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§zabadba
Szabadba {iúk l A nap arca nevef.

Oít pezsdül a {riss, íüzes élet.

Jer;unk be mezől, meg a rengeleget"

szabad otl a szabad,ban a lélek !

Otl szemben, szívben fisz|a láng,

§ az lsten arca néz le ránk"

Lehelleíén o|t megterem

Erő, szabadság, győzelem !

{ Sik Súndar : Cserkészínduló, harmadik uerssrak}

,
VALASZ EGY LEVEIRE

T6kinleí,É§
Magyar c§§fké§z §r§v9t§é§n9},

Budapest

n#$'T"*fi -"l"'Y#LTTJf ir';,n;*í,,i,i'.lf 'i';
17 éves va,gyok, tanulíshoz nom volt ked-
vem és o1thaí{yiarí4 az iskolát, más minden
dol§ot Jól éttek, csa,k tatul,ni nincs kedvem.
§zótt kérenn, hogy akármílyen ,rnunkáta vál-
.l,al,kozom, arme}y biztos me8é}höté§§el Jár.
ösapatomban is beváltam. válaszukat kérEm
a llla§yar Cs§rkész ,lesközelebbi számában.' tíaz*iias tisztplettel. Jó munkát. Jelise: Dol-
gozó cserkó*z.

,,Tanuláshoz nem volt ketlvem, az ískalát otthagytaq,
más mind,en áolgat ióI értah. §egítsenek bóztos megélhetés,'
hez!"

,,l)olgazó eserhésenek" címted, magad, ked.aas ismeret-
len eserkészPajtás, abi e*i a leuelet hozzánh kűldted,, de rsuj,
jon csakugyan cserkész és csakugyan ilolgozQ uagy-a, ahí
ezeket így le marted, lrni? Cserhész at.gy-€,' pbm ruha és
jelaóny szerínt, hanem lelheil, miualtad szeránt, amikor a
legclamibbet, a törvényünhet nem ismered.: ,,A cssrhész hí-
ven teliasltí hötalességét"' Aki fálre tudja d.obni ískolai
h,ötelazettságát azrul, hogy ,,níncs keduem hozzá!" Hogyan
Ichetne arra más, akármilyen hís munkakört í,s ráblznú? Ázt
ís egyre esah att fagia hagyní: nehem ez s* ízlih, az se jel-
szóval És lehet-e aalahíre ma rámand"ani azt, hogy ,,dol-
gozó", lfti nem tudju, bogy a aíIágan minden munkához ma
sokkal i?rkább, mínt arulőtt, tanulás, tanulás é§ magint csah
tanulás kell?

Ncm tudod,, hagy at, asztalosnah, lakatosnak éPúgy ta-

nulní kell, tnint a'mórnöknek, aagy orvosnak? Xem élhct
meg ualaki mint keresked,ő, mint iParos, tnirt fnesterert bet,
ha nem tanulta meg munfuáia ezer csí,njót-bínját? Talón

" arra tbekednél, hogy egész éIetedben káíutóíiú mrtailj?
Még annah se |ogad.hat fel ualahi, ha csah nem mutattad
?neg nagyon Ponto§ kötelasségteliesítássel, hogy rád. lehet
bízni értékeket, hogy kiismered magad. a közleked.ésben,
aárosban, É,s ehhez mind tanuló§Ta aan szühség!

Kedves Pajtás! Azt mondhqtia ualakí, hogy nehem a
nyelaekhez, mannyáségtanhoz stb.-hez nincs tehetségettt, uí-
szont gyakorlatí kéPességeim vannak, tehát ezek szerőr.t
uúlasztoh életPdlydt magamnah. De tizenhét eues íeiiel azt
tárni, hogy most már *ak egy ,,báztos megélhetásbe" bele-
segllsentk, ez csah azt jelenthetí, hogy még semmí tudásod,,
§emmí, taPasztalatod, náncs. Az a bizonyos ,,akármílyen
tnunha! nöncs a uilágon, csak szakmunháh aannak, amíre

*késaíilní;.keil. aagy sose hallattad, hogy PéIitául a uillamos-
aezetőket tnilyen nehéz héPességaizsgálattal aálogatják ki
a jelentkezők törnegéből? És mennyát kell utána még tanul-
níuk? Hogy mind,en iParí tnunkára milyen nehéz ínaséveken
heresztül hell hészüIní? Hogy óradaí alkalmazáshoz lwgyan
hell gáPelni, gyorsírni, hönytlelni, sőt legtöbbször nyelaeket
iudni?

Má ínnen messziről nem ismerae héPességebet, Ishetősó-
gekat, még art se ajónlhatiuk egy félbemarad,t isholásnak,
hogy mílyen szakmunkát hezd.jen eI. Ford,ulj aalt ásholád
aalamelyök tanáróhaz, ahihez bízalmad uan, vagy cserkész-
Parancsnokoilhaz, öh míndenesetre jobban ásmernek ós így
eligazad.ást mutatlutnak. De vigyózz! Siess! Mert minden
most elaeszteggtett naPodd,al nebezebb lesr a tanulós. Tanu-
lás nélkül Ped,ig, mégegyszer mond.jub, nern lehetsz sem.má!

Munhádhoz erőt fu hitartúst htaán a Magyur Cserkész.
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Au ötös KnG csapat
Csnpotut& egyiko fi ína,§y&"r cnerkónzet, úgynevezott,

,,ógcrtpotairt*k", Töriónetünkbon nem voltnk hatalmux ose.
ntónyek, országraxróló vóllelkozások, llyenről t§ltílt noín
,mosólhotüttk, Mttltunkra viesz$tekintvo kettó oz, Bmlro íókónt
bitgzkótt va,gyunk: az egyik, hogy a cstpntot ntrm felttót"
tok, ben$m d,idhoh alaqiltotldk,,$olát kezdeményozé*ühro;
a mÁslk, hosy ceepatunk rrgm a há.borír óvolben, selrr 8
íorrarlalom ós hommün hónopJaiba.n soha, n trag,röuldebb
iilelg eeru czünele\,|,

legszontebb egzmóknok ig ke lt bizorry,os ,,rekIá tn" , lí,,t(,.,tl,
cealratuttk nélrfuty alapttótnlalo esy ideig crerkósz.r,ttlrólltn
jÁt,t az lskolÁba; képzalh<rtő o llot y íeliünós!

Az elsó ttcgyabbarártyil tuborzús 19t? karócsrrtryi nzii-
notélpn törtétlt, valohogy úgy, alrogy mrrstenÁtxrtr a, por-
saívóknt vagy fiz clgórerrtlíl rnoscrrzappatxrkat a jánl jók,
Kenitz !)nli lakdsdn keresgtt fel egy esont<i vadidegcn ía.
mtllót, ahol,,clsőrondú csot,készóict" aJólrlott kipró}rri-
lásrn... §ikorlilt is o cgnpot látnzánrót 19 fóvel növglnl!

,,1}i-Pi.";től hd,ront lettelet ötiz a, asapar. 19l!öót, 19:11.
}xjl ós le3{i-ból. Az elnó lovól Áu,sziráliábirl kaltezett
(Melbourne, 19tB'Jriníur 'lrl-ótt), tlhol az akkor is sokat
utezó,világ-íócserkészt csapatunk üdvözló lapja utírlórte.
E lovólben kiíelezi ezt o reményét, hogy egyszor alkrrlmu
lesz a uragypr cnerkéeze,kct uttlgláüogntni. (E reménye *rrJ.
noe, ogak 1P8óan vílt valórnt)

Eltő kül|ölllí cterkészcsapa.l-unlt éue: 19 l!], l,'.z óv jri-
nlusÁban egy svéd cserkószcsaprrt jött Ru(ltr.p()3tre, &n!F.
lyet ío8adtunk és kalouz,oltunk.

A oildghd.ború folyam,dn egymósutótt vottultak lttrlbIr
a íeln6tt vezetők; 1916a,a aztón végleg ,,elíogytak"; ekkot,
a 1S-lB éves őrsvezetők vgtü6k kézbe. rr esnpnt vezBtósóí
is, azonfelttl, tr,ogy nlndogyik vszett€ a maga ór§ét i,§.
Ezok or drrvezotők tertották fonn nz összeköttetést az lg.
kolóvel, szillőkkel ,és a ,,§ziivetsóg.pótló" Hálrorírg Rizrrtt.
sággal 18, Mogtörtónt, hogy & c§npo,toü o{ty ilyen b|zott.
sógt ülésen egy harmarllkon lre§édőrsvgzt,tő ké|lvistllta,
még pedig ,,talJhatclmúla8"!... Az iíjri l,eltcí,sé"gak !(orr

§usk§ volü oz!
A konm,ütl n?larttn, (1919) n Ba-

konyba,n tá,boroztunk. Nomzotiszinú
zfuqzló, imádság, Hirnnusz, íotlór vi-
rág o k*lrrp rnollett; gót .*" mlnthu
cgak az alkolttiltilalommal ig rloeolni
mornónk &n lv(lvlz ttagy h<rr<lr.
horrtóhnn óltt n, tábor ktiznpórt, A
Budapestről lelátogató sziillk
rninthn má,s világrészbe Jutrrttgkvolnal Jött lrr gok lírtogntó, brtr nem
mlndet a ltonílbónot vonzotte; volt
móg olrrrk lg: atní8 & ,,Vörös P&§ton"
többórós .gorbaállíuqokkal ig ceak
§erstllt én tököt leltetett vágrtrolni,
adtli5 n kier bokrrnyl firlvaklran rlo.
hónyért, ruháórt, mog vrrlórli ,r}ók-
pónzórtí, (n kommunlsia korruílny él"
tal bőségoson nyomtatott paplrpónzl, ía.
lun nom íogorlták ell) mindent Inog
lehetett szerozni, amí gzetnngk szójnak,
lngorel E tóborlnn kórrzült oz a trótu;
Ylss a gőzős, tllsz a gőző* h'ehótadrra,
()nnan pedíg, onnan pedíg a Bakonllba!

Netn, megyünk m\ nerlt ,ne7uü.nh m.i
oila lltsua!

Csapttunk alapítóJa, Kaníl,z lshldn, l0ü) nyarálr egy
tgónytolennek lótszó könyvot kepott alándókba sn§ol btt-
rótlától onza| az aJánlá*sal: ,,Parl it on, 1í tt is 1;oocl!"
Adtl továbll, ha Jól A könyv clnn€: ,,§coutitlg |or Bovl",

s8yolóre tltok-
lot elókószülot
n ceapotolakí.
kkor hetodlkes

Adcl tovább, ha lól A könyv c
szerzóje: Bailen ?owell! Ezzel g

,,Scoutitlg |or Boys",,vvel lndult meí{ nó-szerzóje: Bailen ?owell! Ezzel a könyvvel lndult meí{ nó-
lunk az o§zmo. .. 19m §zoptom,botúbon móT kgttgsben
íolylk & ,,§couüolá§", utóbb néhÉny osztálytrlrs, mnlrt
Kgnltz lstváD öccso ós annsk osztólytársal bapcsolóünok
bele ez {tJrzorrl, izgalmosorr romsntlkut, sgyolóre tltok-
ban űzött vóllalkozásba. Vógre kótesztendo-t

\és: ,l9t4 december 1?-én.
után megtörténlk a vógleges- óe üttnopólyes
bés: t9t4 dccember i7-én. Kanltz István ek]

!s ünnopóly8§ cl
ltz l§tván ekkor

8lrmnázlgta;
Csgpe,tunk két emlél1,Itönuuecrlcét adoit kt: lffi&bgn

,,A 1$ ,óVce KEG. caapat", l9$ban pedlg ,,A 25 óvgs KDG.,,A 1$ ,óVce KEG. caapat", l0$ben pedl8 ,,A 2$ óves KEG.
cs&p&t'J clmmel. Ii kót könyvból ío§unk néhány apró él-
mónyt, tórtónotet ldóznt. Á- Píl éven'- omlókkönyv

néhány apró él-
kkönvv ótrlekes.

ö6iiii,í,obT 
- 

ááóiz g-iix.iöüt - 
irCIí,,t rriáeáIü-;óli;l úkaüe 

" ffi .
eal, ótlótsó ollátapapír-lapokra; e sok Bzövogközl rBiz ts
í8y kószült: azl &? eredetl hézlmunkó| mósolta 6t &
níomda alumlnlumlgme/.ekro, &m€j
lygkről aztán e nzép nyomás a popi.

|?ogrs kerül. lgy ez egósr könyvecske
',,rnegjelenéso" eredetlbb, írie§ebb,
rnlntlrg könyynyomdai {tton. va$y író-
8épelt ezöveggel kószült volna,..

A mogyar cserká§zet ,,őskoróban",nom voll nagy gyönyör{sóg uerlséct.
ruhdban aé|l|menni a: uúcdnl ,,§sir.
kó§zok",,,Modern híilyék" tltulusírk
(némi kódobálással totózve) még ar,
enyhóbbek kö2é t&rtoztak. A kls8yots.
kek meg pánikszerüen menekültek a
hossz(t botok láttárg, rérnültsn kla.
bálvo:,,láblók, lablókl"

1912-ben még Angoloreú.Oból ho-
.zattuk o crerkészruhdt ét íelszereléet,
mort Bud&poston móg norír kógultet.
ték. P6-j0 korcnáéfi teUes íelszerelóst
szállltottak, amlben íózóodény, Bíp,
btccka sü. l§ volt. Elsó évekbgn nrin.
dut őr*nek,rnd§-rná,s szlnű n|lakkcn
,tlötc volt: szóp tarka lótvfuiy volt o8y$-ó órsb6l..álló csapatt Nadrágurik
színg Bötátkék volt g óly rövld és er.é"
les, arnllyent gnnakidglón szón ha.
aánkbon sonkl fls ngm vl§gltt fríóe *

Velóty Bólr, rkt 18 év óta parnncrnokg
12 ötöí KtlG crapntnek
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l9ltl {isz(t1 ttdtuk ki *l

,,KEG őrstlezetők könyue" c,
füzetet, rrmely órdtrkeg, tit-
törő kí*lérlet volt czen a té-
rell.

C s up a,t i lnt t e,p ély c in k e n, lli ll,
dig legna,gyoblr cikert a ve-
tlteüt-rrrjzos tálrori beszámtr,
lók arattrtk, Ezek a legtöttll-
ször trtifá,ll lajzok a (bár-
tnilyc11 szó1l, tlc nrégis ,rneg-
szokott) fényképrliaJxlz.itívck-
kel szcntben lijszerűert lta,
tottak. Á szöveget rendszc.
rirli íelolvasta valrrki esy jó
érrrdes csoport alkalomszerű
szöveggel ellátott melódiák-
ka,l spókeli n prrizrit. sőt egy-

Csapatkláütás
l 922-ben

(id. Gróh |ela.)

A csapat 19t2-hcn. l}alról job'hra: I}ing li. János,
Szóllóiy l§tvált. Apponyi Gyiirgy gróí, Kanitz

Iitr,án, jobbról á harmarlik l(anitz Pál

pincében, §tb., §tt}. (}gy órezzük, valahogy & c§€rkész.
szerű }arácsony. A mű§or rövid,' a mele|fbt rendszerint
tálnrtüz qrtja; a befajezés meg rend.sznrint-bgy kis teázá.c-
sal egybekötött uz§onne szrrkott lenni.
, Külön__fejezetet értlemglnek a s|.ldborok, ametyeket 9
éven ót Hasznosfelsőhután (Heves m.). az. iskotóterem-
ben rerrdeztünk. A lakószobává széo€n átrendezctt tan-
!qrcn!, a kúlylratüz rmelletti,,tábÖrtüzek'd, Szilveozter-
éjszaka a llcgytetőn rekott máglya mellett. e szilyesztero§ti

lolkiismeretvizsgólat, hóvihar-
ban végigcsinált járőrportyázá§,
a nélranapjón tündérmesébe
illő ragyogással előcsíllanó Mo-ga§ Tátra látványa, a járőr,
amelyik holdvilágos €§tén a
galyatetői menedékhózbe §iel -levelezölapot vásárolni ._ mintl
kedves, maradandó élmány.
Mégis legérdckesebb, legszebb
cmlékünk a sjtáborokkal kap-
e-colatben a szegóny }rutaitk
számára hazulról lóda. és zsák.
szárnára felszállitott rupa, cipó,
könyv ég játék szétosztása vólt.

két ,,mfi-la,j" is clőfordul (kürüszó, vcltratfiitty,
bevótel-kirlrlós. kilogrammok, litorek ó.,* kalóriák
bcrrtő ftllsorrolását műsorainkban. nrlnt szoktuk
tel,rri

Á rtlegyeri sivatagban 192{i n,yirrírn rertclczett Nern-
zeti Nag,gtá.bor egyetlcn fáia, a nri csapal,táborunkat cli-
.sziteüte. De nem amolyan trétközna,pi :módon! Csrlnakázri
nélrány cserkészünk a kiírradt Dunából kihalászott, cgy
€lsodort szóp fát; ezt ünnepélyes szertartások kózt szépen
felá,llítottuk táborunk kapuj,o melló, vettiink ? kg almát
és szépelr felagattuk rá! Almalánkat kót ör vigyázta.
rnégis (vagy tálán éppan ezért) meglepő gy.orsasággal el-
fcrgyott a finom gyütnölcs!

Hal;yonrányrr§ módon szoktunk tíszttllegrú rl, lt,ösök
ern,léke clőíú, Iskolánkbnn igerr szép márvó.nytábla örökíti
nlcp{ rr vil{r,ghótrorúban elesett volt tliákok neveit, köztük
l:alt ,parut.csnokunk, Eröss Gttszttl,tr nevót i.s! A fogarla,lom-
tútel elrh.stéj,én komor rlolrszóval vonul fel a, c§apfit &z
snrléknríi elé; az ogész c§arrtokot crtek két örökm,écses
vi|ágítja meg. Érrek (pl, tsérces Kárpát), szavalat, rövitl
beszéd, a csapaü koszoriijá,nak ellrelyezése irnialatt &z eme-
leten elhelyezett lrarrnónium a Hiszekegyet ját*sza), Him-
nusz és lassú, ünnepélyes diszmenet alkotja az alig fél_
órás músort, a,mely azonban feledlretetlen élmény a r,észt-
vevők számára.

A csapatkardcsonycsúCket áltatában a szabadban, va-
lami roma,ntikus helyan sz,oktuk renclezni: iskolakeriben,
oserkészptrkban, barlangb&n, török irlőkltőt való lrrrrlarrg-

*tb.). A
megdöb-
szorepol-

A nemzeti nagy-
tábor egyetlen

fája
( Feledí Béla

íelo, )

Micgotla garrcliun-r volt altán a kiosziágt kövctő na.pon &z
új tulujdonosokon felismerni az ismerós srrpkát, kesztyüt,
kabá{ot, cipőt, abban ta falnba,n, ahol nrég januárban is
gyakori divat a ,,mezil,|álf' .. .

Résztrett,il,nh a, Tlfl,(l1!l1.1, c§e.rlt,észct minden tontosabb
udl,Ittlkoró,stlban és ilrrrikor így a nrultunkból egyet-má$t,
csak úgy rendsz,er nélkül t-*" etrnesóltem. azzal fojezern
bo, a.mivel Yelősy Elek cikke ná.rul a Yo éves emlék_
kötlybenl

,,Mi tehát a tanulság?
Szent dltltat'al örköiljün,Ic ttz ősi fmrds tíszta,sdgdn!
Szcnt le\.\tcsedéssel dolgozutnk akhor is, ha ldtszólug nan

érdemes!
Szent önbizalom,rnal tncgtenná m,índent, a,mi tőIünk telik
és szent szerénységgel hinni, hogy sohkal többet ós tehet-
tiink n:olnu!" YelíJsu Béltl

az 5. KEC. c§írpflt pera.nc§noka.
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MEGÍr",rvÓ
Mélg tiszteleüel meghíuiuk az 1938. éui mdrcíus hó 1ő-én, keilden este |lr8 órakor, a neraeti ünnep alkalmáuat,

i p leg|őbb uédnökünknek,

vITÉz NAGyBÁNyÁ/ H ORT H Y M I K Ló S ópóuÉlrósácáluar,
Maggarurszág Kormángzóiőnak tiszteletére ü Maggar Cserkészsrövetség

tennátlásának 2,5 ÉVn§ .É'YtloRnULÓld,ALKALMÁnÓl u M. kir. CIperahúzban rendezendő

DlsZELŐa,DÁSRA;
I-iszt tr'ererrc: ,,Pesli KarnevúI", IIubag Jenő: ,,Csúrdaielenet" és Kottúlg Zoltdn: ,,Székelg|onó,, clmü dal-
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knűollkrrs cserkdnzek 6* an

' Budapertcn nío§tanár,en nasy
énítkczése}ntrk ér átalakításoknalt
viqvunk szcmtanul. Körrnv{ rá-
lönöt. hogy a közetíő Eucharlsz-
itkun Kongr$§zu§I& vóltoztatJák
me3 solt helyen gyönyörű f{iváro-
eunk képét. A napllapokban ls
mlnd több ctkk Jelcnlk mp8 a2
Eucharlrztlkttg - Kon3resrzusról,
nllnte8y Jeltzve azt, bo8y nlcg-

líi'i'f*?}u,ild' 
mllYen, ro}amo,

Örömmol olvag,tuk nomró8lbon, ,hogy nz Euchil,rignttku§
konrrusszug moíszgrvgzólnek élólt olWz h'arknt l'eranc
vozói:kari gzredes.'csgrkóíizbá,tyá.nk áll, oklnglt régt És 6ya.
korlatl tnpasztalaial biztosítiúk a,,tökóleterr meg§ztrví]zér.t
és Jó munkát.- Tokl,ntottsl arra, ho§y e §r€rv&zet klópítósób$n & e§Or,
kószst nove ig szerenol. íelkomstük a butltuent,l c,qerkósz-
kerület, glnökót, Ptrőusiku Latoú, ndjon bóvebb ,felvllágo-
sítórt az B']uelrarlsztlktts Kon8resszun munknkörébe.

A Kgrülot §óhá,u-u,tcet helyí$órót)eh nz elnökl gzobában
éDpon az Euc,lrarlsztlku§ kon§rerrgzuc vozttőnópónck rlJ
ÓirdelXezósett tárgyalja az olti"ök, §ch,rrrnk firirlre ügy,
vgzetó elnökkol, Eppen lókor i(ittltttkl

- Mlluen ezdrepet 
- tdltali u lna,t||lu, arurké,sael az

Eueharisztlhug X.onmatsruson? ,- tetttlk f el az ebö hérdélt,-- §írlyoe, korrioly én íelelős§ógteuric munkót vú,llnl,
í,unk * íálolte az, olttök. *- Miótn vltóz Frrrkur Fornnc
gzfodgn, cagrká§züe§tvét,tlnk votte ót az ef,yik lo8fnntogn,lrb
azgrv lrrinyíl,ítgát, ceelkénzlolkéro hnll8utvn, errorkénz,
munkuíó,rgakot korosott. Valri,.zlnűl§s arr& fiondolt, ho§y
a cserhó{rn n váltalt kötnlexottr*ógát tnlie,r* mórtéklrpn ót oda.
ndánsnl tsllg§íi,l,

Ngk$rn-ls e2 B nur§§yőzódÓ*tlm, lrogy tr rnu§ytr kni,o,
llkun rlrlerkóuz lr1 munkírt vógrez nrujrl,

- Ar cgési ortzdg cserkósze ,ppra tlnrt n munk.d,ha,n.?* Az liuclrorlsz,|.ikun Kon$re*srr.ug ilFyg g azz,rtl ggy,
tdelü §zent lstvón julltleumi 6v nRtncqtk Rurl.tpolünek,tt
ltülön üBye, }tnneln an a$égz orxzírgó. lgy lrtlrírt n vltlókt
csgrkógr,dtirek in lmlg ft6|i }apcsolírrllrirt u ntun,krlhrr. §zú,
rnltamü lghgt arrn, l*, hogy oz l)uclrarlczllkus K<rngronz.
§uu§r& Jóvö ide§engk kivó,ncsluk loxznuk ll tnn8yer vidóktp
l,*. Telrát gbl$l a nzemprxttból a vlrtókl ceorkérrzctnok is
elárr torültlt nvjllk o ló murrkórn, A trtunkrl oroszlónrégzót
ano"nban n bulaposti k&toltku§ cryerkénaekne,k kolt vóllalnlrrk.
dg nom hisebh 

-nrórtóklrcn a lX, korülat, UJporl,, Klrpgrt,
pggtrEzotrterzsólret. tohót. a íővitros közvstlon közolóhen lovó
városok cnerkónzelngk l,.. Mi trurlnpgstlek bórmonnylro
bügzkók ir vnByunk kttlönloges mogblztltósurrkrn én holy-
z€tünk16. méc],+. mlnt nz g§yoleínes mBgyar cserkégznt
kónvis€lől akarúnk dolgozlti, Ezért. hn n vlrlókt csorküqzok
trrli,milyen mórlgn boka'bc,solódrrának n fóváronl cne}kógzok
.munkólábn nzolgüettgl várluk ó§ otty{ttt rlolgtlzuttrk ír ,ma,
gyar cserkószet ló hlrngvóért,

,--, Yan mdl-1lal,aml haldrorott programmta, a kerlllet.
nelc ebben az lrdnllban?,* I§{,ll, A gzCrvez6s meglndult. A Mn§yrlr C,sorkész.
gzövetnóg elnöhs, |llttz Béla pópui komaiált, tinzteletboli
€lnököt lrízta ,me8 lellon 

'oskörr€l 
an Eucharisztlkug

Kongre;nzugsnl krr,úmolatofi csórkószgznrvgzkndós trányltá.
nóvd. Már több lzben tnntottunk me§bnszólóneket, ahol az
ogyes munknkörök élóre Allitu,nrló szonrólyekot in klvóJauz.
tö{tutt. örömrngl molldhe,toul, e§yik rrnrn-ttíÉrrltottn vlgsza
a kótxógtclenül nrl$y folelőaré$H$l lírr(l murrkót. ltt mór
ttycpt ügyültk vnn.' * Tell,át mi lesz a felal,atu n ererkittzclt.nek?

- Az fiuohnrlnaílkus Konírrcgnzur vezet6gó§e ,,V$n.
tlóssondoz,íú klrondelünéget" szgrvezott. Ennek a murrkája
úía.i§zólván teUonon n crarlrószck vóllaln nyugxzlk. A szer-
vóintrrck u foladnta, hogy nz ogónz vilÁgról Budnpestro
serggló kb. |',0.0m külíöldl ós 200.000 rnegynr vendóg elszt1l-
lósolósírhrrn, ólelmoaósóttolt, tájókozta,títsában, az ü,nnep-
sós lelxlnyolltóg&bnn köznonrüködiék, Nyllvóntnrtjo s{
e6yónl és iömosszállásokot,,ótkezótrelyok§t, tehát mlltrlenkl-
róI tudjuk hol lgklk. ótkczik.

D§§zf tfrnrss n B tlnAp.§§TI (§§ lt Kf§zKE n Ü LET ELllöK§,v§t MILY§N MüNKA vÁn A c§EnxÉ§zDKnn ?

mlndenkinok.* A taladal narneenh tzép, de meglírll?U él komoly,
Az a, k{,rrlés, hoglt n, ttttllnlt kötele,zetbégcl el ir tudJa-e
ulgeznl?.

