjait.

A magyar történelmi táborokról kiküldött 
eszperantónyelvű ismertető cikkek finn nyel
ven egy finn ifjúsági lapban és lengyel nyel
ven, a Skaut című lengyel cserkészlapban 
jelentek meg.

Legutóbb indokínai cserkészek kértek a 
körtől eszperantónyelvü levelezőt. F.zek cí
meit már kiadtuk. Most különösen holland 
cserkészek keresnek levelezőket.

A Ciszterci Rend felvételi pályázatot hir
det. Felvételre jelentkezhetnek olyan VIII. 
osztálybeli, rom. kát. tanulók, akik tanul
mányaikat jeles vagy legalább jó eredmény- 
nyei végezték, erkölcsi viseletűk példás, a 
szerzetestanári pályára hivatási éreznek 
magukban s a pályához megkívánt, erős, 
egészséges testi szervezettel bírnak. A pá
lyázók felvételi folyamodványukat Zírcre 
(Veszprém m.) lehetőleg a helybeli igazgató
ság útján folyó évi április hó 15-ig terjesz- 
szé-k be. A folyamodványohoz melléklendő:
1. a keresztlevél, 2. a bérmálási bizonyít
vány, 8. a Tanulmányi Értesítő vagy hiteles 
másolata, 4. orvosi bizonyítvány a pályázó 
egészségi állapotáról.

A IV. cserkészkerület 1937. évi április hó 
4-én Veszprémben, a piarista gimnázium 
dísztermében tartja rendes évi közgyűlését 
alábbi tárgysorozattal. 1. Elnöki megnyitó.
2. Beszámoló az elmúlt időszakról. 3. A kér. 
főpénztáros jelentése és a zárszámadás be
mutatása. 4. Az 1937. évi költségvetés elő
terjesztése. 5. A számvizsgáló bizottság je
lentése. 6. Választások. 7. Indítványok.

ŐRSVEZETŐI TÁBOR
A 16, orsz. Őrsvezetői Táborra jelentke

zettek közül a _tábor befogadó képességének 
megfelelő létszámot felvette a táborparancs
nokság. Az értesítéseket a csapatparancsnok
ság címére küldte meg a szövetség.

A táborra felvettek jelentkezése. A tábor 
résztvevőinek március 20-án, szombaton d. 
u. 3 óráig kell a Hárshegyi Cserkészparkban 
jelemkezmök.

Őrsvezetői tábori emlékjeívény. Az őrs
vezetői tábor résztvevői a szokásos hársfa
leveles, 1937. évszámma! ellátott tábori em
lékjelvényt kapják meg. Ez a jelvény 1938 
december 31-ig viselhető a cserkészruhán a 
bal ingzseb felett.

CSERKÉSZJÁTÉK
Országos cserkészjáték kiképzést tart 

pünkösd ünnepén a Cserkészszövetség. A 
cserkészjáték kiképzésre őrsvezetők jelent
kezhetnek. A játék résztvevőinek utazási és 
ellátási költségét a Cserkészszövetség fe
dezi.  ̂ A jelentkezés részletes tudnivalóit 
megkérdezheted a parancsnok úrtól. (Már
cius 1-i szövetségi (zöld) körlevélben jelent 
meg.)

CÉLLÖVÖVERSENY
Országos cserkészcéllövö versenyt rendez 

Budapesten a Cserkészszövetség. A versenyen 
külön korcsoportokban indulnak a cserké
szek, roverek, öregcserkészek és tisztek. A 
verseny időpontja: május 9. A részletes 
versenykiírást február hó folyamán minden 
csapat megkapta. Ha a versenyen részt sze
reinél venni, a feltételekről érdeklődj a pa
rancsnok úrnál.

TANFOLYAMOK
A Hárshegyi Cserkészparkban a tavasz fo

lyamán, húsvét után, ismét megkezdődnek a 
szokásos tavaszi oktatótanfolyanipk. Részié

ül magyar bélyegek kerülnek forgalomba,, 
amelyek a májusi nemzetközi vásár minél 
szélesebb körű hírverését szolgálják. A 2 
filléres narancssárga, a 6 filléres világos 
zöld, a 10 filléres sötétzöld, a 20 filléres 
piros, a 32 filléres ibolya, a 40 filléres kék 
színű. Az új bélyegek minden nagyobb pos
tahivatalban kaphatók s az év végéig lehet 
azokat levelek bérmentesítésére felhasználni.

Stempli Muki
A tatabányai 463, sz. „Szerencse fel" 

cscs, nagysikerű filmdélutánt rendezett. A 
lengyel cserkészek életéről szóló „Légy ré
sen" című filmet mutatták be.

tes kiképzési programot legközelebb közöl
jük. Most csak felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a nyilazást, jeladást (fonikás készülék
kel is!) csomózást gázálarc gyakorlatokat, 
térképismeretet fogják oktatni.

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT 
Hogyan lehet külföldi folyóiratot megren

delni? — Bármelyik külföldi folyóiratot meg
lehet rendelni minden budapesti vagy vidéki 
nagyobb könyvkereskedésben.

CSERKÉSZFOLYÓ1RAT 
Szeretném megrendelni a francia katolikus 

cserkészek folyóiratát. — A francia katolikus 
cserkészszövetség lapja, a „Scout". A kiadó- 
hivatal címe: fióter rue St. Bid-ier, Paris, 
XVI«. folyóirat megjelenik havonta két
szer. Előfizetési díja Magyarországra évi 
30 frank.

LEVELEZÉS 
Külfölddel levelező.
Bármelyik külföldi cserkészszövetséggel 

csak a szolgálati út betartásával, Külügyi 
Hivatalunkon át (Budapest. V, Nagy Sándor- 
utca 6.) szabad levelezni a magános cser
késznek (cserkészvezetőnek) és a csapatpa
rancsnokságoknak egyaránt. Külföldi szövet
ségek címét éppen ezért nem adjuk ki.

LÁTÓHATÁR
Milyen messze lehet látni? —- A látó

távolság a föld gömbölyűs-égétől és a levegő 
tisztaságától függ. Magas hegycsúcsok kö
zött sikerült 400 kilométeres látási rekordot 
felállítani. A kísérletezésnek érdekes ered
ménye az a megállapítás volt, hogy ,a kü
lönböző színek, különböző távolságról lát
hatók. Amíg a rehér szín 400 kilométerre 
látszik, -addig a kék 150, a zöld 220, a 
sárga 250 s a piros 350 kilométerre volt 
látható. Ez a körülmény érdekesen ma
gyarázza, miért használják jeladáshoz a 
fehér zászlón kívül leggyakrabban a piros 
és a sárga színűeket.

Ml ÉRDEKEL?



REJTVÉNYEK
Rovatvezető a budapesti 223. sz. P. L. Sz. 
csapat. A megfejtéseket a következő címre 
küldd: „Magyar Cserkész rejtvénye", Buda
pest, V., Nagy Sándor-utca 6. Budapestiek 
személyesen is behozhatják a Cserkészházba. 

Megfejtési határidő: április 1.

I. A  szabadságharc költeményei
Néhány szabadságharc korabeli köiíemény- 

bf'! vetítik  idézeteké, állapítsátok meg a 
versek c.meit és hogy k: a szerző.; ik 

(Megfejtésért 5—5 pont.)

