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Ju-LvÍrNY lrrrrijzÍ;§
A cserk{sz t.nl<aré|;os rn,indó$ t,óren, gonc[oijr;*k |clrát

trl.c t .ielYényviselílsrtól is. '§Órt_v, hogy rr ruhalrímóiós szem*
T]ont.i/rból a leglrrakLiku§atb á gilmblvul(jelv€ny. azonban
ezl neln rrrindenki szcreti. ,\írrtatok t.chát egy rtót,lszert,
attlc'llvel a tűsjctvérryis hordbatri anólliü|, hogy a legkisebll
stirt,lt,tlt is tirirí a ruhiit.

;\ jelvéirv iii.iót a gon}b]!=uklia szúrjuk, ,nrajrl a kabírt-
haitólia IieIsií f*lén }releszírrlraljuk a §eiivetbc "I-enyo}njuk egé-
§z*ll a jci\r{i§yi§, de úg1,, hogy rr t{l vóge kiálljon vagy *gy ccrn-
! irrtótcr h<rsszúságban (persze me$iint a haj t.ólta bclső cl}ltr+}án),

llost ezl a kiálló részt felhajljuk. Igy azonban félö§,
litlgy a td ireg3:r kikaparja a }rajtóka alatli mellrész szöve tét,
l.t.ttíit a szii"""etgl fel}rúzzuli atii mentón Úgy, hog.y az a hely,,
alrol a lű ki.]aii,t, eg.yvona]ban iegyen a nrár visszahajirilt. tű
hcí{r,ól-rl'l. It,t újra lreszrlrjulr, ptr§ze megint esak a két
rziivt:l, kiizó ds nc§l a íolszinre, s a szövetet vissua*ngedjük
rlrl, lJ r: i.i hrliyz*i.óbe.

16r," ;r ,il:lvilxv fcszesen é* Irixtirsan átt s a ruhát ncrrr sérNi.
Árpáil st.

királyi és udvari hangszergyár

\í§l, Rákógx; úí ó0

könnyű fúvású, érces hangú,
elsőrangú €rő§ kivitel ben

p l5._

ffiruffiffi,{§"§Áí{
* k i tiinó szornj csill* pitó-
*ak, cg_vctlen ku}:rcsból
stxl"l sztll,rarJ lriálryozrria.

&

Jól (,ilkrúz\,,a üditő
és egészsóges il.al,
mely kiilönösen
lr nsszatrfu {{rrákrrái
}}il§y c}lcnállóliÓ*
lx{:§i§Ó§ct kÖksÖrrÖz"

*
Kiz* rólagosan honi n yOr§*
anyrtgoklról gyártja a

PfiÁ§fiK íi§iln§K §§Á§ nl.
n:lgykürlir|§íii ó§ m{rsot!_
szt:lr [járrrlsi h az*i gyárailrarr
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tvtAGYAR CSERKE§Z

xlx. Évpoly/LM, ó. szÁrq
előrlzrrÉst D[: EGÉ§z ÉvRg z.ao p

rcygs szÁu ÁRn rg rtLLÉR

§ZERKÉ§ZTI:

DR. szTRlLlcH
1937. DEC§MB§R l

M§GJ§tENtr n Hó t-ÉN,És u-§tt
csrrrszÁptu: 31.428

pÁl

Ivlf;lyefrrrel§ lséne Lennerln?
áj:se_rkészet célja, szinte gondolkodás nélkül fogja
,,Embercbb ernber, ma§yarabb magyar t'' Éa

tovább kívárrcsiskodnánk.

Fla, a szépreményű jelöttel. rnegkérdezzük, hogy mi
lrkészet célja, szinte gondolkodás-nétkül fogja rávágni :
.bercbb elnber. masvarabb maevar t" i{a azon-ban

becsületesség határán belül.. Van egy kis saját keresele
(taní[ás, kézügygsségi munkák, tandijliedvezméirv, ösztön-
tlíj stb,), ezzcl iírrul |lozzá táboti és egyéb költségeihez.

\a7n Becsüli a pénzt, de nem

gyaratlb rnagyart" _ azL hiszcm,
már sokkal nehezebben (vagy Óppen
sehogy sem) ,menne a 'válászolás 

l
Segítsünk tehát neki (,,A cserkész,
ahol tud, segít l"), hogy máskor ne
jöjjön zavarba és kíséreljünk meg
lehetőleg pontos személgleírdsí adni
arróI a bizonyos titokzatos ,,Embe-
rebb emberről, magyarabb magyar-
ról". Valami olyasféle személyleírást,
anrilyen az útleveleken, munka-
könyvekben van: arca hossz{rkás,
orra rendes stb., stb.

Hát íme:

arserkószet céIja, szinte §ondolkodás-nélkül

tovább kíváncsiskodnánk, hogy hát
milyennek is képzeli,,őjcIöltsége"mityennek is képzeli,,őjcIölisége"
axl; az ..Embercbb embert és lna-az,t az ,,

zsugori. Van kedvenc /cáz-
üggessége, cbben járatos.
(Lombfűrész, fürás, fara_
gás, szerelós, modcllkészítós, l stb.) Holmiját maga tartia
rendben, önmagdt pontosan
adminisztrdl ia, nem szolgál-
talja ki magát. Kellemes,
hűséges, szolgáIatkész és
hasznáLlható családtag.

Az iskoldban tanáraival

:

I

l

l

i

l

Jó arcszínű, ruganyos mozgásír, mor
ttetű, Iátszi\ _Taita,, hogy sokai 'iár a

mosolygós, tiszta
r a szabadban ésé§tekíntetil, Iátszik rtekíntetú, Iátszik rajta, hogy s

rendben van a lelkc. Arnolvan
..napíéruf' ember. Edzett. Űőr-,rnap|éng" ember. Edzett, bőr-
igázás, téIi hófttvás nem árt neki,
de uiguáz oz eqésnéaére. mertile uiggóz az egészségére, mer[
tudja, hogy azzal elszámolni kö-
teles t Szeret sportolni (céllövé-
tudja, hogy azzal elszámolni kö-
teles t Szeret sportolni (céllövé_

nagyszáj{r, órtéktelen' íic-
kókkal bátran szembe-
tr_e]yezkedik, Legalább egy
éIőngeluen (persze a ma-
gyaTon k_ívül l) kielégít6en
beszél, El benne a várrv
tanulni, tapasztalni, há-
ladni, ügyeskedni. Ismerős

is ügle§en
forog, kel-
leme§, rlri
modoráért

száj" | Ért a helyes uisdgolvasáshóz, érdeklia világ sora. Helyes véleménye van ,rdrn-
zetiink és a ailágpolitika leg|ontosabb kérdé-
seiról. (Trianon, revízió, nemzeti kisebbsé-
gek, fasümus, horogkeresztes mozgalom §tt}.,
stb.) Mer és tud is öndlló uéleménut nvilvá-
nítani és ezért hetytáll ! Tájékozoti aia$a-
vdlasztlis nehéz íeiadatában, eszményÖ nóm
a lyugodt íróasztal 8-2-ig t

Lángos
totsasógban

:szet, úszás, evezés, keiékpáro-
.zás, síelés), de csak az egés7sége
,§zolgálatában és nem rekordok
.elérése céIjáIlól. I Jó étvággyal,
flnnyás válogatás nélkül eszik,
mégsem ,,hasemberJ' s ha egy
napig koplalnia kell, nem esik
kétségbel Yiggdz a küIsejére,
ruhájára, gallérjára, körrnére,
hajára, de nem hí{r és egy lro-

ladni, ügye§kedni. IsmerőS 4 í.,'a maqvar (és némiles á r '1-
külfölÖÍ). iiod.alo,mban' é! ,,..-'' ":,Pnem csá}r azí olvassa el, i::,-._.,,§a"_.*
amit az iskola révón ,,qlu-

paszranyírástól sem riad víssza.- Feltépése, mod,ora §zcrény, de határozott ; köszönlésé-
ben, mcghajlásában, bernutatkozásában van valami, amit

',kalonú§'-nak 
szoktak mondani. 

^z 
illemszabáIyokkal

tisztában van, ezeket
realitás határán belül ;
{rjrakezdeni l

EZBnE*- közkedvelt-
§ögndk órv-aúd; nemcsak a, rrv..-vr

,|erepen", hanem a par-
kctten is helyesen tájéko-
zódik. Táncőlni tud' (de

lélekkel tölti meg. ,Optímista 
- a

gumílabdatermészet., tud sokszor is

Jókedvű, uidám tickő, d,e
sohasem bohóc és mindig jó-
ízlésű. Igyekszik minden tisz-
tességes emberrel jóban lenni,
mindenkihez kedves, szeretet-
reméltó, de nem keresi senki
kegyeit és nem töri magát t{rl-,, ságosan má§ok elismeiéséórt.
(,,A tíszta lelkiisrneret a leg-

_ szqbb jutalorn l") Van benne, aáIlalkozó kedu, egészséges üz-Ieti szelleh ;' éÉlmes"-. a

nem ,,6rül megl, ha tánczenéthall), tánc közben nemcsak
táncosnőjére, haneln * §aiát_
magára is vigyáz l Értékes siín_
darabot, jó mozidarabot is meg_
néz - ha,van rá pénze l Az (rpi_
nevezett társadalfti életnél méás
többre becsül cgy jó portyázá"st

3
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* gvalog- vizcn vag1" ha,volr. t\
íorrltlsalrb lttúzettttlaknl, kitíllíltistlkttt
!}§z*tlrólyt:§clr" is}lleri, ncrrr irz, rtj-
ságok rlsc[lcgtls rnéltal,risllil-rirl I Ncn
duhtittyos is ttrnt boripú: tltlm azdrl.
ntilrllt:r ..Líinlrr.k" larlattli, ]titlrqlnt
cgl,sz.r.ríicrr tlint,s rli sziiks(,gc.

l.'(,rl'iirstlr t,alltisus, a'klitlr is, !ta
Áz iskrrltt lrlilr trclr} ellcnőrzi ós
akkor is, ha a valláslrtrz valri Jríi-
§ég --- ,,ilem cgé§zen uólszcrií".
?isztír}rarr yan vele, hr,r64y ,r.allásos-
ság rr(llkiil ncrrl e!4é§u ünbtr.

]Itlzusrerelett] ncnr }neriil ki irre-
detrtrr szólamok ós hazaíias ,,sliigc-rt,k" ltartgrlzl at iisiibarr. ,\lupos

hottisttvrele it ltitzaszt,rt.l cI rcális,
kózzcl toghtttó alapja. Jól ismori
az t,gész l{agyarorszírg földraj-
zát, a nlogszállI teriileltlk állapo-
tál.. Személyr:sen is-
rnr: ri Csonka-Tr{agyar-
or§zág nlindet: jelleg-
zetos vitlékét, lcg_
nevozetescbb váro-
sait. Jól fc|Jlasználja
a kínrilkozó alkal-
mat a falu rrépével
való testvéri 1alál-
kozásra. I:Iazúnk Lőr-
tónelme neln rideg

(_j s r:ilr é s: nu nlrrifn f olyantán
csitiratanilk U,.,;.,ri11, lriszrrál-
halh. vállalkrlzr! szcl]clnri,
ntin<it.rl jílrrr llrinrlig kaplraló
lagja, kirrr:k lt lrarlltarlik pró-
bárr ftlül rróh:ill3, jíl kiiliin-
prillrája is van. ( [ittiirő,
l}agrlly ?)

Ol_yalr rlgv(rlrisóg, aki lneg-
fclclö szltkkópzéssc| búrhul
mcgúIlia a helgét., ha 1rap lesz,
hn nlérrliik, ha kattltla, ha
otvos, h,*, ker<lskeclö, ha tiszt-
visclíi -- nlirrrlcuül t titlugon
lömt nlullkítr,al tíinik ki.
Iiszrc /cell íit vcnrti, mt,rt mrí.e,
íöDb, mint a la)hbiek !

valnmi ilvcníéle
,,lény" le,}ret. 

"a rna-
gyar t:scrkészeL cé\a,

T,MIí-_,-:
F..:.:+\_#,.l+:,
§* *-

I

(htr

dvszánrgyüj t.cruény
számára, hatrem ólő valóság, melybtl az (í élete
is szervesen beletartozü, Látott gyáral<at, ipar-
lelcpekct, isilrcri a tnrrnkásság bajait. tridja,
hrrgj- .- mint tanrrlL €mbcr .- mivel tatozik
nefiik l §zociálisan gondtllkozik, bcszél és cse-
lekszik, akkor is, ha netn divat. Egész életébell
,,,kószültségben" van,

va]ami ilyenféle firlknak kel]ene nektek is lerr-
netek. }Iénnyire illü ráto\ _ez a személy,leírá.s ?
Hol különbö}:ik nagyon ? }é::t,lek bele,- minthc
!íilcörbc lté,znóIck ] íHa úm- pondoliátok. hoSYtükörbe né.rnéIek l {Ha úg1- gondoljátok, hogy

,,ltagyár Cserkósz"-nek t) elősg Béla

lükórl}e lle.rneleK J (raa u€i_r- 8on(loljalori, nüg,y
sz.r,tltólyleiráson valalrol változtatni kéne, irjátok p9c
l\{epv"ar (]srlrkész"-nek t) Velősu BéIa

rttitttiig a
a

ű ,rU§r(ió,W4ííca6gcc
I rta: LOIID BAnEN-POWELL

J3y pp.mission ol }|r. 1r, Fíaydrr Dinrnrock -- A ,,Tlre §corrt" engedólyével

Az l hiszem, min rlnyój an hallotlatoh a,,aör ö skabátosoh" -
ill. Eredetileg Kirúlyi É,szahnyugati IIegyi Rendőrség (Royal
Xorth-(Dast 

-'Mou,nted Palice) néveru ismerték őket, miutón
Kunatla észahlzytlgttti vidlhén, aé<}tók a telePesehet az indíá,
nok t,ajtaiitéseítijl. Később azonban rntis aitl,éhen is rnűhöd-
teh s akkor neuezték eI őhet KiráIyi Kanadai Hegyi Csend,
őrsógnch (Royal Ca,nadian Mounted, Police), beceneaüllön

",h 
e gy i.e hne h" ü a gy,,a ör ö s hab á.to s o h" -nu k 

"

lguzi cserkásl,itleáloh * én rnontJom nehtele!

A cserkészekhez hasonlóan m,egbázlzatóak, hötelessóg-
atr)óh hármily hörülmény hözölt, m.óg uezénylőtisztjühtől
*zer hilotnéter távolsúgban ahhor is, ha egyediil aannuh ós
csubún u sajál lelkiismeretühnch tarloznah Iclelőssöggcl"
Mihclen at,széllytl szembeszállnah s cz dőttiik lcrmészetcs!
},tagyszerűerl lauagolnah, hiuáló terePistnerőb, íőznek, tűrik
az éhsóget és táratlságot s ha, egyszcr ualakinek a nyomába
eretlnch, nem tágitanak telarlatuktól, bár stlkszor - elt is
tud,ok ilyenehről - esztentlők beletelneh, míg meglelih a
bűnöst.

A ,,aöröshabútosoh'" életmódja nagyon hasonló a cser-
készehóhez. A cserlaésztöruónyeket erijsen megtartjáh és ez
a,z életalaPjuk. Carslairs ezrr,tles mesélte az iídtlbi jellemrő
hi.s tört,énetet:

Charlie Parker őrmester loua: Custe,r, nagyszerű sötót-
barna féIvór uolt. Pcrkerneh egyszer Parancsot hellett to,
tábbítania. TaJú,n húrom órája lehelel.t titotl, amihor hitört
a régerl |enyegető hóaihar, MegPróbúlta útját fo\ttatni, a
nyeregben azonban nagyon fázott, így leszállt a lórol és
gyalog ment touább. Azonban mindjobban elgyengüLt s a
zlégén leljesen himerülue a hóbu zuhant, Három naP rnulaa
talált rá egy hocsis. Lritta, hrlgy a ltóban egy ló áll s höze,
lébe érue, megismerte ű nyergen a csendőrség béIyegét.
Oclament a lóhaz s akhot látta, hogy előtte egy behauaztltt

em,ber fekszih eszméletlenül. Custer három naPig állt őrt
gazclája mellett, m.elléje fekürlt, lehelletn,el melengette, nern
hasyla ot! ltz t,izmélatlen embert."' Itíindkettőjiikcl hórházba szállítottáh.

Gazclúja áég o, ágyat rlyotnta, amihor Custer már ki-
szabutlult á beteg:istóllóőaL Á'ló aógűl is ne gúnta az_is_tólló-
liúh hénycztetésZt és az udunron fclfede:ó zitra indult. Ál
'egyik nl:itott ublahon betlugtu u Iejét s meelátla._alt,ó _gat-
iií;at. Á, aitó nyill,u uit,'tehát bcsétált a sl,bába s hűsó-
sescn Iis\cÍ!.e u beteget. A csendőröh ttem akadű!,),oztáh az
littonÍ,7Íak hésőbb áent be egyihiih Parher s:obújába. Ek-
kor f elébretlt a beteg s Custt:t ŰindenhépPen hitejezést _ad,ott
örömúrueh és szeritel.ének. Áttól kezdve, hacsak alkalma
tnlt rá, rögtön oelanyargalt a betegszoba ablakához s nye-
rí,tue örventlezett a viszontlótásnah.

ósszel Parker gyógyultan hagyta el a hórházut és le-
szt,rcll, Cusler bed,ig u hisegítő lóállományba került.

A csendőr.sí,g'kórőbl, á kiselejte:ett lovah köziilt Cus-
terl is eladta. Eg"y farmer aette meg, Mintegy három hétte_I

hésőbb a ,,C" díűizió harmincöt em-bere a tanya mcllett eI-
htizőrtó ösuényen louagolt végig. trtindannyian bcleselhed-
teh a gaztlasági udvűba, tőtlía megpillatttjók a llűséges
óllalot.''Ualóba}t meg i,s lútták. Ou állt egy his kocsiba be-
íogua, fejét lelnrgászteita. Nyiluán aludt. A hadnagy a
trőmbitással gyülehezőt fuaatott. Ebben a Pillanatban az
ultló úllat felHaPta tejét. Meglálua 7!r; társait,, ,nekilódul,t,
slszuhítotttl uz iittángat, átugrotta az útjába eső haPut s aíg
nyerítéssel állt be a sorba,-Az ernbereket annyira meghq-
tőtfu az ört:g hutonaló rugnszhorlása, hogy uisszaíordultah,
hözhöltségen' ntcguúsűroltá-h a louat s azót;a is ők tartjáh.

Ez ciah egy e§et a sok hiizül, de ebből is látszih, hogy a
han atl,ai c s endőri>k tnennyir e me gtar tj ák a cserké sztörv ényt.

Mindez abból az alkala,m.ból jutott eszembe, hogy meg-
hallottarn: L. C. Douthaaite, a uöröskabábsok egyih leg,
hiuálóbb liszlje és még hiváIóhb cscrkásztiszt végrc kötélnek
állt és eI |og'mesélni-nehteh néhány csendőrtőrténett,t. ami-
böl bizonyára majd még jobban kid,eriil, mennyíre hözel
úllnuk hozzánh testben-lélekben ezek a talPig íérfiah.
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Charles káplár e{iyhctes ell*nőrző kiirritiárót érkezeíí
haza Daw-sonba" §gy }rót kürrn az észa,l<kunaela,i bínyaviríé-
kerr rrem éppen tréíadolog és í8y bizony rnindert porcikája
pihenő utárr áhítoz ott. Megkönrryellbülíon léle§zett fel,
miilőn elrnondta j*l*rrtósét a cserrdőrrlivizió őrnagyának
és xregkapta az ellbcc*ritást . . . Ázorrbarr őrnagya uiíin&-
vetet* k{rrtlése vi,§.iza,fordí1,otta a küszöbriil:

*-. Mikor láttn Rill }I*rrist?
Cbarle* gorrdolkorlóan húzta ó§§z€ ír szemóldökót.
-- Móst, }rcrfi}" eszernlrc jrrttatja őrnagy úr, elóg régen.

Bár már né}rárry }téttel eze}őtt esedékes vo1,1; várr:si táto-
€íatás&, fetelt e:rrlókezetélr*n keresgélve.

lielcttcs,r llólintrrt,t.
* Dc rrern jött. , . I3gy vólem, valrrmi történhetett

vele. Nom i:á,nnárrr, }ra bekuklrrarrtana }trrzz;_lr!

Á kén.v"elmes piltenö, il rrreleg fürdő, mint az *lolrr tünt
el egyszeritlon Cllarles e}iíl. }rslsz$sen tiszt*lgett;

* ]iélór* rni.ilvil ,inritrlok|

Éppentrrogy ruhát, }<.ulyafogaü.rt váltrrtt § máli§ úínek
lndult újra,

_{ ltiálrryolt elnlrer a városka közgió}:en élő favágók
e*;-ike vo}t. l}í},w§ttl} }t}Or§§z€ fekiict1; bármifó}e szónvidéktöl,
:gy a lűló,a,rrl,agoí *. ktirnyező erdők *zolgálta*ták. A fa-
ráeók rendsze'int mcglrgtározott iclőhen jelentck mes árü,-
..-lk}ial a piacorr s'BiU l{arr.i§:nak már *gy hónap előtt a,
,,,.r,:sba ket}etí voln* jiirlnie.,. S nern órkczctt meg"

Eg1- napi járóíö}rl már Ctrar]es káp}á,r mögött, amikor
esaq{ie jrrtott, lrogv Bill Ha,r"r",is kunyhójától rnin{egy tiz,enöt
l,+rföldnyire cltt ó} a vaclon}la,n a lcgközelebbi szom_
.,it"ija" Slim Barne.s, a prórr,rva,dá"sz. It{inhogy á. nagy m,s.-
slrli-han a két fér:íi, c,gynrásr,a l.<llt ulalv*, *arneg bizr:-
,1,.ara tud valami fetvilá,*{osítást adni í"Iarrisról *, véltn
: ;záriját új irán:lba lor$ítol;ta"

*- Jöjjön bc és cgyék! ** hangzoíi ki * íah,ágból Bar-
nr;s tessókelése, rnikor tro}ropo.gítntott. A prónrvadász nent
úudhatta, ki áll ajtaja előtt; ám ószakon törvÉny rr v$ndóg-
szeretet é.g a bekoptlstatá,gra *rint1,*nüíl tra.sr;rrló fclelet
hatrgzik el.

"* Köszönörn, má,r tlttcm az írtrrn. *" hár,itottir el Chltl:_
les a kinálást. -* Ázért ,nó?-t*iri he es*k, rrr.el:t gontícrltarn,
hátha turt yá,l&rnit l{arrisról.

Bafno§ tűníjdvc rágcsálta pipújn r:sutoráját"
* Áuí hittűfi}, a v&rosbrrrr van! szó}t cgertd§setr,

majd kis sziinoü uirirr elg-onclo}korl,va ht1,1r,átűt.te, *. }{rrri-
donr r*ag;.i.nalr, artnak az embernek nincs r,*nd]reír á §uÓ*

nája. Ki tU.lJá, m€]:r§ csal;angrrl illü§t i§. mia}att mi irgy
véljük, itir:gy !}awstlrrban tarí<izkorlik.

Ez a kij*lcntó* irreglepte Charles l*áplá;,t, m*rf IIar-
risí messze környókerr talpig foeosületes errrbei.nek i§mer-
ték, Bcszólgetós közberr tekintete körbe vá;nriorolt a -sncibá,*

lran s lrtegalratl.i a na,pl,áron. A m,*sas Üszakon tétszaká"
]la.n éj.szaka,, ,nappal kiirlös, *gyforma szür,kesógbe olvad ós
nirrcs emller, aki át}tüzr:,i,l; rr,a,pjegyzék nélkül eligazodnók
az irlőszá.ruílírnlrlr,n" Rar:ncs nxptá,rá,tra,n *zoyrban január
?t-ike nern volt áthirzva, }rár e}őtle és utána a napokat kók
{eluzával kereszteztg a fnkunl,hfi gazdája..

Ch,arles ösztönösen íur:csárrak találí"a ert, de ,n*m. tettr+

§zó\,á, hanelyr lralaarosan íijra a beh*,vazott *rclőnek vá-
gott. A }rold már m&$a,§rltt kapaszkod.ott ;rz égboltrrn, mÍr§
}ítrris kunylrójálmz óyt. An abtakok §iitélen }:árrrulta,k az
éjszakába, a lróményh{il. rrerr; esnvnrorlott ki fü§t ,* *, h*
miigll§an tornyogodott a küszöb előtt.

Charles ká-plár átgázolt a hí:lorlaszrrn i|s benyomta, az
,aJtót" }Iideg, ripr:rudrrtt levegii c§apott a,r.cába a kun},üró
bolsejélúl ., . Ánrirrt rncggyujtotta lámpáját, első }lilla,n-
tása n naptírrn,ak szólt. Az *tr:lsó átlrirzott na,p január
ti0_ika voit, Ha,rrig t*lrát huszonegyertikón hagyt* 0l kurly-
hóJát és azóta rrem térl vissan.

Gondosan kóriiljá,rta a szobácskát. §{índen jatl arl-n
vallott, ho8y 'a ltáz gazalájtt rr*m kószüit lros.lizú útra. Tu-
karói sz,óp renrlben fekütttek ,az ágyon, a, sarokbán kóí pár
lrócsizrna á"llt - perlig ezek nótküt az ószakialr nem indul-
nak el nagyn}:b távolsírgra.

Á ltáplár tüzet gyrrjtott * kírlyhírb&,ít !t tl,z 6jjclt töp-
rengésben tölíötte el" Másn*p pirkad,a,tkor bofogtt kutyáii
ós rraprrkat töltött a kölnyékerr kulatássa,l. Arrir, gonrlo}i,
íalán llale.set órtrl lIarrir.lí ég ncrír tudul,t visszatórni a
},ruriyhójáha, tehát tűvó teitc u1árrrr a rengetegel.. §h,saie-
lan fáradozott. A íavágri,szőrórr-szíirá,rr glveszeii;.-

Nyilvánvalóű&k tet§zett, irogy va,la,rni lrasadók}ra au,
,hant s eitnmette a }ró. l alotlá nyitvárrít<itiák s irtási
t*rületót újr:a bórbearlták.

#

Áz e!.hrinyt favágónak kis v*gyonkája fcküdt ü daw_
soni }:ank}:an s pivel senki sem lr:rlta, van_e hozzátario-
zőja az oh.e§zettnsk, s ha i3errn meífg, hol ót, a csendőr-
o,szály para,nc§nüke Char}sst bíaia mog, hogy fürhéssze ki
a doigot.

§



Á kiil.tli'rr"i, valtrrni }relső órzés atra ösz{ökíllte, lroply
Il;r,r*csn{rl kezdje a, l,udakozótiírilt. A kurrl,hri ugy&nar,t {r

kópct mutatla, a,tnit, előbiri ottlútolror. Még a jarirrár 21-ike
i.s áihrizatlrrnul íehérlet-,i a tö}ibi nap között, épirgy, milrt
;:,kktlr.

C}iarlcs rneg{l §err:r íurlía, nüért, flrtatni kezdte ezt a
szaka.tl an sírgot.

,*- }Iitirt, nem hrizta kcrr:sztül ezt a napxrt? -* kérdezte
x prórrrvatlászlól. s közben, merő §zoká-§hól kutatóan né_
zelt lr;izigilzrlája ,arcába" Mcglepőtlve látttt, irogy a yadá§í
ltirtel+:rt pltordul elíile.

--, Ó! *- vortta fel va,Ia.rnivel később a vá]lírt a kérrl+
zott" --- Csak emlékczui irkartirm err* a napra.

-* §{iórt? Törtórrt valn,mi? .--, kórdrrzte kicsit, mrrhón a
r:senrldir,

f]scnil iilt-g nleEi a szoblrcskáÉ jósokáig. Vtigle Barnes
rrregsztilir) t:

..-.- {'), rrem! Csak úEyl , . . .* §z'inkndoatir a íurcsa vá,-
l; L.zt.