-* f,n nomcxolr remélom, do rendü|etlenüt hiarek a Jti
munkábnn. A rnt5yar ererkó;zotlrcrr - de grost egy kicglt
ilertl ls leszek .-, 

-tinnyi érték, cnóny, lelkesedés ét kttartárt
ian, lto5y móg nngyobh íolnrlntok alvé3zécére is képesnsk
lertonl. Áz nzon,lrut l,ermésze1,ox, hogy csak rigy tudjuk
me§oldnni ort a na§y íglndatot, ha mindenkl jó lélekkel
órr 

'kénzsóge§err 
r1,1l r§nclolkezArünkre. Az elgó é§ l€gfonto-

ga,trb íelatlnt,, hosy & most gz§rvezkerló körz€ti vendég.
gondoró klrcntle]tgósok vozctólónek munkájában se§lt-
günk, Én rom,élcnr, hosy nrindon katollkus csorkó§z ót-
6rzl, ttogy ltt nomegak kntollkur, hnnom nemzeti ti§yről
tan szó,

An Euch$risztlku,.c Kon8mffizuc mag§rervez€tlsó§étt,
az ünneprég móltós&gteljon óg ziikken6 nélküli leíolyárún,
a vendó8látó nngyn,rok udvnrlassfu&n órr ló lelkón kerenz-
tül monh ítólctei 

-n ktltföldi. Az itó]etnoR jónak kell lontr,i.
Nehünk,nok jóbarátra vatt nz0k,ségünk elhagyatotl,r+águnk-
bn,n. Á mÉ,§ynr c§orkósznok lc ott kotl lennlc ,ntindertüti,
lhol enn]r efu creppl ln honzáJárulhat e ^tsngertryl tnJ,
fáJtlnlrrm, könny fu rom nltakarltásához. Elr iffmgr€m fi,

mh$yrtr bsorkáÉii.t: n kötelo*gá8 óir haze me*kétszerezl tl'a
oró{. a,koratot ón ló rnunkót,* Mi. ít lti'*rzüh' rlr. cl, is rláriu,h azt mindcn md7udr
lrutoliku.r cscrkt,szlöl, tö,mutt,kd,tl

Anln| a rryu5otlt órzómgl tó?,o|.tunk n kcrtllet nlnöké"
től, hosy a rno3ya,r cnerkétlr az Euclrnrlsztiku$ Koní{recr.
Bzu§on régl hlrnevólrsz nróltó i<i multkót vó5ez.. Ftílk, tólo.
t6k íttg$l Muttkát,rrl

--^ ,klur||a,n ganilotta Elno.É ar 1 nagu |eladatok ,mag"
olitástl,ü?* Má,r ,ngm ls gondoljuh hsnem tudjuk, Már ailmt
az olőhlr mondtnüt, a szerve*,Bdés ebben ar irányban rnOB"
intlult, Á Budarregti Csorkérrker0l€t körrstélnek moglelei6
körzoti veneléggonrlozó klrendeltsó{aet galT€lltnk, Erlclig a,

kövotkezó.4tirondelt*ágcket állltottuk íel: Leleníöltli, óhu-
tlai, lx]l{r}ó§i, kül§Ó.lipótvórosi, err*ébotuárosi (teróz^
vórosl); idla*o,fv(lro*i, nópltttctt köp4t€bel. Bzenklvül mog-
xzorvrrztük tt tryrr8ati, keleü, rlóli, keleníöldl, íer,encváttosl,
}rtJóóllomósl, fspülótérl pályoudvamkon Ég az Apponyi-

..télon a k{tlíöldi nutónok rÉgére az sutókirendeltré8ekot,
- Hol ütnek tanydl ezek a hlrendel$égek?_ l-ognogyobbróeztik a plébánl&hlvatal. v88y su €8y.

lrírzközsóg gsytk trelylsógóbgn tanyóztk. Ezt ternrésrét€§On
külsólcr ig lóthaklvó tonsz.ük, ho6y a Eörtetbe tartofi} kül-
íöldiek ónzrgvehonrék ég {lgyot bsroi dolgukat elintÁn.
bosgák.

** Xi a uantóte és ird,nuí,tóttt enknch c kirenefieltú"
gehna'lt,?* Mtndenütt egy esorkégztigzt, akl a ráháramló köüe.
te,k9éfiekot lolkllsmorctoson, meggy6zódócból. önzetlenül,
üehrlt díJt*zárr ttélkül vállalja. IU Ért trlgrem. ngfiy anyo,$i
tchort,ól ktmóljük nros a,x, liueharl*tllu* Kon5re§szult
költgdr*votfuét.

".-" A r:*crkdr:olr közül kik octtneh tétzl'(l ,milgert
i,ránubun a lgbancLellségels"ben?

** Terynószobgon e*tlk a katollkue caerkéseekre szá"
rnítunk. A Vgndóg§ondozíri klrendeltsóg a l,óvettrezó mun"
kírt követell m§8 §, cn§rkéezoktól: öogrekffó seo§álat az
o5yon szállrl,nokknl, kerókpórorr küldöne*rrl5álat, táJákoz'"
tnió én üolntóes, lrlg8envgzoté§, rrtcrtül- és mó€ hasonló szól.
gó|ntok. ltt. ,inkáJtb Rz öre1; e§ l&*la éveenél ldósebtr ce.}r-
készekre gondolunk. A közlnn,t ,,civll" (orum, rclmács, ót"
keztetó, nyllvÁntortó $í,b.) gqtttsó*et in ad. A,z c§é§zn§k
irónyttóJn trzonbnn n cngrkóxztlgzL* §z körtltrbulíIl crur cscrhósz, a lőbbi cicilrétznele
nem,Ju,t tdnda,ly

,,*, Do lgnn. Klvonulfuloknól, vagy ünnepélyeken §or,
rend6grgti küzog-ekn_trk. rogltése, llányitó arolgálat,ítll, t,entlógrgti közogekrrok nogltése, lrányitó arolsálat.

egónznéFügyt. ór* tnatttónzolgírlal,. MáJua 2&án dél€lótr 9 óre.
krrr trz tfjítnó*l nrlgért nz öxrzog katollkua cserkécrek zeno.
knn,nl velzitek úgnt, Án enon résztvevó ma*yar cserké,knn,ol ve*r.itck rógr,t. Ar enon résztvevó ma3yar cserké,
gnok íelvonul&st* vnlónzírr{lleg ínlo}thetstten élinénye leez

ó



r\il tlsii dleslltt llz nrcttnlltrt vá-
gott vRl{y rr hAtamrrn folyt vóglg,
tnlnt jogtls íonál ; a kiirt tlgy folyt
kiirill hennünh(lt, lntnl a lronrrlly al
clsiitrttílclt sznbálrgrr ; ".^ Irn porllg n
tzdl szótfttita a kiltliit, vnlanlelylk
fekela viilgy vrtnnln lrontakazrrtl, kl,
Htttgl_yctt folyfik ztlst$k ydsl§,

Megszátttlállrít't íttl&n szÁntú írrlyó
zfigóxa hallnt,szeitl. ntlnrlcttfcl{ll. Illr.
bon * vdgttdltrltll esőben a bogy íor-
rá*ai nrAr trcnt is gzfunítottak, nrln.
don szakatlék otttottn a vtzet ; nrln"
rlen íolyó tttogtlngatlt ór mcgtiiltiitte
T€§y túllóptc rurldr*t. Mlkor ól;zakn
tnenltl,nk, {lnttqúlycsen hangzott

bolcg, voltunr és nrlnden tagonr
!áJt és boTuon§atotl; a hi<leg 

*szél

licreszttllírljt c§(|ntomoR Cs ÖUvltő
hangjától íú§ott n fülem. Ebben *
l9ese_ry99 állapolhan rnég ezt az ül-
d{rzó§félét ktlletI e'lvlselnem tár_
sam rólzéról. §okat beszélt ó* sohe*
setn é] nélkül, ,,Whlg" voll mép a
legenyhóbb nóv, aúellyel illetótt.
Ilyenelcot lnontlo,tt : ,rlnte egy árok,
u6orj át raJta whlgecskóm! 'J'urtorn.
hogy nagyszerű ttgró vagy l" És
töbh efíéJét, mlndig ugrató hangon
és artlcal.

ts,len lrgalltrá{,*t; könyttrö5rrt. Alarr mlnden kiitekeelésórt
tttégiollban állatl.anr nra§am: ,,Oh l ""- gondottafit * y&Ir
neketll kónzenlótbrrn egy sokkal Jobb trdfám, ha lofeksrern és
neghnlok. er rrlyatr lcsf trrlnt ökólcsapán az arcában. aho
tttllyett ltosgzít l :\lr, ltogy meg togjn bánnt hálá|,lanságát ós
kegyet lettségét. "
. l({izben állapotom mlnd rtrssznlrlrrn, forrlrrlt. I§gyszer

elegt,eln, a két lábarn egyuránba akatl,ü ós cz e§y trriltanatra
ntegditbtront,§tto Alant, rle olyan §ő§ö§en kettem íel ós olyan
terntészetet móel0n folytattam az [t&t, lreig_v lram*rosan
elfeleJtette az ecetet, Frrrrósági hullám lepátt et, aztán
hldegrázár. Oltlalczúrá,§onr m&r nom volt olviselhetó. Végül
óreztcnt, ho6y nour tudom ms§arn tovább vonszolnl, ekkor
ttgy§zrtrr§ az az óhal lo,[t ufrá rajtam, hogy leszámo§ak
Alnnnnl, ho6y klatlJarn hgra§oüret ós rntetóbb vógot vessek
ólel culttck. [i14len me§lnt lprühtg''.ngk novezett. Megálltarn.

--" §towart úr "** tttottdottnnt olyan r§me§ó hangon,
mlnlha begerlühúr tzólt volna .-* ön ldósóbb, mlnt én es
tudnla kellono, }rogyan ketl vlselkednle, Azt htszl, helgy bölcs
vngy",.tttulattató tlolog, ha az én pollttkat felíogásomat
nrconlba vágia ? frn ant hlttem, ho§yha ellentétek támád.
nnk emborek közt, akkor úriemberek utlvartas moriorban
válngk ol og.ymástól, ha nan 0, a nózete, mondlraton, az
llnólnél sokka'l tlloncl.dlrb ncgócleskecléseket turlnók otkép-
lelnl.

A|an ttteglilll, nzontben ,velem l l*alapj&n lobogó toll,
kezt hudrápznebébtn, feJa kísnó oldalt; Hall§gtott. és gono.
gnul mosrrlygotto gmeirnylre a ctlllagíénynet Httra{tam;
lnlkor befeJ*ltenr, rák,trzttetl" Qsy Jakobita rlat fíttyütésébe.
Az a_6únyttal volt, antnlyr,;t flrrpe tábornrrk Pr*stonpans-i
vere,lége ntán dnekell.ek :

_ 
, }lej, ,Tcthttttle Cope, bírotl-tr tné8 e íutást ?

lls vaJJon tlobJ*rtrl pi'rögnek-o mé§ ?
líszotntre jutott, hrrgy Alan auon § napon a klráJyi harl-

§§r€sb0R harcolt.
, Montlja esnk, §tewart rlr, mlórt fütyült eat a dalt ?

robnJuk * v{ilgyekb6l, nóhn dí}rst}ttt nrint, nr óglb,átrrrrú,
nóskrx, ,ltnrnga"wtt nlrt a hangJuk. Jól nl§§ til{ltarn drtórrl
avlalrnanó nte*ójdt, nkl a rog* *zerinl, mint, n vlzek necll*ttron
rll,t lcs ós yAr n §ázlóknál, nmtf; a vógzet ulast ncnt lroz orltt,
l.ílt[nn, hcrgy Alnn hlttz }lennc vagy íóltgltlszl; atnlkurn
folyó zftgás* ltóba rundklvüllre crőrlidiit,t,o ntln, l$ lcpelt
neg, (lraltúr terrnészetss§n tnegüt{leltem rnjtn) hng.v u kal,tl*
l ll< ttxok tttótl j fttt kereszt e,t vel. rnagára.

llrnlatt & r$ttsnctc§ vúntlorló; glütt nem volt lciizt{lnk
§ctlllnl bíznlntasság, tnóg *sak nent ls be,tztlllllnk. Az igazság
az. htlgy uttnyira lletcg vrrltnnro hogy mcg nlcnrtatrr hnl,ni ó*
ez a legJo}tb ttlcntsógetn, Azonkívül ttrnnésztltt{tl frrgva
harrrgtnrtó vtlltant, ttolteztn }lántrrltrrnr nteg valaklt, tl* nróg
tteltottlrll*tr ítl*jtcltettl rrl, hrt engeltr bóntol tak, nm11 perllg
ftl vtlltatu pnprikálva ,lárgnttt ds öntrtaganr nllcn ts. l{ót
nnltig trlvl*tllhelellrntiil kgr]ve$ volt, n*tn besaélt, ez lgnz, dt,
rrrintllg lréoz vrtlt §§§íletll és rctné,llc (nnrlt egdnr Jól lirl.tnnr1,
hogy rrrssrkotlvorn mfirl eltrrrlllk. Íln az egénz lt'|íi ulatt nteg-
trirlsakoltnnt llllt$llnl! forrt benneut n nrércg, nycr§sn elutaní-
tottnlu szrrlgAlatalt ós tlgy nó?tsm el mollet.to, tnlntha brrkor
vng1, kó letrnc,

Nlllsotllk óJJcl, lt*lyoetlttbtln hártiladlk hnJnalotl o§ó§rorr
nytlt lregyre órltink, {tgy, }tttgy nem le}retelt szokásunk
szerinl közvet,lenill utunk ntentón lofekllelnl, tnttl ós alutlnl.
}ltclőlt búvóhelyet, talá}tttnk ,vcrlna, beállol.t a vllágo* sztlr-
külel, lnort, {r§$lt 1gy111 ntost ls. rle a íelhók íclje}rtr há§tRk.
,\lan rámndzet,t dc &rca e**odslmal tnttl.ilrrtt.

--- .Irlbhn ha lrleatlarl enomagodat nrondottrr talán
kllencedgxer, rntótg n vczetót{ll a l.trch llannoch mellell
t,lvÁ|tnnk.

*. Hettllben vatt így, k{irziiniint,,-.lrrrrntltaltt jóghldegen. ,

Alan nlittltlrlrrtg letl. ,,,i\lógcgy*zer n*tn aJÁttlottr íel ,*.
rttrlttrlta, - í.itl ttent vagyolt ttlrelmes etrlllor. Dávkl."

," , §trhaoe állltrtttant ezl .-,, feleltenr, nntl ;ttlrrtornn a
tlzévec gyrlrek ltomlu óg ostolra be§zóde volt.

Alan ncnt íelelt, rln a vtselk$rlén* elég yála,lz vott.
llostantól, rrreglálratrtt ra|tn, hogy teljesen írÉ§bocsótrrt1
tnagának u ()ltttty..fdle esetórt; kntup|árrr ftlllc{íe a tollttt,,tirlritnan lópkerlett, áriákrrt ííllylill tls rlltlrtlról, kllrlvíl
rtrrrstlllye l iltslnntgatrrl t, rárn.

}larnratlllt éJsznkán kell{,tt Itnlrlrrhldrler t§rtottrány
lt.r,ttguti huláríru 11llóltnl. Dorlill éx lrltltrg ld$ voltn rlér szagalrlll u lcvegóbett, az ószakl sról elfúJta a {elh{íkt{ ds a
ctllllagrlk rngyrlg{ak. A ftrlyók szlrrtiltlg vttltak é* rragy hiim-
hölóssel robantnk a hogyok kilzt ; rle rrregíigyeltenr, hcl6y
.{lan nár nent gotttlol q vlzltnanóra ós nag}rlir jó kctlvébáir
van. .i\z étr szántotrtra * Jír lrtíl kósőn Jiitt, ; nnnyl lrlelg
ít"kürltent a sárbnn, hcgy (rnlní a httrlta nrurrrtje} 

- 

,,rrndo-rorltatn" rultárrrtól ls l halálOcnn ktmorültcm, hglál$$an
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*- kórtfuztern. ,*- 'falált Métt, hogy emlékeztesse sajátrnagát
arrn, heigy mintlkót olclalon voreséget saenvedett 'i

A tlal ol}ralt AIan ajkán. ,,Dávid l" *- lnondta.
-.-. Azonban ltt az ltleje, hogy leszokjék arról a morlorról

- " folytattarn. *, Az a nézetent, hogy jó lesz nrostantól
kcz<lve tiszt-etettel beszólnie királyomról é§ Carnpbell
barátailnról.

-- É.n §tewart vagyok -,- kezdte Alan,
"* Ótr igen t --- nrbnOottam, -* T'udorn rnár, egy király

nevél viseli. De emlókeztetnent kell arra, hogy arni/r,ta itt
vagyok a hegyvicléken, egó§z sereg ilycn nevü entlrerrel
tnlálkoztanr; a legjobb, amit róluk nrontlhatcrk uz, hogv
nenr ártana nekik a mosakod{s.

* JVleg akar§z sérteni ezzel'| " , nrontlta Alan llagyon
.csenrle§ hangon.

*-'. §ajnálorn, hogy így írrgja íel --- ntrrntltarrr. -- nrert
ttrtlg nertt végeztem, rle ha ez a lreszérl nern tetszik, egy
rnásorlik rész anná] kevésbbé lesz lnyére. Az én Fártonr
ítrlnótt QnrbOrOí üIdözték iint a tei.epeir ; nagyon szegé*
nyo§en ltat az őn rószéról ezért egy íiút bántani. iltind a ,

Campbellek, mind a whigek legyűzték önt ; rlgv futott
előlük, mint a
nyúl. tJgy illenék,
ltog.v több mcgbe-
cstiléssel szóljon
róluk.

Alalr tnozdu-
,latlanul állrltt és

nagy köpenye
szárnyát a szél itle-
<l<la csapkotlta.

-,,üa siralnlas
,tlolog --- rnondta
végiil. Olyan
tlolgok hangzot-
tak al, anelyek
föltitt nenr lelret
napirendre térni,

Nenr is
kértelrr ezt tjnt6l
-- feleltent,"--ép-
penúgyel vagyok
szánva mindenre,
mint sajátmaga.

** fllszírnva ?
^ .. kérdczttr.

Flszánva
i5len, ^* ismó;tel-
,tem" ,*.- ÍJn nem
vagyok kérliorlő ós
tliclsekvő, nrint

{)}r ! Ntr ttttltttlja +zt, nrl boszrlljtrn íHt

nrírs valaki, kit rrreg tudnék nevezni. Itajta hát l - Ki-
ht'tzl,am knrdotrrat és en garde álltant, altogy Alarr tarritott.

*- Dávirt l -,.-, kiáltotta. "* Megbolonclulrál ? Netn
vívhatok nteg veled, Dávid, Ez tiszta gyilkosság.

*-- Ez volt szándéka, amikor megsértelt t *. mon-
clottanr.

-* D,r, iga1,1 * kiáltotta Alqn és egy pillanatlg keaével
gyömöszölte ajkát, nrint a t,eljesen kétségbecsett emtrer.
,,Ez a meztelen igazság !" *- ismételte és kivonta a kardját
De mielőtt pengénk iisszecsetrdütt yolna, eltlobta kardját ós
földre vetett€ magát. ,,Nem, netn *- isnrételget.ter .-'. netn,
netn *- netn tu<lom rrtegtenrri, nem ttrdom l"

Erre haragom utolsó íoszlánya is elpárolgott. esak
betegnek, szomorúnak és elhagyatottnak érezletn magatn ó.r

csodálkoatam iinmaganron. IJgy világot áldoztam volntr
órte, ha meg nenr törtóttttó tclrettem volna, amlt mondtam,
de kl tudja a kinr<rndcltt szót ki nern rnoncloltá teruti ?
Visszaemlékeztem Alan min<len jóságára í:s rnultbeli vitéz_
ségóre, hogy nriként ségltett. és kerlveskedet-t ós osztotta:
rtrtlg; sorsát velem rossz rrapokcln ; artÁn eszenrlro jrrl.c,ttak
a masa.m sórté§ei ós lti,ttan, hogy örökrc tlvcszt,trttenr ezt. a
}r ensÖséges barátot. llgyarrakk<lr lrettl§sógtut kettíJz{itl eró-
vel látszott kitörtti belőlen, ós oldalííjásottt olyan éles volt,

rnintha kard járná rlerekamat, Ugy érezterrl, hogy álltó
lrelyenben elájulok,

liz adott új gondolatot. }!entegetódzés rtenr tehe},l te
jóvá, anrit mondtam, felesleges lett volna ill,tlncn gondol-
kozni, mert semilyen szó le nem moshatta a sértést, de ahol
bocsánatkérés már nern se$tett, egy puszta kiáltás mé6
vi§§zahozhatta Alant az én oldalamra. Legyózteur büszke-
ségenret. ,,Alan l -" sikoltottam. -..- Ha netrr tutl rajtam
§egll,eni, itt meghalok rögtön l"

Felült ós rámnézctt.* Ez az tganság l -^- tnonrltarn, -- Yégetn van. ()h.
veze§§en valanri házba, ott könn_vebben halok tneg, .-- Nerlr
kellett. színleln.etn, akár akartanr, akár neltr, o11,arr siró
lrangon bú§zéltem. hogy a kószívet is megolvasztot-í.a
t,olna.

.-" Tuclsz járnt ? "-- kértlezte Alan.
--" Nem tutlok * mondottam. -- legalább segitség nél-

kiil nenr. Az utolsó órában lábam már kinrerült. olyan
szúrásonr van, mint,ha vas égetne, nem tudok rcntlesen lólek-
zeni. Ha meghalok, meg tud bocsátani, .-\lan ? :\ szlvetrrben
mindig szerettenl -- még akkor is. amikclr legnagyolrlt

haraggal szóltanr.
, l1lég, elégl

kiáltotta r\lan.
, Ne beszélj ig1,!

Dávi<Iktim. hiszen
tutloti . . . rrrcgírlll:
és elíojtotta íel-
tóró k(itlnl,eit.
..1lajt1 átkarolIak
-. íolr t at t it itzl án
- íg1 ni ! lirösen

tárrraszkodj rirnr l
A jó IsteIt 1ttrlja,
hol van itt hán.
1íost Babuhirltltlr_
ben vagrunkl itl
el keli keriilrliink
a házakat és lra-

ráti ház nint:s.
Könn3-ebbert jársz
ig1,, DávitlkilIrr ?"

Igetl
montlottanr, - iíg1,
nleg1, a dolog
és ránehezerlt enr
karj ára.

}1e$nt ftljtrr-
gattaaslrás..,l)á-
vitl -- szólt ko-
misz ember va-

gtok, Itincs §e lóérzés, §e ketlvesség bennent, nelll
tudtanr észrevctttri. bttgy gl,erck vag.y. nreg hogy majr1 mcg-
halsz álltóhelyedbon, L)fivitlk:itrt, neked kell nre§kí§érelne(l,
hogy rnegbtrcsáss.

- , ()lr, nc nlondja ez[. rre beszéljen így! --- kórtenr. - "

ligyiktink éppcn olyan hibás, tninL a nrásik --, az í&1, igazság !

El kcll viselniink ós meg lrcll bocsátanunk" Átan, ,}rr.i, hog;,
s?,úr ar, oltlalam ! Nincs itt lráz a ktiz.elberr ?

-,- 'falálok lrázat a szánrodra, Dávid -- . rurrndla hatá-
rozottan, --- Lcmegyütrk a patak rtrentén és ot,t kell lrírz.nak
lenrrie l §zegén1, ;rajtásotn, ntlln vo|na jobll. hrr h11(on
vinn(llek ?

-*.laj Alan - trlontllant, -* hiszen eg_v íejjel nragasabb
vagyok.

*Rz neln,ttlse serntrrit, -kiírltrltt Alan, rrekigyürkózvtl
,*" cgy-kót centl nem szárrrit. Nerrt mondoltt, }rogy eilgenl
nlaga§ embernek lehet ntondaní, de. lra jól tnt,ggotttlololn --
í§zte hozzá és hangja úgy lekonyrtlt. ho§y ntrrstilyogni lehe-
t.ett volna rajl,a *-- azt- nre§ kell rnonrlarton, hog.y t(rnyl*g
igazarl van. }íej, van a kiiliirrlrsóg cgy fcjrr_vi vag,r, legalábh
ten.vérnl:i, tenyérnól talírn mégis ti'bb !

(Folytntjuk,)
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L§§(}lLTA'L(}p,í
(l|olylntá*)

Ar ólolruí*zoTok lrrrrc$áz elleni vétlglnr*
Ir|a l Araily lxtvón

Áz ,,egyéni §ázvédclemí' egzköreinek rne$olőrő i*lner-
tetóse után mo§t §or keriil azoknak a mórloztligknuk tár.
gyalására, rnelyek alknl,ms,záítíval n törnegek gázv,értclmc
megoltllrató. §zeket a nrórlokat, a polgárxág korgrer(i nrű-
,sz.aki gá,zvétlelrnót táblázntszeríitrrr feltiirrtttő kor$bbí ör*lze"
álliütl,sornbnn fel*oroltam, Körülük a sá,zrilnrcokkal rná.r
rósalotescn foglalkoztanr. Jolcnleg az<rkkal kapcso}atbart
csupó,rt annyit omlííhet€k m,ég, bogy ogycs nagy}tntalmak
|-* pl. Ánglia -* t gázrllart:ot lnilliószórnrn gyór,tjík, éa
ínéí{ kisgycrmekeket is gázúl,urcurl szántlékozik vérlcl-
,nreztri. Sőt, külföltti lapoklran szür,őkészülékke| cillitott
.gáznlentos bölcsőkről is olvu,sltuturrk, Az óúóhelyekkel *
la tömes8iázvédelotrr loghlrtásosablr mótliával ** n ,,tróm6§-
ló8oltrrlom" későbbi igtnertetéso §oyán kiv6nok részletesert
ftlglrrlkozni"

Következne : at élehnisze.rek gár,aédal:rnl,
Ar ólelmiszerok gázrnenl,os mogőrzéilc a iövő hálror{t-

jában ,gzilrtón életbovógó fontouság{r fglactnt, I{ióbtr óvjulr
az emlrgreket ós ál}atokat nz ogyóni ós törneggázvérlolem
,eszk0zoivel, lra rleln gondoskodunk, hogy ólelnlrzereink
íot,tőzósmenlo*ok, teháí ólvezltetők rnaracljtrnak. A vogyi
lttrcanyngoklrtl íertőzött élclnricikktrk íogya,nztása u§yani*
ltosonltiun sírlyos, sőt vógzete^s íolyomónyokkal járlrnt,
trtitrt a hrrrcanyngokka,l egyéb rittr11 történt ruér$ezés.
,EzórN az élelmi készlttek megóvá,sára igen rragy sitly fek-
tetendó, rnort azok tómeses megsemmisüléso éltinsóglrez
vezethetl

Áz ólelmiszerkészletck,nregvédése vogyi harceszközök"
kel szembort kétfóle rnódorr törtélrlrct, ruógpedig kózvetett
ós közvrltlcrr ntótlott.

K,ötlttue t kégzletek rejtése és szétirrgolásrr, nyirjt bitttl-
rryos íokig vérJolmet. Ezekle ir szcrn3xrtttokrrl t*ltát figyeltlm-
tntl kell lenni rigy a tr4.rolás, rrtitrt a készictek ,rrlozgttt{tsa
:sor,án. (Mtlzgatáx alatt g }te,szcrzóst, szállitást, í*ldolgo-
,zásl., stb" órtcrn.)

A készletrlknek rrregoilztott,. $2Étt&í{olt tárolösa, szállÍ-
tása ós closztósu, egyr'Útrll mógkOlrrryiti uzok rr: jtilrót is,
ogyberr pedig csökkenti vógrelrujtott gyrijtóh,ombu- vag!
gá,ztámadós csetón n találati valószin{lséget. De elősegíti
,a napsütós, szl6l, va8y esii fortőtlorrííő }rntását is és ako-
dályozzn tüz keletkezós€ e§etótt &l}n$k torjtldé*ót. TehÁt
szabályként tekinthtltő, hogy rtn,gy,mennyin(l3ü ólelmiszert
vagy tukarmányt *" ha, tlgnk msgbíuhotí) tiiz-, gáz- és
bornhabiztos ferlezÉk,,,anya§{rvfllrely" nem áll rendelke,
zésre ---. ü§$zrx-rnto§ítva elhelyczni lilos.

A ltöztet7ett vód,elem a-következő intózhctlógek által
friztosítlrató;

1, Anya*lóvó}relyok létesité*e.
Az icleí]is állapot rrz lcnne, lra lofialóbll rl legérté.ko,

seblr és ncltezen pótolható élelmiszerck (korrzcrvok, két-
szcrsüItek,, cukor, kítvé, tea, sílr.) tilz-, gáz- ó* bomhabiztos
raktárakban lannének elholyezhetők, llyenek hiónyáb*n
azonba,n logtlábtr gftr, én tűz lttttásn ellelr vétlő &lly&8.
óvóhglygket- kell rögtönözni. 0áalliztos-s& n rrlktárlrclyi-
ségek aráltnJ telrel,ók, ha az a,blrrkokat és aji.óhat légnren,
teson betóntik, Ez {örténhot nedvcs torrlb, agya'í{, fö'lrttlcl
kevort ,szá,ln]{r" törek stb, nlkalmazásávat, t{ogy tr tönrltés ,

le ne ex*ék, deszkák rászegcrósóvel lglret rneí{tkn,tlályeizni,
Faajtók a,§zt&lo§enyvvel vaió ltősóges bokonó; és papírrrrl
való átraga,srlán á.ltat te}rotők gázmonte*sé.