Vízszintes sorok s
1. Sik Sándor híres versének első sora. 13. 

Ilyen Írás is van. 14. Latin isten. 15. Rész. 
16. Kötőszó. 17. Tibeti állat. 19. Fém. 21. 
Kettős hangzó. 22. Könyv része. 24. Kincseiről 
híres király. 27. Hím. 28. Német prepozíció. 
30. Végén ó-val magyar szobrász. 31. Olasz 
Igen. 32. Elölről is, hátulról is középig német 
angolna. (Elölről íölös ékezetekkel.) 35. Folyó 
nap. 36. Visszafelé : témalkatrész bútorokon. 
38. Görög betű (fonetikusan). 40. A bíró élete 
•párja. 41. Cicero szája. 42. Visszafelé: Staud 
Károly híres komikus színészi neve. (Petőfi 
versel is irt: róla.) 43. N-végű szókhoz járuló 
hasonult rag. 44. Ékszer. 46. Fürge. 48. Gazdag 
ember (ékezettel). 49. Nem régi. 51. Lóverseny 
névelővel. 52. Latin előszó, kereskedelmi ki
fejezés Is. 53. Nyelvtani kifejezés névelővel. 
Visszafelé: híres nádor. 55. Gentleman. 56. 
Csőcselék idegen nyelven. 58. A rádióban 
„tanácsadó” nő. 60. „Mafla” közepe. 62. Kocka

névmás. '10. Vissza: Folytonossági hiány a 
bőrön. 45. Főzelékfajta névelővel. 47. Ártér
be n van. 49. Visszafelé: Az üzletek tartalma, 
50. Lengyel keresztnév. 53. Boxmérközés helye 
(névelővel). 54. Gyurka. 57. Események elő
idézői. 58. Latin hoz, hez. 59. Ige is, nemzet is. 
61.100 fokos viz teszi. 63. Földműves szerszáma. 
65. Nem ott. 68. Visszafelé : Vallás rövidítése. 
70. S-sel angol igenlés. 71. Olasz névelő. 72. Ak,

J tilalmazottak:
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Nyolcéves harc a tiszta íérflúságért. A
pestszentlőrinci 947. sz. I. Rákóczy György 
■cscs. tagjai a fenti címet adták kiállításuk
nak. Termet tölt meg a csapat életét mutató 
sok kép, beszámoló táblázat, kézügyességi 
munka. Feltűnik egy falusi parasztembernek 
a vízfestménye: a csapat 1935. évi lajosko- 
máromi táborát festette meg. 660 darab 
fénykép, rengeteg csencselt holmi, külföldi 
-cserkészujságok, külföldi levelezők levelei, 
ajándékai, otthondíszftések és még sok min- 
■den bizonyította a csapat tagjainak változa
tos cserkészéietét.

Meghívó. A Magyar Cserkészszövetség 
VI—VII. kerülete 1937 április 11-én d. e. fél 
11 órakor tartja évi rendes közgyűlését 
Szekszárdon, a vármegyeháza közgyűlési 
termében. A közgyűlésre a kerület csapatait, 
a  vármegyei intézőbizottságokat, a társkerü- 
leteket és az érdeklődőket szeretettel meg
hívja, a kerület elnöksége. Tárgysorozat: 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Főtisztviselők jelentése.
3. A főpénztáros jelentése és a zárszámadás 
bemutatása. 4. Az 1937. évi költségvetés 
előterjesztése. 5. A megüresedett tisztségek 
betöltése. 6. Indítványók. Az esetleges in
dítványokat a közgyűlés előtt 2 héttel kell 
benyújtani a kerület titkári hivatalához.

R. Géza, A leírt játékok dicséretes öntevékeny
ségre vallanak, de nem igen hinnők, hogy köve
tőkre találnál. Ha verseid technikája arányban 
állana a gondolatok szépségével, bizony nagy
szerű versek volnának. De igy még fejlesztenéd 
kell a tudásodat.

Ubé. Élvezettel olvastuk a csapatkiállitásrói 
Írott élvezetes híradásodat. Kár, hogy a M. Cs. 
hírrovatának kerete nem engedi meg a be
számoló közlését. — A „Nagytábori szívófej” 
érdekelne bennünket, ird le hogyan készíthető 
s hogyan működik. — Dudás Ottó, Vadász 
György : Közöld elmedet a szerkesztőséggel. — 
Többen: Március elsejei számunk technikai 
okokból késett. — Deutseh István s Versed 
ügyes, azonban még helyesírási hibák,is vannak 
benne. Csak a sötét oldalát látod, a hősiesség, 
a haza és családvédelem nem kapott helyet. — 
Hegedűs Sándor: Szívesen közüljük, hogy a 
hollandiai jamboreere menőktől fényképeket 
szeretnél kapni. Azonban a fényképek árát 
meg kellene térítened az illetőknek. A M. Cs. 
majd közöl beszámolókat. — Rigó-Brs : Lelkes 
verselek nem érett a nyomdafestékre.

Hlbaigazilás. A legutóbbi „Takarékosság az 
egész vonalon" c. közleményben (III. tanulás) 
a 37. tanácsnál kellemetlen szedési hiba csúszott 
be. A helyes értelem : Kliometerthal Euer Urpokal 
=  a múzsák kezdőbetűit tartalmazó mnemo- 
technikai csoportosítás. — A XVIII. évi. 12-ik 
számában közölt „Istenhez” c. verset nem 
Fógel István, hanem Fógel Iván irta.

Üzen a rejtvény rovat
Kerekes Tibor, Gödöllő. A szoborpályázat 

2. megfejtésére 0, az 5-re négy pontot kap
tál. Csak rajta! — Péchy István, Kalocsa. 
Rejtvényelgondo-lásod a műveltség terjesz
tése szempontjából helyes. Azonban gondold 
csak el, olvasóink között e tekintetben milyen 
nagy különbség van!? Olyan rejtvényeket 
igyekszünk közölni, melyeket nem lexikon, 
hanem az ötletesség, megfigyelés és cser
késztudás alapján lehetne megfejteni. Egyéb- 
irányú véleményedet s a tárgyra vonatkozó 
tapasztalataid írd meg, soraid szeretettel 
várjuk. —- Kedves megfejtők! Ne kívánjátok 
tőlünk, hogy a kapott pontszámaitokat le
közöljük. Kivételeznünk nem lehet, pedig ha 
mindenki pontszámút közölnénk, az maga 
egy oldalt töltene be. A pontszámok és a 
helyes megfejtés egybevetésével magatok is 
ellenőrizhetitek az elért pontszámot. — Csa- 
pody István, Budapest. Versed sikerült, a 
„legjobbak után következik. Kár, hogy nem 
ügyeltél jobban a helyes szórendre. CsiszO'd 
az írásmódodat.



Ezzel a kérelemmel fordul a magyar állatvédelem hiva
talos szerve, a Magyar Cserkészszövetség Állatvédő Bízott 
sága minden jóérzéséi magyar emberhez!