C}rarlc,-,megfeszíi.ett munkára ktlttyszerítot,te agyí.t.
Miért olya,rr emlé]iczete§ Ra.rlresrtelc ez a ílatr}? . . , Egyszerre
ögltzertlzzen.t, Ax elt,íin,l, íIalrh naptú,rti:n ianu,r},,r 20-ika lloll;
tl.z lttolsó á,th,,úzatt 1Lap. Tghát lruszorregyedikérr tör'tónt
vlrlltt-l-ti, anrire Blrrncs még hónapoli multán is vjssza akar
cil]lékL.zni? lis ez a, nap volt Harris cltüncisónek napjal', ".

Á csontlőrök rrieg,szoktá,kt tngy, sziiksóg r:sctón úgy
ligyei;etttll< mtlg r:ntbereket, ttogy azokn&li §cjtelmük sg le-
J.yen nrlól s viszorlt az élet arra is megtarritotta. őket,
liog"y ír0 li:pöiljcnek mes sOIníírin. Cliarles kriplár 1,ehát

fig,ytlni ltczrlte l}nrncgt" Mr:gÁl}alrítolt,ir, hogy va,lirmi í:ur-
i:slr,slig vatl itázitr;ilztláj;r rrlotlorába.n. Mirrtha kissó nyrrg-
t;tl,tll lolltrc.

§ylrrlútl'rl ösz;ttikrlll_err tiizetesehbell körüinézeti, ii kuny-
hr'lll*,n. A liarrr},alló clői,t il prrrlló nélr,átrv dcszkányi clara-
lloll írissclrbtlrr sjkri11 vtrlt, rrrint a, tö}rbi része.., Felnézet1:
IJ;}ri}!:sI,(] s :tkkrll, lti,l.tir, bogr, :r prómva,dász s.ti,nk' agga}dva
ltr;11,r :7li t,;i iíkiirlr,lril,

fiyttt,siLn elhai,lirrlzással ítllemel}cedeit:
,-. Sir.jttiilorn, rlrl át ko'|l kutaínorrr a, házat l-.. mondta

nyrittlllóiir.rllrn ,l szrlin.éi cgy vi}ágór1, Je ncrn vetle voirrir
l'l;.l,rlrtsríjl. lrerldóglil,irija szorllroga.ra n.yugta,}írnul k,iíirgulí,
rrtrglla z t,t llttllva gortdtai*rr r,,li 11vonligatiisil,t . . 

"

,-- 'l-rlllsó§1 *- nitlrmogt,:r ir vadász s ilvval a §zoba 1c8,
,liii,r:lelrll zrrgába rltrlrit és t.lnn&n nézte rlyugocltan a. c:sendőr
i;r.*sú, irll,vsztrii rrtunkájírt,

Bár^rrrilyo:i gotttlossirggal kutatol;t is Char.les káplár,
sclnttlil scrrl i;t]lrlt, N(rir mir.jdirem bocsiinatot kért az okta,,
lirti 3,yirrtttsil,á.srirl., a.lrrikor rrltl.szrnLilt, lrrrgy Barncs a7, egész
kui*,lrls a'la,l,t li{lltr rrtr:ztlul ílríól a dilrabka, szörrne-
szíir:lr,r:gt,iil, :rhol.á. a. lrázkut,atírs k,czdetén, álit. Iilkkor jutott
t:,izó}l(l. trrlgy ir szőnyeg bizonyára á pinc€ lejárat,írt ta.karja.

_-. Logyen szír,es kicsit arrébb lópni -* szólt csendosen
s il;rrrttls szíl n,lilkiil engcdclmcsk*dett. Fó}rohriztrr a szó_
ny{,§gt s r:sa,kugyir,n ott Yí"}lt a pi*celcjá.rat, Fellártrr & csa.-
priajtrit ls clinrlull lefelé. Nyolc vagy tíz lokot számlá,li,

riíiikoí * létra végóre én,e, egyensúlyá,i vesr.íír,{i je6urult.
Mórgosen kiáll'ott, fel:
* ]Vliét,t nem figyelnlezt,ete|t. ltog1, nl,tn (:r r,ógj}r n

1étra?
A válasz néhány pillarrrrt mrilva ért csak hr;zzil s trt1,ól

sóbálvánnyá rlcrnredt.

-- Feladorrt a játszrrrát. En v,_,Itatll a l,etles,!
A csendőr gyufát gyújtott s íelhrjrrltilt tneglepetrisólltln

A pjnee legtávolabbi sarkáLran (isszegiirnyctIt hcll,i_tllstlli
ta]lrlt *- I{arT is holttestét.

Ei]yetlen lrarrg nélkül má,rzott fe} a lóirtin.
,-- Nem akarta,m megóIni - r,al],l{t:l t,tlszkt1,1,t,tl Rar,-

n§§. *_ Irlejött, el.kezdetí vt,szekerlni s t,é.tllilgt,oti,. }}liIröril
vrilt, er'Ősebb is, tudtart, hogy megöi. _\ k.:z|lliitg"y:Ó!rrl akartó
íával fej}revágtam, Csak cgyszet iitilt..l;i rrlt,g" tJo yti;lig-
nyirit a löldörr... Csak amikrir i,:,} lj* ]l,rJrll1tili:: }*l{,a.ryr

h{}g}, Ifie§halt"
-,- Do miért dugta a írincéLle,] - i.j j ji]tiá iq;r*i,lrii l

rxenrliir.

- }Iást nem l,eh€tietn! Ahlroz lu| l.;':|:7, roil, }toglr a
háíarnon kivígyem, h,a pedig a fó}ll,:r: hl'iz,,tltt. aa első
csen{lőrt ide vezette volrra a írl,111.:. ri,,tl 1o]tairt, 1rrrgy
olvadrisig itt tartorn s azlán eltelítt Ii]!]i . . .

Igy oldódott meg a favágt'l pltűl:].j-:-; reitr:}ve. ólő
b,.lzony,sá,gául annakn htlgy a jó nl-cririktl,...,:,\. ]e,tí lógyrrn
az csorkész, vtigy bá.rki m.á§ emberfia. : .-,:ii.-i*l irllel
sern szabad figyclrrren kívül lrai;5-rr:a. .,,:" . ;11r,lfej|ós
lrulcsa Iegl,öblrször óppeir olya.<rni, atrri:,. .:' , i.,i,.l|-i;qa,-
nól fogva ügyo,| scm vet egy zöltlfiilú

f}
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§mlítettlm, }rogy a puszta
sz.i].Irllr lrcvt:t,tütlk srlrjáhatr, nlitr1
k*}ár:sok a mézeskalíTcsosnál; a
nap kegyc{,ieniil Lűzött; a szik}a
olyan forró lett, }r.ogy az e}ntr}er
n€m mert lrozzáórlri ; a2 a liis fo}t
a, §u egón}re§ páfrárrnyal, amely
kissó }rúvöseb}r volt, egyidiiberr csak
egyikiinknek volt elóg. }relváitva
fckiidtiink a íorró szi]rlárr és az
o}yan voll, mint a gzentnck az e§ete,
akít forr,ó va§On siitöt.tek meg;
€§z*ntbe julott, rrrilyerr frtrcsa, 1roglr
ugyanaz a}att, az éghajlat alattu
rnilrclössze nóliány naprryi távai*
ságra, menrryit szerrvedtcm, előszöl
,i:, szigeten a hidcg mia{.t ós §ro§t {r szi]rlárr a hőséglííl.

§gy kr:rty r,ízünk ne.rn volt, csak pálínkánk. §z rosszatrl:
volt, min| a §emmi ; hűtöttűk az iiveget, amcnrryire tutltuk,
íigyhogy fóitlbe ástuk és valan-iicskét enylrített" lra rnellün*
}ct és halántékrrnl<at megnerlvesííeltük.

Á ka .r:ná}< cgó§iz llap rnozgo}ó<lltk lenn a völgyben,
hol rirsó6vá}tás vcrll, hol felderítő járőrök rnentek a sziklák
közé. Arlnyi voil a szikla, }rogv czck közt einlrer! krrtatni
annyi volt, :nirlt szénában virr:róíűt keresrri ; rnivcl pedig
a siker enlryire kilátástaian volí, a kutatást rrenl. valilmi,
nagy gonddal végezték. A hauga között láltuk *rozogni a
kalcrrlii< szuronyát, anritíjt me§borzí.}ngott a }rát.am; nóhrr
rlgé§ffen ki,lzcl jrirtak a rrti szik}ánklrozo aiig merLürrk lélek*
zeni,

Itt lrx}ltll"tarn elősziir igazi angol bcszérlet ; egyik
ltgény tenyoróvel hazzáórt a f<rrró szililálroz, arnelyen
rejtiízkiidtünk ós nagyot kártrmkodvrr kap|a vissza, ,,MOn*
dom, }togy mcleg van" * monrlta olyan kiejtésscl, }rogy
azt hittern, í{ansome beszél.

§zeknek aa óráknak az utálatos volla ós klnja csak
nőtt, mi,re dólután lctt ; a szikla móg jobban égetett, a nap
még jobban tűziit!", §zódülést és betegséget éreztein ós olyan
sajgó kínt kellctt elvi§eincln, mintha ízületi c§(lu §yótirrne.
Eszetnbe jutottak ,akkor ós azót,a is gyakran, ami §kóL
zsoltárttnk §egv*li i 

"

Ne gyölőriiirt mrg éjjel a ho!d,
Se rlappal a n&p"

Valóban, csalr Istennck kószönhetjük, hogy ncm k§p-
tunk napsz{rrást.

Yégü}, irgy kót óra feló, olyan tűrhetetlen vo].t a hősó6o
bogy em.lrer nenr bír}ratta ós }<ísérté§b$ jöttünk, hogy szembe-
szálljunk-e a veszéllycl vagy teivább titrjük a kínt, A nap
nl,ugatnak ta{ott és így a sziklárrk keleti oldalára e§y
sár-nyi árnyék jutott ós czen az.olrjalon üem vült kafona.

- Egyik halál alyan, rnint a nrásik *. mond[a ÁIan.
é* Iecsúszott a szikláról, oc7an a2 árnyékos oldalra.

Azonnal követten ós nríndjári e! is estem, olyan gyenge
voltam és trgy szódült,em a ho§§*ü kín alatt. Itt feküdtiirrk
néhány- óráig, mint & rongy, minden tagunk fájt, teljesen
í:,ietlenül feküdtiink, rlgyhogy }ra kalrrna jár arran fol*
|étienül megláí, }íelm jiitt arr* egyik §etn, mínd a rnásik
;:on ment ; igy feléjilk a szik]árrk ebben ae írj helyzetb,en
is továbbra elfödött.

Késóbb va}amennyire erőre kaptrrxk; minthogy podíg
* katonák a folyóhoz közet voltak, Alan azt j4vasolta,

kísóre}jütr mcg a?. inrtulást, }Ín
c§ek egytő§ fóltein, vissza ne kell*
jcn m€n§t:xl a szilclára; bárrni
egyelret eltclgadok" },iekikészültünk
ós sziklától szilrláig <isontunk ; hai,
hason csúsz{.trnk ,"17" rtrl,nyók}ran,
hol kopogó szívvel rc}he!!tu§k.

Miutá* *r }rat*nák a maguk
módján át}trrí.alLílk a vöigynek ezi
az'o}dalát és ta,Ián kissó állnosali
is vo]tak a hágyaszló dé}rriántól.
rntrst solikai kevósbé voltak óh*-
re}r. Bóbislrolva álloí.íak tirhelyiikiin
ós csak a ' folyónrení.d| íigyelték,
úgy}tog3, lassarr-lassan, egyi<lőben'-'qsé,B&i§§lé.l.#, tig_velve a viilgyr:,| ós a tr,egycket

i§, tr:lvábbnyonlak<rdtunk §u orrt§ród§á§rlk}:ó], Aronbat:
ez volt a legfárasatóbb út, ar:t*lyetr valahri részt-
vetten. Száz §zcm ke}lett yo]na ll,azzá, bt,,gy a,7|}r7

^z eg.yene llcn talajon, haiiót,ávoiságon b*lil] 0i5r §ök
és nrirrdc.rrüvó á]lított iírszerrrttil ószrevótleir m*radjot oz
eml)er, l"la rryiltttt ,lórségon keljett, á[:nr:nl;i, rrerrrcsak gyor-
saság ke}lcll lttlnzá, hatrenr rti.cg lrellcti ítclIri az egész kiit.
nyók f ekvósél., siit minclerr egycs kőrrek szi}árdságát is,
amelyrc rá lie}lett léprrürrk. A clólutr'ln is rokkerrő volt, tn*g
egy kő ltgrrtrilása ak}iorát szó}l volrra. nTint a pitzto}ylövór :

}regyck ós szili]ák visszirrrngeclt ak voirra tijlql.
§iapl,ementóíg jókora utat tcltürrlr meg lassílsírgurrk

mejlet.[ is, bár terntószctesen a sziklán álló őrsr.ernEt- sziiriet
nólkiil figyel}í,ü]<. §I<rst oiyarr llelyro ér}rr:ztiin}<" *mrlly }rrirrd*:
fóielmünket csy§zerre elfírjta ; rnóty. sziilrdelő tregyipatak
kanylrgott lc *rzorr a rószclt, hogy a fo}yóira ömil}jölr. l,e*
lr:rsaltririk nre}ióje ós fejürrket metlig betcrlug[uk á vízbe ;
nern l§clí]irnl nlegrrrondani, rni volt k(:jeseb}:, nrilior a lrirleg
ár átfrrtatt fe}etlúnk vagy a nrohóság, anrr:}l1.ei ii,trrrrk
l r c liilc.

Fe}<iitttiink a víu niellclt (pertjai elfcrtte}i). íljra rrrcg
újra ittuuk, mcrstu}t me]tiinktl,t ós }:deíar:l"ottuk csrrlr]óinkat
a rohanó víz}:e, arníg a lritleg fájela,lnlat, ne§t olroz:o|-t ; vtl§ii'l
nag3,szeriíen, fell'rissiitlíitlk" §iővcti§k a iisztes zacslrilt t!s
száraa,Lésztát készítcttiink a bográcsbarr, }1z rrgya* nrnl
egyób, rnírll zrlb,|i§zr és hieieg víz keverókt,, tlc élrcs etnbor*
nek elóg jti ótet ; a?,ak száll1ártl, a]riJ.e ncm gyuit}rat.rra}i
tiieet vagy imiként rrekiink is} ezer *krrli van rá, ltogy ne
gyujt§anal(, ez a fiifogás, ha, rl hartga vilílgát .iár,iíür.

Mikor bccstcledetl, trrrrábbmrrníiirrkl eleintc ugy,}n-
azzal aZ, elilvigyázattlssággal. azuLári bi{|rab}ratr, mort fei*
álltunk és jódarabon gyalogoltttnk" Az í,ll, gyalázlrtos volt,
mercdek lejtőlrön ils kopár sziklák höz{, vezetct.t ; este íel-
hős lett az óg és *tz ójjol. sötttt és hirleg vol,t ; & vándrir}á§
nem vo}t fárasztó, de áll;endóan altól fólt.crrr, }rogy elesefi és
lcgurulok a hegyről, közbcn 1rerlig rrem is sejlelienlo rrrerre
járunk.

Kósőbb felkelt a holrl ós nróg útorr talált lrerrniinkei, ;

rrtolsó rregyetléberr vo}t ós mórgesen ío}trős : aztán kisütiitt
és ón sok íekete ircgycsúcsol lílí-tarri, me§§zl: !.onn p*rlig a
hold n tcn geriilröl szíi}r íorrlul(rj álran tükröziíttirll.

Iirre a látványla mirr<l]tcí.ten megá}ltrurk ; €ngeni au
kapott. meg, hogy tllyarr magasarr jílrok (rriikónt hittem), a
fethők íölött, Alan pedig ponttrsan akart !áiékozóctni.

I""átható}ag tetszett neki a dolog és biz*nyára {igy vólte,
}rogy kívül vagyurrk minrlen ellenségúnk }rallótávolságán,
mert ójszakai vándorlásunk }:átra}evő részón fütyörészóssel



t
ette kellcmesebbé az utat, sorra kerítve csatadalokat. vig *-" §{ég jó nelrány naP belr:telik *- mondta Al*n ar

ós szomorü nótákat. 
-"rőtvtrlt Ú"rr"t"tax"t, amclyektől *lső nalr reggelón, * *míg a katonák arra gondolnak" hogy

r,ama.rrrr, |ép az gmtar,-Űg u, én vidékeninótáit, {rg_v-, Ctirrynákiegtrre_ítijj.lne!; enért most iizennÜnk kell "Iames-
hogy ott,lron éreutem ,oueu*iffiuol kalandjaimtól, *n ciák ngk rls Óneki et ke}l juttatnia hazzánk a PÓnzt,
mtirt.enr rrtána ablran a nágy, íe}<ete, tar hegysóglren" . _'-- }log1. tudunk lnnen úzettlri ? * - kérrleztenr. *- 'lel*

1csen elhag_vott helyen vagyunk, ametyet xenr nrerünk e}-

xx* },nJEZlJ"l- irag_vni; hacsak az" ég lraglyait nem külrti el hiruiikuek. *}

MengküIos a, lr*nga nrlágáb*n 1 a ffeirrtrnaktegh csúts- "-*::ffi;,*'ii:L§:,]"lilfi._ l)e ktvés tal*lékorr,r*

J§lius elejón korán hajnalorlik, rte móg sötót volt, mikor ság van benned' IJávid !

elórkeztünk rendeltetési helyünkre, *§y nagy he§y tetején * tűzbe bárnulva elg<trrrlolkozott, aztárr elŐvett

]óvő szakadékhozo melynek közepén 
"i" 

%rY|"tu"'öi;. lét faágat és kereszt,fornrájúra alakitottau négy sarkát

olclalán kis barlang lvlr,ott..rril\t ke<lves.i,;ii;:-qloi ;§f .l$:o'nítette 
koronrma}, Áztán kissó ÍÓlénken nd-

benne, anrely távolabb fenyőerdőbe ment át. A patak telc '9l1
vrllt pisztrárigga|; az ertlő hegyi galambbal; orlébb a nyílt *-- Itleadnád kÖlcsÖn a gornborlat ? *- montlta,*- }'xr-

hr,gyóI.lalon fóii"6 fűtyült és rengeleg volt a Éakuk. A szaka_ ,esa, hrlgy ajánddkr:t visszakérek, cle nincs szivem móg egyet

riéÜ szólóről' le!át].un}i MamorJ eg} részóte és láttuk q levágni,
-tenger:tlbltit, arnely ezt * fö}det Airpintól elválaszl,ja, olyan Odaarltarrr a 6iombot ; }lelckötÖtt€ a nagy kÖpeny*
ma§asból láttuk ezt, hogy nen'§yőni*rn elege1 bámu]ni övóbe. amellyel át szrrkt-a íogni a kabátját ,i azt_án }recsonr:r-
,és gyiinyörkö<lni bennc. golta egy kis nyirfaágba §s az egészet íen3,Óágba, aztán-Éz 

a- szaliarlók i - ,_ ;;1í nregelégetlet tcn
a Corrynakiegh . -'€,abv. nézte munkáját.
csúcsán voll ; nra- _. }Iár tnost

;;;;;;;i";g";- mondta,
tr*" vátO közeliúgc l,an_ itt eg.v kis

következtében ,'., ,., ' _,: ],. clachan (antit an-
, golul hegyi pász-
, , torkunyhónak
_,.,:....,,.,.:., mondanak), nincs

gyakran leptók el
felhők, cle egószó- 

]

bea kcllemes volt
.ós öt boldrlg na-
pot töltötlilnk,
rajta.

A barlangban
alurlt,unk, lrangát
váglurrk, azea\
nregágyaztunk és
Alan kiipen;,óve}
takaróztunk. Á
szakatlók mélyén-volt *gy rcjtek*
hely, amelylren
tiizet merószkerl_
tünk gyujtani;
annírl nretegerl-
tünk, ha a íelhö'
elf erle1. l" nrc6I f orró
lrásál- főz1ünk és
pisz.lrángol siitöl-,tünk; ezeket p,usz-
ta kézze!. fil§i-

l.iéha egósltu közel jártak * m!

trrk a kövek alatt- ós a palak brlvóhelyeirr" }iőteg
enztl foglalkozíunk; nencsak rnegtakarítrrltu-k az élel-
rxünkct, szűkösebb ir!ókre, hanern szóraktlztunk is azzal,
hclgy a nap lcgnagyobb rószóben rlerókig moztelcniil, vcr-
terryberr tapogat,L§k vagy (ahogv Ők manttjírk) ,,kajtal{,ulc"
czt a halat" A legnagyoltb, arnclyet fogtunk, lehr:treit. negyed-
fr:nttrs ; rle kiliitlő zarna|,o§ hitsttk volt és lra parázson nteg-
süiiittük őkel, igazán rnár csak egy kis sti hiányzott v*lta
ilar.zá" hog3 pompá* cse*rr:gónrit szántilsarrak,

Pihcrrőbelr Al.an rnegt-anitoll, karrl*t íorgalni ; reslc},le
járatlanságolnat ; nteiles}cg arrii is go::rloilaln, ho§y rnirrtán
halászílsbarr tö,bbször fc}ülkertlkedtem, vívíisra 1.crell.c *
dolgot, *}rol nagy fölényhen voit, Valahogy j*bban m*gfllr-
grrtott vele, lniul sztiksóges,lott vrrlna, rn*rt. ít leckók alalt
íalytrrn igen eróly*sen tárnarl,í rárn ós irgy rnegszoritrrtt,
hogy az| hit{cnr, rnclst ós nrost. biztl;sart kcreszlüldiií. §ok-
szor voltarn kisí:rlús.lren, hogy otthag"v<rrrl. rle mógis }reiyl.*
álltanr és ,tanultarx * leekékllől ; ha, _ egyt§et rrer.r, há|
xyugotll, kiállíist, *rrri sokszor *!tgextlő is- }g.v tiirlónt" htlgy
m*sl,erem sehtrgvse ,vol1 rrrcgelógedve, ric *rt ;négsc voil.atrr
,l,*ljesen elógetletlet mxganrm*l.

Kiizbtn auurrlrarr arról * íóígla.d*t-upkló1 s* í*!edkcz,
tünh nre§, bog.v rrrenckiitjüttk.

mes§ze ide. itgy
hivják. hogy Ko_
alisnacoan. {}tl
ót íöbb ol1,"r, O"-
rátom, akire a2
életemet is rá mer-
nérn bízni és l.öbtl
rrly*n. akiről már
ntlnr l,ag).ok any-
nyir* biztos. 'lu*
rlotl, í}ávir,l, 1:*gy
rlíjat {iízirek ki
íejiinkre: r}laga
Jilnies is irregl eszi
czl: és a C*rrrp-
bellek soha ntm
sajnálják a garast,
ha egy Stertart
vesztórril van seó"
l-]a nem 

'§y 
ált-

ttárr}<. .ierrrenntilr
Koalisnacclanba és úgy rátríznám rnagallrat arrlt a *ilpre,
rnint. ahogy rnásr*. a keszl.yűlnet bízorn.

- - Azonban i§y ? '.- l;érdeztetn.
--- Azonban ig_v ** nronrlot.ta, - - 1ig§ iárnk el- }togy

ne lásnarrak" }lindr:nii{l. ván los§z entlrer ós *mi rnóg rossz;r}:tl,
*zek rentiszcrint szerrrfiilestlk. Ezért a sr'i,ttlthelt nlajr-l 1e*

rneg,ytl< iirlrva abba a .krrnvhtiba ós ezt., arnil .i.11, készílt,:tlcrrr,
egy jír}rarát.rirrr atllakálra lrcl_vezern. egy allpini l'tlr,s }rérlőrrek,
Johrr l}reck !Iacecltlnak ablakálra.

--. Nem l,ttlltlm kita]álrri -,- mcln,tlo,1íí}ril, ,".-- lrog"vha
ezi nrep9l.aiírlja" rnit ért, bciiile ?

---. .}irrs -- . ír;lcltr: Álnrt, --- rerrrtiljiik, hogy §íiladnál
jobh nregfigyeiő lesz., rncrt, él is fólek, hogl ebből ntm
túlsokrtl, fog ért-eni. Íi]n a kör,etktzöhrc gontlolok : liz a
kcresz,t a nii törzsürrk gyiilekező jele ; de ö trrt§a, irrrgy
*. tiir"zs lncs,(. netn ál} össze, mert csak * kereszt r.an ott,
az ablak;iltran és nincs üzenel, mejlettt- "l,'ehát azt ítigia
gotrdrrlrri : tl !örzs ncnt ggiilekc:ik., e!.t: ez llalami!. ltletr.t.
Alrkr:r rrregláija az én gonrllam*t és az .l)rttrcal:t §,i.ewrrytú
vuli,. }]rre azt ftig.ia gcrrrritllni l .l}ttnr:rrn Iirl u han,qr}ba31

*- l_"rlrct -,,* n*ndtatn ón" -** Csakhrrgy il'l pcri§ete§
h*ng* v*rr egésztlx *z iibrllig. {F"d"\,ír}!ittk"}

s



hií<e Tíjtú
]?I<lst ,rii t:id.r,rl, aryól altltroJc n.cktelc

t,std,riluttls rt.állíi tse,rex1(lst ttrtulli,,
ltogy lt.oglyrt,n ll,ésliil tz Mttgytt,r Cser-
kó:tz, illatlle lttayt,tllt f őuttrukci,ója, a
L,iilt e'l' ó ní cs erl;,é s zakadé,núdj u.

Magamról csttk *nttgit Xrolr, Tneg,

!rcgy neae,m: burnbe{alt:i Liil.e Antal,
lII. osztalgil tarutló a liÍuér pelíLete-
Iul,ai allant,i Ia- és közé9lislltllóban,
Kororn: |ckcte. Nerne: neln. Csalúdi
álltlpota.: bízonllíttlunykiosztti.skor ke-
s er,ü e s. C s erk é s zíely z e te : z s eniú,li s, h.é t-
1ir óll ti,s c s ar k é s z, s e g é dőr s u e zetöhel,y e t-
tes-jclölt az ,l938-os llübtlle Bald,zs
xserhészcsapatban. Mi,lven nyell:ehert,
besiúl,: csak a saitít rryelt:érl, melyr(il,
MaTclllu, tu.nú,r ú,r &zt rnond,otttt, hogy
be keltene nranyaztalni, ltagy ne tud-jam unnyi.t ntozgatní. Szille: lúgv,
ag,yu kttttény.

Szó,oal a ilolog renrlszerint úgy kez-
d.ődilt, ltogy cgy lel:elet kapok a szer-
liesztö bticsitól, melyben ualatlti na-
gyon szépet irt. A leaetet többrryire el-
tisze,m a ,ptttikus btícsihoz, hogy silla-
biztilja ki. A pa,tíkus bdcsi s.íiríL íej-
csóua ltözben, megállapitjtl. hogg lla-
lattti,t íl,norn kell, tle hogy mi.t, azt ő
sem tudju. rloluasn.í. I},rröl ju.t eszt'-ltL
bt:, hugy pa.likus hárunféll ua-n.: ú-gy-
ttt.i,nt szi.rnpatih.us, anli,pa,tilut s tis te-
le7lalik,,us. arni, neut a jóllu.kott, gaóga-
szr,rCszú iclett.ti á nt.

Miko,r n,in,d,eü {elf ogom, h,a,zatte-
guelc, tt:iil,tilt a saiát, ióI Ielfogtltt szé-
ke m,ra, tllherg ctem a szómtanfü,zetem-
T öI a ttt,.cská.t ós ihelni kezdelt. Jó-
atuúm, bumbtf alti Liike Barnrl,btls
!01lu,n, e,rre azt mondja, hogg a n,apot
lo1tom, am e.z h,a.mis és mcróben ,Ifleg-
döbbcrltii bedlláttís. Ah, tl zord atyá,k
igen ,pt,ózaialí, s rLewt igen szeretilelt
legelé,szn,i, tl.z igts,z kalÁészet és irorla-
ltlm ,m,r1.1jétt, Söt, durua ldbbal tanos-
nak llelc az i|jtl lólek t.üzéIle. Csati az
9 ba,j, ltogy nem égetúIe rneg a ldbu-kat erne tar)osdl közben.