Tüzveszóly ellou az épület padlát {tntk lortlta,lanítá*a,,
a íaalkatrészgk lárrstalánítáeo (irnprcgrrriló unyngok,
többszöri v6§te8 bemeszelér) és tűzoltószerel,clőké"tzítéso
á9 túzőr§óH szeivezéso óltal kett véclokezni. |\'

2. Gázvédő csomagolás.
Az é]elmiszergyárakot köteleznl kellena. h<lgy a, íor-

galontba kerülő élelmiszereket §ázrln€ntogetl c§omo§óljók.
J némot kísórletgk szerint harcgázakkal szemben igenjól véd a vizhatlanított. időál}ó celloíán. Ez a burkolnt
nagyon olcsó ús az iparilo8 előóllitott vagy fcldolgozott
élelmicikkeket (száraz té§zte, sajt, vej, túró, cukor,,
so, kávé, tea, stb.) nemcsak harcgázak ellen, do rovarok-
tól é8 §zonnyeződéstól iri megvédi,

3. Gázvódő élelemzacskókat, tartá.lyokat (kiilönlexes
papirossal bólelt sűr{iszóvégü zsák) kell r$ndszorocltcni
at embsrek ós állatok ró§?ére, ,m€lyb€n masukkü,l vitt

élelnrir+zorrrdagjuikat, nregőriahotik; továtrbü g§nvértő zuíl"
kokai az óleltnicikkek szállítás al&tti megfivásórt,

d. szabadban felhalmozotü nnyagot, lrú, nem kerüt
a,zonnnl szóllitásra, vü€y szétoszt,írgra, burkolni kcll.
B oélból minél kigebll tórfogatrg, koll öt+szerakní ás pony"
vávol, kátrányp&pirrfr,l kell lotakarnl. A tilhgró szélét lre
k*ll föIrlelni, ma,jd uru egégu takarót kb, 15 crn" vastlg,
gágllon szalrnóval, }ornlrbal, fürészporral, földdel, törckktl,
gtb" burkolni kell, Ha takaró nem állana renrltlkezénro, ls
cm, v&§te$ sza|tntlturkolat is kielégltó véde}met. árl, Burtr1o-
nya, rápa, stlt. clvernrelhető, rl,e ügyelni kell, ltogy n föld$ieg
,legalá}tb 15 cut" vasia6 ós ltózagnólküli legyen. fil gáztfunrr-
dós kövtrtkenett be, n burkolatot csak a gárvoszóly mog"
§zünte uíán szobud eltóvolitani. A burkolóanyugokat pedig eI
kell óstri, vagy el koll égetni. Elógetésnél rragy elóvigy&za-
tot kell ttttru*ítani, ürert a füst mérgező lelret!

§zálnsttkarntúnyt Brósclt úllnpotbon könnyebb tncg-
óvni, részint a lo8kisebb térfo8at miatt, részint rrzért,
rncrt lnzn *nyagok könnyobbon íf,gedják bé e herc-
artyasoktt, mint e tömörgk,

5" Jármüvskon szállíteltt kÉsalergket meelfelel6 burkcl-
lással lohet rnegóvrri. Ez történhoi n, kocsilloltyvu s*t|it-
ségével ós vastug, hézngnólküli lomlr. vagy §zülmaburko-
lat alkalmazá.sávtr"l.

.;íü§§§stí*É,iig$,$,_qy,t,-,s,§,i§§!* $ ftdÓ,

6. Kisohl} urerlnyisógit,ólelnriszurlró§zlotek, pl. háztnr,.
lrlsokburr jíll vódhetők, ha viz}ru,tlurr tttyagokkrrl burkol-
juk, illetve ilyonokbe c*omngoljuk azokal,. Pl, húrrnontüe-
ket 5*10 kg-o* részlotokbon, pergenrell- vugy kottös colo-
fArrlluplrhn. Zsirt fa}iordóhnrt vagy má-s etlénybcrt, rrtelyet
hettőn rótegű ptrgtrntonpupirrrrl íöclüttk bc, tart,}ratunk,
ftgyéb élelmiszercket lógmenittuon z.árórtó fótnrlrltlozbntr,
iivaghen. fóm- vagy kőedóttybon őrizlretiink nrcg. Á lóg-
menle§ záród;ist telofánnnl, porgírm(nl)apJrral, gumíval
kcll biziosítanl, (Jól aáró guml§zulagot 4s fedíit már áru-
sítanak b.)

A rí}odorrl jógszekrértyok is tökóloteg 8rlzyóde)tttd
tryrrjtultak, h* szellöeönyilásnikat botönrjük, rle jól zárridó,
g<rntlosu.n tömitett, kivtilről olaiinl íostatt korryho,szekró"
rtyek is kelltilcg vótlonek., ,Elglriliszert ezorlb&n lóg,mrrrrtoserr sokáig ncm szabad.
tároltri, ntorl. tnegrrrmIih.

Viaut, zári trrrtrllyokbnrr és íedott cisztentÁkbatt lohot,
ntogílvni, tlr,. cz a módszer gyakorltrtilag cxnk kis monttyi-
ségoknól olkalmazhntó.

A frrntj olőndottakhn köf,yoileleut{rnr a.u ólolrnicaúr§k
gázvótleIenttre iyányuló rrrogoldósokat,,nlo§t dr'I'el}tisz Al-
bort ezredorvog ianulmáriya alapján a ltrurcgáz,okkal
§z§nny§?6tt vía,ós óIolmi-qzorek íogyaszüutócós&rÓl §u§rBt"
nék rövi<l ismertetést udnl,"-- 

úásiüiöidi, 
-i,niv-ia" pl. gry gremm mu.lt.trgú,z, víz"

zgl v{r$y tn,honmánnyal a, ló gy,omr&ba, illotve bólrond"
szeróbe karül, oly §úlyo§ elvíltozásokat okoz, hogy az állat
három-négy nopon beltll elpusztul; 0,1 gr must6rgázzul
vnló mórgezÁsnól nz áJlnt ugyon é}ethan muratl, de gyógy,
kezelése mó6 ily kiu rnennyjsóg msliett is körülmónyes és
hrlssz"ut-lrrlnrus. Á kutya, hesorrló mennylségü mu*lárg&z-
tóI P4 órá,n lrelüt elpúsztul. {porytdt l§k
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V. l,titoílu.lrJ. u, n,itorl,azú rp||rli,l:,l|l
Sok nlmólOti rrrpiilóx trl,rltr logyitltk lttr'ls,i tg1 iirlrt,ri ki

r,órrrlrtIrisi, lllj,,trrk lt,l tltittctttttttyiiitr trrell,,,r1,,i,[r,117. rr,ttló-
lruszltltk ltorlózolt, ih'eg szartlírtitls 11o}lozlr;r p. i:i,e}iitl! íill
tt t,-stlrktiszftllliiltis ()lyttrposzá,rrt, it lludirllt,.tt I|árttrlrslrittút."
hegyre. Nózziirtk kör,ill rr feltérszórrrl,r't, kiircsrj. ttrrjlorníl.
kiili rrllliilőgti;ruk kiiz(ill,, l't'rillá|jtrk lllo:tti ,r rrl;rirltis t,it
kuit, Lri,sxuk, lrogy kik lllrtll,rrck cltItt,k a ,.rotr},or(i s;lrrtl-
trak. il rrríivclői óx rltj ntrirltltt tolrr,I a 1nlirrl[;1óir-vertl.óst
tr!c8 til }l tll ll i.

§ltxtok trtttÓ{rtrltl dór:iigÜrtk Íülft,la .\ §ztr!r(,tltirr tnirtd
ntgrtdoktl}llt lotltz, lVíól,oruttk ogyt,il tteitt,z,eh}, lr'lr.hzetvtitolltrl
rlolgozik, r\z rtlil{. t+iit'ii frrtryíiorrlíi szegclyt,zi, ,\ írlk k(iz(il1
trtóg tl1,1 kóklik rl ürrrjnrrli 1lá,rrr. rll ilz eii},re pt,rr.rbi,ilö ttulr.
íólry tlz ulrtkr(il tit,úr ftllszipltuttttttttl a kíltlot. Iij{l,e]i,_t 11;y-
rlult'r rttr'rtt }rir:t,tlltln kijttturrk tr,z rll,rl(i íóllrllnrrrl},ál;ói _. tnítl,
előtt,i,ink is ri regfittli vtrtr5ítittylrtltr ítszrl lIe€í!,tető, .\ csri"
ct Oli Jrl$gíltt pílznárt BzltlzBírk lrlttg, kislo l,,jjebb l! }}e§.}-
o]tlt1.1/rttnk tírnlaszlrrlrlvtr till rr, vitorllrztigálrok otthoIltt, {r§},
íából rlpiilt ltr.r,ttgttt,. l\z tiltrtt kiselrh esoJlorlrlklrtrtt cset,kli-
sztlk igyoke7,tttrk tt -}rrrtr8rir lrriú, Mittrlorr virsárltayl kot,tt
rogtrlttl ktlztlőrlik t repiiliíh,tntrtrküjrt, .\ villirtnosttil gyrr,
Io8 L,t{y ólÉbfi tellik rrz út rr. }rrtngririg s hiz.ony czt, rrz idót
nz ulvírs}xll ]tell lecsíptli.

l]tcllsót íorelulurlk, nyikonlgnak a íi.ktlk e* tr st)k v,l.
lrnrt l/rttli,t. közltrketlósi szttr*zó,ltluttk ?I|ítl, ír lr;t tlgár utrrl_
let,t, álI.

:1 frr,úllittrróttyn(tl trlytrrt rrz ólet, trrittt rrgy tnÉltktrs kö-
riil. Ntt,6y tl *iirgós-íorgrin. §zol,gnltrtrls t:stlt,kí,sz.kezok ogy-
l1rásutírrt,sztlrelik ij§§ze ll llrótorlrélkii)i gÉlrtnntlnraktr,l,
§togy közeleb}l ér,iink, íolisrncrjiik a tttár rtcrnrrttközi }tit.-
l}óyro §zcrt tcüt ,,Knra,ká.n"-t. ]!1cllettc u, zölrl $yollelt rttrl8
két }rasonló, do kiseltlr gópct állitrrnak t's§ze, I(i§*ó tá,vo"
lubb 1ledig kószert {rllnnk Az ()8y,rzeríi siklóg(rppk. }iztrkott
tnnttI;tik az tiJ növrlndókok a reptilőgéllvtlzrtt,(;st, J!íirrrltrnül1
osillttgó foltér szdrrnyrrk tünrlökijlrttlk tt reggo'li rrrrp!ónyhen.

Majrlttorn loljos szélosend v&n, Mn, tolr{t neln íogunk
roketrtl-repülósi ltitni. l)z an id,ő a $yakorlri repiilésoknok
kedvcz. Nyu8otlt, a ltvegő, nincgetrek. bonrrtl suóllókósok.
A siklógóp ilyetrkor szittte nrngnt,ól rcpiil. Alig koll kor,-
mányozni, Ez a logjollll időjárás a tanulrtslroz,

Pergö élet u eserhész,reptllöltnél
Móg nlis néztünk köriil s a ítrik máris két ,,Zögliní{''

tipusri siklógépct lr,oznak. Ae eleö a ,,I.'nrkaskölyök'', u
mósodik az ,,Apr,ód". A §épet o ltegycsricson lévó gtart-
holyro óllítjtlk, Il1őkóxzitik nz lndító gurrrikötclot. A góp-
ügyelol,es ntégogyszer íelülvizsgáljrr. 8, §zerolóst. Mirldúl
csaprrrk. csav&Tnak a lltelyólr ktrll lrrttrli, A cserkósz lelhi-
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i.sllrerct€§t rnunkót vó!t§í, Nini,,rr i,rr tohát §ühe §$Rrmi t}ej
§€ln,

:\ xza,bg§o§ ólló iilé$r§ n}osü Q§y tnpasztultalrb repülő.
tlrerkész sziJjazza le magót. §zorosia koll h(rrni ü, e§&tű"
kut,, neliogy egy váratlntr lóglökós folytún a pilóta lrr.
e$38tl Bz á0Ji0 móteros mugasrráglrnn repüló sópról. Hó.
rorrr lnásodper{ soür t§lik belc s a Eépével fi}ti,' h&lk §ul$"
tttt,gótvel suhan el mellettiirtk u jövő Lindborghjo, Lun.
sotr a bidogkuüi yölcy fclé lvol a gép. Jtlbbt majd balfor.
dttlók váItogatják egylnírst, Vógül vn$y nrásfól porcolr sik.
lós utútl a vülgy ery lucorttatriblójón ér.i ir+rnót a talajt it
rrt{tr csuk íottór plllénok lótszó repülösép.

De inrlul mór & mó.*otlik ls. Pilótúja most vó*zl u
,,íl'' vlzngu utolsó fgindut"repülóuót, §irnón iruik ez u géB
is n nyugodt levegóbcrr. V(rltoztrtox fcladntok, fordulók
utón ott köt ki a m&sik rnntlgtt. Púr pillannti* mó§ tgljo,g
e§enfl va,ü a *tarttrolyen. Az idónlórő íelé tekirrt minden
szem, }lgy perc 20 trtásotllterc, }ta,ngzík t xtopperórn íolöl,
A követkeaő pillnnnthan ,nriir ltar.mirlc torok}}ól tör tlló n
lolöltnek a viz*goropülós §ikütes volt$t tutltul adó .Jtéóót"
kiált6,s,

Hogyan lusg ,uu"Itthiböl 1tilóta
§Ótüljunk ]mo§t l0 n ltogyteüőról *,r rrlsó vöIgyckllu.

Ott a szolíd tlornbok }rrnkáin tanulnn"k me8 .r?ok ropülni,
okik tnég csnk rnoct kóstolllnk belc. a lógjárál gyönya'rfi-
sógelbo. Mire leérünk, rr gép rlár irjrn, inrlrtlA*rn kószen
átl. Elsó repiil,ésre követhozik rtu {)gyik, rllig lti óves ttövtrt-
ttók, Iligyeljiink csak orla., ,nrii, niónd rr,u 

'olrtrrtól 
Mikónt

koll vi*o}kotl:nl az olgö lógi irtuál? Htl*yarr lrtr}l korrn&-
nyozni a §ópet?

,,Á ropiilós nlart +syotlül lgszel, rnert n,mln,t látotl, t
g4pen esak egy sa0ínély ré}|zót,tr vatl hely, .\ gé1l lrilrótlru,
to}t{t lrolyos relterségü siklóslbnlr a krlrtrltinyzírsllrrk fol-
tótlcntil ongerlolnltlr*ltedlk, Molt peeliF, lrliulátt iól lelz,lj-
,j*ziad ilt§,s&d, fcl§tl job}tktlzcttclel rr rtrrtí{t*rlír§i ós t,x{lrő"
,mozgató- k,orntónyt é§ a ló,blt,irlat todrl rtn oldtllkortrtáttyra,
Á rnogn**ági kormóny ulőrenyontáxál* a, gép t*í*ló, n ,nlog-
Irúzágóra rö§id id§i§ fslfoló rcpiil. Joltbrrr, ttytltttÉsrrt
jobbra,, lralrrr rlyornírsrn pcdig llulrn, rJiil, He u llatlírhtrrrl
az oltlnlkorrnáttyt előronyomjuk, {r §úp b&lr,& ftrldul. Á ioltt:
láb olőrenyrlnrásu podig jobbra,''

Olynlr c6yszerűnek tűnik azek ul,ótr ll repiilő§ép-
voactós, lrogy szintc el $egrt leltet kópzellri, }ltlltyurr leltol
az, hogy rtem tucl mindgnki mdr az ol§ő foli{eóllúttllól ki.
íogástalnnul. vozctni.

áz oktntó tovább folylatja eü €l§ő felszdtllús olőtti utíi"
sitásokat: ,,Most bg&llitott kormányokkal íogirz rtlpülni. §z
azt jelrvnti, hogy bárnrilyon helyustbe kertilJ i:,r 8épeddel, n
kormányok tillásán n§m §zebad vóltoztatnotl.-'

INa úgylátszik, gyakorlati íg$yalmezeIiséBi és irlog-
próltn. Itt tűuik ki, lrogy rr p,il(ltajelölt monnyire képes nz
idegoin uralkcrdtti. Ezt xemmifóle olőzctes or:vo§í vlnsg&"
tat s$fin tud;a, kidoritelrj. Aki ilycnkor kupkorl a keirnrú-
nynivul, &í ném u[& tt lT}ozdulil,t&inak, tehát pilótónnk,
alkalmuiIan

,"Az indulásrtál, umikor & §uirnlpu§k&b{rl kilűnok, & t$-
ltetetletlségi er{i az ülósbo sz,Orit. Jól visyúuz, uolrosy ék"
kor * kormánybn ko,parizkodva ezt önkéntolenül elntoz-
dítsntll 'lekinttrtottet 100 méterrtll s §óp€d elé, a vrirható te.
száll&rl helyrc koll irúnyltanrrd. Figyelenrl Kógz,en? Ki-
hüzní! ,,. (en a vozényszó n gumikötólon álló 5--$ nú.
nak szólt,) Futni!,}. §lt"

A §iklógópet s,u utol§ó vezértyszóra lrál,ut t lelror§ouy:,
zástól íolgzebaditotttlk és fi,n tizndmásodnercek alntt s
8urnikötolck húzásírrn love$őbe londült" Fosztilten figyel
minrlenki, Egy hiltás kormátry,ntcrzdulnt és n gép már csak
arlrrií&nak használhntít. Nincs u,zonhRn Htllta semmi baj.
Míntlen növendó}r pontogatl lrotnrtjn {fi utn§jtánokat. Most
is, mozdulatlan kormánygkkal gy$nyörűert rri&lík n gép a

'öld 
fölött altg íél méterrel. 70_.80 nróteryel #volnlrh, si-

mán, zökkenó nólk{tl óri ismét a földet. Még a gyopen
ceú,§zik vagy 6**? mrótert, mojd, omikor tcljesen rngsállt,
íélszárnyra dől.

A gépct máris nyolc iztno* flatal kur kapjn fel óa már
hozzák ls vl,ssza t *tnrtirolyre. Az írjelonxiilt pttóta ielant-
Lezik az oklatónál, aki itjtlól olma"gyerázza a növglttlé,
leknek a repü!ós tanulságalt,

Már itjra indul a sóp, €$y haladó növetttlékkbl o llye-
reüülen, Egymást kövotik aztútr rlapnyustúis a szollhnél.
eeebb siklórepülések. Lelko.qedécből éi órrfcl&ltlozó cgytit-
res munkából szülot,ik itt mog rninden egyes t,opiilés. Ti.
zcn is dolgoznak egy repülósórt órr uz agy dol$dzik rr tiz
náeikért. A vitorlázórepülók nrunkÉjn mintlcn terepsll
cg},íormg. Hétről.hótre odzőtltik így a mp§yar repiiló fla.
tslsá8. Epítik magukban azt az utet, amoly a közös cÉrgr-
t:'tlilmunka megbecsülésón kereBztül ogy 

-§zebb 
. m&syaf

Jüróbe vezot.
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I|lőkolősógek u nragyar táborllalr

Míl rlíigy izgalom vnn *. tábrrrbart: l}aderr I'ovel lorclot, a
vilírg fócser}r,é*zét,,rnintlrryrijunk Bi_t'iiílt várjukl Dlilrziir itt
llollanrtiáburr a nlegnyító natrljtirr ló,ttrrk, azulán & szsr:en-
cséscbbck rigszetalá,lkoztak velo, nrikor irz elnuilt tlírpok
al&tt látoga,tásokat tttt a kiilöltbözii kontirrgcrrsckrtól.

-- Mikor jiin tlrr'r? ,- tllálBotjr1 11rggtll ritrr ll kót títbor
egész léLszá,nl,a.

Merl, az igazsá$ uz, ltogy rltírr tcgtrrlp is virrtuk, tlo
olyalr tömog fogl,a körül rrz autójírt, (délrrtri,rt volt é$ $ok
civil a táborban), hoBy kénytttlerr volt ,,nregsziikni" rr sok
bfunuló elől.

Korai cló|tllőtt v,arr é§} raí{yo8í}an süt a rrup. Á vára-
kozás iztr;alrna vibrál u levegőlren, De ,rnár jönnek is jelen-
tsni a táborkaputól, }togy közeletlik az autó. Pa,p|r Arrtal
elnök itr és Kolozsváry Réla táborparant:snok, valamirrt
a 1lar.ság eg,ész vezérkrrra, nrögöttük a fiúk szírzai sietnek
a ka,pu felé" Ireltiinnek a tálx"rri rerrdórök és közötüűk rrégyjóképíi néger, akiknek trazója valalrol a lrollarrd-ilrdiai
szigeteken van. Cgorkészlroíot tartartak kcresztln, lrogy
biztositstik az úivonirlal, A .sz.orrrszffi korrtingenscktől 'is 

,

roltarrnak o fiírk, de a kapurrál nrár íelírllt tl kortlon:
,,tilos a benrenetí'.,. ás lassan lrokanyarodik a gelíúnb-
szürke, }talk motorral dolgozr), lryitott arrtó. Fllöl a világ-
tál.ror rerrtlőrségének parantlsnoka, a hátsó üléserr rnind-
anrryiunk büszkc*ógtl és rnollette iiz el,nlar.xllratatlarr kí-
gérő, a zönrök Wilson kapitány, a Gilwell-park parenc$-
nokt.

+rkik egyrrrúsutón katiintr.atjÁk a nrasitrákat . . , l\ íőcscr-
ktisz ezuián rövirl sao,rrrlét la,rt, a tátprhan, végigjárja a
§átrakat és rrrirrtlen csoportboz vaíl egt- baratságo.i siava.
rnegjeíiyzésc. , . De lnírr itt i,s az ilrdulá,i ideje . rrrert trátra
vott rrrég rr töttbi lribor', és a íöcscrkész keszulőrtik. t],lóáll
a szürkr: aulrl, a tátxlri lenrltirök llarátsácos;rn vis,,;zirtessó-
kclik a t:serkósztestvóreket ós trtielritt Ri-I)i elllrrgsúznók
tőlünk, orlaíortlul irz rlrsziirg.r;s eltröklröz. ós e tábr;rlraranc§-
trckltoz:

_*- Igrrzilrt nagy tit"óttrmel lá,ttarn, nrilyeIr renr.les és
rrrilyerr meglelrően fogyelrnezett e rnag_var tabor. Ez alatt
a néhírrry perc alatt, amit itt töltöttern. a ,]o(lol}ói sz.Óll
errrlékek jutottak az cszrlrntxl. r\ fttlvorrulásotl i-l elragarl-
taivil rréztenr a fiúkat, rle nerncsak étr vcllíant lnegelé-
gerlve, }ranelrr Vilrna kirátyrré is. r}gy érzeru. elmontltra-
tom, ltotsy a felvotrulűs alka,lnróval odafor<lult }rozzárn ós
olisnrer:ésscl sz<rlt tl ttlagy,arok pompás nree jelenéséról.
Jó murlkát!

I]cíil az a,utóba, Wil,solt kapitá,ny helyet íoglal rrlel-
letttt, (ls arnikor trtfuni kczcl ir ,mótor, a vilás fóc:erkészc
fc)áll Ós ri5ly irrt a csapatnak igtenhozzádot. Hárontsz.oros
lruj_huj{rrr.jr,ó ir íelelet. Áz autó lassan .lplad, n]egdóccerl
a kapueliitti ároknál, Jobbról és balról a mag!,ar firik
árvrr.lriny}rajas kalapjtikat lol}gotik ég Bi-Pi már a holland
tótrrlr elótt jár. arrrikor móg nrindig na,gy az ováció, az
ünncplás.

Ottó királyfi a magyal tűlrorban

Álig tlagyta el a világ főrlserkésze ü magyer tábort,
miItrltlnki rrekilátott. rnirrdettnaprxs, nrurrkájának. S,züksEa

Á krrprrtól 1alán tiz móttlrnyire mogdöccetr oz autír ég
naEy fénykópezés, éljenzés közepette kiszáll tt főcselkérrz.

- Nagyon órülök, itogy itt le}retek és láthntorrr ll
§}a8y,ar íiúk*t - réauu meg'mosolyogva az országos elnök
úr kezét, majd a táborparancsitok üdvözlését íogadjt.

Megirrdul a m€net és az első irt a pápai csorkószok-
hez vozet, A kilencedik raj táborozik itt és a sálr:ak elótt,
kiíeszitett kötélen, szalmólxil fonva, aratólílnpák lógnak ,.

ós az elsö reszükön óreítrrzornü brizdkalószok diszelegrrok, ,:.
á fócserkész nrcgáll, érdeklódéssel nézi a fonott .czoln}a- i'

tlíszeket. Á pápri*k egyik fiatrrl oserkósze előrelép a raj-
ból, leakagztja. uz egyík forr,atoü és átnyítjtja a páprriak
ajándékát Bi-Pi-nek, aki mosolyogva kilszötri rneg.

Bi-Pi egyenkint megnézi a kialtitósi sátor tárgyait és
$rnikor a, §átor jobb szóléro ér, nevetve mutat rá a tál_
kára, a,hol c,ginos cscrmagolásbiln §z€gedi papiikás zacs-
kók sorahoznak egymós mellett,

-- Itt ín lríros magyar paprika!
Áz ország<ls elnök kivesz két csomagot ós kcdvesert

átnyújtja. A főcserkósz szabadkozik:

- Na8yon köszönöm, de elég lesz e5y is. Mi marad
rr fiúknak és a többi látogatórruk?

Igy a másik csorno1; Wilson kapitány kezóbe ván-
dorol. De nézzétek csak: a kiállitási sátor előtt íüár való-
ságos had,serogként sorakozik fel a rnagysr csapot. L,e,g-
alább száz fiir kezétren <ltt a fénykópezőgépl Az első sor
térde], a má,srrdik tlőroszegzett {ényképezőgépekkel várja
,mikor lóp ki a főrlsdrkéga rr, §átor eló. . ^ É,t Ri-Pi rlregáll
a bcjáratnál, rátá.maszkoclik a gyarrnati ,,kígyóöló" lrotra
ós íüo§olyogva tíiri, }rogy fórryképészeink ostrorrrol,iák,

12

Bi-Pi a masyar táborbarr Ot,tó kírályíi a mag].ar
cserkészckkel beszél{et
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i* voll $r:f6r m$rt ttólutú.n az Ápénírbatt ismúl, magytrok
gzercpglnok. l\lu nrutatjók htl tt lrltvóngon &r&tóínolwtot.

ligyik lrelyctt tílnr:próba van, rnásutt pctlig mtrgyu{,
ruhás lrusrórok iillrck ítl u lrollarrdi kölegönlovpkra. A
§z$kác,§Ok szRrgnlmason íóznek, irlojóben kóxzolt kglt lcü}ni
az ol.ród,nok, tnört t hemutttirrril rtilrlr *zttbtld olkésni,

A kanunál váratlanul hírnök íolcntk m€í. üucRot€t hoz
az orszá,g'os clniiknek: ,,!\:l rrtol§ó kortlnásJna8yar klrály
fta, O!tó- királyfi ls meglátugulJn a tábort."

A hlr psrcok alatt szótfut, ntindonhi kégztilnl akaro d{,

az uíasítrl§ irgy gzól, ltogy ar elöktlló tiltogalír rxrnt trkarja
zav,urnl u táifur rnunká-ját, rnirrdatr elökósrültlt, íolyjort
ttlvúbb, utóg cnak hivatalos fogatltatás m le$y*n.

Nóltílny perc In{tlvu l} trl{r§y8r delo8áció trrítlrri kisórc,
tólrorr íeltilrtik Ottó királyíi ny{rlóttk, lnug8,Él alakjo. Grót
Telekl Pát és dr. Popp Antál kígórik végig n trlboron,
megurrrtrrtják u ki&llítási sótrrrt, mcgnla8y,rrázz{rk t l.órrc,
krrr rlélutáni tervoit.

Á tál$r urnotóilottt8lruítrs*ri ál|,titldóun tlsotl;inlgol,nek
ópoikkot átr Ottó királyíi kiíogúnttlrrn ltlll|{yü,r ltyclvtlrt
anzélgrrtett kí;éröivol óg n tlóltttdtti lxltrrutlr,l,íls vtlzetójóvtlt.

A táttlgntús nem tart etlká,. A nltl,§yar tállur t*orkú"
uzei zn,vnrtulunul tltrl8oztr{rk tovúbb, srrttki sntn 8onrlol itt
o politikirro, tlo trrindonki valutni rrrtlgltrrtoltxúttíólót órtz,
itt -járt, $ytrrmokkora ót,o rnt8irtt ,,t!tttl4y&r" íöltlot tnposott,
trr utolsó koronús királyunk ílu,

Ilornát 6s §rrszt&v Árlolí horaogok látogatfisu

lis uztl,rrroljttnk bg llorllái tr€rt:gF, Jrrlirrrttt* trírrr"
ör,tiköisnő fórjo ó§ Gugztóv AdCIlf királyi borcetr1 ltllrl"
*ntásáríll i*, Két .rr§zá$, Hollnndirr tls §vétlornerlg lcgrróp"

§uortibb f$ríini ók. V&ratlerrul jöttek, ,,hojnalok ór6jón" --
re5gol kilonckor. Á kupttnól esok sz őrsóg állt, e-tÉbor.
torültrt jtlíormán trrljesotr. ülos volt, mert tzok, akik nem
vettck rószt, u tlzontmisórl, vttgy g ros$oli istsnti§zteleten,
&ilok e konyh* körül volhiJr elíoslrtlvrii- Xi,séretü,kben nern
volt más, mint a tálrori cuerkós'zrendőrrrég egyik voz€tóje
ós ogy gvórl cgorkásnvezető, Ar őrs6g íolismort€ o íejotlelmi
venrlégoket 6s rrz o5yik íirl rotranva Jöüt jelentani az ügyo.
lotcs-sátnrlla, hotfy rn6&.!§ látoggtóink vnnnak. Gusztóv
.,\tlttlt o sv,érlek cserkó.rztiszti ogyenrutrójólrurr órkezettl
sötótkék ing, vrrlrrntlvol vilógonubb nadrág, íelrér cgiho-
zásit túbori supke ós rt vóllón felt6r sipzsirlrir. Bcrnát hgr-
cog kiinnyű nyári rultábatl volt, orrán az elmfi,radhni&t.
lan szgtltlivgg. Sar&txágog*n kor.ot lostsk $, táborb$n tar-
tózktltlrl magy$r vozetókkol é* azt kértók, lro§y ,& c§$rkó"
szok rto r.&vírrtussá} mu8ukat,

1}or:ttát ltoroeg nregkérdezto, hogy,an káqzül a kopjoíós
ztítizl<ita rititi l lvárty, R kapu ós u, parttrcsnokró$i ítl$nclósátor
ök(irsznrvas, tliszex ;lóznájn, umelyokot Potri }}óla bó' étl
&z czcrrrl(x{tor logényei kószitgtt€k.