Az állat jóban-rosszban egyaránt hű segítőtársa az 
embernek. Háborúban, békében legendás példáit láttuk a 
huszár pár ipák, a hadi- és házőrző kutyák önfeláldozó hű
ségének, gazdáik iránti szereidének és az igavonó állatok 
kitartó, hasznos munkájának, amellyel fagyban, napsütés
ben gazdáik javára robotoltak.

És mindezért oly keveset kémek cserébe: jó bánás
módot és szeretedet!

De ha a néma társaink iránti szereidet nem is tudjuk 
mindenki - szívébe 
belopni, van vala
mi,amit mindenki
től kérünk, sőt fenn
álló törvényeink 

alapján követelünk 
s ez: a kímélet!

Ha látunk 
agy onhűj szolt és
túlterhelt, éhségtől, 
szomjúságtól elcsi
gázott állatokat, 

amint gazdájuk 
embertelen módon, 
rúgásokkal, kegyet

len ostorozdssal 
igyekszik őket le
hetetlen erőkifej
tésre ösztönözni : 
ne forduljunk el 
közönyösen, hanem 

figyelmeztessük 
kínzóját az álla
tokkal való helyes 
bánásmódra —  s 
ha ebbeli fárado

zásunk eredménytelen maradna, úgy vegyük igénybe a kö
zeli rendőrőrszem segítségét is.

Ne terheljük túl igavonó állatainkat, mert a. túlfeszített 
munkától idő előtt elpusztulnak !

Meleg nyári napokon itassuk őket gyakran, télen pedig 
gondoskodjunk számukra száraz fekvőhelyről és alomról!

Ne hurcoljuk durván összekötözött, véres lábbal, fejjel 
lefelé lógatva a szárnyasokat, hanem lábaikat lazán, puha 
ronggyal megkötve, vigyük őket kézen vagy kosárban. Hosszú 
ilton, vasúton vagy kocsin történő szállításnál legyünk az 
állatok ketrecébe itatóedényt vagy időnként gondoskodjunk 
róla, hogy pár csepp vízzet elviselhetővé tegyük számukra az

utazás és a hőség 
gyötrelmeit.

Leöléskor ne 
kínozzuk a barom
fit, végezzünk vele 
gyorsan. Halakat 
ne pikkelyezzünk 
le és daraboljunk 
jel elevenen, ha
nem üssük le előbb 
a fejüket.

Házőrző ku
tyánkat árnyékba 
kössük, ne a forró 
napra és gondos
kodjunk számára 
bő vízről és éh
ségről. Ha erdőben 
járunk, kíméljük 
a madarak és ál
latok életét, fész
két, tanyáját. Ne 
zavarjuk szükség
telen, hangos ki
áltozással a ter
mészet életét!

Pisztrángozás óh! . avagy kifogjuk a rekordhalat

Pisztrángozni jaj be jó, fenn a begyeken,
A vadvizek lágy ölén ring a műlegyein 
Ha bekapja egy kis korcs, pompás jó falat 
Mert mi ezzel kifogtuk a rekordhalat.

A kis pisztráng tejfogú, no de ez nem kár 
Öreg fiú, mázsás szörny a fényképen már 
így fogják a halacskát a rekorderek 
Hogy a „Főnök” is így te tt ? szólni nem 

merek. Jsíkó.

* Innen kezdve állatvédő és kiscserkész közlemények. Az állatvédő részt, Fodor Árpád szerkeszti.26



Százéves az alkoholellenes 
küzdelem

Hercod dr. szerkesztő, a nemzetközi alko
holellenes iroda (Bureau) vezetője a svájci 
Lausanne-ból körlevelet adott ki, melyben a 
világ összes alkoholellenes egyesületeit fel
szólította e nemes küzdelem századik évének 
megünneplésére. Hazánk alkoholellenes egye
sületei is írásban és szóban ünnepélyes 
nyilatkozattal csatlakoztak ahhoz az érze
lemhez, melyben a világ összes küzdő antí- 
alkoholistái egyesültek. Bátran álltunk a 
többi bajtárs sorába, mert hiszen mi is ki
vettük, 36 évi munkával vettük ki ebből a 
küzdelemből a részünket. Lányi Márton dr. 
országgyűlési képyiselő, az Alkoholellenes 
Egyesületek Országos Ligájának ügyvivő el
nöke mondta az ünnepi beszédet és olvasta 
fel a nyilatkozatot és utána alkoholellenes 
és rokoncélú egyesületeink képviselői nyilat
koztak.

A megható ünnepségeit jelen voltak az 
igazságügyi minisztérium, a budapesti és 
vidéki főkapitányságok, a katonai közegész
ségügyi intézet, a fiatalkorúak felügyelő ható
ságának és az orvostársadalomnak képviselői 
is,, mert ez alkalommal általánosabb érdekű 
előadás is volt: Elek István dr. rendőr- 
íőorvos adta elő ,,Az alkoholizmus rendőr
orvosi megvilágítása1* című tanulmányát. 
Statisztikai adatokkal és megtörtént esetek
kel bizonyította, hogy a bűntényeket »lágy
részben az alkohol fogyasztása okozza. Ha
sonlóan érdekes és tanulságos előadása volt a 
minap ugyanott Ruszwurm Rezső dr. mentő
főorvosnak is. Ennek kapcsán Körmöczi Emil 
dr.-nak, a Mentőegyesületek igazgatójának 
kérelmére az alkoholellenes egyesületek hoz
zájárultak a Mentőegyesület mozgalmához, 
mely a bűn- és balesetekben a vérvizsgálat 
kötelezővé tételét célozza. Ezzel t. i. meg 
lehet állapítani, hogy mennyi alkoholt fo
gyasztottak az eset szereplői. Ezeket az 
előadóestéket állatvédelmi rovatunk szer
kesztője rendezi és minden alkalommal szí
vesen látja a cserkésztestvéreket Vili, Má
ria Terézia tér 15. sz. alatt. A legközelebbi 
előadás a fogyatékosokról március 18-án d. 
u. 6 óraikor lesz.

Április 30-ig be kell oltani veszettség el
len minden budapesti kutyát akkor is, ha 
tavaly már beoltották. Csak a 3 hónaposnál 
fiatalabbak mentesek a beoltás alól. Azokat 
a kutyákat, mélyek április 30-ika után jön
nek Budapestre, vagy később töltik be har
madik hónapjukat, azon időpont utáni 3 nap 
alatt kell beoltani. A hatósági állatorvos a 
háznál 3.10 pengőért és az esetleges útikölt
ség megtérítése mellett, a rendelőben 2.10 
pengőért köteles beoltani a kutyát; ha egy 
tulajdonosnak több kutyája van, a többiérí 
1.10 pengő jár. Más állatorvos oltási bizo
nyítványát a hatósági állatorvossal kell iga
zoltatni. Szegények kutyáit erre a célra kért 
szegénységi bizonyítvány alapján ingyen 
oltják be. Aki e rendelet ellen vét, annak 
kutyáját hatóságilag oltják be és 600 pengő 
pénzbüntetéssel, illetve 30 napi elzárással 
büntethető.

A kutyák oltását most már Kecskeméten 
és Pest megyének azokban a községeiben 
és megyei városaiban is elrendelték, ahol 
eddig nem volt kötelező. A földmlvelésügyi 
miniszter a teljes adag oltóanyag árát 90, 
a fél adag árát 50 fillérre szállftotta le.

