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fvtau r nserk$§L ulrasü il }lln$yar $sgrftúsil!
640 oldal, l000 kép és rajz, szóval hatalmas kötet az, amit cserébe kap az olvasó a 2,80 P előfizetési díiért.

Ezidén a ponto§ elöfizetők tellesen ingyen megkapták a Magyar Cserkész l20 oldalas

EZerm*Sler kÖnYVéÍ és a 25 éves macyar cserkészet történetét, e

Magyar Cserkészeí U*iár

Baráíaidat és lsmerőseideí is §E§rvezd be
a Magyar Cserkész előfizeíői ráborába!
Az ajándékok egyrészét tavaly is csak azok kapták me8, kik előíizetésüket idejében beküldtók.

Jövőri ne késsen el senki! Már mijst hírdetjük a jövő szeptemberben kezdődő újelőfizetés lehetöségét.

Fizess elő minél előbb, hogy a szeptémberi számot is késedelem nélkül kapd meg, de az aján-
dékról sem késsél el,

éoi Z.a0 %eú i&rííhe ia haaanhí qa,xna, h4u,réas*rup,aa*iánní*4kaí ka+Á,L,

A gazdag programmból néhány részlet;
Aí isari cse$§:zideilt vilásí* Jneg lpr* P,?$f,|:l1yel1..*rvényjnaeyaráz?ta, melynek közlési
jogát megszereztük.

A kalandokat kedvelőknek csemege lesz a Magyar Cserkész finn
re
melyet így minden olvasónk úgy élvezhet, mintha maga is résztvert

expedicióiának leírása,

azon.

nNaIt{}-NAfi
a kitrjnó szomjcsilla pitó-
nak. egyet]en kulacslrói
sem szatrad lriánl,,rrzni*.

*

Jril tukrozva iiditíj
és egészsílg;*s il l,tl,
tne,l}. kiiitinöst:rt
h osszabl,r trirákníll
}lagy ellcnállírkó_
pességet kiilclsi)nöz"

*
Kizárólagosan honi nye§-
anyagoli}ról g.vártjl a

,W'
{tr.í*

"§

nRANCl{ HaNHfi FIAI nr.
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MAGYAR C§ERKE§Z.
xlx. ÉVFoLYAM, lr_-2o. szÁM

ELóFlzETÉsl D|: E G Ész ÉV R E 2.80 P
EGYES SZÁM ÁRn ZS HLLÉR

§ZERKESZT|;

DR. szTRlLlcH pÁl
1938. ,UN. ls._|ul. l.

HEGJELENlK a gó l-ÉN És ls_ÉN
csrrrszÁpttA: 31.428

'.g,,I,Irz.aní a, tálrorl, .', .

AblahomnáI álltam és néztgtt a íákat,
Egy szíudabbanásra színts zsongás tlmaát"

Á széI meglebegtette hint uz úgahat
S a lelhemben egy éd,es emlék felsztlhadt,

És ekkar éreztem: a, szőaemen baliil
Az elszállt táboroh ernléke hegedüI: t

Mondd,, emléhszel még a bűuös éjszakóra?
Haldíényben ragyogott Hollókőnek utí.ra. , ,

Mór aludt a tábor, csak a. Bélhő íelett
Figyeltek lrliránh kítláncsi. fellegek . . .

Emléhszel a nyírfakereszlre a hegyen.,
És szívedet nem d,obogtatja-e rneg Megyer? . . "

Holdíényben úszó tiikre a Balatonnah, '

Rajta ringott három kicsí halászcsónah . . ,

És },tagymarosnúl a Duna héh,Iő vize,
Még most i,s annyi fénylő csillagot aisz-c? ,, . ,

Az ősi d,icsőségről mesélneh-e még
A Pusztaszeri romok s az ÁrPád emléh? . . ,

Á táboroh ezernyí. színe, aarázsa
Felém a kariát hiuogatón hitárta "..
Gyere, halloű a szíued, hallont, hogy tlabog,
Gyere, uárnak reád a cserkésztáboroh., .

Á leueleh dalt zizegtek hint az úgon..
Egy naPsugaras reggel üzent a tábor ,. ,

|écsai And.or Ferenc 5:j2.

Lesrrolí ráf, ellerrsóEeíf,. " .
Nekem ninos ellenségem,! -_ rnondod és mosolyogsz

llozzá.
De bizorry vannak. A táborozó cserkészre sátrak mö-

gött, fák m€ött, az alkonyat leplébe burkolva, v€igy e
felkelő nap sugar:rin ,.tárrcolva apró, gonosz kis kobold_ok
vigyorognak, parányi kezükben rossz kedvet, unaltnat,
lájdalmat, bajt cipelve; s ha nem vagy elég ügyes. hogy
észrevetld és elkergesd óket, uregke§erítik és elrorrtják a
táborozásodat,

Tedd fel az iguzláió szcmúveget és rrézzürrk úgy a
tábor életóbe.

1. Legjobb barátunk urunk-bátyánk a Nap. Milyerr
kedvesen, szépen szól róla Assziszii Szent .Ferenc a te-
remtmérryekről dalolt liimnuszában! Örömmel köszórrt-
jük, ha korá,n reggel bekacag az ablakori vagy a sátor
ajtaján; ujjongunk, ha tava§szal meghozza a rég várt
meleget ós ragyogást. D9 tra a táborba érkezeít fclrér-

bőrű városi fiú derékig nekivetkőzik és <jrákon át íesziilő
iz;rrrokkal ássa a sátorírrkot, ebédnél már ú5;y érzi, }iogy
furcsán ígszül, a bőre, uisolrnaitlőre íáj minden tttcrztlu-
la,ta, estére aggódó lr,ourlokkal lázat rrr,ór a 1ra,r,ancsntlk ítl,
ó,q a vörösre sütött, íe}lrólyrlgztltt hátii meggorrdtil*t,larl
gyerck hasonfekve nyög napl.lkon ós éjszakákon át, íog-
csikorgatva elmélkerlve irrról, lio51i ,,soli a jó}:ól is rntg_
árt". Biaony, trrunk_bílty:irrk, lr |{ap, hrr, rrreggorrdolatlariu!
tril sokat kérsz cgyseolre tlcióle, íéielnreios ellcn,sÚgtltlció
loilz s elrontjtr, a tlrborod olsíj fel,{:t" Körrnyii fehór ing r,,agv
trikó legyen veled, rrbhan jár,i a tüzö rtiL;rsugllr di*claltrilrs
déli óráiban; kora délelőtt vagy' késő ctéluiér: szoktasrl
bőrödet lassan a na1llroz; ha aztán trtá,r rtap alatt rne5i-
edződ{él, ak}tclr ttyugor]tarr súitethetc"J lrra.gar]*rt irrrliá,nrrs-
.barnára. Ha táb<lr utárl a, firik nagy lrarigorr dicsekodttr:k:
,,IJgy ]eógterrt, }togy napoki5J alig tutlt,anr rn,r,lzdrrltri!" ---

akktlr rrern arra gondttlr,k: ez egy lrős. a,ki nern fét a fírj-



dr,ritrmtó}, hiittctn &zt rrtt]r,ldtiur rria,gnlll1.,atr: rítB3gorrdolili-
lart csacsi, hol nlaraút kócos "fejedból a cserké§z cgész"
ségco bölcse"*égo?

2, Fdldbői lcttünk. töldörr jiirurrk, íóILiiru iór a testurtk.
Igerr, jó baráturrk az édes arryaföltl. l)e lcgnagyotii.1 ellen-
ségütikkó lesz, ha sz.éttrrálva, ,pOT, lLüflLolí ,alakjírbarr a r':i,

pőrrktre, ételünkb€. piirnátrkra telepszik, vagy lra piszhos
lolt alakjóban tesíúnkre kcnődilr, Nem illik bcszélrti rólt,
de lrern figyeltótek meg, lrogy nrilyen solr a trittcsho§ gyrl-
rek a táborbart? Otthon mindig o]yall, nlintlia skatul},átról
vetttik vo]rla ki: arcrin, hoján, rulrájá.rr ódesanyja putra
hczénck simogatirsát viseli, cipője mindig férryes, mitlden
lrotrrrija renrles, tiszta. tis nózzélek meg őt a tábor rregye-
dik"ötöttjk napjáni Irrge, nadrágj& $ayűt.ött, nloc§kos; ci-
pőjén többriapos triorr,éteg, heja gubancosan lóg a szemébe,
,arca, kcze, lábszára rrlo§ds,tlen; körme alatü sötét §ze-
gély" Nyissatok ki a há,tizsákját: tele porral minderr
bentrr: s rnár, az első lrót végén nincs egyetlen ti§zta iseb-
keudőjtl" Nózzótek ült,8 ir csajkáját, poharát: 'gontlozat- 

,

lan, íelúlctesen nlosott. §éeétek meÉj 8 táJrorból llazaórkező
.csapatokat: hány p;yereket, fog ottlron rögtón nagy tek-
nő}re ícktctrri az étiesanyjrr ós súrolr'lireióvel lemosni róluk
a trirbor enrlékeit! Íts ugyarrakkor gorrdoljattlk Old Slrat-
terltilnrlre ós Winnctoura, akik lrónapokig tartti vadnyugati
élet utárr olyatr tiszttltt jti*rnek elő a prairie vagy a na§y
lr*gyck felől, mint}ia lno§i lépnéuek ki a családi otthorr
krrpujárr. És hitlyjétek 8l a, nyugati ircrrlalom mesterének:
lehet táborban is elegárrs és tiszta az emlrcr, csak ne saj- r
rráljon rlaponte reggel ,és este negyedórát önmaga lrigió-
rriá.jírnak szentelni. Tábr.lrban kevesottbct i,örődtök a t€§t-
ápllással, öltözhödéssol, mint otthon, pcdig a józan ész
azt morrtlja, }rogy alrol töbtl a lohetősége annak, }togy be-
piszkítjti magát az ember, ott nagyobb gonddal íöbb idót
áldoz önmagának, mint rendes körülrrrónyck között ,szo-
kott, §crttleman-tábort csirráljatokl

3, Rcrrd a lelke mindennek!, * mclndja ottlron anyu-
},.iril és elrakosgatja {r §zcrte dobált ruháirlat, letórli az
iróaszialt, helyére tcszi a körzőt meg az ezerrnester-
lrit:skát" Ortlo est arrilrla reru§l! - szavalod ós tehetetle-
rriil vet,gőtlöl az cgész tá,borozós alalí egyik legnagyobb
tllerrségednek: Rentletletrsdg úrnirk kartriaiba. Pedig iga-
zil,d van, anrikor szcmrelrányó tekintettel ráninéz€] és azt
rnorrdod: Atya kére nr, solra arrrtyit nem rcndezkedtem,
rnitrt a tábor}ratr, .és nrégis! , . , }Iiszerr éppen az baj, lrogy
allnyia r,endezkedel. 1'óg,g ,tsissza ,rrubld,ig ,lttindatt"t a he,
l,ylre, aho,ta ,.*a'ló és soha rte,lt kell reltdezkedneú., Mérd lri
stopperrel az iclőt, r,agy vógy coruzát a kezetlbe és add

üssae azttkat a rrásodpcrcck€t. t^trr.

pl a lrasznált zsebketrdőt tte l,sai :i _ _ a

z;áktr,a és ü, hátizsákot a szalrriazsa§,iá ],:]*] ]--
ü §zerirryes-zacskób,a, zacskÓt pontosá:_ : :_": !_,- _

zsákba, tiátizsriikba gondos mozdulal:a, i.. ]] ::_ - -

ilrrn kijelölt llelyér"e, sátor lebernl,egel :i,Áj :,]
szaigrrzít,ani § aztán roltanrri a játsz,, :_!, _:

kat a srilyos perctdret, anrelyeket szu:.. -;-; : : ,,, 
. _

tóltr:sz térdelve a sátor előtt, tttig a i,a:l:}l1-1
kiraktál, az együvé LarLozó lrolmikat c:!:"?1,i_-,.. _-:-:
reJ}descn irjra berakod ós igyekszel nir i;:: - r-..
lenrri tllyarrkor, lra sátorvizit jön, vagly Lá:1-.,li"u
fenyeget. NIerrnyivel egyszerribb, olcsóbb es \,:;.-:: ,:
kerül az, d'Ó, n,apktizben száz apró alkalo:rai_ :::*l(€t-ul t Z, llll] tJ,ilpAUZlVE DbaL olrru d|§drvl!j_ _:-* :.d],

nálod azt a töredék pici idót, amell,re _ij ^i<i _,_ ; :l
irogy rninrlerrt pontosan a helyére tégy. m:::'i :-:;,.::a
többször is kénytelerr vágy negy idő+gysege!:r1 : ::_-i"-z-
kedésnek áldozni. Aztán azt is meg kell ra:___:- _ :,:)
a. rcn<lnek stílusa, van, TörüIköző ósszeg_rür1 . .,:á::].i".,a
a szalmazsákra: égbekiáltó r'entletlenségl u{}::-:: : :i,-

rúlköző széperr kiterítve ágy szelén vag1, l.,3a=.: .i t:-

nyörú rend. Takard lc az ágyarlat a pokró(ca_ -l.: --;,,,-

san és rcndes az ágy; lrúzd kissé kaj}ára a tai,:_-. - a:,
egyik oldalon lecsü,ngjön, má§ikon pedig láttt::_1 :]_:-.]Je
a lepedő szélét: kész a rerrdetlenség. Lígl,anaz,:k : ::,i,
gok ugyanazokon a helyeken, de ,észszer(ien és 

=,:=__:,,,-
§atl elhely€zve a r€nd tötvényót trirdetik. íe-:í_ r;:";ll a.

gyűrve rendetlen fiúkról kiáltanak.. Sok tábort i+.ar-,-:n.
íizezer flú sátrát láttanr, de megsúgonr neked: i .;:-á.

kevese,blr volt a rendes kóztük, rniIrt a rendetl;.n \a{},
ellensége a tátrornak a rendetlenség!

Nyitott ,szemmel járj a táborban Ós kutasd íel e i;,r"
kész tóbbi rejtett ellenségét is. Háromról írtanr cs;-.: lÉ.--

rlig a számuk légió, Figyeld meg ós kedvesen. szelitr-t-l
ird le öket nekem. Nem sajrrálnélc egy-kót tízpen§ó:t az
ólesszemú és ügyestollú fiuktól, akik a táborozó cs€ri.w-
fiuk ellenségeit leleplezik ós levélben, cikkben, versben ei-
küldik nekem a tapaszta}ataikat. _4, Magy.ar Cs+rkts:
§zerke§ztő§égébe küldjótek a leveleket, Kosztet atl-ána]r
cínrozve. irgy, hogy szepternber l,ig az utolsók is le-
íussanak. Á. szeptember lÉu-i szárn aztáll hozza majd azch
nóvsorá{, akik sikeresen leleplezték a cserkésztábor fiai-
na,k újabb ós újabb veszedelnres ellenségeit.

l\íert, sok az ellensége a táborozó cserkészIrek! N_vitott
szemmel, nerne§ szívvel, úri lélekkel járjon. liogy kikerüi-
hesse valamennyit.

drX

{Lz cr§iai píWiíl'
Júníus 29-én, az apostoUeiedelmck únnepétl rellqel 9 órakar széles e Imztiban és rnessze. túI a hattirokon meqLill s:d:-

l|:(Irlyi rtilik, uigytizz-alldsbtitt |oráúl Budapesl |dlé és lélkc mélyiből sztíIl égnck az inru, llris/cn, tildtl nleg. úIdd nu,g ől.
a tlíákok embei:éi ! IJgganek6or harangzúgtis hirdeli, hogy nrcgkezdődölt az e"gl|elemí lemplomlsan a |enséges s:(rtarlas:
Serédi Jusztínitin heriegprímds püspöEké -szenteli Tóth Tihamér eggetemi tundrt.

A Központi Papneuelő Intézet úi rektort kap.
Az egjetemi teápltlm szószékéről'úí pup lúűeti az euangéliunrul-
I]í iróíesszor üeszi dt a lelkiptisztorkodtistan katedrditil a pesli erruelemell.4' " ' ' " '\k uonul be a ue§zprémi udr székesegghtízdba, nűgdual uiue 20 kutel utlcilhirIi kungwt. egg urszti!í.s ul Duspa

llrrnl/tÁus közöitségéiek |eIé hailó hódoldt(ít, az egész maguar i|itlstig osztallaft szerelclél is .r,o*-sok cztf ióru tttntell_ |ir|.i,
lelek htíItiitit: ggűmalcs'eít egg'munkis, tercmlő papi életnek. Yan-e ennéI kí,ncsesebb és szabb teher egg leendő székhelyére
beuonul.ó ptispök szdmdra?'Aáikor az olbiai c. piispök Ves:prém íelé indul, ot összes $erlúszzdsalók is mélyert rneghajolnak. TÓllt Tiharnér
tsől tt na1u lsten kequelmc is öhmaaa tehetsége's papi lelkc rsíntill uíItighirű |íú-neurlől és híres szónokot; de eggéniségé-
nrk torűátói közolt"Őu aru á Cscrk|észet is, dmeluiől'a magu mindig-|iulal erciét, löretlcn rug,ahnusscillril, lermészelben lil-
fu*ui-ltittistit, derüs humartíl, csaddlalos ggakorlali érzékétkapttt. q umelgnek.uzllttiry |öIé emelkedue, meslere és gazdugítóia_
lett. Tóth Tihamh, a cselkész, és a mugi{ar cserké.szet, amelg Tóth Tihamértól olgan,sokat kupoít, meleg kézszorilrjssal
állnak szemben egg piltana,tra iúníus ?blén, és köröttük a cserkészzriszlók méIg.en.nteg_hafolnak.

A cserliéizők |ohtisza! sok igaz papi örömet adion neki úi, naggszerű hiuatrisdban az L}t, aki sokak közül
kiurilusztotta őt maganák ! dr. K.

2
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Lobagó röztelú,ng blbor niros fénue
rness.ze felsugdrzík a csiltagoi éfrret
4 tíL! .rec,csen-ro_ppan, pa!1,lin hőuuel ldngol,
C s er k é s zfitih,s zőh e - b aria' h a jf ür t ! eín tdnő ol.'
Nagyszerű ha,ngulat, aiddmiás és móka.
httsogó kacagds, l:is émekszi nóta
oeri |eI az erdöt, heglyeket és Őalgpet,
rüegrerleatet |d.kat, éuszdzados tölauet.
gaeryse b_okrot, airdglombot s mindű kis lttl:et ..,De hirtelen néma c§end lesz:
X.öszöntsüh a, tlrrel,

,lgbogó rözseldng - cserkészftuk tüze, -Köszöntünk m,a Téged!
Let,ele p s zünk leör éd- hallg atni me s é i|ets dpolni, él,eszteni azt Ű niros ldnaol
mely elénk uardzsol erlu 

'boldooabő 
ailaaot .

Px, t 
- 
h ö s z önti ük b enn e í's i ;i;ÚŰk- árő ; ; Ői; á:

Tüzmesédben egg ezredéu történelrne áea ...
Vildgíts,hd,t blboríénnllel a csiüaoos éure,
T emplaiü s zent dhltaí t at hatl g aíunk'm e's é dr e t

S tüzed lobog - némú,n nézenx, *
Yalamikor réges-rágen
őseính is {,gy tekettak:
tdb ortíiznél mele g ed,tek,
sd,trak előtt, heggtetökön . . 

"De hallgu csak! * rnintlta mast í,s
felaíIlanna í,tt i,t, ott ís"
píros fénae egg |atönkön,
lom,boh között, s lent a |öIdön
tnegnyúlnak a §ötét ó,tnaah;
haduísel,ö nomÁd"ősöh
tűze§aérü lóra szdllnak
és adgtatnah d,rkon-bokron.
keresrtül, a róne§dgan,
a turdní pusztatdgon ...
Dobog a föld, míként, szluük,
Benned, l,dngol, az ö hítüh!
És aillrímlik lsten kard.ja,
C tod,as zarpatt űzi-hajti a
Hunor, Magyar * s l.eszúll az é! . ,.
C stl,l,ag oknalt é gí, tltldn
tooaszdguld, Csaba uezér ...
S uíszatér a csatanverö,
orszd,gszerzö büszke Árpdd.. .

., . A legenddt bérces Kú,rpdt
otmdról, íul éiszaki szél . . .
Tlizeil lúngol, és benneil ét
lstüdn kirúly ágaz híte;
Imre herceg tlszta szlae,;
po g ányokkal küzdő' Lds zló ;
keres ztleles harci, zd,s zl,ó ;
Nagu Laios, - a bd,tor harcos ...El Mdtaás - az ígazsagos!
.. . Eunuailí, Rdkócrí. és Totruorí ?dl,
Xlhdctí slk és Nú.dorf ehéradr , ..
Arad, Yilúgos - kuril,c fdlilalorn,
-1tBos tzéthltatis, ítígy rd,g alom ;

,fu.

ÉIet és hal,dl, * §l,örnuű ggötrel,em,
Tegnap elbultás * holnap gyözel,em!
talsgny, Kolozsudr, Naggodiail dc Kascc.
|el,3i,aeh és Erdél,g ettipórt magyarla,
Dobe,rrló szí,kkií, - a Píaae parlia, -

újra dübörög a aérfagyasztŐ: táiiat
Lobogó tűz tebenned. fti!
egy ezredéa rninilen dlmű. . .
Míntha a négy maggar |olgó
Yér- és könnytengerré oólna,
Míntha minilí,g gydszí.nituló
és temetés aolnu"
Mintha minden rlaguar dalban
Idirlalum honalna ...
Tüzetl labog s melegétől
fény srókík a abrmiat sztabe,
s tud,unk hinü: nem örökre
tart a bor.(ts maguar bdnat:
Mert a lángtót uira tdmad
egg btlldogabb jőoő szdzad!
S egy jobb aildg,
egg szebb él,et púr rdnk,
Megaalósul a nagv ruagaar dbránil:
Megremeg a Kdrpdt, zú,g az Ad,ria;
Tatpradll, az orszd,g minden rab fla,;
Kiderül az égbolt, rnegnyllih a hatú,r;
Rabsdgból szabad,ul az ös turulrnad,dr ...
szent tüzed.ben bent loboaion
Isten, haza, vülő, otthoi...
S ha lankadna itiú aérünk,
g te tüzedtól uiraéliiink,
küzdelemtől rrú nem f élünk.,,
T üro s zloplk ént u e z é,r elj e iI
s rnind€n rossztól tlédjed
totdbbra í,s lóngrnes éiidela te cserkésznéped ..,
Lobogó rőzseláng, * kösr.öntünh ma Téged!
Irobog_ a tüz, reccsen-rappan. És nem xigad senki,,

;t,€ximd Ben. Tüze§ arcoí.- Szótalan mindinki.
D alo s tli ltu lcísp acs írta lomb oh kd zött ats zik,.
Tücskak cirpelése zeneszóként hallszik . " "s hamna(I a tüz .. , * izzó parázs, *
De bennünk aVúl csodús uwúzs;
s*feléIed minden, mtruilen, ani rég ratt,
Trind_öklí.h |elettünk a csí,l,tugos nága égbalt! .. ,

S m,ákor a tűz ,tlégsöt roppan,
c s erké s z s xl,uünll ö § s z e ilobb an
és a sűrű sötét éiben
összebulua - kéz a hézbery -ízzi,k sremünh tíszta féngben ,. .
Szellő sem, zil,g, lű setn, rezd,üI,
Yalahol, egy harang esenillil ..,
Mdskar? ... §zenünk ifiu daccat
uillogott, * nxo§t szóttan aihhal,
el,merengünk * és nótatzó sincsen. ..
. . . Az égbőI letekint s masolyog az Iste,nJ
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[egfelsőbb elismerés
}Ia egy mozgalmat élő szervezettrez hasonlíthatunk. akkor elmotrdhatjttk, hogy a magyar

cserkészet férfivé- serdült. Ilrrszonötévesek lettünk és előttünk áll a tercmtő férfikor. Ezen a
negyedszázados születésnapon Kormányzó Urunk legfelsóbb elismerésével, a Signum Laudissal
tüntetett kí tizenltét magyaT cserkészvezetőt. Amikor a munkatárs megkapja a feladatot. hogy
szedje csokorba a kiüüntefteknek az elm{rlt huszonöt esztenrló alatt átélt legkedvesebb, legmara-
dandóbb cserkészélményét, méltán megzavarodhatik afölőtt, milyen is legl,en a sorrend. Fejíádító
töprengós itt nem segít. Mondja meg a véletlen, a sorshrizás.

Miclót,t, a,kitüntetettekhez fordultam volna. felkeres-
teru Papp :\núalt, a Cserkószszöveüség országos §Jnökét,
liogy né}rány részletet tudjak lneg a kitüntetés lörténe-
,téből.

- szalrad.e írni a kitünteüett cserkészvgzetőkről?
&érdeztom rrrindenekelőtt Anti }rácsitól.* Ternuészetesen slabu.tL, hi,szen míndcn egw&'.§ser-
hésr síkere ualafilennllxünk örörue (,s dicsösége. ]'

* Miért hapott ópperr tizenkót vezetö kormányzói
elisorerést?

- A tizenkettes szdm, az eddigí gyukorla,thoz képest
igen nagy szdtm. Az dllamíő i,rú,rúunk érzett különös mÁt-
túnyldsót lóto.n abbatl, hoga .a cserhészet négyedszúzados
m,unkassdgdt ilyen mérüékben honordlta. De netn ielentia szdLm sem,ml,eselre seríL azt^ hoglt a csetkészetben csak
ennyí tezetö talt érdernes a ki,lüntetésre.

- A multban a-cserkészet kitünteiégell€ne§ volt in-
kább. Ha jól tudom, a gödöllői jamboree alkalmából éppen
szórt ,al illetékes tényezök nem is teütek ilyen szempontból
íelsőbb,}relyre előterjesztést.

- Igazail ü&n * tsó.laszolia Anti bácsi, * ile azt
hiuem, mem aétettünh a cserhészet syellems elten, ha
ubust, ü 25 éues hfarduló ulltalmd,ual, engednténvt tettütth
a túrsadal,mí felfogd,snak és felettes kormdnyhatóstígunk
|iggeünét fellúutuh u uógzett munkdrru és annak munkd-
saira, Az d],la,m.hatatom elisrnerése ezesetben .telldt ne,m ís
annyira az egyeseknek, szól, ,rúnt inkabb magdnuk az
eggetemes cterkészetnek. Ezért a kitiintetattek nern is ön-
magukérl, hancut, a csetkészetért kaptd,h és aí,selik az
i/.I,\amf ö elism,erés éneh s zímbólwnót.

- Tizcnketten kaptak kitüntetést. Miért nincsen ,köz-
tük az elnök, hiszen elsősorban ő képviseli a kitüntetett
cserkészetet.* A maggard.zat nagaon egyszerű. A, cserkészetet d,

ti bizabnatokból ma tényleg én héppiselem hifeté: d,e nem
én képoiselem a 2§ éltes mu,,nltút, rlert én az elmatlt
neglledszúzadnak éppen a derehd.n léptcm köré'ah. No meg
azidn éppen a képabelelböI kí.foluólag én aoltam az, akí
elöteriesztéssel, é,ltem. Nem hépzeleil talón, hogv összefért
nol,na, a fel|ogásammal, hogy az előteriesztésben az én
nel)erfu ís elöíorilulion. A köadl,asztdsnak ez a módja ezért
-is alkalrnas annak akihangstllyozd,sd,ra, hogy a kitüntetés-
sel, nem anngira a szernélyek, mint elsősorban maga a
mozgalom és annak 25 éaes telieslhnénue nuert clísmerést.

Ény nmtl
Ez az els6ül kihtlzott cédula s utána sorra a többí.

Tanár, a Cserkészszövetség ügyvezetö elnöke. Bekopog-
tatunli hozzá. Még a szemüvegen keresztiiü is melegen
csillan a tekintete :

még nem aoltak cserkészköngvek ! ) Fgg aserkészlársunk,
Métzner Ti&mpgíaldlta, de ttarc kózbenő is elueszlelte. Szörngű
hangulat ütÍe,l meg a csapatol, úgg érezle magdt mindenkí,
mint az indidn, alci eluesztetle uardzsszeres zacskójót, Sőtétedésig
kerestük * hiába. Másnap iskolanap uolt. Tőbben kimeníek
keresni a csapat aarúzsszerét és amikor oúratlaruil szabaddó
lett a lél délutdnom, én is elinlullam. Kiszdmítottam, hogg
az oda- és uisszatit leuonúsdual huszonóí percem lesz a kere-

, sé§re. Kirohantam és htlsz pcrc alaíl rlégigkulaltam a |ele
lerepeí, eredméngtelenül. Izgatottan másztam |eI a domb-
tetőie, Nolesz sehol ! Nem taldltam, dc helgcüe a mesésen
szép őszí délutárun csoddlatos élméngt kaptam aiúndékul.
A lengugoó nap éppen dttört a |elhőkón es bearangozta a
bronzosra színesedett őszi erdőt. Olg_an szep tnlt. hogg mindent
|eledue, megigézetten bdmullam. Es ekkor hirlelen megeleue-
nedett az égbolt. A |elhőkből órídsi alak emelkedelt ki és kiter-
iesztett karokkal ömagához öIelní látszott g I6tdct. Taldn nem-ís 

láttam, csak éreztem ezl, de mínden porcikámban. fuIeg-
ércztem az Istent, Térdre hullottam. Tudtam, hogg ez életem
legnagaobb piltanata, tudtam, hogg megngildl,ozolt előttem
u-Miidnaciiunk Ura. Imddtam öt és lelkemböl hó<lollam Nekí.
Aztún eltűnt a jelenís s nekem |djdalmasan eszcmbe julott,
hoga iclőm eljdtt, rrcm kutatlrutok touúbb. }Ieg|ordultam, hogg
hazárohanjak. Az .első lépésnél megbollollam. Lcnézek . ..
a ldba]n előtl uolt a keresett kincs. Ott a íüoön, ahol az imént
kerestem és twm leltem. Ekkor megínt imádkozní kezdtem.
Azóla szúmomra élő és személges az Islen, a]tinek oltalmqzó
kezét számlalanszor érertem és twm ereszlellem cI soha. Hót cz
q legnaggobb élményem. És, cserkésztesttérem, én hiszem,
hoqi neked is, s mind"en embernek, életében legalább eggszer
méinuilttlkozik az örökkéualó. Yárd tehdt, |qd meg a kezét
és rw ereszd eI soha ! . . .

Dn. BOn§ICZKY §ÁNDoR
Megleptünk Tóged, rlgy-e Siczky bá' rendórtanácsosi

hivatalodlran ós kifaggattunk legkedvesebb élményed íelól.
Yísszaálmodóan néztél magad elé, aztán elmondtad:

- IIm !? Élménu? Minal
szlp és sok aan ! Haggialak
egú kicsit gondolkodni. Megr
Iíapjótok maid trásban a
Iconaauobbat.-Meig"kaptuk. Tessék, itt
adiuk.' 