-^ Ntlgyrtrr gzóp * mtlndt,n Berrrái herc$í|, _"- amikor
Mrr"§ytrtlrgrá,§on voltunk, már otü ,m,o8kgpott s, mtlsyero§
ktitönlcgoxuégek né1xnüvónzeti szópségg. Mtl"qt lo§alóltll
vluzrltrtló thrrí(Htr {i íIitt§yu.r ólde,kességeket.

Me8,mutattuk tr tá,bort;, u íejetlolmi ventt6gck érdek"
líic}égsot n*zlÁ}k bo n *átrrlkbo, nu,gyott tot"szett nekik n
purrtncsrroki lrrlrtótrn,n urnlkorló roriti. Kinyií,ottuk t kiál"
Iitüsi sól"rrrt is (tlólrllőtt egyélrkónt nrlndig zárve volt) ó§
otytikor ogyik cserkósziirrk át tknrta nyir jttni egyik
1trortrnhtusunku,t, Iklt,nú,t }roreeg szürítú íttlvillant:

,,, Na$yotl ktjszölrürn, tlrr nittcg r1r, suüksógam. Jól
istnrlretn lludnlNlstet tltr ,trtég nttrst ls előttom van mind0n,
*rrrrit rrtt láttnnr"

Iigy t,.solttlt, írvul{lrrylrrrjat nrógi*
hrrlltncl tróniirökiitittó fárje, Gusztáv
btrtIkozotl l'p- Xöször"ttltttll ,tttittsyárt vissr,a, is
Nrrgyotr rizor€tütr az órvtlrlnytrtrjat, u
c§orní) vhn belől$ 6g vontlégeinknek
gjáttdákbu,

Á honxgtk o'zutún elbúesfiztak tőlünk, de a kapubntl
,,rné6 melgálltak, mert t tábor,,parancsnok órkezott az istcn-
ti§ut$l€tról, Mind a katten giatuláltuk fi, stílusos ma,§yllt
tt'lbc,rhoz ó.s Bernót herceg rnóg külörr köszöneiet mondott,
pdrarlcstlokunknak ozórt o hutal,rnag rnózo,skalóoggzivórt,
amit n íiúk ítyi,jtottük át Vilmn királynönek &z Árónóbtrn,

*

__ A jurrboree nopjrri bómulatos gyor$nn vóget úrtek.
Ii§zro sem vos§zük ,s a tábor sátrui lalxlutvo várják nzglpaÉllitá.tlt. Á lebontott táborholy kót surkún nreglratri
bofejczés kozttórtlk. A kotolkus'firiknok náter SzÖrddtt
TiDor mond xzontmi§ót s rno3ható rtivid bdszédot. A pro'.
llestáns íiúknak xítner Ga§táa tisztolgt€s tgrü ieteníiez.
tolotot óx mzt írrvacsorót.

Nóhrry rjru múltrr ha,zaícló visznek a vaeút kerekei.
Hamanlsrrn .ottltfil losuünk. sziilgink, testvórelnk közöit.

Bt'tcstlt lntünk a szólmal,moknnk, o tutipóníötdoknokl
megYiink halc' 

(Vóí!o)

dfognrlott tóllink n
Átlotí u,ztln}&n §un,

adont tlz ojÁnrlékot.
svórl'tóborban töblr
án l,s ilyont adtlk

ij

[stgntisztolot

OtthouGurrtáv Adolí svód királyt
Lfctí. lord Hamotonnnl ós
jról Táokr Páild' a magynr

táborbnn
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ról i* ö vilá8csodák €ayikéról * rn}vezik rrrir i§ fá,ro§áOk-
,nak. Telrát a hét viláscsoda emlékéi a rrytrlv is őrr,i írrr

pedig mitden ,művelt nemzelnél.
A világ lrét csodája közül legtöbbet emlitt}i,.ték rr, pira-

mi§okat. Ezek legalább négyezer évesek vagy még ltgir:b-
bek és eredetileg királysir,ok voltak, A legtöbb és les,
nagyobb a Ni,lustól nyugatra v&n § ma sorn ignerjük vala-
m€nny.it, mert §ok olyan varr, amelyet a Szahara rrrindent
elfedó homok;a takar. A legnagyolrb piramis Choops vogy
Chufu király sírja. Két angol, Taljlor és Srniúh, igerr sok
érdekes eredményre jutott, amidón & pirami.soka1.
pontosan lemérüe. Kiderült, hogy a pir.amis<rk ,rromcsak
királyok'gfiainaX készültek, hanem az egyiptomiok igert
mega§ mdiáni és csillagászati ismeretei is érvérryesiiltek
építkezésüknél.

Kitrlnt, hogy a piranis magassága €y arárry|ik a
,kerületéhez, mint alrogy a kör átmérője arrinylik kerü}tl"
téhez. Ebból az következik, ho6ry, az egyiptomiak már 4íi00

' 'dvvel ezelótt tizetlesnyi pontossággal ismerték a Lutltllf-
féle szárrot (3:t4159), A két arrgol kutat<l különleges, csak
e piramil§o}ra illő számot is íedezett föl a pira,misok lnére-
tei,nek viasgálatainál,,a.mit elneveztek Pittlm.ismétetnch..
Ha ezzel tr számnral megszorozzuk az óv napjai,nak szá-
mát, ílesk:rpjuk a piralrylis lrosszát. Ez pedig egyonlö á.

Fóld tengely,érrek 10 milli,omodrészével. Itt telrát rrrár rr.z.t

is fettételezhel.jiik, ltogy az egyiptomiak jóval Pythagoras
€lőtt tisztában voltílk a Föld gtirrnbalakjával és épúgy,
mi,nt ahogy a francia forradalom idején a Föld egyenlítő_
jének (meridián) 40 nrilliomodrészét vették mértékegy-
ségúl, úsy az egyiptorniak n@yezer évvel ezelótt ennek
20 milliotrrrodrószét í,alálták,mértekegysegúl alkalmasnak.
A két angol kutató, Taylor és §mith továbbá még azt is

Á rhodosi
kolosszus :

tlelios, a
napisten
szobra

mególlapította, hogy a pirami-
sok egymilliárdszoros m{lgrr.$-

sága egyenló a Napnak a }'öltl-
től való táv<llságával Ez me8
yiszont azL jelerrti, hogy &n
egyiptomiak csillagászati tudo-
mánya mar 4ú00 évvel lzelöíl
Kopernikus vagy Kepler iudo-
mányával volt e5yenló. Ha pe_

dig a pira,rni,s belsej,ébe vezető
folyosót k6pzeletben kiíelé nreg-
hosszabbítjuk, ez a vonal az

égnek arra e pontjáre mutat, alrol &000 évvel ezelött a
sarkcsillag ragyogott. ltrz a körülmérry arra enged kó-
veükezteLni, hogy a piramisokat csillagászati tírjékoó-
dás céljaira is építették. A két angol kutat(l úgy gon-
dolj,a, ,hogy ezek a p,iramisok tulajdonképpen elsósorban
nem is siremlékek, ha.nem csillagászati és tudományos
mogállapítások .megórökítése,

Az egyiptoml piramis

UItAG.
C§oDA

A rÉgiek \épzeletében a hetes számltail( külörrös jelerr-
tősége yolt. Hét bolygó uralkodott az ,é8€n, trét rrapból állt
a, hót, trét év tett" egy cgillagá§zati ciklust rlláf a, ré8i
egyiptomiaknál, a zsidóknál az örömév 7x? óvig, a hírsvét,
a §átorosünnep hét napig tartott.

Hét szentség, hét íájrlalom, hét fóbűn s az ótesta-
mentomi lrét csapás, a Lrót sovány o§ztendő, a ,moba.-

medánok hetedü paradicsoma mind a iretes szám fon-
úo*, kivétele* §zerspére utal. Ezt magyarfuzza az is, hogy
.a !égi hét görög b(iles mellett a görög írók hét vilael-
csodát is megemlítenek. De ez€k s, feljegyaések csak hír-
,adá§ok a világcsodákról, mert maguk az épíümények -a piramisokat kivéve - mind elpusztultak rnár s ránk
triüeles képük sem maradt.

A hót világcsodát azóta is nagyon §okat eml€gették s
€gyikük€t-másikukat, m,ég a ,nyelvkincs is .mogőrizto, tgy
ura is használjuk a rnauzóleum szót, amín fejedelmien
ópított síremlékeü órtün}. A hol,asszdlis és pitamiilríl,is ki-
fejezósekkel pedis valam,i ha-
talrnasat akarunh rnegjelölni.
Ez a kót kiíejezés két világ-
csotláról: a rhodosi kolosszus-
ról és a pirelnisokról veszi ero-
detét. A herosztratoszi tetü ki-
fojezés mog onnan ered, hogy
Herostratos gyujtotta föl az
cf ezusi híros templomot, a?.

egyík világcsoda elődét. A vilá.
gíto tornyokat a Flórosz szige.
tén állott óriási világító tornyok.

Az eíezusi
Ártemls-tomplom

:i
§emiramis
fúgg6kertte



Á héü világcsorla közül sok*t ernlegették a bubiloni
íüggókerteket is. Épitöjiü, állítólag a tegendáx §erníramós
babilonliai királynó. Az újabbkori kut*tások kimu,tat.
ták, hosy a régi római ós görög leíráselk erős€n túI.ozz6k
ennek a kertnek csodálatos rrrivoltát, amint trilozzák
Babiton jelentő,*égét is, Mert ima, &u ékirásos tá,blák rneg,
fei!éss ut$n iudjuk, hogy a város majdn€m ötyen§zer
kisebb vttlt, ,rrrint atrogy azt a
rógi görög ós római irók me-
,§élték, akik roppant magas és
széles falakról, suár ós szíz
óriási kapuról ,*zámolt*k be.
Yiszont természetes, lrogy a gó-
rögök, akik &--S századdal Kr.
,elótt mint kereskedók ebbe az
,euphrate*melletti ősrégi kultúr.
metropólisba érkeatek, az ottani
hatalmas palotákat ésszobrokat,
.x város rragyságát, és ponrpáiát

Az alexandrial
Pharos, az ókori
világ világitó-
tornya

*

Az olynlpiai
Zeus-szo}ror l
phidias műve

rnegcsotlálták, hez&iértiíkkof t{tlaa*qokba rnerrtek irt. A
legirjablr kutgtások azt bizonl,ítják,-hogy ez a fúggókert
nrinden v*lósaíniiség szerint Nebukaclnezar király palotá-
jálran lebete{t, En az uralkodri Kr, c, 605-tiil 5ől-ig ur.*1-
kodoi,1, arnikor két kastólyáyal neIn vott megelégedve, lrarr
tradikat i§ építtetett. Nétiány szegényes falu kózótd, az
északi íekr,ésű Babil_tregy rejti el ,most ennek a kertekket
hörülvctt királyi kastélynak alapíalát, amelyik azelőtt 30
,rnéter magasságra emelkedett. Nem kétsóges, hogy ez a,

palota azono§ volt azzal, a,mit a görögök ,,Senriramisfúg-
gókert"-jének neveztek.

Kr. *. í86-1rarl, ugyanazotr ,az ,éj3elerr, nrikor Nagy
Sándor szülotett, p hírhedt Horostratos az ef ezusi Arte,m,is
templomclt felgyujtotta. Herostratos - a görög hagyít-''
mány szerint * betegé§ hiútságtól Eiarkalva" valami hal-
hatatlan tettel akarta megörökiteíri, a nevét. Herostratos
borza}mas ,lrródon lr,ali meg és honfitárgai elhatározták,
hogy még a nevét is kiirtják a tórténelemből. De ez eny-
nyira nem sikerült, ,hogy herostratosi tettnq& nevezzük
még ma is a közügy rovására elkövetett cselekedetet.

Az Arternisian tehái, ,amelynek 120 éven át tartó
építkezése óriási összegeket emésztett fel, tűzvész által
pusztult ugyen el, de a kisázsiai görögök ösztókélégére a
dúsgazdag, ?30 ezer takosri Efezus olyan pompában és nag3,,_
sásban épíített€ újra föl, ltogy ezentúl * hét világcsotlá-
hoz számitott. Ez a te,mplom hétszer múlta felül a2
,tlhéni. Pafiheant, a, 1§ méter m&ga§ oszlopok közül 36
az alsó részén §yönyörü do,mbormrlvskkel volt díszítve.
_{z egrisz épület pedig csi,llogott a §ok ara,uytól és drá6a.
kótól.

A hallkar.
noassosi
mauzoleum

Áz égben trónoló görög fól-
istennek, Zeusnak legszcbb áb-
rázolá§e a görögök szerint au aű
óriási szobor volt, amclyct Phi-
días, a híres szobrász Olyllpiá-
ban, a görögök legnevezetesebb
játékainak helyén állíüott. 1P láb
széles talapzaton e,rnelk€dett a
{0 láb nragas istrlnfigura. A mű-
vész a főístent így lcépr*lte el:
Haíalmas hullámokban, §zárny-
szerúen omlott le kétoldalt haja,

körülvéve a lrat{ilm,a.§, boltozatos homlokot. Tekinüetc
§zelíd é§ rrregbocsrttó. §z a2 aranfiól, ezüsttől, rlrágakövei<-
től duzzadó szobor volt a negyedik világcsoda,.

§zobor volí, az ötödik világcsoda is. Ez Rltodosbtan.
állott és ,Élelicrs istent - * a Napot r- ábrázolta, M méter
tnegas volt s a régi ít,ók szerint a tengeri kikötő bejára-
tánál állott. Ch.gyes, egy lirrdosi müvész öntötte ércből,
Kr. e, 285-tren, 12 évi munká után. Fél évszázaddal kósőbh
qy földrengés a §zobrot a váro§§el €gyütt r.Omba dön-
tötte és a szobrot nem állították újbót fet. Anridőn az
arabok Rhodos szigetét, Kr. után a lretedik században
meghó{ítotíák, a mt{ramedán ha,dvezér a szobor maratl-
vát}yait egy edessai zsidónak adta el, aki.nek az elszállí-
tá,shoe W} tevére volt, szüksége.

Az ókor kevésszánrit világitó tornya között a l,egrreve-
zetesebb az alexandriai volt, arnelyet fú.rosznak neveztek,
az után a kis sziget után, amelyre épült s amit A}exandriá-
val rnűgát kötött össze. Kr. e, 9"38,ban íejezte be ezt az áltító-
lag 1?0 máter magas építm,ényt §osúraúos, knirtosi ópítő-
mester. Á bagyomány §zerint állítólag 800 úalentumba
ke,rült a fe}építóse. (A talentum görög pónzérték volt §
jelentett mintegy 26 kiló aranyértéket. Könnyen kiszá.
rnítható, hogy ez kb. lffi rnillió pengőnek felel ma, meg.)
Á íárosz egészen a 14, század elejóig meg volt; hogy
mikor és hogyan pusztult €l ez a hatodik világcsoda,
atról nincsen semmiféle híradás.

A hetedik világcsoda síreml,ék volt, amit a gyászoló
lhitvesj .*rtemisia emelt Ma?r§rrlos horcegnek, Kr. e. §0-
beá. " §,z 140 méter átrnéretű alapépítményen emelkedő,
oszlopokkal alátámasztott, 5,0 méter maga,§ templomszorü
épitrnény volt. Széles bo}tozatú kupola alkotta a tetőt.
Aa e€Ész épiknényt hatalmas oszlopscr vette körül. A 13.

században egy nagy földrengés teljesen porb* döníötta
és a megmaradt rtrrrrok kósőbb a, János-lovagok kastély&-
nak szolgáltak alapul. 186?-ben az, angol Nerrríon móg
számos §zobrot ós r,eliefet ásott itt ki.

Á pirami,sok kivételév€l mind a hót világcsoda por}ra
dőlt. Érc és márványhő, kő .és elefántcsont nem volt ké-
pes túlól,rri ez időt, mint az antik idók íróinak és gorr-
dolk'odóirlak szellerni ter,mékei, a,m€lyek ezekről au é|>it-
mónyekről tríri adtak, amelyek azonban éppen rrcm trrcrr-
nének c§Oda§trámba a későj; közópkor, va§J* a.z {tjkor
nagy§zerű épületremokei metlett.
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,rA MAGYAR ROVASIRA§
cscrkégzkörökbcn már többször felvetődött az ósi rovásírás

megismcré§ének ér elterjcsztésénck klvánsága. üzt a nemes esz-
mét kívánja az alábbi ismertetég a megvalósuláshoz juttatni.

Az fuác credctc.
A magyar rovásírás ósi nevót neln ismerji'lk, dc a íeljegy-

zésekböl tudjuk, hogy rógcbben szkyta, hun, vagy huneakyta írás
volt a neve, rljabban pedig székely írásnak, szókely vagy magyar
rovásírásnak emlegctik a vele foglalkozó írók. Legismcrtebb elöt-
tünk a szókely rovásirás elncvezés. Ennek pedig az a magyarí-
zata, hogy a rovásírás a történelem folyamán mindig önálló szcr-
vezctbcn ós elkülönülve éló székelycknél maradt fcnn az utókorra.
Mégis leghclyesebb magyar rovás{rást mondanunk, mcrt a rovás-
írás a pogány magyar§ágnak kótségtclenül általánosan használt
írása volt és cgak magyarnyelvü feljegyzésckrc szolgált. §z a
sajátos magyar írás is jó bizonyitóka a pogány ósmryyarság
magas kultúrájának, Tudjuk, lrogy az írág hasznólata felbecsül-
hetetlen kincsc a müveltségnek.

Á magyar rováslráa türk ercdctü, A türk származás meg-'
értéséhez pcdig csak annyit kell turlnunk, ho5y a középázsiai
törökség egy része a 6, század közepón egy törzssziivetségct ho-
zott lótre. Ez volt a türk törzsszövctsúg, amcly még a §zázad
íolyamán kiterjesztette hatalmát Kelct-Ázsiáig és, a Fckcte-
tengerig. A türk világhatalom tehát alakulófélben volt, amikor a
magyarság 560 körül elhagyta ősi, uralvidéki hazáját l a Kubán_
és Ázovi-ttnger közti terülctrc költözött; itt nenrsokára türk
fennhatóság alá kcrült és így jutott a türk birodalom nyugati
részévcl szoros összeköttctésbc, aminek kövctkczmólryc volt a
magyar rovásirás ósének: a tiirk írásnak mcgismcróíc. Termé-
szetesen a türk írás is rovásirás volt. Ér<lekes, hogy a türkök
redszerint hettóbc hasltoti nyílvesszó hasadéklapjába rótták az
írást; késöbb azonban kóbe is vóstek hosszabb feliratokat.

A székelyderzsi |elirat

§okszor olvashatjuk, hogy a korabeli írók mé5 a honfog-
laló, söt ahárhányszor az rij hazából messze clkalandozó magya-
rokat is türköknck nevezték, Ennek magyarázata óppen a fent
lcírt türk összcköttctósbcn {,r cgyüttélésbcn. kcregendö.

A magyar rovásírás betúi közül 16 mutat hasonlóságot türk
betükkel, négy magyar jel pedig tökéletescn egyezik a meg-
feleló türk jellel. A magyaí rovásírás egycs jelei a görög ábécé_
ből származaak, két jcle pedig valószinülcg az ő-tz|áv glagolita
írás jcgyei közül való.

A magyar rovárlrár cmlétci.
Az elsó íovásííá§o§ emlékek a l5. századba vezetik vissza a

kutatót. Ebből az idóből származik a nikolsburgi ábécé, amely
azért kapta ezt a nevet, mert a nikolsburgi hcrceg könyvei között
bukkant tá e.1y könyvkereskedö l933-ban. A rovásirásog ábécó
az egyik könyv hátsó táblája elé kötött pergamenlapon található.

Ezzel az ábécével egykorú a székelyderzsi ternplom rövid fel-
irata. (Derzs Székelyudvarhelytól 3-{ órányi gyalogjárásra van,)
Megállapítható, hogy a jeleket még a tégla nedved állapotában,
kiégetés elótt karcolta bele a rovó kéz. (Az elsó kép a derzsi
feliratot mutatja,) A téglán ezek a bet{lcsoportok olvashatók:
mklo(r) d(r)zsipp; és jelentése valószínllleg ez: Miklós derzsi
pap. (Tudnunk kell, hogy a rová§ílá§ sorait jobbról balra haladva
kell olvasnunk.) Eszerint az olvasás szerint az elsó szóban hiány-
zik az l, a másodikban az Q| a harmadikban az ! magánhangzó,
A rovásirás ugyani§ _ különösen régebbi idób'en - nem mindit
írta ki a magánhangzókat. A zárójelben levó r és r betü'jele
ösgzevonva található máe betűkkel I az J az clötie lévó o bctü
jelével, az r pedig a már egyébként is összevont d, zr és i. betúk
jelével. Áz ilycn összcvonások igen gyakoriak a reánk maradt

emlókckbcn, fizekben az összcrovásokban az összcrótt bctük egyi"
kónck egy_cgy vonalát egy másik bctű alkotórészéül is fclháiz-
nálja az lró. Rendkívtil érdekcs, hogy a fclirat máso<lik bctüjó.
ben olvasható d és zr bctú összcvont jelót átsatló fcrde vorralka
az r bctút is ós a_ sztivégi i betű jelének kcresztvonalát is jeliili;
a saóvógi magánhangzót ugyanis a lcgrégibb idóbcn is mindcn
csetben kiírta a rovásirás. (Sokszor au ctye§ szavak betűjcleinek
órtelnri sorrendje az összevonások útján felcscrólódik.)

Legnevezetcsebb emlékünk egy rovásirásos naptár. Ez is a
l5, századból származik. Ercdeti alakjában fára rótt naptár volt.

l50l-tiÜ|. való a csikszcntmihátyi templom rováslrásos ícl-
irata, (Csíksz'cntmihály kis falu Csíkmcgyébén.)

Nagyon tanulságos cmlék a konstantinápolyi fclirat is, amely
l5l5-ben késziilt. A török szultán t5l2_ben a magyar kirá}y
kövcteit hét óvre visszatartotta Konstantinápolyban s a követsóg
c5yik tagja 6 ,,Kövctck háza" faláuak egyik kóvóbc vóste a fcl-
iratot. §nnck a fcliratnak az az érdekes sajátsága van, hogy
rovott sorai balról jobbra nrennek. Kétségtelen, hogy a nlagyrí
kiivct azért írt így, lrugy - a szokatlan írásmórl nriatt * nche-
zcbben lehessen elolvasni feljegyzésót.

Ncm sokkal késóbbi a bögözi te mpIom fclirata. (Bögiiz
Udvarhclyrncgy{,bcn található íalu.)

lgr:n órt{,kes emlék az enlakai felirat. (Enlaka, ópúgy mint
l)crzs és Bögiiz, szintén udvarhelymeg.vei falu.) i\ fes[ett fclirat
a tcrnplom l'anrennyczctóIr található több latinnyelvü fclirattal
cgyiitt. Az egyik ilyen latin fcljegyzés tanusága szerint a feliratot
l66tt-ban irta ícl Gcorgyius Musnai ()Víusnai Gvörgy), a tcmp_
lom fcstíljc, akiről minrljárt azt is megtudjuk. hogy egy .|:ikri
nevezetü íaluból valíl volt, A templom mennvezetén ugyanis ez
a fclirás olvasható: (c)gy az Isterr - Georgyius \íusnai d(e) Jáqó.
(Lástl a nrásodik_ kúpet.) A záróje.lben foglalt két c betú hiórlyzik,
a q bctűt pedig lr helyett irta a festő; mindez gvakran clóíordul
a régi ícljc_g,yz{,sckbcrr. Á d(c) Jáqó szócsoportban a d és i jelét
iisszcrótta Musnai me§ter. (A felsö bal sa}okban látható-Derrt;
VI. betük lrem tartoznak a rovásirásos felirathoz.) Rendkívü1
ízléses a magyarr:3 motívumokból összeállított díszités a fclirat
körüt.

Á magyar rovásírásnak móg három emlékét kell nlcgemlite-
nem. Ezek a {eljcgyzésck arról ncvezetesek. hogv tarrult. turlris
fórfiak íeljcgyzésc mind a három.

A továc & a rovácirár olvac8sa.

Az alábbi pontok a nragyar rovásírás és olvasás szabál;,ait
foglalják össze.

1ó

Az enlakai telirat
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jelöltc. Ennck is épúgy, mint a szavak pontokkal való elválasz-
tásának, valószlnüleg a gondos hclykihásználás a ma5yarázata,
Kósóbb azonban cz a szokás majdrrcm tcljeocn kivész s minden
betü jelc olvagható lesz. Az enlakai feliiatban (lásd a képct)
nrilr csak az c magánhartgzó nincs jclólvc. A Iegkésóbbi cmlékck-
ben már mindcn magánhangzó jeliilvc van.

Hclykihasználás. időnyerds, valamint könnyebb, gyorsabb
vósés (írás) kcdvéért a betírk (jclek) gyakran összc vannak kötvc
egymásral. Ezcket az összcíüzött bctűcsoportokat, amelyek *ok.
§zor cgy egósz szót jelölnek, iisszerovásoknak ncvczzük. Az ösrze-
rovások nagyon érdekcssé terzik a régi magyar írást, Ezck srcr-
kesztésc nincsen czabályokhoz kötve, teljesen cgyéni alkotáso}
lehctnek. Ilyen tanulságos összcrovás az alábhi:

Jelentése: Albcrt. (Az c betü itt i§ hiányzik!) Természetetcn
az összerovások alkotásának túlzásbavitele, épúgy mint a magán-
hangzók kihagyárának szertelen alkalmazása, igen sok íélrc-
értésre adhat alkalmat.

Egyik 16. századbeli íeljegyrós szerint r rovágírás ercdeti-
leg íóként levelezésben volt }rarználatos. De már a l0. században
feljegyezte az cgyik keleti krónikás, hogy a törökók filkirálya,
ha vezéreinck izen, hasított nyll fájába rovatja a jcleket, amc-
lyekct vezérci ismernck, §öt azt is ícljegyczte, hogy ugyancsak
rovott jelekkel írt a kaukázusi királyok egyike is. Készültek
azonban hogszabb ícliratok is vésctt betúkkcl.

*
. A nemzeti élct legapróbb kincseit is számontartó ós mc6-

becsúló cserkészek kötelessége elsósorban a magyar rovásírás
megismerósc, Nagyon nemes szórakozás is egybcn a vele való
foglalkozás.

Érdekesebb ez az ftás akármelyik kitalált titkos írásnál! ts
ezze| az irással szent titkot véghetünk lelkönk márványába: hogy
öseink már a lcgrégibb történeti idóben is az embcri müveltsóg
igen magas fohán állottak. Multunk miatt is helyünk van tchát
a legmüveltcbb népek sorában, 

Mindrzcnti §rvobo|a Béta dl.
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A rrrvá;lráu jolel, Á JtJr:k ulakJa az irlók íolyaruÁn változrisorr llrellt lit. A vrtltozoi,t Jelek sorrcrrdJe lc}rctóleg {r törtéllfti ícjl6ddst türl-
tdli fcl, Ezeknek a belüknek §Ggitségévet ololvashatJuk a rcánk urára<lt rovásirásos onllékcket lrr

A rovásbot, amclybc a rovó kéz a jcleket (betüket) véste,
négyszeglctü volt. A szcglctesre faragott botocskák lapjaiba kés-
hcggyel vésték a bctúket cgymásután. Ot_hat cm átmórój{i
keményfaá8ból könrrycn lehet faragni haszrrálható rovásbotot. A
bot hossza különböző lchet; feltchetó azonban, ho5y a rovásbot
szokásos hosgaa nem volt több sohaserq 35*40 cm-nél. Ezt a
nagyságú botot ugyanis móg kényelmescn szcmünk előtt tarthat,
juk az olvasásnál s a reirfóró sorok hosszúsága cem erólteti lncg
szcmünket túlságosan. (Emlékeinkkel egykorú rovásbat nem ma-
radt ránk s ezért nem tudjuk biztosan, hogy milyen nagy volt
a rovásbot s miképpen helvezkedtek el rajta a sorok ercdetilcg,)

A rovásírás nem különböztet meg kis bctűket és nagy betÚ-
ket, nem használ továbbá semmiíéle ma használatos írásjelct
(pont, vcssz$, kérdójel stb.).