Vadak védelme. Közöltük, hogy jószívű és 
okos vadász urak gondoskodtak hasznos 
vadjaink etetéséről a havas és jeges időszak 
nlatt. A földmlvelésügyi miniszter még ja
nuár hónapban utasította valamennyi tör
vényhatóság első tisztviselőjét {alispánokat 
•és polgármestereket), hogy a nagy havazá
sokra való tekintettel hívják fel sürgősen a 
vadászterületek tulajdonosait és bérlőit, hogy 
a  hasznos vadak élelemmel való ellátásáról 
megfelelően gondoskodjanak.

A Magyar Cserkészszövetség Állatvédelmi 
Főbizottsága február 22-én Ulbrieh Hugó el
nöklete alatt értekezletet tartott. A főbizott
ság a székesfőváros polgármesteri hivatalá
nak hozzájárulásával állatitatók felállítását 
tervezi és kéri az állatbarátokat, járuljanak 
hozzá e fontos állatvédelmi eszközök létesí
téséhez adományaikkal, hogy már az 1938-iki 
nagy évben láthassák az ide özönlő külföl
diek gondoskodásunk jeleit. A főbizottság 
kérte a székesfővárost, hogy külföldi min
tára traktorokkal segítse át a terhes szeke
reket a legnehezebb útvonalakon. Az ipar- 
ügyi minisztertől az állatok kezelőinek ké
pesítéshez kötését kértük, a földmlvelésügyi 
miniszterhez pedig a képesítés megszerzé
sére előkészítő rövid tanfolyam létesítéséért 
folyamodtunk; a vármegyei székhelyeken vol
nának e tanfolyamok. Felhívásunkra a rend
őriskola parancsnoksága közölte, hogy a 
tanfolyam anyagában minden benne van, 
amit a rendőröknek az állatvédelemről tud- 
niok kell. Kukuljevic József dr. ny. gazd. 
akad. tanár bemutatja az állatvédelmi tudni
valókról írt útmutatását. A Magyar Cserkész
szövetség ki fogja adni. Nágel Edgár dr. 
ügyész bejelenti, hogy az állatvédelmi tör
vény olyan módosításáért folyamodott, hogy 
a nyilvánosság és botrányokozás kellékét 
hagyják el és ne kihágásnak, hanem vétség
nek minősítsék az állatkínzást, melyet bán
talmazás vagy elhanyagolás által követtek 
el. Előadott egy botrányos állatkínzás! ese
tet, melynek büntető eljárásában a főbizott
ságnak is szerepe volt. A cserkésztáborok 
állatvédelmi tennivalóira megint ad ki fel
hívást a főbizottság és a cserkészparkban 
gyakorolni fogják a madárvédelmet. A győri 
állatvédő egyesület újraszervezésével kap
csolatban szó volt azokról a szálakról, me
lyek összekapcsolják a vidéki egyesülete
ket a központtal.

A Kalazantlmis Tudósító ismerteti dr. 
Kertész Jánosnak a bécsi állatvédő egyesü
let 90 éves jubileumáról írt értekezését. Ez
zel kapcsolatban következőket Írja: „Ez a 
kis tanulmány azért is bír különös jelentő
séggel, miután hazánkban az állatvédelem 
igen el van hanyagolva. Több kísérlet tör
tént állatvédő egyesület megszervezésére, 
mely azonban ezideig még nem sikerült. Sok 
tanulságos dolgot ismerhetünk meg a szom
széd nép állatvédő tevékenységéből." Ezek
nek a tévedéseknek eloszlatására részletesen 
ismertettük a szerkesztőséggel 1882-ben ala
kult Országos Állatvédő Egyesületünk és 
jogutódjának, a Magyar Cserkészszövetség 
Állatvédelmi Főbizottságának buzgó műkö
dését. Mi is megtettünk mindent e nehéz do
logban, amit csak lehetett.

Magyar gyártmány !
Nyugattnagyarország állatvédelme. Aumül- 

ler István tanító, cserkészparancsnok Kis
martonból ismerteti velünk a burgenlandi 
állatvédelemét. Az új burgenlandi madár
védő törvény kötelezi a kertek tulajdono
sait, hogy minden lU hektárnyi területen 
legalább két mesterséges fészekodút he-

és a többi rádióállomásoktól 
a télen nyáron kitűnően vehető

rövidhul lámú
műsoradás. Ez semmibe sem 
kerül és a nap bármely sza
kában hallgathatja az O rion  
44-es super rádióval. Egyen
áramhoz ugyanezen készülék 
Orion 44/u jelzéssel univerzális 
kivitelben is kapható m inden 
O r i o n  rád iókereskea  Jnél
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lyezzenek el. A kismartoni állatvédő egye
sület, mely azelőtt fiókja volt a soproni ál
latvédő egyesületnek, madárvédehni telepet 
alapított, ahol mindennemű madárvédö esz
közt be lehet mutatni. Az új burgenlandi 
természetvédelmi törvény felvette a védendő 
állatok közé az Apodemus silvaticus és Mus- 
cadinus avellanarius nevű egérfajtákat és a 
pelét (Qlis glís). Ezek nem károsak és tudo
mányos szempontból érdekesek. A jó Aumül- 
ler tanító már tíz év óta minden tavasszal 
néhány szem napraforgó magot ad minden 
tanítványának, hogy ültessék el; ősszel pe
dig összeszedi tőlük a termést és elosztja 
az eteiőhelyek között. A burgenlandi madár- 
védelmi törvény Anglia példájára megtiltja 
az erdő, mező madarainak kalitkába zárá
sát.

Állatvédelmi kiállítás. A bécsi állatvédő 
egyesület Bellaria úti tiőküzemében tanulsá
gos kiállítás nyilt meg, melyben 20 évi 
gyűjtés eredményeképpen sok állatkínzó esz
köz látható. Súlyos láncok kutyák részére, 
szeges bőrdarabok a zablákon, szeges ku- 
tyaörvek, madárkinzó apró kalitkák, csapdák, 
tőrök, kelepcék, szőr- és dróthurkok stb. 
Vannak olyan szájkosaraik is, melyeknek 
elején bőr- vagy szövetdarab van, hogy a 
piszkot és bacillusokat ne eressze be a 
szájba; ezek akadályozzák a kutyák léleg
zését és összegyűjtik a nyállal keverve a 
piszkot és bacil'usolat.

A Turisták Lapjának februári száma a 
tilos területek birtokosait és a turistákat 
nem szívelő vadászokat arról értesíti, hogy 
nem a kirándulóktól félnek a vadak, hanem 
a vadászoktól. Tanganyika tartományban 
például az oroszlánok annyira hozzászoktak 
a kirándulókhoz, hogy a megszokott jó fala
tok fejében egészen közelről hagyják magu
kat lefényképezni és az idegenek sátrai és 
a gépkocsik körül addig settenkednek, míg 
meg nem kapják rendes adagjukat.