üggszer póltlá:tll, egy g,yöttyörii ót}út
ih,ette,m" Á liöuetlr,t:zók.éppe,n, azólt:

Apa, n,pa, aotdan ftIta,
Yaw reak,i eg|l rossr ka,lapa.
Bdr unu rú eg,u ,na,gy kttpa,
Milt,ur ni,ncs be,nne az a:pa.

Hát, Iietlres fttitestl;é,reim, erre tllya,n
,pel,ú,xs aerekerlést csttptunk, kíitönó-
sen ióqtlld.rn, h,agu u köttői igazsdg-
szolgtiltatás ellirult elkeseredésébén.

Noíle minilcglJ, saiog, sttiog, de
a,zé,rt lg ttttlok ttltli és Ttt:gkezdem az
ak.ad é,lltiazást, Mo st, hogy b eT nu,tass ale
e{u akallímiai előaddst, f öIdrajtól
{ogok cseleg,ni, ttégped,ig ?écs adro-
sáróI, k,iil,ö,tl,ős tekin,tcttel a maí, nagg
nupru,.*

Pécs ,ttdrasu, nagy d,arub ''tc. ü.leteyt
feltszík,, lliteried(:se rengeteg sok négu-
zetméter. Lak,óí ts. §ors ltúlönijs ke-
gyelméböl ugya,nolya.n emberek, rnint
a tijbbiek, tehút két ldbon tnennek,
u,gganannqin jönnelt, sőt, mely furcsa
r end" elé s e {l, s or s rutk, tt, g y a.n-a,nn,yin dlt-
nak. Fektése elönyös, a,mit nem. ér-
tek, de a íölrlrajzlr.öngtelnbe.n is ez
dll, hát én is elfogrlrlom.. b'oluótsize
nints, tltt eső i.de jén mag jelenílt u
Duna ós lanyítu ltullámcsapdosdssal
tterrl*sí ttz uícdn Io,rgó iilegetrck tába-
szdraít. A ynondu, sen,int, Pécs nég
egészt:tt. ltis adros tolt, mikor egv
nagy darúzs jött és ,megcsípte, á cs|-
yló.s egy,re jobban dagadt, migleru ki-
nött belőle u 1Vecsek hegllség s azóta
is itt létez. Pét:sett ni.ncsen.ek csüggedt
ernbetek, rnert a ,nóta, azt ntondia, aki
íelnóz, sose csúgged el, múr ,pedig itt,
aki nenl néz |el, betleri a, fejét a hdz-
|alba, ,mi,nt ahog,yu,n. bdrmely mús ,uó-

rosban is rnegtörténik,
Az utcrik hal le, hol 7ltldíglen feL,lnenrtela. Melu kiilönós dolo11. Vanrtak

ut,cólt, &,rflel,lle.ken az eynber azt hiszí.
h,o{tyl lmsraesett, lll41art tneredeken
nl,ellneh íelfelé.

Pécsett n&gylln lcí uun fejlőd,ue a
turistdskodtis, ami nag,llon szép dolog
és lluzditó hatdssal aan az ifiakra.
Mely szép d,olog lótní, am,ikor l:asdr-
nap ltora hainali tízen,egy órakor
megielenik a Potrohos Bácsi és rette-
netes erőf eszítéssel |elmó,szik a Szé-
csenlliról elnel:ezett téren az autobu-
szokra. Mikor na.gll erőf e szítés,utti,n le-
szdll, elkezd menni, miközben az éls-
sr,ázad,os turistafahd,szt m,orrnolia:
?iia|ene cgue rneg elt a sale merede-
lr,et, az ember nem tud, tőle hegyet
mrísztt,i!

Htlgy e.zt ti ís el ttl.d,jtitok sujátí,tan.i.,
kedues fiútesh:éreím., ltis akadém,íát
tartak a turistasdg és al7líninnusról.

Mi, az a turista.? Turista a.z a lény,
alti nem tud nyugotltan m.arailni, lta-
ner,l minde,n,dron u, természet ldsu
öIón aka,r pihermi. Itt egyet nem ér-
telt. Hogt1 mondlrítok, h,og111 a termé-
szetnek lógg öIe tlan. Alugg ahi ezt
m,onilja, esett-e ,mdr hanyatt a heg1|-
oldalon,

Mi, a turtsta f els zerelé s e? A durísta. f el-
szerdésének első ltcllólre egy na,gy ciqtő,
A ci7lőben kíilö,n, szoba llan mínden
egyes klbtt,ij részérc, A cipő felett llan
a harísnya. Ez a,nndl szebb, minél
*r'Étar,lto 

a szerző a Pécsctt 1937 norr. 14_én
tartott }íagyar Cscrkósz dérutánon,

zöldebb. (}gya,ncsak a turista |elszere-
lóséhez tartozi,k egg htitizsak, mely-
ben rninúenfélg, $un, küUjttös lehi,tltet-
tQl a, g1!ómor kü:etelményeire. A tu-
rista |ókelléhe & hegyesuégű bot,
mel,y két célt szolgdL §,lőször is atual
aeregeti le a turis,ta u |ákról e Böld
hujtfuoleat, amilsel természetba,ráti
kötele§§éget teliesit, tnert megrnenti a
szegény |dt a munkdtóI,. Masodsorban
u bottal üt rú a tgú,kszemére, mely al-
kalommal hajíttisi, ggakorlatokat is
oégez uele, eggben pedig csíüagohat
is aizsgtilhat. Mi,nél nagyobbat iitött a
tyúltszc,nt.é.re, anndl t.öbb csilltlgot lút-
hat.

A turist,tilt,az íartozilt még egg zseb-
ben h,tlrdozlttltó btltgkos, meluben a,
lsitami,nt oiszi tnagánal, hogy iobbanbiria a tüdejét..

Mi a turistttsdg atupfeltétele? A tu.-
ri,stasdg a,Iapfeltétele az, hogy az iL
Iető minél ioblttn tudjon szuszogni.

Hogy zailik le ega hegyi tura? Egy
heggi tura így zajlik te: Febnegy az
em,ber a lejtő szélére. Azutdn Qzt,mottdja, hogy pfii. Azutan megy húsz
lépést. Azuttin tnegdill tíz percre, hogy
gttönaörlrödiön a ki,ldttí,sban. Az.tttdn
azt mondia: 7l|ú,. Azuttitt. megy har-
minc léplést. Azuttin leül az ilt szilére
tízóraizni,. Azutún azt mandja: ilü.
Az,utdn mcga neguten lóplést. Azut.r!n
Irlrla,edilt Tihenni. Azut.dn uzt
rnanrlia prü. Azutún nle1v ötven
lépést. Azuttin nézí a ki,lú.td,st.
Azutdn azt ,m,anilja: pfü. És ez ísv,
megy toxdbb, míg fet nemér az ut |e-
léhez. Itt leteleped,i.h a tetmészet lá,gy
ölére és örúl, hogy milyen nagy tu-
risla.
. $9d.ue_s |i_tztesloéreim, tehdt ipat-
kodjatok,,,dolgozzalok,' hogg eilus-
sulok _addig, ameildig én Őlju.tottanttír§ oluassüolc szorqalm,asan alitttlé-
miai, előaddsaimat, okulni fogtok lte-
löle,.Mint a maguar közmon'rlis, olyan
csoddltttosan mondia dltulam' atála-
kítuu: Tanulj tinó' és örsaezeíő leszbelijlerl 

Zso|k.a.
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Vörösmarty-tér a költófejedelem szobrával.

frr

§nfir§fillIRu[R
A §aent Imre-szobor. ( Lur ílelc alkot(lsa, )

Szókesfchérvírr városát szeretnérn ebben a nóhány
sorban mesi§mertetni, meglreclveltetni a )Víagyar Cscrkósz
olvasóivai. F'elrérvárt, az ősi koronázóvárost, az Árpáctok
széklrelyét, ahol rninden kő 4 régi enrtéket őrzi. Itt élt,
innen kormányozta országát első kiráJyunk, §zent István,

Abban az időben latinosan AIba llegiának mondták,
vagy nagyarul, mint a tihanyi alapítólevól nevezi ; Fe-
heruuaru. (,,F'elreruuaru rea meneh hodu utu rea". Fehór-
vá§a menő hadi útra.) A szent kiráIy Fehérvárt tette
főhelyévé, ahol gyönyörűséges templontot,- a Boldogságtls
Szűz temlrlornát építtette, amely a kósőbbi §zázadokban
az Arpádbtázi királyoknak temetkezőhclye volt. (A hatal-
mas bazilika romjait ebben az évben tárták fel isméL és
ma már megtekintlrető az ásatások ere<lnrénye.) A kósiíbbiek
íolyamán Szent László ide lrivatLa az orczágos zsinatpt,
amelyen Istvánt, Imrét és Gellértet szentté avatták.
7222-ben óriási jelentősógű esernóny színhelye volt a város
melletti Csúcshegy. Az, első írásos törvényünket, az
Aranybullát adták ki ekkor. (Ma azon a helyen hatalmas
€miékmü áll, hirdetvs a nevezetes eseményl.) 1476-ban
pedig megkoronázták az ősi templomban Mátyás király
hitvesét, a3 o|asz szármaaásrl tleatrixet. A törökdúlás
azután majclnenr rnind,ent
elpusztított, amit az addigi
századok építettek. Lerom-
boltáko illetőleg puskaporos
tornyokká alakították át a
templomokat, a város nagy-
részét felgyujtottálc. {§hből
a korból csupán csak a
§zent Anna kápolna maradt
íenn* láscla képet,
amelyet 1480 körül állítot-
tak fel") 1688-ban szabadult
fcl a rab§zolgaság alól a
vár, amikor Batthyány hu-
szárjai megadá§ra kénysze-
fitették a r,érlő törököket.

Ezekután lassan meg_
indult a fejlődés. A kuruc
fellobbanások móg ve§zó-
tyeztették ugyan néhányszor
á várost, azonban a béké-
sebb időkben lratalmas
,előretörós figyelhető meg

A Károly király-tér.

Fehórvár óletében. Horthy ]\,Iiktós vezér hadseregei a
mai rcpülőtór nrellelt larlo{lák első pihenőjüket Siófok
ulán, amikor a vörö§ lőváros nregvételére indultak. (},la
ernlékoszlop jelöli a helyet.)

Napjainkban is íontos szerepti van, I§agyforgalnrú utalr
talalkozópontjában fekszik, a Balatorrtól kb. 30 knr-nyire.

Soka.t fejlődött Fehérvár az utolsó évtizerlben. Számos
rij épületet enreltek s a régi, poro§ utcák helyett rna nrár
rnindenütt elsőrangú aszfalt úttestek kígyóznak, A forgal-
nrasabb utcákbarr fényreklárnok csalogatják a vevőközön-
séget.

'l'alállratunk szinbázat, rnozikat és egyélr szórakozó-
helyeket, Van zeneiskola, múzeum, irodaltrri kör (Vöriis-
marty-társaság) stb.

'tatán legszebb stranddal ren(lelkezik valanrenrryi
dunántúli város között. Általában az ö§§zes sportok nag5l
partfogóra tatáltak a váro§ vezetőségében. Éppen tavaly
épült fel a sportcsarnok, amelyet a világviszonylatban
legkivátóbb sportolók részvételével avattak fel, Nlellet|e
a polgári lövölr]o ós tenniszpályák taláihatók. Kót csalrat
is tart íenn futballpályát (Alba Regia és a §láv. Ijlőre).

Templomainak szánra igen nag1,, és sok.köztük a
törtóneti nevezetessógű.

A középiskolákban sincs
hiány. Ezek. az iskolák
számtalan nagy, kiváló egyó-
niséget acltak az országnak.
Ilogy mást ne is említsek,
a ciszterci gitnnáziunrban
nevelkedett Yórösmarly Mi-
hály, ugyanott tanitott
Ányos PaJ ós Yirág l3ene-
dek, a kót htres papköltő.
Prohá§zka, a szeutéletű piis-
pök innen vezette, kormá-
nyozta népét Isten országa
felé. Itt is t,emették el, a
róla elnevezett temetőberr.
Kiss Ferenc. kiváló szírr-
milvészünk a felsó kereske-
delrni iskolából inclult di.
csőséges {rtjára. És urég
szánrtalan rragyságot lchetne
felsorolrri, akiket. ezek az
iskolák, illetve ez a yáro§Az t489-ban épült §zonl Anrra kápolna.
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af]§tt. á Remzetnek.
Köxelkörnyóken íekszik a

1re}*ncei t,ó, arncly mind cser-
készliirántlulóhcly, mind pe-
rlig nyarai{ihtlykónt egyre hí-
reseb}ré válik" Nevezetesebb
cselkdsz*ir á}tal }átogatott ki-
rán<luióhtlyek még a Csa_lai
erclő, a §ós tó, Csókakő és
á-lta]ábarr a l3akonyvidék,

Albra §egia, a szent kiráIy
által alapítolt váro§ kiáltta
a vórzivatarrrs századok ret-
tenete§ rncgpróbáltatásait és

A cisnterci temp-
lonr §elró ká-
roly világhir&

szószékdv*l.

§firlbertse}r
világbírú Krisz-
tlrs íreskója a

szeminárium-
lran.

Á Prohászka-emléktemplom.

mo§t a nagy rrralkottó halálának
9üO-ík évforilulóján hatalnras
ünnepsógek keretúlren ernlókeeik
meg alapítójárót. Az ünnepsógek
íónypontja egy nyilváno§ or§zá§*
gyűlés lesz, amelyen móltó ernlé*
ket áttitanak au,el§ó rnagyar ki-
rá}y nagyságának. §zckre au ún-
ncpsógekre §zékesfehérvár ynix-
deirkit örömmel vár és egybon el
is várja, lrogy minól tölrben á1*
dozzanak szent István enrlókének
és minól többen isnrerjék rneg, :t

Dunánlrll e kedves városát. K"

őnsx Il§DuLóx
AJitll szokásltirn van, Jrogv az őrsnek írainak) i§ lcpv€n

külön inr]ultiia. so}<szor ÍagyTejtörést okoi eirneli előteíém-
tése. Az iilsi ön{utlatof pedi§ ez is nagyban eme]i (összcjöve-
í elekcn, őrsi kiránrlnlá§okoi, portyáZásokon stb,'jó sz"otgá-
l"tot tesz). Dc honnan vcgrti]< ? -

Da)oskönl,vb(\lr van több, mel§ már szöv(,ge alapján
i.Ihasz-nálJraíó őrsi in<lrriónak.' íuv :"

Saso/t., Yígan fiúk.. . Eiiná"ulr a tutajflotta...
_ GalanúoÁ,; l\íég a zászlón csak szelíd galantb szál] . . .
],lessze, távo]ban. .-.

_ \igók; Azért }rogy én cserkész vagyok, sárgarigó
E"lanlbom. . .

Zerge: Nyáron {észket rak , . .
..^\ lnadár íütyüli , . ." iLt" a rnadár szó helyébe énekel-: ,._n} más madarat is és kész a kúlön őrsi induló"
Fecske; Megjött már a fecskemadfu...

. ]ge_n á)n,_ dc .hogy énekeljük ezt télen, vagy ősszel,- _ - - rlmenlek a fecskók ? Kinevct érte bennünkói ország-.; Hát akkclr átalakítjuk ae óvszakok szerint a §rör,legeT,
.-_, . , ].lészítünk b,azzá több versszakot, Pl,

Elmetű mút a |ecskemadár,
Fészke lelrultt núlunk"
Halvúngodilc a napsugúr
Sítúborőu uóggunk'.
Jéguirúg kel az ablakrln,
} incs mrir otl kíntt sernmi,
Cinke koptlg ablakunkon ;Adiunk neki enní.

}:Ia aztán mínden kötél szakad, nem találha,tó rnég
rokonszöveg scm és behclyetí.csíterri sem teheí, pl. ígyi
$_ka\ls,|_üítgüli már. az á.gőn. . . , akkor nincs má§ me§Ót-
dás : kö|teni kell. Ekkor -iépnek 'ntunkába a íűzíunoéiák,
De jobb,.ha _igmert dallamol vcsznck clő. az tsak l','óianrryi
munka. Az elöbb cmlítt.lt kakas-őrsnek nl. nrcufclelne éz'a
§zöv.eg (legycn.berrn mirldig vatami az áÍlalra jóll"gzctc, C*
cserkószvonás is)

(ügyanarra'a <lallamra: A medár fütyüli . . "}
& kukas me.gszólttl minden reggel :

, álmos cstrké§z, it,t a h.ainal, áŐ*za keli {el l' Kí nem rust s'|etugrík iíá,tiŐ*-J,iaia',
Istcn nallia mősolioqua néz le rúiá,
Fetftndbé /ri.sselr'hőggia eI úgutii,
I)alos keduuel. ulgan uégzi mosdásúl.
Na öllör,ik, énekel, imd.illcozik létekkel,
Níncsen n.lila bold"agabb a vilógott.

(Igen kcdves <lo}og, ha az őrs maga kiilti a vcrset"
l,* ry,qt.a da]lam rnegvan s köriilbr,lül a i.arlalnrltl, is mcg-
beszóltük, amiL lrclc akarunk foglalni. A fiükrrak öriim a),
ha egy-egy 3.ort ó§ trrlálnak ki. Ciak vigyázzunk, hagy a szöi
vcg ne sírrolja valahogy a íörvénycinkcÍ. t)g.vit< t,sr:r"k"úszünkpl. nagyon szcrcltc i;Ólna, ha fűti szövcs"utolsó strrál, az
ő.kerlvéórt így fogadluk vo]na cI : ,,Tanulá'st ő nt,m ismcr a
világnn.")

",_ l]l:,lig.u diáltcsnpatgF !.ng,rly:őrse_.miríjt zenghct ttaltu
ha ncm a tudás és tanulás örömeiről.(l?t) srűr*rol,nli",r".'.
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,ia .A né§*i l.dflhilr}si] kalitllrrIi lrrjrij,i, :l ",1-l,il::;r:ii}itlttl{' "t iq:l1trjltlrl}

, tx,.iánjdr*l a,,Nrlrt!\tirltl" it,,r, ti,tlf" irpir,"i ri:pülSgi:piirl

lift,§.,i1 ffi#§i. ,i 'l'',., ,:: ,l.3ii§ltffi,i.".,,ili,;ii,:l"ll'.

, A gázvédő ruhána§ról

Oly egytilrt,k r(lszilt,tl, kik lrlilylrgttrizir ituri:anv;lp;okkir,}
tört,ónő lááa,ilis esottitt sy.rll!iirlirttll teljesii,rrnr:k, ttirttlszer(l,
nituttót a gáz,ví]dő rttltlizlttot,. Ilir;tilslr,, }ro6y visr,liíijilt a

,, bőrre ható }ra,l,r:i,Ltt},agrlk tllttt Llit:9-v.ltlj*.

] A gázvéilő r,rtltiizat iltl\-;lgit 1i)ilbfelr. }rlhe1, Az a,tntlli-
ta;ai Ösy ..Irrrprtlg,Itit" tltvii -zcrtcl kisilrictezrrlk, trroliyrll
állítólad-a'szixet'- lr rrlttslti.giizz:rl sret*llrltt cllrlrtiillt,lv;i
tehctő,'Gyakor]tti í:rt(:iiP ftliii] rrillr_ kial;rkrrll vólrlttrótty,

l, lilCít az anyag ijsszetéltllét Itlli3 1).I{i islrrer'ik.
, 1,ogrlagyoll}i t)]lenrilltiktipesstlgi,t a lrtilyrrglrílzó Jturt-
i anvaí];kkií szptrrtlctr il grlriri lrruíiitjii, 1)t: l:z itz e}lr:rlá.lllix

is koilrlrt,lt itlótar,tirrrrrj. Nírlyet,tlórrret 11lí]ós, Olii§ türljí)rly-
l "qégti fer:tiizils ostll(llt, cst-tllii,n fíll tjrirra belsiili.

A gtiz,vórtrilruháznl, ürli-il !{tl álltl]áht}l} rnégis, *,,gutrri {:s

ba nrái,illyll§{)I(kal is kísór}ctilztlrlk, ettntlk liikii1l1x,ll *z
oka, }rr,r§í egyli:szt a gumii1)ar tál nl kii'lfiiltti rr_ytr§,
arryagr:a' lzoriii, ntilrst,(lszi,, Ilteri ir gu- :ii,ttlliiz;ti nelrtiz és
rrrrgyór, i3í:rrybovtlszi viscliilét, '\ 1est r.:trllkilrili nrórt(rkbert
izzád }enrre, az izzildsílg lecsapótiik ,-- urivc1 illirlrtologtti
ngfr1 tltil, * rrrirtdt:z ptlrlig a murikiltIl jesitIrrtiny,l. til'ii§()It
csökkcnti. Ilv gírzvórlijt'ullli,zi-rt}l*ui e.g}-ariirrt }rrlsszirlr}; itlcig
még gyakrirlott, olrlber scrri lrir dolgozrril

^z 
o_qzl,riik Jakolrsorr-f(:|tl vótltióitönl, rlel}l gtrrrribíll,

lia,ntlm haziti ltyerslr,nyrrg}xil készüt. 11665ili;lt,ss,lgtl trlusl{r,r-
6;áz ellerr 48 1lra, Ilibája, ltogy sz"tivete igt,n ttelt(lz.

:{ rrórnci tr).riigr:r:-nrűvok bizonyo-t ola jos kirszi11116,
nvBkkcl tett.úk ttrtts|árgírzriIlrivír, rry€r§sel_yeri}biil krisziilt
svakortó gaizvi:rliirulrílzal,ukat.'llebát ug"vancsak tl gtrfili-
Űhcrzal,altiil iparkrrilnlrk íi.iggctlcniterri magu}at. \

A mustárgáz tlgyri}rkérrl, a közi§trrert Rillrt-rt}r Lratisz-
tot is csak hosszabtl itlő cltttúltával tijri át.

.A németorszírgi Arror íis l)rii$cr-gyárak korrroly r,étiő-
kópessógii ajliönyei aztlntlatt grtnrival bevorrt §zövctarlyag-
ból készülttek.

Á Drá8er-féltl gázvórlórulrázrrt kói főrószből írll, a _ttad-
rágbó} ós rrz ól,vel el]átott kabát,ból. ,,\ teljes felszer:elóslrez
ezeukivúl még a gázvódöcsizrnlik (ls kt,sztyük is tartoznak.

A nadrágszár kb. 25 cm hosszírsi;ghan a csiznáfir lcrrz
ráhirzva. Á nadrirg tllej(lrr szóles iolrlalék van, rnely trrajd-
ttelr} á, te}jes mcllrlt lrrlfiirli és igy vi.qe}őji,t, a kabílt rryilír-
sain á,t, eseüleg olrtairiil bc}rato]ó rrruslárgáz cseplltlk, vir.gy
mu§}iórgázza,l lertfjzöti vízcscppek }ratá-qa e}lcn is nreg-
vódi.

Á, lladrágot * vállakon, szabáIyozható natlrá5rtartóvt},
tt dr:fékban petlig ugyancsak szabályozlratri csrrtlókkel
rögzitik,

A krr.bát elől gornbol<itlik és a nyakl,észhez szalntt
§iive;l,an r,ó,{ződik. rr)olyn€k ruge.lntirs -qzélc a fclöllött

"iráíui.ot 
eéé*ren a siemtive;;ekig befötli, A k:rll/rtujjak

iélkenróny kózelókben vegződnok.
Á kéz.előkbe l,u8a,l,filirs fénrgyúrúk varrnak bedolgozva,

Ezotrie a kózeilőkre-hitzzák rri a félhogszir, t,eljesen szot,o-
san záró kesztyíiket.

Á kabát a nyirkoir szab&lyozható és szorosan csuk,<idtj

lobenrlyei záródik.
A kcszlyiiket cgyent'*, va,gy

tlírlIó lrüvclyl.,irjjal kószitik.

,,.i!]a,::]:iii ,

'','. |a'..|r|a:: 
,

(Folytntás.}

A }égzőzsákból az iiy módon megti§ztított és belégzésre
isméT alkalmassá váli levegő, a belégzés §zívíihatá$a, követ-
,keztében & §zelep§zekrény belógzőkamrájáb_a keriil, ahol az
ÜÚgáiOmt *arritO tiszta oxlgénnel fe_lfrissítv§, a2 ,,Lv' b_e,

legz"őtömlőn át ismét az álar§ba, iltet§leg a szervczottre

i"T. E" a körfolyamaí azután §uakadatlanul ismétlődik"

Az adagoló percenkónt 1.í liter oxigént szállít, Ha ez az

oxigJnmen§isé{ az önnentő visel lijónek nem lenne elegendő
,iut."nerrez rnunkánát), ak}ior a pótadagoló szelep ,,I)" goryb-
ji""* megnyomásával tetszóiszerinti mennyiségű oxi_gén

.i"aruthutO" d szervezetnek. Ugyanez & berendezé§ szolg^l

Úa is, hogy az önmen[dkészülékbőt az esetleg felgyülemlett
nitrogén klszellőztessék.

A készülék mérelei a követkczöt :

legnagyobb ya§tagsága 1§ cm
tegnagyobb széle§§égs 3? cnr
le§nagyobb hossz(rsága 46_ 1rn
a 1égiróz,sak bcíogadókópe. S liter

, a kéizülék s{rlya : 11,5 1íg

Az ísmertetett tinmentli, u. n. oldaltömlő§ készii,lék,
§z aztjelenti, trogy a be- és lilégzőtömlők, 

* ellentétben ré_

n"rrli ,i.i"miú kéízilékekkel, nem a váItakon keresztül
i"r"ir,.r. az'ála.clroz, hanem a kószüték balolrlalán elholye_

""if 
-.z"t*pszekrényból 

kiindulva, a balkar alatt h{rzórlna]<

-"ut.ÚO'hosszúságbatl az arcc§atlakozáshoz, Llzáltal az

<inrirentő viselőj éne[ vállai szabadon maradnak,
A t<észülékbe örrmíik<jdő jelzősíp is van beépi|ve,

m"ry J önmentő visclőjét figyelmeitcti,. ha an oxigén-
naláck zárósztlepét elrnulasziirtta volna kinyitni, A sipjcl
Íchát nern ,r viiszavonrrlás itlőpotrtját jelzi l Az,l, a fesz-

merőrOt keil hogy megállapítsák. A liószülélt védőkópességen

átlanrló ígénybevótel mellctt kb. 1 óra.

görbc ujjtr,kkat ós olda}t

A {rörbeujjír és tlldirlt állír irüvelykir kesztyíik az alkal-
masirbbn,k, nri,rt tljzíosahb íog;rsl r:rrgednek.

A következií számunkban majd kópsorozat szemléItcli
, oÁzvririőrulrázat nagy qyal(()r]alót kíúánó íelöltés(,nek és
il§Jó;É";,k eqves ü{t]iilcii'. KtilOnOsen a levéíel kell hogy
Ü;;';;ci eiőligyázattal törtérrjók, mert ilyenk<lr mintlig
tórí,érrhótnek f er[őzések -

Ertlekességi szcmporrtirírl k(jzliim a_z_o'kat az időket, me-

tvex-iitait esigyakoilttil, cmber. egyetlül, mindctt segitsóg
iiüt,r_--i 

-öiiiüiir-trite gírzvótlő r,úházalo1 felvennj és le-

uui"i kep.*, Á- toztitt sz.á,rnok kilzépórtekek. A Drá8cr_
nrtri*r tórtótlerrítő gya,korl:rta,i alkalrnával jegJt,ztók fi' az
rrlarladatrrkat a gítzmrrntrrsíiő járíírök tagjairól, irnclKul,
irogy rrzok az időrnóriíről turltrlk volrra,

(l,'oly tatjuk.)
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ríl. .\ csurrIól lctll<urja s tótrb ,li.ZU\ Cl mcÉ-
taJ)iníaljtl, bűqy imc bcnnc ran.