-,,7973 
snptember 28-dn

éltem dt. EIőző nap a szépuölggi
,,vdrur*bart', egg elhaggatolt
kőbánadban hadiidtékot iát-
szottunk. A adrat a 9. sz. ORE
csapat uédle és a mí csapalunk,
az i-sz. BRIE támadta. Harc
közhen parancsnoktdrsam Old
Siczka éluesztelte a csapat leg-
íéltettébb, legdrágúbb kíncsét, a
sötélzöld csapalnoteszt, amely
a csapattagok adatail, a csapal
törtérietét, s az összes cserkész,
tudomángokat őrizte. (Ekkor

- 1912 lclén csell meg
velem. Egg hauas, köd,ős délutón
négg cserkészldrsammal kirún-
dullunk a FarkasuöIggbe, a
Berger-villóhoz. Amint haza-
|eIé ballagunk, eggszerre csak
uadlibagdgogds tör rónk a lej-
|ehér ködböl és kótülótlünk, meb
letlüttk hangos szarngsuhogds-
sal eggrcmásra csapód,tak a
|őltlhöz a sűrű ködben irdngl.
téucsztelt, a heggoldalnak repülő
szárnyasak. Az eggík közuelle-
nül előtíem udgódott Ie és pilla-
nalig mozdulatlanul nmradl.
De ennai elég uolt nekem.
Akkor kezdett éIedni, amtkot
mdr boldogan szorítottam ma,
gamhoz. A karomból azíán húlí-
zsdkomba kerüIl és ígg utazott a

Farkasrétí aillamosaégúllomdsíg. Ilt kezdődölt a bonyodalom. íla
a libdt a fuitízsti,lcban haggom,, esetleg g(tgogni kezd, a kalaw ész-
reueszi és irgalmallanul leszúlltt a aillamosról. Pedig én a zstik-
mún!]t haza akartam uínni |elléllenül. Igg hát a kabdtom aIá,mú,ngt'haza akartam uínni |elléllenül. Igy hát a kabdtom aIá,
a méUemre reitetlem. A csőrét két kabóIgomb között kítlugttt
ug!!an, dm én kellő időben ngalton ragadtam, s nem aoll scrnrní
hai. Hazaérkeztüttk szerencsésen. Persw úlközben uzéil a
ktnak-kínidt álltam ki ; folyton azt latolgaltam. ha elengedem
a, ngakdt, gágogni kezd, ha nem engedem, meg|ullatl. }|ulattak
is raitam emíalt odahaza a §zent Imre k<ttlégíumban a |itik
eleget. Eddig a2 c§et! Ilogy míért ez az élméngem a legkcd,-
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üesebb ? Nem tudndm megokolní neke.tl l Érzés dalga az ilgesmí
s ha arra a. időrc gondolok uisszrr, mirulig cz a libaltalaruL iul
eszembe. . . No, ne n€rr€§§. . .

míre leíeküdtünk. Az őrsétlet beosztottam: Mínden íéIórábatt
kdtett búltanunk, küIönbe.ri so&nok nem iulolt uolna cbffil a
mennuei éloezetből. A köuetkező őrség tagiái óttag ötperccnkénl
kiduolák a leiüket a sólornullúson s türelmetlen.ül érdeklődtck,
nem"hetl-e in.Íir útuenni ar Őrséget. Eggébként senki sem aludt
ezeft at, éiszakán. Az intliúnregények iomantikúidt sz4? 1záz.a-.
Iékío átéitük. A ma cserkésze nem tudiq útérezni s elképzclni
eztbz élméngt. A mi FarkasuöIggünk'túvol uolt Builapestlől,
tdaol Euíóiátü, táaol az águúan aluók síldng és méIgcn,
lenízctl embcr|aiíóiútól: elleiüen bele ualt s{lrítae az utd,na
köuctkező lábórók 

-mínden 
izgalma, romantikáia, kétsége . . .

I}n. KAPO§I MoLNÁn FnI(iY§§
'Öt perc két telefónbeszélgeté§ között a Cserkészbolt

igazgatói irodájában. * Keduasem, a lcgmaíü.
dandóbb élnúngem az 1912. éuí
stockholmi olimpüisz. Olt taltil-

.!' kozlam első tzben cscrkészekkel.
-:§ Angol és suéd |itlk uoltak. Tdbo,
: íuk a Sladion közelében dllt és'\ a rendezőségtwk scgédkeztek.
: Naggszerűen uégezték a dolgu-'{ kat. Meglútogattam őket és az
\ anaolok aezltöiétől aidndéku.l
I, *afrtam a ,,Sco|uling !Őr Qo!]§|

- A legnaggabb és leg,
maratlandóbb éIményem d csel-
készet ,,hüskordóat' u elú
sútor alalt eltöllölt éisraka. Ha-
ranasdlrakal hozaltunk Lon-
donibóI és miuttin a Rúkócziá-
num kertjében mérhetellen izga-
lom közben szdmtalarczor |el-
állltottuk és kiprdbáltuk a két
sálral, kíuonullutfr mús|él-
napi táborozdsra a"farkasaölgg i
u.-n- ,,Berger-telep,rd'. A mű-
szakiak htizlúk a szerkocsít,

DR. AJKAY JÓZ§EF

című könguet. Baden-Poulell
lrla. Nekíestem, eloluasíam és
amint hazatértem, Q haíalmas
bengomds izgalnúual meséItetn
el osz/lilgtársaitnnak' a tar-
talmdt. Amínl mondom, elme-

VITÉZ FAnAGÓ EDE
Országos veze[őtiszti munkájában zavarjulr meg.

Magába mélyed és utána csendesen elrnosolyodik.

- Ha uúlaszthatok, akkot
a legmulatsdgosabbql monda-
núm, . . A aaddisznó esetet...
Az első cserkésztdbotunkban
aoltunk, a |eluidékí Ujbdnga
melletti 900 méter magas Ina-
ueczen. Y adregénges, titokzatos
crdővidék aelt körüt bennür*et
és az erdész ránk íjesztett, hogg
az arra|elé |alkákban júró aad-
d.isznók megfuianadj úk, meggszik
a ggerekeket. Elhiltük. Oridsí
tüzel raktunk uédekezésül és az
egész csapat |aguacogua őrkö-
dött. Röuid akarok lenni. Semmí
mds nem történl, csupún cnngi,
hogg a toppan.t múglgdn |öuő
lathonga llgy belesült a kondér-
ba, hogg csdkúngbaltáual kellelt
kiuerni. Még a kutgúk semlud-
ták megcnní...

aizet. Fejest ugrattam bele.
Tán tinnnégg esztend.ős

multatn, amikor 1972 őszén az
ískolatúrsaim erősen htulak a
Regnum.ba azzal, hogy tli, nagg-
szerű |itltdrsaságot alapílunk,
Nagg kalap, nagg bot, aasbog-
rúcs, azlán maid uizsgazunk és
a ngáron maid a Yógra me-
cvünk lutajozní... Bizony, ez
szörnaen csdbttó ualt és gondol-
kodds ttélkül bele|ejeseltem. Igg
ment ez toaűb is. Egg hét
mulua őrsuezető leltem, a uágí

* Igen, mindig tlgg törlént, hogg megmutattdk a nagg
oizet és nekem, már a természet parancsu szeriü is, muszúi
aolt beleugtanom.

vlTÉz Dn. TaME§y GY6z6
A Magyar Cserkész elíndulása, az első angüai út, dániai

Jamboree, és sok más nagy megmozdrrlás. Győzó bátyánk
mintlennek rószese volt. Vrijjon melyik hatotí rá legiobban
élntényként ? A nrintagimnázium tanári szobájáhan tiangzik
eI találgatásunkra a felelet.

nADVÁNYI KÁLilíÁN
Tanár. . A ,,Zászl6nlr.,' szerkesztője. Meghallgatja a
sL bóünt és a másnapi nosta elbozza a visszaenrlékezést:kéÉ§t, bóünt és a másnapi posta elhozza a

Téuedsz ! Uggan ez
mind halalmos élméng aolt, d,e
ncm a legnagyobb. A legna-
ggobb cserkésülméngem s egg-
szersmind a legnaggobb örömöm
akkor ért, amikor az anglíai
Jamboree uldn ngolcszdzötuem
cserkész|iammql hazaérkeztfulk
Bud,apeslre. Itt kaptam q ielen-
tést, hogg a jamboreeuapat
ualamerutgí tagja ép, egészsé-
ges. Szinte hatartalan boldogság
|ogott eI akkor, mert er azt ie-
Ienlette, hogg az elmull ggö-
ngörű angliai napokat eggetlcn
résztaetlő lelkében sem |ogia cl-
homóIgosílani akfu a legese-
kélgebb rcssz érzés ís és lgg a
megérke.zés betelőzése volt annak
a ggőzelmi rlínaftn amit éppen
ennek a |eggclmezett |ülsercgnek
köszöttlwttünk . . .

"{tffirryi*:!1lrliÉ

tutajtdbor ideje alatt segédtiszt
és a köaetkező ngáton, Brcznó-
bdngdn, mdr csapatlisztként
büszkéIked,hettem. Aztún iött abüszkélkeilhettem" Aztún jölt a

húború s a hdborús cserkészszolgdlat érd.ekében össge kellett
|ogni a 3.,s?, Regnum Mafianum vezető nélkül maradt, csap!-
taít. Igy lettem a Regnum |őtísztie, a tisztikar aezetőie pedig
tlgg, hogg a tíszthíáng megszünlelésére kénglelen aoltam tiszti.
iskoltit szeraezni. 7922-bcn pedíg Witz qtga rámkőszöntött.
,rJózsí, szütkségem van magdra /" - 5 míre észrcuettem, már
be is ketültem a Szöaetaég aezetfiségébe és 1924-ben majdnem
ugganilgen módon léptem el6 orsaigos társadalmi uezetőué,
Az akkori országos közggüIésen^Witz elnök úr adaszólt hozzúm:
,rJózsi, kércm, üIiön a Kirdlgi Fercég mellén mint titltáí".
Ezutdn köpetkezelt a Cserkészbolt igazgatósúga, akúr nt is
mondiam, hogg ugganezcn a módon Yalamíkor úgen, 192l-
ben" Major Dezső bdígútok azt mondta Molnúr Frícinek és
nekem: Ha a Szöuetségruk satdt boltia lenne ? * és lett !
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Jüggellenségemet. Ekkor megmaggaráztúk, hogg a cserkész-
mózgalom nagg, komolg megmozdulds és hogg ott redm szükség
uan. Hosszú lelki tusa utdn aztdn mégis a cserkészek közé lép-
tem azzal, Itogg ha nem tetszik, akkor uisszakérem szabad-
sdgomat. IIdt ez ezelőtt éppen huszonöt esztendeie töfiént.
Atnint lútjdtok, még míndig cserkész vagyok. Az első nap meg-

Jogott a liliom és soha többé nem eresztett et . . .
Mint ahogy nem eresztette el

Cserkészház, Kőzpont"i lroda. §ok cserlrész soks r]olca és l)tzső bltr nvakis-íiili§ iil á !r,li]}
U§er'(észház, Közponl"i lro<ta. Sok cscrl<ész sok ügves-

bajos rlolgu és l)czsÚ }rf nyakig-ítilig ül a nrunki6an.
Amikor végre lólegzethea jut, fdlelet-hangzol.t el kórdósünkre.elelet hangzol.t el kórdósürrkre.

-- Akt|tthogy |orgatom, a
legnagyobb s a legszebb éltné-
ngem ugvanQz. Ez q ketlő
pedig a esetkésszéudl<isammal
guonos. Ugyanis nem akaüam
eserkész lenní. Abban az ídő-
lájban, amíkor megíndult nd-
lunk a kezdeti cserkészmunka,
én már az oszltilgomban két
,.őrsöl" szerueztem a magam
ötlete alapiún és ezzel a nuolc-
tíz |itlual uraltuk az egész
iskolúl; eggütt jútszoltunk, la-
nultun*, kirdndulásokat tet-
tüttk, szóual pompásan éItünk.
Sik Sándor |eI|iggelt erre a
munkúra és nemsokúra, schütz
tőtisztelendő úrrat eg{iatt\ |ent-
rott, hogg leggek cserkész. Amint
mondom, nem akarlam, sehqu'

DIt. ]tIltJO§ n§Z§Ő

sem tetszelt, hogg feladiam

szfnll.tca rÁL Dn.

utirosába, Iilső éjjel uasúlan nem sokal ,lls:ik az ember, mí tald_n
le sem hunlltuk'á szemünkel. Pe?sze, úlnulsak is uolluttlt rcggel !
KüIönösen"akkor vetl erőt rajtunk, mikor u ])ólnban nlisét lrullgal-
LunA. Bizonu le-lecsukódolt'a szemünk. De ulóuígre, núcsoda tlo,
Ioo- hoou eoű cserkész elaludiék íemplontban. Előueltük cserkész,
nicíra"ii*áí es a bogngitó Áeggéori szurkáItuk a combunkal,.ha,
kisértett az dlom. őisömben, á- ,,Rakas-őrs",ben nem is aludt el
senki sern ! Lúhuttk uggan meglelletl piros pöttgökkel, de ki
törődik iluesmíuel, amikor az ember ludja, hogg ttéhúny óra
mulua mir a hóbolította Tdtra ormai integetnek |eléle . " "

tsonBÉLY KÁR()LY
bátyánkat sem. Ő is a cserkésszélevését tartja cserkész-
élete legnagyobb élntényének, bár úgy mond, majdnem
észrevétlenül lett cserkósz. A hivata]os idó eltelt, a Cserkész-
szövetség títkári hivatalában egyedü csak ő van benn.
Csapata íigycivel loglalkozik és közben c§ende§en mesél.

-* Nem a cserleészruha és
neilt is a menetelő csapatok
kürtszaua htuott a cserkészek
közé. Vagg huszonngolc évuel
ezelőtt mi, akik a Budapesti
Relormútus l|itlsági Eggesütet
vasárnapi iskolúitól mdr kí-
nőttünk, megpróbálkazíunk a
serdülőknek ualó mttnktival.
Odakinn Anglidban ekkor mdr
megindult a csetkészek mun-
kúia és egg s.zép napon Szilassg
Aladár tlr. megismertetett ben-
nünket a ,rBolJ Scottl", a.

, rc serké szt' munk a érdeke sségei-
uel. Addig-addig ismertetgetle,
míg mí, a BRIE uasárnapí is-
koldsai, úggszó lttótt belenőttünk
a cleíkészmunkúba és úgg meg-
szerettükn hogg nekíutigtunk és
|olgtattuk toaább ... Igg uolt !

nÍÁRTON LAJOS

egye§ít a üüomos testvérközösségbe.

meg uelem. A lulsingborgí,
k i r dl g i ké ptúrat l ú logal luk
meg.- Kdlauzunk Kund
dún kirúlgi herceg ualt. A
körülbelül két méter magas

Tizene§ven mondották el eddig legkedvesebb emléküket,
most hózta"§zegedról a po§ta a t}enketteöket. Egyetemi
tanár írta, a nagy költő,

§IK sÁNDon
- áls,d és eggúttal leg-

naquobb cserkészélméngem oz
elsE" |ogudalomlélel, huszonöl
éuuel'eielőlt ott künn a sudb-
hequi Apúca-réten, a szép ta,
uősii éd atatt. ,,Honalapttó"
őrseímmel teltűk le a fagadal,
mat. Yolt ebben valami nagy-

Immár teljes a tizenÍtét beseámoló. Nem lehet
elvenni belölük, sem hozzájuk tenní semmit. Tizenkét
személy, tizenkét emlék és mégis egy. Mind a cserkészetből
fakadt, odagyökerezik vissza és árad belölük az erő. hz az
eró, amely annak idejón elinditott a cserkészet útján néhány
lelkes fiatalt és amely immár most hatvanezre§ töm€get t

,Polcsi bffnak szegezzűk
a kérdést. Első élmény ?l* Biztosan az első tábor ?
Ugy-e ?... * elismeró felelet :* Hdí persze, hogy az
első túbor ! Ugg emlékszem,
míntha ma történt uotnc., Pedig
7914-et írtunk és még nern aoll
ail<ighúború. Mozgóhiborral
kezdődölt, aégigidrtuk a Magas
Tátra legszebb uidékeit és utdna
Breznóbdnaa mellett a. Jezsoua
patak aölggében t(tboroztunk.
A három hét tele oolt élménnyel,
hang ulattal, r omant i k áv al.* De mégis, mi maradt
mindebbőI Polcsi bd' emléke-
zetében?

- A legelsö nehézség. Kas-
sún kellelt aele megbIrkóznunk.
Este índultunk Budapeslről és
kora hainalban értüt* Rákóczi §zenttványl Jon6

ryWgatotl, hogg | új dalomdíj ul
én kapok legetőb! uzsannút, S3ayút őe is utillotta,.mert abban_,aén kapok leqetőbb llzsonn.úl, Szavút Őe is uúltotta, mert abban a
iÚ,i,ri' t tranáulóhclgiségben, ahol az egélz. csop,orl uzsonnó.zotl,
a'konuhóbamcnue saiát magahoztabe teilcán szamontu a7 enlll-
iáúl." iiúei mind enképpen-,,magas" kíndlgatdsban nem uolt még
részent éietemb en. E z{ai tartom a legkeduesebb emlé ke mnek.,.

szerű. lekötelező érzés. Tudtuk,
éreztúk - Iegalóbb is én lelkem
méluéio d,téreztem, - hogu ez ,a,

\ogőaőtom egész éIebe szól. Es
íélig-meddig, homdlaosan, sel,
iés§zerűen olgas|élét is éreztem,
hoou ualatni naou nemzeli ese*
mőiu ez a íoqdíalomtétel: lör,
téneími ténb,- úi maggar élet
megmozdulása. Azóla huszon,

ötször tliítottam íogatlalmat, szdmialan cserkész telte le kezembe
saiát ío'gadalmúi,áe mindeiz egges |ogadalomkor, mindig úira
ez az-első naga történelmí érzés tljult meg bennem: ,rErtünk
kiólt az ősi löId, a d,rdga íöld." EbbőI az első nagg cserkész-
élméngből született meg a cserkészínduló . ..
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Bandit Jlizsi bá' kórlek, hagyrt ott egy percrc azt a tábori
munkatórképct és gyere hozzánk. Áz Euchariiztikus Kongresszus
szolgálatáról készítiink jelentést és egypár kérdésben a segítségc-
<tet kérjük.

Józsi bá'l Azt a jeientést sz{vvel kell írni, gyerekck! Nagy-
szerú volt a cserkészfirlk teljesitnrénye a kongresszussal kapcs<,-
latban! Mint ellenórzó jártam az őrhelyeket, íigyeltem a fiúkat
a Hósók terón, a tómederben, a körmenetnéÍ, a"páIya".tuarokorr
és mondhatom nektek, a magyar cserkészet fennátlása ilta kevés
ilye_n __nagystílü szo}giila,ta vo]t a liliomos fiúknak és a mindig
kitűnó cserkészszer\.{zet talán soha még egyetlen szolgálatot seÁ
bonyolított lc ilyen lélekkel és ilyen tőliéletesen, mint a.nagy
magyaí napok ránk csö munkáját.

Buncil Ezerr n* csodálkozzál, Józsi bá', hiszerr most szemé-
lyében szolgáltuk az Ur Krisztrrst, Én az órhelyem szalrad pilla-
nataiban imádkoztam, úgy ahogyan az elókészítés alkaláával
mondtad nekünk.

Fer&ó: Mi tctszett nektek legjobban az egész kongresszusoniJ
Józsi bá', mi voit a legszehb? Nem a hajókörmenet? Ilyet a vilá-
gon cgyctlen nemzet scm tudna megrendezni!

, lőzsi b,,i': A hajókörmenet a leggyónyörűbb látványosság
voltl esztétikaila6 a legnagyszerübh rendezésünk. Bár én rlgy
éreztem, hogy a végén a tiizijátékkal túlságosan látványossággá
degradáltuk és elveitük a szentségkörmenct ízét. Ha nem lett
volna Jandik atya nagyszerú lelki irányítása a megafónokon
keresztiil és ha az áhitatos csendben órákon át csódálatosan
Íegyelmezctt miltiós tömeg nem emelte volrra ezt az éjszakát a
legszebb tcljesítmények éjjelévé, akkor félnünk kellett volna,
hog1 a szépségnek tombolása mellett kárt szenved a lélek egy-
szerü, Krisztust kísérő áhitata. A körmenet mélyebben sikerúit.
mint remólni mertem, f)e mégsem ea volt a legnregkapóbb az
tucharisztikus hét élményei kózött.

Lackól Én tudom, mi. A tizenhét bíboros, kétszáz píispök és
a nagyszerú lnagyar urak és nagyas§zoíryok felvonulása a vasár-
*ap délutáni körmeneten. I1yea pompát még nem láttam élelem-
bcn soha.

§anyi: Külsóség, Lackó, külsó disz és keret, de nern lelki
élmény!

Ocni: Sok is volt a nagy pompából. A mai nyomorúsá6ban,
amikor min<leniitt saociális reíormókat sürgetnek ós éhes embe-
rek kenyeret várnak, nem szabad egv nagy városban ilyen fény-
úzéssel rendezni ünnepélyeket, Mit Jzólhaiott ehhez az i sok ezir
szegóny éhezó, aki az út szélén állva nézte a nenetet?

Józsi bá'l Ez komoly szó. Sanyi. Dc komoly, veszedelmes
tévedés mindaz, amit mondasz. § mögött a pompa *agOtt kétezer-
éves egyházi és czeréves magyar töriénelem ált. A pispakök, b{-
b:ro:o!_ díszruhája régi sziádok alkotása; i, .gynaii rr.it..-
tások íényes külsőségeit gazda1 századévek mindeni odaadó átdo-
zatkészsége formálta, Á bíboiosok t,cappa magná..-ja, az xszá-
1yos bíborköpeny nemzedékeken át arOfitaait'és ciak egy-egy
egészen nagy a|kalom emeli ki óket a szekrényból épúsy,'ínint
az ékkóves. csatos, rókaprémcs magyar diszruháiat. A-<liizruhále
ban a magyar mult. az egyházi öltózetekben a katolikus egyház
t6rténelme jött el az Bucharisztikus Kongresszusra Krisztusnak
bódolni. Ha ez a pompa történettelen, gyökértelen bukkanna fel
az utcán vaiami modern egyesület viseleteképpen, akkor hival-
Lodás, antiszociális, parvenü gő5 lenne és megérdemelnó a leg-
}eményebb kritikát; de így, amint több ezer óvre visgfrrnézó törté-
trlem képviseletóben megjelent Budapesten, hogy'á szegén;,ek
icnl,erébel köztünk élő Krisztusnak hódoljon, ez a. legnagysze-
:-úbb kifejezójc volt a katolikus egyház időben, térben, rangban
liodent átíogó ós mindeneket lstenhez emeló csodálatos közög-
scgének. Arra gondrrlj, hogy a betlehemi jászolhoz pásztorok
-ittek kis báránykái és keleti királ1,ok alanyat, tömjént, mirrhát
cl e3l-edül a jászolban fckvö kicsi Jézus volt az, aki czt a két
",:ligot: a koldusszegényt és a mórhetetlenül gazdagot testvéri
iirósségbe fogta maga körűl. Az §ucharisztiában ugyanez a
§:--rztus 6leli össze a sokrétú világot.

Salyi: Igen, így igaz. Belátom. Tudod, é<lesapám nóhány
:,a-:atja r-olt nálunk. ,azok beszéltek össze-vissaa sok mindcnt. I)e

ilru lirrelrariszúílrrrs Korrg,rü§§zrr§ról,."
láiom, h<lgy nem volt igazuk, mcrt neí,} is kcrestólc az igaa*ágot.
csak az ó szokásos írázisaikat isrnételgették,

Karcsi: Hát Józsi bá'. mi volt a legnagyszerűbb lelki élmé-
nycd7

Józri bá': A íóríiak éjszakai szentséginrádása ós éjíéti miséje.
Mindenki ezt mondja, aki rósztveit rajta. Kétszázezer férfi, aki
mind a maga akaratából jött oda; könnyesszemú gyónók. akik
közül sok évtizedek óta nem látott bflülrói templomot; szizezer
áldoz,ó, köztük sokan olyanok, akik utoljára az elsó saentáldozá-
sukon, kis kólyökkorukban térdeltek le a Krisztus elé... Aztán
az a íőldtt remegtctó, lelkek méIyébóI ttübörgő hitvallás és
fogadása a Krisztusért küzdclcmre készségnek... Az a mélysé-
6Jes csent a szentmise alatt, amikor kétszázenet fórfirrak a lólegzet-
vételc volt az egyetlen nesu egy vilá5vlrror kellós közepón. ,.
Gyerekek, aki ott volt, ezt az éjszakát életében el nem felejti
többé; aki pedig távol mara<lt, élete legnagyszerűbb élményét
mulasztotta el könnyelmúen.

Brrncil Józri bá', hogy csillog a szemcd!

Józri bá': Erról az éjszakáról nem lclret megindulás nélkiii
beszélni. még évek mulva sem. Csodálatos volt, mély volt, felejt-
hetetlen marad.

§anyi: De azért at iíjrlság szentmisóje és szcntáldozása is
szép volt. Engem,nagyon megfogott,

Józsi bá': Le!,ket fogóan szép volt az is, mint abogy minden
történése és élménye a kongresszusnak egészen magában állíran
nagyszerú volt. A. mi nernzetlótünk nem él meg mégegyszer ilyen
napokat.

Karcsi: Gondolo<l, hogy maradandó hatása lesz a lelkekben?
Józsi bá': Mérhetetlen nagy hatása marad! Hiszen mirrdaz.,

amit itt végigéItiink a kongres§zus hetében, csak kivirágzása volt
annak a csodálatosan nagy munkának, amelyet a magyaf papság
az elókészítés másfól esztendején át végzett. Tudjátok, hogy lel-
kileg átgyírrták az egósz magyar katolicizmust és a megszenteló
kegyelem erejóvel (rijá teremtették crszágszertt a lelki életet?
Sejtelmetek sincs arról a rengcteg triduumrói, lelkigyakorlatról,
amelyet a lcgkisebb magyar falubarr is tartottak, arró| a mórhet
tetlen erőról, amit milliók me6 milliók ismételt szerltgyónása és
á|d,gzása jelentett, Elmélyültek a lelkek, újjákovácsolódott a
hit, megírjult Krisztus erejében e magyar katolikus társadalom.
És ki tudja, a magyal, n€mz€t történelmóben micsoda nagy rom-
boló erók kirobbanását fogta vissza, vagy micsoda nagy kon-
struktiv eróket edzett meg és szabaditott íe1 ez a kongresszusi
lélekáradás? Mi a kivirágzást láttuk, tlc lent a gyökerekbcn
százszoros erővel rlolgozott az §uchalisztikus Krisztus.

Bandi: Áz idegeneknek rni túnt fel lcgjobban? Mi volt a leg-,
mélyebb benyomásuk?

Józei bá': A nragyar tómegeknek hallatlan fegyelmczettsége.
Ismételten hallottam messze föidról érkezett fópapoktól, hogy
milliós tómegnek csendje a DunapartonJ vag}, a nagy kórmenet
alkalmával az Andrássy úton seho1 a világon meg nern teremt-

, hetó; és azt, hogy több százczer tmber: hrrl férfiak, hol gyere-
kek" hol egószen vegyes kózönség, olyan cscndben tudjon matadni
ál nagy oltór kőriil órákig és rlgy tudjon imádkozni, miat a kon-
gressztís magyarjai, semmifélc nemzet utánunk nem csinálná"
Hiába, a ma8yar kemény nép, fe5yelmezett nép és ugyanakkor
mélyen lelki nép is, Katonanemzet vagyunk, ezt mcgérezni raj-
tunk, És a mai nemzedék íérfiait a világháború vihara nevelte,
az iíjabb nemzedék cserkészfegyelemben nótt fel: ezek a neveló
er6k visszatérnek és egy egész nemzet fegyelmévó lesznek a nagy
történósek óráiban.

Bitfic: Jóasi bá', rnit szólsz a pápa legátusáboz, Pacclli
bíboroshoz?

Józsi bá': E8),elóre semmit, Bikfickém, meít a parancsnok úr
int, úgylátszik, szüksége van rám a tórképnéi. De ezekről a dol-
gokról nagyon sokat fogunk bcszólgetni még a tírborban is csen-
des esti órákban. Hiszen a katolikus csapatok táboraiban vissza
fog tiikröződni az Eucharisztikus Kongresszus meleg lelki íénye
és a nagy napok élményeinek igazi íeldol6ozása majd ott kint, a
tábor csendjében íog m§gtörténni. Na szervusztok, sietek! . ",
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lsmerös ismeretlenek

Kedves Fehérarcú Testvéreim !
Különíeges és értékes csomókról

szeretnék írni.
Kezdjük a legmíndennapibb e§eten.

Négyszöglete§ csomagot kell össze-
kötöznöd. Ha azt akarod, hogy szoro-
§an tartson, többnyire azt mondtad:
,,Most nyemd ide az uijadat." Vajjon
nem lehet a csomagolást ugyanolyan

Jól elvégezni, ha azember egyedül van
vagy pedig társa mással ba|lódik.

A szorítónyolcast vagy amint a
katonák nevezik, a farkasgúzst Jól
ismerltek, A csomagolásnál ezt kell
használni s ldegen segítség néíkül olyan
§zora§an tart c§oma8unk, amilyen er6-
sen akarJuk

Elsó pillanatra túlságosan különleges-
nek látszik a texasi halálcsomó.
De hamarosan látni fog|uk, hogy még
a cserkészéletben ls nagy §zerepe van.

Nevét onnan nyerte, hogy az ameri-
kal Texas állambeliek hosszú bőrosto-
rokat használnak, melynek sudarával
ez a csomó elkészíthető és felhasznál-
ható.

A csavarrúgószeríen megha|lított kö-
telet vagy zslneget (l. ábra) össze-
húzom. A balkezemmel a Jobbkezemb6l
klJövő, a Jobbkezemmel a balkezemből
*lJövő szárat megfogya, azt kissé szét-
csukom P. ábra). Az így keletkezett
hurkokat továbbhúzom (3. ábra). Mi-
kor elég nagy (4.ábra), rádobom gya-
nutlan ellenfelem kezelre (5. ábra)
s a szabad végeket összehúzva egy
plllanat alatt ártalmatlanná yan téve.
A közölt képek alapJán könnyű

megtanulní. Ha nehézségre bukannál,
segít a titok, amit most elárulok. A
texasi halálcsomó nem más, mlnt

a magyar mentöcsomó közcpe.
Tehát kösd ezt meg s próbáld a hur-
kokat u;laiddal megfogva azt őssze-
tólni, hogy a gyor§ megkötés nyitjára
rá.iöjjél, Ez annál ís fontosabb, mert a

mentőc§omó gyors megkötésének ez
a fő alkotórésze. Na, de ezekróí a
gyors csomókról majd máskor beszé-
lünk.

Í, Említettem egyszer az ameriloi
bitófacsomót. Ha közelről megnézed
s különösen, ha felbontod, szintén régi
lsmerőst fedezel fel benne, A zsíneg-
teltekerés ővmódszerrel igen hasonlít

AMERlxAl strórnc§oró

kissé íelbontva

hozzá. Nagy hurkot alkotunk, a rövíd
szárat visszahaJtjuk s ismét vissza-
haJtva, tekerni kezdjük. Végéhez érve,
a kis hurkon áthúzzuk a szár szabad
végét s e nagy hurok megfeszítésével
szorosra hú:zuk. A másik szár szaba-
don fut a tekeredések között.