Rövid hírek. Kínában eltiltották a galamb- 
lövészetet, mert igen sok értékes posta- 
galamb eltűnt. —■ Chicagóban 1936-ban 56.631 
kutyát gázoltak halálra a gépkocsik, tizen
ötezerrel többet, mint 1935-ben. E mammttt- 
városban sok gazdátlan és adófizetés alól 
eltitkolt kutya van. — Az amerikai posta és 
távíró igazgatósága rendeletet adott ki, 
hogy a kézbesítők útjuk közben élelmei 
szórjanak a madaraknak. Az élelmet az 
állatvédő egyesület adja. — A világ legna
gyobb kutyakiállítása február hóban Lon
donban volt. 5000 különféle kutyafajta veit 
részt a kiállításon a világ mniden részéből. 
Angliában az adófizető kutyák száma meg
haladja a hárommilliót.
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Azt a két jómadarat, amelyiket Miskának és Marcinak 
neveztem el, a pusztán, ahol gyermekkoromban laktunk, 
közönségesen csak úgy hívták, hogy a két gézengúz. Már 
ebből a névből is látható, hogy ez a két élőlény nem volt 
valami közönséges halandó. Miska róka volt, Marci pedig 
a szarkák nemzetségéhez tartozott.

Miska és Marci voltak az én legkedvesebb gyermekkori 
pajtásaim.

A kettő közül először Miska, vagyis a róka koma 
került a házunkhoz.

Öreg, jó barátom, Hatala bácsi, az erdőkerülő hozta 
nekem ajándékba egyik nagyon emlékezetes napon.

Hatala bácsi maga is nevezetes ember volt. Ő volt 
a grófi fácánosnak a teljhatalmú őre.

Az öreg úgy vigyázott a fácánokra, mint a szeme 
világóra. Mikor egyik körútja alkalmával megtalálta a 
fácánosban a rókalyukat, még a lélekzete is elállt.

— Hogy a csuda ebbe a rókába 1 — mondta mérgesen.
•— Hát ezért fogynak a fácánok !

Most már tudott az öreg mindent.
Rágyújtott a fapipájára és gondolkozott, hogy mit 

csináljon s talpraesett erdész eszével már tudta is, hogy 
mit csinál.

Másnap összeszedett néhány napszámos embert, ki
vonultak a rókalyukhoz és a rókacsaládot kiásták, nap
világra hozták.

Az anyaróka ugyan nagy ügyesen kereket oldott, 
hanem az öt darab kis vörös rókagyerek kézrekeriilt.

Gyönyörű, eleven kis jószágok voltak. Úgy ragyogott 
a szemük, mint valami drágakő. Az emberek láttára pislog
tak, hunyorogtak, húzódoztak. Nem láttak ők még soha 
embert, hát féltek tőlük.

Az öt közül azonban az egyik olyan szelíd és olyan 
talpraesetten okos volt, hogy Hatala bácsi mindjárt rám 
gondolt.. Tudta ugyanis, hogy mennyire szeretem az állatokat 
és elhatározta, hogy ezt a helyes, életrevaló kis rókát 
elhozza nekem.

Hatala bácsi ugyanis nagyon jó barátom volt.
Sokszor egész nap együtt bolyongtunk a fácánosban. 

Nála természetesen, mint afféle igazi vadásznál, rendes 
vadászfegyver volt, nálam pedig — hogy nálam is legyen 
valamiféle lövőszerszám — gumipuska volt. Ő a balvállára 
vetve vitte a puskáját, én pedig a kezemben tartottam  
az enyémet, persze mindig lövésre készen, hogy bármiféle 
támadás készen találjon és semminemű meglepetés ne ér
hessen. Mert hát az öreg vadász mesélt ám nekem minden
féle szép és csodás dolgot az állatokról. Elmesélte a fácán
királyt, meg az öreg nyúlanyót, aki ott lakott az erdőben 
és olyan palotája volt neki, hogy olyant földi ember még 
nem látott. De nem is nézhetett rá, mert ha arra ránézett, 
hát menten, ott álló helyében elvesztette a szemevilágát. 
Úgy fénylett az ablaka, meg az ajtókilincsének a reze. 
Még a reze is aranyból volt. Mesélt-mesélt a jó öreg, én 
meg úgy hallgattam, hogy minden ötödik percben hasra 
estem, mert a szemem állandóan az öregen volt, hogy 
jobban halljam a szavát, azt pedig sohasem néztem, hogy 
hova lépek a gazos, bokros erdei földön.

Ezt a nagy, meleg barátkozást még inkább meleggé 
tette a rókaajándék.

Reggel Volt, amikor hozták. Mindjárt magam mellé 
akartam venni az ágyamba s mivel reggelire — gyerek
szeszélyből — mindig pulykatojásból készített rántottál 
reggeliztem, arra kértem édesanyámat, hogy a Miska részére 
is — mert erre a névre kereszteltem a kis rókát — süssenek 
egy pulykatojást, mert én vele szeretnék reggelizni az ágy
ban. Ezt persze nem engedték meg, mert bár Miska igen 
szelíd kis állatkának m utatta magát, apám azért próbára 
tette. Pár hétig figyelte s amikor látta és meggyőződött 
róla, hogy tényleg roppant alkalmazkodó kis féreg, meg
engedte, hogy játszhassam vele.

Kimondhatatlanul boldog voltam.
Pántlikát kötöttem a kis róka nyakára és Miska úgy 

jö tt velem, mint a kutya. Mindent megevett, amit csak 
adtam neki. . . Reggel, mielőtt még felébredtem volna, 
már kaparta a hálószoba ajtaját s mikor beeresztették 
hozzám, gondolkozás nélkül felugrott az ágyamra s a 
rántottéból ketten olyan reggelit csaptunk, hogy az egész 
háznép minket nézett és mirajtunk nevetett.

Ebben az időben érkezett hozzánk a. másik pajtásom, 
a szarka is, a Marci vagy ahogyan egy-egy merészebb 
csínytevése után neveztem: a Márton. Azért neveztem 
akkor ezen a komolyabb néven, hogy általa a neheztelésem
nek, a szavaimnak és a dorgálásomnak nagyobb súlyt adjak.

Ezt a Marcit is a Hatala bácsitól kaptam.
A nevemnapjára hozta ajándékképpen az öreg erdő

kerülő.
Ennek is nagyon megörültem. Az örömöm azonban 

igazán csak akkor érte el a tetőpontját, amikor Hatala 
bácsi a szék karjára állította, aztán intett neki és Marci 
pajtás az hitelemre emberi nyelven megszólalt és a leg
nagyobb ámulatomra azt m ondta:

— Bandi, hogy vagy ?
Hatala bácsi ugyanis, hogy nagyobb kedvet szerezzen, 

felvágta a madár nyelvét s mielőtt még elhozta hozzám, 
megtanította beszélni.