Eza]lrtt a kendű alatt :r kiiyetkcző escmén}.ck
zajlaíBk l9 i {Persze kend.ő nélkül kellett íéDvké-
r}ezni. Lülönl)l.n \(,nlnli seln llil sr.rrl l r rrlnr lrclő|e;

l , .lí$iof a sv;iblrurok tírár c§irkriem ir nrá§ili szlií:l.§!.rc Ért, a bÜvósz nagy()t ldbogtat a kcndűl.cl.
§ íTi_bhmkba már vókonyallb kFndőrósz került,

:€ödt ticsuszik lrelőle s kósz a mulatvány,

§t§i§ yA§§.,

llt. A KENYÉRKER§§Ő c§oMÓ
Kedves Fehérarcú Testvérem !

Multkori levelemben me8i§mertet_
telek az egy§lerű kettőscsornóval,
annak hibás változatáyal, a kofacsomó-
yal é§ a nehéz megkötése miatt §okak-
tól r€ttegett, ívelt kettőscsomó-
val.

Taíán Te is kérdezted magadban,
mikor multkör az ívelt kettő§t meg-
láttad : ,,Minek er:zel a bonyolult
csornóval foglalkozni, mikor az egy-
szerű kettőst olyan könnyű meg*
kötni !"

Mostani levelemben erről a közismert
§ a mind€nnapi használatban annyiszor
előforduló csomóról szeretnék néhány
dolgot elmondani.

Azon kezdem, hogy a7 egyszerű
kettőscsomót kenyérkeresési csomó-
nak _is elneveztem, mert s9k bűvész
ezzel keresi kenyerét,

Egyik ilyen mutatvány, melyet majd-
nem minden bűvésze|őadáson láthatsz.
a kendők összekötése és szétvarázso-
lása. A bűvész többnyire vékony
selyemkendőt használ honá, mely_
nek anyaga könnyen csúszik. De cser*
késznyakkendőkkel Te is könnyen meg-
csiná|liatod.

A mutatvány lényege a következő:
A bűvész a selyemkendő két végét
egyszerű kettőssel összeköti vagy össze-
kötteti. Utána még valakivel utána-
huzatja, sőt maga is még jól meghúzza,
hogy a ,tc§omó jól tartson (}". A cso-
mót a kendő többi részével befödi,
A kendőn keresztül még néhány nóző-
yel m§gtapo8attatja a csomót. Közben
a kendőt állandóan egyik kezében
tartia, hogy a gyanú árnyéka s€ e§§en
rá, mintha ő a kendőt kibontaná.
Arra senki sem gondol, hcgy egy kéz-
zel is lehet a csomóval valamit csinálni.
A bűvész felkér egy nézőt, hogy fujjon
jól rá a kendőre s íme: a csomó
teljesen eltűnt, Nagy álmélkodás ! Ho_
gyan lehetséges l Hiszen olyan jól
me3húztuk. §őt ő maga még ,,jól
megszorította !"

Hát íigyeíj: az egész mutatványhoz
nem kell mást tudni, mint hogy az

.,],,..i,a,]i).;ll .,-,,.:],,-
!.,,, :;,il:!J.li . .,],: ,l.]

lí,.,:&*;,'

g j..:], ]]a|]
]]a::i].,],

egyszerű kettőscsomó csak akkor
tart, ha a két szabad v6get yagy a
két munkát végző végét (nevezzük
egyszerűen munkásvégének) feszíted
meg. Ha az egy oldalon bemenö és
U8yanott kijÖvő szabad és rnunkásvéget
húzod, a c§omó átaíakul, az egyik vég
teljesen kinyílik, a másik pedig űgy-
nevezett svábhurokká alakul át, mely
a kifeszített kötélen csúszik. Tehát

2. Az egyszerti kettős csorrró svá},rlrrrrrl&kíl alakul
iit, ha rtgyanazolt oldali sz:lrnkat, azilz egy mun-
kásvégel (,s a ltozzá tartozó szlllad vt'rget fcszí-

3. Az így kelctlrczett svá}rhtrrok csílszik, fi c§Orrló
nenr tart

az előbbi egyszerű kettősből sváb-
hurok lett, az állóhurokból, amit alko-
tott, pedig csűszóhurok.

Ugyanez történik a kendővel is, Mikor
az egyszerű kettőscsomóval íneg_-
kőtött kendőt a bűvész kezébe veszi

f']:,

1

l. Á. liür,ósz 
"r 

lrt'*dő kót csílcskót !g},5zl)lii l(et_
tő_rsel urr:gkiili

lL Á csonrút üdy*s rl'rtrtással átala,kítja sváb-
htlrolrl<l'i. lnr,lv t:silszik

l. Az egyszfr{i hetlós cs0m.' tltrt, lllt l((it §Zu|)it(l
\'(itíét, vili{y n kól munkásv(rÉ,(it f(|szllcm nt€g

t§. A hij|volyt{tijj a svábhrtkot á|larrdtirrrr í*ljeill>
l nlj:r
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§ ú§í tesz, mlntha még szorosabbra
húzná, a kendőt úgy fogja meg, hogy
egy oldalon levö munkásvégét és ugyan-
ott haladó szabad végét feszíti meg.
|gy máris átalakult a csomó, az állő-
hurokból csúszóhurok lett. Most egé-
szen befedi a csomót a kendő többi
részével, az,alatta jól kitapintható cso-
mót egy kézzel lassan felfelé tolja.
fiikor a végéhez egészen közel van,
akkor fujat ná valakivel, meglóbálja a

kendőt s a csomó már nincs is
sehol"

§zt a mutatványt könnyen elsajátít,
hatjuk és nemcsak sok derűs percet
szerezhetünk vele, hanem jól meg is
tanulJ uk az egyszerű kettős hasznájatát.

Most már tudluk, hogy miért nem
lehet hegymászásnáí vagy szakadékok,
ból kiemelésnél derékra a köteíe,
egyszerű kettősseí megkötni. A csomót
mínt a képek is mutatják, azonnal

átalaku! ,,svábhurok ká" és így csúszó
hurok lesz"

Az egyszerű kettőscsomó min,
dig jó és alkalmazható, ha a cso-
mót mindkét sz:ár egyenIetesen
feszíti, de nem tart, ha egyoldalú
a feszítés. llyenkor kell az ívelt kettős-
csomót alkalmazni, úgy mint elóző
levelemben leírtam.

sok szeretettel ölel
a Nagy Főnök.

cseretáborozá§
Irengyelországbert

Á nyáron Lengyelországban járt magy?í cse_recsap_at tátori
beszámol'óiát olvasgátom. Hatatmás, alapós, mindenre kiterjesz_-
kcdó ieleités. Korómpay Győzó parancsnok munkája. Ismeritek
azt a ioldos érzést. meiy ai<kor fámad bennünk, ha regényolva-
.sás közbcn ölyan táiakra, vidékre, élményekre bukkanunk, melyc-
ket mi magunk is láttunk és mclyeket mi is átéltünk? Ez az érzés
töltótt moit el engem is Lengyelországban kalandozó cserkész-
magyarok útleírásá-nak olvasásákor. Bizónyos va§yok benne, hogy
titel.t, kik Spalaban jártatok két évvel ezelótt, vagy ol_vastát_ok
,a táborozás 6eszámolóját, ugyanaz a kellemes, jóIeső hangulat
lcp meg.' Isrierós városokat, embereket látunk rijra, akiket cgyszer már
;szeretetünkbe fogadtunk, s akiket elfelejttni nem akarunk, mert
inem is tudiuk. Úvoczne, Krakkó, Varsó, Gdynia, Kattovicze,Za-

pvökcrei a közös mespróbáltatások egymás mellé átlító talajába
8i.."tiJn.t vissza. E? nem lehet köámbös elóttetek, hiszcn a
.".Lt iOrO hordozói Ti vagytok, Kötelességtek tehát a kinyújtott
testvéri iobb felé nyúlni. Ha azt nem tennótek, nem is lennótek
;Éiiók ároit or, akik Londonban, Gödöllön és Amsterdamban
á Áuuuu. cserkiszek komolysága clőtt térdre kényszerítettétck a
világ"ifjúságával foglalkozó vezetőket.

Cseietáborozóink látták és érezték ennek a íeladatnak a je-
tentósésót. Szétszóró<lva Lengyelország különbözó táboraiban,

".Á"etí hivatást vállaltak miÁukra. Hóditottak: fegyelmezett,
cserkészies magatartásukkal, tcitre készség.ükkel,, (KözülüJ<. hár-
man rósztvcttcÉ az ésó falu házainak oltásában. A lengycl lapoh
meles elismeréssel íitak ónfeláldozó munkájukról, s a lcngyel
fócse"rkész kitúntetö okleveleket adott át nekik.) Nem területet
Lóditott"k, mint kalándozó óseink, hárrem lelkeket. Szíveket nyi-
|ottak meg, ahová a dtága magyar,haza szeretetét lopták_ be nem
erószakkai-,' al nem a mi fegyvérünk, hanem p_éldaadással és sze-
."t"tt"l. Enntk ereie,rusyűb, mint a harcikocsiké és hatáso-
.abú u mérgesgázoinál.''Íizen'felül sokat, igen sokat tanultak:
hogyan kell" cielekvó hazaíivá lenni. mi .az űtja az. 9m!9-
.eÜÚ .*be. ós magyarabb magyarrá levésnek q ho6y mindenki-
nek kemónyen, kitáitással kell-dolgoznial Té8_ ha áldozattali_le-
mondással 

'és pi)lanatnyi kényelmüók íeláldozásával jár is. Meg-
tanulták. hogy a tizennégy évesek munkája is. éppcn annyit ér
nemzetépités-izernpontjából, mint az idósebbeké.

De kár részleteznem. Nyitott szcmmel jártak, jó munkát vé-
gcztek. S mikor búcsúzáskor levonták az árbocról a magyar lo-
boEót^ könnyes lett a szemük." Á Mugj,u.-Lengyel Cserkészköré az érdem, hogy íelismcrte
a két nemzet gyakoii találkozásainak szükségességt,t és .hordere-
iét. Fiúk! Goriáolkozzunk egy kicsit azon s aztán készüljünk a
jOuO eri lcngyel táborozásra]' Dr Lalatos László

:szeretetünkbe f
.,.Á i, i"aiut. L"avoczne, Krakkó, Varsól Gdynia, Kattovicze,Za-
kopane voÍtak most is a felejthetetlen benyomások fógyüjtó-
helyei._- 'bt tudjuk képzelni a határon való lelkcs fogadtatást, a bol-
,dogságban -rlszó riagyar fiúkat,_ Érezzük a hivatalos lengyel uraklengyel urak

rvi hatalmas-.lghu"tott baráti szávait és tudjuk, hogy amikoj _Stryj.ha.talm.as
álömásán fölcsendült a bámuiatos datlamú pilsudszki-induló,
,akkor a megindult lelkű magyar csapatot már teljesen hatalmába
kerítette a Tcngycl szívélyesiég, vendégbarátság, a mindkét nem-
bcli cserkészifi"Úság komolysága, fegyélmezettsége és mélyen át-
érzett hazaszeieteti. Ugyanait látták mindenütt: ezer alakban,
,ezer kifeiezésben. Akkói is. midón megcsodálták a nagyszerü
lendülettei épüló fövárost, Gdyniának -- a lengyel Fiumének -.óriás léotekkel haladó feilódését, tcrieszkedését, de akkor is mi-
kor t4-]t6 éves kiscserkóizek másíét-órát meneteltck éjjel, erdón
;át, hogy mégegyszer mondhassák búcsúzó magyar testvéreiknek:
Élien Masvarország!' Á ."."Út.toek, -ragaszkodásnak, testvéri egyúttérzésnek olyan
mesnvilatkozása ez. imely mellett szó nélkü|-nem mehetünk el,
Nr:in 'mehetünk azért seÓ, mert vétenénk a cserkésztestvériség
törvénye ellen: lrálátlanság lenne. De nem mehetünk azéit sem,

mert a megállást cserkészérdeken trll, jó magyarságunk, nemze-
tünknek vajó használás is parancsolia. -Kevés nép cserkészetében
találtuk mee azt a malávál ragadd öszinteséget, mely ellenáll-
hatatlan má"gnesként eniyire magához húz_ott.v_olna. Itt nem csu-
oa" barátko"rásról, hanem testvéri egybefonódásról, a cserkész-
[*"-Cru"k maradéktalan mesvalósítáiáról van szó. Nagy tórté-
nelmi multú vonzalom újjáizületését vehetjük észre, mclynek

A krakói
,rNotre

l)ame"-
tcmplom
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§,Itl*ryruü§§§§
rrreliánok e rxre§yar lábrrrbnrr
-* rír§1yyürrrle aa indíárroknál

l:;l

"fril,rrrr"t(ízrld:} vcll.rrtrk, valisii!í:í vatt nlir, §
}lijr-l tiii litcg a,vogtl}tlnz;arr.gihatárt ós a sírtrttk }
",ryakig" ítszttiilt a szürke trlirrílza1-1l:rrr, l litlcg ,
a levegő. l'clliajtjrlk a viharkabírLrlk g:tll(lr.iril ;js és c.srili lrrrai 

'r,íllur,k, hogy rrtcgl;apjrtk a
1.e:irt, irztr[.lirr lrajr1l. b.; a siitral<}rir, tliií a pttll-
ovcrc]ilicl. a tnelltlg1 tróningrrrlrlrl<ltal ós bc ziz
,,á8}'}ltt" !, . . T)c nli{í)ie hírilg{lli lrllllirtszlrrrak
a;z irt f ejijl, a htírlijs hollantliai est ólrerr !

(lsl'irgós. tolllpír pltilogírs és elny,újIo{.t
kiáltá sok.

VaIaIii rtrt:gszírlill :
-- , Jönrltll<, rrz irr<liá:rtok !

1,1g_l szlrt,rl rllfrl,|ctlkezüllk a ieúríll, a lrtj,rlríj}. óg a sátor
vólt rnll}lgílr,(íl.

,.. .l<irrrrck az illtlilinok:
Iiigyulliitlrrirk a kéziiánrllák. rrrinclerrki a katr:u ícl(l

t,Ohitli (ilz ezt,I,tticstclek tenrcktriiivc irgy ntercr1 a kődl.ttl,
rtriilt villtrttri r,:irkapu) ó,q a, c-cör,gés cliisclbbó vrllik, a ptrf-
íogás kcnrórtyebb lesz és íelhrrrigzik az irrt]ián c-qatir}iiáltri,s:

-- Vi-vj-vi!!
Dc iti, is vanrin,k már: esti iilrrl,ak, lcbcgő trll]diszcli

ar, ícjclieti ós (r-rclri ltilret tübb tr1"oic ftrknt1) ntcztelerl,
.i_rg3,ókkcrrrliis, rtiokirszínos, ha.rei szitrtlkkel beíesttl.i
!}}{:1z1{.}lí)n l,csl,o}il Áz amerika,í tri}rr.lr négy irlrliirnja, ,,valódi",
h*,nrisíl,iltllrli lilzIlijríiell! 1,e}rajttlít, cliít,cszrlgctt ícjje}, rrrcg_
g§1,1rülver, jrllibt,lr ós lta]ra to;rogva. 1.riniitllirrvkjlrj}rat }tilr&lva
l,ti1logla [r lltl il tltag,y,ar" tirbortcriilct fót,cr"érc, A kózilirllr-
piik fcrryúlr,.,n olyirn tirilt:kesek, o1.1-arr ijeszl,őtlh r;ztk ti, lrarci
;zírreli.krll tiiíostc,{t vórrjsbői,irck. liogy ll kistlllll íiirk (lkili-
ne}i rrilir riIorn ü11 n szctrrén) nio3r,(:míllvtl pis}ogntrk . . .

Na.gl, liijr t.lirnat{ a liiizépcn és lritogl,rl,riitrk 1,orrdiilellt-ltrtil,
ktrriónycrr járják a }ratii tárrcot. I(íg,yózott tcsttt,l, iopogvti.
tlghbantva, olykor r,ijjogó 11ailgOt }tallii.tva tiintcinak.

}1 ir j el egv lratli lnr.s t1ol lütiislrl nregntelevcrlrlek ó§ rnl,!;-
hrrjtják fi).|Lilil)t. 'filpssa} és éljr.rrzésslll kiiszönjiik mog ijz
estr i lli l,oga l lixt.

-* }{ohr)! *- tltonilctn §iágir,tlr}tlt,rl, ilrrri}ror i, villany-
láxiíi* fillr},ólltln rnt:glrilrlm. vezclíijiik art:ilt, ;--. }rjszun tlz.

§{tl}r,irr ,frrdLlrj Mc}vjrr, aki kcdvcs llal,itttrnk 1/0]i fiiii.r" Gö-
riöl]íjn i*, cz it llrottzirlcti, felrór,fogír, }noghat.Óárr bar:it-
_q,líiO§ sze},tl(i filltal irrdiírn, M,il sztj]rti akarr;k, ir*gy lrrr}rti
Melvirr. ,. arrtikor liz ilrili:in áliitrltosiin fc]tt(lz a *tasaslll
ós érlr,ktllrri l<ezi1. Turljáick nii1,:' Úgvscnt tll1rljá,lok cl: rr

.,Ritkri lrítza, ritka {rrp*." tlalt. tie rtr:trtcsak tltidtllva, lttr-
}lcni ir ]}1irgyilr ször,eggc} egytiti,:,,ritkrl rtlz.,l, ritka kis-
1iiny, ;ki tn}iitrrls! , , ." P+lsze, eí.}. kicsit tiir\,0 jón tl}ii
]ltll.,,irt sztijlilrtil a t"itkrL,:l, ?"o.x.§ ós f(iitlg a, I;i.:;lú.tty.,De ki-
fogristrr}a,rrul v(lgigórlirlicli a dfilt, ol"r:an irl-iítatO§i}ll, olyítr}
nreglltiórlrissal, ír}jn1,1ril }rirrrnirszt ílntkclng ós bizorry.
könny sziikik ll szcrrtünkbe.

-* [{ljcrr , , . ítljcn! -* iivölli a t{rbor, t,lnikor l1elvirr
Tudrlr lrelrliozi az ént,ket, F'r;ikapjlrk a filik, rrrcgragadjri.k

i;ha?:

Áz anr*rilraiak kupujrr lrrhasálrokból

a vli,l|ánál, ir c§ípii,iírlló1" ir karjí} a.la1.1 íls r'rii} t:,tni,lik *,

tttil gtts1.1il,, batillrtlirs zítgris, tlör:gő Ól jr:nzós kilzelitl.t,rl,
.\,rnikol 1,óg],() ]c§zitljrlrl,ul, int, }rogy l-rcszirlrri akitt, 'i't.l,,

leki L,llr:i gróf lé1l ,rrlcIlrlj1,1, lrogy tolrn:icst,ll3a.
,--- Iiedr.es tesi,vilt,cillr -- mortdja kolnolv ttttlgiiliiriili'r,l,

sal \1elvirr. _--. ii,zór,i. jött.tirrk ide lrozzr'it,<lk, irrlgy ltleg,-
k(iszi)ll jtik azt a $zct,t}tct,e t. irrnillcrt ti rÍ:-qzrlsi l t,1l {|1t]k })cll-
trittrkct a. góriölllii ji,ttitltot,tlt:rr. Nag.}-oti sok szóprl1 }iiltirtti
tltt tis na-gyoll nl0u,sZe|,(]tt(,)ll íl filagyitr fstlt,kii.-cztl]tr,1. §tl}.;,
tlalrltriliit,t is mtlglanultirtrt il-";lra esel.itlg tlg-y,}iót lzr]il. t,l;sz.
sztr] is iln*keii,t-lrrr IriO§t, llí: felejlsétt-,k cl, lrrrg,v rr(,gr t!l, trl}i
el u. gtliliil}iii tábor rjl,a,.., íls a,z.óta csak ilz crtilókcrrt:ltlrrl-
}lerl itli:zlcrt visszlt lttlilvtllic }ná§y&r rxilrirlr §zii\,lsiit , , ,

Az it:ttiirinok,.lz{]k ir tlsltt,ktlszirrdiárrrtir, aliik irz. ligvr:sii'ltr,
rÍlllrrnokbt'll iilejötltlk, rrné'lysóges szcreí,ettc] és riigitszkl.
iliisstt,l lroz{.írk el iidvtjzlcl,iikg,t a, },[inr: tottkiirl. ir !lit§_9
vizcrt tit...

I)trlit:ilcok, íakrrl^ók ktlliihrck tlii. rtr{,í,1,\,rl<jjiilr irrLii§ri
1tlslvrit,citrliet a lriivijs lrtl]lrrrrrliai lcr,r:Ht5tíjl. ltrlrile3,vik
rrirg_v cslr jka ttltlt 1i.r1,1l rls a, gtíztilgŐ, íot,r.ti itrl lr ir3_r issziiK,
,trrintltl lritleg víz ]etttttl. I)t!hrirry tsarrili lrl'r,' krisz.i)tri tDe!a il
1ritti.gttásrtkaí. Íirrekiikltl visztlrrzi|r-qrrl a lrit,i,s lttttt,rilta1
,,I}r,tlu,t1"-rlalt órrckcljiik tll. 

it
Mtlst itt illók rnásorllrr a galnlna i'§lr:lvin'l]tt t'ltlt. {.ili} ji1llcn.
Ar, art,ierik:ri 1i,,}ltrr n,.illni}ltlrei,lt:rillr:l, logsztr!sii lr:rr,jlr.

n tiyo}carlik ir1l,rirbor" jollll slir:ltiiilitl} vilt). i,gi,"iz.l,tl ir rlittli!it
nrt,]lr:tt. 1l,iita)tlrrrs, ilttllttzlitts tii}lor. t!e iialililtl( l,c,r kit:sil
..ztrlialllttt.:\ kótiytl1,1trr iiihol'll] I,'tl]lr'lilrir,ti,3|lIlllIl!,lIl,;tI ii
ftklrr,)1', sok sáttrr}lirtt t,tr}tltirkaszltit i.s Iátrri. rlt, lttt;i li lr,3
i'lt'rlt,kosi:lrb: rrá]uk rtctrr rrlrgy kór,ütis l ttio_st13;ttiis. l'il Ilit,-
1iitrytir,llól cszttijk. íilllrttlzlis utiin pcttiil t)sszl,gy,iijtik i,s
llló!rlltik i*, pa,pirl.írrryi^l,rlkirt. ]\{i csr,tllilkr]z.uttli. t]rl il7. itli}!j,
t'ikrrilrk azt tnrilrtl.iir.k, ltrrgy rillótirllor,rri'ri t:z ir lL,gtlg5,szt-
rűhl1 t'l-q Icgiri_qitllnilrrrsrtll}r nr(lgo}tlrlr,g" I1á:irlásttl trltsti. tlgr.",
sze lii ils rlre}cg víz lt iliil,r rrrlm trrilralltra,},i asirr;s r.,"lt jlilrir
it 1loltlokctrl",.

N{clvirr Tur]irr irirliálr ]ttlszötrtésst:l_ útlvóziil:
-- llliu-koll. Ltdviizollek!
fili i.§ így f*l*li,ilrli:
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irrrl tlrikit iitk táhorá,nakIndiánok felvonulása
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* ,,lrékepipa"

Indiáu t,ípusú sátor a ,.tipi"

Áz eliílilr ernlitettcm, hogy kt:rlves itidiúll bartiíorrr
tipijében ülünk, Remélem, 1ucljálok, mi a tilli? -\z indiá-
rrok kúpalakír sátra, amelynok l'lz átmórője élrpen olyan
széles, mint a rnagassága,. ,\ tipi a síksli.gi irrrlilintrk ott-
lrona, valarnikor bőrből késziilt, de rrrir rnlir ők is vászon-
sátrakat használntrk. A vigvam, tulajclrrnkétrllren sátor-
ala,kit lrunylrir, rryírfakér,eglcrnezckkel varr letlve ós a,L

€rdei vagy hegyi indiánok szállása.
Mclvirr Tudor és tizenö, tár,sónalr a sátt,a i,ilmí:ttrrert.

Fent, a szoltőztetíinyíláson, sudáran errelkedrlek ki ,t llirtó:
knrók. Mclvin síltra tliszcil és szép nrunktr,. Ktilsíj olrluláril
teknősbékák vannak fesi,ve, ttztrtán küliin},iöz.ő írlrr,írk és
kót kit,erjeszte,l.t szárnyú slrs. \ s;llrlr elti itrt'liritl gl,órrgy-
lrírrrzósek.et írllitottak lti, a liriszitő r,rirurikka] t3yiit,l., t,lel o1,1,

aan lastag kötéllről ir korrlon i§, nlert atrnyi ar, órd,cklódő
(a lrolla,nrl cserlií,szot elő-cclr irz irrdiritr rtrnitttltiltir ltatlrsil
a,latt 1r}1), , lltlg3l az ir,,ryrcrikai csilp,11, ,irrt,lilinjrri.n;tk llcín
lenne egy percnyi nyugaltlril se.

Körben üliink rl tipibtlrr, szernbe vr.rlirrrk Mtrlvin, nrr:l-
lette négy indiáníiú tis mi kettcrt. l\ fri]r](in és a lrevcrőkön
vrrlórli irrdiiln ta,ka,rók, nagyo}r szóptlk és nag3,orr érdeke-
sek, c]e egy cseppel. seln olyan zűrzav:rlos szinúek, mint
g<rndolná,íok. Áz irtdirinok a kövotkezíi szineket hnszrrá,ljá,k:
a slrrgát, a pirosal". a kéket, a feketét és a felréret. Ezek
tl színek csíkozzák a talca,r,ókrr,t. Előttük dob varr ós rr tlob
mögöít az a pipao mclyből az clőbtr szittrrk el a békc füst-
foltrőit. Mi,nd a nl5gy világtítj íeló fujtuk a füstöt, cle a
frl}drc i,s az ég f^e|,é is, rnert Melvin e{{ két társa, Iova-ból
szfirrrirzik, ahol a,z indiónok a bóker}iplt§zivri.s alkaluiávrrl
az anyafölrlet és a mag:r,sságos eget is köszörrtik a piJra-
fiisltel. Mosl, nem fedctltlrr a, tostük, mi,nt tegrtrr1l este. li,l-
lenkezőleg: szarva,slrőrrulrrikbirn vanrta,k és \{cl!i11 nya,-
kába"n ol,t v;ln a medicirtírs, orvosságos zircskó is. §ok k(ll.
r]ósre feleliink, rnert l\,le}vin főleg Niágya,rorszligrt'll kí:rdcz.
De ők is sok kórclésre folelnck, rrrert mi irz aruetika,i irr-
diánéletről nyaggatjtrk őket. Iüelvin mesél, mesél az in-
diánrlk cserkószélc,téről:* Mi nagyon sokat köszönlretürrk a cserktiszetrrek.
§ok minclcltt nregváltozl.*1,ott az Óletünklrc,rr, nreít az Eg"vo-
§iilt Államokba,n a cserkészct közrlellb h<lzt,a a fe}rór ifjír-
ságot ** a vörösből,ű ifjirságlrtrz.
_ Elrnoso}yodik, azzal a szerénységgei, a,mi annyira je}-
lcmzi ezt a kitúnő inctián fiút, a:|. a,urerikai jatnlroree-
t§oport irrrtián idegenvezetőjótl

-*- r\zt nern ke}'| .trrondaní, lrogy nri jr'l cserkószek is
vagyunk^ Á törvények nekünk nern .;elentenek rijdorrsri*
got: régi törvónyek czek, arrrelycket rnór ltosszút itlő r'lta
betartanak az indiánok. A rezervációkon rlagyon sok
indián csaptt van, de minctig lrevescllb lesz a 

-iehér 
ve-

zető és mindig több olya,n itlősetrb irrdirirn, aki a íiúkkrrl
foglalkozik. Tlrorn,so:r Seton és Dean .í3irr1, a ké,t nagyszerú
fehér ember_.,annl,ii, tett .az érrlekünkhon, hogy aii esy-gzerű szav,okllan kifcjt,zni ncm is Iclret.'[llotrt.qrln Seton
könyvei .és,.f)ea_n Bird rrrunkái mcgérttet-ték a világgal,
'itogy .az indiá,n é|el az egószséges ember (r]ete és a,zok, áÍtik
követik ez,t, ar, élctet, nemcsak testben erősödnek 'rneg,
hanern gyönyiirúséget trrlólnak íi icrínó!-cz§tllen is.