Három ,,új" csomót mutattam be,
Fehérarcú Testvéreim s ,íme, kiderült,
hogy szorgalmas olvasóim már mind
ismerik. A szorítónyolcas, a mentó-
csomó és a zsinegfeltekerés már régi
barátaink.

§zeretettel ölel
a Nagy Fónök.

ffifuffi+F W @,
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csoml8átkötés §é8ít§é8 nélkül. A két keresztczctt szárral szorítónyolcasokat kötünk, melyek a clomagot összeszorítiák



Kedves üs+rkósz f ir|rk !

A nyáron egy vrilogrrttitt ktilt.irritrnórry tncgy Fintr-
trrszírglra.,rnlrltk is rrrrlstrlleli ő-ot,r:rti{ctci{rlbo ri.q vizeire. Fo,
garljtitok cl az aláltlli sorokal egy k,is rilravltlórrl olyatt
alrrpszirrféltiltc,k, rntrlyrtl ii. rr tnuglri,ok egytirri ltrrklr tlrrrlék-
sz[,noit f.ogjírtok íclrnkrri ottartózktrrJá,strrk a.lkirltn;ival s

nrell,ből az a ].tarntórrikus szép, lrimes gyiijttlnrérty lesz.
mcllyel ezritlirr a Magy,ar Csel:kész }rasírbja,irl véglegestrr
hcszámoltok az expetlició lefolyásáról.

Cserktlszsz.eretett€l kíván jó rrrunkát
lrfuruí lst,t:dn, hátytitok.
*

KülsőIeg: ,l0.fr§ tó, kevós ,szátrtri_ és tcr:mőíölrl, sok*sok
gyanta, illatri eydő, zord klírna, tide levegő. ér<]eke-q lónyek
e-s vil,ágitások, ke,rrróny sziklata,laj, síirii úthá|ózat; gyá-
takban, ipal,telepckerr, kikrjtőktnil 1laíay forgalorn; kiváló
gazrlrilkorltis, a vlirosokon kíviil szótszórt tanytrrentlszer-
berr; rrohÉlz kő és tarkrr kis falrtiza,k. mind€nütt, tisztaság,
rend és c§cnd. Ez lrinnor,szágról a kúlső cn.lékem. arnit
szcmorrtnrel, fülemrnel, érzékszerveinrrncl hazahoztarn tl§
nrnrnrlarttlírr,á, r,rilt tlerrnern! Nem, tnottrlom, hogy }nindí)z
nem 1öltiilte nleg trrdirtonr&t ,és nem a.dott ij§§zellasonlitást
hazai viszrrnynitrkrll rróz.vrr.

De belsóleg-|eIkileg: fgész(in nrás az, ami lrile.klrrr,
sóv;irgri szivcmben llltigfogrtr{.t; ;lmi a ke,,llcs lastvtirné;rriti
ket sokkal magasall}rra ernc'lte t]íitlcrrl, a,mi után csiek irk
kot, r,:igl,iltltanr igazli,rr, mirtíÍn tnírr lrtlzirjötíetn.

{*

Sokszol rlszembe jut a firrnek becsülcíessége.
FJ,g_1. rlap korarcggeltöl hosszrl autobusz utat tettcm

meg. Feltúnt, ,hogy az út mentérr .imitt-amott néptelen hc.
lven. vagy erdőhen rle házak között is, földbe vert ala,
csorly állvá,nyokon lejes kanná.k áIlnak és nem őrzi senki.
llnnck rnagyarázata, az. hogy e8}. tejí{yíijtő kocsi, vagy
autó a legtávolabbi }relyen kezdi tisszeszedni & lerakoti
tcjes kannákat ,ós viszi lre t városbrr, A lrizrrlom ós a bccsü-
lot fogalma itt oly ,rna.gától ér,tetiidő óg tiszta, hoíry nerrr
is kell ott állni s,enkinek a, tfi,nya,i gaz.ria részél"ól, mig a
kocsi jön és átvesz.i. Igy nem feosórelnck el időt ,a vórako-
zással, de az így nyert irtő helyett clolgoznak. Este l|igyan
így viszi visszt a,z üres tejeslkarrnákat a krrcsi. Mirrdegyiket
a h€lyér€ téve ,és §c}ha. §inc§ lopás.
, IVIég §okkal egyszerűbtr § nekiink bá,mulatr:s az, hq;i}*

például autolrusz vczetőnk távolabbi ós a. rencles forgalorn^
tól félre e§ő helyekre egyszcrűon rigy kéztresítette a, postát,
lrogy többször meg,állt egy út kere,sztezőrló§, mczci vagy
erdei rlt mentén, vagy cgy üres csr'lnaklráz mellett, leszállt,
egy kőre, vagy egy eresz alá a pa,dl,a l,etette az ujságot,
leve]eket vagy a csoma$ot a szá}litó levéllel, rátett tlg],
nagyoblt kődarabot és tovább mentünk. Holt bizonyos az,
hogy a címz,ett megkapta a lev€let, vegy a csomagot Ó§

dólrrtán, vag5r estére, rnidőn az autóbusz viszafeló ment.
' az alá,írt elisrnervényt, ez egy§zorií ügyvitel a]apján, már

mfi.gá,val .vihetto a vár(r§i po§tára. I"Iát nem értlcnrel ez *t

nóp dÉoctálatot ó§ ti§zl,clet€t, *lrol ilyen tiszta a közerkölcsi,
sóg, ritrol a bec§ület, az egyszerú§óg é.s a cserkész, nunka-
tcljesítés ilycrr nagy nrórtékben tulajdona egy nemztltnek,
Mert én nrinderriitt a legideálisabb t*erkész szellemel
óreztenr ott tart(')zkoctásunk alaít, Nálurrk krin.v*r:hljl kcll.
tanítani a, cscrl(észszelleínci. otl, rnlr,r btn:te ól a nemzrli
rrrinrlerl tagjr'lltln, 

*

§okfel,é játtarnban, keltonrhen seüiol §ent láttrrm. kővr:l
le- vagy bevcrl c(:g{á.lrlákat, íl()tn, láltirru, trrrgy a vrrstjíi
vagy autójelzőtált]ílkat r:élba rlrrtró,]írsta llasznlllták volrrll
a gyerekelk. t]gyctlcn leverí. teltlfón porccllríncsészílt ,q+ln:r

ferleztem íel. peclig .sok, na5rvon sok lrá'lózat van ilz tlgt',sr
or.szágban. (,\ teleftinkiinvviik l26i olrlal, olda'lirtrktltrl
nfuyoszlopos nóvsr:r,r,al. Fig_v- tcleírirrboszidg*tés r'li ta klr il
fil|ór.) Nem !/rthim srrln városltat]. srlnl falltir ós-cztlfirkiiir
háíala,ka1. \'ílí{y ket'íiriselir.í. KikiilíikI,í,n, {Iltlltt;isllhlttl..\ (.iallelr Kalt]a: ..l"cttlrmiukáinq,tt i,lttl,ja'

1"!



gyái:üli, vag} egyóh na€y kör,helytk lne]l,óktrcl,yi,qrigeiht,n
olyarr ti-szta fahk,irt, ahlakcrkat, ajtrikat ta]á.ll,arn, hogy
§zom,orílan gonrloltam e tgkintetben l}{izai viszonyairtkt-a.
Xöztoreken, uteák Ós utak nterrtén, r,ongált lagy kitördclt
íá-kat, kitépetü virágokat rrem l,nhet *ebol -qenr észr,,evenni.
Parkoklln,,n, közter:ekcr: még őröket sem lílttam,. Do piszkcts
száméthulla.dék sem bántje az e.mber szeméi aa rrtcrikon
va§y terekerr. A felállított szemétgyüjtökosarak ós ládák
tra.sználatírt kötelezően isrneri el ruindenki magára nézve.
Nem sajnálja azt a, néhány lrépósnyi távolsá€ot, móg akkor
sem' }ra, c8y to§kiizeleblri sze,métláda az utc;a tu}só oldalán
van. Egyébkéni mindenütt- vásárcsarnok varr 6s a nyilt
liacokon semnrit sém tesznek le a földre, hanem alac§ony
iaasztalkákra rakják a csirkét ép úgy, nrint a főzelék-
íétékr",t, tojást va,8y más e8yol]et. De nem igen fogtok ré-
sze,g enrbcrt sern látni, rnert ,hazai stílus{r kocsmá,nak
Ilyo-m& sincs s mert Finrrországban részleges §ze§z-' tiiaiom van. Borra és szeszesitalra igen nagy várnot v€t-
nek s tbben a kórrlésben na,gyon szigorúak. Tehát olyan
drága a szeszesital, lrogy csak gazdagok engetllrctik meg
rnaáuknak o kevés borivás élvezetét" Ez az okcrs, tilalmi
töriórry na{íyon sok bajt, hárít el:az ország lclk&óLrr 8

Szemben a trebesikti_i állomás§al v&n az országos. kép-
tár. az Athenaeum. Két képet mutatott be, az egyik Edel-
íeli Albcrt, a népélet és a tój kiváló festője, napfény ós le,
vegő vibrál kéi€in, dc vallásostárgyú munká,i mé:líók
genrs ,lrépeihez. ű az elsö eur,ópai híríl finn művósz. Á
iirasit Axeli Gallen Kallela, ellentéüe az előbbinek. tép€-
lődő, íori:ongó lelkű, de mindig a törzsökös flnn eszme
mestestesítója. Hatága igen rragy. Mindkét m{lvósz a 19,
azááad, vósérőt es a 20. század, eltiierö való, íestő. És rnind-
kettő egyónisé§ét}€n rnégis_különbözó. Edelíelü a franciás
plener ti'oiszcllem nyusodi képviselője, Gallcn Kallela pedig a
3nn misztikum, & finn őstörténelem eredeti. zamatos és
az észatri sejtelmes lélek erőtelies kifejezóje. Az iti be-
rrrrrtatott két kép lrü jellemzője mindkét művóaznek. Edel-
felt, bűnbánó Magdolnáia tórdrelnrulva Krisztus cüőtt
keresztyén felfogásbarr mai rryelven mindnyájunk előtt
érthetően és a fin,n lélek ]rözvetlonségévol van megfestve.
Nózzétek meg jól ezt a képet, azután a nrásikat, melyet
ugyancsak itt nrrrta{ok. Emezt Gallen Kallela festette.
Ei§ő pillanatban rrern is értjiik; jól rneg lrell néznürü,
mis átéreznük jelképes á,brázolását. Már rnaga a festós
technikai íelf,ogása. hogy kissó stilizálva adja vissza tár-
gyát, más }ratás(t, mint az előttbi, Témája pedig r.alahol
á- mi,szt"ikus babortás, &s fiírn vilásból való. A ,varáus-
ig,ékkel í:lő és gyógyító javtsasszony fiát holtarr húzták ki
a, l,ízből. (1 mindent megpróbál, a.rrrit csak tud. arnit csak
telret, fiának feltámasztására, Rá.olvasás, gyógyító fúvek és
l,irágok és vayázsszerek alkalmazását. Hi{ba. holt fia
moziiulatlanul fekgzik a. pí}Tton. Két"cébeesésében már nem
tutl hová. m6rre} csak fel_ és vissza nézni a baboná§

misztikus ,multba, háttra on,nan kap valami, új csoda
eröt. . . De a kép'balsarkában,. a vizen néma íebér,ha.tiyír
ngsztelonrll úszik az e§§zony és holt fia íelé, jelképezvén
azt. hogy hiába mintlen, földi ereje nincs már sem az
anúrlnaii. sem tudálékos tudományának! A trárom kis
fénycusáí pedig, fönt a kép közepén, a tralhatatlanság
keresztvén hitének szjmbóluma.

A.Gallennak még nógy nagyou érdeke,s ferskója van
a Nemzeti Múzeum, fóbejáratának kupolája alatt, ugyan-
c§ák a fi,nn őstörténetből. Mily mérhetetlen kár. hogy a
kalevala il}usztrációjával korai haláta miatt nem tudott
elkészülni. §{ég egy ilyen eredeti nemzeti művésze aligha
lesz egyhamnr §uominak,

A. Edelíelt: ,rBünbánó Magdolna"

"4 m'agycrf §or§ Do,gyor-
A maggar sors uaggok...
zokogó |ajdahm",,
gyászos, uak éi,
néma strhalom. . .

A magyar sors vagyok...
fuök taláng.,.
|ájó kéte\l,
oéres pusztctsú-g...

A maggat §ors aü§gük,..
algó, Iilugó"..
ggőzn.i akaró ;
köd-jöuendő.. .

A maggar sors tla.qpolc. ."

lorró, iíitl uér. . "
dacos, aakmerő
]idérces íénv . ..

A zokogó
mag!)$r sors aaggclk . , ,

álni akarok
e.gy díesö jöoőért...
s ha kell ezért
"..nleghalak.."

IIa|nal
A ftlszúI Lúg11 szellő,
boltlogan |uvallam
bez é,jt e.sőt, leruIüt a légen {lt"
A |aóg Lepkepór
uidáman kismadár
ráz ald ébresztőt kíséri az úIját.
a hulltlít auarba, Halnalcsepp raggtlg itt,
szamócabokorra, s c Nap sugarait
met1l iidén, sztnesen,
kacagón raggogón
ttézi őt. szüri áí, Boresztelki K,

Islpűn klrdly$oz
Istvdn királv elűfted ólI
Orszúgail zsenge népe:
A maggar í|jtlsdg.

Kbílnk téged ó szen| kirdlg,
Áldó\od küld_redt* !
Karut*ra mut*a oár !

Mí akatunk lenni .. .

- Maggu cserkész íítlk "*
A te mwtkásaíd !

Munkdsaíd 900 éu utdn,
S tudjuk, hogg rdnk,
Nagg |eladat udr.

Dolgoznunk kell erngeilctlen,
Orszógoilért, arszúgunkért. . .
N agg - M agg ar arszág étt l
Terieszd kí karadaí, |ení

Az égí honban és adil óldásoilat
Munkús |iaidra !

Nagy Istrlón

lYydrl e§íe
Az ég
olg csodds kék,
és a csíllagok
raggognak az égen"
Csak én tlaggok
egyedül ember
úgg érzem,
a töId lrcrekségen.
Az ég,
mínl egg csodds hararq
barul rd a földre,
s a csillttgolt,
mint égi ldmpúcskdk
néznek az emberre.

Bobúly Józgt;f
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Lru rrúolsó roham!
Irta: §zentíványi Jenö

Á trolmfirthi szirénák esti hat órát jelezve belebrlgtak a
pennsylvauiai bányavidék füsttól szürke levegójébe. Egyenletesen,
gépi inódon zrlgtak, csak az elkésettek hallották rlgy, mintha
émberi hanson szólnának, sietésre serkentve óket.

Bradtei segédmérnök az elkésettek között is az utolsó volt
és úgy lohólt a bányalejáró felé, mintha kergetnék. Az igazgató-
sási-óoület elótt ösizeróhant valakivel," 

- Hopp! - nyögött az orrához kapva, aztán elmosolyodott.

- T. 
"agi^a", 

doktoi? - fújta vidámair. - Most legalább elsó-
segélyt n}ijthatsz! Betörted az orrom! - s ingerkedően hozzá-
fúzte: * Madár a szarka vagy nem madár?

szarka doktor nevet€tt,

- Ma<lár! . .. Ékességednek pedig semmi baja sincs! Jófajta
cserkészorr! . .. Lemégy?

Bradlev bólintotti'

- ühtim! Johnsonnak hirtelen valami halaszthatatlan ügye
akadt .és engem rendeltek be helyette éjszakára. Kérlek, ments
ki t€hát az összejövctelen.

A gőzkiirt szavába vágott, követelően íújva az utolsó figyel-
mcztétőt. Bradley nagyot ugrott:

* Huh! Most már igazán elkésem. Jó munkát|. - azzal to-
hant is. A doktor rlgy kiáltotta utána a bányaköszöntést:

- Jó szerencsét!
De- akkorra csapattisztje kezesJábas munkaruhába bújt,

nyurga alakja el is túnt a felvonóházban. A bányatelep orvosa
jóizúen mosolyogva folytatta útját s önmagával beszélgetett
közben,

- Ez a Johnny .,, e2 a Jobnny! Sohasem fog megkomo-
lyodnil Mindent tréfára vesz, Azt hiszem, szemébe kacagna a
halálnak is! - mormolta csendesen és megállt a holmíirthi cser-
készek otthonából kihangzó nótára ,. . Cserkész, ne félj ... Vígan,
bátran elóre néaz!.,. fújta a csapatindulót a sok torok, A
parancsnok rábólintott. Eszébe jutott az összehasonlítás, amit
Öddig hasztalan keresett. Bradleyban a csapatinduló testesitődött
meg!... Cserkész, ne félj... Vigan, bátran elóre nézz!... Igea,
ez ó!..,

Benn az otthonban angollal kevert magyar beszéd zaja ío-
'gadta. A szénbányákban réngeteg magyar dolgozott és a csapat
javarésze künn, Amerikában született magyar legényekból állott,
akikben Szarka doktor nevelgette immár második esztendeje az
óhaza szeretetét,

Talán fólóra hosszat foglalatoskodtak már az összejöve-
telen, amiltor az ablakokon betöró szaggatott, vijjogó kürtjel
megakasztott minden mozgást. Egyszcrre elfakultak az arcok és
a sok gyerekszem tétova, rémült pillantásral kereste a paranc§-
nok tekintetét, miközben még mindig zrlgott a vészjel.

- Istenem, hol történt baj? - suttogüa valaki. Az aggo-
dalom fütötte kérdést a telefóncsengó követelőzó csörömpöléte
nyomta el. A parancsnok felkapta a kagylót.

- Robbanás a Szent Patrick bánya G-szintjén. Küldjétek a
doktort azonnalt - darálta egy rekedt hang s megszakadt az
összeköttetés.

Szarka doktor a levegóbe meredt. . . G-szint ... báromszáz
munkás * villantak fel elötte az adatok, - Rettenetes!...

Mintha jéghideg kéz simitott volna vé5ig a hátán, megráz-
kódott és c§attogott ajkáról a parancs:

- Csapat!... a hordágyakat... nagy mentóládát... Irány
a Szent Patrick... futólépésbcn indulás!

A bánya felé hömpölygó riadt tömeg megtorlódva tért ki a
zárt csoportban rohanó cserkészek útjából és a bányaörség is
szélesre tárta elóttük a vészjelre nyomban bezárt vaskaput,

Odabenn az emeletmagas szénlregyek között állt a köznapi
munka. Minden tekintet a Szent Patrick bánya szélesre épített
homlokzatát kereste s odatapadt a felvonóaknák épületére. Szén-
mocskos, remegó bányászok botladoztak ki tucatjával a szabad
levegöre. Arcukon borzalom világított, akár a pokol elötornácá-
ról szabadultakén.

Mialatt a doktor átfurakodott közöttúk a bejárathoz, cser-
készei már hozzlláttak a munkához, Élesztgették az elaléltakat,
lisztáta mosva bzénporos arcukat.

A felvonó tágas elötermében önmentókészülékes, szerszámok-
kal megrakott csoport állt indulásra készen. Ewans, a telep fó-
mérnöké éppen a villanylámpát csatolta fel bomlokára:

- Gyúsan, öltözzék Doc'! - sürgette az orvost. - N"gy
szükség van magára odalenn!

FÓlkaplrodtá a bányászruhát, az oxigénbelégzót s körülnézett
a mindig készenlétben álló nagy múszeresláda utáD. Látta, hogy
két mentő már viszi is a felvonóba. Bólintott:

- Mehetünk! '- s pillanat mulva, minüa kiszaladt volna
tábuk alól a fóld, zuhant velük a felvonó féktelenül. Tekintetét a
jelzötáblára szegezte. Egymásutin 8}.illtak fel rajta a piros jel-
fények, .. l00 méter.. . 200.., 300..,: közben ballotta saját
tompa hangját: - Hogy történt?

Ewans íőmérnök felelt:

- Tudja a jó égl... Az új fejtés szélsó tárnájában robbant
elóször s ezt követte még egymásután a szomszéd járatokban
három robbanás. Áz rlj íejtés teljesen beomlott. Ott nem marad-
hatott élő" A többiben?. ,. nincs tiszta képünk a veszteségek-
16l! Nagy sz€renc§e, hogy váltás idején történt és néhány percre
azon a részen valahogy megállt a munka. A délutáni csoport már
kiíelé igyekezett, az esti még nem ért a helyére.. , Kllönben _
s úgy legyintett, mint aki szóval nem képes kifejezni, mekkora
méretú lett volna ebben az esetben a szerencsétlenség.

... 500, villant fel a fény a számtáblán és a félvonó zök-
kenve megállt. Leérkeztek a G-szintre. A rakodóhely hatalmas,
kiépített csarnokában majdnem nappali világosságot árasztottak
a vezetékekre kapcsolt nagyerejü lámpák és az összetorlódott
apró villamos szállitókocsik terhe érintetlenül állt. Másfajta mun-
kával voltak elfoglalva az emberek. Ott hajlongtak á föIdön
fekvő, roncsolt testú társaik felett és próbálták enyhíteni fájdal-
mukat. Jód, éter szagával volt telített a levegó, fehérköpenyes
alakok villantak ide-oda, akár valami klsértetek, akik félezer
méterre a fóld alatt ütöttek tanyát, hogy nyugodtan tobzódhas-
sanak mások fájdalmában. A város majdnem minden orvosa ott
volt már, Az egyik Szarka doktor felé intett:

_ Gyere, itt vannak a legsúlyosabbak! - §uttogta a szája
elé kötött fehér kendó alól. - Benn már nincs éló, most hozták
ki az utolsókat!
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És §zarka doktor szánrára megszünt az idá fogalnra. Törótt
csontokat. nyilt, tátongó sebckct látott csak. elszlrllni késziiló.
vergődő Óleteket, alnclyeket ncki kcllctt visszatartania. Maga sem
tudta. hányatlik szcrencsótlcn melló térclclt oda k,ést váltogatva
a fecskcnrlíitűvcl. scbpólyával, arniktlr e8vs2c,:re clfogyott kczc
alír} a 5"*i,lrr.uo.o.

Kiegyenesítettc görnyedt derckát és most meghallotta túl a
jajongáson, nyiigdécselésen az omladozó bányarósz buífogr!
moraját,

- I{uszotrnyolc lraloit! - mormolta mcllette Ervans fórnlr-
nök. aki a tehttetlcnck elszállítás:it vezónycltc.

Körülöttük, amint fogytak az ernberek, elmélyült a csend.

- Mcnjen fel, doktorom! -_ biztatta a fómérnök. - tátclrn
a szemén, pihennie kell.

Már in<lult, amikor valahonnan felvillant előttc ti§ztje ne-
vctó képe:

- Mi van Bradleyval?! - kérdezte és hirtelen szorongás
fogta el, - Nem láttam odafenn, , , és itt sem|

Elvans rámercdt:

- Bra<lley?!.,, Istenemre , igaza vaní 1 mondta és hangja
rekedtre mólyült.

Nem merték kimon<lani. amit gondoltak, csak néztek egy-
másra némán, aztán Ewans íelsóhajtott és reménytelenül lebaj-
totta fejét:

halt szava. Tisztje hanyatt fekúdt egy szónpa<lon. börón vere,itili
szivárgott és szeme kínnal volt tele"

- Megfogott a szón egy kicsit! - folytatta azéttúgy, mintha
a legclerüscbb dologról társalogna. - Tu.lo<l. Clintockot kcrestern,
Hát-a csákányát megtaláltam, de hozzáragadt a kezem. Azonbar,
sejtettem, hogy eljö§sz értem s nem nagyon aggódtam!- 

Szarka d;ktoi görcsös erőlködéssel nyelte vissza meghltotj-
s{gát és minden figyelmét Bradley balkezóre fordította. CsuHóig
szórította magába a megereszkedett szi,rrtömcg és rrem kellelt
hozaá tudomány, hogy bárki megállapítsa, péppé is morzsolta.

Kiszáradt a torka, amikor arra gonclolt, hogy ezt most meg
kell rnondania. Háromszor is nyitotta száját, míg negye<lsze,
valóban megszólalt.

- Bracly, kerivcsem - simogatta meg tisztje csapzott hajál,
és amikor a szinvall:isra került a sor, ki,ptelcn verlt me gi!rizni
hangja nyrrgodtságát. dadogni kczdelt: - Iin... azt hi§zem..
tudod. . .

- Tudom! ... Azt akarod mondani, le kell vágni a kezem|
* próbálta a beszéló felé fordítani fejót a segédmórniik ór a
mozdulattól felcsillant ruháián a cserkószjelvóny, amit még a
bányában sem hagyott el soha. - Hát tedd, nc sajnáld! .. " Vedd
e|ő azt a csorba bicskádat! Aztán majd úgye, csinos míltenyeret
kapok? - vidámkodott tovább emberfeletti cróvel.

l)e társa erre már nem íc]elt- ,A l,ciclcgzettség gyorsaságávai
csomagrrlta ki táskáját, kószítette el6 a rníltótct o1yan gonddal.nincs mit tcnnünk! Azt sem tudjuk, merre.- Azt hiszern.

ment" Nern tárha-
iunk ícl minclen be-
.omlott járatot! ...
ós különben is az
osztagok behatoltak
minrlenüvé, ahtll él,ii
maratlhatott " . .

fejezte be már fut-
tában, mert nevét
kiáltották a felvo-
nók mellól. Á dok-
tor is moedult, rle
me8ragadták a kö_
penyét. Lába előtt

fekvö sebesiilt
ütöttc fel a fejét:

- Én tudom,
hol van! - kezdte
révctegen. - Ami-
kor elóször rob-
bant... menekiil-
tünk... az!án a

mérnök úr hal-
iotta.., hogy Clin_
tock ottmararlt a
hetesben",. vissza-
szaladt. . . he-
begte lázasan.
Clinstock előkerült,
.a mérnók úr nem...
biztosan megsebe-
sült... de.,. de

ott újak a támfák.,.

- Hetes járat " . . újak a támfák! _ ,lgy érte a felvilágosí-
tás, akár a villámcsapás. Megrázta a §ebesültet.

- Kiildd óket utánam! * kiáltott a íülébe a távol mozgdr
embercsoportra mutatva és már rohant is, futás kózben kapva
magához müszertáskáját. Rőpítette a rcmóny, az, hogy talán nem
roskadt be egószen a járat... Ujak a támfák... újak a *ámfák

- ismételgette görcsósen, miközben előre süvítctt vele a í<is
villamoskoisi a főtárna szabadon maradt darabján" Aztán ez is
clmaradt mö8ötte és meghajtott háttal tört tovább a fúlig iissze-
roskadt folyosó scbtébcn kipóckolt vájatán.

- Ez az| - torpant mcg egy beroppant nyilás előtt ós

=cLivágta bontócsákányát a forgácsolódott gerendák között ter-
a<szledó széntömbnek. r;,

Á fejére c§atolt villanylámpa fénykévéje egysiÉrrc bcsiklott
r pénszikla repedésén és a doktor felujjtlngva vcrtc szi:t a még
u;.rban álló hátalnas rógöt. A nregtoskarlt támpillórek alatt, ha
r.r:rra is. de tovább juthatott. 'íán száz métert kapaszkoclott
:,,i- oégvkézláb" amikor hirtelerr tágas üregbe világított 1ám-
f.i.-n_ €g§ épen maradt fe.itésrlarabba. Jeges szólroham csapott,L .r-iinesen szembelövclt vele a megtörctlen légvezetékból ki-
i-r:l- leve6;ő. Lcrántotta gázálatc,ht" ós odatánlorgott. Amint
--:-] l, gvenge hang szállt feléje:

- Halló. Doc', madár a szarka vasy nem madár?!
,d doktor mérhetetlen örómmel nyomakodott be a lyukba;

- ó. Bra,lv. csakhogy tréfálsz! * kezclie. rle nvomhan el-

mintlra csenrpés,
tisztaságban íürdii

kórházszobáhal
lenne"

- Fcrrdítsrl cl
a feje<let! - pa.
rancsolta, arnikcrr

kését a csrrklónak
§zegte,* Ugyan! Mi-
nek? * ellentezett
Bradlcy. Ilyct
még sohasem lát,
tam! _. és rebbe-
nóstelen tekintettc!
leste parancsnoka
óvatos rnunkáiát, A
merev figyelés las-

san elbódította,
Úsy órezte, hog.v
kireppen önmagá_
ból és csak mint
egy kiváncsi har-
madik nézeget kél
idegen embert. Kar-
órája halk ketye6é-
§e harangzri§ássá
nótt fülében és el-
csodálkolott, hogy
akad hang, amel1,
ezt túlharsogja. 4r
alatta megrázkór!oi

k6zet eszrnól-
tette a valóságra. A rliibólgés móg egyre harsogott és sírrű sz{*-
porfelhő tódult az ürcgbe. Elfcledett mindent, örkórt"l..i!l í, i
akart ugrani. de ekkor sem magára gonrlolt. Valósággal sikc'ltoir

* Doktor! Omlik! Menekiilj!
De csak förmedést kapott válaszul:
* Maratlj veszteg! * s Szarka doktcrr továbbra is a sebre

méredt, keze rezzenéstelenü! váltogatta a múszereket, mintha r:em
történt volna semmi sem.
' fiallg"attak.

A'ztán vagy íí,lrirával kósőbb Brad}ey vrigignózctt frhórhr
pÁlvált. mcgcsunk,llt karján {,s viszonozta barátja mos.lyát.

* Remck! - monrlta elismeréssel. - Csak hát. . . - intett
a íelismerhetetlensógig beomlott járat feló - megtakarithattar,|
volna a f ;i radtságot. Azért a nóhány óráért, amit móg irle ltnn
töltiink, kár volt errnyit veszó<lnii<l. Yagy talán gondr:lcrd, hrg"
az angyalok,,igy"' szívcsetrbcrr fogadnak orlaíenn!?...

A doktor látsz<ilag oda sem fiilelt beszédére. Minden felcs-
lcges rrrhadarabot lerángatott magáról és egy vétlett saroktlan,
ahoi ép volt valamennyi támasztó piltór, fekvőhelyct rógtiinzótt.

* Lefeküdni, fiú! * vezónyeltc ellentmrrn<lást nem türócn.

- Pihenósre van szükséged! , . . Kiilönben pcclig -- tette }lozzii
kisvártatva - ha tudni akarod, holnapra kiásizk Ewans neni
húnyja be a szemét, amig henn tud benniinket. Azt hiszr:m, arra
íogunk ébrerlni reggel, }rogv ő l,ázr"a a .::illrrnkat ós liíl,i:zni
hivogat , , .

Bradley halkan nevetett:

I
i
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_ - Ewans..: 1jó öreg medvc,.. lgen, 6 megtesz mindent.,.
de az több a minrlennél. Nem esy. hanern lcaalább három nao.
ha éjjel-nappal dolgoznak is, amiÓ' ide iutnak"! - kongott vissi_
hangosan a fiatal rnérnök s?,ava a sötét§égben. Társa kioltotta a
lámpát, nebosy idó elött elfogyjon a drága áraln, * Hárorn
nap,., szóval nem megyünk a mennyországba. Pedig a jó cser-
készekre odafönn is szükség van biztosan. . . No. jó éjszakát *
kertste keze a götétben a doktorét.