A betük általában egyfornra nagyok.
Á jelek lcgnagyobbrészt íerde és függólegcs vonalakból álla-

nak. Ennek az a magyaráeata, hogy ezeket a vonalakat könnyű
ííba vésni, de igen nehéz a vízszintes vonalak vésóse, amclyck
a fa rostjával egyiránybaIr haladnak. Sokszor rosszul sikcrülnek
a köralakú jclck is. A giirbe és vízszintes vonalas jelek való-
színúleg akkor nycrték formájukat, amikor a rováslrá* jeleit már
írták. A betűalakok történetében tehát igen észszerűen két kor"
,szakot lehet meglrülőnböztetni: a fára rovás és a tollal, ecsettel,
vagy krétával való lrás korszakát. A jelck tehát aa lrás módjá-
nak mcgfelelöen átalakultak. Könnyen érthetó az ilyen jelek
Átalakulása ilvenekkd:

1(-\\Jü/)
)l\/-

XY"
M
l^

n§üü
VZ l^aÁZs ),

s,fi,),í,,r nCI,D,Bí
Áa lrás {rovás) jobbról balra halad.

Az egyes szavak elválasztása vagy a vavak közötti hézagok..
egyes, vagy kettós pont segítségével történt. Például l6y:

(Ilyen elválasztó pontokat a

A számjcgyeknek nincs
betükkel.

' íL!
mcllékelt képekcn^ncm láthatunk.)

külön jelük, ki kell öket írni

A magyar rovásírás elcinte a magánhangzókat nem mindig

W,4loc)xl^l.)lü)}

lenlöDb tódnökürrk.__a .K()nlíÁNTZÓ Ult (rl'ilníÉLTQsÁ(íA tlxztetctérg n Mngyar Csor.
kórzrzövetróg dinzelőodúst rtrtdez n IíAGYAI| KtílÁl,lT ()pHllÁllÁzll^N. fr nt&ovlll
asorkószok o ílll'zlelgólólt otl.|fr.z a lnozgalonr valnrntunyl ktvúló verntője. Ilivjútok "Óeg
czüloltokol. rrtkrrltultoktt éx lsmurőseltekot.
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Vll..,rMennyi ismerős t"

Kedves Fehérarcú Testvérem !

' llyenkor a fehérarcú emberek nagy
íarsangi e§téket szoktak rendezni. Sok-
szor még álarcot is tesznek fel, hogy
ne ismerjenek egymásra. Mikor azután
lehull az álarc, az emberek felkiálta-
nak : ,,Ni, mennyi ismerős !"

Most a csomók körül fogunk ilyes-
féle ismerkedési alkalmat rendezni s a
Nagy Főnök biztos, hogy szorgalmas
olvasói, de különösen azok, akik a
leírtakat csomózózsinegük segítségé-
vel meg is próbálták, ugyanígy kiálta-
nak : ,,Ni, mennyi ismerős !"

Kezdjük mindjárt az elején.
lsmerjük a hajlást vagy kanyaré-

kot (l).

Utána jön az

Ha most továbbkötjük, hamarosan
egyszerű csomó lesz belőle. Mi azon-
ban most ne tegyük ezt, hanem másik
szárát csak kissé húzzuk át s kész a
gályacsomó (3). A gályavontató kö-

teleken használják, Rudat vagy botot
dugnak keresztül rajta s két emberrel
több fejtheti ki erejét.

@ffi

ti. tis 7. lilrra

ran használják.
Egyszerű kettőst (8) két egyszerű

,--_-=-\§ffi/
10. ábra

nl
il

l. iibrir

egyszerű

öV
/\
U

J, állrlr

Éztu8y

§A
ll. libra 6

tlrffir frgőí* leaeíeí
őtrÁr vÁoy§ILE§§íG

.} :*i*

Folytatva munkánkat, jön
ekötés (4). Ráillesztve a

4. ábra

a kötés alsó része megakad az üveg
peremén s szárait felülre vi§szavezetve,
a dugó tetején a már ismert csokorral
megkötjük. Minden gyógyszertárban
így kötózik le az orvosságos üvegeket.

Ha kissé összehúzzuk, lasszócsomó
(Sla) keletkezik. A rövid végre előbb

il]lKtr
ab

ir. itbrt

egyszerű bogot (4 kötünk, mert
másképpen használat közben kibomlik,
Ha a bogos rövid szárat kibujtatjuk
s ellenkező oldalról visszabujtatjuk s

hurok (2). ismét összehúzzuk, agömbölyü lasszó-
csomót (51b} kaptuk. Az így kelet-
kezett állóhurkokon keresztülhúzott
lasszó nagy csúszóhurkot alkot.

Továbbmenve, egyszerű csomó (6)
lesz. Az egyszerű csomót összehúzva,
bog (7) keletkezik. Ostoron 8yak-

a dugo-
.*dugóra,

csomóból kötünk. Ha az egyszerű
kettöscsomó második felét kettözött
szárakkal kötjük meg, akkor csokrot
(9) vagy népies néven ,,má§nit " ka-

9. riltril

punk. Ezzel kötjük meg cipőfűzőnket,
a pillangószárnyű nyakkendő (l0)

megkötésének is ez a módja.
Az egyszerű csomót megköthetjük

úgy is, hogy első felénél kétszeresen
buJtatjuk át a szárakat. Ez a sebészi
csomó (l l). Ha első felét összehúzzuk,

l l. lii)Ii

kettősbogot (l2) kapunk.

__#*

-íaL-
12. állra

ostoron, mászókötélen és istrángon
használják,

Ezeknél a megkötési módoknál ter-
mészetesen gondosan elkerültük 

^csak bolondoknak hasznos kofacsomót
(l3) és annak változatait.

l3. lilrrrr

Á gályacsomó kiindulási alapja a
tűzoltőíonásnak ( l4), melynek'segít-

1B

ll- tilrlrt



14. ábrg

ségével kötelünket megrövldítve dere-
kunkra csavarhatjuk. Egy rántásra ki-
bomlik. Elkészítése egyszerű : a gálya-
csomó hurkán át, ahová a botot dug-
tuk, a hosszú szárból képezett hallást
húzunk, ebbe a haJlásba ismét egy
hdrlá§t s így tovább.

A megkötött egyszerű-kettös egyik
szárát az ellenoldali sár alatt átdugva,
ívelt kettöst {l5) kapunk. Nagyszerű

szolgálatot tesz, ha vékonyabb és vas-
tagabb kötelet kel] összekötni, mlvel
ilyenkor az egyszerű-kettós nem tart,
lhanem átalakul csúszóhurokká. Min-
,dig a vékonyabb'kötelet kell keres7-
tezni. (Egyik Jó megkötési módját
ileírtuk, amikor a derékrakötést mu-
tattunk be.)

Ha az egyszerű csomót nem egy-
szer€sen, hanem dupla, azaz kettőzött

*##
*&tr

15, türa

kötéllel köt'ük me8, akkor dupla.
csomót (16) kapunk. A keletkezett
hurok szilárdan áll, az az egyszerfr
állóhurok (l4. Vezetőcsomónak is

16. és l7. ábra

nevezik, m€rt he8ymászásnál 1 v€zt.
tők használ|ák.

Ha úgy kötöm meg az egyszerű
csomót, hogy a csomóval egy másik
kötél végét közrefogjam s a közre-
fogott kötél végével a máslk kötél
körül is ilyet kötök, akkor halász-
eomót (l8) kapok. Pompás csomó.

, 18. ábra

Jól tart s arni néha felette fontos,
könnyen, még vlzesen is, kibontható.

A kötél közepére kötött hal,ász_
csomót középenibercsomónak'(l9)
ya$/ hegymászócsomónak nevezzük.
Azért hívJák így, mert hegymászásnál
rendesen három ember biztosítia ma-
gát egy kötéllel. A középső embernek
olyan csomót kell kötnie, mely a két
szélső ember csomóiától független,
tehát a kötél végeinek átbu|tatása
nélkül megköthető és kibontható.

A középembercsomót (l9) a

, 19. ábrs

következőképpen kötheqük me8. A
kötél közepén egyszer0 csomót- kö-
1ünk. A mozgő szárat kartávolságra
klhúzzuk. Az íey keletkezett hurok
mozgó szárán, ott, ahol a csomón át-
megy, ismét egyszerű csomót kötünk
s addig húzzuk a kötelet, míg a két
csomó össze nem ér.

A zsinegíeltekeréet (20) már is-

20. óbf&

mer|ük, ré§zletesen leírtuk a mult-
kor.

Látod, kedves fehérarcú Testvérem,
ószre sem vettük s máris vagy húsz
csomót, hurkot, bogot és fonást ls-
merünk.

Megtörtént a nagy ismerkedés, ezen-
túl, akármerre haladunk, a csomók
birodalmában csupa lsmerős között
fog útunk vezetni.

sok szeretettel ölel
a Nagy Főnök.

Invelezől"p készítése hráúIag
Azt hiszern, ninden csapotbarr van egy-két fi{r, aki

elég ügy,esen kezeli a ceruzát. Ezeknek szól jelen íráson,
s ha felcsapnak levelezőlapkészitóknek, csinos hasznot
vághatnak zsebre. Kezdjii& mingyárt a legeleién. Veszürrk
a papírkereskedésben egy iv karüont. Olcsó azért nem jó,
mert a radiroásnál a papir felszakad és ezáltal a viz-
vizfesüós foltos marad, Egy iv kartonból kb. 30 levelezó.
lap vágható ki. Ide már egy kis gyakorlat szüksé8les, mert

bizony az első pár lap nem lesz a }egegyerre§€bb. Mo§l
következik a dolog ,,múvészi& része, Ha valamilyen szóp.
rajzot találunk, vagy tervezünk, azt ceruzával rárajzol-juk, vagy ,másoljuk a karionra, majd az egészet íeketrr
tu*sal kih{rzzuk, Azután az egészet-halványan átradíroz-
zuk, hogy a még |átható ceruzanyomok eltűnjenek. Most.
az egész rajzot megfeleló színekke} lefestjük. (Nagyort
vizes vízfacték a legjobb.) Nem szabad súrűre keverni o

"féstéket, mert akkor a _rajz foltos lesz és a tusrajz ,senr

Játszü át.í ;:'gz'+ilyen lapokból n,egyon szép hasztrot húzhatunk,
Ai éh barátom, akitól ezt tanultam, a södöllói jamboreenr
több sáz lapot készitett, Persze, hónapokkal aze.lótt
készült rá, mert .azért n€m megy ám olyan körrnyon.
rnint ahogy leírtam. Nem kétlem, trogy a legkóze|e}bi
j,amboreera, esetleg mór az euclrarisztikus kongresszusru
nagyon sok magyar íiú készít és árul vagy ajóndékbz.
ilyen magyaros levelezőlapokat. É,s az ílyeiihet -órtlekló-

dést is keltünk a magyar n,ép és ,művészete irárrt. De
isrnerósein}, barátaink kihött is értékesíthetjük a lapokat.
Különösen karácsonyi, rijévi, névnapi üdvözlő lapokát c"si-
náljunk. Az ilyenekért örömest fizótik a duplájá.t. pl&lrc,
ha valamely ,hasznos él érdekére szolgál (c^:apatfel-szere-
lés, táborozási költs€. stb,i § még egyet: A-cseikész taka-
rékos. S ha ögsze§zámítjuk a kiadásunkat, már az első
2t| lap után bőven megtérül befektetésünk. csak kartont
kell vennütü, mert minden valamire való fiúnok yan art
asztalában tus, vízfesték és ceruza. .iíi. Zöldy Y{á,roly-

-
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?eqendtíja

. l)olgozutírú§_ volt. Nagy tlsonrl. 
^ 

íiúk tuzctuX rtíió inft,olübn. Minrltrttna;r ír;ro rujtíoloelto sztrrnót, tlo hogy ttz
hajolvo irtnk._ Csuk a tollak lrnlk sercagóse ha,lltttszol,t,,. .;igazságot lg mogvalljrrk, ortdig rnég ceak meg wrii'for.
Imitt-a,]not n,óha o$y-$gy fejocskc emelketlett f*l rövirl dult agyótlrrn ai a gondolrrt,'lxlgy 'elveszi. Ncm. Dddi$
gondolkozÁsrn, }togy ezutttn o m€$t&lúlt gondolat mort- ilyermi cszóbe som jutrltt.
dotokbo tömörüljön n íehór 1ltrpiroson . . . Csak nost, abban o pil|anrrtban, trrnikor elbogyottan,

;\'nagy csöndh_e,élesen hositott bglo az írra v-égót jelzó gnzrtájo nólkül tünt, szenrólre n tiilt{ittlll, villnnt irgyábn,
csengö lrerregéso. Móg ogy uüolsó nekifohószkodás u dtll. }togy z-sobrrlvrlgjo.
gozó_ íiúk szíve t4ióról_,_ aztán mosolyba deriiltolr o ígl- Aztón cniingettek nregint. I.cjárt a t,írperc. A íolyosó
omelkedő art:ok, _ Ki8yúlt rajtuk a jó rrrurrkát v,ógzcttok olcsöndesüll,. Á íitrk orrztólyaik eiőtt sorukitztuk íel, ríajtl
boldog öröme, rnint az alkonyodó égon az estí csillagok. lrcvonulirrk. Józsi mcgint & §or végón halarlt. § móg be
Pont. Az itotós róterült tz irásra. íelgzáritotün ,rr móg $cm r;süklo nrngo mögiitt, az ojtói, amikor Migka kiól-
lrarntatos botükot s azután ogy utolsó bricsírpillnntássul tí,sa rezzerrtotttr lneg ur. osztólyt:'
lrocsukódott a füzet. - - }'irik, ellopták u ttiltötollamat! arc& sápadtá

Miska lototte tollrit u pud keHköny vályrijótrrr, fol- víllt, kezoi idegesón tapogották zsebeit, és könyveit ri pad
puttant ,helyóről, füzetét o tanári asztal szélér-e tetttl lc és íirikjribril kirlobólvt, kivörögödve hujlongott lc, íöl. I-I&jn
9z tl,itőtlou l,é_pott, hogy a felsonahozr) íiúk előtt a ttrrxlr &?, rrrcá}la lrullott, gzomoit könny lepte eI. Nóhányan
intésére kinyissa. körü|ío8tók ós z.rrjongva rlobtak kórrtéseket íelóje:

Balog}t Józsi, . Migka szoqszédju, ekkor csukta be *.- I{ol trrrgytad? llllrozüad.e? Néztl meg a zsebeidet
fiizotét. §zome vógi6söpörte a padot rr nzintel a szjvvenós,tl r]jr*l
is elállt, a;ni1! Misha. gyönyörű, 8yóníay|rázny'elü, ezüst- Mishn lihogvo keutltg elölről a keresérri s írlig uijni
ltcgyü töltőtollát megpillantotta. zs§lx}it, üapogattók, szipogva íelelt:

- Mortt az onyónt le§z! *- hasil,ott ngyába a. gorrdo- *" Ilt htlgytrr,m t vály{rban. Vole irtam a dolgozatot,
lat. Társrrire yetstte tekintetét és mcrt látttl, uro*t senki Nincs a zscbeirnbon, o táskárnban sines. lde tettem, ami-
sem fi,8yel reá, ujj,6i lecsaptok a töltőtollra, ntirrt a rlut+ kor rr, ítizetgt vittern ki az asztalra . . ,
az ártatlan csirkékro és rnór rejtette is kaltá,tja zsebóbo. t]bl,*t szavalt rr belrlpö osztályíónök is meglrnllottn.

. A sor végére állt, kozóben tízr'lru,i kenytlrc rcszketett, . A íir'rk szétrebbentok. rnint a verebek, ha kóvet hujítunak
rnint a falevél gzellő órirrüósére, arcón pír ve,rosltrtt, sze- fclóltik, és vigyízr-állírsbo merevedtek. Csak Mis}in ökle
mei íéléttkon rebbentek, ó§ sonkirt, getn n,t-rzvc trnktatutt onlelkodol,t szetnoihoz, hogy kötrnyeit letörölje.a foly,osrira, l4rsai nyomába,n. -- t}lj lel vnzényolt kcméityon Borbóly tarrár tlr

Kint a folyosón, mintha u frirlg lovegó a szívóbo ig ós rnár ott is állt Miska olőtt: -r- Mi tiirtónt?
becsnpott volrra, mélyot lélegzett, belehtrrrpott kenyerébe, Miskriból ztlkogírns üirt eló, Gyorrnokszivének minden
de a íalat ízetlenül sítrolt& nyolvét ós rrytllrlcklójétt rrritttl- íójdrrlnra ollborr fl. strrlr*bon volt elrnontlva. Akrrrlozva

'$;l"

untolart megü,kadt,
-- Nem tudok enni - gondol,tt és visczacsírsztatta

:asebóbe a papirossal Bgyütt \enyerót. t}jjai a trideg töltil-
tollhoz ,értok, Megrázkódott, Ugy ,órtlztc, ntintha ott benn,,a szíve tálán, valaki jajt sikoltoti volrta. De csak mar-
kábo szoritotta mógie a töltótollnt, htuurrari, o,z otayik
íordulrlnál egy oszlop nrögó ós hírtelen hrrrisnyájo .sá-
rábn tolta zsúkmányót.* Ha kikutatnának, itt nern keresik * íűnte gondo-
latait. _ Miskának lehot ily.gn töltótollrr e§y tucat. Aa
apja mészáros, vol} pénzük, ö mindennap lr{tst eszik ár
talán éde§ tésztót is. Nekem keny,érrel kell jólltkni. Aztán
ilyen töltőtollam sem lehetnc goh,a, . .

Balogh Józsi szívé,r}§ koserüség íolyttogált. Do talán
nem is g jobb íalntok mirrtt, huttonr inkább ezórt &
töltőtollért, molyet nagy dicsekv,éssol forgatott meg
néhány nappal ezelótt Miska nz óro elött, Mgrt Józstnak
rógj, ti,tkos vígya volt ogy ilyen szóp tiiltótoll. §okszor állt
a, papirkoreskedós kirakata előtt s olyankor hosgzasan
elbá,rnulgatott a szópon ícIsorakoztotott, tlrú8o töltótollu_
kon. Mert akinolr töltótolla v&n, neln koll, hogy tintás-
üvesgt cipoljon nü,p-nop Bz iekolábu, aztón vigyázzon
rája, hogy a dugója §zoro§ le5yen, kl no pattanjon, lrogy
ki ne loccsanjon belőle a drága folyadék. Akinek tiilt&
tolla van, csak előlt{tzza, kupakjót lecsavarjt s mór írhat
is. Milyen úri, előkeló mozdulat ezl ...

De sokszor gondolta ezt végig Józnil §gyczer" teit is
télre néhány fillért, ht§y majd gyiijü róvalrit. De hiába.
A pénz kellett má,sr&, rajzlapra, füzetrc, titltóra, tollra.

Józsi irigykedvg rtózte Miskn tollót, armirtta azznl jött

íclelt:
-, l.)lloptók tt löltótollrr.nratt
F§ l&s§t}tt, & czontszóc|,ok ;egit*ógóvel, krrpott tiszta

kópet rr helyaetről }3orbóly fulnár írr. Ámikor kórdégei"
nok vógéro jutott, llómü csöttrl húllotl. ll ttlnteremre. Egy
lópe*t lró,tróIt óg tokintoto, minilrrr (}!{yene§en a lólek
mólységeibc í(rrórlnn, losson, bgytrnként vette §orr& &
íitikat, Hoszit, döllbonetes percek volhrk ozok. Egy sero§
szcrn lárult fel rr kutttó szrxn olótt, s mintha ,ezt nlotld.tók volna: lrlo lrótrnn nózlretgz, tisztrr vagyokt Nózz
belónr, nom nytiltom a másó}roz! I,ótod, kibirrlm vlzsgáló,
or.ős tekintctedot, rtem vagyok |,olvaj! . , ,

Csrrk ogy szentpá,r bogara mererlt lólek nélkiil Bor.
bély turrár firrn, A .lórgió, [Iirleg volt, rnint a kó, Il'ognit
ig fxszeszorítottn, hogy ajka meg na ránrlttljon. l}o sáparlt
volt ós n parl al,utt reszkotett a ]átn. És halk, rl megk-öny-
nye}üliilés. t+írhajn szállt tovu tljkártil, amikor n reírtlpadó
szetne! vógrrl clhtlztak feje folett, o mögöttc iilőkr€, ,mint
költözö darvnk.

Né;lióny perc rttón nregszólnlt l3orbély tnrrár t'tr:_ }-iírk, rlasyon szotnorti vagyok. Ngm hittom'volnt,
ltogy tolvn,j bujkól rrszttllyombun. És ón nróg most is kó-
tglkgrlern bonno. Ditlkcsiny lerz ez is. Csak zsobrovágta
valaki trófálxil csupó töltótollát. Nózzótok, arlja elö, ukt
oldugtu. _ Mout ur,óg olőadlratirr. Igórem, hogy hojnszála
sem görbiil mog...

_ Kig zúgás köveít€, {r t&nór szuvuit. Á íojok Jobbm-lralrt, lr$tru íorogtok, a gzgrrtekbotl csönddg }iízt&ttts
íény|ett: No, rrki eltcttt, arlia tr|ól Ki mozclul? Ki áll ígl?
Cnnk bóírrrtt, uti §rl,ín tlrrtunk tolvujnulr,, ha olóadrrrlt...
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A zrrj olült. Csak Józsi szíve ver|, ílobogott, míntha sírás. És nent 1

#,riít"*ifr--i,f,tl'inni s valami qi,rrtdb izűntelen *il'..,"íífid 

'ia
n"* fr8l-T;* i3"§';.u'#l"j_,nuo .,f;:..fr,iu"Tí"[íí,lií ;ffil. Ftráit L f
il,'&"ff"',l3-flul;-jn*§l#í-riií];í"l,,3tlili"tí,,Ii.T,á,; §iuii.:-t1.1; _I_ _ 7
#tűtfrilt-*nlffi,ffi ffi,i§t * n
'o.*E'i.n.t..itt,ut,'párl*szédetazosztál}fóntrkíeiisattan.;:-§;i*i#:l!ru
ltnntr;jrl lrallgtttattu e); szavait kezdté* N!q9s _jelerrtkezó? H{t így is jtil Csapó, Kiróly es rnorzsolgatni :

Halászl Mindenkit egyonhént kikutattok. Mí Atyánk. , .
A három fifr íelu§rott, a,z osztály is íelállt ós ,meg- ós bocsásri

kezdödött a motozás. §Órba'vettok rníitdcrr padot, mirrdon |nq8_arni vót, íól.vlllotrtornü;orállrun.
fiúL Ákivel végeztek, kilépett és a katedra előti sorako- keinkel. . . és
zott. Józsi kiforgatta zsebeit és Király előtt nlóg a kabát- ne vigy min- d'll't"Ór', hrorlon'06'o3

iai lis xisornbói,ö ii"t y;ui,ű*núin"tupóii"iiioi*tx-"ési;, xót i'- trtsei- tlPu'ur'dlólvlr'rol,tg38'..
áscbeit, Íestét. Ází6á- őt is kiállítottái< áz ótviz§8áli-afi tésb,e, de sza_ modctl, nrty dynrmlkl,!
közó. Megmgnekiilt. badíts me8 a hrn8.róróY.lerötvllájróiz

Vlógct ért_a kutatós. A töltőúoll nenr korüll, o!q. gonosztÓl".. vatclar..aytrólrrró3órr:l
}'árgdtarr ültek vissza lrelytikre. Az osztályfónök csaló- És felért a l.ktlvl6. rrrbltyozárrel,dott, szonrürú szívvel kezdett bcszétlbo; hármas kőke_ .aó.zon tülonl.i.. róyl.t.-* Tolvaj vnn köaóttünk. És ez igen fái ,nakenr. l]tltlig rcszt elé. Kö-
úsy bíát&ln'-'l,"lűbrók,-fiüTri"-ort §iörniőtöiiii-u;l,iaöii: ili1i,"; ni;i_ hullÓnu r'rlr'l tllát'..ggy biztam lrennctek, mintlta sriJót gycrmekeim volttáto.R. zépen a Mcg_
És .ti is lriztorlnírgba,n érczlrettptck eddig lroltrritokut. váltó meggyü
Mától kezdvo azonblrn cz a biztonság, egymás irónt érzett tört teste, le_
bizalom mogszünü. És oz nagy baj. Mert ezentril rr gyarrri csuklott fole,
és a gyatrusít8atás leelózó hatt8ulata lcsz közötlüttk, Áln szegekkel át_
figyelmeztotern a tolvajt! Ez az elsó megtév_erlás_e ncm veri tagjai ós
nyer büntetéet, do a második eset veszélyesobb |csz az szíve főiött a
osztály figyelő tekintetoi közepctt. S akkor. . . Norle, e}ég vórz{i seb . . .
a szóból. áu elveszett töltótoll értéke kilerrr: pcrrgő. És kétíelől -a
Ezt an .összeget az orytáIy adja össztr. F'ejetrkérlt_ lrar- két lator, a
rnínc fillért hoztok. Halász, te gyüjtöd ögsze és beszír- bívő és á hi-
molsz oz eredményről követkcző órá.rrron. Mtrgértettétek? tet|en. . .,* Igerr * volt a csöndes íclelet s nregkezrlte Bor}xlly Józsi tórrtretuná,r úr a nragya.ózatot. - ihi\,e*Jd

Balogh Józsi obéd után a konyllai kis zsámolyrtl iilt, ia;}g.at lestét,
t<tinYveil"és túzetoii a konylrrrszi,kic rakta ril ós nruntm6 lelkét, . rnint
t<ezáett. a totOiajitóittOt "olvargattn. De lriá}a Ólvasol,t. azok a kegy.c!-
Szcmo a betűkct iúztc szavakbö. árn a szavaknak. mon_ Ien Szegek Jé-
<tutoknak értel,nic nem h,ato|t 'ogyátrá. Máskor urityetl zlrst otl, : fenn
könuyen ianult! Jóerszú fiír v.olü niiitttis. Szakrrszokra ósz- a kereszterr. S
totüa- leckójót, §orra vette óket, kétriier4.{rrrrmszor elirr, míg könn.yei-
mólelgette 'mágüba,rr és nrírr tudi,e is. Most rtenr tudtil T+. Pqtq$ji
frgyelfrét ögsze;zedni, Gonrlolatai zevaro§ tömegélről isrilét folyt,_szlvóből
i§";j'ö""§r§"'üi'iioiiY"i"iil"í,' íí;áfii"i;"t-lff?J ffi:ö il''i;li&i*; (opholó mindln Orion rádiókarcrhdót*t
&tdltótollatérczte.a'mi.mégmirirtigrtyomtaatri-6at,bánatőszint€
mert belecsúszott cipőjo szárólra. Egy kir+ idó múlva bangja :

9{"iqnYiq _*l.hqsyt_" a. konyhát. .eqypOU! _marotll,. § ekkor -- I.stene.m, édes jó Istenem! Nagy az ón véükam!
hirtelon lelrúzü* harisnyójál,,_cipőjét, \l{Up!e ép..p _bqle- ,folvrrj vagyok. Elvetienr " ú*et. bi"í<onóxut elhatlgat.§zorult töltófullat kiomelüe helyóről. Azt _hit_tc,_ örühri fog tam íettcÜÖt. ó, tpcsá§§ ,meg nekemt Soha itilú iena töltőtollnak. De az öröm órzése elmarad,t. Valunti.furcsa teszek ilyet! Neir bánilak rnös-+oeJ--uauozitoú, axi or-
szomorúság _ lopte _meg.. összoszorult a geívc. _KezÉlren i-tiagz teí,:ttöml .. . _ § ruiiioir nnr *zavái áítinrtiix i*
remegett tr lopott hol,,mi, amikor lecr+avarta a kupakot. csak a fóitlalom égette, fóIónkon omelte íel szeüÉi a ke-
Aztón.papirost szedett elő, hogy.valantit irjon rü hogy fe§ztro. É,l egodáíatos'volt, anrit látott, A Nap óppeu
kipróbólja. . A to_!l. ryr.qeg.ot_t, pattintgatott, de nyom rrom ,okkor órt a <lomb tetejére és susarii piros kévélikel- vet-
maradt. u_íána. Piszkálni kezdüe. a tollh€yet,_ítojrt úJru, ték körül Kriszttts ataj<jat. §ugái"zott ttirtilotte az óg, ós
rnegkísérelto az irást, {nr a toll nom íogott. Mintha .t§y ., Jó4i áhitnttel közdett úi imem, . .
csepp tinta serr volna benne. Azlán azt ís ,ntesvizs8álte. ''

nJ-fior,anv 
"lg*qóqiip 

; iiiiúdíó*. ,*q;*;;,§,,ji,{,#* § Üí.iiil.^y_diö§.ir.,§ri#.},Íl''ii::"fi,fri:'"iffri"!,ri,{.inta bóvcn, Homlokát.verejtek lepte cl. T,*...-.;,--;.-:- -- rez a"i'ntóttó oirrÁí.'rü*rireriiónu-üiirt-r"r;a kis madáríélt. A tiiltótoll nem írt ._ sajgott B §zivo mólyéiíí. - 1:',Tolv*j,nak nem irt yisszarakta es szótszo'dú";;iilt: n; ó,s. mesfordult, Jónossy tiszte,lendő úr óllott rr]ögötte,.lo,

a§a\,iiem ióáotr " 6ÍilÜiiil'$^"io;-fi"fi{{"1'j,iiiÜ Ítl *"ji|itt1|_§*:.szelÍdsóg é* jóság, Józsi felu8rott,
Kezlbo szorítoto a töltőtollat, felugrott ,helyóről és ki- * Mintlörökké! * felelt cgönc]esen. Aztán a ftrl ki_nohant a házból, _ sírt ""eméili-niöi| es idnneúii, raliiilrniói elóruló are-És mintha űzte, üldözte volna valaki, moglapulva, vÖnesait ku,tattú ' -
sápadte_q rrnent az utcákon, lehajtott fgjjel. Azt qem tu{ta, _, Mi töitónt veled. fiam?
rnerro já.r. CqaJ. _vitte két láPo vakon, ííradtan.. ü§y Jóacinak triitarrára' vóia Jánossy tisztelendö. M6rmont, mint akipek nehéz zt-sákok v&nrrak, n y!,trót__S tnrmadik éve taniiotia. tsúori;-i§-íodii.'Á-loe-izt-ntrt
4Pr _o.tt járt a kis domb előtt, mclyre a kólvária htizó- mar ili oxo óiii6ivún- niógÁueióttó, Áisódó"-'voii ;-dík íel, hanrja; -

Amikor pcdig az elsö kőlópcsőbon megbotlott a lába,
szinte felsikoltott, §zeme taló]kozott Józus tekintotóvol,
melyben negy-n&gy fájdal,mat és szoporúságot lál,ott.* Jézusom, rmit tettem! -- szakadt íöl melléból a

, .Beszélj, Józsi!
.Iózsi rntghajt,otta szőke fetót. Esy ideis küzdött nta-

góbarr, majrl zsobébóI tllóvontri a ttiitOtottót ós rnondtal
(t] ctkk folytatáse a 23. oltlalon.)
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lv. Az utolró trtosolyok
Á zliríríi,mrrpé'ly k(irclgdlúrc il vilíl*!.ll!(rr

kiilihlttutt is lttoz"Bal,ntts iltépc rlrús lttktlzrll.
labb siirxést-lor,,,ist tntttatoit. Vlllilrne.llllyiull
dr§ltük. hrrgy ur. a ltaxys.,l§ríl ulkalurn is
nú}ritra,lr vilt} s fité§ llttrsilb lit,tt lilttutlk lrolirí
irc§i}íöklt§!ti ir tuvutílníi ürlrcuk édes emló.
keit. loónykúpOk, §rarrlrlk'lttlr;rrtczek. ltlul§ó.
kúpfifunu* lnjszájrib,an vírelalkltnyvern is,,rú-
knpcsr"llt". Ahrll leüctclt, 9lc$lptcn e§V.egy
ikctlvts ltrcot ^*. ökir az ür;lctvlirrrs ftlrBtrla.
sritlak kpl}ős 'k,özcpén *,- s ,piir vrrrríss;/
íóBzltaitortt barátsi$os pruliljírt.

lhol Jiin Nerishi ,- harulittlttta§iivirl. fzuk ra lür[o kis lalrír,rrtik inntatták ltc rír,btlr-
tüz.ti*lnél a hlres rlrrtsr,tltnlítncot, ailnilrck
utírsát ** nir§y()th kiaddsbrrrl ,,, rr hllr,uia,k is
clűndták. Nek§rn i§ adto,k ugv kis uttlsr,l,átl-
fcjet s csgrOsznyelir.rtyir;ltkertdó,{yíirííik,bül is
örzök e §y§l rliiléklrt, süríl ,kózriieással
lrúcsítuttlttk ,,- t,nlli;rr {irökro. , .