Majd arról kezrl beszélrti, hogy a.z rrtóbtli két évben
milyen nagy változjis törtónt az F)gyesiilt Államrlkban..

Melvin Tudor arckdrpr:
1l'tith_ S" rajza)

__ _.- 
^?: 

iltrIiiirr rigyekrrck vit|r (_rgy korrr_rijlr}i|liz-ltlsa, Jrrltrt
CollicrncJi itír jítk. () a, rni fcltér. a1yánk, aki szivtirr vieeli
az jrrtlillrrok sorslrt és tilt óve ó l,itrta f+:l lleroslvclt ehrök
elótt a lrel_vzciiitrkrlí. :\Jtkor lirrgytá,k jrir.li n 'Whillcl,s"
Holvarrl iörvóri1 t. mely sziirrrunkla, forlir_ls rijii;i,srikat lro_
!_o] . Irj 1erii]etcket kalríurrk Ós 6, rtlzr:Tvácirik r,,gószen (irr_
álló inrli:irltcr,tilt:le,trikri válí-rrk. ;\z lij törvón3,- szerint köl.
csönökel klrlrnirk azr:k tlz inrliírnok, rrkik valaryrilyen iües-
tersógt,t akrIt,rtak elkeztlerri. MoS, rrrár ne1l1 \,ag_vuttk le,rré-
zel lrir,(lsh(it,íieli, ;rliiket gyrirnolítanuk, }ranern ái Egyesült
,\lIrrrnoh iilr;illó polgárai:

Nlajrl így folytatja Ntelvirr:

- l)e a tcnnal.szetet nrlrn ltagyjuk el! Va,rrr;;ik ktizöl,-
iürtk ot,losok. l,an;ir,ok, ;rnór,nökóti ó* trivtalrrokok is. Azon_
birrt irz áltrrlárrrls ir:rln1,,elv rrrégis az, hogy az intliárrtrrtk
rtleg keIl rrlitrltdttiii a tt,rrnószctes ólctkiiriilnrórryek rrrtlllttt..
llldijn. \,irÉ{}, l)usziárl viln ii hell,e, Ezt lrirdel,i a rrrai intlián
irotla]rlnr rlgyik leghír,c,-cL,ltb. plót,tetek is bizorryára, ismert
írója is. Grt,y Orvl (Sziirke l_iago}y), aki nrírveit angol
nyOlvörl irja és a körrl,vei közöl,t vannak olyarr kötotek,
amelyek erlrli61 uitir nég.v-ot kiadásban jelentek meg. Grey
OrvI e]őttürrk is példakép. Yalaniiktrr vilcl,ász vctli, egy-
..{zeríi varliisz volt. egyszerii intliárr. aki krlzével és ptrská-
jával kereste nleg mindentlalli *ilt lnriit. N[a j11 rnegnósült,
e}r,ette egy szirtx irrr'liánfőrrök lirnl,tlt ós a fiata]asszony }ra,-
tása alrrtt hagyta ablia az áilatok pusztitását. "l fcleségét
Antr Haero_nak (poni lovacskártak) }iívlák és ott ét vele
a felső Sa,skachevlrn lnentén, egyszerii gerenrlaházikóban
és oti írja műveit, arnelyck mind arról szólnak, lrogy a
motlern világ emberénck közelebb kell kerülnie a l.errr,Ó-
szetlrez, íTrcrt az hozza meg az ig,az.i bekét és a, rnegértést
a,z cmbcrek között, Gr:ey Owl először var]ász volt, majd a
hállor,ú alatt a fl;rtrdriai lrirr.ctéretr küzrlött. l{int a kana_
tlai gyalogság csyik köz}tlgénye. . . lrrajd meg,-czólalt henn€
a Nagy Szellerrr hangja, költő lett, rle nenr }:agyja el az
ordijt, el}onkezőleg: §eí{it a,z állatok biroda}má,n ós {nz
embereken. Kötryveinek jövedelmébó} és a kanadai kor-
má,rry segitsógével azt a területet, alrol ]aknak, vódel,t
bjrodalrrmrrrá minősítették, Óriási tcrület ez. ahol hékében
ól}ret az á,llat és békében növeketltretnek a fák, a vil,ti-
gok. Ezt egy indiírnnak. a va]amikor lenézetÍ vörösbőr.ű-
nek lehct kögeónrri!

Igy beszélgetünk iit a sát.orlran, az indián életről, a
ltollarrdirri jarn}roroe forgatagállan. De nrti'lik az irlő, alko_
nyodik niár. bennünket is vár ,,odalraza'{ a tátrcrri munka.
l{clvin a rlla€]yitf eowÍtoyokrtil, a, hrrrtobágyi elsikósokról
kórtlezget lrennúnket. ,\ többi amerika.ival járt ott a gö"
<lölliii jrt,ntboreo alkalrnával. Majr1 búcsúzásra kerii} a sor
és inrlián barátaink szertartá,sosan ha,jolnak ü)€8, ligy,
ahogyan _azt El, r,ógi sz,okr:r,s rncgkivá:rrja. Melvirr megsáÓ-
rítja _.a kezünket, majd mellére teszi tenyerét és 

'"úgy

mondja:_ Mondjátok Tneg oithon, hogy Melvin Turtor §zeíetet-
tel köszönti Tnindazokat, akikkel ö.sszebarátkozott e gó-
dö}lői ;amboreen!

Remélem, sokan emlékeztek rá, fi{rk. Igen, ő volt az a
yidá,rn, fiatal inrlián, aki csillogó szernmel,'mosolygó száj_jal járta táborainkat ós esténként, amikrrr kigyull,adtn,k u,
tábortüzek, a bemutató dobclgón indiá.n társai táncát
irányított*.

* }{au-krrlir.
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,fiet+ íniűán#áiuűűí ma.,űlíűan íeat
Ilepül a vitlalnos uz újonnatr rilrít,ei t pirlyán tr }lol,t}ry

Miklós lrí<lr:ó1 a Verpeld"Li irt feli:. Á szélcs kanyarbalr teljtls
sebességgcl szágulrl ós az utasol( nag}, lcndülr:t-tel áttttjlnck
a külső o|dalra" n,Iintha valanri titokzattrs erő rlobta vo]na
őket rakásra. tigy is voll. A kanyarban egy hatalrnas erö
}rúzását érezle mirrrlerrki. íikor irjból egyenes szakaszba
ért.iink, a titokzatrls erii eltünt. lt,t rnár nenr órziirrlt semmit l
Hasonló tapa§ztalatokat,tesztink vas{rton, autíitt, repülíi-
gépen, körtrintán. ltin,clcniitt, ahtll ]<örbe mozgurrk, {ellóp
valarni váratlan hatás és hírz kifelé, a kiilső oltlalra. A fiziku-
sok és tec}rnihusok jól ismerik (ls cerrtrifrrgírlis er(ínck
nevezik.

A centriíugális erőve} lólltell_nyoruotl trrlállj<ozunk a
nrindenrrapi ólct}ren, a. gépeknól, sportoknái. cirliusztnntat-
ványoknál. Nélkiiie a világot. ei stlm turljuk képzelrri. A nl4r
köriil keriIrgő fölrl, a íölct kiirül lierirrgő holtt d:pirg_l, alá
van vetve tijrvénveinek, tnint Q7. aulókoróliről Jer,irlt
*ár. Lilssrrnk c§ak cgy §iereg e§t]tct. ailol ezzcl a til,rl'lizalos
,lratalonrmal van dolgunk,

Kóptinkön zsákárar,ó fiút láturrk, A zsákár kiittdei
összeesnek, nem állnak mercven, ha csak egrl,szerűen

A,,balálkatlalt" §em ördöngósség, hanem a íizíkai törvényen
alapuló természctes jelenség

l
l
t

:+(*#h§. oldalt. \'asírtniil is lnegíigyellrettétck, lrog_v }ianya,1,oilóban

ffi irá,|*a,'* 
sínt valanrivei-migasabbra tiet;,ciiti, rrriirt a rrrási_

T:§.í A cent,riftrgá|is crőt az enrbtrt, szrrlgálrrt;iba állítja.
6 A fazet<as forgó }<rrrongiíln a ccntlil|rrgáli,s crő scgíiségó-
...il vel íormirlia agyagerlórr.yeit. A tcj gyors lcfőlrizósór*, a

l ,-1 zslr kiválasztrislrra az úgynet,ezctt, t:cntriíirgá}iat használ-

A felhökarcoló tetején is forog a krirrolin

kézbevessziik az eszkiizL. Antint erőteljcsen trtegforgaljrrk,
a kötél ktir}rcl rrrr-,gleszül. Gyors íorgatás kiizbtln úg1, bfur-
haiunk r,clc, ntint cgy szilártl kerettel, A ccutriíugírlis r:ríi
szétllítzza ós liiíeszit,i.

Másik képültk egy alig Jrat(lves iogdnylii,t, tntrí.ltl.
New*Yorl< fellrőkarcolr'rirrak telejére llrcrrószkellik ftll 11ino-
]inozó tuclorrriinyírval. A íorgó krinolint is a, ccntrifrrgálís
erő larIia kil'cszítvt,.

ArtistrrnrttLatvlirryolirrril rrrírsutt is lal/rlkozrrrrli vele.
Bizony/rra lili.tatolt mírr o,1oopitlg"<tt- kerókiliirlal. A rricrc_
dek lcjtőn ]t liarik;izri ker(llipáros köralal<ir pályn belslj
olda]án l<tirtilszala(l. Á. píriy:r egy rósziln íejicl lcíeld látjuli
(,s rnégseur csik lt,. A t:en[riiugális crő orlan_vtllrrja. szoritja
a páll,a oldalálroz.

tljabb li(,pen lrárrrrn trtót.trrkert]lt1l/rrosl láttrnk, amint
teljes:,n fitggíi|eges falolt, eg_vnríls fiili,it.t,körbc szirguldanak"
A köziinsóg .bclópótlíjakat fizctvc nap-nap rrlán rrózi és a
kíváncsi riporlelek kiiziil egyik altrlr<il íelfelé, másili nragas
létra tetejéríjl lefeli, l'étr_vJtéptlzi a rnerósz embcrekel. ;\ l,itok
nyitja l nagy se}lcssóggc| körpály:in lraladva a t:*rrtri-
firgális críí oly mélttlkbc,n lóp fel, lr<lgy a míltr.rrok esész
í.tiggíilcgcs faion ját,hatrrrrli, anélkíil, trogy lt:c.sírszrrának"
il'udjtrk, hrlgv a verstlnypálvrikat ís a ]<ant,arbatr t!trl ezél,t
egé§7, mcl,edekre épttil<. I{tilrinben az alttót, móttrrl- a nagy erö
kittobná. l3áadásul mtig a versenyző ós kísér,őjc, az olda|-
kocsi utirsa lnc§§ze kilrajolnak, lrogy a hirtelcn íellépii erót.
ktil |őtln t,l It.rr,sirl},ozziik.

A motlclrr autórrtrlk kanvarailtan szint,tln etl,relik a kiitsii

ják. A teje| gvors íorgásba hozzál<, így a kiinnl,e|rb zsír
a terrgtly ]<ijzelében marirriva pcrcek alatt kivirlik.

A glizgóp szabályozója, regu|tit.ora, tirlsebes t<rrgásnál
felcrne.Iktttlil<, }neglrúzva a szeltlpct, kieIrgeeli a 1eltlsleges
gőz1,, ezilllal a gőzgóp járása Irr,cgftr|clőcn lass(rbb lpsz"
Ugyanigy cIrtclheclik a kiirlrinta utasa az Angrrlparkban,
amint a íorgás gyors lcsz.

}{a a 1árgy .keringós közben elszabaduI, a centriftrgális
erő az órintií irány,ába sokszor veszerlelmes rragy scbességgel
kiropíti, Kiirlrintálr elsza]<adó ]rötelei lralálos baicseteké_
ol<oztak rnítr. A köszrjri,ilósnél ieváló szilílnkok igen veszé-
Iyesek lcheInek. A csiszolással, köszöriilésscl l'oglalkozó
rnunkások rószóre védőszemiivege t tesznck ktitelezővé
üzemekben. Az autdlkcrókhez lalrarló sár egv darabig a
kerélil<cl egyiitt. forog. Aurint a taparl(ier(i nrlrr ncln *lég,
a centrifrrgális crii feliil]ierek*clik és a sárd*rabkíl,t J}lf§§zc
l<irellÍli, Az arttó íg;, cgészcrr a l.etejtlig sílros lelrcl. A kelle_
metlenségtlrl, kíviil lralcsetet is okozlrat ilycn nagy eriivel
kirepülő sár, vagv apró kavics. Ilúzódjrrnk eJ ili nresszire

17



A asakár sem csoda, csak a ,,Törvényt" követi

íőkónt az or§zágűton tovarobogó autótól. A kerékpáros
,sárfogót szerel fel ruhája védelmére.

Nagy fordulatszám{r mótorokat, §ópeket igen gondosan
kell elkószíteni. Legkisebb hiba a lömegelosztásban és az
óriási centrifugáIis erő szétrázza, esetleg szerterepíti a7,

egész mótorházat. A géppróbát külön e célra készített,
földbe süllyesztett bctónkamrában végzik. IJgyancsak
különösen nagy gonddal tervezik és készítik a repülő-

gépek légcsavarait, lrogy a n*g.y fordulatszárnnál feltépö
lrtózatos erőkrrek ellen tudjanak állni. §z az erő a fordu-
latszám növolésóvel igen nagy mórtékben változik. Kétszer
akkora íordulatszámnál négyszer, hárolnszor akkora íor-
dulntszámnál 3 x3*9*szcr, négyszer al<kora íordulatseám-
nál 4x4-16-szor akkora lesz. Ilyenkor azt lnondjuk,
hogy a pentrifugális erő a fordulatszám nógyzctével uó.

Az erhber a centritttgális erőnek repítő hatását már
régen íelhasználta, Parittyáiába követ helyezett é§ íorgatá§
után a kövel igerr nagy erővel sikerült kirepitenie. A bume-
rángozó cserkész is negyedíordulattal lendiiletet ad és érintó-
irányban lrajitja bűvös szcrszámát. A diszkoszvetőnck és
kalapácslrajítónak ís §zövet§ége§e a centriíugáIis erő. Né-
hány ügyes fordulat u[án összehasonlíthatatlanul messzetrb
lehet vetni a sporteszközt, mint. álló }relyzetből.

Sőt ki is tudjuk számitani elóggé pontosan, ha ismei;tik
a fordulatszámot, a forgó tárgy tömegét és a forgási §ugarat.
}Ia a sr:garat méterben, a tömeget kilogrammban mórjilk* a centrifugális erő * 4xlömegxfordulatszámxfordu-
latszám xsugár. (4 m. n2. r.)

Lássuk mindjárt kót esetben;
1 m átniérőjű (0,5 nr sugarír) autókerék pereméhez

10 grammnyi (0!1 kg) sárdarabka tapad. A kerék mp-enként
5-öt fordul, tlgy a centrifltgális erő:

4 x0,01 x5 x5 x0'5*0.í kg.
Nem csoda teh{t, ha a tapadóerő nem elég nagy ós a

sárdarabka kirepül l,
Nézzünk ezután egy egészen kicsiny, mindössze 1

grammnyi tömeget, mely egy 2 m átmérőjű mp-enként
50-et forduló turbina"kerók peremén forog. A centrifugális erő;

4x0,001 x50x50x1:10 kg t

A kis 1 g-nyí tömeget iiyen óriási erő httzza kifelé t
Nagy gontlot okoz azonban a centrifugáIis erő a repülő-

gép pilotájának. Azt magunk is tapasztallrattuk, hogy mikor
a vasút a kanyarban megdűlve gyorsan lralad, a világot
látjuk és érezzúk ferdének é§ a vonatot vlzszlnl.esnek. A pilóta
ködben repülve kanyarban teljesen elveszti tájékozódó-
kópe5ségét. Nem tudja merre van fölfelé és lefeló, vízszíntes
és függőleges. Könnyen hegyelibe ütközik, zuhanásba
kerúl. A repülők vágya a'teljesen megbizható ,,me§ter§óge§
horíuont", egy készülék, mely minüg megmutatja, karryar-
ban is a vizszíntes irányt é§ így a tájékozódást kötlben is
lohetőlé teszi.

Mint lá{-juk, a titokzatos hatalom az élet mindenléle
vonatkozá§ába beleszól és létezését cé}szerű számítá,slra
vennünk l kunfalvi Rezső

Az eddig lreérkezett adományok :

& M. Qs. s*rkeszlőségének ggiij!ése: 1 télikabát, 1 sapka, 1

cserkésznatlrág, 2 pár cipó, 1 cserkészing, ,1 pár harisnya, 1 kalap,
10 darab gatlér ós nyakkendó. N. N.; 10 P készpénz. Dr. Papp.
Anlal országos elnök: tóli ruhanemű . 314. ,,Czuclot Gergelg" Pestl
Bencés cserkészc§a.pat ., 1 cserkészruha. Éry Dmil ügllu. 'elnök:
1 kábát. 44. Gödőllői Prcmonbei c§. cs. j téli ruhák, 2. Budapestt
Kegge.srendi c§. &3. j 2 darab vászonkabát, 1 darab nyári kabát,
5 darab nadrá6, 1 darab tréningruha, 1 darab téli gyapjrlnadrág,
6 darab lng, 9 darab a}sónadrág, 6 darab trikóing, 7 pár harisrrya,
4 pár félcipő, 2 pár szandál, 4 pár tornacipő, 2 pár sárcipó, 1 pár
kesztyú, 1 pár lábszárvédó. 2 darab cserkésznyakkcrrdó, 2 darab
nyakkendó, 1 darab aluminiun csajka, 1 darab nyakkendógyúrú,
1 darab nagy rnatrázblírz, gyapjrl, 1 darab íelöltö, 1 rlarab kis trikó
ing és nadrág, 1 darab cserkészkalap, 2 darab cscrkészing, 1 darab
cserkésznadrág. Molnúr Frígges dr. adománya: 3 pár cserkósz,
harisrrya. A Csttkészboll adamánya: 2 drb vilrarkabát, 2 drb ta-
karó, 2 drb harisnya, 1 drb ing, 1 drb hátizsák, 1 drb nadrág,
2 drb uszónadrág, 6 drb nyakkendó.

A gyújtó§t folytatjuk. Kétszer ad, ki gyorsan ad !

lr{eg tíI(crarlrrlíals er c:§e§l§ észszivel§
A szegedi mezitlábas cserkészekről, & ,,'falpasok"_ról

trt cikkünknek országszerte nagy visszhangja támadt.
Megmozdultak a cserkészszivek s elindultak a meleg ruhák
Szeged felé, hogy a legszegényebb sorban levő cserkószek-
nek cserkésztestvérhez méltó meleg karácsonyt szerezzenek.

A Magyar Cserkész hálás szíwel köszöni olvasóina},
hogy ilyen igazi cserkészlélekkel karolták fel a szegedi
Talpasok ügyét. Éppen ezért a Magyar Cserkész továbbra
is készen á|| az adományok összegyüjtésére és rendel-
tetési helyükre juttatástrkra. Nagyobb adományok közvet-
lenül is küldhetó'k a Talpasok vezetőjének, Révai Józseí
píarista tanár címére (Szeged, Piarislák),,kisebb darabokat,
}ülönösen Budapestről, a Cserkész|tázban gyüjtünk ös§ze

és együttesen juttatunk el. A köavetlenül küldötL csomagok-
ról is részletes beszámolót kér a Magyar Cserkész, szeret-

nénk lapunk hasábjain rnegörökíteni azokat a csapatokat,
akik e szép cserkészjótettből kivették részüket,
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Te&inígíes §gerftasaíőcé§ l
Az §zerrnesíer-lűnya nag11 si,kerén felbuzilulua, két

ré g óta bea óLt ügy es sé g 
- 
l,eírds tír a hatdroNtam cl, pag.amat,

'qián 
tudia uala/r{Lelaikeí haszná]ní, a Maggar Cserkésg,.

mi;nt a tíed, * uttgta ró, Búl,a, a.z ijE* asza. * ügysze,rii
,ntégis nagyszerii.

* agaa"n ne ,lsi,tatkgzgatals * i,ntette l,e őke,í, Zali,
őrsuezető, készítsétel§ legald.bb ül, rnaid, kíde,rtil, kő,é

legiabb.- 
Versenakörben mág Zoli,nak is eszébeiutatt egg ,"kar,

szakallegtó ötlet", i,gy alíg egy félórúuatr e besréIgetés utdn
mdr tl,dromtéle ötletes bumrnerdngtartóball tü§gött ax ől"t
harom kerasrtbummerdngia., Azt azonban, haga melyik a
legjabb, aldöntenlí m&i,g sem tud,tult. Elhatd,roatuk, \roga
megkérdezxük an egésr cserhészközlséIeménut, kí,próbál,ás
utdh hatdrozzan, kit i,l\et a príl;na,

ü§

&" Sz, Nagu Zolt(tn,

l{gre*lí.&unrmerrin§.tgrtó
§ g ltrí.k ttib orankb am s ok b ai,ts olt a her o s ztbummerdng ak,

kal, Ó§drhaua rejtettiik, mÁndehol hí. lsolt téae az eltöré§,
geszéluérleh, \'égre kisütöttük, htlgv a s&tor kör,epéra qlalna
3ó tel,Űötni, ae uga" htlgy 'leönngeá-le is l*hessew aenni"

* Yan egy ötletern * mandta Csu,mi,* Nekern is uam és a,r enyért, egésr bíztasan iabb,

{ tegegyclatűbb léthépmáeő

Nem ketl, tl\úgu térkepmérő, még óránkit sem lrelt
elrontanutk ahhpz, hagg a térké,pe.n a ttí,t:tlNsdgaha.t jó pon-
t o s s t1 g a al m é rh e $ ti k. V éttonlJ k artonp ap|r b ót kitl d g unk e g v,
kart és egu aulavLiucl nagyobb négyzetct. A keltéhaitott
néEyzet lÍ[t csücs'|5én és a kör középpontjdn ót gombostűt
-szúiua, egy könngen f orgó hereket kapanlt, A ltorong k_e-

tületére -íbhmérjük', a, térkép léptékét és kész u legjabb
ttrképltét,ő.

§edllítjuk a krrrongot a kiind.ultisi qlontnú,l 0,ra és a
.l,em,érentlő rlttln t:égiggörgetjük, A korang és a tórkép egy
,búzangu pantjdnak ''.érintkezésénél oll:assuk lr a keresett
ttiaolidgo[. Hogu naguobb tótlolsdgot ís mérh,essünk" ajd.n-
la.tos a lrcrongbl *uú tnéretezni, hagg többszörí, körúlfardi,-
tást könn,uen os.s;eadltússunk, tlaggís tt" l;orang kerülete
po,llto§űn **ta leilomélcntek feleljen nLeg. Nem nehéz ki,
sgdml,taní, hagy a 7§.0@-ps térképhez aaló |0 

'r"r, 
Ypr,ület,t}

Itöl" sugctra 9"ii cm, az öthilométeres pedíg 1§6 crn leguen.

(Igaanez a ltotang haszndlh,ató a %ö.O(X-es tórké,trleklttz,
ha a másik ald,aldra annak N,éptékét wzetjük rd.,

Nem kell hazzá még ügyesség sern, sőt türelern sern s*k"
Kiő i(tő alatt többméter hosszú.ságú elkészül s aatár. nagyan
jól felhasználkatjub őrsi soroh díszí,tésére, uúgy iálékoknáL
Tulaid.onkéPPen néPmíiuész,eti munka. aan olyan vid,ék,
ahal. ,karcsonyfad.íszneh, használjáh, vagy kéPek keretei,t húz*
zák hörül, d.e beválih, hiállítások rend.ezésénél. i,s, rni,nt diszátő
szalag. A lánchoz szalmát használunk fel. ZsuPPszalmóból
vágunk 10 crn hasszú. csomómentes szálahat s azt hos§zában
hettéhasítiull. Az.így kapott íél szálat belső részéuel, íőlíelé
a kés keresztben leszorított éle alatt néhányszor aégighúz*
zuk, §záltal a szál megtísztul a hernény íás-résztől és össze-
göngyöIőd.ih, a hajlításnál Pedig nem |og eltörni. Ha tt

szalmu tűI száraz, néhány Percig aázben is áztathatjuk. A
h,éssel Puháaá tett szóIat uz ábrák szerönt íűzzük össze.

Az első szál behúzásánál hüuelyk- és mutatóujjunk se-
gí,tségével kissé megnyornjuk, hogy a szál megtörae uissza
ne csú,sszéh. Ha mindkét száIat behúztuk, q kiálló úgeket
késsel levágjuk' 

Róka Zoltán

szflírnaaíftp
éá
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uá§ük. yalahonna,u Átsiábót vetődiek át rrrég a törtáneiem-
*lőtti időkben Ámeríká}ra, rle jellegzetes á6siai vonásaikat
m,indvógig megtartottá,k, Hittek a mindenek íölött lahó
Nagy §eel}emlren és azt tarlották, btrsy a. hareban meg-
öli e}lerr*eg szolgája lesz lcgyőzöjének az éghcti §oldog
Vadásrmeztikón. 13gy é}tek, Irogy}la e§y§u§r itt k§l! ha§y-
niok a íöIü létet, óseik, akik rnár rnegtértek a Boldog
Yadágamezőkre, semmi kivetni valót ne talá,ljanak esel*-
kedeteikben. Bátorságra, harcra nevelték fiaika! ismerték
a termószet tiikeit {s nyitott könyv volt előtiük * fö]d
ólete. Boldogok vollak, igényiclcnek és hamis ember ritka
yolt köutük, mint a íehér llolló.

örömmel fogadták a íohéreket. Helyet szoritottck ng"
kik gunyhóikban, megosztották vetük ótküket. Á jövevó-

1 nycknek íöld kellett? * tdtab. lgy vásárolták meg a hol-'' lantlok 16ff!-tran hatvan forintért ós egy trordócska pá-
linkáért a mai New-York területót. §zzel a hordócska pá-
linkával indult vesztébe az indiá.rr nép. Megkílgtották a
,,tüzet vjzet" és eladták érte üdvösségtiket. Variá§zterül§*
tei} sorra a kereskedők kezóre jutottak a rombotó itálért
ós mindjobban bellebb szoru}tak, a partviclé.kről. A francia
Cbamptain lova& nern tatálta elég gyorsnak ezt a ,,békés*
ltóditást és fegyvorrel igyekezett megszerezni híveinek a
kanadai §zent Lőrinc íolyam környékét, Ekko,r, de már

későn. e§zmélni kez<ltek az in<liá*
nok. §urópából ezerszámra tódrr,l*
tak át az'üjvilágba a kalandorok"
akik valamennyien könnyü §zer*
rel akartak vagyonhoz, dicsóség_
bez jutni és egyszerre fellángolt
& har§, hogy közel két év-

,,Feketc Sólyom" órzi a mu_ltat. (Á Róka-
tórzsfőnökdrrek gigá§zi méretü szobra}

Ntílrrr még íclöltik az 6si ruhát és íelbúg
a nyírháncskürt

Ki nem szereti a Cooper és May
Károly íörténeteket" Ki nern lelke*
sedett 'Winetouért ós íehér barátjá-
ért, Old Shaiterhandért. ? l{i nem
órült, lra érdekes, izgató indián-
törtóneteket olvasotl.

A vadnyugati filmek, a képes
ujságuk hasábjai ma képben is
elónk varáusolják a vadilyugat
íiait" A világjamboreekorr az ame_
ríkai cserkészek között tnindig ott
ta,láltratók az indiánok tolldíszes csoportjai" Jelg ea is an_
nak, hogy Amerika egyre jobban megbec§üli az őslakó-
kat. Tekint*únk csak vissza aa indiánok éltlttörténeteiro,
sokkal jobbau mcgértjúk egy halódó faj tragédiáját.