Rátalált ós hosszan megszorította. Barátja ujja odacsúszott
a csuklójára, sebesen lülttetett alatta az ér. Tombolt már bennr
a láz, amelytól §zarha doktor el6re félt, Amilror Bradley már
nyugtalan áirnát a}udta, nehózkesen felsóhajtott,

* Csak ránk találjanak! - morrnolta maga elé, mert fei-
rnerült benne a kétely, hogy hátha ,, . a7, a setlesült bányász ismét
elveszthettc eszméletót, még az üzenet továbbítása elótt dr
ahkor! . . .

Akkor elkővetkezik az örök éjsaaka "- gondolta nagyokat
pillogatva. nehogy eröt vegytn rajtt is az álrrm, <le bárrnint kiiz-
ilött ellene, legyőzte a fáradtság,

Bradley riiozgolódására ébredt. Tisztje önkívületben .hány-
ko}órjoti fekhelyén, lélegzése sza8gatott voli, forró:

* Vizet,, " vizei * saakadózta lázátmában is. 'i ','t' 
'!* Vlz?i * §zarka <loktor reményielenül nézett körül s a,ztán

1fllftlpott a mórnők övén lógó kulaishoz, Néhány korty tea lö,
työgöti bennc nróg" ma_itl fele lcfolyt ennek is. amikor az esengő
száiába öntötte.' Tenyere kózben ápottja mel}ére tévcdt s mintha pa_rázshoz
n.vúlt volna. ránto!ta ,issia. Bra<llcy, ,szive .lanyhán, ki-kihagv,i
líikrtsekkel dolsozott csupán,

Á }ég"ereTékból kiáratló szélörvény, mint az elmulás lehel-
lete, zúgdtt a szük htlyen és szinte gúnycsan kacaggott, amikor
§zarka'driktor leütötte az első injekciós fitrla nyakát, s harcba
indult §ra<lleyért a közöttük lapuló l,Iag,v lsmeretlen ellen,

I'iem tudta. meddig görnyedt eszméletlen társa melitti. ltl
nern vóve uiiát ütóeréröl é,s nem is tudta rneg soha^ Am.ikor téve-
tes pillantási karórájára ióverlt. látta, hosi ál1, §sti tizenkettó

"asv aetl... Seitelme sem volt,_ A föld mé}yóben egyforma az
idá" fekete, hatáitalan ós nem ismer nappalt, éjszakát. Láthatar,
lan tömegével lassan-lassan gázolja azt. akire ráneheze<lik és úgy
1óri össze, megmérhetetlenül.

És §zarka doktor tovább vivta verejtékes párharcát a halál-
1a1. Szemc niélyen bebúzódoit üregébe, arca megszürkülL meg-
merevedett, mintha kóbe vésték volna minden vonását, Dereka
úgv hailott. akár az ugrásra íeszüIóé és csak számolt, számolt-
Éi'"erésl, léiegzttet, soria ürülő gyógyolrlatos fiolákat. . . egy . . .

kettö,,. háróm ".. aztál már tucatnyi... mé& több... és re,
mény óledt bennr, majd felváltotta fogcsikorgató kétsé8beesés,
amint éreete, hogy Brad}eytól,távolódik vagy rljra fojtogatja az
envószet,' * Madár" nem hagyjuk magunkai! Olyan szép az é|ell -§uti,ogta a fiú, amikor tgy pcrcre a világra iért.

- Nem, ncnr Brady! * biztatta révülterr és hozzáfűzte még

elgondolkodva, mint aki messzire fülel. * Hallod, énckelnek. ,

Cserkész, vi6an, bátran elórc nózz.. .

Áztán elt{tnt at álomkép és kezdódött elől,:ől az egósz, Üvcg,
csörrenés, fecshendósziszegés" halk jajok, mikózben ott tombolt
körülöttük a sötétben a pokol minden órdöge és belopra át is
szivósan, nesztelenül a kimerültség, A térdét ólmosította eI elöbb,
majd a mellkasát, el nem háríthatóan nyügözle le a karját, Piros
tűzkarikák táncoltak szeme elótt. amikor a hörgó sebesült mellclt
felszivatta az egyetlen. utolsó üvegcse taftalmát:

- Áz utolsó, Brady fiam .., az utolsó roham a kaszás ellen* mormolta és alig volt ereje, hogy a tút Bradley karjáha
nyomJa.

Valami dörgött, roppant valabol, kövek górögtek harrgos
morajjal s kiáltás bömbölt. ó kiáltott, vagy másl! Nízett. tlr:
nem !átott és bclesuttogta a hirtelen, vakító világosságba,

- Szomjgs vagvok.,. innom kellene... és Brady,.. ne!n.
nem szabadíftlaludnom! - de a fényfolyó hátára kapta, máris
ringatta jólesón, lágyan.

*...Doktor, ébredjl Vár a kávé! _ bömbölte egy ismelől
hang a fülébe és errc rrehezen kinyitotta a szernét-
. Fehór volt kórülötte minden, a falak. a világosság. fehl:r
ing kereióből nevetett rá Ewans íómérnök arca is,

, . Kórházban volt.
Egyctlenegy rlolog jutott eszébe. hómpölygött hi belóle íel-

tatióztarh atl anul.] H*j, Biady! Nem megmondtam. hogv kávévat irösziint
ránklí * ó* ncvetett íelszabadultan.

* Parancsnok rlr" jósnak születtél! - hangzott a íelelet
köavetlerrül rncllőle és amikor nehezen arra fordítotla fejét, mcg-
látta Sradieyt a szomszéd ágyon,

Most nrór íeléledt benne min<len.
._ Mennyi ideig tartott? * kértleztc Ewanstól halkan.

- Kettő meg egy íé1 nap" Éppen hozzátok jutotturrk, amilror
Brad_v íeleszmólt és te meg itthagyni készültél az életet. Majdneru
a tiéddel váltottad meg iz övÖÍ. Igy hát jókor érkeztün-k" Dc
úgyis mcrrtünk el6re... mint... mint... * kercste Ewans a
szht -,.. mint ;r katona..,

. , . Az utolsó rohamra! - lejezte be helyette Szarka doktor.* Hát ezt éreztem akkor!?
Bradley tiszteletlenül közberikkantott a régi tréfával:
* §oktor! Madár a szarka, vagy nem madár?!
* Madár! vágta rá ragyogya és összenézve, hirteterr

minrlketten, órrekelni kezdtek :

" ,. Cserkészi ne fólj, vígan. bátrao előre nézz!
Ewans megcsóválta fejét:

- Két bolond! Most léptek ki a sírból ós már érrekelnek! Ki
hallo& ilyet? - dobogta gyöngéd asémbeskedéssel, mert honnan
tudta vrrlna, hogy odalenn az őtszáz méter rnély kőkoporsóban
is íülükben csengett ez a dal és bíztatta óket, rohamra a haláf
ellen. mindig rohamra, mert nirrcs veszve addig semmi, amig egy
lélegzet akad a legeslegutolsóra .. .

Csa,ilraúartó

Ha csajkában vagy c§ajkafedőben lrelt étell a tűz fitlött
§lt8m€le8ítenl, jó §u*tgálstot Lgsz a galyból kószii}t
{§ajkataító. Rö vid f őzéshez-süt tlsh ez, póltlául rántottakészfu
túshez is teljesen rie§felető.

§iltaatqkrl Tagy má§ alkalma§ friss gallyat megfelelő

na€y§ágla gtirbllünk § a vógét z§inegge} vagy dróttfrl
rögzitjiik. Az így keletkezett karikába §§ajkánk §ppeil
lr*teitlik s keeünk megógetó§e nólkül tarthatjttk a tür ítilé"

tTgyanily tartót készíthetünk bádogtáuyóraink r€szé*
re i§.
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A BCIYAIAK VARü§ABAI§
a lc6fóbb gondja az új vezetóknek, Ne hirriesse lehetóleg semrrri
a multat s a felületcs szernléló higyje el, ho5y téuyleg ósi oláh
földön jár, Áz utcák képe ehlrez a tórekvéshez igazodik. A cég"
táblák románok, vagy kétnyelvűek, Az utóbbiak szánra azorrbarl
egyre jobban fogy, amint emelkedik a ma1yil feliratok adója-
Az ellenállás nemzetközi íeliratokat is terelntett, Gyakori az
olyarr tábla, amelyen cégtulajdonos vezeték neve mellé festett
olló, zsemlye,.vagy csizma mindenki óital értlretóleg adja tudtu1
a foglalkozást.

úgy látom, hogy két arca iran ma ennek a városnak. Egy,
rryílt és egy rcjtett arc, Engem a külső art az első lrenytlmás
után már nem érdekelt. De annál inkább a belső. Ezt az nrcot
próbáIom vázolni a továbbiakban.

A Maros termékerry sikján, valamint rig_vntvezett vár<rsi és
fellegvári terraszain épült vár<ls valóban a mult hordozója. ;\
szornszédos Maroskeresztúrcln a rórnai ktlrbói egy ca§trum nyo-
mait taláIták. Marosszentannán és Gerrryeszegen viszont az Ár-
pádok korából falfreskók maradtak fenn, Ezeknck a kózeli tele-
püléseknek központja lehetett a históriai Forum Novum Siculc-
rum, a mai székelyfóváros. A<latok bizonyitják, hogy 33 ország-
gyúlést tartottak a falai között. Áz erdélyi íejtdelmekcn kivül
megforduit a városban Nagy Lajos, Hunyadi János, Zápolya, n,;
meg Ferenc József, akit Bolyai Farkas fogadott . a református
kollégium kapujában, Itt választották meg Erdóly fejedelmévé lí,
Rákóczi Fcre:rcet, piacán húzatta karóba Báthori a |ázad6 szé-
kelyeket. A 48-as idők szornorú emléke Török, Gálíy és Horváth
vértanuk ittcni kivégzése. Nemkülönben az is, hogy Petófi inncrr
in<lult utolsó útjára, a segesvári csatába.

A rnult emlékeit régi épületek ós romok ma is hirdetik. Sétára
indulok a város utcáin, Mindegyre fcltúnik egy-egy rremes izlésű
régi ház. Erdélyi fóurak, a Telckiek, Kemények. Bánffyak, Tolda-
lagiak tórténeilni levegőt árasztó kis palotái ezek. Legnagyolrb
közöttük az elhanyagoltságában ir imponál1l Teleki-könyvtár. Az
ósi kol1égium ujjászúletttt épülcte meltett elhaladva feltünik a
Kaszinó palrrtája. nreiyben e6ykor a várrrson iártában Kazinczy
lakott, majd az úgynevezett Görög-háe. arnelyen rnárványtábla,
hirdcti, hoglr innen indult el utolsó csatájába Petőfi Síndor. Leg-
feltünőbb rnégis a várhegyen épült 5ótikus rcformátus nagy-
lemplom- Kopott tornya rrég;l fióktornyocskájával uralkodik a vá-
r<lson. A kiiriiliitte épült várnak itt,ott állnak még az omladozó
falai. A szabó bástya ós a csereő vargák bástyája még ma is ka-
tonai raktárul szolgál, Elhaladok a várfalak mellcit. Gorrdolataim
messze járnak. R,égi dicsősé6€n. a §Ors vált<lzandóságán tünődöm,
Szinte ilszre §etn vB§zeIn, hogy fclkapaszkodtam a várheplyre s ;r

temetii kerítósc cliitt állok. Multban kaianclozó lelkenrnek nagv-

Hosszú távollét után kíváncsian ültem vonatra, hogy gyer-
mck és ifjúkorom bol<log emlékü városába, a székely lóvárosba
utazzam, Ahogy fogy a távolság, úgy fokozódik az izgalrnrm.
Kutató szemeim változásokat keresnek, a mcgszállás nyomait,

Elhagyjuk Váradot, Szent Lászió városát. Vonaton és pálya-
udvaron vegyes beszéd hallszik. Feltünnek a hegyek. Alföldi táj-
hoz szokott §zem€m ncm tud betelni a változatos vidékkel. sziklák
és erdök között rohan a vonat. Mercdek hegyoldalakon békésen
lcgel a nyáj, mitsem tudva a világtörténelmi változásról. Lenn a
szük völgyben nyugo<ltan csobog a Sebes Kórös. Kristály tiszta
vizében itt is, ott is gondtalan fürdóeők. Sötót é§ hosszú alagutak
következnek. Peltür,ik, a révi vízesés, majd Csucsa, Ády Errdre pom-
pás kastélyéval, amely ma a jeles Petófi és Marlách fordító és mégis
magyarfaló volt román miniszter, Goga Oktávián tulajdona. Mö-
göttünk marad Bánffyhunyad ősi temploma. Kolozsvár követke-
zik, A rógi tornyok közül idegenfrl emelkcdik ki a górőgkeleti
székesegybáz kupolája, hirdetve az új idókct. r\pahida nagy re-
pülótere mellett robogunk el. Változik a táj. Áz Erdélyi Medence
kopárabb dombjai következnek. Az agyagrétegek lecsúszása me-
redekfalu szakadékokat okoz. Á tájnak ezt a jellegzetességét su-
vae{ásnak nevezi a nép és a íöldrajzi iro<lalom. újabb alagutak
és székelykocsárdi átszállás után bejutunk a Maros szóles völ-
gyébe. lstenáldotta föld ez, Hatalmas kukoricatáblák ae i<lén is
ió termést igérnek. Várakozásom tetöpontra jut; berobogunk a
marosvásárhelyi páiyaudvarra.

Á székely í6város állomásán mindenfelé román szó hallat-
szik, A kocsis magyarul bcszél ugyan, de a pályaudvari közönség
annál kcvésbbé. Az utcák ae elhanyagoltság szomorú képi,t mutat-
ják. Az úttest piszkos, gondozatlan. Az aszfaltburkolaton hatal-
mas gödrök tátongnak. Eszcmbc ötlik a gondolat, hogy talán
kihaltak az utcaseprők? Mcgórkezúnk a íőtérre. ldegeniil tekintek
kórül a jól ismert helyen. A városháza mellett díszes görögkato-
likus tcmplonr ponrpázik, Meglcpó ez, hiszen két évtizcddel eze}ótt
a város pár száz oláh lakosának a vár<ls szélón álló fatornvú
templomo}ska is tágasnak bizorryult. Kossuth és Btrrr egl,mással
hajdan szembenálló szoblait kercsem. Nyonruk sincs. Eitúnt Rá-
kóczi bronz alakja, is. Hclycttük Ávram Janku lovasszobra díszlik
ós a városháza Ólótt. a római szárnrazás bizonl,ítékául Romulus
és Remus a farkassal- Á Petőfi emlékmű talapzatit hiisi emlók-
rnúvó idomult át. Elótte fegvveres romárt katona bronz alakja
all. Mondják, hogy szeméhez tett kezén - nenl sokkal késóbb,
hogy órh.elyót elfoglalta - u ój §ötótjében, éló társaihoz címzett
táblácska jelent mcg a követkczó felirattal: ..Mikor elmentck. itt
ne hagyjatok!" A reménykedés humora ??, a lna1yar bizonvtaian-
ságbarr.

Ez a futíllagcr§ áttekintó§ is meggvőz arról. irog,,,3 }zin-
n)agyaI város rom/tnrlsitása s a r,/rros kiilsó képónck átalakitá5a
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Mirrttsvtisár}te ly.
|.'öi.órl r(.sílea
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városháza és I(öz-
múvel6désl palota

A refrrrmátusok vár-
beli templorna a
szabó-bástyával

szerű helv ez. Itt nem hamisítottak történelmet. A sirkövek dícső
mult nasy embereiröl beszélnek. Itt pihennek a Bolyaiak. az apa
és fia, Fárkas'és János, A magyar szellem két óriása, akiknek
mathematikai munLásságát világizerte ismerik és hirdetik. Éle-
tűkben gyakran ellentétek választotkik el őket egymástól, Hiúság,
féltékenység s más emberi 6yarlóságok választották el óket egy-
mástól, akik pedis nemcsak vérszerint, hanem tehetségben is ösz-
szetartoztak. Mosi közós sírban pihennek. A Farkas kívánsága
szerint hatalmas batul almafa árnyékában. Az egymás mellett
álló két sírkó hangosan hirdeti az utókornak összctartozásukat. A
sírköveken kívüI óás emlékmú aem is hirdeti a székely fóváros-
ban a Bolyaiak emlélét. Mindig tervezték szobor felállítását,
azonban a tcrv csak terv maradt. A lrollégium aaonban hüségesen
órzi a két nagy ember ereklyéit. Ezek megtekintésére a kollé-
giumba indulok." 

Kováts Benedek vallástanár, a kollégiumi könyvtár jelenlegi
őre szivesen fogad és kalauzol. Járjuk a hatalmas könyvtár ter-
meit. Modern vásállványokról mintegy 40.000 kötet tekint reánk.
vezetóm szorsalmasan macvaráz. Metmutatia a oáncéIszekrény-
beu órzött riikaságokat, dűyomtatvdnyok Éerülnik elö, Köztúk
Aooini Alexandrini , Históriáia l47E-ból. Temesváry Pelbárt
müve l498-ból, kéziratos Bibtiá a XV, századból, É,rdelies az első
latin betükkel nyomtatott román könyv: a Heidelbergi Káté, Fo_
garasi István lugosi prédikátor fordításában. A könyvtár féltve
órzött könyvei az unikumok: Apáczai Csere János Magyar Logi-
kát§kája, Bejthe István l582_ból való katekizmusa és ágendás
kónyve gyönyörü fametszetekkel, Balassa Bálint Istenes Énekei.
A könyvtár égyik szobájában vannak elhelyezve a Bolyai-erek-
lyék. Ezek megtekintése a célom. Elfogódottan nyitok be. Uveges
szekrények sorakoznak egymás mellett, nagyon beszédes tartalom-
mal. Amott nagy halom Bolyai-kézirat. Kózelében áll a fapohár,
melybe Bolyai -Farkas elégetett költeményeinek a hamtrját gyúj-
tótte össze. Másik szekréniben fakulacsa, cserépkorsói, szemellen-
zóje, játékszerei: sakkja, dominója, játékpénzei sorakoznak. Meg-
ható firti Ezer€tetre mutat a

ványaival. Vegye3 érzelmeket kelt a látvány, Mulandóságról be-
szé|' az örökkévalóság szobájában. Mert ai ereklyék, kéziratok,
a munkák, köztük a Tentamen és az Áppendix az örökkévalósá-
sot hirdetik. A szellem batalmát és értékét az anyag felett.- A Bolyai-szoba megtekintése ütán, szívélyescn elbrlcsúzva
vezetőmtól, a Teleki-tékába megyek. A jellegzetes, ódon épü-
Iet kívülről nagyon elhanyagoltnak látszik. Omladozó vakolata,
vasráccsal védett ablakai, rozzant kapui a lakatlanság benyo-
mását keltik. Áz ismeretlen nem gondólná, hogy a magyar kul-
túra cgyik kincstárába érkezett. De Marosvásárbelyen meg kell
szoknunk, hogy a látszat gyakran csal. Az elhanyagolt külsó
felbecsülhetetlen értékeket rejt masában.

Gulyás Károly ny. kollégiurni tanár, a könyvtár jelenlegi
ilazlatő-ia, a volt tanítványnak kijáró utánozhatatlan kedvesség-
gel vezei be a könyvkárba, A könyvtárt gróf Teleki Sámuel, er-
áélvi udvari kancellár alapította. Hatalmas,,könyvesházának"
meséoítése után lE02-t822-között Bécsből lehozatta 40.000 kötet-
bői ájló, magaszerezte könyvtárát, Minden kötetet sajátkezú alá-
írásával látott el. 4 kötetés latin nyelvű katalógust is szcrkesz-
tett. Sainos, a végle§es elrendezést már nem érhette meg a poli-
hisztor-sróf. A -köftözködés utolsó évében meghalt. Azóta a
könyvtái a Teleki-család tulajdoDa. Az örökhagyó akaratából
múziumszerűen kezelik, nem gyarapítják, mert a kancellár úgy
rendelkezett. hogv változatlanúl taitandó fenn. Néhánv unikum-
nak, ósnyoátatványnak, Corvinának és magyar történeimi forrás-
munkánák az utóbbi években történt eladása a könyvtárt szegé-
nyebbé tette ugyan, de így is böségesen akad benne cspdálnivaló.
Már a külsösélek is teriYtigOzók. -A hatalmas, emeletes csarnok
fehér, meszelt Talaival szinti templomi áhitatot lebel, A falakról
letekintó Teleki-ósök, a régies Erltorok, a kopott falépcsók, a
szekrények dróthálós aitói viszont történelmi hangulatot varázsol-
nak, Úiv érezzük magunkat, mint §zázadokkal korábban, boldo-
sabb világban iárnánÉ, mikor a Telekiek ,még történelmet csinál-
[u[. a" ú'j idók szelleme ide nem tudott belratolni. A könyvtár

kincsei közül csak nébányat
Farkas anyjának megórzött
ketztyúje. A sarokban diák-
láda áll. Ezzel ment egykor
Bolyai Farkas az enyedi kol-
légiumba, Érdekes a vén ka.
rosszéke és saját tervezésú
kályhája is, Nemkülönben
ósdi körzóje, amely a János
pompás körzókészlete mellett
írgy hat, mint valami óskori
lelet. Díszes, kis övegszek-
ényben a koponyájukat is

megtekinüetem. Exhumálá-
suk és kózög §írba tételük al-
kalmával, l9ll-ben a család
e5yik tagja, dr. Hints Elek
marosvásárhelyi orvor vette
ezeket magához s kés6bb ór-
zésüket a kollégiumra bízta.
Felül van elbelyezve az apa
koponyája, alatta a firl kopo-
nyateteje, hajának marad-

említek. Ritkaságok: Apáczai
Csere János Enciklopédiája,
a Káldy-féle elsó bibliafordí-
tás l59l-ból, latin és magyar-
nyelvű ósnyomtatványok az
l476-150l-es évekból, §zé-
kely J. krónikája, Szenczi
Molnár Albert sajátkezó élet-

rajza, Komáromi Csipkés
György széljegyzetekben vég.
zett tibliaforditása, Rákóczi
imája stb.

A Teleki-könyvtár va,
tázs|ata alól csak akkor sza-
badulok, mikor az épület ka-
puján kilépve ismét az.utcán
vagyok. Akapuval egyútt be-
csüliódik mösöttem a sult-mögöttem a sulü

szérr álom. A mult-Eltünik a szép álom. A mult-
ban való bolvoncás utáuban való bolyongás
visszatérek a jelenbe.
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Áz a§ztalolr hálom l,exikon, világlrírú rcpűlőnaplók,
szalikön},v€k. Minclr:z a bud&őrsi diszszernle lratása, vaFyis
hulytsebbcn az ejtőernyóu,8róké, Szeretnénk bővebben meg-
ismerni a, táf€íyat. Hát. . . lássuk esak?

ivlég a mu,lt ,században is állarrdó é}clapanyag §olt a
tudákos §zabó, aki fel akarta találni a ,,spanyol§iaszt" és
esernyővel 'ugrott le a toronyból, A képeken oll,an ijedt
arcot vágJ repülés közben, hogy a tréía nézője nevetőgör-
csöi kap a mulatságtól. Pedig ekkor már az ejtó-, illetve a
szállóernyő komoly multra tekinthcteit vissza. Á}lítr}lag
már a középkori lángósz, Lionarclo rla Vinci kövctője;
I'au,sto Veranzio, íne§tere kí,sér]etei a]apján 1617-berr nreg-
alk<rtta írz el§ő szállóernyőt és a.z óü négyzetméteres fa-
kerotre feszített vászonlrolmival sértetlentil szí.rllt le a pizlai
ferde torony csírcsárról. Lenormatrd írancia tudós - klhet,
hogy róla ,mintázták a ke,rge szabó alakjírt _ 1?83-ban két
ernyő segítsógével előbb a tnáza tetejérőI ugrált le, lnajd
állatokat ere8etütt le az ottani ob§zervat(iritrrn tetejér:ől,
igy tanulmán},ozva az esés törvényeit. Eredmény, egy ta-
lálmány, rnelynek leírását egy évvel kósőbb a lyoni aka-
démia elé terjeszt,ette" A t,alálmány.t ,,paracbute"-nak nc..
vezte. Ma is ez az ejtőernyő ír,anci,a lreve. De 1793-ban már
komoly ejtőernyős vállalkozások voltak. A francia Carne-
rin például lóggömbjóvel 3000 méter maga§§ágr& emelke-
dett. a"ztán etvágta a ko§ár tartóköteleit és szállóernyóje
=egítségével épkézláb földet órt. viszont enn(ll tliblrre ez a
latalmány nem jutott egése a világhálrorúis. KSt másfól
esszázad,on keresz.tül csupír,n akrobatamutatványok cól-
}aira használták, Á világlráború kezdeti, óriási arálrryir
npulőveszteség;e aztírn lázas munkára sarka}ta a feltalá-
l^:,hat. Rövideseü megoldották az aránylag könnyen kezel-
Eló. összecsomagolhato, önrnűködően kinyíló €jtcbrnyő
p,rrblémáját, ^{z alap a nómet Heinecke ejtőernyője volt
.§ ez1 tökéletesítgették. Áz osztrák-magyar hadseregben
:ili-ben rendszeresitették Brunner osztrák őrmester által
jsT:tolt formát. A derék katona Úgy mutatta be ernyójc
:ncga:ehatóságát a bizottság előtt, hogy egósz családjával
+r_ltterrten bemutaió ugrásokat rendezett.

Igy aztán, lra a repülő vag! a léggörrthiis llajba keriilt,
nenr kel]tltt rrtást tennie, lttirtt behirnynia a szetrtét.ésnelri-
ugrania az űI,nek. Legalább is ekkép gonr1oljrrk t,l. r!tr. te s
általábatl a titokba }re tterr avatottak. á c,ser,ké.sz azonbi;ttt
alirpos és entryivel nenr elégszik nreg, Leriil, ící]ni,lolkozrri
kezcl és t]g},szerre rneg;illapítja, hogy nern is kell messzil,e
rnctlnic. lriszerr a \Iagyar Cserkész lógoltalrrri rovaíár)trk
vezetőj€!, Arady Pista bátyánk, léggömlrö-j megfigyelőti,§zt
volt a nagy }táború}ran és ugrált }rizolry ő elegct, me|t ,t

kötött lóggörnb keclvenc célpontja volt az ellensóges rppti-
lóknek s passzióviil puskírztak rá . , ,

'fyltú, hiszet. eliből a tárgyból t,cmck valatnit iehet
ki}rozni. Gyerünk csak!

Iis tíz perc niulva bcesünk egy ajtí;n a kiáltással:

- Pista bá, tleszélj nekünk!
* }1irő1, emlier,?
(Gyanírsan nóz. valószítlűlog azt gorrrlolja. hogy, lro-

londgombát vacsoráztunk ós most tör ki a kiiros hatris,
Hát kezcli viselkedésünk alapjrin, bátran így következlllt-
het.'§zÍ:pítsünk a helyzeten lramar.)

i ,.,,,-* Ejtőernyó históritikat kérünk! - mondjuk sietvo.

- Kezdjük talán a nagr. élmónyen. Az első u$rásodorl.
Blztosan ]8i óletedct írrentettcd vele? Ug},_e?

Pis'ta llá nevet,

- Ne siess olyan lla,gjron. É,s kiilönben is Dem melt,
tettern m,agam. Sőt, bemutatót ugrottam.