§;alurnkalaprlr, lt{vébarrlrt bör{1,ilnrrrikrri
íiút ;'{iítrrk mcx pii,r lópóssel orlóblr, ulein,le .
t{ctvt-ttc,ki (iödölllj,f},|árt Drrln|lás rrttckcstlkct,

}]arkcr brrrátunk, a vsts*í táblrrtílzvczetó
i§ járt üíililllk, ,,Kózöncn" lltii kudv,tls.t,tt
íü.jZli alá.

A vc}szi ktltttinHcnlt yc2etóic su keriilrlrettrl
,el §Oí§át. ú§y cstptetil cl útk(iz,bEn ílt is.

l(nütt§l fipó a Yll, u,lirtbur lrtltrla,urlusrlintlk
volt a íeje, a búcsítzás purccibeu örök{tüt.
tem nlo§, lnikor körülött.e m,ár lesrorrrltek
o§{Biltili s csak aí ó sátrn ú,li!t.

Hilversumba virt zy!§lr§ barlittrrrl au,tlri*tr
§ ott voli szoncn§sém a kövelkező hárunl
úrhoz a vi}ág §syik ,lc$.mud,orn{,lrlt sz&llúiíl.,lrak,kívéttázóbarn. Jltlatvitr uixínynr,r,rzslltát
jöttek bc ,halknttú: Clrres.rens. §§.hi,l,!in§ és
llookcr utalk, kót anrgol cserkésztiszt hollafid
házigazdÁJukkal,.

Utolsó klrá,ndulrásunkru menet .*- Rotteí.
dtm*tlágá,balr * az g8yiptqmiaft víg csnpa.
tával k€íliltünk ös*ee. A kedélvts Abrlul
Aü flass§in orótollos píofilio, $ [n(ya§Úküny
,kis Atili, a kaca*ó Molmcd § § *yanútlüaül
atvó C,ha,tik §oIí{ Daoí!ía ksrü,ltek. Utóbbi.
ila,k fióí az álmát is ls keuelt fal?olilun $

It{}gy 9§y túurcra purúüló g$yi9lotlli ü;isláltyt
v9tuttttrl tMpírrn. kupritv,níelö sikcrettt volt,
A kirúrrdtllris. §iljno§. csnl6dAst kclttltt.

Ahe,lyett,,l|0[y rrrttcrrjnnt,i íiítkrrr bíztak
vtrlrna,,lovlsrctttliirt}k tcrclxr:lt*k a viirtls
szélrlrr * lgíi Hágtibilrr it lrlugitln írtlriru lóp-
teln,'|'übb .ft hcllr:tl az ;rtttrl8rntttltiórrri,kru,k,
ú,tty vpirclték rílírl fit|t§llknt. mirt,t lnlkírtírl
el*r,fi,kildt jószá*r*t a ktríntlndtttttk. Ar, cxyik
§7§,müvc§§$ ki§ llút altíin éll íoi{tillll llyllk()rl
§ lniutiln fllt§§yiixítdtgrn rr'llir, ltolr, órt n,C.
m§ttlI, így trktn{tunt,: ,,Mi értclnre vitit .t,ll-
u+.k, ltlt e,llií,ronl it notusz,cd? l.iitrrd, lrir rIteg-
rnut,{r,*illrlÁ,d no,hcüll tl vlirusolrrklrl s harii*
ttlkkri lcnttónk, ,n/l,r nlá§t is arlrr.dk !" '|'i'hll
§g,hü}lctt a kis Vcrtttocr Jancsirrlrk, llt-tséges
vc,íctilrllül §lüx{i,líitt. Mikor a búcsítz.rsktlr
dt&íJt1l rlote§7.ót, pítr vonássn,l ltruiztlllattr
ttevutll k{rorrs kLs íclét, ilrrgy n harútságtrrrx'
ltellt ttlitradt an,nyi,l}an, lnut$tjtl, lttlxv ntrlst
ulilíüldte tr rltjlot, lttlxy ó se lri{nytlzzóh ,r

v{rziH tk&tyvt,rnból,
Múx;rzrra,D estc a prlrizsi t.yt)í§íu vúrtalll

Rottcrrlir.rn,bu,tt, §piurcnbrtrx ítr ktsórt, pcrszc
ót is ltrlrjatllirrltt, olhih§titvk, lu notn is tttdtlltt
m§lrüllllatJti, ntert n§ki adltt,nl nyrnrlban, A tx.
ítltí; vunatból blrúts[§osatt intu§ctti hilrrlu
é§crhó§zek hívlak rnrrgrlk költú.

0yor*a,rr talt rr? éjszrr,ktl rtll*()líi|lít§ k(iz-
bctu Mrrhrl Khrrn úry tnt( volt ha,tva képé-
tól, hoxy fiy(),llúatt ngk§m ahuria trjni aru.
nyos t,lrbátriit. Més ,hót hindu s §§y ü§yip-
tutRi íiú exdszíteltt, ki tdrsüsá§ulkrrt s a
sztltttsz,ód fti|kóben §,lorobgó portücúlok,kal ók
Jelcntelték szánruntin t i§ilrbolee tltol§ó ilzr-
t!l9üél.

Á 0urg do !'§*t"en mlnrlnyá,lutrk[t elny*ili
lt t&ngr,

Moyt látorn c,snk, hogy eíy nü§t)lv$ó ll()l-
lalrd kilslány kinor,adt e §orból, Dgdir fi,evt-
z€l§§ §z§íí!ély, tlgya,rli§ ruser,ltésztiú. tJxy
caíptBm §l a §ikillúz,környékén cgy§zeí,
§hü[ t,á.n§ot ,ínutattak be orerlctl rulriikban.

Vgla *órcrm rr §§rt; únogt pedi* tcttyük bilut ol,$aabedutt váalotk§nyvst hu*zotlhátont
év dráco §sgiké§ag,ínúókel köté.

Tólt §lndot
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HlR§K
MÁRctU§ lü.ÉN A itAoYAR §§;R.,.l(É§z§zöYET§Éo l§írrÉT MEoREt{DEtl

DI§ZEIOADÁ§ÁT r mor3llon lövódnötr.
vli{l Nrtyb§nyrl §ortby itltlór torn{nylú
úr ötönóltórigr llsrielotórc.

§onutrtlrrr *rrüt; l. Llrrtl Plrtl hrrnr"vll 1 l{lbry: §rardr|ol§í.l, E" Xodily;
§tilrlylgnó.
i dlreülöldful rórlb§tr lclgnetl bctylrrtlrl rtndordl.
Árol r clrprlo} ar lr§rolt glorkórlvpl§.

tűl, tlll tcryl*ónyl§cültrl leclórőbb ndr*
elur §.|r r §aüvclréshca lordulnr*. )ft
|. ülrtlü|l pálolyol, r lüldrrlnt 3lúó kat §ort,
vllrulnt r lll. englgtl orkóty logyslnct th
v{tclövoL r többl |ogy holylrából ?0th en.
8§alncilyt hrpnr}. A t§gy§l9i k{rznónr[ra.{óí ollonügn r §rgrlúlzhlrban (Bn,
Y. ilrgy §{ndor"ller ó) lgt§t' ltvonnl. fis:"
t|vólgénylór ügyríott.
l Doltül{l §ior}§iz§* n nyór lo}yamú.n

Jlladei!* saj§et{n ü$mzgti tóbort ó* nt,mzet"
ltözi gserkószkiál,!ítást rendoanpk, s,hol ktlt&
nösen u világ cserkész*gJtóját szeretnék bc-
nüt!,tnl. A ldÁüll,tá§olt ott l0§z t M,a&yur
§serkósz ós a Jl{a*yar §*orkósrsziivetséF
tübb m&s kitdv&ny* is.

rrltl 
"I 

f/ Ia
arilhórlrlr br*trI ió|l

Bllogyott ra t9§8. óvl Sycrmclnrpt{r.
llúrr.d Dlltáül... chnú, mu}t szárnuttk

30. trldatán ,kilaült í6,nykóF ltókei I. Lász,Ió
gst. letvétele.

8cnclg Lásrtö leitöművérz, a Ma*yar
§serkóoa rógi munkatársa és közkedvc}t raF
so!ója kiáUítá§t íeRdez. M,estekinthetó már-
c.ius 6"1,8, ü&ponta 10_1,1 órn között a kiá.!ll.
tási iorembem (Buda,pest, lV., Semrne,lvois-
utcrr ?, nrútelem.),

§lbr|$r|tág. filult szám ,l7. oldg}án ,,Lt"
vól háilcrú.s Klnábót" ö, sora így szóll srald.
ziánug hitté,rító

Palylz§thlídetóg. A Cisztcrci Rend lolv{.
teli pólyáaatot,hirdet. l'clvételre jeJentkea.
ltetttck olyou Vlll. o§ztá|ybgli| tóm. kat"
tanulók, a*ik trrnulmányaikat lclos vagy le,g.
ahlbh ló ercdmónnycl végczték. erkölcsi
viseltgtUk péltdót, ü szerzotest1,11iti pályára
fiivatóst éreznek nrngukban s a pályáhrla
.ne$kívátti, erös. cgészséses testi szervezot.
tel blrntk. A p&lyóaók íelvételi ltllyarnod.
ványultat Zirors (Veszprém m,) *. lohetóle,l
a he'lyhcll i$az"gatósóB 0tidn " - íolyó évl
ápri,lis hó lS.is isrJesszók be. A íolyonr,o<!.
v,fuvokhoz malldk}endöl l. a kercsztlcvól,
{. a bórrná}ás bizunyltvány, 3. n 'fanuhányl
Eriasítil vnry üiisl,es mósohta, {. oryu§l
biaonyítvóny a l&lvó;n$ sgé§z§ó$i dllapotáróí.

lrgröbbrrö; üzlül lrud§dlk o mrgh$llr"
Nc vórion vrlt, omig komolyobb formóbo*

irlontkcrik, hgnln mór o: rll§ i0notdtrrlt
vrgy.n b| 1-2 Arpirln tobltttót. i{rglótia,
mórnopí§ rlmult g vortűly. 0gyllicn §lolt"
bon, hogy Arplrln.t kopion.

@
C§rr

+p§{F,IJY
l r|Brylll.f, lltt8ürt Vlló§nx

A nrgyrr §ülílrólrot 2t óvcr lubllounr
atkulmóból u saomblthplyi tll. koríllet, pom.
pú.{an slhgrült mutl,nét tetduzott n §abáril-
mozxóban. A mathró rn,fisorát Webcr (iyörcy,
kiscscrkésl bcköszöntölo nyitotto meí, tn$}d
Érv Eni,l orsz, ügyv. elnük mondott ünnepl
beizédet, l{'rlgy lvtváfi gimrúzist§ cscrkésa
crava!&t§ után a ,,Lé$y ré*on" §. pgerkósz"
li,llrret Derseitdk le, A muti,nón ne8y.§gÁ,mú
clökekt közönsóE yctt íé§zt,

A 36. .l. Jedllt Árnyor §tcl új olthunt
kuDott e gimrrúiáium a}a8soróbun, anrít a szer-
vci| ó tu§tü|et cln{Jke. Vlrágh 'l'eolil bencés
§irrrin. i*§ö(ató avutoti lel. Az úi otthonbnn
megkorr,d{ldtek sg a§ata,l*s- {s könyvkötö"
mühe,}y munkák it, sza,konbprck t/§u §llés6
mctlott. Az össsol ln§,*,§zérv,e,r§lt *lsósesóly.
és mtrntöt:rnfotyum után { c§aprrt rnind,e.n jo.
xtx,iutrt la§ig a ie$ngyobb sikerrel dottc lg
s b§tcgúpt ló" {§ mentö külónpróbálka,t ós
le}tt § kü!önpróbálás íolyik * iöbbl hülótl-
próbú,bírl is. Az új ott,hottb*.n aa órsi íal,r&
sz,ck í|,lslrltós§ i"g nir lnu,nkában van ég az
órgök {s ülorrtok órsi tuáikat ls öröm,mel rsu-
rJezik az ü' ()ttbonbar},(ö

kloln Artur, a szombathgiyi trlyhóznc*yei
Tak,nrélrpénptrlr cé*verstólo, g lll cgerkósz.
kerü,let $azdnsá*i íótitkára, íobrudr t{"útt
uxyv,érz{s kiivetkeztóben élet{, viyásjdbart
,hirtp}$n merh{lt. Aa elhún,yt pé,ldakép vült a
mhtd{,tl pEr§ót tnrrnMbnn tültö cserkésr,nck
és rnirrtahdptr a ls}kii§meretes 9g rnindenkorg leslübb rnrunkát vú*aó cserlíésatlsztuek.
ukil*ó íö!d,í útján az össres szombrrthelyi
cser.készgsnplto,h és lt kerlllet tisztikart gl.
klsértóJo.

Tüutggbllyggol, régl levo|czörolr, bólyoB.
gyültemónygt vótgls, elt({36, §§€lo.
§rll{sy| 86lr bólycgkorer*sdö, Sldtmrt,

lv. Korfith Lrlo$-i|1.. ,.

xöNYYl§ü§RTETÍ§
lllátyártpgyl lllirr. 'íúüeiri P{t dr, ?§-ik

itlúsúci könyvE. Á ??6 tlldolas, Márton Lalor
gr,&nos efiésroldalas rnla{val lllusrtrólt *,ónyv
g]lspe*amdio üa s mu,luts&§og §ondplqt, ho*y
nóhóny ps§ti ,k0aépiekológ, aki,k a uyári
vakÁciót Pe.rten kónytel§ngk tölteüi, §,}hltü-
rouuűr, hwy rnprva,lósltjá,k a budui hesyeh
közt lliász tür!énetót, A §inrer és wolíntr
ctg kühól.o§ ls i*eü t§tsr§tö§ köntösbo ól"
törtgttc eat n ktdvos ú* tR,ttl*tsáros kónyv§t,

Kováab Fsrstle; Xrrosrt lúlyr llrla. Vür.
rok §,z i{iüs&g szó,mátg. ,Kókgi Lgjos kiadása.

Kováab Fsrstle; x3r§§rt lúlyr llrla. Vür"
k §,z i{iüs&g szó,mátg. ,Kókgi Lgjos kiadása.rok q,z i{jüs&* szó,mátg. X

§udapost, t937, lóE olt}ai.
Különösen *rríde§ en:különösen *ttíde§ enyas áll ebbctt b

könyvbcn az ünropólyt ,§nd§,ró tanttó ren-
debkerds{re. l\t4rci,us- l§.re, október _6-r*"
dvvégéte, §aent'lstvánra, név- és *aülelé*-
napokíü, minden kcrogrtdly metta,lálja &
rneki való ffflya§üt, A,nyá,k napjára saebbnél-tleki való ffflya§üt, A,nyá,k napjára saebbnél-,
caebb költs,nr{nyslrct tgrtubnaz, Viéáün grl-
n{ásokra ie bó any*g vau benng.iásokra i§ bó any*g vau benng.

Ktlv4ch ferenq könyvének értóJtét Ea Or.
szá*o§ Közoktatá,ci Ta$úes lílúsági lroda|mi
Bizottsá*q a*r&! o httárwatával jolölte meg,
,bogy a ,,bgszerz§,$,dö müvork" közó soroltrr,

.|ll.gy.íoiln, Most jole,nt meg s Ms*yn.
tosan nyo}vrnűvelö {olyóínat l93§. évlo|ya.
tnáno,k b*e, szá,ma. A gazda,8 lürtalmró
iü,lyóirut bó ssome,lvényekben közli Kazi*czy
Fgrenc értekozését a nye}vúJítfuró! 6*
§rgrvas Oábornn|<, t Ma§yar Nycl,vör otsó
*so,lkgsztőjéür§k, osyik üorcos írását. Plntér
Jonó beszárrnol a ianulóifíüg{r sa&rróra blr.
detett pá,lvóu et prcdméíyóról. A lo}yótrat
ne,m .a sea,ktudósok, hgnem a nüvc,lt hagy"
közlönsÉ* *rám&na kószü,l. Céljn, ,ho8y a mu.(yur lly§lií trú,nt ninót figeyolrb ktitökbt*
órd,ekl{5d&t kelteen, v§dja a ny§}vgl, ti§e.
tlt$e t stllttst. EBílzetői óra a losolc§úüb
valarnennyl ln&§yar folyóiíat körütt. Évt
l. ponrűélt teltdelhetó mog a M, T. Akarlémirr
lfiiitkári,hivatalában, (Budapest, V, A,ksdé.
,rnio-u, ?.)

Wűúaruaqáa*

(,,A töltótoll tegondóJa[ c. 9llrb íolyt&tóra rr 21. otttalról} , l* Loptnm. fsapóiól. De lsten látjn lolkernot, na{yrllr
mogbóntnm. Nom vogy,ok ro§§r, ti§ztoltrtrlő t'tr, ór jóvti.n
ls t6nnóm hi,hámat, ha lgheüne. Dc már kéHő, ".* Nsm hóső, íiam! - szólt rr jó;ágos psp, l," (:§uk
& h6lól után volne késón.*- Mit tegy€k? *: tokintetü k6rlelón Józgi ltittanárárg"* Hát visszaedod Csepónak, Megmondgl, lrogy mas.
bántad tettedet. ':,* ÖX mósís tolvajnak íognak tartani, Ég mtJd cgír-
Ín'óll*§rll' 

ioszik meg, íirr,m, Hp így Éllsz ol,ójük, untrrt
sho8y mo§t slóttsm áÍlsz, nom ;teezeT-büntis & Bi€mükbon
€oho.

.. . Í,§ együtt. montek huzaíelé. S ahogy a jó ptlp
halktn begzólt Józsiouk, szive sgyra köntryebbó vált. Ée
vissuetónt lólckeroje is. Turltg,, irilgy tottót csak a nyílt
bevallással t€hoti jóvá. És már azt is tudta, }rogy rteort
tlz errüerek miatt koll ítty üonnig, lttlnent az édos üclvöai-
tóért ós önm,a8á,Ért, ho8y rnogtisz"tuljon, mlnt o pornal
lopott virág, lro o§ő, &r é8 könnys hull ro&,,,

Má^snap ro5gol, amik<rr an glsó órára aa osztólyíónök
tiq. l4|4,pott, Józ*l kigiotgtt a paclból ,ós a töltőüollat n
trinár Jelé ilyújtv&, morttlta:

* Osztályfónök úr, ón vlttem el C*npó öltőtollót.
Megbóntamr na$yon tgttcmet. K6rem §u o§üálylónök {rr
ó* Miska bocgánatát.

Jóací szavait nagy csönd íogadta. Csak Mi*ka ugrott
ío} boldogatt helyóról B lópott Józsi melló, Borbély tanár
úr saigorú arcór& $zglíd derü rajzolódott. §zemo jóság.
§sl símo§etie m€ tanítvónyát óg onnyjt mondott:

--" Örömnngl bocgátunk r$€. Au 6gtron k iobbntl
örültpk a rng§tórőnok.,,

Miska podig kozébo voíte töltőüollát, lecsavarüa hüvs.
lyót g a,mínt vls§zaiilt pgdlábt, ,min8yórt írni keadsit
vele egy §zclst pe,pil.osrn, §zt irta ró:* IJn is moglloc*átokl

§* a totl trtbátlanul vetette papir<lsra a bgtükot. §tajd
9. §is oótíqle lut+s$u_,átcsúsaoti -Jóací elé, aki mogtisztúl.t

Kaufuh Ferenc,
lólekkol rojtotto zsellóbe, örök emlókrlek. 
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Már cnk néhány n*p válarrt ol a
M. Cl. finn őscrdel cxpedlclójdnak

jelentkezési határldGiét6l

frlárclur t0. r hatírldö. E8yie tóbb órdcl-
lődésro tglel a szorkssztöró*. Néhány töz-
érdgkü váleszt rtanl tözlünt;

Mlórt nem tl?onhót év . lorbttárt?
A Magyar §serkósz expedicíójára llúa

akarunrk elvirrrni, telrát hn a korhatári 16 év-
nél ma8asnbba,n állapítarnfu,k meg, nom tud-
nórnk o klvá,nahrrrnak elertet tonni, FehÉttok
vagyunk el,ef,en az ex9ediclóban. A tlú"kor-
ban levó cserkésznok hivatáso lenne lo*é-
ko,ny lelkóben az expedicíó tanulságai,t elrak-
tározni és alkalmilag továbbépíteni.

Egyéb ieltételekn,§k ltiválóan mesíelelö
cserkészeknél a korhatárt iágu értelmezzük.

itl döntl el a rószvótel lebotösógót, a tór.
vény ós mollólletelm, yrgy ped|g az c|öLé.
§zltö táborbaü tan,usitott cserkészerény,ek és
lótu lajdonsásuk?

'Iermészetesen mirndkettó.
Egy vsgy több llút vlsz el r 

'llagyar 
C!or.

tósz?
Fé,nz e,*y fiúra van ocyütl, tehát cgyet hir-

detttittk. ugyancsak veüóésül látunk esy ii,nn
oserkészt is. tla erre a célra több pénz áIl
'rondeltkcaésünkle, arr}i utóvégre lelretségcs,
mert bátha önkónte§ adományokkal is eesl-

'tenek e cólra, vagy olyan cssrkész islgnt-
kezik, lti a leltételekrrrek mggfelel, de útlkölt-
ségét maga ledezi, ú,gy az expedicíó több ltút
is e$visz rna,góval. Laprrnk zórtakor mál ér-
&ezeit nómi készpénzadomát}y erre & célra.

Magyar gyártmány l

KtItUGYl HIREK
Lord Badcn Powgll, a vitírg föcscrkészé"

üek cgészsé*i áltapotában örverrrdetss lavulfuálott be, úsyh§8y nlncs szó serrmitóle w.
szélyrót A íöcserkósz jgl,unle* Konyóbrn
tartózkodik és telJes lelépü}ése után ersdtti
tcrve szerini lolytatJa útját RhodcsiÁba,

A btltl-| crerlérrgl mi,ntpsy §m lönyi
§zóvpt§é8e §zeíetetteu€§ szavarkban üdvózölte
a Magyar Cserkészszövetséset 25 éves íerilF
állása alka}nából.

Egy rvód §scrlórryoz€tó - aki esy evód
dohányv6llalat a}kaknazot§a _ idéfi nyáron,
meg nkarja látocalsi hazórrkat. Level,ezóobo
§z§íetnp kezdeni olyan ma8yar vezgióvel
va$y öro8cscrtkésszel, ali éít 8 dohányt€í.
melés kérdéseihez- Ckrre: Mr Torslen O!§On
|'j6l'k,i.nse, §wader Kora: 25 év. Levelczé*i
nyelvl an§ol vagy nénet.

Osralíl c!9rla!rv.z9tó, }i az eucb6riszliku*
l ott§ resszu§sal ka,pcso!a tbaar Magyarországra
készüü, love|ezni §zeretn€ magyaí c§erkó§z-
vezetóvel. Qínel Fel&neistcr Willibald Wein"
bcrger, Nidetó§§teíícicb, Zwettl, §yrnaucr
§tr. ?6,

Éclrlrourr de Francg szövetsége, 1938, a$s.
2l*28-is Nemzeti íoyer-tábort rendez Lafí-
rey-ben (lséte) Grenoble mellett. A táboío.
zási kötrtsóggk ló0 írancs-t lesznek ki az ute-
zási költséc§*En klvül.

A ila,glyar Csorlr6sz ródíóíiEyel6sí. ver§enye
A lerge"-őrs kirándult a budai Hármashatórhegy,

}örnyékére, hogy frissen megópitett rövidhullámri rá<tió.
készülókét kiprólrálja. óbudáról inrlultak gyalog. útközbon
€gy e§§zony fut eléjük. Az asszony kótsógtleesotteír p&na,-
§uolje, hogy kisfia €ltünt. Az őrs ta8ljai kerosni hezdik a
§ygrmsket. Megkórdozik a jórókelókot. Megüudják, }rosy
félórávtl azelöttr egg ptémsupkdt, téI,íhabdtos ember kézen-
Jog,oa aezetett egg kisgygrlnehet, Egyik íiit o helyszinen
rnarad,. ltogy a rendőrség tudomásóra hozza aa oliűnést,a többiek tlsatárlóncban keresik & megadott irányban a
gyereket,

Az óbudai állomósrn érnek, a vasriti raktárnok látta
őket vonaüre §zállni, Esztorgom íelé mentek. A íiúk meg-
kérik az óllomá,síőnököt, figyelmeztos§€ az óilomásokat,
hogy íigyeliék a pt,énls&pká§t a gyerekkel, hol száll le.
Hár.om v&§ute§. cserkéez vállalkozik arro, hogy a gyerok
után utazik. összradják o legszüksó8o§obb-f€l§zói:etOst,
élelmiszert, magukhoz veszik a riividhullám{r adót § rn€g.
{sye?n€k, hogy mald & c§orké§zparki rövidhullámrl oc|ó
útján vo§zik fol a kapcsolatot az itthonmnradókkal. A
visezomaradó íiúk vállalják a szülók és * csorkószpark
órtositágót. A hórom y&§ut&§ íiri az elsó vonetl,&l elutazik.