A halálos ítóletet abban a pi}}anatban mondék ki ag
indiánok fe}ett, amíkor az eilsó íehér települők paríra lép-
tek Amorika földjón, Hárorn pontön kezdte meg térhódí-
tásá^t a lehér ernber. A §zent lórinc-folyam tájékán, Ka-
nadáben a fra,nciák, a rnai New-York környékén a hol-
}antltrk és az angolok, Floritlírban pedig a spanyolok.
Í]sz*k-Ámerikában ekkortájt Álaszkáíól lq Mexikóig mirr-
den fö,ltl h,at nagy nyelvcsoprrtra oszló indiánok kezért
volt. -dthabasca u.lgc,ngu,in, irókéz, §oson, §ioux, mus,k}rogi
esupa ismert név és takarja az apacsokai, kiovákat, ko-
§lü,ncsák€t és a,százme8lrnnyi többi tórzset, melyeket elónk
idéztek olva5mányaink.. F'errn a maga§ északrrn lrókunyhók_
ban la,kla,k, jegesmedvér* va,dásztak, a közópső vidókeken
az erdő, rnező voli a tanyájuk, a Mexikói-öböl mentén pe-
dig v*}ósá§o§ városokat alkottak és a földet miiv$lték.
Életkólütrrrényeik az ég}rajlat szerint vattoztak ós a szük-
sé,g különbózőre formátta őkot, ]lár. közös vo]t a szárma-



§z&zadon át ki ne aludjók. Az indiánok kör,ömszakadíáig
védték területeiket a hetódulók ellen. A kifosztott, nreg-
csalt törzsek br:ssz{rért litregtek, az új honloglalók pedig
rnég az irmagját is ki ákarták irtani a bennszülótteknek,
hogy 3emmi §e ves?,ély€ztesse többé hódításaikat s így az
egyik fól sem ismert kegyelrrret. Közben a gyarmatosítok
között is kiütöit a vjszáty, előbb az angolok meg a franciák
aórdüliok össze, ut(llrlr peciig Arnerika különválása Ánglíír"
tól öntött olajat a tűzre. § mert egyik hadlkozó félne'k
,sem rlolt elég trart:osa, ki-ki az in<liánokat lbgadta zsoltl-
jába. Mo§t már egymási is öldö§ték a fajtestvérek és ha a
fehérek kózött vóletlonül béke volt, akkor- a törzsok tová}tb
folytaták az irtóháborút. Azok, akiket ltiszoritottak a fe-
hérek, birokra keltek a többiekkel a vadászt€rületekért.

Á végveszélyt legelőször egy irokóz törzsfő, Metacoma
isrtsrte fel, rnég 16?5_berr. Yasakarattal, rábeszólósgel közös
katonai vezetés at$ egyesítette az öt irokéz törzset ós neki-
látott, hogy kiszorítsa az angolokat Kanada délkeleti
csücskéből, atrol rnár egyre-rnásra nől,tek ki a, földből a
városok, telepítvények, Á rrrcglévő kilen,r:ven erődített hcly
közül egy esziendő a,latt ötvenkettőt rolrantak meg harco-
sai és tizenkettőt tökéleiesen elpusztítottah. Áz angoloknak
égett lábuk alatt a talaj, kénytelenek voltak §urópából
hozatni ka1onaságot és vógül tengerrryi vórvesztesóg utárr
sikerült nyilt csatában agyonágyúzni, maguk alá gyírrni
az irókéz sereget. Metacoma, mikor látta, hogy minden
elveszett, az öngyilkosságba menekült az elfogatás elől.
próbá}ta ,a fe]sza,badítást. Ilyen volt Tecumselr, a shawnee

Azonban pélclája hatott, tettei szájról-szájra jártak a
1átr,ortüzeknél és idónként akadt egy-egy utódja, aki rneg-

indiánok hadifőnöke, {i úsy látta, hogy az indián nép leg-
veszedelmesebb ellensége a függetten Észa,k-Amorika és

miután 1811-ben az amerikaiak leverték a s}rawrree-k láza-
,dását, szíl,vel-Iélekkel az angolokhoz csatlakozott a meg_
induló határvidéki háborúban. Kétezq főnyi kemény, fe-
gyelmezett seregett szervezett törzsbeliei közül ós oly sike-
resen há.rcolt, hogy az angol király hadosztálytábornclkká
nevezte ki" Azt hitte. megvalósril minrlen reménye és való-
ságos vilámcsapásként hatott az angolok Erie-tó melletti
csatavegztése. Az angol hadak vlsszavonuiását ő fedozte
indiánjáíval és a szövetségeseit üldöző Harrisott anrerikai
iábornokkat ontar:io államban chatam városa mellett fel-
vette a küzdelmet. Á véres ütközetben Harrison jobban
íelszerelt serege került fe]üi és Tecumseh rclhanr közben
elesett. Vele n:eglralt a nagy indián szabadsághősök
utolsója.

Am,erikát roltamosan gyarrnatosították, az indiánokat
lokötötte a számtalarr apróbb-nagyobb helyi háborúság,
amelyeket a mindinkább nyugatra törő fehérekkol ketlett
vívniok és ereliiLk sátforgácsolódott a guerillaharcban. Az
186&*,7ügs évek nagy vasútépítése adta meg nekik a ke-
gyelemdöfóst. A vasútépítóket élelmező vadászoh rávotették
ma8ukat a bölónycsordákra és lizezersz.árrra pusztították
ki ezeket, az indiánok legfőbb élelmiszerét szolgáltató álla-
tokat. Ez a mórtéktelen állatgyilkolás váltotta ki az utolsó
nag}méretű fellobbanást" Háborúra keltek a 3i6ux9k, apa-
csok, ko,mancsák, kiovák, Ós abban a tudatban, hogy az
éleiükért harcólnak, megpróbátták a lehetetlent. Sokáig
ellentáUtak ós az egyik büntetőserege| Custer tábornok
hadoszlopát, a siouxok tőrbecsalták és az uiolsó szálig fel-
koncoltók. De a vasúttal nem tudüak megmórkőzni, a vas.
paripa folyton újabb és rljabb csapatokat hozott a veszé-
lyeztetett vidékekre és amelyik torz§et legyőzték, azt nyom-
baa útnak indltották ir kormány által kijelölt új torzs-
tanya, a rezervációs terület feté. És mivol a jó íöld, a vad.
ban dús erdő kellott a fehór települőknek, a mérhetetlen

Ezen a helyen írta Cooper híres Bórharisnya törtdneteit

ország egykori fejedelmeinek csak kopár pu.sztaság vagy
kietlen sziklabirodalom jutott. Az elégedetlenség miatt
kil,ört lázongásokai a kormányzat többé-kevésbó könnyú-
szerrol fojtotta vórbe és vasmarokkal íogva a gyeplőt, gon-
doskodott, lrogy fókerrtartsa száműzött ilrdián;ait. Alig egy-
két törzstöredéknek, mint például a csejenek csekély ma-
radékának, sikerült kítörnie a katonaság és az erőctók
gyürűjéből, Ezek azután Kanadában vagy Mexikóban
találtak otthonra. De nrind az elnrenektilteket, mintl a
rezervációkban maradtakat utótérte az áttiltetett öreg
tölgy sorsa. I-assan de biztosan senyvedtek, sorvad,tak gyö-
kerüket vesztetten és pusztitotta, őket a horrvágy meg a
tryomorúság. Mire a 20. század 'elején végre felébredt az
amerikai né.p lelkiisrnerete, rnár nagyon későn ,érkezett
meÉí a segítség. Az indiánoknak elpusztult az életerejük.
Hasztalarr telepítették óket át mo§t már megfelelő lrelyro,
hasztalan látták, el a tórzseket mindennel, a rég:i indián-
világ nem támadt fel kibM. Eltemetődött a pusztán heveró
bölénycsontokkal, végtelen mezőiket feltépte az eke vasa,
rógi ösvórryeiken vasparipák dübörögnek ás gépkocsik
okátlják a benzingőzt. Amjnl, átalakultak a körülmények,
átalakultak ők ís. Vad musztangok helyett már a levegó
paripáit nyergelik meg a íiatalok s skalpkés helyett eset_

leg operálópenge kerül a kezükbe és né}ra-néha, nagy ün-
nepen öltik csak íel az ősi rubát, vonulrrak el a tömeg
előtt ünnepélyesen, komor fenségget - egyenesen a hal-
hatatlanság felé. Mert már szobrot állitottak nekik, hőseik-
kel dicsgkszonek, most már.erény és nemesi levól, ha vala-
kinek az ereiben ott csörgedezik az indián vór. Maganz-
talják erkölcseiket, dalaikat gyüjtik, regébo illő életükön
nevelódik egy kemény cserkésznemzedék, amelyik meg-
-játssza a multat és búszkén tekint fel reájuk, de mindez
késő. Nógyszáz gyilkos esztendőt jóvátenni nem lehetolyan

*§zj-egy§zertlen.
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Srzp&Íl
Ez az a kívánság, amiért ma annyían imádkozunk, csak akkor lehet boldog valósággá, ha érte minden erőnkkel har-
colunk. Á szebb iövő valóra váltását nem elegendó annak nagyreményű zálogára, a most növekedö nemzedékre bizni,
hanem azt már rna meg kell alapoznla a magyfir szülóknek. Legíontosabb teend6nk éppen ennek a mo§t növckedö
ifiri magyarságnak, gyermekeinknek a |öv6re, áz életre készülheté§ét biztosítani, hogy minden gyermek képességeinek
és készségének megfelelő pályára kerülhessen. 8iztosítanl kell tehát gyermekeink részére azt az anyagi alapot, mely
tovább tanulhatásukat lehetővé teszl. Ennek. legkönnyeb,b módja az, ha a gyermekei iövóiét szivén ylseló szüló
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tanulmárupi ő@lfuíór #őt
a Cserkészszövetség szerződéses táborozásl biztosító

Ml\GyAR Élrr És JÁnnoÉr nlzro§lTÓ l NTÉZETNÉI,
hol a cserkészek ügyét a tegnagyobb szeretette_l intézik. A tanulmányi-segélybiztosításnak feltételeiről minden érdeklő,
dőnek készséggel ad íelvilágósítást a Magyar Étet és |ándék Blztosltó lntézet m. §z. Budapest, Vl,Andráss7 út8

l{lREK
kormányzógyürűs doktorrá avatták szőke-

.íalvi Nagy Béla 183-as c§enké§ztisztet a §ze-
lledi Ferenc Józsei Tudományegyetem, A
.(ormányzó úr nevóben Szily Kálmán á}larn-
titkár jelent meg. §z új ,,sub auspiciis Gu-
beruatoris" dokior 12 éve cserkész. Minden
.szegedi cserkész ünnepo volt.

örömmel értesültünk, hogy cs|k rer€úcet
doktorrá avatták. A vógzett, ió munka ered-
*nónyéhez melegen gratulálun,k. A Magy,ar
.cserkósz hasáb,jain, a cserkószet rnellett tett
rlritvallása utáu, ú,gy érezzik, hogy cserkész
testvérünknek küldjük jókívánsásainkat. Aüa
tsten, hogy hivatásíban, illetve doktori pályá-
jíu is megállia, helyót, oly szópen, mini az
úszónredencóben.

A oályázat megho§§zabbltósa. Az eszpe-
rantó nyelvtanulási és levelezési vándordíj
,és egyóni ver§eny pályázataira való beielen-
tést dec. 15-ig meghosszabbítottuk.

vetítetaképe§ összelövete|ok, A kör kedd.esti összcjöveielein a budapesti központi
,Cserkész}tázban 7-9-ig vetíteitképes nye!v-
gyakorlást taíi, melyen érdeklődök is részt
vehctnek.

á, ptakátpályá?atol §agyarok nyerlék. A
;baarle,mi e§zpeíantó plakátkiállítás elsö és',harmaük díiát a kör álta} ki,küldött páívázalok
nyerték el,

Eszperantó á iambóleen. A jamboreen a
parancstokság engedély,ezle a Cserkész Esz-
peíanti§ta Líga gyűlését, melyet a holland
],katolikus rádió is ,kózvetített. Az eszperantót
hivatalosan lra_sználták, illeive tolínác§okvol-
tak a jamboIöe-po§tahivatalban, bankhiva-
;ialban, könyvkereskedósben, janboreehiva-
talban stb.

A keszthelyl ?9. sz. Festetich cscs. nagy
beszá,moló estje zsúioll padsorok mellett iolyt
le, klempa kárcrly dr. píemontf ei kanonok,
,cserkószparancsnok művészi vetitettképes
.előadásban szá,molt be az V. holland világ-
,jamboreeröl, Jelezte az egye§ világjambo-
reek jelentősését a népek kapcsolatának
:szempontjából, amely különösen alkalmas
.,arra, hogy a jövő generációban a népek,
nenrzgtek e§ymás iránti ,megbecsülését éb-
lessze íel és ezzel jövó vilagháborúknak is
.elejét vegye. lgen szép képekben mutatta be
az egye§ nemzetek cserkószélctót és szoká-
.sait. Egész sorozatban mutatta be a magyar
,és külónösen a keszthelyi cserkészek sze-
replósól a lesutóbbi jamboreen"

Tömegbélyesek. régl levelezések, bélyeg-
gyü|temények vétele, eladása, c§€r§,
§ztlágyl Béla bólyeskereskodő, BudaDs§t,

IY. Ko§§üth Laios-utca 7.

A budape§tl Regnum ilarlanum egyesület
3. számí Regnum Mirriauum cserkészcsapata
október 3l-én, vasárnap ünnepelte íennállá-
sának huszonötödik ,évfordulójái. Az ünnep-
sés során shvoy Lajos székesfehérvári
pü§pök, mint a c§apat egyik alapltója, ünne-
pélyes szentmi§ét é§ Te Deurnot mondott.
szentbeszéde §oíálr íá.ínutaioit azokra a ne-
me§ §ondolatokra, amelyekkel a csapat
25 óvvel ez§lőtt elindult. Mise llán díszgyű-
lés volt, alnelyen íé§ztvett Papp Antal, a
Cserkészszövetség országos etnöke, Shvoy
lstván, a honvédség volt iópalancsnoka,
Witz Bóla pánai kamarás, a Bazilika plébí-
no§a, a Cserkészszövetség tiszteletbeli el-
nöke, továbbá a testvércsapatok képviselői.

Kltűnóen §lleíült an 696. §z. §zent l§tyán
klrály c§erké§z§§apat októberl portyázása.
Különösen ió megfigyeléseket végeztek az
őrsök. Novemberben kérnkeresö versenyt fog
a csapat rendezni.

Le8§zebb tarácsonyl aiándók egv €zü§t
llllomos kézelö8omb {2.ó0 P}, vagy őrsl
átlati€lYény, ntckot (40 llll.). Kógzítl Petnl-
ter károly ötvög, öregcsefké§u Büdape§t,
XI, lloíthy lttiklós úa 28. Készlt még cser-
készalakos képállványt (3 P), mono8rammo-
kat. zászlórúdc§ticsokat, omlékie|vényoket

§tb. karác§onyra ldelóben rendel|l

Az §0. számú llunyadl cserkészcsapat 34

tagja ,rneglátogatta Bécsbon az Österreichi*
scher píadíinderbund jubileumi kiállitá§át.
Irrne, a csapat a Belvedere-palota elött.

(Ji e§zp€raíttó tankönyy jelent meg, melyet
Mihalik József tanár, a Jvtagyar flszpetantó
Szövetség országos elnöke írt. A könyv ér-
dekes módon szolgálja a nemzeti ügyet, melt
képei a rxagy,ar íalrrsi éleiből valmak rne-
íítvs ó§ olvas,mányai kész szöveget adnak
külliildi levelezés céljaira, ismerietve Buda-
pestet é§ a magyar népszokásokat, A könyv
az Eszperantó Körnél is rnegrendelhelő
1.30 P bólyeg lreküldése ellenében. (Buda-
pest V., Nasv §ándor-u. ó.)

A Magyar Cserkész §zerke§ztőségo, Pó-
csett. November l4-ón, vasárnap déIutá.n a
pócsi cisztcrcita gimnázium dísztermében a
szerkesztöség néhány tagja mutatkozott tre a
Magyar Cserkész pécsi olvasói elótt. A pé-
csiek nevében Bartók Egyed ker, ügyv. elnök
és esyik olvasó üdvözölte a ,,Magyar ,,Cser-
készt". Vitéz 'l'emesy Gyóző, a Magyar Cser-
kész megalapítójának ,bevezetője után dr.
sztrilich pál szerkesztö és rrrunkatársak közül
Kuníalvi Rezső, Bereznai AuróI (Jákó), Kras-
sói ferenc és Brrllla Dezső .száimoltak be a
Magyar cserkósznél betöltött munkaköriikró!.
vetített képek, ezernrester bemutatások tették
változaiossabbá az egyiittlótet. Az elöarlások
után az olvasók szrilaltak meg ós értékes ja-
vaslatokat tette,k a Magyar Cserkész további
tartalmára vonatko.zóa n.

Eayst§ml magántanáí lett dr tlermann Já-
nos, ]a,purú munlratársa. A Magyar Cserkész
büszke a szép elismerésre. Ez is mutatia,
hocy a bélyegsy,üjtök miVen kiváló e,mberek.

Országos közgyűlés, dec. t9-én a Tudomá-
nyi Atadémia disztermében.

Tanevezés. Az elmúlt esztendílkben már be-
vezeteit téli tanevezést az id,én js megtart-
juk az alábbi idóbeosztás szerirrt a M, E. §z.
VIII, József ucca 63. sz. alatti tanmedencé-
jében,

csorkészek részére kedd, szerda, péntek
u. u. 3-3/a4-il és csütört,ökön e§te g-yrll-is.

öregcserkészek részéíe kedd, szerda, pén-
iek d. u. 3/^+-7/q5-ir és ,hétíön cste
7/2|0_-l l2Ú-is,

A kiképzés december 1-vel kezdődik. Je-
lentkezés a helyszínen, Jakabos Endre cset_
késziisztnél, aki a kikópzés vezetöje.

A §zeg€dl klscserkészvezetők nópes össze-jövetelt tartottak a Klauzál,siínnáziumtlan.
A vezetők együttmüködése rnindiöbb szép
eredmén:vt mutat lel.

Az ötödlk c§eíké§zk€rü|et gyásza. A sze-gedi cserkészkerület vezetősóge szomor&
szívvel jelenti, hogy Batiz Rózsika, tit*ári
hivatalunk pélrlaadó és !áradhatatlan iroda-
tisz.tje ntlvember hri 29-én várat}anrtl el-
húnyt. Uiolsó útjára a ,keriilet egész vezető-
sége is kikísérte.

,,ilIfirklirr" vlllamosyasút kilogá§talaí át.
lapotban eladó. Érdektödni 2-3 óra között

|ebet te|elónon, Budapest, 152_-539.
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§na§§&§ss.*t§xm
Körőmedgris

§tltlig russz :;xaltú,s ,l:o|,t s *, gv(r,e.-
kel; k.i!;tt ptnli crtr, l-|jubfiult tut!tisulr.
xztrint a, ltöt,örn"rtiglti,s uka a s*et,tert:í
mtsxéll,sége. {}g,,lan.§s & lröy§r,ltlrlw§-
ba,n, stllc wt,í:sz ,|)$,n,. §Ia sok xöttl-

§ özelé?l,et, u tt lly ltütii'nö s ert. nzes x et ( tal-
eiu,ttt la.tí.it:utn) eszdk a g,aer*h, lc-
slole,ik a kö,römrtigú.arill.

{"ttssun rncgériütt, ltol1y eylyctlen
:russx szolltí*u,nle se tntlrrlil, 

',

Á ígrrrrógzetlgdóc, *n§rí életlrteníő'
A tnindennupi l'ltlhen silhrt1 ki-

zaetseíílt & tsend.hen .b:itl:drlt,odó tuilÓsá,
lti atli:sz életét apró dlltltlllt, egyseiW;
töhbstl!,íű léttyek, uixtgdlatdtttl lölti"
Nun érti,lt, hag§ a tudtís, aktir-,
nú,!.gtrl kir lérlgelwe aonatkozik is,
haszan *r tlnberí,ségre" l|íost ega csá-
gákkal ío§lalkozó tutlós, eI,1, B tlt,í s c h,
l.ett salc szdzexer, sőt sr;lt ,rni,llió em-
ber(iet"meltm,entöje. U §,rla.,n.is l apdn-
ban, Ki,ndbun és u kiirr,yező szigete-
}cen rems,seteg c,rnbert pusztit el a
s cfu ís tl s t o,1rt dasds neaú betegség.
l yt.tthml; is előf o,rd,ul(l malririóltoz
h"asan|,ótl,n,, ilt, is egy ltis allatka jut
g, bőrön kerasztül a, ,vérúrarnba és ott
,pttsztító hatdst téit, Iti. Á lcis dllatka
te,rjeszlői bizanyos cs,i11afélélt, rnelgek
,tl rirsftiltleket elórctsztó,t:ízben: élnek.
Sehogl669 ttl,ddd,k a csigak : irtúsat.
kereszt,ülnirmi, ,*rcrt a rizs cstllt l:íz-
zal, elárasztott leriileten nő s keleten
-al1.Ian Ionlos élrltttezési cihA,, mint
ntilunk a kenllér. Dr. Bartsch ol-
dutta vttl11 a leérdést. trIeg,cizsgáLta a
e ság&kat s megúllapítotttt, hoga az
efajta csiga lúgos tegyltatású ,"^izben

nenta ltépes rtegéltti. Japriltban eíTe &
rils|öIdek csalurtttiibtt ttttgytnennyi-
st|l1í}, rnészkótet sztirtak. Igy ct lttgossti
l;áIt llizböl a csigtik s l:tlük egytitt a
bete$séuokozó kis tillatok is kipusz"
laltult,

Igy rnentelt, ?rbe§ tg,a eggszerű ter-
tnészettudós sakmitrhó ernberéletet.

* A zeneo*talás ós a rádtó. Á rádió sokOl-
dalrigácát a gy&korl{t §uámííá egyre széle-
§ebb körbÉn vesaik igénybe. Igy Dóldárrl ige!
ériék€§ szolgálatot iesz a rádló az idegen
nyelvok elsaiá{ltÉsáíál, do külö{ösen zene-
oktátá§nál. Allg van a müvószslnek vagy a
ludománynak a zeaén klvül móc egy olyan
ágn" ahol gyaüor|ail p$tdákhoz lly *gysze-
riíen és kényclmesgn itthat a tan*ló" Rádión
a világ legnagyobb z€ne§zeízölngk öfőkbe§§ü
m§velt a lesklválóbb elöarlóktól hallhatluk
olahonunkbs§, Á mai készü|ókek r: toklntet-
ben k§i, isón klváló tülaidon§ággal bíríak"
Áz gítyik az, ltogy az öt vllágrósz mind** ie-
lentös *llomását megszólaltatlák. tshát mln.
den ldőben találü$k klvánságu4knak meg-
leleíő .miisortzámot. § lnáslk, m§g lonto§abb
lulaldonság§k a kiváló &angmlnöség, melyct
á nagy szuperk$szülékéknél lokoztltt*bb m&r-.
tékben tatálunk $9g a hangkorrekció alkal-
mazása íolytán. A hangkorrgkclós rádióknál
a zenel hangok miíden orö§íté§i lokozetban.
ponto§ail az er€d§ti órtékiikben irrtnak tü-
!ünkhöz. ellentéthcn a rócebbl helyz§ttel, afil-
kor is a telies hangsk*la egyenlotes grö§íé§e
íolytán némely íokozatban bizony§§ haígok
az emberi liit számára tolie§en elvesztek. [z
Litíinő€n megflgye|hető, ba ecy'régebbl ké-
szüléket összehasonlítlnk a han§korrekclós
orion, vagy 99-es tlpusú rádlóhkal, jllluden
orion rádióketeskedö készsé§c§l lremutatla,
és szakszeríí lelvilágosítással szolgál az érdck-
lödöknek.

rü:-xuő 6&u§l
titkos szerkesztösd,§i hírsznlgálata jeltnti,

". . h.}cv' a l$ssyar §serlég,; dlapoeltlv stl-
rozatát $agy sik*rrel mtiatták b* Pá$árr, §Op*
r*nban, §üdnp§§i§n ó§ P§§§eit. Jclcnleg §ze-
sed is lgényli.

,.. hoí{y a karácsonyl §ráín lclott§ !r{*y
meglepptés |e*z. Oiyan niríay *zánot ad n

iilagyar §serkósz" n|nllyen ru6g nom volt. §in-
den cserkósz öubizqlmát é§ §§srt6§rönéüet§t
aiáDo§&lt emclnt írrgla. Vaiion rnt l*sz ez?

".. &osv a ltgköze|gtrlrl srámban §gy ir§el*
ma§ ala§kal kxtyasu*nverseny lslíá§át közöl-
!§k tcte érdetle§zltö rószletekkel és váratla*
lortlllatokktt,

.,. ho§y a pópsí klrándulás sl*sre arra kész*
leti a seorkeszaii§*gel, lrogy más várgsokban
|s klszálllon a ]lla§yar §*erkósz,

". " hügy B §z§rko§fitö§óg agílod*|ommal
gondol lapln* kínal muntatársára ós ve|e
együtl §ok ma§yar rnlssziós papra Xlnában,
aklkriil semml trír §§fir €r*ezik. Á napellrban
a szsrhesztösóg ctmóre rggyszcríi nyomt*aváíy
éí*§zstt §an&lrail \ettezéss*l. mety gsupán a
mlssziós m§nka ad&táia tarltlftl^zna,

... a iamboree óta tzorosabbá vált a kap-
csolat a külröldt c§örké§z,ls§ohkal, lcy a kö.
zeliövőbcn eredetl üollandl lrásolknl lo*unk
mcgismerk*dnl.

Magypr gyártmány l

STEMPL| MUK| HlR§l
Sok Dana§z órkezik, mert akadna,lr, akik

nem tartják be a cseresza'bíiyokat. A külde-
ményekel számoljuk ái, ne legyünk szakadt,
tengerentúli va8y közónséges magyar bólye-
seket vissza,

§imon §yula, Budafiest és &o§eíb§rg Tr-
bor, §arkad. A paraszt ,rne§kaptam s nre,sir-
ia,m rendetlen és iigyelmí!tle n cse re társad
parancsnokátrak; azonkivül kizáriam a §§eíe-
írrreal(xnból.

Nemes Károly, §zolnok. §zívesen íelvcsz*
lek a cserólök sorába" küldjél sternpli Muki
címére 100 kiltlsástalan euíópai bélyeget
{magyarok nótküI) ds egy 20 fi]léres bélyeset
portóra".

§rillusz vilrno§, §ló§györ. kérósednek,
mint látod, eiesot lettem. De szeretnóm tudni,
ki vr:lt az a rendetlen bélycgcyüjió, mert el-
járn€k ellene,

Többeknek. §gy kis tütelmet kórek, nríg
megíelelő szárnú cserekü}dernóny órkezik,
lrrlgy azokat €f,y§zeíí§ indíthassam útnak.
Ne íelejtséiek éleikorotokat és csapattltok
szántát nro§írni"

üzgru llu M- §§-
saltóhtbrr" Mnlt szánrurrklran a §obci-dijróí

írt cikk b,gv*zet$só,bc sajtólt!,ba c§ú§zott be,
§zent-üyörsyi, Ál,bert pri;les§zclr a,,fu,mái"-
sa{yat ,és ne,rn a .,§umár"-savat iedezte tel.