}lát ezt kevés ember mondtratja el első rrgrásÉrót.
§íost pedig a cikkíró elhallgat és besz,éi az élmény,

- A felsőolaszországi Istragóban voltunk tüzérségi
megfigyotői tanfolyamon, amikor odaérkezett a béc§i kato-
nai filmfelvevő különítrnény. Kedvéért íelengedtek eg!
ócska kötött lóggóniböt, amelyet €rzután megtámad,ott egy
ellensÓ5les színiire átfe§tetr rrepülőgép. Ekkor a l€gönr];
megfigyelője, egy osztrák {őlradrragy kiugrott ós a támadó
repülőgép azután foszforlövedékket felgyujtotta, a hallont.
Persze, erre a látványosság,ra közel-távolról,ósszeg1.,úll
miinden katonai lrat,almasság és az ejtóenl},ővel leug,ró
ulánustisztet való§ágo§ bőskónt ünrrepeltók. Á taníolyam
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ma8yar .tisztjeiben erre felúlkerekedett a virtus ós elhaüí- bon maradunk. Ám kutyabajunk sem'lett és a me8zavart
roztuk. ,megmnutatjuk, hogy az ugrás nenr is olyan csoda, Caproni, n€mhogy a léggiimböi nem ,tudta lelÓli, de ijed-

Tízen szálltunk íel egysze{re, olyanok, akik ruég sotrasem tében még a kémet is visrszavitte. Forró kalandunknak
próbálták és volósággal egymá,s nyakába ugráliunk. Vagy akkora hi,re terjedt, ho§y ,rná"sna,p móg TamáSsY tábor-
hatodiknak kerültem §orra, § na§y volt bennem az elszÉurt- §zernagy is szerencsát kívónt rn€gmenökülÓ§ÜnkhÖz.
ság, emíg * ki nem ültem a kosár szélére. Hane.m ak- - Általáben pompásan beváltbk az qlső ejtóernYÓink,
kor?! .. . Láttam ugyan, hogy az elóbb indultak mil},en c§ak ,a világtráború utolsó idejében kezdódtek a bajok,
ezépen hirnbátóznak a lovegőben, de nrégis {r,gy viszorgott amikor már kevés volt a n}ersanys8. Akkor bizonY meg-

u, háturr\ mintha hangyó,lt ,mászkálnának rajta s retúentő €§ett, hogy az u8róról lsszakadt az 'egész holmi és dz

vágyat éreztem, lrogy vissaabrljjak a ,,biztos'; kosfuba. De impreg,nálás is gyatra volt lmár ekkor. Ez okszta végzetét

nem lehetetL Alulról 3záz meg száz távcső sze8ezódött ecyik csatarepülőnknok. Elha8Yta higYultadt gtéPét,, az

ránk ós n'agyot nyeltem, ,azaal fejesü ugrottam a semmibe, ejtőernyő .lrinyílt, de. ,. a gépéből kifoly.ó benzln rác§ePe-

Tudtam, ,hogy nem lew trüa, r-gv * kosárhoz erösített gett a s{gmre, amelynek ro§.cz volt 8,z imPregnálása,

zsineg kiránija az ernyőt a zsátjerot. Mert akkor rnég és hósi halottaink egy vitézzel me8§zaPorodtak, A másik
tinmuttidő ernyőket használtak és máris mitrden rendberr, hátrány az akkori, különösen a Íémtokos ernYÓk nútéz,
* de aaért, monclhatom, torkomban ugrált a §?i,vere, .Hít... kessége volt, Elsősorban, ,mert húzózsinórjukat oda kellett

Zutran{am vagy hatvan métert ós már trótyago**vöit^am {r, 
,'kötni a rePÜlÖgéPtrez, ur-ásként nsm műkÖdÖtt; má§od§zoT,

ru*t""o*re*toi"**it o, úgy órertem, hogy vaiami ellonáll., . merl szerfölött kénYetrmétlen volt ,a viselése. Ez idézte elő

hatatlan erő fetlök a levegőbe. Ekkor tárult 
-ti 

", erlifő,' 
' 'a legfurcsáblr balesetek egyikét i,s. Ae egyik trarcbainduló

olyan ragyogó jókedvem kereke ett *gy*r."iŰ, r;;cy gép megfigyelŐ-repÜlője, hogY kÖnnYebtlen kezelhesse géP-

,;il;".; Ün.Ótt "or"" 
n.ium fogatni. s 

"iiute" 
elmétetten pyskájál, lecsatolta magáról az.ernYŐt, A légi Párbaj he-

már igen szópen tudtam mindent az ugrás technikájáról, vében pedig valószínűteg tÖkéletesen megieledkezett erről,

nem történt kalamajka. A föld közplében szépen felrhúz_ me,rt arnikor a 8ép elhagyására kerÜl,t a sor; ernyője nél,

ta.m a,lábarr, bólekapaszkodtarrr a,zsinórza,tba és abban kÜl ugrott ki",
a pillanatban, amikor ledobbantam, lekapcsoltam a heve_ mai, Ülőpárnául használható ejtőerniők szirrte

dert, Aki nom így .**r*,t*"ú, ir -' _ k,ilffiffi, ;.,';;á kényelmesnek mondhatók és nerri akadálYozzák a szabad

va,n, - az ejtőernyó úgy megszánkír,ztatia;;a;';;y;_ mozgást, A másik haialmas előnyük pedig az, hogy ki_

íöldön, bo§y mehet a clrrktorhoz .. . Bizony,*iÖ or*j-i :1_1'á*"k 
használójuk akaratától fügs, Talán ezert is

volt ,és mindannyiszor újra ,meg újra "" 
uilr,"rrT *;;; 1evezik ,,§zabad ejtőernyő"_rrek. a reeti ,,önműködől'_r,el

került a sor. persze, nóha csak utórb o,rtzi#';; ;Ú;;y: :rTb'", Kibontásuli rugó, vagy zsinór meghúzásával

ízt, ,mert közben orv**rrrixr."i-notiam ertog;i;", ;*;',eu törtérrik, Ez a rnrozdulat eg}, §€gédernyőt szabadít ki a

rám a léggönr}röt lángbaborító ettenseges lilaa.i..ptiro burokhól, amely azután kirántja a n,agy ernyót, A szokás

vagy hagyja, hogy bókón vigyem az irhá,m. 3:] bogy az ugró hármat számol, mielőtt kinyitaná, Dnnyl-- 
uei*ni. . narort vége felé egyik_másik ellensóges ilff'i:!iTiffii:ffi:"ff§"§ir,'il.a'}_*T,-1,*Y"

csoportnál lábr:akapott az a lovagiatla.n szo,kás, hogy, az u toroi 
-kinyílá*+nál a selyem beleakadt a zuharró gépbe

ejtőernyőü, vagy éppen magukat a menekülóket szitává és a menekülő így elpusztult. A kirryilást azonban, a körúl_
lóttók.. Sok jó repülő bajtársunkat vesztettük így el. m,ónyektől függőeil rmé* ennél is jobbarr tebet késleltetrri
Nagyon rreki voltunk keseredve, amikor ogyik társunk, ós a, jovő hábórújában ez a körülmény valószínúleg sok
egy drag,onyos föhadnagybóI átnyergelt repülő. orvo§§zert életet ment majd meg. Ugyanis a lebegő célpontot arány_
talált, Nem tudtuk mire vélni, hogy nyakra-íőre ugrril és lag könnyű eltalálrri, e]lenben nagyon nelréz egy.szabadon
rrg;rás közben a ma8ával vitt karabétlyal célba lő a repülő- bukó testet lelőni, Ma már mindinkább gya.korolják a
térről felengedett apTó, meteorológiai léggömbökre. Nern- késlelte.tett ugr,ási. Szinte hihetetlen eredményeket mutat-
sokára azonban kiderült a titok, Egyik felszállása alkal- nak lel ezen a téren. A rekorder orosz Evclokimolf 8100

mával felgyujtotta gépét a támadó és utána őt nragát ós méter magasságban ugrott ki és csak 200 méterrel ,a föld
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góppu.skázni kezdte. Erre az elkeseredett dragonyos se felett nyitotta, ki az ernyőt. Simán teszállt. A 8000 méteres
szó, .s€ beszód, mintha nern is ejtőernyőn lógna, harrem a ,.utat.' 142 másodperc alatt tette meg.
céIlövöldében volna, a rnagával vitt karabélyból lóni - Ebből is láthatjuk, hogy az ejtőernyőugrás tech-
kezdte a v,adászgépet -- fo§zforgolyóval. A sok előző gya- rrikája mekkorát fejlődött a világháború óta. Ma az. eilő,
korlat lrasznált. A tizedik lövés talált. Kurtán-furcsán, le- ernyőugrás nemcsak önmentés, hanem hidegvérró, meg-
durrantotta az emberiessésről megíeledkezett ellenfelei. íontoltságra nevelő s nemzetvédelmi szempontból felbecsül,

* Per,sze. azórt nem volt mindi,g ilyen veszedelmes a lretetlen értékű sport és méginkább az lesz, ha sikerÜl
dolog. Adóttt.rk a levegőbeti olyan, váratlan ta}álkozások megszerkeszttni a telj,esen önmÜkiidő ejtőernyői, arnelynok
is, amikor mi,nd a két fét §uö!,nyen meglepődött á másik működése százszázalékosan független mind a repülőgép-
látián és egyik szándéka se,m sikerüIt. Pélclául az 1918. pel való összeköttetéstől, mind az ugrÓ akaratá,tól. Min,-
júniusi nagy piavei ofienzíva elökészitósekor éjszaka száll- den r.emény megven arra, hogy ez rövidesen, sikerÜl s
tunk fel, hogy megfigyeljük az o|asz froní mögöttí íor- akkor elmondhatjuk, olyan biztonságos, akár a Parafa
galmat. Körülbelül 2000 méter magasságban lebegtúnk a vízi mentőöy. Ugy,an már jelenleg is majdnem i,lyen. rnert
va.ksöt,étben, amikor egy hatalmas, h{rromnrótoros Ca.proni tra netalántán, a4ire alig van példa, a bátracgatOlt ei'tÖ-

gép tűnt fel a közelünkben. Hangtalanul, siklórepülesse! ernyő nem nyílnék ki, a,kkor ott van a másik, a mellett

igyekezett ataosonyabbra, valószínűleg egy kénreí akart az, lógó biztonsági ernyő . . . No, ,akarsz mé8 valamit?
osztrák-,magyar vonalak mögé ejteni. Azonban észrevéve Jómagunk igen, még nóhárry k*landot, á,m eszÜnkbe

bennünket, meglepőtlésében ő is elíelejtette feladatát ós jut a terjedelem, a szerkesztÖi olló és zsebredugjuk a.z

nyomban tüzet nyitott ránk. Gondolhatod, ;trogy észnólkül irónt. ,§íajd má,skor, hiszen a, rrepúlőkaland nem veszit

leugrottunk. A géppuska_ropogásra per§z€ íelfiileltek a értlekességéből trolnap sem. Akad még §azdája tarisznYá,
tégettráritoinx is ás a következő pillanatban csakúgy jában bizonyára, mort üz arany signum laudisokat oda-

íüiyültek a íülünk mollett a gyujtó löveclékek. Csunyán künn nsm osztogatták ho}rni apróságokórt.
két tűz közé kerűltünk és nem hittük volna, bogy épseg- Szentiodrqi Jenö.
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Bizony rá,fór,
Mi lenne a §zalrara Egyiptorr felé eső oldalriból, tra

az egyipíomi fellah helyett erő§, munkaképes anrerikaiak
laknának a Nílus partjain. Ma nrár-* legaláblt a, Szahara
felén, -* gyümólcsöt terrrrclnének!

Persze rnesttrséges ötrtózéssel. Yarr viz a Nílusbatr
tlóg, Különösen ha rnegárarl.

Anrerika egymri.strtán veszi, vissza a sivatag által el-
rabolt ierületr'ii,, a. ,mojullei., a, §ía,kcrl Pluirt, az aTí.loT.ai és
a kali| orniai sivatagokat.

Áz ilyenijntörés ntlrt épptln egyszerü doiog, Aztsetlege,*,
iolyóból felszivandó vizeí enielni, ejteni, duzzasztani kell.
§ezetrti föld al,att, vozetni emclcten, hornokban és síkságrrn
keresziül, amíg eljut &rra a vidékre, alrova szánták.

Lépésról-iépósre történik ez a folytonos hódítás. Nagy
es nehéz nrunka.

Először a mérnökök szlr,llnak ki, hogy a hely_7pttel tisz-
taban legyenek. Azutir,n óriási teherautó-kolonn€k szállit-
1ák hetekerr hónrrpokon kercsztül az ópítési anyagoü A ío-
!t-ót elzárják, az lassan tluzzad, A partokon máx hat vagy
rlet rlelyen óriási, betorr,csöveket építenek és húzzá.k, hilzzák
arra a tájra, amelyet megműv€lni akarnak, Szivattyú-
telepek épülnek percenkénti 100.000 literliz szivására,
Fcrr a rnunka. Fúrnak, kopácsolnak kőben, vasban. fbr-.sch, házak, épületek, gátak, duzzasztók enrelkednrlk ki
:rt. ahol valamikor csak puszta elhagyatottság volt.

_\ sivatag :már ki van mérve, el van adve, be van vetve.
_{ íarmerek már a viz ágyait is rrregcsinálták. Áhol a
1,.mok nagyon la,za és minden vizet beiszik, azokra a
l*lyekre szalrnacsomókat ásnak te, trosy n szalrna fel-
§.vja és nedve§en tart.sa a talajt.

t]ezúdut az első víztóm€g. Van öröm! Á viz nem szalar]
le már a homok nrélysÉgeibe, hanem el,oszlik. Ezzet a térry-
nyel változik a vidék klirnája is, amely már páradús. N,incr
forró trólyagot, hia6 ilepsüté§ ütibbó, hanem pálrós, enybe
ureleg, amely használ embernek, állatnak, növénynek.

Á déli sivatagokon rendszerinü ananászra rondtzked,
nek be a farmerek. De ez nem §uabály. Katiforniában
óriási alma,, nar&nc§ ,és sórgabara,ck farmok létesültek a
homoksivatagból. §zőlóje páratlan. Bora elsőrangú. ,\
tokaji szőlővesszök először ott honosadtak meg magyarok
jóvoltá}ól, magyarok munkájából.

Nincs többé sivatag, amely nem teremhetne! A siva-
tagokból íöképpen a viz hiányzik. tla ez megvan, rögkin
terern i§. Afrikában, a íeltöró vizek mellett, amelyek ese.t-
leg igen gyérek, teremnek meg a pálmafák. IIa máshot
nem, a kutak mellett. ahova pár csepp víz lehull,1rat, az
ivó emberek és tevék szájá.ból, már van vegetáció. A
növény. ha tnás módja nincs még mielőtt végleg kiveszne
a tájról, a levegőből igyekszik vizet" felszívni.

De lronnirn legyen a légben víz, ha földben nincs?
Ez(lrt rra6y rlolog az, amit az amerikaiak c§inálnak.

A sivatagból gl,önyörű kertek€t,, mérhetetlen, zöldíúr í.'r

mezőségeket vartizsolnak elö, rnelyeken nrinden megt€r€ln.
Az ilyen he}yeket, amik egyodiil csak a mester.réges

öntózésrrek kószönhetik létüket, ri.aeri,nd,-nak hívják. A
riverinát glőször Ausztrália kez.dte rrrűvelni, arrrellyel egy
na'gy déli sivatagol tettek termőképessé. A híres auszt-
raiiai alma a riverinán terem.

A lehetetlenségek vaiamikor olyan határtslan sivata3i
birodalrna i.§mét szíikebbre szorult.
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Ejrri,c "* nem jó cimet választottan]. . . .

Hiszen egyh€t€§ bakonyi mozgótáborutrkkal hogyan
is já.rha,tnánk be a szépséges Bakotry minden táját?! De
hir nenr is juttrattunk el minderrhová, legérdekesebb váro-
sgit, íalvait, hegyeit, völgyeit, sok történeti érdekességéí
gró8is felkgrs§hótt{iti é§ Tnagunkkal lroztuk sok szép
emlékót.

Jártatok-e már, fiilk az igazi Bakonyban? Sokan talán
nem is ludtok töllbet csonka lrazánk e szépséges tájáról,
mint, a.nit a 1öldrajztran tanultatok az iskolában. Így
elóször m,ajd néhány szót szólok a _ hegyről, anli. Zala,,
Tesz,prérn- és }'ehlr mpgyék terúletén húzódik vó8ig. A
Masiar Középhegyseg legnagyolrb tahn€ge tulajdonképpen
,tileúókes ttolorni,t ós mészkó lregyek töredezett és leg-
nagyobbrószJ.ren lekopott fenn,síkja. Egységes gerince a
Bakonyrrak nincs is, haneru a 3*400 m maga§ fenngík
röghegy§ég je]leeú. Á Bakony a Zala folyócskátót a Móri-
,|rasarl-é-kig ter3ecl-, ahol a Yértes-hegység veozi át szerepet.
Észak felé pe,lig a Balatontó} a Rá,ba sikságáig hrizódik.
Délrryugattű úszakketetig 1110 km. északnyugattól délkelet
íelé ilettig ill krn a kiterjedése. A Bakony legnagyobb ki-
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enrelkrld,ése a Körislttgy (?li) n) ils a Sorrilregv (&:it ntj,
anrelyek a Balatorr vizénr-,k 1(}3 n} terl!{el,szín felctti nlagás-
ságához viszor:yítva igotr jclentős cs(rctqok.

A Balatolrtól üőbb fe§tői sziklaszorr)s v(]zet tr Bakort;,
aljába. Mi a nagyvázsonyi ősi rórnai írton ér:tünk el csorr]ra
hazánk legfestőibb vár,osá,ba: Veszprémbe, A Sat patak
völgyé}ren, a nlagy Inag},nf tólí)l és rr Bakony szivétől
egyenlő távolságn}'ira már az Átpádok koráharr vir,ágzó
vár,osi élet volt. A Szent Benedek-he8y szililafoka nrélyeti
benyúlik a liázak közó és a Sasbéreen a rógi pogány tenrető
helyén ma messzelátszó fehér márványkere.sztert ragyog a
C, W. (Capitolium Wespritniensc), Az idei szentévben kü-
lónös érdekességú a Gizclla-kápolna, első királynénk cscr-
dásan épségben maradt szentólye hazárrkban egyedúlírtló
bizánei falfestnrényekkel. A vá,ros pomJlás székesegyháza
még 10$-ben épúlt es az eredeti alapokorr újították fileg ít
m,ai ponrpás rorrrán templonrot. Itógi várfalainak nlarird_
ványai is látrtratók. Egyik körbástyájá.n ópült a üirök uxi-
csetro emlékezíeLő tűztotony, a,latta a hősök kapujával. Be
kell ,rérrri a híres Vármegyei Múzeuntba is, .ahol a régi
Bakony mk betyáremléke idézi fel a rnuitaí. Melletttl a
Bakonyi,lráz néprajzi érdekességci ós az utolsó bak<ln1,"i
csutoraliészítőmiihely várja az érdeklódőket. Végigsét ú,luttk
rnóg a §éd ulellett és megcsodá,ljuk a kis patak ór:dektlti
áttörését a hatalma.s Szent B€ned€k-hegyetr,

Alig ha{4yjuk cl Veszprémet, máris lialzsamos ltrvegííjú
erdők köztiott kanyarog az űt. Herelld világhírű porr:e}lán-
gyárának megtekintéséro egész délutárrt szárrunk, I,1aio,1-
mas bükkerdő közcpen fekszik az 1839-ben ala}iított gyár-
telep, amely csah egy évvel íiatalabb a sövresi í{yirrnái,
Valamikor Mályá§ vadászataitól volt harrgos ez a vidék.
m,a a magyar művé*ze,t fellegvú,rában 'J1 vi|ágkiállitás, elgő
díját csodálhatjuk meg. Közslób€n Szentgtil lr,atalrrras kö-
íej,tőjóben kót kis cseppkőbarlang rejtőzik, majcl Essegcrír
hatalmas várromjai tekintenek m€ssze az egyik lregycsúcs-
ró1. A Tornavőlgylren, Vdrosl,őtl szépsfues fekvóse óllít meg.
Nagy l-ajosnak legendás ,hírú karthausi k<rlostora állt itt
va!ámikor, rní8 a törökök le nem rorrrrbolták, Köveüől épült
a mai uratlalmi nagykoc_*rna. A szomorú emlékeket a hír-
neves kő€dénygyártrarr és hazánk e8yetlen pipagyárában
feledjük.

Most már berm jáTunk a Bakony jellegzetes szelíd-
hanguliriír tájain. Itü nenr lélelnrtltesek a |iegyrlk, nem
ijesztő m.élyek a völgyek, hanenr megnyugti}t(i kópekben
s-ortrkoznak a terrrrószetjár:ók elé, Farkasullepii körtiyékc
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reirieA lá.t}{]fozil,§i holy. Cstir.gtiküt .l ttlr:lel.rls vizesóse till!_
el{rrszépl lí,rtvárry, Slcllelte rr. Áü:} rn l]litgáls 1-1irllgató-ltt;gyr.lrr
{! Orsxilg,,* (lv,,t,tttckvtirIő ),iru Jl"{} <z.t.tltliIyt,, 1lrrrrriiiriísrrj udüliijrt Itt12 lt, air útrn. liriiirrrrt,." l]trlkirl_rlisákorlrli, lliszi:ll
ltazánk, ltlg;,rorrrpíi,sa lrh hrtrtnrlrlzi:sii gytllitltlltliyartririjrr r:z,

;\ ttr.lgyr:k trtilrrlig alacsr;rtyallltitli, ,r!s llrsslr ti kiiiriirtlr ;r
Kis_Álfti|d szólétc. I}óllu, clőit rlrtlgl:sorlriljttll. |l'tt.1ttllcnIii
krótiik()r,i szik]rik, krrziil ltlllruggyrr rrri lrlrrgl,r-lsliizíi szrii lrreti:t
ütóll" íOIrá.sír,it ris lratltltl,irs iiiviit. i\lrlrottl,, fé}rlrillí(t li,ttlr.
]t(,)Irlpii§ r.izt,í irt_lttitli ezllt tt. ftrt,riisok. atrrii lrrit kiitrtr,ititr,tt,q
l)}'it{}tt (:§i1,1{}!,l}iiIt vtlztltJi.t)k il vi'rt.t)slllt, It1 tltr:*. tiregtr.liitll.jük az;-l{llj ]rrllrl.rt íisJrrlt'klrirrt t!;iiilt ll-irllrkr"r }i;rtirltrrris lisz-
1rlt,,}iáz"v-li:istí,l} l. ris lll.iiisi 1rltlllrlrrrilrl.r,ltrlrltltt,rtti. r}iirjll t(]\,iil,}l'},ltal'ar]unk r!sz-ltli ít:lri, lrogl,rlrit* (rírrlr isrrrtl1 r.i§§?-ltiél".|itljk il
B;rktrrlv l,iilrlri szi!|lst!&riittilk lrlll<r:rtlst',sí,r.r,-

, Nlár srksrigtltl }tiilitrltitik, irtttiltrtr'i|'l,tr:ll Kisfiilur,ly l(ii-
r:o1y szüicíil-*i lttll,\,rltlr:k szí;p tlrtlliikrlszlrrllii1, 1,oliirrljtili rrrrlg,
trlit.jt'1 tríi:nl'tjri,\lrit §irrrujl c_qlita.vcsz.iilsót.l, ()rr)iók,87"iillli.
Gy()r voll lr, ]]ricshírlrr'll irrrlulri rtltlzgriliil_,rrrtlrrkrlak leglrr1.o-
lalr}ti i'rIltlrtlrisir. ,\. lt;tl.t)irt firil,i iisrr,gi .zí,i; r,ritr;sii, stl]i
}lltroliksz,lJisr',g(), t()1,1(itl(,li r,ltiltiiii,i 1111.g.igrizltiii lc]kiirrliet.

Vtsszitlr:lr', ittrlttlttttli ti_* }ruIrlt()rth.Qltlla lt;jt.lttas tioltt,lr-
llincl, lillii ttlrlg ttlttttlillit1).,\;., t]íiriktltr, rr r,t!gi 'l'ttt.iszltvilr.iit"
Itcllritt ;t -lIrtItIrrr{itcs2()ll\ k.Il,i}ln-| l]lil il l,,,itrti;r.k l,,rir,,tk,'-
z.tisi lroli.'p; ;i lttizÍ,llsil t:slic-*ot1. a,z {lzttt,tivtrl r,rlrlrikmíi-irirllrl-
lttlts. lll'rlltzírtll,ttna, l<utrtrlliiiiirr;1] n11,;,i1{,zí,0ll i1,1|, r,lszalt!, ltlg,
tltilgitsil}tl,l (:l§!| rri) csítt:stltt l}0.]i§ il 1rirrls rlisi tltt;rtristi'lr Í.r,
S7,i)k(:§:g}'lldz tltrtrlllterlik,'|',it'it\os fiilreiirr.trtlin siiní:i]itl szi)-
gtllvrlzctt llltltlltttas tldt,:lt,ra.iutunk. ilttitltr lól,rltettink lrrl
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attól, hogy egy-egy rdtóii arlomát szóba hozzunk. Azt, mond-ják, hogy nem jó ezt a derék népet ingerelnit ÖsAü szikla-
donrbján valaha hatalmas vá.r állott, mo§t csak egyik kerek
saroktornya látbató 16 m magas kupolájával. Alatta a
régi vár alá húzódó beomlott alagút ma gyermekek játszó-
helye, Nenr mq§§ze az út a Kikeri-tavon vezet keresztúl,
amelynek zárógátja még római eredetii,

Még Vdrpalotriról szó|ok, ahol az ősi vár háronr méter
vastag falirira méteres átmérőjú borostyánkövek kúsznak
fel. Közelében még a }ríres-neves Mdriusszekréng óB m
ma.gas hegyét keressük íel a Btítorkó romlaival. A monda
§zerint Mátyás király Márkus nevú udvari boloncljának
epíttette, A bolond egyidőben igen lopkodta a királyi asz-
tal órtéke§ ezüstedényeit, mí8 rajta nem fogták. Á bolond
be is vallotta a lopást, de csak úgy vol,t bajlandó vissza is
adni a lo§ltt hoimit, ha a király olyarr erős embert küld

veJe, aki az ő kincscsszekrényét felenre]i- Xiniz-qi Pál vál-
]alkozott is e szerepre. mire Márkus elvezette a meredek
lregylrez: ennek egyik hasadékában volt a rejtekhely. Níá-
tyásnak annyira,megtetszett Márkus csalafinta észjárása,
lrogy a hegyet ról,a neveatette el ós várat is ópített neki.
Régen volt, úgy-e fiúk, talán nem is egészen így volt.,.

De már el is érkeztüuk a Bakony szólóre. Egy rövid
hét alatt csak két útvonalát jártuk be és mégis mennyi
szépséget, mennyi értéket találtunk! Nghezen búcsúztunk
el zúgó crdőitől, vihorokkal dacoló ősi vórromjaitol, derék
népétöl, Egyetlen fájó emlékünk; mig a Balaton mellett
lépten-nyomon találkoztunk táborozó cserké-szekkel, itt 900
km-€§ útvonalunkon egyetleneggyel sem. Menjetek fiúk a
szentévben minél többen e szépséges vidékre, hiszen g00
évvel ezelőtt elsó szent királyunk ezt a vidéket §zerette
legjobban{,: . . l
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}íajdnem ezer§zer hangzottak el ezek a vezényszavak tavalv augusztusban a cserké§zrepülők kiképző tábo-
rában, ,§ gumikötél lehutlása után a gép magasba röppent és a benn úlő cserkész élvezte a repülés csodálatos örönreit"

Ott voltál a Szent György-napi repülő bemutatón ? Láttad a cserkészrepülő testvéreid repülő bemu-
tatását ? Ha nem, bizonyára, elolvastad a Magyar Cserkészben közölt beszámolót.
' }Iagyar Cserkészfiú! Nincs-e kedved velünk tartani? Akarsz te is ott röpködni a zaitalan gépmadáron ?
Ha igen, úgy minél előbb jelentkezz az

.. rj
m§zTmncoiWl nmPfILoTABo,BBA

Augusztus 3-tól 19-ig és 13-tól 30-ig két tanfolyamot tartunk. Egy-egy tanfolyam összköltsége 30.* P.
A négyhetes részvóteli dij 45.- P,

Jelentkezz minél előbb akár szernélyesen, akár írásban a Cserkószrepülőknél (Budapest, V, Nagy Sándor
utca 6) Á szükséges nyomtatyányokat (részletes tábori tudnivalók, életrajzi adatok, szülői beleegyező nyilatkozat,
orvosi bizonyítvány ürlap) elküldjük, melyeket a vóglege§ jelentkezéskor legkésőbb julius 10-ig kitöltve vissza kell
kúldened.
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BuD^§'.PEsT
§zÉr§srővÁnos
vIznnüvnI

A TORTaNELMI IDótr folyamán a budai oldalon több
vízmü létesült. Elsó volt a rómaiaké, mely Aquincumot látta el
íotrásvlzzel" Et a vizmű a római uralom megizünésével teljesen
elpusztult_és csak az aquaeductus pilléreinek romjai kerúltek az
ásatások folyamán napíényre.

MÁTYÁ§ KIRÁLY IDEJÉ3§N a budai hegyekben levó for-
rások vizét ón" ólom és agyagcsóvekben vezették a Várba. A csö-
vek kötóse hasonlított a mai tokos csókótésekhez és olyan töké-
letes volt, hogy ma is csodálattal állunk meg a vezetékek itt-ott
feltárt részei elótt.

Ezen kívül a budai kioszk helyén volt égy másik vízmü is,
melynek lóhajtásrt, fábót készített szivattyrlja a Dunából nyomta
fel a vizet a Várba. A törökök rabszolgákkal hajtott taposómal-
mokat tartottak üzemben, melyek szintén a Drinából látták el
vizze| a Várat és a Rudas fürd6t. Ilvesféle vízmü veilt a lI. kerü-
leti elóljáróság helyén is, melyet Clark Ádám alakitott át gőz-
üzemre l855-ben. A fentiekból tehát láthatjuk. hogy a budai
,oldalon több vízmú volt üremben, söt ezeknek a lrálózata az idök
folyamán egybe is kapcsotódott, ellenben a pesti oldalon a víz-
ellátás csak kutakból, vagy a Dunából lajtokkal hordott vízzel
történt. Természetes. hogy csatornázás hiáilyában a legtöbh krlt
vize megfcrtőzódótt és emiatt állandóan betegségek pusztitottak
a városban, míg végre az l866-os kolerajárvány kikényszerítette
a vlzmű építósét.

Mire a budai telepek elkószültek, a pesti városrész olyan fej-
lódésnek indult, hogy a vízíogyasztás fedezésérc kénytelenek vol-
tak kútviz mellett szűretlen Dunavizet is nyomni a hálózatba,
További kiegószító megoldásként a markóutcai telep szüröberen-
dezést kapott és..a Népligetben a Tisztviselótelep ré}zére egy kis
(Inallo vlzmu epult.

l892-ben indult meg a nagy építkezés. 1893_ban elkészült a
fótelep egy rósze. majd az I. és II. átemelőtclep. a Duna alatti
3 bujtató. ikercsatorna, míg végre 1904-ben a -fótelep második
gépháza is üzembe lép. Az építkezés elórehaladása folyamán be-
szüntették a Margithídon át a napi 10,000 m3-es kisegítést és a
szÜretlen dunaviz szolgáltatása l899-ben a pesti oldalon is r'é-
get ért.

. Ez_e\ után újra a budai oldal került sorra, Uj átemelótele-
peket kellett épiteni, meít a krisztinavárosi telep áár csak 35-
40 atm. nyomással tudta a hegyvidék magasabb pontjaira fe}-
nyomni a vizet, lgl3_ban elkészült a budakesziúti és a dianaúti
közbensJi átemelótelep, Ez a két gépház a krisztinavárosi át-
ernelótelcp által szál[ított vizet feljebtr nyomta és iizembehelye-

lI. sz, tarlalékalrigril

zésiikkel.a halózati. nyomásolc l2*l8 atm.-ra estek le. ami rragv-
ban cmelte a üzcmbiztonságtrt,

KITORT A VILÁ0HÁBO*U ós ezgel elrnaradt a lervbe-
vett bővítés. melyre égetó szükség lett volna. Közben a gazda-
sági viszony_ok fokról-íokra romlottak. a vizítgasztás iassan
ugyan. de állandóan cmelketlett. lgy azután a g"ópck iavitása.
karbantartása a tegnagyobb nehézJc6ckbc űtkőzö'tt,' Ilyeir nehóz
üzemviszonyok meilett-'lg?3 február'l0_én a káposziásmegyeri
vizmüvck ikercsatornája a Duna áradása követkóztóben a 

-iüe^

gyeri csárda. környékén kettétórt, lg24-ben sikerűlt anyagi ala*
pot teremteni a .hatalmas munka megkezdéséhez. 1925-ben bekap*
csolták a krisztinavárosi hálózatba - a gellérthegyi bartanggéi-
háza_t. melv a Ferenc .lózsef híclon át KiposztásiiLgyerról tiÜeió
vizböl 25-?8.000 mJ-cl segítette a vízhiánnyal versénytfutó jobb-
parti hálózair:t. Azonban ri; kutak,.ól is gondoskodni kcllett"'"

t*ávoalátmcqyariolaqŐlátri7alaitae/inyl 
l- , -, " ,?,;irt;i jj}t -,*- -,-"* .- 
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Szúrr1 ós vegyó::zeti üzetn. }i,ápcrsztílsnregycri lőíelep

vattyúk szállitják tovább, Ha egyszer a
szifcrncsó légtelenítve varr (tcle van víz-
zcl) és a szivattyúk 3 kutak vizénél mé-
!yebb rrívót tartának a szívóakrrában, ak-
kor a víz a maga§abb helyről (kutak) az
alacsonyabb hely (szívóakna) fcló áramlik,
A szigeti kutak vize teljesen hasonló mó-
rlt-rn a szigcti szívóaknába .jut. ahonnan a

Duna alatti bujtat,in keresztül a közlekedő
edények törvénye alapján a balparti szívó-
aknábra keriil át"

A kutak ós a hálíizat vizéból állan.
dóan lnint,'rt vesznek, melyet a Fővárosi
Vegvészeti és íilclmiszervizsgáló, továbbú
az E5észsegiigyi ós Bakteorológiai Intóztt-
ben l,izsgálnak meg. Á legkisebb kifogás
esetén a kutat, vagy a csóhálózatnak meg-
feleló szakaszát azonnal kizárják és klór-
ral fcrtőtlenítik. Minden újonnan épített
vezetéket üzembehelyezés clótt sterilizál-
nak ós vizót huzamosabb idei6 az üritiin
át a szennyvízcsatrlrnába vezetik. Bzen-
felül a Vízmúvek Szúrő és Vegyésze ti
Üzeme is állandó ellcnórzés alatt tartja az
összes kutakat. aknákat, vezetékeket, Az
aknakutak tisztogatását egy külön erre a
rnunkára felfogadott birvár végzi.