Hihetetlenül kedves és huncut madár volt.
Ettől a naptól kezdve Marci lett a kedvencem, a 

Miskát egy kicsit elhanyagoltam.
Hogyne hanyagoltam volna el, amikor Marci beszélni 

is tudott.
Miska ezt az ő okos kis eszével mindjárt a legelső 

napon észrevette. Abból tudtam, hogy észrevette, mert 
Marcit eleinte kedvelte, szeretettel játszott és barátkozott 
vele, minden huncutságát vele együtt cselekedte, de később, 
amikor látta, hogy a madarat a szeretetemmel valahogyan 
jobban kitüntetem nála, határozottan féltékeny volt rá 
s amikor mind a ketten bent voltak nálam a szobában, 
ha csak tehette, Marcit mindig eltolta mellőlem, hogy ne 
vegyem észre és ha ezért Marci, aki szintén féltékenykedett 
Miskára, megcsípte, hát a mancsával olyant ütött a hátára, 
hogy szegény Marci az ütéstől sokszor háromszor is meg- 
gurigázott a földön. Ilyenkor persze fellángolt benne a 
szarkák ősi virtusa és felborzolt tollal akart magának
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elégtételt szerezni a róka pajtás neveletlenségéért és durva
ságáért. De nyíltan nem merte, hanem csak Blattomban 
csípett bele Miska farkába. A vigasztalása azonban az v o lt: 
iia titokban csípett is bele, de legalább alaposan bele-

0vt s
Ez a kölcsönös féltékenykedésük végül is ádáz ellen

ségeskedéssé fajult, úgyhogy Marci és Miska a szó szoros 
■értelmében gyűlölték egymást. Ha találkoztak, folytonosan 
acsarkodtak egymásra és a cselédek nem egyszer látták 
Miskát, hogy szegény Marcit életre-halálra kergette, 
m- SẐ P szóval és enyhébb fenyítéssel próbáltuk
Miskat erről a csúnya szokásáról leszoktatni, de Miska nem 
Jiaj lőtt a szép szóra. O maga bánta meg engedetlenségét , 
mert. mikor láttuk, hogy nem javul meg, nehogy Marcinak 
árthasson, kikötöttük egy oszlophoz.

Pár napig szomorodott, később azonban azzal állt 
bosszút, hogy nem törődött senkivel és semmivel.

Ha szóltak hozzá, úgy 
te tt, mintha aludt volna.

Marci azonban Miská
nak ezt a nemtörődömsé
gét nem vette komolyan.
Ha csak tehette és mód
jában állt, felkereste az 
oszlopnál. Ravasz, huncut 
eszével kiszámította, hogy 
a róka lánca meddig ér 
el s csak addig közeledett 
hozzá, nehogy Miska el 
találja kapni.

Ha máskor nem is, 
de mikor a malacok a 
mezőről hazaérkeztek, 
mindig és következetesen 
a róka körül ólálkodott.

Sokáig nem tudtuk, 
hogy miért.

Egyszer aztán meg
fejtettük a turpisságát.
J  A kanászgyerek ugyan
is nem szerette a rókát s 
valahányszor elment mel
lette, a fogai közül min
dig odaszólt neki:

— Vörös róka ! Csú
nya róka I

Ezt hallgatta Marci.
Értette-e vagy micsoda, 
nem tudom. De nagyon 
tetszett neki. Arról vettem 
észre, hogy a csúfolódó 
szóra — valahányszor a 
róka megmozdult Marci 
roppant nagy élvezetében
mindig ugrott egyet. Vagyis észrevette, hogy a rókának ez 
kellemetlen. Mivel pedig haragban volt vele, egészen ter
mészetes volt, hogy ami a rókának nem tetszett, az neki 
tetszett. Éppen úgy, mint az emberek között szokott 
lenni. Valahányszor a kanászgyerek a rókáról kimondta 
a véleményét, úgy hallgatta, hogy még a szeme is kerekre 
tágult.

Kimondhatatlanul boldog voltam

Most derült csak ki, hogy miért leste és hallgatta 
őkeíme a kanászgyereket, amikor az a rókát csúfolta. 
Hát azért, hogy Miska bosszantására megtanulja azokat 
a szavakat, amelyekről huncut eszével megfigyelte, hogy 
haragszik érte.

Ezt a szörnyű gazemberséget már nem állhattuk:
™ kjnye, ejnye, Marci 1 — szólt rá apóm a madárra, 

~  Hát illik ez a csúfolódás egy tisztességes madárhoz ?
Marci, mintha elszégyelte volna magát, eloldalgott 

s a róka körül egy ideig nem mutatkozott.
Ez a jósága azonban nem tarto tt sokáig. A bosszú

vágy ismét erőt vett a szívén és ismét felkereste Miskát.
Ez a dicséretre éppen nem méltó viselkedése okozta 

aztán szomorú végét is.
Akkor is csúfolta Miskát.

Miska úgy tett, mint
ha aludt volna. Meg sem 
mozdult. Hogy Marcit 
minél jobban félrevezesse, 
még hortyogott is.

Marcit szörnyen bosz- 
szantotta, hogy Miska 
egyáltalán nem izgul a 
szavaira. Hogy jobban a 
fülébe vágjon a szó, egy 
lépéssel közelebb oldalgott 
hozzá és onnét szapulta :

— Vörös róka ! Csú
nya róka !

Ebben a pillanatban 
fent a levegőben egy 
esapat galamb repült el s 
repülő árnyékuk Marci elé 
esett a földre.

Marci egyetlen pilla
natra önkéntelenül az el- 

\ suhanó árnyékra nézett.
Miska ugyanakkor 

minden idegével figyelte 
Marcit. Az árnyékra vetett 
pillanata elég volt neki, 
hogy — mint a villám 
hozzáugorjón — és kioltsa 
életét.

Marci elpusztult. 
Eltemettük. 
Megsirattam.
Hanem Miska is bajba 

került. Marci megölése miatt
........... már nem szerette senki.

Először úgy gondolták, hogy agyonlövik. Én azonban 
' akármilyen bűnös volt is a szarka ügyben — nagyon 

sajnáltam s addig-addig könyörögtem édesapámnak, amíg 
megkegyelmezett, neki és úgy határozott, hogy szabadon 
bocsátja.

Másnap kivittük Miskat a szigetbe és ott eleresztettük.
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A T E K V I T O R L Á S

Párizsban, a Louxemboürg-kertben gyönyörű szökő
kutak vannak. Hatalmas medencékben szebbnél szebb 
vitorlásmodellek úszkálnak. Köröskörül rengeteg gyermek, 
felnőtt és őszszakállú öregúr izgul és tapossa egymás lábát. 
A hajókat elengedik, a szél belekap a vitorlákba, a kis 
vitorlás fordul jobbra, fordul balra, gazdája pedig szaladgál

köröskörül, hogy hol fog partot érni a törékeny 
kis mű.

Manapság a modellvitorlázás nem játék. A modell- 
yacht-versenyekkel foglalkozó államok: Anglia, Német
ország, Franciaország, az Északamerikai Egyesült-Államok 
és Norvégia a műit évben angliai Gosportban megrendezett 
versenyek alkalmával megalakították a modell-yacht- 
versenyzők nemzetközi szövetségét. (The International 
Modeli Yacht Racing Union.)

Ez a kedves szórakozás nálunk is kezd elterjedni, 
annál is inkább, mivel a modellvitorlás mindenki számára 
elérhető. Ki-ki megválaszthatja az igényeinek legjobban 
megfelelőt. A választék elég nagy. A legegyszerűbbtől, 
melyet már pár órai munkával elkészíthetünk olyan hajókig, 
melyeket csak komplikált rajzok után, hosszú idő munkájá
val fejezhetünk be, akkor is még kétséges, hogy jól ki
egyensúlyozott-e, jó helyre kerül-e az árboe, nem merül-e 
túlmélyre, nem folyik-e be a víz stfa., stb. . .