A cserkészparki rövidhullóm,rl adó még az éjjel íolyn-
mán összoköttetésbe is jutott veliitk. A fitlk a kövotkezó
szöv€get adtók le:

,,Valószínúleg jó nyomon vagyunk. Még íigyelnünk
kell. Legközelobb március 6-án, vasórntp délelött 10 óra.
,kor hívunk.í'

Feladat. A március &i, adáet, valamlnt a továbbia}at
,figyelni kell. Ha valamire uüasíüást keptatok & §zövo§ban,

Cserk6sz adó-amatffrfik állomásnlntk hívóielel:

úgy *, alrol ltllteí. * vógro kell hojtani. A vcrseny beíejez-
tével * l} napon beliil - & pontoB szöv€geket (a vételi
idópont<lk íeltüntetésével) vaJsmirtt az osetleges elíogás
résilcü8it leirt jolentésben meg kell küldeni a Cserkész-
háztra (Budapost, V., Na8y §ándor-utca 6.) A lovólre, va8y
lapra írjuk 16: ,,Rlitlíó tígueléú ,uerseny". Továbbá ró kell
írni a nevet ós a clnroi,.

Tudnfualók: A versortyen esóllyel csak azok indulhat-
nak, akik a február 15-i sz.ámban megjelölt odatoknl, s a
leadott mondatokat hibátlanul Bz előirt idópontig bokül,
dik, é§ érvényes cserkészigazolványuk van.'A vers€ny sikere kgdvéért órs ve8iy c§epst ís ö§sze"
állhat ós együtteson is indulhot.

Áz ldások mindenkor B megadott idóben 4{ móteren,
elóbb szóval, majd morzojelekkel és 80 méteren íél órávat
kégőbb 3660 kilociklu,son történnok, melyek közül &7,

olsőt minden rövirthullám{r skálával rondelkezó normális
rádiólrószülék, a mósodikat pgdis az amatörállonrások
foslrntják. Mirtrlkét hull,firnhosszon ugyenazt adjÉk lei
tehát blég az egyih le|ígye,l,ése, (Az amatórgóvon az adá.s
morzével-törtónik,) Az nmatóratlás szövegónek vétele több
jópontot ielent. (Szántlékos&n olhelyezett hibók lesznek a
§zóvesb€nt) Az arlások 4'{ móteren a Belügyminisztérium
rádióÁllomásának hívójelévol történn§k, ami rnegkönnyíti a
mogtalálóst. A cserkészparki állomá§ erre az idóro köl-
csörurdta a 3 felderítönok a 'Ha 6k" hivójelet, m€lyet eí
adósok kezdetén bemondonak. (80 máteren.)

Fbyszgrilsóg oká^ból közöljük ezok nov€it, ekik gya.
korlati tepasztalataikkal a vorsenybon tonáccggl s€8ít-
hetnek.

ll. crcrlórrlcrütet: elöadó: dr. Forensri
lstván, Miskolc.

lll. crorlórzlerlilall etóadó: §zen&óy Pál,
Szornbatbely.

lV. crorkórztorül3t!,c}ó.dól ltj. Zi,ttmers.
ma,nn Ndndor, §zékosíehérvÁr,

V. crgltórz}cr||tct: elóadó: Ördög lstván,
§zeged, Józspí f6herceg-tér IlU3 (,keddon
)|6_7-iz\.

vl., §!€rlatzl€íül€t. el6adól Rábold oá.
bor, Debrecgn"

Vll. crorlósglorülcl: elógdó: Nemesmr-
gassy György. Pécs, Rákóczi-út 2{. (hó,tló
e§te 6_-8-ir, saerda e*te 6--6.ir).

Vllt. crerhólzlorületl elóndó: "}tátis l(ál.
mún, Kegskem,ét.

lX. crorlérzlertllci: elóadó3 il,. Vöröc Fe.
renc, Rá,kossaentmt,hdly.

ilc8|§tyzór! Ahol a hivatalos idó ntncí
mcgadva, ott az elóadót a kor{ileti helylcl&
ben a hivatal.os órá,k atatt lehet rnestalá.ltd.

Az x-ot ielölte,k oltyan nom líirnondott c$er.
készál.|omások, melyek résáen az eddigick
:során klsesltette,k.

tlA ltt Csala lstvón, Tokral, - HA tl
Ráczkevy Eötvös §ándor. Budapest. -- ttAtJ ifj. Vörüs Fererrc, Ráltosszentmihály. -x tlA 2D Ztniöoti lstván, Miskolc (kisesító
lállomás), -'HA'ZP P. Pataki Józseí, Buda-
pe§t, - x HA 2a Dauda Ern6. Pestsaent.
erzsébet ftise*ttó állomá3). .- ttA 3A vitéz
ilotr}ós Laios, Budapest, .* }lA 3D Kereszti
Erün, Budapest, * x tlA 4D CsurEay Ár_
pád. Csgpel (kis*gíió á,líomás), - HA 4rt
dr, Anta,lííy l,mre, Mátyásföld, -. x tlA 4L
Básthy Jílzsoi, Mezökóvesd (,kisegító áilo-
mós), _ tlA 5D Gallé lmre, Szesed, * rtA
.§KR Barauyi lstván, §zöreg, * x tlA §L
dr. Ooll Oyörgy. Budapest (kisesíiö íllo.
má.s), - tlA 5N dr. Ferenczl Zoltán, Vác. *-ttA 6C Ferber Miháb, Budapest, - tlA 6l
§ajtós Kábnón, Törökszcntmiklós, HA

6K a Magya,r §sarlrész §zövet§ég cserkész-
parki ltözponti áltomása, * x llA ?A bóró
Neu Sándilr. Sopron (kí§egító állomás), -tlA 7N ördög lstván, . Szeged, _ }lA 70
üi. Zfuntners,ma,nn Nándor. §zékesfehérvár,
- HA 80 Demjfu Sándor, Szeged, - }lA
8l dr. tlorváth Deasó, Budapest. - ttA EL
Karácsonyi Oyörcy, §zolnok, * ltA 80 az
V. Cselllrészkerülel Nvatalos álkrmása, a t2,t.
sz. §zirá,ky cscs, kezelésében, * ttA lR
Bálint Andor, Budapest. - HA 6R Massá,ny
§ándor, Budapost, * HA 9R No.mesrngggssy
Oyöncy, Pé§s.

A lrGrüt9tl qerkórzr{dlóclörbótl (szük-
s{c esetéfi ós íelvilágosltásér! hozzájulr lehet
lordulni),

l. cserlórzkorllletl elöatló: ifj. Zentav Já.
,nos, helyettesel MassÁny §óndor (megtalál-
hatók minden szerdán este 7-9-ic az M. R.A. O. E. szélihrizálban, Bp.. Yl. Lend.
vay-u, E).
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rúé§Ir'o,píd.ro.lc §ő*í lcésgííé§e
I}e gokirt }ra,llottaru nrár; .,H,* nyugdijba rnegyek, hoz,

zírfogok a mólrószked,óshez,"
Rár igaz, n, ,mólrószkedé,ghr:u n€m kell valrrtrri rragy

t+sti erö, tnÉgis azt nrolrtlom, hogy nern öregkorhan kell
a nrólrósikerléJt nrc54kezd,eni, lranem íiatglkorban, amilror
mílg rremc*trk dolgozni, de tanulni és lelkesedni ,is lu<lunk
,rniÜtletr jó ós szép utrtn, hogy mire megórcgszünk, egy bi-
zonycr§ vagyonnal is rendelkezhoseünk.

Sohse ftdejttlm el, arnikrrr Árarlon 1918-tran m utolsó
,urrrdi rrrélrószdti tanfoIyamot tartottam, orltrvez*ttek egy
1i4 évcs fiitt, hogy engednénr mgg őt is a taníolyamra
j;irrri. Nagyotr §zíve*ert. egyeztem bele, mcrt lriszen eí{y
ilyen íiata[ gycrek, lra megtnnulja a móhészkedést, mál
Tr éve* ktlr,,ábnrr, kis tóké,vel renrlelhezhetik, Aradot el-
szakitottá,k, azíltn setn voltom arril. Áz íclő llaonban múIt
és egvszc,r n viici állonrásotr esy 2|F-2ü évesnek ]ótszó ma-
gas*fiatalerrlher állt clóm és niógt<érrtczte; ismtlrem-c? Nenr
énl - vá.lttszxl}taru. - };n yegyok k(rrem nz a kisfiit, aki
Árrrclon rnóhészt*rtfolyamot }ratlga,tot,t és amikor az olálrok
kiuta.sitottak; 1t}0 ,móbcsaládom vrrll. Ha ezt a íiatalcrnbert
az oláhok ki rtert utit§itják, nra már triztos rnegél}retés*
lenne neki és örcg napja,iban a nrólrészetből s*zerzett tők*
karrrrrtuiból rryugocltarr tudoüt vrrlnn élni,

l'errnészetes, n mélrtlszkedást előblr tanfolynmon,,vfl,sy
jó szakkönyvből kcll megtanulni, riert ha nrinclon gzak"
iudás rrélkÜ} fogunk honnó., bizorry nedn írre8y. li],§ anrinl
fetit is cmlítettóm, ne 60_?0 éves korunkban fogjuuk a
méltészkedéstrrrz, lranem tná,r ffat,alorr kezdjük el. A íiats-
lokat rnost úgyis a sportra nevelik. A mótrószetnét pedig
szelű ós hrrirzirixa"bb nport, nincs; mert a rrr,óllósz trrindig a
szal;iitl leveg{,irr íoglalkozik a m{rlrckkcl. lizenkiviil a mé-
liószel finorri, úri lbglalk,ozás, szórakozós ig, 6s amellett
iöl,erlnlmcző.

Á rrrélrószkedósbe először nr,.rrr szabad sokat befektetni,
rrrert szak*zeríl kezelég mtllett mrlga,nragát íejleszti. ürak
tllyrrn holytltt nlóhészkedjiink, ahol mézelő virág is varr. Á
főváro,sí emlrer a két lilact körnvékén, a butlni részekben,
vagy a körny,óken nr4hószkedjék addig, amíg egy bizonyos
álliiinárryt el-nem étt; azutárr vigye ki fnlura méhészetót.
ott helriet bérelve, fclállítje a kalit&rakat, Nem szüksóges
ott tartózkodtria írllgndóan, clég lrogyha 1*,2 lrstenkónt
megy mélrószstét kezelni. Ne kezrtje az újdorrsiilt nrótrégz
szalina,lr,asoklr*n a rnéhószkedóst, lranem a legmorlerncbb
kirtllártrklrirn. arntllyehlren könnyű a kezplós és o tn(irtrjt,
(hógy ne raj,oz}rnssék) akkor esiná]hatunk }relöle, arltikor
jól esik.- ,l jó ku,ptát nom olc§ón mert & cleszka nirgyon,drá8a,
de }ta rrri mngttnk csirráljrrk, akkor nenr kerül olyan sokba.
Az itt llernutatotí kaptár a vil{r,g legmoclernebb lrnptára, az
rigyttevezett: lgnácz_féle kétanyás vándor fekvőkaptár,
aúielvből akácvirágzás előtt 8*10 napp*l az egyik nnyát,
kictot-)juk és a két any& népét egye§ítjiik. fr]záltal cgy népcs
csalárl kelttkezik ir ltrrptá,rban, ami {:sak az akácvirágból
szokott Cr{}*"?0 kg. nrózei adni.

Az 1. számú ó"bra mutatja, a kapíár olrlalának vázát,
Ezt ?--*-es vastagságti staflitlril, vastagléeből kószitjük,
Elkészítve a kúlső ttossza l3{i. rr. magn^*sága 33 cm. Az
1. ábrán láthatjuk a kíjáró nyilásokat (rópnyílás), amelyek
fölé lée van szegelve, h<rgy eríisebb legyen. A 2. á}rra a kap-
tár kerosztnretsiote, Á 3, ábrárr a kaptár kész,en yen, de
fcl van forrlitv,a é* a fefip;lcén láthatók az al*ri szellóztetök.
A jolib végérr ki v*n nyitvn, a íonékajtó, de a, rostaszóvet
aitó ninci becsukvo; míg a haloltlalorr a fenékajtó nincs
rryitva és ir roslaszövetajtr'r vun. A 4, ábra szjlrüérr na
elké"szített kaptári, mutrltje; elől lrithntó a kij&ró
nyilások ó.g a bal v{rgón, l&tszik &z aílyanevslö kijáró nyi-
lásrr: ez azonba.lr mrrgnsabban van, mint a csalárl kijárója;
cle az anyaneÍ}Ólőt, is lelret lent csinálni. Áz 5, ábra a kap-
tár teteje; két oldtlárr láthgtók n gzellőztető kivr{gások,
czekre á kinyítható lécr:ket cxukló pánt helyetú lrőrrel eró,
siljük orla. .*t 6. ábrn +r, kn,ptri,rból kiemelhető .anyaneveló,
nleil-rrek a kót végc horganyzott btidogból vanl míg a, f0-
rrckó vékony deszkrr, az oldrllak prdig leiretnek 5 mm v,as-
taí{ firrnórlrr,pból, vagy vékotry rlegzkóbril a teiojével e§íyütt.
Az any;t,nevtrlő belső szélessóge 1? r:ur . nríg rr bclltosszt |'r1,

külsíi rlrngrrssriglr perlig l]|r cm. :\ 7. áttrrr 1retlig a víllasníol,
rrrelyct tr kaptár kót, ví:góre beltil helyezürrk el, ezekkel a
kirlltirr fészktit sziikilltetjük, v{l8y lríivitlte1jülk. A 8. {r}lra, a
LIatttltltirtttt-r,lit:s, atrrttlyen irz rrk{tvi,rírilzásnril -_ a,rnikor a
kót trrya népét e§yesitjük, --- ri rntrttkás mr'ltielr rit trrelrrak
birjrri, tie &u iltlyá nerrt. Vngyis ezzcl vílla,szt,juk el a' fész-

tü. áb.e

l1. ábrtr

l. á}rrY

2. ábrt

8. ti}x,tt

9. ábm

-;iW
,.l

I

§. ábrn

k+*_*-1{ 
--_*) 

}

G. ábrn

13. Abr*

t

?" álirg

.&z ,,ÁUatvódelem'§ rószt Fodor Árpád szerke§ztl.

t4. ábrrt
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ffi-tkét,abol8ehnynroiltegzövstskelholyozvo.AÍ0nekónüóvóláhnks'á|titthst(or
I Könyvckat ór t{rk{pakct l petózlk,.. a méiz- a. Faptár aló cguktratók. A tS. óg 14. ábrákksl ,a keroiek

| 
-- 

ő,ii+". *ó,rv"x:iisiioi, l íáí,,*lu';nu}ofl{ l*Tf,ín3,$,1lf#f,,-1*:T,t]§íf},i#lf'íu*;#,]i;.*},itl GERGELY R, R"t,"'tll 
u.l, vrrlrollunkl I iffh|?i,"iÍ,Hi',t ?r-H-,-Tllt-;"il3nKrBít"F*l"Tn&?-ifi'iat-í;t*-in'Í§:I Budrprrt, Y. Dcrottyr

l xmzxot xönvvlx, l Nfáikttiönbon e..z a ábra nytlá*ábn,._ a . bódogot d,enékszóglren. tT.t€glejtJuk.

| "li;;;;n;.i',í,,,,,i,i,,,.T.d:: p -.00 l ltit,i tifilni#"$ i,fí"*t'*nl,fi#Jr ilífi1'-'{ntlt*T-,1,1í íHi,?j'l11J-fiT*l nulrli étttldee .
il ^§r"r;.i.,"i;;;ti,i',i,,aiii ii;;;;, p r..- l válgszíal,dbtlyen- kótgzer meghujtjuk, utóna ugyantl8y a má,qik vó§ót l*;
l aili*"';.;ffi;;i;;;"iiarjiii'.-.. i, ;:_." l kor a rÁcsra'egy ekkor e 15. ábrán látható bódog _ctűszót nysrjük; ezt n
il a;";i; 

'i,,'Á,tiijjr,i" 
.:;::, ,;;. . , . i, "_.oo l vókony degzki, ktlrot lülóro t§sffztilt óg ez lggz. n lÁvku.pocs,. .amí. e k€rotskoí

lpd;ür:; piii_i,*.:.:...';;;;. ;,--;iö l vagytu'rnlrlapvan n_aqt_engodi.lisszenyomódni. Vógre _a kgntír mtndkét bglrő
l;,;;.6,,";;;iil;nilil.,.,, i, g.ió l téüő, trogy ri mé. oldalón, nhol a kgretek.nyugezanolt, t5 mrn ;zélee,.1 ,rnm

l ffi;;;;;;;i;;;;ii,;.;;;;;.' -* l hek ee jöbra, sc ye§taff .ntrloneeot nzegolünk, ozcken csúeznak a keretok
l rrrenlmuntifflc.ht d.§chute ,,.,. p &8t l balra át nc tud. N(|uors§ KqDOn.
l Mnno,w,;I,auehen u, §rrrlnocn,. lr l1.0l l ianaúiiannienia- ltz elffiízitett kaptár helhossza 1§l em. óg a azélonné8e
I lxuar. s. u., slanilati'ltíahrtoa l iin-;'ilnáúor.-Á b. tÉ, A íenokótől pottig a belső íal S3 mír a kül.qő ía,l tl cm
| ',t.{'urnpa 

ís'ti] ,.",..,,..,.. p s.M | Í},í$"tJ;';{'#st 
*o*$ji,ou 

rnlnrtig a bolső falnt, *zután n íenókrlmzkókol

tóre rrlkalrn*vul n kerctek íöló ,-.?onff[uJdl'í.'í*f6 i'i,-,ffi'l},T,J,i'*§,,*f,3!Tiö uíii$i"hJiít l-?§luíi" 1Hl!'ö,1tó§e nlkalriláv$l n keretok fiitó teszünk 
- os á ist8 külsó olrlglakat, ltogy tt_ k{ll,*Ő oldnlolt * Íenékrg §26í{o2:4tt

níaatgz.cíiil'zii.itliócctt titirvittút<.- nnridt< 
- íiüteo mairir-s: , doszkák vóseit tnkarJák. A knptár_t€t€jÉnok *z olrlalát

ár*ia ti cirt. vnsiag ti " íin mrrr. iióteg- ióötcrúctí6'ü; 5.negyodea denzkából kell kószltenl én untelynek ,. ur.

x,fiz*t; enirnk ri ttúino nrnrnir*zoieirCIre rb, 
",óinr*iiili- 

tiá oldalai 9 cm gzélogek lep,r;el9k, *!r _.l,J.ltli. mértrtglt n
ön,l rr'ta.i,t fiiti-o-íüö,llx ,in,-űil;Á üilii'a--iuítii-mfi,,ttói p.{ 9!X_é9l!t,e]! !lp_l!1 arlio.rneg. Kaptárfonók19._l,r_^y,,{t

; *ii* i;t'lil r'lnr,i,l;fi 6 llí r: tltt t t,; lffi,:ffiffiillií;r' _1*§#*?Ht: '#ffi ,& 
lt*,,r: i't]r$o*ukvu, íöl rle_ nnelmxn*nek * totő aló,, Á fnelőeleszko kát.vógóra ffi;kiíTiatffiiffin. '-ríoszn&lhatunk az oldala.knnk ó*

*rlul 9l em tzéleri ilrl |í mrrr, vnrtag dclgzka va.n szo5elvo; ez vóiótiir;:r'e-n,nr'-v§itaöíilá§;--b6i,itó -íataiiiezl&ti-h, 
d§a knrcírlknn u}ugszlX. hosy i8y a móhak o ,korgt$k í$lett, rrkkór a kaptár kót vóÉe Ts kottü§ínl{r legyen. Á lribaknl

ó* n íedőrlrlnzkrr alntt ,közlokcdni iurlJarrok. A lli, &brn n p+riig k6ttös §tafllból ké"*zítjük, ntlg n b-ólgő harettdozórrl
kopt&r hó*zon, A Jöbb vílgó}mn vs,n a?i nny*novnl{5 ltrotren, hÁromnegyed colltx vasíagr&gít dgnr.kából csinálhntjuk.

Könyvckct ór térk{pakct
GRl Ll-fólr rö rrvvxllE§t{lDÍ3
CÉRC§LY R" ilt."nll
§udrprrt, Y. Dcrottyr u. l, ilrlro[gnk l

HAszNot rÖnvvlxr
Jéaul- - Taturek : Molntot rapülőlétt-

nrodcll éptldeo ......,.., P *.00
§(píí 'f,, 1'ííörklrd rallíildk ftiinyra , F l.*
ffdn&r B.. "ltdfrrí llrrrfl?ulhúrltd"& .. . P 8"*^
6d*ídr J. l Áíldílitu " , . ,. í| -*..$l}

Pdc*í fl.", Plng-pt,ll.p .,.". P *-á0
f|apal, S.; l}n*fiianl&üefrlaifl .... " P §.{ll
,Érrurnann*§ollc 

"" 
Ngurdírr, §churím.

,ndn ínl línrarrlf,llt d, §clrula ,. .,. § §.8!
Ivíanf,'V1,1 fnueAen u, §prlngan .. P l|.0l
trdpdn, §. u.; Slanilati Abla}rtoa

tlt llurnpa íski] ,.",..,;..,.. p s.ü*

nrnellntt balr*l * kel,eíok g c*ok msllött gnintón lrlllm veli-
riuk n ícdőtíg_qzkrilt ltrnkvn. A knptá,r lotttjóben vunn*k q,

I1nácz Sdndot
ny. m, kir. méhészeti íelü8yotí,.

Kutyí} lllttí*nat *tolsúlrttbrn, A p*l
.tlrtnrl pímú folyólrat közti, hoú§y ttrvbp vet-
lók kutyá,k b*ta,rrítását, siketDétná,k me,ll€lt
,olüarr stol§á,lntr&, íntnt l t*ktrk nnqllett, ría
p kulya hajlla *e n}ló ya§y kapu csenrxólót,
ar óbi,o*atóóna berresdsét, gépker§tl tülkölc§ét
va§y nrils lenye§etó z,§ll, íán,§§§s{ nlo§ §fri.
,dáJa knb,dt}ál.

A 0íáírl .cndörlrnl*rtó§ú* m§§§r,rünteii§
rlr ehrátlutrrt és iuvtlithi etlF§dilldnyt 0dolt
a szlr,ikosárvi*e[éüen, Ugy*rti* n*rrr ke,!l fel-
tun,ni fllt uúcá,n a §7u{jlcll§eíat t { hóns,pnál
ílaia,la,hb kutyákra, a koctl,híaó, vndász- ó*
,kiti'i,ítttrxi kutváktn. val,*mint ar olyan fnl.
!*kra. ,molycü,n*k fe,jalkrafu &om plknlnrils a
*náikorlírvlgp,té,*re. VéBül s;a$ik*sAr nó,ltkű|

lárhgtnak n hánnm Évot alluli nem htrapós
kutyük. A sz&l.ktls&tnpk olyl,n tánlak kell
lerrrríe, horty t kutyái a lélccz&ben ós nyeh
v6nek hűtó ,kllócatásábm n,s skad6lye{za.
PrágÉ,n,alr ?.},ü(l0 *u,iyóln róasás jóv$ plé néa,
molybcn c,§éprert tanbndon ólvsaheti a §üép
kutynd,letet.

Ar .illrtrlsl lllrlorvogok orratllor rjyo.
llilole beadványt intézett s kurm$ityfioz,
trllgy t!ltsn el novelósi §zgínpontból a hnlak,
r{kok és más lrlde*vd,rü á}Igtok olyan plrci
kezelésót, trrely áll,atkí,nrá*szfurrbr mo8y,
móg ha rtrtnct is bebironyítvr, hogy gzqF az
ahcsonya,bbrendü át|ntok érzik a " íáJdnlmat.
Ugyanis mi ö$ztönözné ókgl terínészstl ícl"
ndala}kra, hn nom volrrÁnak ,óraás§,lk?

lllóhl*potl tlnlolynn. Budapesteit l. évl
áprl'|,ic 4,én d. u. § írrai kozdettel l.sfiÁcz
§Andut nurtkatársluttrk §* dr. Kopnir,lt Jór,cel
m. kir. mdhészetl lglücyelök 1ü rtapot m,4hé-
szeti la.nfolyamrtlt rendeznek n Pázmfury Pé.
ter TudQmíny Esycte,men l terrnú§ueirahl
éplllei (Múzount.kötút {. §;.) ,töld§elflli lafl.
termében. A tanfulyam 36 órdt vese_lgénybe,
amelyhól ?li ílra a §y8korlatí, E 6ra ne dis
lt ttldonóllyo§ rónaböl {tl, vrrtített kápekkol
és be.nutatÁs*al" A ta,nlolyamra jeleütkez"
hetngk t6 éverr fel{lli rrók és térílnk, é$p,,dig
áprltis hó {.6,rr a lont *lnlített hely,iségben,
va8y pedir elózetesen c§y levolezólapon
l§náez §Á,ndornál (Rákospa}ota, Szondy.
utga 9). A tamfolyatn kölkéset íeJében ós a
biz+ttyltványétt 5 pensöt koll llzet,ni.

Talílkozá§om s mormotával
KOre roía8el óta k*po^czkodunk már fölísló a Donnaru,

hnclr rnrrrntóii. Meles lrl}iunt ng,p yan, do ugynnosnk Jól orlk
a nlelgg kobát, amlkor útunk hvlnaomlÉgokon vsuot át,
Mós rt,ost is több rnéter vagte8 hótörnc§ zárjo 0l a pttak
mlldrél, rnlta és bonno lul,Blína& 8yökgrEstill kicgattrt
lony{tqzálnk óc §allynk töm6$e, néha r hó to alíg ,lAsztk kt
alóia, net rnlnd a lavina törte le, 4 pntnk potli8 rn#lyon a
hó alnl,t vójt, bnrlnn8on ro}tcn koreg,ztül.

Ahoí{y 
-emolkodlink, minth* g cnrtü§Ok l* toltlnk nó.

ltónok, XÓrirstOrttt e göt$tkók égbo ós a rg,§},,tl$ó fchór fsl"
hők ínl,ó hóíOltokkel tarkitoti öm§ cr*rtr,*ok emellk n ígJü-
knl,. Mlnctlg Jobben lditúrul a kllátón, tnlndi6 nugyobb a
kép. lllhrrgyjttk a lg8utolsó teJgazdanágoktt (^lm) lr,
rnií egypzerre esak rttkulnt kezd a íonyő, n,óhóny me8.
tópúzoií, clc.qpnevégzedett ía jolzl t hetórt ós megkeztl6dlk

§ztkló* httgyoldal, nngy kövek közt köyotjük pz tlt-
Jelzóíit, olyun az sgÉüz tertilflt, ntinllta írgy hánytúk volnn
üxsze az o5ész, több száz tnétor lresszír lejtőt.

Hirtalon óleg íütty, ,odapillantunk, ,nent mos*zr: előt-
iünk 60-{'0 cm, hosczú, a.lacsony, barnabunrlÁg állatot
lóiuttk, a tó meaxr*lótó ór* fényképozőgóp toloottloktivJe
tlrrlg köaolebb hozr.a. De mlnrlez r:*ak e$y pillannt, a kin
öreg íürgén rzedegeti o lribát, ltogy mlnél olőhb eltílni{,k
gzglnü,nk elől, a vérlelmet ed/r sztklák mögé,

* Ez a mormtrtp * ,rnondju Polcsl há'í "* fize.oncsónk
volt, ho§y llyen köaolról slkorillt meglótnunk, mert nngyott
fólénk íószó$.* Vólluirk telán egy kinglt, hóth* lótunk mór töb"
bet, [g,t *.Azt gondoltann u§y&hl§, nhol o8y varr, lona,ott
több lg.

r"* Aa{ ugya.n várhatod * ínloli Polcnl JrÁ', *^nem hnl-
loitgd a íüttyöt? §zsr§tnák .} na,p§n játsznni & mormotÁk,
do közbon íolyton íor§nüJök n, fnjflkct, nzemtlheí, nom
látnok-o v*leml gyanrlo olp,mot klizelodnl. I{a azután valn.
melylkük ónaroveszl n,z ontbert, ólosat lütlyont én nkknr
o3y plllanat olatt, mintht n föltl nyolto vtllna el ókat, el.
tünnok; rnlneleníoló bítvólrolyekot kdnzl[onck mnguknnk n
szl,klÁk alatt. ott azutAtr boül,&l üth$tj{ik n, nyomt*aú.

*- Telón més 6rt ln áltitana,k, o,nrilyon óvgtotttlk *.

lo§yuem nreg tÉíúsan,
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- ilirtrofonyő óa törpeá8er blrodalrna. fiz rmár az lgnzl

haynnl ytrÁgok vldóke. a térdlg órö sozdasíüvű la§elók
lrelyót elíoglalJn az ófonyabozót, a havasl 1óz*ra. rötót,
iozárrnztn rnmbag vtrásatl a §ahtlnn* kók tölos,órei. Á
rnó|yrrrMggkimn 

-mggcyfili hó móg mlndlg nagy íolüokban
íek*zik, hlrlgB, krí.rtályoe viz íolylk llalölük, mellottük a
toldarre,llu hnlvónylila. rojton picl harangocnkól örvendoz.
nek n l,íizll trnmütó*ntlk.

róznmzln Inmpá§
rrrólyotlónolcbon me

a

nek e lüző lrawüiónntlk
Mtlrlnrrm fuOü m,étor me8ngan kelílnk Át B Bgrlneon,

lrogy. o" trl§rrik oldnlon úlrn leereszkodjttnk a törpgíenyő, vonnláis.
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HltnlÁllnd. §pt\tr. ktltnolytrn igy vntr. Ncm nlég, hopy
tnintl nH$yott óy*tos*n íl8yolttnk küritl mór l,vór n,lntü tn,
€r.zol Ilenr cl'ó§xuon§k rtl0s, llEn$In ggyiktlk őf{ áll *ztlntl.,
}togy tírt,rurit ílgyclmorüogxo & y§§esd€lslílre,"--.- Na Crl níit o*inálnpk tótan szeg$nyok, tnikor két,
hórrntr tttótor vuxlrrg hótukrrró lrorltJr+ n, tá,tllálókukul szt,l,
gálli íüvet? Abllprt á rottorrottqn lritlo}berr órr-,qrélb*n a §aik"
lók rrlttti kin crrlvg,ik rre gok védolmet ndhnt"n*k.