A NAPI VIZSZüKSÉGLET tulnvom,l
rószét a káposztásmegycri telepek termc-

lik. Ide tartilzik a főtelep. az l. és iI. sz. átemelótelep. a
}roríirryi gépház és 3 darab csókút5épház, Ezek a telepck
átlag 190.000 m3 vizct termelnek naponta, i3 aknakútb1ll
és 126 csiikútbói. A kutak egl,ik része a balparton. nrásik része a
Palotai í,s Szentenrlrei szigeten van. ahonnan jclenleg 3 Duna
alatti bujtatón keresztül jut a kitermelt r,íz a balparti gópházak-
hoz. A bujtatók tojásszelvóny kcresztmetsz€tte1 biró közlekedij
cdónyck. melyeknek egyik vége a szigeten. másik vége a balpar-
torr van. A Durra káposzt:ismcgveri 0 vonala alatt átlag l8 móter
nrólyen fekszerrek, 1egna6yobbrószt a kék agvagrótegben. Tcher-
mentcsítósükre két tartalókala5út épült. mclvekben csővezetéktk
íogják a szigeti kutak viztt az ikercsatornába vezetni, A tarta-
lékalagutak mindcgyikc 2.80 nr belsó átmérijvel bir, járhatók.
(gyalogközlekcrlós) ellcntótbcn a jelenleg is üzemben lcvó bujta-
tókkal, nrelyekben teli szelvénnyel folvik a viz. A tartalékalag-
utak a l)una meclrénck legmélyebb pontja alatt l2*13 m mélycn
vannirk. megópitésük 2.5 millió pengóbc kerúlt. Amint a lrenniik
folyó szcrelésck befcjczóst nycrnck. sor kcril a bujtatílk meg-
vizsgálására is. annál is inkább. mcrt czck a t,ujtatók több milrt
3() éve szakadatlanul üzcnrtlen itllanak.

Az I. ós Il. átemcliltclcp szivattvúi a szívóaknából kiemelt
vizet egy hcfogadílmcdencébe ernclik. ahonnal az ikercsatorna
sz;illítja bc a fóteleprc. Az ikercsatorna e8}, íó}dalatti ke'.tíjs szel_
vórrvű tóglából ópített csatorna. mclynek hossza közel 6 knr ós a
fiitc'lcpig !.2{) m csése van. llynródon az ikcrcsatornlrba emelt viz.
mint egy patak, üzcmkölts(;g nélkiil lefolyik a fiiteleprc. Ugyan-
ezcn az uton halad végig jelcnleg a horányi tclcp vizc is. mcl;*ct
egy gravitirciós csatclrna szlrllit a IL átelneliitclcp bujtatójáha.

}.t[liEsl l :}*
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l933_BAN t]ZfiMBEHELYaZIK ;r íótelepi Seürőházat is.
nrc!t,il tclep kútjairrak vas- i,s maugárrtartalmú vizét tisztitja
mcg- l1}.3,!-berr clkóseiiltck a Duna aIatti tartali,kala6utak, rá e6y
ór,re a lrtrr,ányi gi,pház is a békiismegyeri fótelep is iizembe lépett.

íizzel a hóvítési nrunkálaloknak a legsürgősebb része befe.ie-
zóst r:.vcrt. Azont,ari a \/iznTűvek legalább is négy-öt i,r,tize drr
biztositani kívánja a viztermelóst és ezért sajátította ki a Szent-
endrei sziget rlóli részót. lrogy a partl,onalon újabb kutakat épít-
hesscn, 

d:

A FöVÁRO§ VIZÉLLÁTÁ§RA szükséges vízmennyiséget a
Duna két partján szóies sávban elterülii 6*8 nr vastag homokos
kavicsos ri]tegbiil ternrelik ki, melyet felülról a§yago§ humuszos
rótcg vód a firtijzósektól, alulról pcdig, vizet át ncm eresztő kék
agyagróteg hatlrrol. Ezt a kavicsiéteget tulajdonképpen a.Duna
lakta le a irosszú óvszázadclk folyamán. rnelyen rnirrt tcrmi,szctes
szűrórr szivárog kcresztül a talajviz a krrtak feló. Ez a talaivíz,
a beszivárgott l)una ós csalradókvíz kcverékc, mely rnint cply szé-
les, láthatatlan földalatti íolyanr kiséri a l)unát több km szélcs-
ségben. Be]óle kivál<i minósi,gű ivóviz ternrclhetó ki ós czórt
rrl,u*oo'un 1illitjuk. Rrrdapcst vizc a legjtlbb vizvezetóki vizek
közó tartcrzik.

A Vízmúvck jclerrleg galcriávai, aktra- és csókutakkal ter-
meli a vizet. A. galória Iényegébcrr egy lvukacsos gyüjtőcsö, me-
lyet vizszintcs helyzctbcn a vizternlclii kavicsrélegbe siillycsztet-
tek lc. A vi,ge kútszcrűcn van kialakítva ós a gyiijtócsjibc beszí-
vár6ott vizci innen szívják íel a szivattyúk. Az aknakút íelső
rószt bctonhól ki,szü1, alsó részét pedig
tgv átlyuggatott öntöttvas haran5 alkotja.
Á víz filleg a kút aljáról, kistbb mérték,
bcn az öntöttvashararrg 'lyukain ál,amlik a
kirtba. A vízmennyiség trllrryomó rószét
jelenieg az akrrakutak terrnelik.

tljból rátórek a csókutak alkalmazá-
sára is. Ezek tómör ós lyukacsos (porozus)
betrlncsöl,ekból állanak. melyekct a kók
agyagrétegig lefúrt üregbcn úgy hclyeznek
egl,mlisra, hogy a víztcrmclésre rrern alkal-
mas rétegckben tömör, a kavicsrétegben
pcdig lyukacsos betoncsővcket raknak egy-
.n]á> tctcjóbc. mcl1, a talajvizct átcreszti a
'k 'tha-

A KUTA§ VIZÉT szifonozás útján
t*rnrclik ki, meiy elvnck legelegánsatrb ós
itgmerészebb kivitelezését Kájlinger Mihál,v
a káposztásmcgyeri L ós Il. áterne}őtele-
pckctl valósította meg a következó mlldon.
A tclepektől északra és délre fekvó kutak
vizót cgy-egy kózös szifoncső vezeti a góp-
ház mclletti slivóaknátra, ahonnarr a szi-

I,3ókásmegvcri íőtelcpi gépház



Az ikercsatorna útközbcn még felveszi a csökrttgépházok vizét is
és czeket is beszállítia a fóteleore.

A FOTELEPI ftUTAr vizét mesterségesen szürik, mert a
trianoai gát, melyet a nemzetközi egyezmények miatt a Me-
gyeri csárda környékén épltettek, aonyira megváltoztatta a Duna
sodrának helyzetét, bo5y a fötelepi kutak környéke teljesen el-
iszaposodott és a vízben megjelent a vas és mangán, ami a vas-
és mangánbaktériumok me6élhetését biztosította: A fötelepen
l933-ban üzembehelyezett szúróberendezés túlklórozás írtján vas-
és mangántalanítja a vizet és elze| a vas- és mangánbaktériumok
életét lehetetlenné teszi. Ezek a baktériumok az egészségrc nem
ártalmasak, csak gusztustalanná teszik az ivóvizet és elhalt
állapotban hosszrl, fonalszerú lerakodágaikkal sok helyen lényege-
sen clszükltették a cs6kcresztmetszeteket. §nnek meúakadályozá-
sára túlklórozzák a vizet, mire a vag és a maogán kicsapódik,
melyet kvarckhomokkal és barnakóvel telt tartályokban szúrnek
ki. Az ezuián már felesle5essé váló klórt aktlv rzénnel (csont-
héjas gyümölcsök elszenecített magja) elnyeletik, majd savtalaní-
tás után a megtirztltott vizet a befogadómedcncébe vezetik, ahol
egyesül az ikercsatornán érkezó vlzzél. Innen a fótelep szivattyrli
a teljes vízmennyiséget benyomják a 2 drb 1200 mm átmérÖjú
öntöttvas fónyomócsóbe, mely a Váci-rit atatt vezet be a Berlini-
térre. A káposztásmegyerról órkezó víz egyik része a kőbányai,
másik része a gellérthegyi nagymedencébe jut. A medencék igen
fontos szerepet töltenek bc, eg}enletessé teszik az üzemct, állandó
nyomást biztosítanak a hálózat és a 5épház részérc, végüt üzem-
zavar esetén a bennük tárolt vízmennyiségggel tovább fenn lehet
tartani a vízszolgáltatást.

Hathatósan segíti a káposztásmegyeri telepeket a Kossuth
Lajos-téri földalatti gépház,- mely a iók viszoniagságon keresz-
tülment els6 pesti vlzmú utódjának tekinthetö. Vizet egy 1047
fm hosszú galériából tcrmeli ki és egyenesen a pesti hálőzatba
nyomja. Résztvesz még a balpart vízellátásában a kóbányai te-
lep is. mely nem termel vizet, hanem a nagymedence vizéból
nyom fel a kóbányai toronyba, az óhegy és a Köztcmetó környé-
kének ellátására. Itt jegyaem meg, hog/ ez a köbányai vlztorony
volt az elsö vasbetonból épltett víztorony Magyarországon.

A JOBBPARTON csak cgy víztermel6telep van és ez az rlj-
laki gé!ház, mely átlag 40.00Ö ms vizet termil naponta. Ehhéz
járul még a békásmegyeri főtelep által száll{tott víz is, napi
20-25.000 m3. A békásmegyeri fölelep nem víztermeló telcp, ha-
nem csak a szentendrei siigeti kis gépházak által a budai buj-
tatón keresztül szállított vizet nyomjá tovább egy E00 mm át-
méröjü főnyomócsövöl át a krisztinávárosi medencébe.

A jobbpart a nagy magasságkülömbségek miatt tóbb öve-
zetre (aóna) van o§ztva. MLr az elózóekben rámutattam arra,
hogy nem lehet a vizet cgyenesen fclnyomni a budai hegyvidék
legmagasabb pontjára és onnan lefolyatni a fogyasztóhoz. Ety-
részt igen gazdaságtalan lenne, másrészt pedi! olyan hatalmas
üzemi nyomások lépnének fel (minden l0 m magasságkülönbség
lrb. t atrn.), hogy tönkremenne a gépi berendezés és a csóhálózat-

ban rrapirenden lenne a csötörés. Ea&t az rlilaki telep csak a
krisztinivárosi átemelótelepi mede.ncébe dolgoiik és táilálja az
alsó, a felsó Józsefhegyi és a Csatárka-dúlói medeniéket. A
krisztinavárosi átemelótelep tovább nyomja a vizet a vári, a
lipótmezei, a sashegyi medéncókbe, továbbá a Diana- és a Buda-
keszi_úti átemelótelepekrc. A Budakeszi_rlti telep tovább emel a
Szép Juhárzné medencébe, mely a Budakeszi-Úti tüdószanató-
riumok vizellátását is biztosítja. A Diana_úti átemelótelep 3
helyre dolgozik, az alsó-, a felsósvábhegyi medencékbe és a lzé-
chenyih_egyi torooyba_. Á ylz rltja ezzcl még nem ért véget, mert
a jánolh_egyi nyomásfokozó még tovább eméli a jánoshegyi nagy-
vendéglóbe.

Ezekb6l láthatjuk, hogy a budai oldal vlze|látlsa sokkal na-
gyobb üzemköltségbe kerül, mcrt vizet ismételtcn kell az ala-
csonyabb zónából a magasabb zónába emelni. Az eg7es zónák
hálóiara tolózárakkal vá cgymástól elválasztva, hog"y a maga-
sabb nyomásrl víz ne juthasóon az alacsonyabb zóná-ba, Szükiég
esetén egyes zónálc ki tudják egymást segíteni.

_ Segítette a jobbpartot vízellátás szempontjából a gellért-
hegyi barlanggépház, mely a kápooztásmegyeii z6na vizébói emelt
át a krisztinavárosi hálózatba. Jclentósé5e azonban a békás-
megyeri fötelep üzembehelyezése óta nagymértékbcrr csökkent.

A VIZMí}VEK évi víztermelése közel 70 millió ms, A lec-
nagyobb napi fogyasztás megközelíti a 295.000 ma. Ez egy olyán
hatalmas medence ürtartal'mának felelne meg, melynek siélessége
és. hosszírsága l00 m, magassága pedig 29.5 á. Az üzemet l? gép-
htzlátia el 79 aknakúttal,8 }alériáv}l és 126 cs6kuttal. Az*iai
csóháló}atba (hossza 1200 krnl 2l medence kapcsolódik be, 65.000
ma ürtartalommal. - Latetor L{riló

Kossuth Lajos-téri löldalatti gépház

Wai@ ?
Ar, a,merikai Vörtjs Kereszt n€mzeti egészsé8ügyi

tanács 1938 januáriában az Egyesült Államok területén
f al,ragasz,oktln és röpcé,dulakon e következő hirdetmónyeket
tette közzé, melyet & Mentök Lapja legutóbbi száma liözölt:

1. Létra helyett ne ha§ználiunk §zéket, hordót vagy- ládát!
2, A lépcsök mindíg jó} legyene.k ,megvilágítva ós legye-

nek megí€lelő korláütal ellátva.
3. Ne hagyjunk térgyak&t a lépcsőkön heverni.
4. Minclen fürdőkárt könnyen elérhető kapaszkoclóval

legyen felszerelve.
5. Pinceablakokat és mélyebben fekvő helyiségek ajtaját

védóráccsal lássuk el.
6. Ne hagyjunk gyufá,t gy€Tmek által könnfÜrr elérhptő

,helyen.
7. Túzhelyen" kályhán a főzőedények fogója ne álljon

küelé, nehogy a gíyerek lerántsa.
8. Otthon tisztogatásnál ne használjunk benzint vagy

egyéb gyúlékony ajnyagot.
9. Távolitsunk el nlinden §zabadon lógó villanyz§inórt.

10. Ne hagyjunk tüzet őrizetlenül.
l1. Kéményeket és kályhacsöveket állandóan elle,nőrizzük

és tisztítsuk.
1?. Ágyban ne dohányozzunk.

(BiPi czerint cserkósz nem dohányzlk l Szefk.)

13. Ne használju,nk ro§§zul §zig€telt, silány mclegítő-
párnát.

14. Ne hal,mol,zunk fel hulladókot, ujságpapírt, rongyokat.
15. Hamut ne önt§ünk fatádába, fahordóba vegy ko§árba.
16. Autót úgy vezessünk a garázsba, hogy a garáz§ ajtói

, ne csukódj,anak be mingyárt utánunk, nehogy a mégjáró mótor kipuffogó gáza felgyűljön a geróz§ban,
l?. V"illanykapcsolóktroz ne nyrlljunk vizes kézzel.
18. Csecsqmók párnáit és takaróit úgy helyezzük el, nehogy

azokben megfulladha§§ának 8. c§ecs€mők,
19, Kisgyermekeket ne hagyjunk felügyelet nélkül a fürclö-

kádban.
?0. Kóseket és e6lyéb éles tórgyaket ne hagyjunk gyer-

mekek közelében.
21. Ne engediük a gyermekeket éles tárgyakkal futkosni.
22, Ne tartogo§sunk elzárás nélkül rég,i ós el n€m használt

orvosságot.
93. Méteg,taríalrmú üvegek mi,ndig cí,mkókkel legyenek

ellátva é§ ts,rt§uk ezoket zárva, gyermekek álta,|- elér-
hetetlen helyen.

?4. Lrlgot, mosószódát" ammónidkot
zátva őrizzlük.

25. Fegyverrket töltetlenül rakjuk el,
zár alatt tartsuk.

mindig gondo§an el-

a töltényeket pedig
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bosszantql§' hogy ilyen §emmibeveyéssel beszélnek eríől a llenrt§
moz8alomról,

- Hát minek tartasz te engem * kiáltott föl tettetett meg-
botránkozással Béla. Van nekem eszem fiam és mindig is volt,

- Ugylátszik, fiúk, ti nem is tudjátok tulajdonképpen, hrrgv
mi is a cserkészet - mondta szeliden Kerekes. -:. Nemcsak élve-
zetes dolog, mert szórakozás az akad bóven, különösen a tábor-

. ban, hanem jóérzés az is, mikor az ember egy jól végzett munka
után számot vethet ónmagával.

- Te, ez toboroz, becsületemre toboroz * röhögött Gergcl1,
Balázs. egy medvehangú fit1, _ Énekelj el talán egy toborzói is.
hogy aszongya:

A jó vitéz cserkészeknek be jól megyen dolguk,
Esznek_isznak, a táborban semmire sincs gondjuk.
Hej élet, cserkész élet, ennél szebb sem lehet,
Csak az jöjjön el cserkésznek, aki ilyet szeret,

Nagy taps és hangos ,,hogy volt"-tal honorálták a többiek ezt
a szellemes parodizálást. Csak Kerekes Lajos ült komolyan, Bán-
totta őt a dolog és sajnálta ezeket, akiknek az egész élete csak
ebben zajlik le. A komoly ós nemes dolgok kigúnyolásával, nap-
lopással, léháskodással tóltik el üres életüket.

- Látod fiam, így megy ez * beszélt Béla, * állandóarr
fo5nak csúfolni. A végén megunod és kiállsz a csapatból.

- Hát ncm állok - c§attant föl Kerekes Lajos hangja, -.
megmutatom, hogy különb vagyok nálatok.

Balogh nézte egy darabig a kipirult arcú fiút, azutáD §aj-
nálko2va fölhúzta a vállát, két ujját a homlokához emelte._ Gyógyíthatatlan - mondta. _ Beszéljünk másról. Hal-
lottam, hogy valami jó eset volt ma délelótt az V-beu._ Ja igen * röhögött a szeplős Móric. - A Balázs Pali.
tudjátok az a na1y mamlasz, íokhagymás kolbászt evett számtan-
órán. Az öreg észrevette a szagot és nyomozni kezdett. Az orrát
maga§la taltva ment az illat irányába, de megbotlott valamiben
és elvágódott. Képzeljétek azt a botrányt, ami ott kitört. Az osz-
tály vihogott, az őreg meg dühöngött._ Látjátok - szólt a vidámsági hullám elmriltával Lajos, _
ez csunya dolog. Azt a szegény öreg urat kinevetai ocsmányság,.
Az egyáltalában nem volt komikus helyzet" Ha nem másért, már
koráért másképpen beszélhetnétek róla és nagyobb tisztelettel
bánhatnának vele azok a taknyos kölykök. Nern érzitek, hogy ez
nem egészen helyes dolog?

- Ugyan,hallgass már - fakadt ki türelmetlenül Béla. _.
unom már ezt a kenetteljes prédikációt.

- Nézd kérlek, ón sem vagyok rninta fiú - vitatkoaott to-
vább Lajos, - Voltam már én is komisz, De ami sok. az sok.
Itt már a jóérzésnek kellene gátat szabni.* Fo6d be a szád _ orditott Béla, - kikérem magamnak,
hogy leckéztessél. Tanítsd a cserkészeidet._ Tanítom is és állítom, hogy mindegyikből különb emb'er
lesz, mint. . .

Piff! Egy pofon csattant el Lajos arcán, A firik megdöb-
benve ugrottak föl. Ez már túlságosan durva elintózés volt Béla
részéről. Izgatottan várták, hogy mi lesz.

Lajos elsápadt. Csak Balogh öt ujjának nyoma világitott
arcán. Keze görcsósen ókölbe szorult. Merevcn maga elé bámult,

A nagy csendbtn hallani lehetett a tóbbi osztályok zsibaját,

- Ptlfonütöttél. Balogh - szólalt meg néhány-perc mulva
Kerekes, - megsórtcttél, mégpedig a legci{rfosabban-. De hogy
megmutassam neked mi az a cserkész, kész vagyok nekerl rneg-
bocsátani. Itt a kezem"

- Ha_ha_ha - kacagott fól Béla. aki kózben már vissza-
nyerte llidegvérét, - megbocsát! - Hallottátok, megbocsát! Nem
rossz. Határozottan ncm rossz. Próbálj meg nem bocsátani, No.
Itt vagyok, iiss pofon. No rajta. Véresre verlek nyomorult.

Az utolsó szavakat már <lühösen sziszegte a fiü arcához
hajolva.

Meicg szeptemberi nap volt, A növéuyek kóka<lt levelei eg1

kis esó uián vágyakoztak,-Lz országút pora. ha valami autó föl,
kavarta. mint isunya nagy szürke madárcsapat terűlt szót a
'Ievegőben és ereszkétlett lé ismét a íöldre, Az útmenti növónyck
egésien fehérek voltak a rájuk tapadó portól.'' Az uttól jobbra egy kii liget terúlt cl Árnyékos fíival és
bokraival hivdgatóan ÖÚlogatti az országút elfíradt várrdorait.

Most a városka diákjainak egyensapkája villogott ki néha-
nóha a lombok közül. A nyári vakáció nern régen fejezó<lött bc
r\ sok falusi fiú nem jól érezte magát a nagy szabadság: az 4!-
larrdó szabadbani ólet Ütán a falak kőzött. lde gyülekeztek ebód-
utánonként különösen a felstibbosztályosok, megbeszólték a nyári
élmónyeket, keseregtek a sors igazságtalanságán, hogy olyan egy-
kettőre elröppentek azok a kedves madárdalos, verőfényes szép
napok.^ Osztályok szerint kiilón csoportosulva ültek vagy hcverésztek
a diákok a puha gyepen.

A VII-ei különitüénynél az esyik fiú különváltan űlt a töb-
bitól. Hátát nekitámasztdtta egy Íátörzsnek és mereven bámulta
a vidékct. Ideserr volt més itt. Ebben az évben került ebbe az
iskolába. Osztilytársai besiélgettek. Most éppen Tóth szónokolt,
:rki egyike volt a legjobb pipáknak,

: Hát tudjátok| fcne jó nyaram volt. Elgyütt a nagybátyám.
jó pofa. cigareita mindig volt böven. Állandóan vadásztunk és...' ^ Egy új'alak jelent Öeg ebben a pillanatban az ösvényen,.aki
láthatóiag-ide taitott, merl Tóth azonnal abbahagyta a beszédet
i,s fölugrott:

- Á. iön már Béla! - kiáltotta.
Mindnyájan fölkeltek és körülzajongták az érkezőt, Balogh

Bélát, az Ósátály nagy tehetségét. kúlönö§en futball és atlétika
szemoontiából.

]- SJervusztok - köszönt a jövevény, kissé leereszke<ló hang-
súlyozással. Persze érezte fölényét nrinde6yikkel szemben.'- Te is itt vagy, Kerckes - folyiatta a külónálló fiúhoz
fordulva. Kegyesen vele is kezet fogott.

Megint leült az egósz társaság,

- Miról beszélgettetek? * kérdezte Balogh.

- Hogy mit csináltunk a nyáron - adta meg a választ Tóth.

- Azi'már tudom kívülről mindegyikről _ legyintett Bóla,

- azaz még azt nem hallottuk. hogv te mit csináltál, Kerekes.

- Éni Táborban voltam. Azután otthon. Segítettem az
aoámnak az üzletben.' 

- Persze ez is cserkész - róhögött egy szeplősképü kamasz.

- Mégpedig kiváló cserkész - tódltotta egy másik. - Ott-
hon segit, -ahel_vett, hogy szórakrrzna va1y pihenne. Nagy mafla
vasv. komám."'- Te, Kerekes - szólalt meg Béia, - tudod,_a mi osztá-
lyunkban nincs cserkész. Mi egyöntetüen utáljuk ezt a buta intéz-
ményt.

- Voltál már cserkész? - kórdezte a fiú - aki láthatólag
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* Hát így is jó - mormogta Lajos. Körülnézett. Csupa el-
lenséges aíc meíedt rá. * Elégtételt fogok venni. {rgy hogy önként
{ogsz tólem bocsánatot kérnil

Senki sem felelt, Mindenkit megdöbbentett a merészség, Béla
is csak er6ltetetten tudott kacagni.

Kerekes arcából olyan erő áradt, amit ritkán tapasztalni.
)k

Másnap, mikor Kerekes megérkezett az iskolába. már híre
terjedt az elózónapi esetnek. Mindenhonnan gúnvos arcok mered-
tek rá. Háta mögött megjegyzésckct tettek. Ciak a kis Ádám volt
bozzá barátságos. Igyekezett enyhíteni a többiek megvetésón az-
zal, hogy ö szembehelyezkedvc a közvéleménnyel. a megvetett
pártjára állt,

Az cgyik tizperces szünetben Balogh Béla fölment a dobo-
góra és a következó szavakat intéetc az osztályhoz:

- Kedves fiúk. Tavaly az atlétikai ver§enyen én nyertem
meg a l00 m-es sikfutást. A szokáshoz híven most kihivási v*r-
seny lesz. Ha valaki óhajtozik a bajnoki babérért, annak ma
délután renrlelkezésére állok. Ellenkező esetben, tutlniillik ha vál-
lalkozó nem akad, akkor az öszi bajnokságban továbbra is érr
maradok a bajnok.

A beszéd után várakozóan §zétnézett. .|elentkezó nem akadt.
A szern hirtclen megakadt Kerekes arcán. aki Ádámmal beszéi-
getve ült padjában, '

* Te, Kereke§ - szólította m€8. A többiek sejtettók. hogy
valami ,.jó cset" lesz ebböl. Mindnyájan odatódultak. Balogh
folytatta: - Nem volnál hajlandó kiállni ma délután velem?
-Elvégre egy cserkésznek rnindenhez kcll érteni.

Hangos kacagás tört ki az osztályból. No mit csinál most
Kerekes? Hogy fog majd dadogni. .|ó pofa cz a Baiogh. véle-
kcdett a társaság.

A legnagyobb csodálkozásra Lajos egváltalában nem jött
zavarba, egész nyugodtan azt felelte;

- Kérlek, ha óhajtod, miórt ne.
A nem várt szavak nagy zavarodottságot tcremtettek a fiúk

kózött. Hát ez meg mi? Néztek egymásra. Ez a mafla gyáva alak
akar Baloghal, a pompás Baloghal kiállni. Zsivajogva tárgyalták,
hogy mi lehct Kerekes cólja, Talán turl? Az iehcictlen. Nenr néz
ki belőle semmi. Hát akkor miért vállalktlzik? É,rthetctlen. Leg-
jobban persz.e Balogh lepődött meg, De hamarosan gyózött bcnne
a,gőg, az elbizakodottság. Ez az alak akar velc kiállni]' Nevet-
§cge§. 

*
Dólután 3 órakor, a verseny idiipontjában zsúfolásig meg-

telt a tribün a sportpályálr, Körösköriil csak úgy hemzsegctt a
sok diák. A kisebbcket a veí§eny izgalma hozta ide. A nagyob-
bakat pedig a n^gy kérdés: mit akarbat ez az agya7ágyult cser-
kósz. Látni akarták a leégését, a csúíos bukását. Hogy majd an-
nál jobban csúfolhassák és gún1,6t$d{3aikkal kiüldözhcssék rnaguk
közül-

A kis Ádám sem tudta elképzelni, mi üthetett új barátjába.
Ahogy ült mellette. kissé távolabb a tíibbiektól. igyekezett rá-
beszélni, hogy vonja vissza szavát. mí5 nem késó, Valami ürügy-
gyel, lábfájás, rosszullét. adja föl a versenyt, lgy is sok kelle-
metlenségnek lesz kitéve, hát még akkor, ha Balogh ismét meg-
veri, Nem is jó beszélni róla.

* Nagyon tud az a Balogh - magyarázla aggodalmasarr,

- A tavalyi iskolaközi versenyen két méterrel győzőtt a tijbbin,
Látod. senki §em mer kiállni cllene még a VIII-ból sen..

Néhány perc mulva megjelent az. őltöző ajtaj§h.an Balogh
Hatalmas tapssal fogadiák, ő pedi6 magabizóan integetett, kö-
szöngettc az ünneplést.

Néhány perc mulva Kerekes is elótúnt. Onkéntelenül is Íöl-
szisszent a közönség. Ma5as, izmos termetén pornpásan állt a ki-
vágott trikó. Most már mások is kczdték elismerni. hogv nem
gyávasága miatt nyujtott békejobbot Bólának.

Ahogy skippelve a starthely íelé futott. meglátszott rajta.
hogy jó futó. Balogh is clsápadt kissó, Bántotta a mosoly is, ami
ott játszadozott Lajos ajka körül.

- A hülye! - mormotrlbtt magában - majd nem íolísz
később mosolyogni* Figyelem! - kiálttrtt az inditó,

A két versenyzó leguggolt a startgö<lörbe, Próbálgatták az
állást, Ki-kiugrclttak belíile, Futottak néhány métert, a ,,bemelc-
gitíit".

A nézők már elhallgattak. Várták az indítást. A meggyóző-
dósük mind erősebbé váit, hogy nem nevetni jöttek ide. 

-§ilogh
nem fog fölényesen ..besétálni" a célba. Komoly, igen konroly
verscny lesz itt, üsszc kell szednie magát kedvencüknck, ha ncm
4kar szégyent vallani. A győzelemben ugyan nemigen kételk€dtek,
Baloghot legyőzni lchetetlcn feladatnak Iátszott.

- Elkészülni! - hangzott ismót az irldítri szava,
A tribün morajlott,_ Vigyázz|
A két fiú kissé fólemelkedett. Jobbláb hátul kinyujtva, bal

elól. Tenyerükre, szinte csak ujjaik lrcgyére támaszkorlva. sze-
müket mcreven elóre sze§ezve vátták az indulás jelót.

_ Rajt!

- Egyszetre ugrottak ki. Nem. Balogh jobban indult. Nincs
baj. Majd egy mótcrrel vczet,

- Balogh! - sivították.
Izgatott ordítás. Biztatás. Mi az? Kerekes egyre jobban hozza

tre az elónyt. Még van .50 máter. lvfi van ezzel a fiúval|?
, - Balogb! Balogh!

Rettencte§! Hiába rninden buzdítirs, Kerekes nagyszeríictr
tarlja az iramot, §ót! Kez<li behozni a távolsáplot. Már egyvonal-
ban vannak. Balogh próbál erírsíteni, Hiába. hiába, nem birja,
Ktrekes elsuhan mellette. Egy méter! Két mítcr! Már enn,vi a
távolság közöttiik. Cél! Kerekes Eyi3zőtt két móterrel.

A fiúk egy§zerre elfelejtettek min<lent. gyávaság, szégycn.
nagy ujjongással vették körü1 Lajost. Kezót sz<lrongatták. iilct"
gették. Azok, akik móg reggel szóba sem álltak volna vele. most
órűltek. ha hozzáérhettek.

És Balo6hi' Ott állt a falhoz támaszkodva. Zihálva szedtc
;} lélegzetet, Egyedül vol!. Csak néhán1, kis<liák bámulta. akik
már ncm kaptak lrelyet a gyóztest ünneplő gyiirúben. §zégyenletcs
volt a helyzet. A iegteljesebb mórtékben az volt. Nem tehetctt
kifogást sern. hog,v rossz formában volt. mert a tavalvi ideji,t

"+ff#}

* Hadd el, Elemér. majd csak lesz va'lahog.v - szorítoita
meg mosolyogva a fiú kez.ét Laios.* De legalábh tudsz íutni?