Lc§boldogabb kafd§§Onyo§t. A valószirrütlcn
ese{ csak nagyon me§§yiiy,ó }e:'ráslran hatna"* §telon§nó" "l, crmószctgs{ln, A cser,ké.sz-
kijrryv IX. kiaetásábarr a 60" olrlairrn a kót alsó
ábráí felc§gíélték a tördel*snól,

Mecsér ]lllklós, §áro*oatak, Kdszöujiik ked"
\,§§ lapodat, i§azal lrsz, logarilmussatr su,k!r*l
kijruye,bben ki lelret színrítani,

Ezormcster" Apró ii§yess$geket, e*ermester-
mu*kákat a Ma§yar üscrkész csaknem min-
den színrában közöl. Dc meetalálható ezcknek
§yüjtemsnye a Magyar cserkósz ez 6vi aján-
dékaként az elófizetőknek me§kúldött ,,rzeí-
,me*ter" c. k§nyvbcn. Ezt ninl a Ma§yar
űserkésr elöiiz§töj,e bizonyára me§kaptad ós
használod is már. Jambortg le|vény" A
hollanrliai y. yilágiamborse ielvényéi az o. I"
B, *ngr:dólye alapján 1938. óvi decernber hó
3l-ig viselhetik a jarnboree részivevői. *-
Ker€kpár et|á*tátozá§a iéllr8. A kerékpár vas"
a}katr,észeit megtisztításuk utárr tiszta rulrá-
val sárazra töröljűk, nrajd zslrral (sárga
vaze}inna!,} yókony rétegt en trekenjük. Á gu*
n*kat lesz$reljük, kütsőt és bclsíit lcmossuk
és szárazra tiiröljiik. Ezután síkptlrral erősen
be,lilntve olyarr helyel hehezzük el, ahol a
ía§y nem éri. *.Hogyan leb§t 4--6 oldal*
őí§l üi§á8ot I0*l§ pétdányban so}srorogitanl?
A sok*zorosítá§nak két módia: 1. lrógéle*
carbo,ri$apíríal véktrrry írógéppapírra egy*
szerre $,,,,,,,,,,,,,,,*-6 példányt lehet leírni, 2. tíe,Iito*rái
stlkszor$sító szalaggal sópelítek le egy pé}-
slá,nyban s ilyen sokszorositíl masszáró] 40-§0
szépen olvasható példáttyt tehet lehúzni, Az
e§ósz berendezés néhány pengötle kerül ós
bosszú idelg haszná}ható, * I"§lret-g tól€il ör§l
klránddási rendgznl? Itli lesyen a terve?
lg$n, lólen is lelhet őrsi kirándulást rcndeeni"
A téli kirándrrlásokon azonban az őrsvezetö*
nek kell ü$yelrrie az őrs ta§jair*k e§észsó-
góre. llyenkor nagyobtr a meglrülés, mcgbete*
sedós yeszótrye, A kirándulás tervónek
összeállításánái lő szernpontod legyen: a sok
mozgás, Jó programmot ád a sielós, ródlizás,
irorcsolyázás. hócsatált rendeeóse, A kirándu-
lást olyan helyre vezcsd, aho] aIkaltrm van a
melc*edúsre (menedéklráz, símclegcrlrik). Nagy
hide,§ben ne legy,etek lrosszü ideig egyiolytá-
b*n a szabadban. 'iéli kirárrdulás rendezóse
előtt minrlen rrlkal0,mrnal kérd ki elöbb a pa*
rancsnok írr engedélyét 4s tanácsait. * Fe*
nyöáset, lombot hogyan ha§ználtat§ük lel a
csolltészottbon dlszítós6re? A lcrytiÉgat kis
házi.kczclés uián tartóssá tehetjük ds lgy az
*tthonban széfi ds karácsonyi hansulatot
nytjtó dlszítéselret csinálhatunk belőle, A }s-
velek §yors lehullásái negakadályozkatjuk
azáltal, hogy az áEat és }eve|ekgi c$y rész
viz és egy rósz glicerin jól összerázott olda-
tával vonjuk be. I$y nemcsak a levelgk lc-
hullását e|ő,tzők me§, lranem a levelek üd*
zöld színc is megmnrad az előbb leirt anyag*
gal való kezelés után" * Hogyan €lözhetiiit
meg a lexyás kiúlulását? Kőolajjat kenjük be
a lagyás helyét. Ha kezünkijn vagy lábunko*.
volt íasyás, akkor olyan iorró lált- yag,y kéz-
lürdöt veszünk, a,mely9t nagyobb íájdalom
nélkül el luduttk még viselni. (imforlével,
vagy tölgy- és fiizfahéj íözetévcl mossuk, lro;
rogatjuk a ía§yás helyót, }lasznál a nreleg
borecetes borogatás i§, * Ktiaíké§zíté§. Ha
magad akarod elkósziteni kajakodat, Kolozs-
váry Bdla: Egy_ §s kétszenrélyes kajak<lk kó-
szitése cídnü könyvé,i ajánlhatju,k. §bben a
könyvben részlctes utasítást taíálsz a kajak
éítésére" 1:1 arányír mühelyrajzot is adnilk
a könyv mellékleteként. Ára 1,50 P. Megren-
delhtied a Cserkészboltban is. * R€pü|ö-
modellek. Aa el6ző szímunk ,rnellókleteként
minden előiizttőnk megkapta a Cserkész.bolt
karácsonyi könyvárjegyzókét. §bben tObb
könyvet talállratsz, ami a ropülőgópmodellek
kászitésóvei íoglalkozik, *-" Több pálvázni
óhaitó kérolmére a Ma§yar Cserkósz okt. t§-i
számilban a zalaegerszegi 80. sz. ,,Csány"
cscs. által n!t§llirdeteti pá!yázat h;rtárirlcjót
(rmely b;ibszínházi rlaraboh me§írísára vrtnat-
koZotl). a csapxl pilrancsnUksiga l9.]s jan.
15-ix meglrosszebbíiotta, Róka Zoltáf,.
Ügycs, köszönjük és kiizüljiik. _- Dunlra §án-
dor. Közöljc posta;inrét.

A
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A mugyar rendőrkutydlu *. Ki-

':i:!:T;::"ff 
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§zálmtalanszor olvashattuk főv&rosi bűneseteknél,
}rogy a tettes a budai hegyeknek vette útját. A budai hegy-
vidék olyan rragy terúleten íekszik, hogy annak rcndőrök-
kel való rajvonalszertl átkutatása végtelen nagy munka
volna. Ilyen alkalommal segítenek a rendőrkutyók. Yeze-
tóikkel felállnak szá,z-szán méter lávolságbarr egyrrrási,ól.
Vezetőjük sípjelóro €€íy§zerre indulnak el fúrkésző írt-
jukra. Ez azon]ran a kiindulási ponttól nem egy€ne§ vo-
nalban, hanem jobbra-balra térő, körültreltil 50--ö(} méte_r
res cikk-cakk vonal}rau törtónik, A rendőrkutya, kitűnő
szimatja már 10*€ méterrel előbb megérzi az embert,
ha mindjári €lbújt is. Amikor rátalál a koresettre, ugat
,mindaddig, míg vezetőjc oda nem ór. Ha a kinyomozott
közben szökni akar, megíogja, de nem harapja tneg. Ha
valaki igyekszilr 8 kutyáit leütni, áz nagy ügyességgel
vódekezik. Ha pedig cukrot vagy húst kínál az állatnak,
esetleg kedvesen szólítgatja, ilyesmire a lrendőrkutya
ügyet sem let. Kitartóan csahol tovább, mindaddig, ,amíg
,0d& nern órkezik a vezető, IIa a tettest elfogták, a kutya
'kisóretében az őrhelyhez viszik. Megtörténhetik, hogy a
íoglyoi a kutya őrizetére kell bjzni. Ilyenkor a rendór-
kutya vigyáz rá, de olyan éberen, hogy nincs az a lele-
ménye§ ember, aki őrizetéből megszöknék.

Létrán is tud menni a rendőrkutya

Rqüdkívül hasznavetrető és végte}enül értelme§ tár§ a
rendőrkutye. A |lozzéintézett szavakat majdnem ruegérti,
rnintha embed értelrrre lenne és értene a nyelvünkön. Sok"
szor csak egy tekintet, vagí egy mozdulat is elegendö nekí
s abból már tudja, mi a teendó

Értékes szolgálatot tgsz a rendórkutyák közül az {r§y-
nevezett kísérő kutya, különösen a város külsd részén
szolgálatot teljesítő Tendőrnek, vagy a csendőriárőrnek.
Nem egyszer megtörténiik, bogy ap őrszemet elvetemüll
emb€rek megtá.madják. A rendörkutya már jóelőre ffgyel-
mezteti vezetőjét a közelgó idegenre. Ha az illető ,tényleg

megtá,rnadja a rendőrt, a kutya hatalmas ugrással rá-
ugrik, íóleg annak jobbkarjára s így megadásra kónysze-
ríti. IIa az illető íelhagy a émadágsal és menekül, fu
rendőr ,,állítsd" jclszóval azonnal a menekülő után küldi.
A rendőrkutya utána iramodva, rnegkapja a lábát vagy
a karját és megállósra kényszedti, Ha a menekülő meg-
áll, a kutya nem bántja tovább, de állóhelyéből moccanni
sem engedi.

A rendőrkutya használható tüntetések alkalmával a
tiymegek szétoszlatósfua ,is. Svájci ós amerikai fegyháaaE-
ban mint börtönőrkutyák végzik szolgálatukat. Az a,me_

rikaí feByenclázadások óta . rendszeresitették a rendór-
kutyákat a fegyházakban. Segédkezn,ek a fegyházmúhe;
lye§ udvarok átvizsgátásánát. Különösen Svájcban vál-
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,,Bango§o'a törött ablaküvege_król !* pc_y_ betörgs köriiü lábnyo,
mokról ,r§zimatol"

tak be a trörtönórkutyák. A munkára küldött rilbmun,
káscsopcrtok őrzósóre, szökevórryek felkutatásárs, nagy
sikerrtl hasznrilják lel őket, A külföldi vasutak saját rend,
őrségének kutyái éjszaka kitűnően dolgoznak. Kiszima,
tolják a teh_erkocsikban, a kocsi tetején vagy €l,z ütköző-
kön elbújt vonatrablót, vagy fosztogatót.

Ott, atrol arra m<id v&n, e}ve§z,ett értéktárgyak fel-
kuiatására is felhasználható a rendőrkutya.

A rendőrkutya pótolhatatlan szotgálrr,tának tantrjelót
adta az elmult óvekberr l3rrdg,pest környékón törtórrt, la-
va,sz rablási és gyi.lkossá6;i esethez kivezérryolt Néró nevú
eb, Hátrahagyott nyom hiányálra-rr a nyonrrizós rnár holt-
pontra jutott. Fennállt az a lelreióség, lrogy a gyilkos
kocsira szál}t, tehát nyoma hátrahagyasa nólkül tűrit el,
rnégis megpróbálkoztak a renriőrkuiyával^ -z\z eredmény
magát a nyomozó}ratóságtlt lepte meg legjo}iban. A kutya
rnegszagolta a holttestet, onnan az alacsony léckeritéstiez
szaladt, azt átugorva, a szornszód<;s jórntidit tírnfumeste*
előtt állN meg és ugatni kezrlett. Enrrek aa gmbernek a,

becsületessógéhez edclig serrrmiíéle kótsóg nem fért. A dc-
tektívek kérclésóre aztán mind z;rvartabtr íeleleteN adott
s vógül kiderült, hogy ő a gyilkos. Ezt scrhasem lehelett
volna kicleríteni, mert a tímárrnester volt :r bűrrtény bc,
jelentőjc is"

A rerrdőrség szolgálatában kétíéle rendőrkutya vanl
a. védó és a kereső rendőrkütyti. Az előbbiek az úgyneve-
zett be]szolgá}atra alka}rrrir,salr, az utóblriak pedi6 *z igaai
nyomouókutyák" Álap.os bei,anítás ós sy*,korlat utárr vál-
nak használh,atókká"

A nyomozó rerrclőrkutyák navelósiik alkalmával há-
rom fokozaton mennek keresztül,

Az első fokozat a szaglírképesség vizsgálata. Áz ido-
mítók rneggyiiződnek arról, vajjorr képes-e a kutya gaz-

dájának nyomrit követní, illetőleg Jrépes-e a nyorno' egy
elég nagy téren rncgtalálni. Legetősziir a friss nyontok
szimatolását kell mrlgkísórelni. }Ia ez sikerüi, a kutya
alkalrnas a renrlőri szolgálat,ra. A Jrirx nyom nre$le}ése

tl toválrbi kísérlot előfeltótele. De amíg ohliez az ered-
ménytrez eljut az idomitó. kitartó és türelrnes munkát
vógoz. A kigérleteket napr(li-napra megismétli és egyre
régibb nyomon gyakorol.

Az idondtás másili íokozata az. mikor a kutyát arra
tanítják, hogy idegen .ember nyomát kövcsse. El&ször
friss, aztán tötrbclrás, nrajrt egy-kát rtapos nyom keresósc
a felatlata. Áz emtrcr szátnára e.a talán a le8na8yobb ki-
tartá,st ígénylő itltlurító munka.

Á nyornozír kutya teljesitrnónye n*g.yrószben az idö-
já,rágtól is függ. Teljesen száraz i§őben o kr-rtya hosezabb
idő elnrultával mírr ,nsn}, vagy nagynehezen tud.ia, kii-
vetni az iclegtln nyomot. flsőbe.n pedig letretei,len. Le8-
alkalrrrrrsabb a n()dves, de esőmentes idő.

Az jclorníta-s legrnag:rsabb foka a nyornozó kutyákná|
aa, zrnrikor irlegen tá,rgyak mogkeresésér,e szoktatják óket,
Ez a követkczőképpen ttirténilr:

TöIrb kutya, velük terrmészetesen a gazda yagy a ku.
tya illtal nregszokott iclomiíó, aki errni is ad neki, kivonul-
nak egy uagy tórle. Mindegyik egy trirgyat lrelyez el
kriziiserr megállapoclott egyazrrn helyre. Ezekot a rí}ű\|el{|-

teket rr kutyák nenr látják, mert őket ez idíi a,latt elzár-
ják. Aztlrn a tárgyakhoz bocsaiják vala.rnenrryit. Minden
kutya sa.ját gaz<]ájirnrr,k tír-r,gyát, köit:lcs kiliercsrii és át-
rrdrri. A legvógső kísér,lcl,ck a.lkalrnával a. krrtyrina,k irlcgen
tílrgvrlkat kell itl,trgotr tlrtrllolck}tez virrni" Tia az a,lü.pjfi, &

bíinii gyck rntgoldii,srinrrk.Örörnrrjjon§lrssnl veti rn*gál a julrászlrr:Ly,a §z ufárir
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Á KÖNYVBÁRÁTOK KI§ KÖNYV§INHK
sorazatában me8jelenik karácsonyra

§x§NTIvÁNYI J§NŐ
Jt KoBALTAS EMBER
cimű izgalmas regénye, a Bükk hegységeiben élt ősemberek kalandjairól,

küzdel meiről, győzel meiről

A Ntp§z§Rű söRozAT A csERKÉszEK §LőTT KüLöNös JEI_ENTősÉGű
KöNyvvEL GAzDAGoDlK + Ánn Dlgzrs EGÉszVÁ§zoNKöTÉ§B§N p 3.8o

.§, LEGSZEBB KARÁcsoNYI A]ÁNDÉK I
Megrendelhető a kiadó Kir. Magy. Egyetemi nyomdánál, Budapest, Ylll, Muzeum krt 6.

Postatakarék csekkszám : 58037.

l

llilegúelerri&
n Gyemeknaplár

Bizonyára sok gyermeknek mély
szomrrrúságot okoz"ott az a minapi hí-
rünk, lrogy Gyermeknaptárunk negy-
veneclik évfolyama az 19ts8. évre nem
jelerrik meg, mert több ezer példány
megm,aradt az idei kiadásból és a
Magyar Cserkészszövetségnek nincs
.arra fedezete, hogy ráílzessen a ki-
adásra. De ahol legnagyobb a szük-

,sé8, ott legközelebb a segítsóg, olt te-
rern a jó Tsten küldötte: az áldozatra
kész Maocenris tlyen bókezű adomá-
nyozó jött mgítsógére a fonto§ ügynek,
fölajfuilotta az esetleges ráflzetós rneg_
térítésót ós ezáltal lehetővé tetto a
kedves kiadr,ány megjelenését. Már
nyorndában is van és mire lapunk
megjelenik, keszen is lesz. Karácsony
,estón már boldogan gyönyörköclhet-
nek ke<lves gyermekeink a szóp ké-
pekberr ós olvasmányok}:an, H,ogy
-csakugyan ott lehesscn a karácsonyf*
,alatt, min<tjárt írjátok össze az isko-
lákban, hogy kih rendelnek belőle,
szedjétek ös§z€ e pénzt és küldjótek el
.szerkesztöségünkbe. Kaptok üres
csekklapot a postán, írjátok rá a

31.€8 számot és a ,,Gyermeknaptár{'
szót, Egy póldány áta ?4 fillér, de ne
egyenként rendeljél,ek, hanem össze-
sen, Postaköltséget nem kell íizet-
netek. Az ídén nem küldünk min-
den iskolának mutatványpéldányt l
Rendeljetek minól többet, mert ez az
utolsó próba. Ha ez sem sikerül, ak-
kor igazán ütött a Gyerrneknaptár

halálórája. De arról szó sern lebei!
Ez az évíolyam a nagy magyar szsrrt
év jegyében ielenik meg, hozzájárul
annak ünnepléséhez, zászlaján §zent
István királyunk és az Eucbarisztia
ragyog. Iparkodjatok rendelni, ho6y
mindnyájan megkaphassátok kará-
c§onyra. Ha elfogy az első kiadás,
időbo kerül a további pótlá§.

26



Budapest, a lrrrtyák városa. Augusztusbat
volt a íővárosban a kutyák utolsó meg§zám-
lái;isa. Enirek eredménye azt ,mutatia, hr;gy a
főváros területén 22,69.2 ktttyát jelentettek be,, tehát minden 50 emlrernek van cgy kutyája. Az
utolsó hat évben így növekedett a kutyák
száma Búdapesten: 15.ó78, i6.244. t8.918,
2I.3l3, ?Z.rce és 22.ó92, Ezzel szemben a cse-
csemők száma imindinkább apad, ílgyhogy
l900_ban 100 csecsemöre 66, l9?l-ben l22,
l900óan 16?, 1937óen pedig 236 kutya esik.
A bejelentett és ellátott kutyákon kivül azon-
ban, küIönösen az ebadó ielemelése következ-
tében, sok gazdátlan kutya is csavarog a lö-
városban. Megesik ezeknck a kóborkutyáknak
nyomorú §oísán a jóemberek szive. Sokart se*
,]gítcni i§ akarnak rajtuk. Akarlnak jó lelkek,
akik eietik őket, magukhoz is vesznek egy-
egy csapatot, el is helyezik - amennyire le-
het _ állatbaút sazdáknál. Ilyen iótékony-
sá8ot gyakoról például egy úriesszrrny az V.
kerületi WabrmanÚ-utcában. De egyesületet
is próbálnak alakítani e §ólból" Enek a iő-

. szándékír törekvések azonban nern vezetnek
kellóképpen a célhoz, Az emberies étzület. az
állategészségügy é§ a }özegészségügy köve-
telmérryeinek, valamint a törvénynek is csak

: ír,sy teszünk eleget, ha csak a,nnyi kutvát
lartunk meg, amennyit jól el tudunk tartani,
a §azdátlan árvákat pedig nem tesszük
ki az ucca §zenvedé§einek és veszélyeinek,

A magyar Csertészszövetség Állatvédö
Blzott§áca legutóbbi ülését Ulbrich tlu8ó orsz.
társelnök, a Bizatt§ág elnöke Dyitotta meg.
Nagel Pdgar dr. íötitkár a iolyóügyeket is-
rne.tette. Báró Kemény Árpád társelnök úr
és rreie áldozatkészsége íolytán a Bizottság
abba az örvendetes helyzetbe jutott. hogy a
t0yermeknaptár 40. évíoiyamát most kará-
csonyía kiadhatja, valamint megjelentethet
cgy állatvédó plakátot. Láng Ousztáv vezér-
igazgató úr a lóvedelem érdekében szólalt fel.
Á, Bizottsás ioglalkozott az úi állatvédelmi
törvénnyeI, valamint a kocsiskérdés szabá-
lyozásával.

Aiándék kutyák álletszeretó helyre ese-
ten,ként kaphat(rk ^z Állatvédő Főbizott-
ságná], Budapest, V, Nasy Sándor-utca 6.
(tel. l-t87-{4.), vala,mint a Központi Állat-
orvosi Rendelöségnél, Bp., YI, Podmaniczky-
ütca 1,1. (tel. re+*s-.s6.)"

BüdaDe§tl kocsisokat és lógazdákat nros.
tanába,n az új belügymirriszteri és főkapitányi
rendele1 kövctkeztében tömegesen és szigo-
rítan bültctnek meg a kerületi kapitánysí-
gtlk. Mirtden esetben a,kcrü]eti állatorvus
vizsgálata aIapján ítóli meg a lóklnzást a
rendőrbíró. Kívánatos, hogy minéi keve.sebb
ok legyen a szigor{i ítéletekre. Ehhez az:aa-
ban a kocsisok színvonalának emelése és a
szgszmérő üzletek csiikkentése szükséges.

A, §opronyárm§gyo ,cíníi híílap ismét löl-
sme]to §zavát az ál]ratklnzásnalr azon módja
ellen, hogy a baromliakat lábuknál összekötve
lejjel leíelé lógatják és úgy viszik haza a
piacíói. Az állatvédó egye§ülei€k is küzdóttek
,rnindenkoí e kegyetlensés ellen és íigyelmez-
tetó táblákat szoktak ,kiakasztani a vásáy.
tercken és csarnokokban.

anndaűg*
üres már az eresz alia,
Dróton, tetőn sok lakója,
Ott csicsereg, ott ficsereg,
Utra kész az egé$ §ereg,.

§önn a légben daru hrúgat,
Meghezd,te a aánd,orutat.
A gólya sem helePelget,
Áruán hagyva hóményt, berket,

fó Istenünk, óajad. őket!
Szegóny, szegény aándornéPet.
óvj mog mirlket is ó, Isten!
Mi is csab vándorlunk itten.

(Borsod.nádasd.)
Kávay Gáspár

Áltatvéde|em Bécsben. Az osztrá,k állat-
védö egyesület ünnepélyt rendezett a f)reher-
parktran, mely alkaloínmal 400 juia],rnat o.sz-
tott ki oly kocsisok, lósazdák, úrltrvasok,
rendörök, iűzoliók és katonák között, akik
a tovak napján kitűntek szemmellátltató jó-
szivú és okszerú lótartásukkal és bánásmód-
julrkal. ueyanez az egyesület a gyermekvi}ág
számáta érdekes hangversenyt és előadást
íeítdezett belépódíjakkal. A bécsi állatvédó-
egyesület pedig pályázatot hirdetett, melyen
14 éves korukig vehettek részt a gyerrnekek.
A tétel: ,,Miféle ólményeim voltak a leg-
utóbbi szílnidöben az állatok között?" Előny-
ben részesülnek a rajzok{ral szemlóltetett dol_
gozatok. A két lesjobb lrást kőzőlni iogják
a Tierlreund c. lapt an és az ausztriai állat-
védö napiárban. Ezenkívül a legjobb állatvédő
gyermekek között egé§z csomó csinos aiáu-
déktárgyat o§zta§ak ki karápsonyra.

ÁU*n bfiz mínt ótetmentő
Amerikában él egy szép pré,mű állat, Fe-

kete bundáján iehér csikok váItakoznak. §ze-
rétik értékes prémiét, de eleitése felette ne-
héz, rnert védekczésiil a természet a görényé-
hez hasurlír bűzrrnir,igyckkel láiia el. Ezeknek a
váladéka, rrrelyet támadóira iecskeldez. olyan
íörtelmes, lrogy ember-állat rettegve menekül
közeléböt, Ez az állzt: a szkunksz.

May károly lria le esyik regényében, hogy
egy§zer egy szkunksz a vasúti slnek között
elaludt. Arra ébredt, hogy {elette robog a
vonat. tllensésnek vélle és leiecskendezte
nedvével. A vasúti kocsii egv ideig ki kellett
vonni a iorgalomból, olyan búzös lett. tlocy
ez, lgy igaz, norn ,turliuk, de azt tiibb oldalról
hallottuk, hogy ha embort fecskenrJez |e, aa
hetekig nen melet más közelótre.

A moziban szereplő bájos amerikai színes
trükkíilmben is nem egyszer szerepel tréfás
beállítá§ban,

A vegyészsknek sikeríilt a szkunksz miri.
gyeinck kivonatát kátránybót előállitani,
neve butylmerkaptan. Arra használják íel,
bogy bánya_ és alagútépítkezésnél baj esetén
a riasztójelet ezzel ad!ák le. ugyanis hang-
jeleket a nagy munkazajban nehóz ,rneghal-
lani, de ha a butylmerkaptan néhány cseppjét
a szellőztetó légáram nyilásába öntik, per-
cek alatt mindenki tudomá§ul veszi. fuogy
..valami bűzlik Dániában".

Istení lge Tdrsasága
pogd&aak megtérítésén,
köuelní, vagg legqlúbb

íYYtvrúVyYtYV-rVEYtfftfríttítttt|lalíiYllT lllaYt!lU!lttYaltaarr.trl.rV .frr9*tYlVVt9

,rElm.enuén, ío.nííso,íolr rm.índ.en ne,n§aeíeí!"
Minden kereszténg ember ismeíí az eüangéliumból |elénk hangzó ísteni parancsot: ,,Elmenaén,tanítsatokmíndennem-

zetel f' Mégis legtöbbünk előlt algan idegen, messzi |uresasdgn.ak tünik fel, hogg itlhaggva csü.lddot, ismerős kört, hazát,
út esetleg az egélz eu?ópai ciuílizdcíót, elmenien ualaki íil uagg egészen uadvídékekre,vagghanem is Dadak közé, tle akkor ts
nekii,nk teliesen ídegen oíldgba és az ottani idegen emberíséget szolgdliq, vigye közelebb a mi Istenünkhöz, §okszor talán még
gdnesoskodunk ís |öIötte, hogg minek elmenni, míkot ítthon is épl elég |eladal, söt apostoli híuatás udt rütk.

De most nagvot oúltozott vitágfel|ogdalnk. Az ujságokon és filmhfuadókon keresztüI |ülünkbe hangzík példáut
ü sanghdii |egyverek tüzelóse és megértiulk ualamít abból a ftagu összelüggésből, ami az egész embariség közt fennáIl.
Legúiabb hadítechníkai uium(tngainkaí mdr átuették Eutópdn ktvüIi testvéreink, d.e mi lesz, ha ketesztéttg lelkünkből semml
se iut eI hozzájuk. És kezdjük megéileni és kezdjilk iobban tisztelni azokat, akikben ez a íelismerés Isten előtti |elelősség-
órzelnek ébred |eI a kereszténgségen még kíoüI eső embermilliók iránt és ereiüI§et, életüket, nem eggszer vértanuhalúlukat
artjúk érte.

Filk ! Er szép dolog, ez kell, hogg minket érdekelien * ez iut e§z,ünkbe, míkor elaluastuk az
ísmertetesét, a széd.ttő sok ad.atot, hogg Argeníindtól Kínáíg és Ócedniúig hot, hángan dolgoznak a
csak ebbőt Qz egv tdrsaságbóI'is. Ki tu.dja, lesz talcin köztetek, akiben hiuatdst is ébreszt péliláiukat
is apró jótettekkel, bélgegggüitéssel slb,-uel'munkúiukat támogalní.

Az Isteni lge 'Iársaságan kíctilia a Szent Imre Missziós Szemindrium, Kőszegen" Ára 1

{

-&.WtsBpil}t-

G!t()lí,()rader
K§ lselsszeí

pengő,
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"a. pof$rr
§gy kéreg,ető barátról *zól a történet. Bz a barát a see-

gények önzetlen se6ítője volt s hogy adhassrrn sxegónyeinek,
a gazdagoktól kért.