--, Tólen? Ákkor alu*zrtak. nz év kóthurrntrlró,gzót nl,
vórirral töltik, Vnlrxógos palotrtkat kÉxzlhlnok trrrr.guknnk n
fitorrnotB-elralÉrlok: több mótrtrr ltosrqar't íolyosók Ytl?|glDg}
tde lpl valósrtgon' kőmúvelmunkóvnl kifalnzrxl, íolyonókl
olynn 'szfik a lrejárol,uk, ho8y csuk ók lutlnnk vnlnhrrgy
.beiurukodni odn; Xtnotniik fiivcl l,r+, lrrl8y ió íekvás gssók
ltotuto, Mikor ,rrrflr őn§zol }üdg§ v&ü, & mormo{ák ca*k ú§y
rlaFrtrlozttrrk É sok z§irlól, tigy me§ vgnnak ltlzva, nkkor
szópen lnmíurattsk otluikttu, vagy lta úgy tet*zlk, lakopz..
túlynikbn, ulnlrosnn ellorlnHzollAia n helárgtol kővol, fűvel,
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l,yuklról kllrúvrl §loírüol$ (Kwtqtgílaltr.) ,, : i

lrrríy tnóía rr h,itlcg lova8ő srl Jutira,§sott he; nkkot, a,után i/

to' 'ólsznt<ht kiváirlrrr,k ogyrrrfuinek ós leíokszenok, lto#Y
irvotó lttjntrllilc egyfrrtyiÁ[rnn rrludjannk, Álvórr közben
nihtrlell ótttrriüriiiiÓ*Utr rl logklrebbro crökkon, olylttok,
nrinl,1t* tlrlln irr élnónak, Mlkor arutón meglön a rn*log
lrtr'í, i,gr.rnryírnn leíogyvn slötúpá§ukodnak, lűíy egyon*Ir
vrrlRlnll, ói t{tll lukíwirkból, ambly aránylaía alafisonyabbqn
vntt. ntectttt íslköltöz,nok n nyar*lólkba.'-* Piisze, ttÁlunk tnort Írent lolrot nrortnotát lótnl,
nlncrenok llyetr lnuí{as treByclnk?* Mon{ 

-rtitrcstltiok, Á Kánlírtrlkltun ntlndgníeló lehgt
votük tnlálkozni, hlszan nokkál szabb ós magaelbb ho"
cyclnk voltnk, 

'mltrt 
ezek, alrol rrroct 

'árunlr, 
de nem

ÜÖosültük mog olós8ó h&vtl;uinkat, amlg mo$voltalt. nrort
,uedla ot vartttak zúrva előtüttlg' Íjlr<lndolkozva megyttnk továblr, rnlntho ,már nam lr
n Nledóre T'nucrrl nrttlcrlal közt ttalaflnánk, ttnrton otthott,
;e Üti }rfr'vü§alnk tet.rjón 

nr e sapatly Csaba,

KÖNYVBARÁTOK
KI§ KÖNYV§I
§orozatáb.n lcgÚlabben mad.ltntak:

§u ÉNTlvÁxvl J§NŐ:
A KőBá,I,TÁ§ §MB§R

A ;é3korrzak vadálzalnak páratlanul 11.

3almal élete"

TAnaÁs l§TvÁNl
§Z§BÁDKAI DIÁK§K

ll. kled&,
A magsrállt terület metyer lfJrt*ágának

csupa könny.mosoly küzdclme.

T A H Á § l § r v Á N:
cITRoMGÁnp§
A rz.badkel dlákok rlkkancr3árdá|ának

ú|abb vlrzontaglágrl.

§ § M F A Y M A R G l Tl
A rÉtHoLD ÁRI,íy€rÁnnN

Rákóczl Györ6y Erdélyénok ttínar, dlctó*
ré3gsl tclt története.

o n B Á N D É 7 § ő,§u ÉN FötD§M
A, élrtcrór, cscrk{rzcr:mékcn novclő.

dött mal lf|útág pempár r*gánye.

Az cgyrr *ötttglc ára dílzos rg{*rvárzon.
.,,. ., kötórbcn .. .. 3"80 P
" Krphatók mlnden könyvkereskgdésben

Klr. í,le37. ryy...Iitilylmdenál, Budapert,
Vlll, Muzrum krt 6. {Crckkrzám: 37..t73}
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Feluirradt a szép mátcitts:
Á ründéri hajnal
A szabadsúg hős-szelleme
A szívünhben szárnyal,

Csengő dalunh aígan szálljott-
Magasan az égig,
SzéP hazánhnah térségeitt
Szenlelt vetés érih.

.I(iscserlcésgelr m.útcrucrr
Eluetettiik már a magját
Dicsőségneh, |énynek,
Bő termós uár mireúnh
S győzedelmei áneh.

Derék magyar,'hű' if júság
Kardot övez m,aid.an,
aisszaaí.aja szent hazájót
Minrl.enáron, bátran,

Lesz még nálunk boldog ünneP:
Uj március éled,
H ősök lesziink mindannyian,
Lesz itt magyar éIet.

Acélozzuh ifjú karunh,
Rajta testtér, rajta!
Legelső le.sz a uilúgorl
A hős magyar fajta! Azáry tr)mll

Vulahcrl Ine§sze] rrrrgy rrrdő
w,éIén, rlzüstvizír 1rlrtak mcl-
lel,t, rozoga kis lráz,ikóllan
élt ir szegény tnrllrrár cs.a}á-
drrstól. }lét sycrtrruke volt a
szegóny molrrírrnak. A 1e6-
irlősatrbet prrtinek lrIvtátt.
'1 ízóves is rrlig volt rrr,ég a
Pött(jn kis }'eti. de már ilten
,sok örörrret szerzctt ólrl tó.
lpn szüleinek, §{idenki sztl.
rot,te, *ki isrnertt.

!]gész napon át duruz*olt,
* kis vizirylalotn ,és szrrrgal-
masan őrölto a búzaszemtl-
kct.

Szúkösen élrlegélt a sze-
g;órry molrrárcsalád. §okszol:
alig vo}t nrit errrriök, még.
sem panaszkorltak so}rasetn.
Bizlak a jri lstertberr, lrki
nem hagyja el n szolrvedő
tnrbert.

Minden reg§el, thogy rr

nop kibukkant a lregyek fc"
lett, sictve kclt fel ü §ze.
gény rnolnár, hcrgy munká-
hoz lássotr. I,Ianem cgyik
reggel rlagv csotlárir ébrerlt.
UraIntia! .illt a malotn ke-
reko!... És a petnk e8Ószen
liiapatlt az ójjel... §zogérry
nrolnár sirni kez<lett,* li)rles lsttnern! Mióft
ha.gytad kiapatirri a pata.
tot? * sri}rirjtozta, r.* Ncn}
tudok tiibbé őrölni... Etldie
is szűkö-qcn éldegé,ltünk, rle
mosl már igazán ólrerl h*l-
lral az egász családom,

Nemsokára lelébredtek a
gy€rekek is ós együtt .sírdo-
gáltak az apjukkal ltoserve"
xln. Végre meggzólalt Peti:..- Édesapám ... Egyslzer
egy kis móku§ azt lnegélto
nokem, hogy enrrek a pa.
taknak a fot,rásáná}, túl $
hryycken, tgy tiinrlér lakik:
a pntak tünrlére. tllmegyek
étl, |tozzá és megk/rrern a. jri

l

Peúí elírrrllil...
ttindéri, hogv öntsöt,r ú jla
vizei a patakha, ntert külötr-
ben óhen lralunk.* Ne mettj, kisfitrrn
sz(llt az Órlesonya. * au er-
dóben sok a varlrtrlltt. sz,ót-
téprrek ritközben.

*- §zeletnek engem az ál"
}atok, .édesallyám --. íelelte
büszkén Peti, -_ hiszen én
e§yet §em bÉrrtottarn élc,
tembett, hanettt irrkriblr segi.

tettem nekik. Nliért brtttta-
nána.h akkor enge,ml

Nyahába krrnytrri{ottc kis
tariszrryá.ját, kö§róílt, az-
utlrrt elitrrlul1. Nekivágott a
sűrii,erclónek. Yissza_vissza-
rrt!zett még egynéhányszor,
de a sötrét erclő csakhnmar
eltakarla szemei elól a ked.
ves kis rnalrrrot.

Amint rnertt, ment. . .

nrinrlig beljebb az trrdóbe,

söt,éto(lctt iittt. rla rlagyorrl
Fltrgrir tltarlarltk rclrbtlntek
fel tlőttc.

C,sak rt kis pir<rs-
sztlrnyit rrrarlárkával talírl,
kozuék gondolta rnagír.
ba,lr, *- az bjztosirn scgil,só.
gomfe lt+tltte, lriszorr a t,íl-
len sok,qzor .czórl am llek i
kcnderrnagot az irlrlirkurtk
pá,rká,nyára,.

Na§y íekete pillafigók
riipkötlteh köfiilaitte. Peti
először cxtk c-sotllilta ezektll
g furt:sa pilléket, tle a,zutá,lt
f,élni is keztltltt. ,\z eldtik új-
szirkai őrszenrei: a }luglyok
is nregszti'laltak kósőlrb, Hu-
htr... }ru-hlr.,, I.irrrltott rró.
zeít körul, tlc a sötól}rc,rt
rnrir cg1, lépósnyire scm lir-
tol]t. Szt,retett volttrr nrost
rn,ár vissza forrlttltti. tltl c,/,
gvrivaslrg lttl. voln:r! Leiill.
lr:i,t eg§ lrag1, |n tövébc óx
goncloIkodott.

--, Nlitévő }egyek lrrost? - -
Aludnom kellene sg}- ki"
tlsit,. .

Irelmírszrltt r:gy f ri,ra és
egy villarr,lkit ritr4ott }trr,Itra.
rosa,rl e] i.s irlurlt. Folyton rr

tiin<lért látta álmátlrrrl. }laj-
nal felíl felóbrcrlt, virllr-mrrrt
mász,tlt,t le n, fár(ll és sirttetí,
tovlrbb. N{egint ellelt egy
rrrrp, azután lltsgil}l, eí{}* . . .
Htrgyeken. riilgypken ke-
re,gztül rtrctrllrrgélt Peti, }rogy
rnrrgta|ál jrr s ;lirlak ttincló-
t,ót.

Sokszrlr riltcs r,olt }tí.tlgólry
llagy()n. 1)rr }riállrr, lterlt vo}t
rtrit trtrttit. Az rrtolsó t,rlggtll
rtttlgotl,rl rrttrlsri pogtitsrijírt
is, rrnlit lrlrz,ulrri| lrozoi,l.

Vóí{rc lrzulírli rr ntlgyctlik
rta,ptrn el,ót,trl t:rilját. ,\z ertlő
,rrrólytirt nagy sziklrit trtlrilt:
itt. voll ;r, Ila{.ilk fcll,r,ír,sir, l)t,
a tiintlí,rt ncrrt látta scltol.

W "+4ta
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Hol ls kgrossg? Fglkutgttu
az egÉsz környéket.

- Tündérkel.,. Tündér.
kel... Hol vagy? -ktáltoEtg.Csak rz erdó visszlrung.
,ott. 8tutón me§int mélysé.
ger caend l€tt, Kétségb€s,gstt
szeíény P6tt. L€ült a §rlkle
tövébe és sirt, sirt ke§€rY§§€n._ Hol a tündérk€? * tü.nódött. Kl sosii mont
na$- baJomban? §zo8óny
édesanyám talán nem ln lát
,rnár tóbbé! Bórcgak gl §o
indultam rolnal. ,.

zoko3otl kegerve§slr.
És ekkor mo8rezzont Bz

e§yik bokor rn€lletüo, Altg
bltt a stemének. amlkor lát.
ta, hogy ez egyik á8on a
ltfu pirotndrnuú rn.aildt lún.
tárotl,* KeU íel Petl, ne }ógy
*yóya! tíajd soritek ón ne.
lr§rll "- énekolto vidámon.,-, Te kis madór * szólt
gz.,omorúen Peti, * hogy*n
segithetnél to ánnokom1

- Csak bízd rám magrrll
"*" mondta a rileflár. * Hall.
g,ass rám! Móssz fel &rrg e
mBg8§ íár8, emelyikro moct
átrepülök. _ Az egylk ágon
vsn 6gy fészek. a íégzekben
pedig három tojást t&lál§z.
Az clgőt üitd fgl 8 nag},
sziklAn * jól flsyelj mi töi-
tóntk.

Pgti ítcy tett, ahogy a
rnadórka mondts, Amtnt
íeltörto az' elsó torást, hát
ceodák csodáJa. , , 

'e szlkla
,rrnesmozdult és gurult a pa.
talr gráraz rnedréLren tefölé,'Nyomábarr kibuggyant spetak vieo irr ós útnak ln.
<lult a malom íetról A kö
vgikeaő nllla.natban 8 vízre

szállt a plroegzÁrnyú nlg,
dór á9 all8 érlntotte szór,
nyalvtl 8 -vlz€t, gyöItyörü.
séges aranylroJít türrdórré
váltózott át.

-* É]dos t6pgrnl§m! ** á.l.
mélkodott pétl,

Én voltam a plrm.
sárnyú madár szólt
mogt 8 tündór. *. Csalr egy
rffl*z szellem átkoaotl Gl,
akl minden forió.§t cl . ak*l
apaszteni. Hzt a patakot lg
ó epesztottn t,l, amikor a
na8y gziklát a forrá,xra gör.
díteitg, Eg arldig kellctt el.
átkozva lonnom ntaddr ki'.,pében, umft ogy bdúor fl{t
íel nem oldozott és meg
nem márthaitü.ín toll&im&t
az {rjra csolng{r pnta\ vizó.
ben. Ez a fl{t io voltál, Petil
Bótor vagy, kiAlltál mindon
|óradtságot óx ortgem me6.
szabadítottál uz ótoktól.
Ezért én nre$sggitelek té.
ged. Törd fol n rnrlsodik to.
jást,

Peti tügtétrt, telje§jl€tte a
lí.lndér pnrirnt:xó,t,

A toiásból §yöttyörú,
gyémánlog ruhn esett ki.

Mogt pectig Peti
mgndta a tttndér, *- öltürr
íel gyorsnn u ttindérruhába
és ülj rá &rr& &ft ezüstlevól-
re, a.mll ón l lr&bokrg bo.
csótok {g a J:atnk nrajd ba.
zavisa tége,d, Otíhon pedig
majd törd fel a }rarmadlk
torált, D. crj&k ntthonl

Peti rnóg meg sern r}tö
szönbotio * tündér jóségát,
már ol l§ tünt.

Volt ngsy öröln otthon,
amlkor lmzÁllott 9l ezüst
lavétról. }lát mó8, amllrot a
harmadlk tojást is íoltör.

ték. Cgak ú§y ómlótt a ki§
lojósból e r€nseteg erany.pónz... Most Iná,r ürörnl.
öen sírt e szegény molnó,r
ós büszkón ölelts rnagához
bátor ffaoskáJát,

Á sok pón*on vettsk itj,
rulrát, rij cipőt, rn*g nrúg
arrg i.q jutott,, ltogy frj nur.
lomkerak*1 tete*gentrli n r,é,
gi holyó,ltc"

lgen sok csokoládé és kakaó
van forgalomban, §rek közOtt

is azonban

M§lNL §YuLA
clokoládé- és kakaógyáránalt

készílményei
minőségáruk

(Irn.t l t kb.r,

l



* Hú, de hitleg van ebben a jégveremben - szólt Lombik,

az ifjú ncves fizitus.

- Hát ami azt illeti, a fülemen korcsolyázni lehetne. any-

nyira bcfagyott - kontrázott hü szobatársa, Derelye, miközben

bánatosan rágcsált egy félmóteres cserkészkolbászt, Búj be az

ágyadba, pajtás, különben mindkettónket a túzhelyen kell reg,

gcl majrl felmelegíteni"

A biztatást tett követte és a két diák villanyt leoltva csak-

hanrar az ágyban elmélkedett a tél kegyetlen hidege felett.

- Szenet kéne venni - indítványozta Derclye csámcsogva,

- De miból? * sóhajtotta Lombik.

- Látod komám. az lenne a tökéletes fettaláló. aki a nyári

nap melegét télire el tudnir raktározni.

- Az bizony jó lenne! Zsákba kéne gyüjteni a mele6et,

mint a krumplit, aztán télen csak kinyitnánk a zsák száj/rt ér

melcgcdhetnénk mellette.

- Tudod, hogy azt nem is olyan nehéz elképzelni.

- Mit? A zsákot?
.- Csudát! Valami olyan szerlrezetet, amely magába *zlvja

a nap melegét, hónapokig megórzi és aztán szükség szerint ki-

árasztja.
Lombik jobbkezével mcgvakarta a balfülét, majd trlyat ütött

a homlokára, hogy fájdalmasan felszisszcnt.

- Megvan! - kiáltotta diadalmasan. - Naprakandal lelz

a neve!

- Ne vicceljt

- Á naprakandal ösrzegyüjti a nap melegét és megörzi.

Derelye csak bámuldozott a sötétbcn.

- Nézd, ,,Dercsi", mindjárt megmagyarázom, csak fclgyuj-
tom a villanyt, világosság mellett jobban megéfted.

A villany felkattant,

- Meglásd nagy cmbcr lcsz belólcm - folytatta Lombih.

- Találmányomat aranybetúkkel fogják belrni al embcriróg

kultúrtöfténctób€.
* Halljuk a jövó század csodáját - mondta Derclye.
* Tchát! - Most Lombik nagyot nyelt. aztán izgatottan foly-

tatta. - Nyáron bizonyoc eszközökkel, készülékekkcl a Dap

melegét iisszegyüjtjiik. Montljuk vizet forralunk tükrök segítsé-
gével. vagy nagymennyiségü fémszálakat, fémlemczektt szorítunk
össze kis íclületcn és azt hevítjük ftl. Ezt móg nem látom tisz-

tán. Min<lencsetre itt kisérletre lesz szüksóg. §zóval valamiképpcn
ósszegyiijtjük a meleget. Azután az összcgyüjtött meleget elrak-
tározzuk télire. Turlod te mi az a terrnosz- Deretyc?

- Hogyne. Amiböl ha iszik az ember, a kávó a külsó és

bclsó lal kiizül mind a nyakába íolyik.

-- §zrlval tanulmányozni fogorn a termoszt, hogy azt hatvá-

nyozott mértékben alkalmazhassam találmányomnál. továbbá a

syüjtólencpür íitikai törvényszerűségét és a központi fütésrend-

szert, Á meléget a nap adja majd, füst, korom nem lesa. A vona-

tok, hajók min<l naprakandallal fűtenck, A gyárak kazánajtajai
öriikre becsapódnak. Technikai forradalmal íog okozni találmá-
nyom. Laboratóriumot fogok felállítani. Te leszel Dcrelye a tit-
három óriási fizetéssel. Nagy ember leszek, Derelye. Árckópen
a lapok elsó oldalán fog megjelenni. Mit szólsz mindezekhcz.

Derelye ? !

Derelye lejc, rnint cgy hervadt napraforgó, mellére hullott.
Á k{.rrlósrc nagyot horkant és kczóh6l a móg meg nem rágott

cserkószkolbász az ágy mcllett bóbiskoló papucsára pottyant,

'lHa láttok múzeumokban, kónyvtáraktran fgy lázasszerrrú,

nyuíga iíjút, amint hatalmas könyveket lapoz ós sebcsen jcgy**-

get, az l,ombik, a fizikus!
Vi*zont, ha hentcsiizlet tlótt láttok kihízott ruhában, apró

gömböc cmberkilt sóvár szemmel ácsorogni, százat tehettek cgy

ellen, }rogy az rneg T)erelyc!
Temáa Leior

Mcglárd. rragy omber lecz bclólom. . .

A Magyrr Cnerkégzgzovctrég Hlvatalor Lapra. Elótlzctésl áru ew óvro 2 pcníó 80 ílllór, _Amoly o§yózerro.klllrlendő, b9, Ii4v_t1 .t_zám_áru }8 Í1116r.

!{[s§Z

s?l§§J/ rth
30



XCIo*u"*a*-tb
TíLemér bógtc }ön hazt az lskolá.

ból.

- lllért sírsz ? -- kérdl tőle az
út*r Balambér.

TILmér: A tnnfuí írr tölem kér-
dcar mcg, hogy bol varrrrak az Alpok
és ir nem tudtem megmondanl.

B*rmbér: f'!§ kell neked l llá§-
lior jrrll*n icrycza nteg, ha eltesz,cl
ldrrit.

Aggodalom
Oroos (egg igen souáng beleghez):

Most pedig rakion a mellére hórom
muskirtapaszt, a hdlúra meg ötöí.

Beteg (|éIénken)., Nem lesz, kétem,
sok q.z a mustdí erre a kepés httsra ?

Torrraórfui
Tornaí.anár: Áil; egyenesen, Batam-

bór l Hadd lássa az osztály, mllyen
görbe vagy.

Buta kérdós, buta íelelet

Pata Péler: Mit gondolsz, miért
némák a halak ?

Kerge Fcrke: Próbálj víz alatt be-
szélni, majd megtudod,

Túrlsteszállóban
Turista (mielőtt le|ekütlne, a szállo-

dáshoz) : Azlún fullnap öl órakor keltsen
íel.

SzúIladús: Kérem, nagaon sz.Iuescn.
Tessék csak csengetni,

Kör{llbelül . . .

Csuzll Pnllr Mlt bencegsz l ? ilzt
hlszed, ltrryy töhDet tudsz, mlnt ón ?

Fészek l'erl : llo t0bbot án.
Csuzll: Ne monrl. nert ollrlszem.

Hlszen te esak körlllbelüt lórtál lp
kolába.

Fészek : Hogy-lrog1 k0rlllbelül.
Gluzlt : lfót osok kllrül, do belül

nenl.

Molylk szűkebb ?

Tomi: Anynkám, hogy lehet az,
hogy a nadrágotn szilkebb, ntint a
bóröm ?

Mama (ntuilue)., Az lebetotlen, te
kls csacsi.

Tomi: I)e igcn, mcrl a nadrágom_
ban nem tutlok lehajolnl, a bőrtlmben
meg lc tu<lok.

4ur,a

í
!

'%:

W,§ Á

qi!,,
|ftiÍ /'

W"

(r/üi

f.fi

F]gy kisfiú visszaviszi a gallér-
tlsztltóba érlesapja galIérjait,

Kis|ití ., Yisszaküldte papám a gal-
lérokal és azt üzeni, hogy piszkosak
maradtak. Küliinberr ó is bc fog jönni
és szétveri az egész ilzlctet.

,Gallérlisztlló l l lányas gallórt is vi-
sel édosapárl ?

I{ ts| l tt., Harntilrt:hatost.
Gallérliszttló., Monrt rneg neki, htlg1,

öhet.

í-{-<-a.,

Ki§ íiú nagy nadrágba-n

Eg1, kistermetű diák elsó hossz(r-
nadrágos ruháját próbálja a szabónál.

- - \ag_r,szerű t Mintha éppen önre
szabtá} volna a nadrágot - dícséri
művét a mester.

Á diák iilegeti magát a tükör elótt,
aztán bizonytalan halgon rebegi.

Igen, igen, csak mintha egy
kicsit vágná a nyakam_

Érettségl banketien Csigolya lee|t
egy húsztllléres1.

Mielőtt távozna. íg1, szól előkelőerr
a plneérhez l

** Kórem, íőúr. ez asáal aló sulrrltesy húszllllére§cm. Ha mcgtalá[a,
ailla vlssza nelicm bolnap. lla nem
tnlália me$ - - magáé lehet.

Sl, ( ,]

+,"ri

A takarókos...
Ilrrta Bóla egylk gyuíát a máslk

után gyuitja meg 6s közben n íöldön.
koresgéI.

- Mlt kcresel, Bóla -- kérdl mn-
máiu.

Buta Béla: Egy szál gyufát e|tettom
le a földre, aá szoreirrém mogtalóhl.

Megvosztegotós kísórlete
Bíró (zordonan) : Azonkívúl uá-

dolom magát hatóságí közeg megueszte-
geléséuel is !

Yúdlott (szepegue) : Erről |ogalmam
síncs kérem,.Bító : Nincs ? ? ? És kí akatt kot-
bdszt a<lni a kutgának ?

Táborban
Pararresnok rlr : No, íiúk, hogy

fuük a tea ?
Egy hang: A tea kttünő, esak a

viznek varr valnml ba|a.

Az igazt barátság
Mari és FéIit cstlzliznak egg kqrórft

lűzöll |azekat, közben Maxí belövi
Félixék ablakdt. Persze, |utdsnak ered,
Félix papa meg utdna.

tr'éIir (Mari ulún): Maxi, Mari,
szalad,j a pocsolgún keresztül, a papd-
nak,papucs Dan a. lúbún.

Takarókos
Mama., Miért égetsz két gyertyát,

Gcdeon ? Nem tudsz spórolni ?
Gcdeon., I1z nem két gyertya. Ez

€gy gyertya, csak kétfelé vágíam.

.lltrrtgrrsz.om rád

Az őrmestet meghatagudott a cigdng
trombitúsra és lecsukalla. Mikor c
delíkuens kikerült a d,utgibóI, lalá'ka-
zott ar őrmeslerrel, kinek nem liszlelgelt.

--- Hei, ebadta trombitása * ordll
rú az őrmester, *- nem tud.sz tíszle-
Iegni ?

Tud,ok, kengergem udlaszol
a dtldé, -, csak azt hitlem, haragban.
vagyunk.

2

Nyom.tott Tolnal Nyomdel MOintózot űr Kledóvlllllrt R..T. tldrprrt, mólynyomó körforyó3úpcln
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Áttekintő táblázat rzabályor ccerkórzruházatról

rAtKÁ§KOLYltK IJJJA§ t -4, llu&dzaíí §zabdlpzat előlrá*a azerlnl, köaépoa§ldg BöléköId
|éIlg klgombolható mellel, kthaltott gallérral, etőa, latlós mtnőeág l .... l...... P

üc

Crorkórzkolnp, angol |orma, bőrsztt|al h uihat-

XrlrpJolvóny, arangsztnfr, úrgarézúI, d,upla
tauel .. . .. P ._.10
Árvalúnyha|eaokor ...... P.*.0,|
Árvolányhalbo glúr Karakán-^rniunoh§n.-r,

Vtláglábor mtníségben .... P *.tú
ItnrkorkölyüL tupku, zdld mcllonból, sdtga
nlnórzallal, Rarakón-mlnőslqbcn ,. P 1.60

Apródrapka, khakt szöuetbőI, kék hínuetl
suírlrsal, tollal, I{atakdn-mtnőslgben P 1.60
Vtlúg|dbot mitúségbcn . ... P l.tO

Nyokkondfi Vlldglábot uédlcgud, három-
szöglelü, röId, kék, barna, uagy E.ürke 

Ért::ía
Küa,kán uéd.leguf,, négpszögletes, zöld, kék,
barna aagg úüike srlnben .,..... P t.lO
Nylktendögyfit0., Vílágtdbor minőcégben, |o-

Ií,arakdn mltúlégben ..... J) *.06
IloÉkczll, ftItomos ccattal, előlráaoe, Légy
rkcn lelliúsú brcnz acattal, Vllágtdbor /íl.lrú,
ségbei , .... ...'... p 2.s0
Karaküt müúségben ....i.. ..,,, P 8.70

Crcrk6rarlp, tlupla hawú P *.§0

§lpzclnór, d6lrás szerlnll batna szlnben
P -.88

f,ungórla lelvóny, hfuomazöglelű,, hlmzctl,

§zöyött azÁm, lngre, danbia.. . .. . P -.8O
fuóm rzdm, dupla tüucl, kalapra, dambon-
ként,., ... l'*.08
Évvlrágl egu éu?t lelző, néguíéle kluitelben,
Eománcog íém, pogztó aláléttel .. , , . P -.218 á,et lelrő P -.50
8zövütí ér,v|rúfi egu éucl telú ..,... P -.t8dt éuel ielző ..;..-.-..... :.. P -.21

Ftntlokon ktvül ltophntó móg mlntcnncmü cü6r}ór1 ór o1yennrldzotl lclrzoolól Kór|o nogy Lópor órtogyzókltnlrct.