_. Próbáltam már.

- Ajaj, a pr,iba még ncm elóg,

- Oltözni. íiúk! - kiáltott valaki

-ÉEá6,{"í--}
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megfutotta._Senki sem töíódött veie. Azok, akik tavaly ugyanígy
szoron8,atták az ó kezét és akik még egy félórája a mesiesy#-
sei,n róhögtck, .amiket Kerekesre tett] míst az új tehetsé§", áL l,:
csiilag kegyét keresték.

Lajos észrevette a szomorúan álldogáló fiút, Utat tört ma-
gának a csoportban ós hozzá lépctt,

- Szépen futottái - mond-ta halkan, - talán valami bajod
van, azért nem verhettól meg. Felejtsük el az elmultakat. Iti a
kezem.

Baloghot elöntötte a düh. Ez a képmutató gazember most
fólhasználja az alkalmat, hogy visszafizeise a kölósörrt. Azt hiszi
a_porba tiporta, most már gyakorolhatja a szamaritánusi kegyeit.
Nem! Ott még nem tart! Nér,te az eléje tartott kczet. Fölenielte
a fejét, hogy a szemébe mondja enoek az alávaló rókának ós
hogy mégegyszer pofonüsse.

De a feléje néző kék szempárban nyoma sem volt a gún,v-
nak, Abból a két meleg szemből a becsüIetesség, a megbocsátás
és a szeretet sugárzott íeléje. Elszégyelte magát. Ránézett megint
a feléje nyujtott erós bartra kózre. Azután egy gyors mozdulattal
rrregmarkolta és miközben a torkát a könnyek fojtogatták, szen-
vedélyesen rekedten suttogta:

- Bocsáss mcr a komiszkoclásaimért-
Érezte, hogy ,ieg.oppan a marka. Fölnézett, Lajos kóhnvOl

telt szemeiben valami csodálatos öröm tükrózött. Azután bal-
kezével mag:ihoz ölclte a mólységescn meghatódott fiút, miköz, '

ben kezeik összefonódva maradtak. mintha soha többó nem akar-
nának szétválni.

Á többiek egy ideig szótlanul bámulták a jelenetet. De mikor
megértették, hogy mi ment ott végbe szemük elótt, diadalmas,
mindent elsöpró ujjongással a vállukra kapták a kót íiút, Nem
értettók, hogy mitől, de valami csodálatos érzés töltötte el mind-
nyájuk lelkét.

Valarni csodálatos. ki nem íejezlretó érzés. ami önkóntelenül
buggyantotta ki torkukból az öröó eme vad megnyilvánulását. A
példa hatására sok ellenség kibékűl. Elkeseredett ellenségek ba-
rátságosan cgymásra mosolyogtak. Orömmámorban úsiott a2,
cgész diáksereg. 

*

Néhány nap elmrlltával. egy délután, mikor a c§eíké§z-
parancsnok bent foglalatoskodott az otthonban, fölpattant az ajtő
és párosával szépen bevonult a hetedik osztály. Fölsorakoztak az
íróasztallal szemben. Balogh Béla elólépett, vigyázzt vezónyelt és
katonásan jelenteni kezdte:

- A tanár urat tisztelettel kérem, hog;l a VII. osztályt ve-
gye íől a csapatba. Kérjük továbbá hogy rajvezetónk Kerekes
Lajos legyen.

Alighogy befejezte szavait, belépett Lajos is. Tisztelgett pa-
rancsnokának. azután csodálkozva nézte ragyogóarcú osztál;,-
társait._ Lajoskám - mondta mosolyogva a tanár rlr, - ezek a
fiúk mindnyájan cserkészek akarnak lenni. De azzal a szigorú
kikötéssel. hogy te leszel a vezetójük. No, mit csinálunk velük?

Lajos hitetlenkedve hatlgatta végig a beszódet, azután a
fiúkhoz fordult és boldogan kérdezte:

- Kortrp{y ez, fiúk?_ Az ám * bólintottak mindnyájan rá.

- De másképpen viselketltetek egy hóttel ezelött.

- Az régen volt.

- Hát te, Gergely - fordult a medvehangú felé. - fogod-e
énekelni azt a toborzói?

- De fogom ám - húzódott mosolyra a fiú ábrázata. -tz |esz a raj-indulónk.

- Hát ha igy vagyunk, parancsnok úr kérem. vegyük íiil
talán óket, de egy kikötéssel élünk mi is és pedig a legszigorrib-
ban fogok velük bánni, mert igazán komiszak voltak, rájuk f{,r.

-- No, Gergely - nevetett a parancsnok, - hadrl hallom
érr is azt a híres indulót.

_ Egész banda! * vezónyelt Gergely - rajt!
És fólhangzott a csodálatos ének, ami eredetileg gúnyvers-

nek indu'lt és később a .,VII-es raj" rrevezetes indulója lett;

Hej ólet. cserkész élet. ennél szebb sem iehet.
Csak az jöjjön el cserkésznek, aki ilyet szeret.

Bruoü János.
az irodalrrti pál},ózalon dí.íat nl,ert rlovellájlr,

rálép. Ezul.án lrlr. lépésnvi távolságra elébe teszi a másik
lapot, amire a 2-ik ember át,lép. vagy ha me§szebb van,
átrrgrik. Az clsö ember most az iire§ papirlapot viszi a

kettes etnber eló, atnire az megint átlép. Ig1, ,,fuvarozza"
el az első ember egé§zen a célvonalig. (10-1.i m.) Aztán
visszarohan az őr§höz s a l]-ik embert kezdi íuvarozni
hasonló módon. A,z az őrs n!,ert. amel!,iknek első embete
lramarabb'átfuvarozta az órs tagjait a cé]votral<)n, }{a valaki
lelépett a'papír}apról. az újra kezdi a íuvarozásl.

4. Patkódobálás
Szükséges hozzá két erő§ ciivek, valaminl nvolc ló,

patkó. A páll,a kijelölését a rajz mutatja. Iietten. négl,en
vág_v akár két egl,enlő létszámú őrs játszhati:r. Az ellenfelek

caelrragayl9

--+6_|+.80on,

' -huáuaÁó l&k

íelváltva dobálnak §aját köreikből a másikra, Dobásnál
c§ak a külső körbelr §zabad állni, a belső kis kört érinteni
nem szabad. A dobás cé|ja uz elleníél kis kőrébe dobni a
patkót. Ha a kis körön beliil e§ett a patkó, egy pontot kap
a ver§enyzó ; de ha sikerül úgy dobnia, hogy a patkó,,körüi-
ölelje" a cöveket (a cövek függőlegesen van leverve !),
alikor_ll pontot, kap. Az ny€r, aki hamarablr elóri a 21 pon_
tot. Orsi ver§eny e§etén minden tagnak 2 dobása van,
s a dobások összege dönti el az el§ősóget" Természete§en
megfelelő óvatossággal járunk el, s dobásnál a cél kőzelé.
ben nem áll senki.

- ,vttff..-.trf - íY-YYi-í.lr-írrrrrrfi !t]a-!!l-mffi -

JÁTÉI(oil(
l. Zsebklm

Csak őrsvezet,ő alkalmazhatja. (Késöbb esctleg vele is
nreg lehet c§inálni.) Összejór,etel közben hirtelen mindenki
elé eg1, papírlapot tesz azzal, hog_v arra mindenki lrja rá
a z§eboiben található holmik listáját. Nelrezíterri lehet azzal,
hogy mondjuk csak a jobb natlrágzseb és bal belső kabát
z§eb t.rrtalmát kell leirni. (Zsebpiszok nern számít !) Utána
persze felülvizsgáljuk. Ilyerrkor trinik ki, rrricsoda ,,bazát"
van némelyik lurkó zsebében, Az nl,er, aki a legpontosabb
leírást adja. Első e§etb€n meglepő rossz eredményt fogtok
kapni. Persze eg!" iis§zejövetelen csak egl,szer lehet ját-
szani.

2. l,alrrlrrstaíóta

2 egyonlő §zámrl csoport játssza.!Felállnak egymással
szemben az ábra szerint. A vezető a §aját csoportjával
9 9 e q f rr áll szemtren_ Adott jelre a

',á- vezető a labclát (lehetőleg
,// nag1, futball, vagy kosárlabda;

,// a jobbszélen állónak dobja.
,Z az vis§za. Aztán a 2-iknak.

V az megint vissza és í8y t0-

,8 Jál3;,*T\§.ií öl![?iii
,/ a balseélre fut, beáll' a. §orba l

,4 ugyanakkor a jobbszélső fut
.// középre adogatni és kezdődik

§Á ö ó ó ó ö elő]ről. Ig_vmindenfiúasor-
l t r l - ból, egyszer adogató is lesz.

- FEtAln' l.A rA9íÁTÉíAfiüa- Az a csoport nyert, melynek
elsö adogatója harnarabb kerül vissza helyére.

3. Papírlapstnléta
A versenyző őrsök oszlopba felállnak, s a vezető min-

den első embernek 2 félív papirt ad. Adott jelre minden
őrsberr az első íöldre teszí az egyik papírlapot. A 2-ik ember

@
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tríár rnessziról szemiinkbe tűnt a rótvölös színű északi stítusrl
rii Szen_t lstván elemi iskota, főbejárata felett a TANiJ§YI KI-
\LLITAS íellrással, Belépve az elócsarno}óa. egyenesen az ,,alkotó
g.t,crmek" felírásri terembe mentünk, mert az a tlejárattal §zemben
\.an, í{t vannak (;§sze8},üjtvc mindazok a dolgok, amiket a ki§ é§
ttagy diákok saj;it elgondolásuktról, saját kezükkel készitettek.
l-)rdekességként fiil.veltűk meg, hogy az alkotó gyermeket hányszor
ragadja meg a cserkúszet. A sok felhalmozott alkotás között ugyanis
szdp saámmal lál,tunk órsi sarokba való polcokat, órs! sarok fel-
dlseltdsdre használt darabokat, nleg a c§erkészetból vett rnotívumo-
kat. Nagy érdeklőcléssel vették körül a fiúk a székesfehérvári firl-
ltcveld lntózet,ben készült játdkokat a nag} tankot, melybe bele is
|ehet ülni s a bgttnc levő ágyri tetszds szerinti irányba igazíthaló,
tne6 a ,,§araboncilis város közmúvei'' számára készüIt ós a való-
ságban is fecsl<tlnrlezni képes öntózőkocsit.

Ebb6l a teremliól az el6csarnokba visszatérve, ott is figyel-
nresebben körülnéztiink, Ekkor fcdeztük csak fel a bejárattal szem-
beni falon levő ktit hata}mas festnrérryt" melyek egyikén a trianoni
szakaddklran ál|ó nlcgsebzett nla§yar tartja ro§kadozó váIlain *
pallót a szaklrtldk felett, rrrelyen a hyermek halad a magyar kultírr-
jövó felé, A rnásili kdpen a kettóskereszt fényében törtet keresztiil
a diák * tarrliiin,l,r*eken a szentistváui kultúreszme felé, A képeh
nellett jrr}rh ti]ttalrrn a ..kath. vallástlklatírs'', b:rloldalon a ,.piot,

vallásoLlatás!' termei nyilanak" Cserkdszszenünk nrindenikben fe§
íp.dazte a cseikészetet" Áz ífjriság által legtöbtret járatrrtl lapok
c§oportjában ott találtuk a Ma§yar Cserkész liiirb példányát is,
A íöldszinten job§ól rrylló íolyosó ít ,oNe\zclds'', halról nyílril aa
,rlskolü, tanár, talrító" fellrást visell. Cserkészeinket ezek a tcrrnok
érthetólcg kevésbé érdekelték" mert a termek anymga túlnyrrrrr$
rd§eben §zeínlélt§tó íalitábla, grsíikön és fénykép. De cscrkdsz-
vezctői szemmel nagyon sok drdekcssdggt lohet aerlktról a grafikc,-
nokból kiolva§ni. Hogy csak egyet-kettót emlltsek, á? tsyik ter€m-
ben például §zemldllető€n lá,tJuk mcg, hogy a k*meszka korában
lévő gyermek íejlődósóben rnilyen rragy része van a cserkész*ínek
a ncvelós tónyczői ds hatásai lrőzött. Á. cserkdszetnek az dletrevaló-
ságárr való nevelésének bironyságdul látrrnk cgv graíikont, mely-
ből megtudjuk, hogy a cserkdsadiákok §3 %-a tud úszní. fl neil!,
cserkész diátroknak csak 23 e/o-a ; egy másikon láthatjuk, lrogy a
különböző §poriá8ák nópszerüsógóben trétsdgtelerrül a cserkésr-
mozgalom ererlményekCppen a lermdszetJárás 38 9ó-rrs ndpszcrű-
sdgnek.örventl a diákság köréhen; ismét mí§utt arrúl sscrezhetiink
tudomást, hogv a cliákok 23%-a foglalkrrzílr szabatl idejóben a cser-
kószct tel.

Az L erneleten, a lépcs6vel sz*nrbeni falcln van kirakva 3 táb-
lán mindaz, ami e§.y eienista, egy ki§- tis *gy rragydí/rk zsebétren
feltaláIható. Ez aztátl már általánas tlrdehlóddst vál|.o1,1 ki a íiúk-

§9jií§-óJ,d8"
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ból. UjJongva csapott, rá egyik_másik firi egy_egy tárgyra: Nini ! 1: 10 léptékfi mozdony, meg egy Jhz. sorozatrl, 2 tengclYŰ nÍitott
Ez pedig n-atam ijvan árn i-telkiáltássat" einaiit mJd, mikelr azt teherkoási model|e, rnelyek jelenleg a m. kir._Közlekedési Mtlzeum
bittÖ,nemlátom,elóhrlzottazsebóbólegyntarók,,kiállítá.síanyagr'_61 tutajdonát kdpezik, Megkérdcztttk a szolgálatban lcvó 288-as cscr-
s titokban összehasonllt:ist tett a túititott dólgokk*l. ai ossze- kész"eket (akik a képerr is rajta vannak), hogy mire'legbÜszkébbek
hasonlítás eredményét azonban már llem sftJrüt megtudnom ebben a teremben. Hát tcrmészete§en a mozdonyra, de ÍŐIeg a teher-
tóle. kocsira, mert a mozclon,vt móg elódeik készítették, a teherkocsit

j

1

A Jobbolrlali folyosóra áttcrve" órtünk a l;iáilltá§tlak minket azonban már a csapat jelenlegi cserkdszei 1937. Óvben, A Magyar

tegjobbárr érdekló rdszéhez. a cs,erkészterm"kh"","ü;;'; i;i;;; Cderkész számára azonban rnégis csak g mozdonvt íénYkéPezzük le --
falán szemünkbe tűnt egy cscrkésza}ak, amint N"sú"si"iái;;ác mondták, . m9{ y Tull!óybb. De a tercm tötlbi tárgyai s_em

térképén állva, egy hatalmas 25.iis szárnot t"rt tenT".Ji1 ai "ri8 
ma_raclnak el e kóttó mÖgÖtt. Fgy igazi sorompó kicsiny modellje,

i"".űráyu"ir'a íotiuto 25 ór,es Magynr csurr.e.z./oi,JÍils i;Ö: nre}5,az igazihoz hasonlóan.mdg csenget ls (ezt természeteseIr vala-

§z a terem tulajdonképpen a magyar cserkészet 
"r"Ji"ii.tirÖ menrryi cierkósz azonnal kiPróbálta), Íorgó daru, túzi fecskendÓ,

cs állapotát mutatja be s nagyon meglát§zik *j;;.gy'};Öt; gózkazán nrodellek, egy tanonc satupadja s ki győzné még mind

""grlő"án.es 
izamara készült felvilágosltó és x*JtuTÓ"Íoriiáiíei] álsorolni a munkás cserkészkezek alkotásait. Nem hiánYoznak

vat és fényképeivel. A íalitáblák a cserkészsajtót, 
" 

.r".r.já"iiiÜr természetescn inrrel sem a tanonciskola életét grafikotrokban Ós

iJjűt.ii"toiszolgálatokat, a csapatokat, 
" "..rte."piáiiffi;;: 

képe,kbeu hemutató táblázatok sem, melYek'kÖzÖtt természetesen

tatják be, majd megint a cserkészintézményeket, tűíd'triTr.littil- me,gláthatí&i, acserkészcsaP,at Ótetét is. J<il sikerÜlt kéPek sorakoz-

utainkat s táborozásainkat látjuk, a lraloláaü í;Üi-p;Ü8-;;Ú;;;; nak a csapai táb<lrozásairól s rnűkÖdóséról,

;;b&ij" a,,cserkószet fájao', mely a nragyar eserkészitnci< mÜden Bármilven {r!ete_s _volt is.ez & terem, tovább kcllett mennÜnk.
i.stii"ib riánt_roeat és lÓgabróbi ha;taiát ís bemutatJa..A terem Az,,illari középiskola" terrnében többek között egy l'lllarrYfejlesztő
iÍ"upe" uiegszeÜrényben* láthatók á Magyar Cser\dszstiivetgég gép iJ áll ezzel a csábító felirattal: Tessék megJorgatnl l Hát ilYen
tegszirrl emlÖkei, a Magyar íJszószövetség és az országos Tett- Úarátságos lclszólíiásnak ki tudna ellcnállrri ? ! _ AlaPosan meg-

"§.tJii 
Tanács által a §i"ovetségnek 25 évós jubileurna aii<almáyal . .torgattuk hát valamennyien a gépet, órülve a belÓ-le kiugráIÓ,hatal-

áiaáott emlékplakettjei, Lord Rothermere átial 1928 rnájus i?lén mai elektromos szikrákrrak. A ,,nói ipariskolák" terme talán az

á *"e5J". cseikészekneú adományozott serleg és sok mái emlék_ egész kiálütás legszíupompásabb és szenet gyönyörködtető része.

i*.s}]" A terem ablakain a 10 cserkósáörvény írásban ós Na talán jobban te tudrr:i lrni ennek a tcremnek a gyÖnyÖrűségeÍt,

iiep$.n hólyagpapírra fest_ a pazar kiállítástl és kidOl-
we- ticv .rnr, á-i nblaküvea_ í,]1.t),i..;;,:,J::,]. l]-, t l ., gozású estélYi 'CS naPPaÜ,

rréz ki, ,iitntt á vatámenű i , j 
'ffi Flt i /FH G-, l gyermek számára való ru-

"li.i.", üvegfestmény' Wffifli $#il l $iiffi l €I'' hák.láüsával_ azclnbari nri
ooina.'az egésiterrnet dr. _ffi' § .,fl í *if' l E,t is alig tudunk. betelul.A
Viita Vilmoi cst. tervezte, ].;líffiffi, _€,;" l ryr,; l .dE.'-1. ,,mezőgazdasági szakokta-
müvószi tervezője Bencze i"::t'wffi§ól$!S&',i:,.1t**{il1ififfffi,fu" ., l"<{§+,ful §F$;l6,o tás" termében c§erké§Z--íiszti, 

íotografusá Kunlalui i ffi§;ffi;l;,]ffi §§,_l1.{j:,ffi,'i§b;rffiift§§§_i&*ffi,!1íS,,-,ffi szempontból is, tanulságos
Re''ó és lIdntor Géza cs, l,x$§,,i,llL"§§ Bf,ff$Éí,;*.i,l§i,&iffi*l},j1,,i,l§j*ffiGí.}§;I#§§ volt a különíélc házi és

t.-ekvoltak,afametszete.wéffi-ffií.§f,vadoné.lómada13|rtollaiból
cs.készííette,-kiknekne.|Ürernmintakülönféle.faoItási

ót #i"'"q*ú{PFn és _szemzési módozatokvcit olvasóink lapunkb
jól tsmerik. szemléItetó bemutatá§a. Á

keipeaigd,ogusrÁgostö.i'':összeállÍtott'..t"1|l,.""'*:

n 
-csórkószrtrlk szem_ íiúk egyikénelc édesapja

pontjábólsokkaltöbbvát*Grnolnár.sómagais'eg-v

kozikbe,Mingyárt az ajl: ,U lHil Til-ii-ti:tiji?í,:iíelett látltató belül FejérváIeIef,tIa.llaTooelulfeJervar-f;x\§jms'tn;LIöiűi"áe"iei'"r,iar,o1iirt".
megye címere, Szabadi Llmegyeclmere, §zaDadr La_ 7-t4.- .._1§ü,*^*,*-§úo****""- il;irTffi:;v,''fÍ#iiii.jrrs, 85. cst. festménye. E
a Ótmert ütte maga elótt Részlet a It{ÁV iparostanonciskola termg!$l, a 288. cs, es. tanonÉcserkészei van neki a lisztból odalraza
a keriilet díszraja az ez év által készített modelimozdonnl'al (TÓth h, |elL'é-telei.) js. Az ugyan9,sak elrben a

április 24-én leiajlott rlísz_ teremberr kiállÍtott vaiódi,
szemlénaKormányzóUretótt.AbejáratmellettitrbbróIaíehórvári85, üvegben levö befőttek azollbalt mindannYiunkat nrágnesként von-
lrinyiek csapatbeósztási táblála, mellettepedig a227.sz. pápai csapat zottak, annyival is irrkább,_mcrt már késó délutánra járt az idő s

ugyósszalmáíonatúdlszetóg.Azegy,iksarokban a42.sa.Turul csapat az ebéd bizorl]r régen volt. Í)c jó vOlna negenni -- sóhajtotta az
si?pen faragott tábori kopiáfája húzódik meg, a falakotr pedig isrnét egyik cserkész, a másik meg csak nagyot nyelt és némátr elíordult
csair szemldítetó képek a-i<er.-csapataink sáiorállományáróln a csa* a csábító polcoktól, de * töblti Ís tnegnY-alta ti,tokban a szája
patok létszámáról, atakulásáról s megoszlásukrót. A máslk sarokban §zélét, de hiába.
Lét phtatulsag, az ablak eldtti teremhossznyi asztalon pedig a csa- A hátralévó három terem közül az ,,iskolánkívtili rréptnüvelés"
patoi bnsztesTgei sorakozrrak fel: esy tábor kicsinyiteti mása, termének népművészeti készítmén_vci ragarlták lneg cserkészszemün-
,emléklapok, emiékalbumok, külíöldi levelezések és férrykdpek. Áz ket. Érdekes volt, a mónfőcsanaki kézimunkák között egy teljes
asztalori azonhan nrég nagyon sok néznlvaló volt, A bottúzhelyek dlsze§yenruhába öltöztetett ,cserkészbaba. Lám, már a néptnűvé,
különféle elkészítési moal*t bemutató tanulótábla, a pompás repülő- szetet is megfogta a cserkészet ! A ,,kereskedelmi szakoktatás"
3dpmodell §em maradt-el a kláltítás többi tárgyától. Az asztal folyosóján a tankerület községeiból készült fényképek sorakoztak
légén a sarokban a Magyar Cserkészszövetsóg irodalmi vándordíja, 98ymás melle[t,_N_osza, az,egé§z társaság kutatásra irrdult a hosszti
€gy nemzeti§zínú zá§zlólútható, melynek ezidei vódője a veszprémi képsorozatban felfedezni falunkat, Polgárdit. § amikor az egyik
piárlsta gimnázium csapata. Az altó mellett batról pedig a 85. csa- fclíedezte, olyan diadalma§ csatakiáltá§t hallatott, mintha legalább
pat eredetl tábori postaládája van, mely eg;y valódi postaládának is Amerikát fedezte volrra fel.
klcslt kisebb hü mása. Végül a terem köaepén a veszprémi 126. Háronr és lél Órái6 tartott a kiállítás 30 termének beJárása,

iozaiosságotjelentett"WÁl/&vm,vrchelr*belimalombanállal.
szomszédösteiem,melybenawGkalmazásban,t'ermészetes
aIV.cserkósekerüietmutatffi!fra^|G.,Wtehát,hog."*.atöbbitársa

Szent tmre csapat kiképzési asztala van. Ennek a teremnek gazdag de utárra valamennyien azt mondtuk, kicsinyek és nagyok egyaránt,
anyagából 1 még gyakorlati cserkésztudást is medthettek a hogy megérte az eljövést. Itt valóban bepillanthattunk az egész
fiúk. nemaetnevelésünk keresztmetszetébe.

A kiállítítst magábafogatló Szenü István elemi iskolát és benne
a tanügyi kiállttást rnájus 22-ón fényes külsóségek kózött avatta fel
és nyitotta meg vitéz Nagybányai Horthy Miklósné, a Kormányzó
Ur fóméltóságú neje, gróí Teleki Pál és Hóman Bálint miniszterek
kíséretében. És hogy a kiállítás értékes adatai ós képei a kiátlitÁs
elmultával feledésbe és veszendóbe ne menjenek, a ldáilitás anysga
könyv alakjában is nyilránosságra kerill s ez a könyv hú tükre lesz
a kiáültás gázdag ányagánalr s hosszú ideig szolgálhat tanulságul.

Lózár Rezső
48{. sz, es. cs- í..

A II. emelet jobboldali folyosóJából nyiló kdt terem rnutatJa
lre iparostanonclskoláink mai feJlettségdt § a tanoncok által készí-
tett szebbnél-szebb ía-n fém-, bőr- és textilípari készltményeket.
Az egyik termet te§esen a It{ÁV székesfehérvári tanonciskolája
íoglala el. El a ter€m maga ls egy kis közlekedésl múaeum. Cserkész-
.szívünk annyival ls inkább örömmel telt meg ittn mert ez a terem
egyben a székesíehérvári 288. sz. cserkészcsapat cserkészeinek ügyes-
:ségét is hirdeti. A c§apat szervezdtestülete ugyarris a tanonciskola.
tag|ai a tanoncok. Ennek a teremnek állandóan sok a bámulója,
de nem is csoda. A terem közepén fóhelybn ált egy 303 soroeatrl,
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,Iatlcsi nlrrr akktrr az it,oIlitllll 1é1}{]tl. .\lairJ Ira.n5rrtt
r:set a r,iiratlln uregltllretóstől,,\2 eg!ik karo-cszékberr ae
íi,rvirltiizi igazgirló úr foqlalr ltc]r,et" rle a nrír--rili zs(illy,ében
-*. Vrrrga tartár úl trirriolí. L}lé}.rcrr lllrg},í,s()tí}i]8ot §zoron-
c .r tot í.

-- Hogyrrn?! \:arga tarlár ljl iit?j lir,r,lt kl,ill rrlggel?l
Tirlán n*rn is ó rrz?! I)r: nrégisl

Jatrcsi meghff,jtott{r rrtagát.
-,, Na, fianr -* szólt a r{ie$szel)pel}t, rJiáirhtrz az igaz-

gaió rir. __ illnst nztán ijrüli. rnert oi3.atr ajándékot kapsz,
am,ilyln nern rrrirldenkinek jut irrr osztál5,1,észü1! Iiyenről
nerrt is á}modtált...

r* ü-ó_ún'll ---. hebcgtc Jancsi ós oIyan *,rcoi vágott
hozzi!, ,mint flgnrbrandt trire.r festmórryón a }ijtetlcrl Ta-
rrlás. -- Én? Ajándékot?! . , ,

- Igen, igen: - erősítgetlc \iarga tatrár rjr és felál-
lr:tt, -- Derék osztál}*trir§2tid pénzt, gl.ii.itö,ttt,lr, 1rog1, nekecl

C§ERilÉ§znE6Énv

csei"kószrrrtiát ós íel§z{:)r,elc_§t 1,(|l,i,!,eírek, A lregyút1 [-*szegtí
a tanriri testülct szúksóglrez rnét,tcn kiegészitette és mo,sl
* no-{ze! .- itt van rnittr.lell, fo,gd, vedd át, öltözg 8yorssn
új cserkószruhádlra és sicss iskolád}:a, mert pa.jl,á.§eiít
már összegyülrlkeztek a jlrtéklloz ós vártr;rk rátl! ..,

Jarrcsi Úgy érezf e, lIoí{}, e§y{lilesen tr lteteclilr menn!"
országba repül, va,gy tttilrt.lta felbevagtáli volna la,la,rrri
kemény kóclabdával.

-- Köszönöml * l).v-ijí.te piJlircsr,öri)slle éléukülő ábt'á-
uattal, mikor a tanár út, r,cntilg(í nlarkába rr_vomta a nagY
és sitlyos c,§omagot.

* Mondtam, lrog1, stlttttttií se köszönj! "* rivalll rá
a ta,nár úr iszony(ran lro.ssza-nkodva. (De bajusza alatt mti-
§olygott áml) - Ö]tözz iit, gvot,san! Lássuk. hogy á,ll tr

cserkészruha Markó Jarrcsinak: . . ,

--- Siess, siess - nóí{:rlta az igazgató úr is a, sugárz(i
tekintetű fiút, -.* ruelt elkóscll IIoInap estig -sza,baclságoi
adok! . . .

Jancsi boldogan roltattt a:Á tlneleti lrálószobába é:-

eg_v_kettőre cserkészru}rrrlrrr (iltüziil.t. * Hát v&ióra \,álhat,
nak a szép álnrok?l . . . -- tiinijdött ünagá,ban a megjutal-
rnazott fiú. miközberr nragiira vtltte azt az egyenrulrá,t, mell-
tiszteletet parancsol viseliíjr: iránt. Igy mrir aztán külsí,í-
leg is cserkészI lgy mrlt, uztán igazán fcla.vathatják jövő
vasárnap! Nlinden van, irmi olőirr'ls szerint szükséges: ing,
nadrág, hátizsák, kulacs, öv, lrilt-tzárvérlő, baltarrcs, n_vak,
kerlclő, ka.la,p, kés, mtldotr, mitrrletrl . .. Móe sipot, sőt nróg
sípzsinílrt is ka,pottl É..'s mitxlerr ol1,an, mint}ra rászalriák
volna! , . .

Anrryi bizonyos, hog1, eb,ben il pillanntbar-r Jancsiná}
bol<loga.bb embet, nem volt a kerck világon.

Öltözködósével gyotsarr r:lkílszült és j,smót jcltlntl.itlzelt
az irodállarr. I\{ost már csetkésznródra ,lisztelÉíett.

Az ura,k barálságos, biztutíl nio-qoll!,a] 1.!5i2i11192fá!i ;i
köszönié.st..

-- Bőséges ennival(it lraráta,id visztrek §zániorlrir: -_-,

mondta Varga ta,n,ár úl. .* }lrrsi tehát intJrrlj!
Jarrcsi kö.gzönt, sarkonfordrrtt és rnent.
* Hopp| . .. Most ju,t, eszébe, lrogy nincs tiszta zseb

kendője. Ez pedig e}engedheietlen kellék a serd.ülőkorban,* IVIari néni! Kerlves Ma,ri n(:nil * esdekelt a na,8!,
kosár vasalt felrérnenriiveI téLetlenül óppe;n arra Bomror-
dáló gazdasszonyhoz. -* Kérern szépen, legyen szíves, ad-
jon ,bekem tiszta zsebkenclőt, mert ér1 most két napra el-
,megyek. I(ét napig nenr fog errgem látnil Níandzsúriába,n
leszek! .. . Ha,rcolni fogok lr, , .. a li,lomórt! , . ,

* l,Iát ez üleg micsorlir nlirskarahahaha!? * rikoltott
Mari rréni olya,n fanya,ral}, mintlra nagykcserveseíl ya.
lami nehéz operaáriát akarna ki.szorítani száraz torkán,.
De mikor az igírzsatói irrrrtá,bril ltangos beszédet ha.lloti,
rnégis csak kiutalványollott egy tiszta zsebkendőt.