§6yszer egy gazdag kereskedőhöz ment.* Adjon, uratn, valami csekélységet a sze5ényeimnek.* Ma nem adok semmit * felelte a kereskedő" aki óp-
pen a boltja előtt álldogált a langyos napfényben.

Á. kéregető férfi azonlran mindent elkövttett, h,Á. kéregető férfi azonlran mindent elköv
lágyítsa a kernérry szívet.

ho6y meg-

tartóan.
A barái irira könyör-

8ött.
Egy másik szegé-

nyem munka és kereret
nélkül van. ".

- Ha térdenáIlva kö-
nyörög, akkor sem adok
semmit - mondta ai*l-
táplált kereskedő most már
kissé ingerülten.

- Egy napszámos, aki
csupán a két keze munká-
jából él, teg"nap a karját
törte . . .

A kereskedót végképp

* nsy a§§z§ny réseére kórem a segítségót, nagyság,os
rlr . , . IJjszülött gyermekének pólyája sincs.

Ma sernmit scm ad*k - ismételte a ksreskedő ki-

- elfogta a dűh.
* §agyjon nekem békét' . , . Mondtam, ma semmit sem

adok!
§zzel sarkon fordult és bemtnt a boltjába, A kolduló

pap pedig utána ment és tovább kérlelte a kereskedót. Az
clső könyörgő szavakra azonban úgy elborította a kereske-
r}őt fellángoló haragja, hogy a kéregetőt gorombán arcul-
üiiittc,

Piltanatnyi szünet után mcrsol,yogva sző|a|t meg a §ze-
gények pártfogója:

* [Jram, . , Én hát már . .. kaptam öntől valamit . . .

de a szegényeirnnek móg mindig nem adott semmit sem. .,
A kereskedó megszégyenülve kért bocsánatot a jóságos

paptól és meglepően nagy ajándékot adott a szegényeknek"

Jön n I?IiIrrrIár
Csitt gyeretel, 'ácsi.

Jtln u ln{rklos bócsil
M,án is ill ven, nézzélelcl
Mt is Loz ma$ unelnk

Kopog mór oz ublalon
A hatin egy n€gy putlony.

ftgyeljeleL gyereLelcl

Ha ;óL vagytol, bemegyeL

Van énnálam minden jó,

C.rk r, dió" mogyoró;

Jaickol&al nugy hulom,

§ meri jók vagrytoL itÜagyom,

Aútfi,A

Arárv Enrtl



Fap',c'§a níE§lE
}ll'lkszerri Jatrcsi c.sa.k lrá._

rolr1 tiritsszal vtllt'na,gytlitil,
nritlt ir r:it,m<ls t:icárrk. §zóp
piros rrrtlllónykét vett í}eki az
iidcsrrnyjn, a nagylrátyjrltó}
m€g egy zÖlrl kalapoí órö-
kólt. Á hala1l nrc]ló knkas-
{oJlat, tiizött és elinclult vi-
'l:igg;lr, \'rinrlorútjírn egy ig*n
masll§ kcrítós}rez ért. l\ kcri,
tés tetején eí{y íekeíe kaka§
ezt l<ia]rirltal. ,* Kt1.Iiuriku,, Iti.
r"rihc, lItiltszem Jattcsi je,r
ide! .Iant;si közclelib is
ltien1. lik.lror pillarrtotta csak
nieg. llrlg], ,i, rrlitgas kt,ritri5l,n
egy ilklrtlttt l.}uk r,;rrt. irrtiitt ó
]iétlyclrnest-.n írtbírl!rrrí, csa.k
P{i}r a}a})},lf,Yclű bokor ta-
ka,r_irr el ir Iiiló szerrt elől. Az
:rtirrtv,ler elti bokrlt, ágait fél-
rtltoltlr rrra§a előtt és bebrijt
a lyukotl. líost széles-t:igas
ltirg1, utlvalt,a jutoi.t. De jaj!
Mit ]litott? Eg.r- c_sjny6. |$g§_
traju,"zít tatálral találta szem_
ben magát. Szegény Jancsi
nagyon rnegijedt! _{ csirf la,-
tál trrcg csak r-ig1-orgoít Jsil_
r:sira, fiilis ril-úló szájjal. Ő
volt tttagir a iríres tatar luin,
nki rrtát r,éí!óta fogság}lan
irr,rlo{ía rr FeA,r:lr kiráIyt. lta-
ll{:}u (]g}'Szer rsak a káu hir_
l,elen el kolrirll},rr,]ot t. Levetcí,te
kiletrlvettki}t nc ll,ukír kíjd-
ltlt]l)i]t Ós .]arrc:i ktzélre nyom_
ta ir l,rllt!]t',-r- \orilrtent. - Iia,
tzt {,Stig űle* nFfu varfoí{a-
1.or], kat,(rrr szát-arl rr bőI,iid!
:-.- íItorttIl lt ltalacnsatt. Ja,n-
Csi tltegigtírte. ilrs_§ I)oDto$a11
tr:l_irlsiti ll }ii}rirtt(,soí. c_<ak azt
lrér,tc ir klilrt,il. hog!- \'egyé
ftll lt kö(lnlplll ;rdCig, anrig
vilrrjir, hog5 szépen simulja-
rrak lr foltok. 13} is lett. Jan-
€si pajliis eztlláll ió ha:szú
córnát, fiizötl a titbe és min-
deri öliésrrél elszaladt eg_v kö,
z'eli. oszlol)ig e§ r égül ig,
uramfia, hiszitek-e:' Jól oda-
varta a lógóbajuszit kártt az
oszlophoz. }Iire a kán fel-
esznrfilt tr furfangra, nlár késő
Yoli! §{ozdulni _§em tudott.
Jancsi ezután kiszaLrarlitotta
a fekete királl,t a tatáI, fog-
ságiibói Ós ettől kezdve boldo-
galr élt a fekele király or-
szága. Mákszem Janc-qi sok
kitiintetésen fe}iil sok pénzt
is ka,pott a királytól ós lrír]ás
voli; neki a7, egé§z ország.

Ná'ttdi bti.csi

* §AJZOLTA: ÁaRÁN BÁc§l

Csrrhész Muhi c,rorlagéPál
A sasok is elkísértéh.
Dc csah alis íélútiáig,
Áz ég al,ső hutárúig.

Mert m,ár ferul: a íelhők íeleU
Alig kaPlah léIegzetet.
A leuegő egyrc rithúbb
S hidegebll is lrtt mindinkóhb.

lliryt a aillim. sztiguld a géP,
a_ah Iuttűban lelhőket té!Í.-
KaPilúnyo nem i.s Iőtla- '
Hogy ely csillag útját állja,

Készülj Mu.ki tl halilra!
Rettenetes zu,haná,sra!
A csillagok megs:eP|nntek:
Szörnyfi. harumbolt" iejtettek.

Egszakarl us ! F öldiru],ulds l
Nagy ho!$anti.s! Naey robbanás!
Csilhghúllás!?. . , l.ÖÍuhanás!?. . .

aérfugya,sztó trlláthozás!? . . .

$?ihra csillun. acél hoPPan,
Dc n géPnck ,neg s(,'ÉoUŰan.
Csah n. csillog hűul bele!
A mindenség forog aele,

hluhi a géP abtahán át
Szcnlóli az óg ailágűt.
Uí|, hlgy uz'ígi fónyek
Egész közel t iinil iih:l en-e h.

Pedig ludjuh, hoyy a szemneh
Sukslor nag\lon ii' hözclnek
Tűnih fcl i uógtalenben,
Ami szinte tnérhcletlen-

}
f
,i (Folrtatása kövctkezik,

BÉLA §Ác§l

íio,rogílttlfi§.. .
Vegvctek a kőzelí a§ztalosnál egy-két

daralr 60*-70 cm. hosszír, nógvzc[ lrereszt"_
ntetszcíű, jó cs_erkészbot vastagságu prrlra_
|atudaeskúl, Ugye|jcl,ek. hog_y csonrri ne
legyen bennük !

A faragáshoz csak óles bicska meg
ügyes kéz kell !

Használjáíok íel az itt közölí. faragás_
nrintákat, azulán próbáljatok tnagatok is
ujakat csinálni.

A lrrragírs mllgvar foglalkozás. Fől<ént

Erdól.vbcn és Dunánlúlon a fórfíak csen-
des durlorászás közbelt faragiák dísze,sre.
cifrára a házi szerszámokái. I{ülölösen
í.ólett esik jól a farag:is, a}nikor a lrosszti
es[ék soks2or unal}trasak. Farasnak ők
kopj a íák a t. torná crrrd aka t, virá gi< a,rókat 

"I.egyeí.ek ügyesek l

ffift

ffi

t
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A sttszterina§ körülrrógett a rnühe|yben,
Á miihety {ires vo}t,
Az áltványtrn. szár pár kaptafa lra}l,galott, mint a böl*

qsck. A sarokb*n 0!{y írere§ ro.xszcipő lapltott, rrrind * nyúi
a lroknrban, Az *b}aknál a szabínirztal, alaida két lrárorn-
}ábíl szók, a r}egteró *z egyik, a másik ríre8 & *egórió. Á
sna}róaszt,al melleti egy kis szersxátntls aszialka, iele mjn-
d*nfóle szeggel, trőrdnrabba,l, ánral, tiivel, szurakJr&}, k§-
$ő*cs§.l, fesió}tkel és vógiil, rriint, tenger§uom a lregyóriások
kózt, ar a*lnt;r}k* közopón, nóhány }ixrlorrr {et*jón trórilr}t
c6y *sirizeiltá,l.

A íekefu macgka a nrásik sarokban szuny<iká}í,
Á suszter"inas mÓ&egysrer kóriilnózeít, azután rrróg_

e§|y:*zer éx }*gy hiba rre *ssók, :regyedsuer is. Mikor látta,
hogy senki qpás nincs a, nrühe}ylion mint a fek*t* rnaaska,
felk*,pta a papu*irot, amit a g*,zrlája a kgzébe nyoü}ott,
hosy nmíg őlr a segí:drlel ebédc'lnck, nc únja rTla§át, ó$
irgy rátta a *aíokba, hogy csak di§y nyckkent" Ilgyenesen
a szrrrryiü*áló fokete rnacska fejóhez, lrogy az n maga-sba
{rgrott, mint v*lami olimpiai bajrrr:k, rniknr vi}ágreko,relot
akar dönteni.

,-. I{ogy *z örttrög vigym o1! ** kiálitltia a ma.cgka
haragosnn" * *gy megijesatod az emlrcrio hogy hajazál,
ht,tgy ki nr:m ugrcttam a lrőrömből ij*dternhcn. ?e ha-
*zorrtaliln, nesze!

ás r,rrielőrd & guszterina* fel*csttd,lratoti votrna rxtrdál-
}oaásából, hót lta{alrnas pofont adoít n*ki g feke{s
rlracska,* I{ej a ragyogóda{l * rnérgelődött a suszterinan, *
trtrgy rners* te engem megüi,ni? Tuttotl l.e, htrgy ón ki
§e8yOlr?

**. §[áí te hogy mertól eilgeu} meglitni? +- kérdezt* vi-
"srorrt s, í*trrote rnacska" -* }I&t ie tudorl, 1ro8y én lri r,*-
gyok'|

- ]Xn a gazdlrrrr lrátrarnozditó;a vagyok ** vente m*1-
3ót a susrtcrirlas a kapía{ával.*, Érr mcg au üköreg*pám iikunrr}iája vagyr:k * het"
venketlett a fekete rRacska.

-- §n csi:rálorn a kirá}ykísasszony eipőit,* .A,n ,én tiköreg*pám §}s8 e királyi ólégkamrában
íogdosla ax aranyegereket.* Mé6is kesztyú }eit * bőró]:ől * bcxz*ntoíta a fek*t*,mncsk&t gl gn*ztel,inas.

,-- A {ierlből móg az sg lehet} "* tromfrrtt, vissxa a
feket§ maeglrü,.* Hii, to kórrntig"* I{{i. te trrorxlüg"

-* !Iű, {,-e lá,bas.
- - Ilú, tc ágas.* Hű. to lorkos.
-* Hft, l* . " . izé, lrorzas,* nü, te, ns§zel * És a susutorinas a lábszíjj*I ak-

ltorát húaoüt a fokete macskára, ho8y ar mo§t már kótszer
gkkorát ugrott, mint *kármelyik gyakrrrlatozó gumiiabda,

* Juj, te szeml*len * kiáltotta a, guxzterina§rü,. *
1{á,t nem kicsatta,lrtod nz {n gyönge bórömet? Nc§uen nE-
§ue. ne§ue.'Ús a su§zterinasnak isrn'ói nótrány pofont adoit.

Err* a. *rrszterinas móregbe jött, mirrt K*,ti a keresx-
telőlren ós ú§y vágta a csirizsstál$t a fekede rnac-ska fejó_
!nex, hogy a t&l izw-parrá tört. * Nesze.

-. Juj.
§kkor tróp be a rnerter az ajtón 6s *, narlrágszíjá,t r§-

vidre fogva. * rnacskái ia inast ís ú&}r elobra,kolin, hogy
esak úsy pct-ztitt.

§ §z n :1|!ó$e Já§o§i §y§rgy: "Á láthatat]an $z§l}naloíd"" e. !i}c§ó§*

Ázután nyakonrrr,gadva au ínas,t,is, a rnac*kád is, kÍ-
dobta őket a,n ut*árao hogy {§.a,k {r§y pend,erü}teko rxir:t
e c§üíök.

A suszterirlas is, a maeska ís, tapc}satta a, fc}Ót, *z *},-
rlalát, mlndcn rénzét ós art m,ondíá, niíndkettő e§y§z0rr§;* Kellett ez neknük?

Á guszíerina§ esstt, nasyöhhat, }egtnválrb v*k*rgal"ta a
fülelövói ós sz<rrnorúan mondta:* ílei, hej, ez az én ebódem.* Hej, lrej, ez az enyém is * tódítoüta a nrac*ka,

-- Nern i.s tudom, minek iűr"iük nii ezt, }{allrrdé, test-
vór, §ókútjünk ki. Nem teged akartalak árn ón rnegiitni"
hrrnem arrü, & pír,puc§ra, voltarn rnórgas, arnit :nost rnár
§,zázadszor adcrtt a gazclám a, kezl:mbe, lrogy javíísam l§§§'
Azt t,lollta,rn vóletlcnül a fejcrlhez"

A macska kezet nyujlott.
-- Jó, béküljiink ki. l{ewr haragv.om.*- Err st, l}e mo§t o§ít rnii csirráljunlr? A gazdánkh,oz,

yi§§zá nem mehetünk, rRert az ö *uemefénye. & c§irizsstál
dar:abokra töri és ő arí jobban sr-erEttc mó§ a pípárrá} ix,
anri a szájában fü*tötíig őy{lkkétjg..- Gyerünk világgá.

.* Gyerünk.* Flova meniünk?* Ilova mennónk? Azi nronelt*d, htrsy az ükapád a
királyi udvarban szolgált. Biztrrsan van otd nómi ismeret-
séged. Elmegyünk, oszt beállunk * királyi urlvarba szoi-
gálatba. Llkapád hclyett le f*gdosorl ínu &ranyo§ereket, ón
mcg íoltozom a ros§z cillőket,

- Jól van, g,yertink.
E]mentek s a kirá}yi udverig rneg §c áttiak.
Ahogy a ltirályi várcs határálran az err}ö árnyéká-

ban egy üdc forrás me}lcti nro§pihentek, egy szóp l*ány,
vállán sólyommal, ms§ esy öreges ombeT, kezóben. fegy-
verrel jöti a forráshoz ós az iireges ember rájrrk ríp*,
kodott:

* Hogy rnarósuglüek ti idetelepodní, a kirá_ly frrrrá-
sához?

A suszterinas nem i;iedt rne&. Kiáitottak már öyá
hara6losabban is anok, akik{ől * tartoaást kérte a r:nester
megbizásáitdll. Do meg a §l§sler is betanította a.z ő fü}ét
mindenféls érrles kifejeaás eltűrógéxe. Aat mondla rne-
részen az örcgmnbernek:

- Nézze, }:átyám, ne u§rrál3o§l. }:Ia, a kirátryé ez a for-
rás, akkor a kirá,ly n&§yot*} irr, rnint ílta§,r €r Mindenlrató.'
Mert én eddi§ rlg}r tur}ta,rn, hogy ez.err a vili.t,gon mir}dü§_
nek csak.§sy ura van ós ar" a jó ístcx,

l- Dg tr király nagyon nagy úr!

- Nern kótolkedcr§ benrre. §e a}rban sc, hogy őt i§
csak a jó Isten ternemtette. §n rníg a kirátyt is c-qak * ió
Isten termette, a,rltlig a király bajosan tr:d teremteni
csak egy fűszátat is, f,]n, tra király lennék, nem ,rnoncl&*

nám art, hogy áz enyóm mir}den, harretl azt monrlanám,:
Istené minden, ds le;ten rám bízta, trogy öriuzam an ő,
novében országomaL f:in Isten nevében urskodná,ín.

Áz öregos rrmlrer elámult erre a szóra és odalordult a
szóp leány}roz, valamít si:gott, neki, mire a" §zép le*,ny ezl
rnondta:

--- Ha, ö is ráóll,
§rrö a,z öregember azí mondta a su§zterine§nek:* Értelyrres omt}§rnek }álszol. Mivei felglatkoz*l?* l!íost kenddel,* Ok<rsan íe}plt§l. l\{ihez érte.sz
'-.. ,§emmihez legjob}lan és rni:rdonh*a kevó*ltó.* 8rtelrnes felelet. }íová mósz?* Most nem mesyck, pihenek,* Pitrenfu után?* Odamegyek, alroi megfogatlnak, Mindegy neksT§,

llogy bol korülüetik velem a munkát és miiyen n€hóz a.r.
Doiárrzni nem na,gyon §zeretek, coak annyit, ám§nnyit
mugzáj. Ügy 8ondoltam hát, hogy van a király rrdvará-
ban elég naplopó. Eggytl tötrb, vagy kevesebtr, nern §sk&t
számít" filmo§yck, jelentkezem, }ra felvosz, jól jár vg}ry*l.
§a nem v&sz, ón nem jarok jól,

* Tudod mit, öcsém * szóli ax öregember riivid ha_
bozás után, * }átclm, hnsy raxznavehotő legény vagy. lltr;
va,n, Adok nek*d egy lyuka,s h*.tost" Muia*d ezt fe} a is.i-
ráty alabárdosainak § rnondd neki}*, ar"t, trogy sueretnÓ} a
király szrrlgá}tiíba lépni.

Áz öroger,nbsr c§y lyrrkas het$§l artott át a, §§$zter,
inasnak rx el *rkart tá,vtrzni a ínrrágtól. 1]}e a riusgterinas
f o]f,al"tóztatta;

?n
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--- Yárjon még kend, báiyámurarn, ha már éngemet
beirályított a király közolébe, legyen szíves ezt a maes-tát is pártolni. Derók jó macska. Annyi egeret fogr
amennyi van. Olyan fajtát, arrrilyen van. Muzsikálnjis tud,

- Azza| a lyuka-s tratossal azt is beviheted.
A suszterinasnak nom volt ideje arra, ho8y megl-

töszónje az aJándókot. attünt az öregJrlmber, mirit a ta_
ralyi hó, Vele tűnt eü a leány is a sótfommai, Az erdő vi-
lágai mind földig hajoltak előttü,k. De ezt nem látta a
suszierinas.

_ - Gyerünk! --. adta ki a parancsot a suszterinas és
egész úton azt magyerázta a fekete macskánalri: _ Száz
lánya közül Qgyeí csak elveszek. De ha egy van is neki,
az is az enyém lesz.

Á lyukas h*tos utat nyitott nekik a királyi palotába.
A testórök csaknem íöldig hajoltak elóttük és úgy téptek}e a tónteremb€, mintrégi ismerősök. .Azok i§- voliak:
régj ismercisök. Mert a trónon az öregember ült, meltettepedíg á,llt a sólymos leány.

A mac-ska megszeppent, Azt gondolia, hogy mo§t va-
lami nagy baj lesz. Hogy bosszút fog állani rajtok a ki-
rály, ámíéTt neno bántak vele elég tisztelettel, A hosszú
lalabárdosok a trón mellett nom is yoltak valarni biz-
,tatóak.

Ám a suszterinas annál bátrabban, c§akne,m mo§o-
"" .lyogva nézett a íelségre § míg a földig hajolt, tisztelettetr

szólt:
- Felséged már jól Lsmer minkeí,
A király meglette főszájtátójának, Ábból állt oz, hogy

ott kellett állnia a háia mögótt mindig és vigyázni arra,
}to8y valamit valaki el ne lopjon,

Különösen a lelkére kötőtte a király, hogy a leánya
eranypapucsára vigyázzon nagyon, írlert az a híre, hogy
.azó l€§z a leánya, a,ki észrevétlenűl/ le trrrlja lopni lábáról
,az aranypapucsot.

t- Yigyázz rá édes fiam. Nem szeretném, ha valami
pipogya eurier kezébe kerülne,

- Bizza rám, folség. Nehéz ott lopni, alrr:l a gazda,maga is tolvaj ** mondta t,isztelettel fu rákacsirrt<ltt a
kincstartóra, aki épp akkor tünteiett el egy arany kana-
.lat a b+lső zsebóbgrr.

A macskának nem tudtak semmi foglalkozást adni,
,mert az egereket kifogták már két évszázadda} ane|őIt.

De a suszterinas kedvéért megen5erlték neki, hogy az
asztal alatt tanyázzók,

Ig1- jött el" az az idő, a mikor a királykisasszorry ke-
zéért. illeive az aranypapucs ellopásáért m-eg ketlett küz-
deni.

Sereg_estól jöttek a krilönféie daliák a királykisas§zony
lcezéért, flercekeg, grófok, gyalogosok, lovagok, biciklis-
ták autásoli és magónvállakozók. tIég a sánta fagytalíos
iu 611 ,_1gl-e}3ett és leste az alkalmat, hogy mikor emel-
tretné ei f, az aranypapucsoí. Nem tudta szegény, hogy azt
a, papulj::; csak az vjh'eti el, akit a gazdája akar, Mert
hát ltci Tá. ezen a világon az l§tennek az a teremdm,énye,
aki ne re-ne §zre egy papucslopást a saját látráról?

,\ s:i da]ja k<jet volt egy, aki mindenkinek szemet
szúrt. :r-:n e.:n}-it tudott beszélni, hogy l;-ukat beszélt a
tehén oll:]=" b,a az idejében meg nem fordult a másik
oldalára.

Erre a h:Tgp6e,t.61k na,pon került a sor.
Belé}-;: a 5alotá.ba. megáIlt a király előtt és megkér-

dezte, hr:-- -,+girapja+ a lányt, lra a pa,pucsot észrevét-
lenül eli-.r,: i' t

- T:-: a ,*nyom. visszavonha.tat]anul, ha sikerül el-
€melned á :"*,:;!,.stlt. De tanácsolam, jó vitéz, hogy ne kí-
séreld mea, ::t:- \r rajtacsípnek a lotrtáson, póruljársz.

A lir= o*pi]:*ti. bogy a király szavaira felelt volna,
elkezdte l.:::€,L::: ar ablakot, az ajtót, nrirrden britorzatot.

- \ézleteii Lly*n sze§t'ai is, az is, a,z is! ...
Ánnlira re&.:I ]lilé a fi.gyelmet, hogy rnaga a suszter-

inas is lrt:Í!,ryii]t*r{t s, r}apuc§ őrizóséről ós egy alka]mas
pillanalba: *,-. rs.al +i ly.rtt a litón, hogy lehúzza a pe-
pucsot a kd:irr§,:y .rtáml.

Már í:*"r ;J§ r !a:n;t§ crrát, már mozdította is. IJe a
fekete rriatslic.r. :r; ir: r.r g_sz{al alatt, rósen voli és mikor
már csak:::r _tr&,rir*a a papucsot a királyleány láXrárót,
belckarm:.: r lr*rei*

Hej, hogy megijedt a vitúz és úgy elkotródott hrrgy
soha többet nem hallották hírét.

Minden dalia igy járt, Üres kézzel kellett eltávoznia a
királyi udvarból.

A király haragjá}an azt mondta:* Nem bánom akárki is viszi már azt a pepue§Ot,
c"sak vigye. Nem bírok egyedüi uralkodni, segitsógie vln
szükségem.

§zt várta a suszterinas.
Jól tudta 6, hogy a királyleány miért nem akarja,

hogy valaki ellopja a pa.puc§ot, Megsúgta ezt neki a szíve
dobogá,sa, nreg elmondta az a kót ragyogó szempár, ame-
lyik néha-néha rajta felejtkezett. Hej, suttogták is már,
lrogy a főszájtá,tónak alighanern n&gy §zerencséJe akatl
és a szobaleányok, akik mindent mindenl<inél előbb mog-
tudnak, vagy meg§€jtenek, már {rgy báutak vele, mint
uralkodóval. Földig hajolva ktirszöntótték és volt olyan is,
aki azt mondta neki;
- *J"i§ufant íel senkinek, hogy egy szép n&pon, &!íti-

kor a legtöbb em,ber egyútt volt a trónterornb'en, a kiráty-
kisasszony íelki&lttrtt:

- Elveszett a pa,pue§om. Jaj, az ara,nypepuc§om!
No§za a király felugyott a trónról fu harsányan vó-

gigkiáltotta a termet:.- Álljon elő az, a,kjnól a papucs van!
Háromszor kiáltotiá ezt a király.
Ilarmadsz,orra letérde,lt eléJe a susztorinas é* trítran

így szóltl* lrelséges uram * §zabad_e a kertésznek szakítaní
az őrizésóra trízott virágból?* §zabad, hiszen ő gondozza.

* Szabad-e a szegény vándornak letópni egy gyümöl-
csöt arTól a fáról, amelyik.kínálkozík nekí?* §zabad, tra ótres ós ha kínálkanik an a gyürnölcs"* §zalrad-e megcsókolni az{, aki m.inket szeret és akit
mi is szeretünk?

*r Szabad, akár ezerszer ig.* Akkor, felséges uram, királyom itt az aranypapuc§,
kórem a leányát, megcsókolom a leányát, mert szeretem ó§
mert szerot.

A király kegyesen intett ós míg a macska dorornbolva
vigyázott a másik p€rpuc§ra az asztal a,latt, a suszterina*
átölelte, m'egcsókolta a szép kirátyleányt, az ő §zép j€-
gyesét.

$ $3sv3r c<j:'i{=dü, et F'*rtor I3pJa. ElÓíizcté§l ára e_gy_ évre 2. peng6 80 íillér, arnely egy8zerre küIdcnrl6 be. Egyer gzám ára 28 ílitér.Csekkszámia j] {El i;-t<;r^" =iiedóbivatall Budapcst" Vl-Na*y Sárirlor"utca 6. Csórkészh'áz. §ierirciitósO* és kindáséffiöietbiJ-Xásón beta'ar.Kiadia a }íagya, Cserkészszövetség,
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§KÉSZLETEK
,urPaík" síkészlet, megbízható összeáIlLtósbarz: egy paí
kőr isf úból készült gel inces túrasí, Nomrid-Norrn a slpo|a,
krómbőr kölés, aluminium talplemez és egy púr mo-
ggoró uagg lonkinnúd síbot. A íeljes készlet
ára

,rNornád l§3B" uédjeggű túrasílcésrlct. Gerince.§, udlo-
gatott kőris|así, Nomdd Norna sipo|a, c legújabb

,rJtmbotoo 193B" ué.djcggű Dersenv síkészletünk u
leglauúból uúlogatbtl kőtis|asi, melgen cr No,rnríd Norma
sípofát |émkötés egészíti ki. A t.tltyllemez recés gumi.
Yúlogatott. legjabban bevúIt párnúzalt markolatú
tonkinndilbotok pedig 20 cm-es esillagl,onástt ttótl-
lúnyérrul varuwk ellútva. A lelie.s készlet ara ..

Vllágtábor uédieggű Abmríd Normrr goiserní lalp,
pal, sötétbartw, vízhatlan felsőbbrel, végig bőrrel
béIelue, |ilcszcgéssel, pária .
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