A hajótest szempontjából a modelleket öt csoportra 
oszthatjuk. (L. első ábra.)

1. A hajótest kivágott deszka.
2. A hajótest tömör, megfelelő alakra faragott fatömb.
3. A hajótest megfaragott, kivájt fatömb.

- 4. A hajótest ladikszerű, szögletes váz, deszkaborí
tással.

5. A hajótest árkolt.



Az első eset a legegyszerűbb. Hüvelykes, 2.(5 cjn-es, 
vagy félhüvelykes fenyődeszkából kivágjuk a hajó testét. 
A  második és harmadik eset már kissé körülményesebb, 
mivel a hajótest külső alakjának formálása mái- kisebb 
nehézséget okoz. Itt már nem lehet vaktában munkához 
látnunk, hanem tervszerűen kell dolgoznunk. A hajótest 
különböző részeiről kemény papirosból (esetleg vékony 
fából) 4—5 keresztmetszetet készítünk. (2-ik ábra.) Az 
így kapott metszetekkel azután ellenőrizzük, hogy'hajónk 
a rajznak megfelelő formájúra készült-e. A hajótest belső 
kivésésénél ügyelnünk kell arra, hogy ne készítsük a hajó
test oldalát túlvékonyra. A negyedik módon a hajótestet 

, úgy készíthetjük el, hogy saját magunk készítjük el az 
építéshez szükséges terveket, azonban az ötödiknél már 
feltétlenül pontos és kipróbált tervrajzra van szükségünk. 
Egy igazi hajó palánkozásának elkészítése nagy munka. 
Képzeljük el akkor, hogy egy kis modellvitorlás hasonló 
elkészítése a rendelkezésre álló építőanyagok kicsinysége 
és finomsága figyelembevételével mily nagy munkát és 
körültekintést kíván. A hajótest famunkáinak elvégzése 
után a festés következik. Kizárólag a lakkozott hajó szép, 
de hamarabb lekopik, mint az olajfestékkel festett. A hajó- 
test vízvonal alatti részét más színnel szokták festeni, 
mint a vízvonal feletti részt.

Hajótestünk készen van. Szükség van azonban vitor
lára és árbocra is. Készíthetünk többárbocos tengeri jellegű 
vitorlást is, ez azonban inkább csak szép, mint jó. Ezért 
sloop- vagjr Marconi-vitorlázatot szereljünk hajónkra. 
(3-ik ábra.) A sloop-vitorlázatnál a vitorla trapéz alakú 
és felső széle egy rúdhoz (gaff) van erősítve, Á marconi- 
rendszernél az árboc vagy egyenes (kissé hátradűtött), 
vagy a felső harmadában kissé hátrafelé hajlított. Mindkét 
fajtánál feltétlen szükséges az orrvitorla, amely legalább 
egyhannadrészben a nagyvitorla mögé nyúlik be. Vitorlánk 
legyen magas és karcsú. A vitorlázat magassága kb. a hajó
test hosszúságával legyen egyenlő. A vitorla legnagyobb 
szélessége a magasságának háromötöde legyen. A beragasz
tott árbocot feszítőkötelekkel erősítjük meg. Kétoldalra

(A „Készítsünk képkeretet c. cikk folytatása a 15. oldalról.)
45 fokban akarjuk összeilleszteni a csapozott keretet ? A raj

zot nézzük jól meg, az megmond mindent (30. ábra).
Ha nem tudunk párkánygyalut szerezni, akkor ajánlom azt 

a  módot a kialjazáshoz, hogy lapolással erősítsük össze a keretet. 
Ha megszáradt az enyvezés, akkor a rajzon látható keretlécminták- 
ból válasszunk ki egyet, készítsük el és pócoíás előtt úgy enyvezzük 
fel az alapkeretre, hogy alja képződjön a keretnek (31. ábra),

A keret díszítésére felhasználhatjuk a tavalyi számban közölt 
kefélt díszítést, a készen kapható fafaragást és díszléceket (32. ábra). 
Ezeket aranyozzuk vagy a keret színétől eliitően színezzük. Ha a 
keretléceket aranyozni akarjuk, úgy ne felejtsük el az aranyozás 
előtt élénkszínű sárga olajfestékkel behúzni a fát és csak ennek 
megszáradása után fessük be aranyfestékkel. Aranyport keverünk 
el lenolaj kenőével. Ugyanígy megy az ezüstözés is, az alap azonban 
világos szürke. Egyszerű gyaluval is lehet szép léceket készíteni. 
Reszelő, csiszolópapír sokat segít.

és előre egy-egy feszítő zsineggel rögzítjük az árbocot. 
Az alsó vitorlarúd (bumm) végére és az orrvitorla hátsó 
csücskire vezetőspárgflt kötünk, hogy a vitorlák állását 
így szabályozni tudjuk. Ezeket a spárgákat a hajótest 
megfelelő részeibe csavart kis kampós csavarokhoz (bikák
hoz) erősíthetjük.

Ha hajónkat ily módon elkészítve vízre tennénk, 
egyrészt a szél úgy tolná oldalirányban, hogy előre jóformán 
semmit sem haladna, másrészt föl is fordulna. Tehát szükség 
van tőkesúlyra és kielre. (4-ik ábra.) Ezt a hajótest fenekére 
erősített fémlemezzel oldjuk meg. Az első esetet kivéve, 
a lemez aljára ólomnehezéket is kell erősítenünk. A meg
felelő ellensúllyal ellátott hajótest erősebb szelekben sem 
borul fel. Modellvitóriásra kormányt tenni nem szükséges. 
A jó vitorlást úgy ki kell egyensúlyozni, hogy az csak 
egyenes irányban menjen. Vitorlásunk kiegyensúlyozása 
egyike a legkényesebb feladatoknak, hiszen ugyanaz a 
vitorlás, habár oldalszéllel halad, tudja tartani irányát, 
míg hátszélnél nem. Nyilvánvaló, hogy másképpen kell 
a hajón egyes dolgokat hátszélnél kezelni, másképpen oldal- 
szélnél. Mindenekelőtt meg kell állapítanunk —̂ próbálgatás 
útján — hogy hajónk szél ellen (luvba, szaknyelven fii-ha, 
luv) vagy széltől eltávolodva (leebe, szaknyelven fi-be) 
hajlamos fordulni. Ha hajónk mindig szélbe igyekszik 
állani, az árbocot helyezzük vagy döntsük előre, nagyob- 
bítsuk az orrvitorlát és próbálgassunk más súlyelosztást 
csinálni. A másik esetben tegyünk ellenkezőleg.

Ezekután jön maga a vitorlázás. Ha a szél hátulról 
fúj, akkor a vitorlát teljesen kiengedjük. Háromnegyed 
és oldalszélnél már beljebb kell a vitorlákat húzni. Szél 
ellen való haladásnál (kreutz) pedig szinte teljesen be kell 
húznunk. Általános elv, hogy a vitorlának — az illető 
iránynál — addig kell kiengedve lennie, míg egyik része 
se lobog.

Fiúk ! Lássatok neki rövidesen a munkának. Meg
látjátok, hogy mennyi örömötök lesz vele már az építésnél 
is. Képzeljétek el, mily gyönyörű lesz. mikor a kis vitorlás 
a többivel együtt versenyre kel a gyenge széltől fodrozódó 
vizen.

Hanem megszáradt a lakkozás és most már elérkezett az a 
nagy pillanat mikor verejtékes munkánk után végre keretezhe
tünk is. A keretet, hogy a fényezés meg ne sértődjön, puha ruha
darabra tesszük, belehelyezzük a tiszt áramosott üveget. Tedd bele 
a képet, a takarólemezt és már be Is szögezheted. Vékony és nem túl- 
hosszú szögeket verünk be a fába kissé »ferdén, Így jobban szorít. 
Használhatod azt a kis háromszögalakú üvegszorítót is, mit az 
üvegesek használnak az ablaküvegezésnél (33. ábta). Végül az egé
szet ragaszd be vékony papírral, hogy a keretbe ne mehessen por, 
A képkarika helyét úgy keressük ki, hogy' kimérjük a keret közepét 
és a megfelelő helyre árt szúrunk be és így nézzük meg, hogy a keret 
függőlegesen, illetve vízszintesen áll-e (34., 35. ábra). Azért állnak 
a keretek ferdén a falon, mert nem egyensúlyozták ki őket.

A felakasztásnál ferdén verd be a falba a szeget, hogy le ne 
csúszhasson a keret. Képkarikát olyat válassz, amelyik szépen 
összeér, nehogy az összeforrasztásnál idővel elváljon.

Botó Gyula.

31



—

Lurkó naplója
A kanig elémált a folyosón a 10-íz percben és monta:
— Fijam, papák, it az ideje, hogy egy kis gyarmati 

Politika irányában megvessük a dalajt.
— Hogy érted észt ? — kérdesztem diplomatikusan, de 

kőnig hallgatást parancsolójan ujjára tette a száját, és csak 
a csücsökből sziszegte: ks . . .

Vagyis csibaság.
Hanem mikor hazafelé baktatunk, diskreten oldalba 

rúgott, mire én cemügyre vettem s szól ő ketőspont:
— Akarsz leni gyarmati al kiráj ?
— Mi az, hogy — attam a hűvöset, nohabár a torkom 

<i kis szivemben kalap ált, — csakis, de ki lesz a kiráj ?
— Én — így kőnig és kidülesztette a melét. •— És most 

figyelj ide.
Én talpig fül lettem s amint oda figyeltem, a kőnig ki- 

felylette hadálmas gyarmati tervét, ami aból ált, hogy velünxem- 
hen lévő üres telket 
mekhódiccsunk.

— Máj ősze sze
dek még pár fijút — 
fojtata, — mexervez- 
zük a 6-sereget s mi
ként abeszinija, mej 
dicső romokban hever, 
úgy fog lábunk talaja 
alatt lenni az, hogy 
hirdesse a hódítók, 
vagyis mink, dicső
ségét.

Mintha egy ke- 
Jemes tű szúrt volna 
meg, úgy ugratom 
képletesen talpra örö
mömben és közöltem 
kőniggel, hogy hip, 
hip, hip, hurrá.

Nosza, másnap 
már ált a hatsereg.
Elől a kőnig, kit 
jo fialtam én, mint al- 
kiráj, álamügyész let 
a szobotka, ezredes 
a murányi, főőrnagy 
a mejer, tolmács és 
■térzene a boros, had- Kifele inén, fijuk, mer ni in járt lekenyek párat

A Magyar Cserkészszövetség Hivatalos Lapja. Előfizetési ára egy évre 2 pengő, amely egyszerre küldendő be. Egyes szám ára 20 tiller. Csekkszámla 
31.428. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V, Nagy Sándor utca 6. Cserkészház. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Kosch Bela dr.

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.
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TÉRKÉP ELŐTT 
Tanító í Kerék Pista, megtudnád-e 

mondani, hol van Szióm í 
Kerék Pista: Hogyne tudnám. Az 

állatkertben.

Kétértelmű
— Akaszd fel a 

kabátom.
— Akaszd fel 

magad ! ? !

Fii a tisztaság
— Parancsol 

szappant is ?
~~ Nem fontos.

Csak két hétig ma
radok.

Cigányok
Kolompár: Az

tán megtudnád-e 
mondani hibás, 
hogy Londony or
szágnak mi a fő
városa ?

Balog tuta: Már 
hogyne tudnám.

Kolompár: NA 
mond meg, ha 
tudod.

Balog tuta: Hát 
Párizs.

Kolompár: Ná, 
csak hogy tudod.

Kis adag
— Pincér 1 Ez a 

tányér vizes I
— Pardon, nz 

leves.

A cserkész takarékos
Pityi Palkó: Mennyiért visz ki a 

Cserkészparkba ?
Kocstvezető: Három pengőért,
Pityi Palkó: És a csomagomat ?
Kocsivezető: Azért nem kell fizetni.
Pityi Palkó: Akkor vigye a cso

magomat — én majd gyalog megyek.

Ki vigyázzon ?
Tata: Gabi, ha almát eszel, vigyázz 

a kukacra.
Gabi: Vigyázzon a kukac én rám.

Intorvjű
— Minek köszönheti bátyám., hogy 

megérte a száz évet ?

A jámbor lő
~  Oszt jámbor-e ez « ló ?
— ügy ám. A múltkor hárman is 

fogtuk, mégis bement a templomba.

Nyomatott Tolnai Nyomdai Mfflntéset ét Kiadóvállalat R.-T. Budapest, mélynyomó körforgógépein
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G U L A A L A K U  S Á T R A K
A vándortáborok ideális sátortípusa. Olív 
színben tűzoltófonással záródó ajtóval, eöve- 
kekkel együtt 50 cm hosszú hengert képezd 
vízhatlan zsákba csomagolva, hátizsákra 
szíjazásra készen kerülnek forgalomba, 
Apr&dsátor, alapterülete. 150 x 150, magas
sága 150 cm, 4 darab cövekkel, csomagoló-
zsákkal e g y ü tt ................    P 19.50
Vándoraátor, alapterüiete 200x200, ma
gassága 180 cm, 8 darab cövekkel, csoma
golózsákkal együtt ............................. P 29.50

Nomád sátor, a valódi törvényesen védett 
Aoraád sátorszövetből, alapterüiete 200 x  200, 
magassága 180 cm, 8 darab cö v e l i  el cso- 
magoiózsakkal e g y ü t t .....................P 39.50

Hike sátor, alapterülete 250x250, magas
sága 180 cm, 8 darab cövekkel, csomagoló- 
zsákkal e g y ü tt...................... ............P  4! .50

Rover sátor, a valódi, törvényesen védett 
Nomád sátorszövetből,alapterülete 250x250 
magassága 180 cm, 8 darab cövekkel, cso- 
magolózsákkaí együtt .......................p  55,__

T E T Ő S Á T O R
Vlzlsátor, alapterülete 200x130 cm, magas
sága 110 cm, teljes rudazattal és cövekekkel, 
csomagolózsákkal.....................................p  34.—
Evező* sátor, a valódi, törvényesen védett 
Nomád sátorszövetből, alapterülete 200x130 
cm, magassága 110 cm, teljes rndazattal és 
kötélzettel, cövekekkel és csomagolózsákkal 
együtt ..................................................... P  42.—
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