- Annyit mondclk. vigyíaz a zsebkendőre te gyönyörű
hadijátók! ._ szólt Mari nérri fenycgetőe.n. * El ne ,lragl-rll
Ei ne hányd! El ne veszílsd ezt a portékát" m€rt kitéírenr
a füledet, azt,árr én flzetheteryr mcg az árát! ... Ide nézz:_. mondta szigorúán és szétllontott kenrlőt Jancsi orra
alá tartotta. - A sa,rklilla k,ék tintával bele van nyom-
tatva" ltogy a m,i árvahírzunk tirlajdona: Érted? Látocll? . ^ .

-* lgenis! .I(l munkli l,! válaszolt Jtrrrcsi és már
menni. repülni kezdett.

pUsl{RpOR
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.Jancsi már akkor az it,odáb§ lépetl
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-, }{u.ná-á-á-át l - trillázott }íari néni mól},en rrregsórtódve'

--- N,íund,ri-ú,-áil - trillázoti Mati nórri rtrélr.r,,n íne8§ór.
tőrJve, *- Ya.n nrlkf,,trt elég mrrnká-á-á,ml

Mos llirtelett az" igazgatói iroda ajtajá,hoz lapult a
kíváncsi axseotrysúg. Va,lrlmi nagy titlrot akart ür.ilesni,
de vágya netn teljosiilt, lllert a íirlk éppen ekkor végez,
vétr reggelizésükt,t, ttag}, lrinrrá-val tizölrlötttlk ki az elred_
lőból. I,gkolába, sir:ttek.,lo, n€]u rnindcn iskoiában vau
értttségi, mitlt Markó .lancsiéknál,

-* Isl,eln veletek! §ietek! Szólít a kiitelosség! * kiál-
totta pa.jtá.sni íe|ó a, íolyrrsó végén a virtitllratitj c§€rké§z-
ru}rában ugránclr:zó Jatrcsi. MÓg arra, sctn lrrlí ideje, hogy
eltreszélje a történteket! De a kis Kökény Pcti méí:{is csak
nregölelte... ÁztArr usgyi!...

A flúk vágya,kozva néztek elrópperrő takr'jtársuk uián"
Lótjátok -- nra69yarÁzta. &z, ómul<i társasli,gna}

Peti, nrint valanti óreg ttttlós. * nr{rgi,s csak érrJerrr,es ta_
nulnil

Amint Janasi a szénrr-térre forrlull éktelen trombitá-
lás ütóüte meg fiilót, Már jöttek a ,,srrsok"l hzar a v ,

,;japánok" ! Tclje.s lraclilétszámban l Tátloti íölszereléssel!
.lancsi ujjongva szaladt elébük.
** Köszónöm, köszönöm! * üvóltötto jó messziról,

duzzadó keblü, ruganyo§Érn lépkedő, tlélceg barátai íelé.
Hogy kinek és mit köszön, azt mindenki tutlta.

*" §zót §e! ,,--" §zólt rá a c§a,patot vezető, errilyes segérl_
tiszt. * A .cserkószrutra köteiez! !'tikezd inrlulrrtaidat és
állj a csapat vósére lógósnak!

*, A ,,kína,iak" más Lrton mennekl srigta Nyitrai
Cyuri óvatosan, lrogy a segédíiszt írleg ne lra,llja a főben-
járó fegyelemsórtést.

De Jancsi sem nem látott, se.m nem lralkltt. E pilla-
naüan rnár boldrrg ktrtonának étezte mag6t. A lélek ka-
tonáJának! Nem rrkoskocloti, ncm kíváncsisko<lott, hanem
jókedvvel engedelmeskedett,

jl. Előkósziiletek óletre-hnlálra

Csillebórc, fl nevczete,§ sziklaalakulat, riel}, körül il
kiszerrntlt hadszíntér terül el, a budai lregyvirlók és *
Csí,ki,hegyek találkozáslr.nál, a Kakukhe8y, Szóch,enyi,hegy
és Svá.bheg1, ttátulsó ,lállainál meredezik a viharfelhős ég-
nek. Majdn*rn egyerrlő távotságra van ószak felől Budá-
keszitől, dél felől pedig Budaőrstől és így fölóttébb alkal-
rnasnak kínálkozoüt nagyobb szabúsú hadnrilveleí,ek le-
bonyolítására. Á változatos környék igen kedvező és tág
terei nyujt bontakozó hadvezéri szellemek bátor csapotr-
gá.sainak. trVíererlek sziklírk, lankás hegyolcla,lak, i,jesztö
szakadékok, c§ör8edező patakok, hepehupás szljlők, rnezók,
gyümölcsösök, szántóföldelt,,rnóIy utak, m,agas he8y8erin-
cek, nyilt és íedett terepek, vadrogényes ő,serdők, sőt kí
nem kutatott barlangok is vannak a környéken. Ilyen a
valamivei |ávola,bb fekvő Báthory_barleng, melynek c§epp-
köves szi§{afalai között a. r,emet€óletet étó bolttog Bú,tlrory
Lászlti tizenötöclik századbeli pálos szerzetes a bibliát íclr-
dította rnesyar n}nelvTe.

Tószomszódságában vnll a szépetr fejlőttő Farkasrét,
Budapest egyik külvárosa. A g}'tinyörű Svábhegy,en, m€lyrt
fogaskerekű visz fel, terrrplonr, iskola, csill,agvizsgáló ó*
tömérdek szebbnél-,qzebb nyaraló díszeleg. Az ótrszáz"

,. truszonkilenc móter l})agíts Jírnoshegy kúpjárr ópüli liatal-
:' mas Erzsebet-kilátónak nyírri t,stéken szán meg száz vil-]' }anykörtével kivilágitrrtt rerrreknt(tvű kőtornyából rrentcsak

a unilli<is fővírros fü.stós 1lereméig, hanem azorr túl Csonka-
Magyarország kötibe borult }ratáráig is cl lghet lá,tni.

És a vadregónyes vitléket * melynek féltett kirtcseire
egy-két kellemetlen erdőőr üg"v-el - keresztül-kasul szelik
gyn1o6iósvények, k<rcsiutak, gontlrrzott sétrinyok, §ót ki-
tűnően kiépí,tett, pompá,s autóút is vezet a Svábheíry ge-
rincórr, integető pipacsok és színes orgonatrokrok közötl."
nrind a négy viiírgtá,j felé. Az előrelátó, figyelmes rendező-
ség jóvoltából itt, ezen |a2 útorl szokták n}egtartani ez
évenkén,t megisrnétlíjttó n.rgy nemzetközi nrótorversenyeket
is, talán nemc§ak azórt, lrogy a tiszta levegő és a bűbájos
vidék va,rázsa íelíokazza a szomjas ambíciót, hanem valri-
színúleg azon íontos hátsó gondolattirl ís, lrogy, ha estlt-
leg, ha nctalán, tán, véletlenül nrógis valami baj, rosszul-
lét, vagy szercncsétlenség történnók, hát akkor -. krizel,
tren van a,z új Szen.t János kórlráz,

Annyi bizonyos: Csillebérc és körrryéke hadijátékra,
oly alkalmas, annyirg kerlvező ttlreprrek ígórrkezett, liogy
a fehér tiliomért felvett kiizdelem eldönttisére még maga.
a legllölcsebb rlalai láma sern tud<rtt volrra ennól job}l
helyet kiszemelni. Még á]modni sem lehetett volna, meg-
folelőbll ,és egószségesebb vidéket a ,,§a§ok" és ,,sirályok",
azat * parclótr! ,- a ,,kína,iak" és ,,japánok" közötti óv-
száza,tlos lrrihorriskodris sorsdöntő rnérkőzésének lebonyo-
lításá,rir, Éls rnÉlg hozzá a.z irlő is kedvczett: a nyolcarlisták
ércttségiztek (ls sütött s nap!

Kitűzött porrtos irlőtpn PoI-Csi-Rá-Csi 'tábornok nze-
mélyes vezetésével tneg is jelcnt a ltelyszinen a pártok
fölött ítllti, jókedvű katonai attagók nemzotközi hizottsága,
melynr:k tagjai cgyúttal a biráskoclírs nelréz tisztségét is
vállalták.

-- Jelen pillana,ttól kezclve az egész vidéket japá,n.-
kínai hatlszírrtórnck nevezsm ki! **. nrondta Pol-CsiBá,Csi
a kissé kövórkés tábornok, olyan iinncpélyes lrarrgon.
mintlrtr ő lenne a Népszövcts(lg elttökc.

il{iután a helyeslő szakórlők töviről-hegyit,e rn€gtekin-
tették a hadizdrnába e*ső terepet és azon rninrlent kifogás"
talan lenclben ta,látltak, a, halált megvetó bátorsír,gírró}
mes§ze fölclön ltíres Cse;l-Peí-§c-l'él altábornagy, a, ,,zölc}
or,oszliin" rendjdl tulajtlonosa a ,,véros körrnökkel", aki
egyírttal a legjobtr l,rotnbitás }ríróhen állott, Csilleb{:rc rrr.
mán, el61y rejteít iiregbeu elhelyozte a n}agával hrrzott ftltlér
liliomot. Igen, cgy szál vt'.lóságos, élő, kacagó, virító tilio-
mot, friss forrásvízzt,l telt aluminiumkulacsb;,t rlugvi} on.
nak hosszit, törókeny szó,rát, lrogy a harc lrrfiivásá,ig, azaz
ruásnap estig et ne lankarljon, el ne berl.atljon, a, ringil_
rengö ötszirniú virílg.

- Ez az a, bizonyos életcscrrla -* rnonrlta l}sep-Pet-Se.
FCl ktlllő tisz,telettel, *- rnelyr:t a güno§zlelkű banclitiik ol,
raboltak. A többit turljátok! , .._ Pfi! Iiogy drukkollrtltnak rno§t .i tiytllcadistákl ".

újjongoüt Ktach-I}wnm, a sziámi delegátus.

- Uraim! -- szóIt a torkát köszörülgetve Irol-C"ti-1.1t.
Csí, miután Sün-Fé-Síi-tre nevú segédtisztjóvel mesignzgatta
torzonbatz frizuráját. -- lcgyünk komolyak mái égyszer!
Inrlítványoztrm, ,hogy azorrnal tapasztaljuk meg a, Thej-
Vhai-Shait különítményt, s aztán m,ége§ys?.€r alapo§arl
beszóljiik meg e íöltéttrleket és sütnirra,lókat!

I
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Kü.nfu-(:§ü.rr{1_1tlg l,r:zérezl,eílesllek tlern ir h1,1lclt tóblr
biziatirs, Csú.rn-Cso-Ctj arljutrinsiivill azrlttltal Csalr-(]srin,

"lrín magrrsllttára ktisztrti és rltt Nue-Li.;-(:$i;-|'ük fclti irá-
rryitották á, híreg II_t:-(}se-Petstl-Lelt,-!;dr irrgorlíi olajával
ínegkent I1^a-Csa.-Nyttki tírvcsóvükei"

A máskol nrindig tevéktlny l'ü-l'aii-Lü vr:zrirkari káp-
l1rr ezúttal kínos tótlen.ségrc volt kárlroztittvrr, mert her-
ce6d Boí-}'r7-Lű gzáraztilltli cIlcnterigcrtragy, a.ki rrrinrlig
Pék-lngben szoretr:tt volna, sútkérezrri, czútttrl nerrr volt
kíváncsi egyoldalír figyelmeztetóseire.

*- Jörriiek már, jörrnek rytár! o* kiá,ltott egy§zerii}en
Künn-Csüng-Ing vezétczretles és sok lrá}lorrjt járt, kicsor,
bult karimájú c^sorkészkala,lrjílvrrl vitózül ltadonászva, &
rliplonraták íeljes clisrrrerést kitcjező tetszdsmoraja köz-
ben, krrrrck-orrtra iitött egy l,ralalrnas lórlara.zsat.

*- Tyíitrl * lclkendoztltt rr }rős Cse.p-Pet-Se,Fél altábor-
nagy, aki iires rjríriban a kürtös szercpót töltöttc be. ._
Bzek a nagy dar,azsak vagy a, mrizes kcnyererrtre, v&gy a
liliom illatlrna jönrrek irle! Dc nrrrjd elveszeIn a kedvüket!

ltzzal fölkcrekeclett, }rogy tll}rajtsa n, lrivatlarl vendé-
í{eket.

i\ semleges llatalrnak rragyértlernír képvise lóiből ala-
kult vcr'§enybírtiság, azaz a rnegvesztegethetetlen cliplo-
rtrácirri ttlstület pedig letelepedett rr, sel_tntl:s firbe é.s Pol-
Csi-Ilrj.-Csi táboirrcrk' rt tri.llga,trisli8 fc§zült nn,rlrli§jai Ós
órtteklődései közelrettc megisrnóteltr: a. szigorú feltóteleket.

- Telrát - így sz(:it az elnöklő tírborrralt, - küft,
jelre, melytlt rnegbcszélésiin]t rttírrr Cse.p,I't:l-Se,Ftll altábor-
rragy irr, 

-azonnal 
meg fo8 arlni, rr kék kar,qz,alaícos japá-

ntiÜ, t;x a pírra.tlatr iiemótat kálrták ós akik n_vakkentlő-
jiiket szollti.i sz,erint rlcrekukra kötve viselik, rti:lrő}, va8yi§
Builaörs íelőI tárnadn,ak; a pírros szárrrot viselő sárga kí-
naiak pedig, kik rryakkencldjüliet n].akttkon kötelesek vi-
selni. éizaiió|, azaz, Buda,keszi íelől törnck :i heves túzér-
-siigi előkészítés következtében romnrá lijtt, Crsillebórcre,
uz-irz Kiang-Wan r,árrir, hogy o|.t állírsaika,t lriépitv+: a vá-
rat clfoglnlják ós arni a lcgrltifibb, a vrlr,toronyban őrzött
liliomot megszerezzék. .,\z állások kiél)itetteknek tekinten-
dők, lra valamelvik félnc.k sikcrül a, kötóllr:l bekeríiett te-
rületen két clarab négl,szenri:l_"-,es sátrat fölverni. .\ kötél-
lpl hekcrítcít, ttrilleteii'ttem sz,allirtl ]tirrcolni. ,\z í4yőz, aki

elölllr tudja elfrrglalni a, vár9,1, vagyis lre tr.td.ja otla ,vinn!
sritririt, arni egyirttal azt i.s jeltnti, }i$g_y a felveréslrcz *qá,t,

rankini, trrt,gkívánt öt-tit ernbere is bejrrt, rr vitils területre.
Égi rnrirlás, f i)lrlim§d írs, ít,u ton.Iol) ilozis, ían koz,á,s, ríknlcn*i,
-- tilos. Hllonlren á,lruhílllan űzritt k,lrrlkcrltis utrlgt;ngt-td.tlt
rlolog, dt: ir kémek jril vigy;izzonnk, ltiert iletiikkel jritsea-
nak, virgyis szárnukat lrrrlzsebiikben ki)tr:lr-rsr:k tartani (:*

felszólításr;r átadrri, ,,\z elfogott kémr:k, lrint harlifogl1'ok
a ttarc lresziintet,éséig az elleníril tá.]rorrilran k,öteltsek tar-
tózkodni, Ákinck a kalapjára tilzótt sztimát lekia,ttáljáh,
az fog.oly,. Ákit lab<lával, vagyis kézigránáttal melgrlolrnak,
az *. karnptlc! - meghalt. ]vlinderr éltltlren maradt }tarco-s
egy, tiszt két, vezér tíz, felvert slrtor liarminc pontot jelent.
A naíayobb pont§zámot elért sercg a győző. De t:8}'Ónile$
az a legnagyobb hós, aki megitalálja drs megszelrzi * lilio-
ínotI

-- 1,1elycs! IIelycs! - hengzott az +.llismerés,
--- É,s nrost, tisztelt urairrr --. szólt ismét POJ-O.§i_Bd-

Csi íólig berckedve, rlc egé-szen ün,nepélyeserl, * a pontozó-
bírák fog|alják el kijelölt helyeiket és ltiverr, lelkiisrnercttl-
sen telje,*ílsrik nelióz kötelességüket!

- 
;!11-y6q1 :t tryornorult! ,Ittjjujjujuj! orr]ított

torkaszakarl,triból a7, ijedtett előrotranó Cse1l-Pet,Se-tr'él
altábornagy, ,akii hivatalos eljárása közbcn egy rren:" hi
vatak:,s, vakru rő darázs úgy orrott cst;ltltl, hogy szaí{lásra
o1kotott, sze;rlős testrésze egyszeribcn jill kifcjlott, ta,va.§2i
rózsakrumplilroz hagonlitott,

Herctl4r I]ot-tü-Lú szára,z,földi cllentengerna,gy, aki
nlellesleg buzgri állatorvostanhallgató, rögtön fclisnrer:te a
veszóly'es szituticit)t, ez áll&ti orrtómadris kcllernetlen rrti-
lrcnlótét és hivatá.sá,troz lrívcn, azonrral nkcicitla is lópct1,,
vagyis lcítlgía, tir, körméről lekapta ez őrjöngő }teteget,
és az olclalára c§atolt mentőtltskából elővarázsolt íá.jctaltlm-
c-sillapító csrlrlaszerokkel nérrrileg sikefiilt is erryhitenie a
kínai kínjait. * F€y túndéri gipszkötés a ltritikus lrelyre
ós ** lám! F* már is rendhen van mindcn. Katonarlolog,

- De rrrrrst ki fog trombitálni?! ._ rrggodalma§koílot.l
Pot-Csi-Bti-Csi és felkapva csákányát a tlíszkürtös begip
szelt orrára szögezte k,imeredt szemeit.

Bot-F'ii-Lü rnegvetéssel legyintett a valtaródzó nag1 .

fóuök felé (ls linornan rezignirlt hangon vá]aszolt: *- Nerrr
az orrával szokott trombiiálni!

- Ilát akkor rajta, acld meg a jelt a {radműveletek
rnegkezdésére! - monrlta a tábornok. -_ Ú:p' ideje:

- Trá-t,árá-t,ááá_á! -_ hangzott erre háronszor egl,-
másután az elke§eredett, messzi.re hangzó kiirtszó, a várl,a-
várt jcladás, amclyrc -* szinte érezni lehetett, -- }rogy cg1,'-
szeriben rrregmozdult a iöld.

A lelkiismeretes pontrróbírák hamaro§an §zétszólcdtek
a négy világtáj elltlntétes irányaiba. Nagyon siettek, meri
a ktites lrorizontor"r nrár egymástrtán tíintek fel bizonyos
gyanris pontok. Jó távcsővel ittott néhány pillanatra látni
lelhtltett e§iy-egy csatárliinccit fejlőrlött, óvatr:s rotra nrcsapa-
tot, vagy ék-, hárornszög-, lépcsóalakzatbatt íel-felbukkanó
őrsöi, tic tulajdonké,ppeni köz.elharcra még aznap nem ke-
rült sol.

Pol-Csi-Bti-Csr1 §yönyörkörlve nézte a, me*teri mcgköze-
lítóseket ós nagyot sóhajtva icléztc Tyrtaeus ógöróg trlégia-.
költőnek a csatatéri lralálról zengetí lükttltő ilisztiolronját:

- Mert úgy szé1l a hakil, ha u fér|i lmzúja ürlylórl
Küzdae az elsőlt, lt,özt, ltősí hakitlal esik!

Ily ktirül.mónyek között ,fl,,h&rago§ tűzben égő \ia,p nrin"
den szenzációsabb eredmény nélkül kényszerült a sötétedii
Pilis tila bársonyfíiggönye mögé vonultri, ,s egyclőrre csak'a gyéren himbálódzrl felhőfoszlányokra fröccsentctte az esl-
t.,"xjnal gőzölgó, pirrrs vérét.

A' lcgfelsóbb lrtldvezetóség pelanc§a,tlrtelméberr közép-
európai i<l,i,iszánrítás szerint, húsz órára, a kónrek ki\,ételé.,
vel mindenkinek saját táborá,ba kellett tórn,ie, trrrgy más-
napre megtörténlressene.k a kellő előkészületek! Eletre-
halálra. A zfigligeti Anna-kápolna táján ugyan még neni
kondult meg az ájtatos esthirrang, tl,e a nevezetes szilila-
alakulat, azaz Csillctlérc tetejón a bekótözött orrít ílíiJzkür-
ttis már íújta _- dl: nern az orrát, lrancnr --. ir szivtepesziö
takarodót:

- I]aza, haza ,rongyos baka!

4. Vínee báesi, a rettesott esö§z
Áki sz;abadidejólren a termószeti szépségekkel. megál_

dott és vadregényes budai hegyvidéket járja, bizonyára
ismerí Vince bácsit, a r€ttegett csőszt. Hogyne i.smerné!

Vinco bácsi az erdő renrijének éber őie. ő a tórvény
képviselője, lna8a ír me§teste§ült nagyhltalom, a l&nká§

t
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ÍJs Vince bácsi komolyan loÉja fel nemes hivatá§át l

§zántóföldek, csábító 8yümölcsök, ingerlő szőlőskertek fő,
i.rtie,iuiOie, 

'kerek ,erí6k védelmezője, virágos mezők ke-
mónyszívú lovagja.----ÍÍo.ir,:. 

kadi"liárinsós bajusza van őkelmének. És mije
van m,és?t .., XOt jó sieme és egy rossz puskája. Ez utóbbi
a fegyvóres erő jelképe, a durrands szimbóluma.* --ff 

Xti#prori 'syilirot azonban csak na8yritkán. viszi
ínagával. ,,Lafugaőb" ugyan a rettenete,s mordály ,hivata-

los"neve, Őe iOni alig lehet vele, de szólni nagyot.szól ..-
Olyat szól, hogy Íélelmet gerjesztő, kopogó pukkanását

még iz öreg,'sükó verebek is ineghallják ,a Kakuk-hegy
mösötti. fiatal kukoricásban.-De 'durranás irle, durranás oda * vasárnaponként
nr-égis csak vállára veti kétcsövű, lratalmas jelvényét. a
rlerék c,sősz. Mert vasárnap nagyon .sok {ékomadta kirán-
duló tódul a kelle,rnes zöldbe. Igaz, hogy a,kirátrdulók leg_
tobbnyire fegyelmezett telkületű polgárok, a.kik c§upán
friss ievegőre'áhítozva özönlenek a szabadba.

Ntésis atrad közöttük sok kocatúrista is.
ílzik az emberek már Vince bácsi torzonborz alakjá,

tót, mái puszta megjelenésétől is félnek. Mert rossz a lelki-
ismeretilk!- Ezek azok az ú. n. rakoncátlan ele,mek, életvidor termé,
szetbúvárok, kik nem törődve isteni ós emberi törvényekke],
nem itirOOub jövővet, ,szegény embe_r verejtókes munkájá-
ial, fóltve őrititt vagyonkájával, , kegy,etlenül letarolják,
arni 

-ieiarotnató. letöióelik á fe§ló §yümölc-sfák virágzó

ág.ait, szöges bakancsaikkal kiméletlenüi hele8ázolnak
sárjatlzó vétések terrnó talajába, mindennapi kenyer|ink
zöld-kovászos dagasztóteknójóbe, avagy túzet 8yújtanak a
ssátaz av,arban, -bepiszkolják a fürge patak kristályvízét
és könnyelmü meggondolatlansággal, es€tle8 vétkes rossz-
indulattál nétrány pillanat alatt bajt, betegséget, va8y !]_
számítha.tatlan kári okoznak a verejtókes munkájából élő,
szorgalmas földművesnek, Még szerencsétlenséget is itléz_
betnek előí

Ezért van hát szüksés Yince bácsi jó ,szemére és rossz
puskájára!' É§ Vince bácsi komolyan is fogja fel nemes hivatását!

Oti lakik az erdő közepón, bogárhátú kis házában.
Maga főzi mindon,napi lebbenc.s-leve§ét. Mert ,az a§szony
eEéóz héten a íővároÁi vósárcsarnokban árulja a csirkét,
rieg azt a kis zöldséget, ami kertjükben terem, Hej, nelréz
azélet még Budakesiin is! De ha férj és feleség becsülct-
tel ö§szsfoának, akkor, val,ahogyan, mógis csak meg lehet
küzdeni'fi ny*onrorúságsal!

Míg telrát az ,élelmes asszonysá,g a városban dolgozik,
kereskÜik, addig Vince bácsi sólyomszemekkel vigyáz .a
reábizott ,patakrá, erdőre, vetésre, gyümölcsfára és e8yéb
értékekre.- Ez a hivatása! Ismer minden utat, gy,alogös-
vényt, minden követ, szakadékot. fűt-fát, tiicsköt-bogarat,
minOÓn reitett zegzúgot. Nélra losbe áll, útgy fülel, fi8yel,' kémlel és jaj annak a csintalan jampecnak,_ akit valami
kárt okozó- kihágáson nyakonosíp. Néha még éjszaka..is
körüliárja körzeiét. mert az ördög éjszaka sem alszik!
Yanná.k 

- ugyanis a nagy természetnek olyaIr fanatikus
barátai, aliik táradtságói nem kimélve, sátrakat is cipel-
nek magukkal a kedélyes zöldbq s ott tanyát ütvei sütn_ek-
főznek, - táplálkoznak, vígadoznak. ott ta,nyá,znak néha
napokig is. Néha hetekig is!' NrÉy különtlség r,án- azonban a szabcttl élet és szabad-
ban étés között|

Akik csak azért rándulnak ki a zöldlombos szabadba,
hogy kárt tegyenek és r,áadásul fékez,,hetetlerr rikáasolá-
suÜi<al az ózóndúr,s levegőt rontsák, hogy ideggyógyászttti
tombolásukkal az ártatlan növényzeten bosszulják mcg
hótköznapi kellemetlenségeiket,,azokra kíméletlenül rá kell
húzni a vizeslepedőt, ho8y - meg8yógyuljana.k,, De Vince bácsi nemcsak lrivatalos szemóll,iség, hanenr
ecvúttal példás lritvestárs is! Ha az &§§zony lruzamosabh
ifidis'kénitói*o a roi;arostrán ÚÁraoni, akkór utána viszi
tisztá ruiráit. Bujkát, tiszta szoknyát, kötényt, fejkendőt
és minden sztikséges holmit füleskosárba csorrragol és.mqga
szállitja be a vásárcsarnokba. Este indu} .az apostolok
lovain és reggelre ott van. Vissza ugya,níg_r jön.

Lánr, mÓ§t is ilyen rlologban fáradozik a derók csősz"
Már sarabóba is csomagolt minden szükséges rrrhafélót és
útnak indult. Pedig késó e§te van! Vajjon nem fél keresz-
tülmenni éjjel az Ördőn?! Puska nélkül?! Dehogy fél! Esze
ágában sincs!" Arról persze n€,m tud. akátmilyen szemíüles is őkelmo,
akármilveir iól is lát mindkét szeiróvel és akármilyen jól
is hall á jol-nit fülével, anról halvány íogaln.a sincs, hogy
Buttaőrs Ós Budakeszi között, a felügyeletére bízott körzet-
ben cserkószek tanyáznak. Cserkészek! Vademtrerek! Pedig
rés fái a harmadik zápfoga egy kis cigánypecsenyóre!
Réióta'spekulál azon, hogy eí{y§zer, csak legalábti egyet-
leri egysier nyakonc.sípJen va,lami rendbontó cserkószt!
Heit Ébsv elbánna ve}e! Hogy elagyabugyálná! Micsoda?!
Bet<ísérn?- a községházára! Recsukatná! Fölnyársalná?l
Maqa sem tudja. mit csinálna velc, de annyi tény, ltog"v
kedyetlenül kivégezné, -- haesak nem kapna az itletótőt
vaiá,mi jó bőrszivart. Mert a jri szivar nem ro§§z!

(Folytatiuk)

rIVANCSI VAGY RA
. , . HOGY MI IJESZ A REGÉNy FOLYTATÁSA?

rryf,fi?F,9t?? 3? t /ixí 2 . 80 *,
t

1

i
I

3ó

C§EKK| 3l.{28, MAcYAR csERKÉsz BuDAPE§T



'ln l

,-i
F_l

,.. Í],s nri mógis n rnegnyitrls ez el_qő 1-ti.l}anirt,á,btrrt. ;i

közüs, turlotliin_vos ttttlnka föivóttl{r cldtt rná9 triva,tást
,szániunh rrekttk. tt}§tben erós, }éleklrcr; óri iíjalt: fi,zőtl
,lrivunk itl,; lr tttdonlári1. 1:.qelld.s l]grkcibt,, lrrrg_v elkülrl-
jünk }iertniltcket ocla, hol vitéz krrtonlíirrk, a viltig elsli
hősci karrltlal irjrlli a tórtÉnelmet. rigyszíllván §zántogflt-
ják a, jövő rideg bilrázdáit; vérrel csóko]jrik trtl a terrnri
idő biztató zálog,át az idegen fölcii:e,

A dalos ,rnadár lrallgasson el n,i,íl, vószuiilrla,rak l,íj,
jogják íületekbe, lelkettlkhe: a, hazn, veszóly}.lcni .. "

A rektor ,lrívó ,szózatára megkerrlőrtrött rr- irarcra, való
jclen1,.kezés. Fel-rér Imre az első körött vo].t,

Fájt a szíve, hog.v al,akrrló kis cs*rkészcsapatá{ el kell
hagyni, de víga,szta,lta a fiirka1:

* Ámíg én oclaleslzek, rrrajtl Bnra]iorryi megta.nítja
n§ktek a cserkésztőrvén.veket. nóhrin.v- hót rrz egész- ós *rr

itthon terml:k a többi ma§{yar hősscl. virírgkoszorri§All vo-
nuiunk be a városlra és ti vá.rrri fostok bcnniinkeil

}'elrór Imre elmrlnt.
A kis l]arakonyi írrván maratlt iijoncaiva,l néháriysztlt,

kisétált az őszbeboruló Na,gyr:rdöre. tólen perli64 pg_l,itr 5.1i

rneleg otthonriban beszélg*tlek, liazavárva, a kcóvgs tist,
teleüeg, urst, ír csapat vezetőjéi.

De hiába várta,k, Felrór ]mre ottnLa,yatli sápadtati,
lralva az brosz. harciéren,

A kis Barakon},i lelkóbc,n a lrivirulír tavasszal valanri
megroppant. Az orosz seregek már mÓlyerr liennjártak a
Kárpáti:k kiiziitt" Ügy érezíe, lrogy ncki is ott varr lr helyo,
anot""a halált, osatogaljá.k.

Március}lan móg ott ónekelt a íirikkal a n.ern"r,eti ün-
n€pen, de a kövotkc?ő napon már apja beieesyg7,é§ével
megjelerlt a há.rmas honvódek laklanyájában a Péierfia-
uícán és heállt horwédnek"

Yitte n vonat a, kiszemejt cserkészőrsvozetőt, i}"z {}l*sz

haretér felé.
A kiképzés után már tizedes volt ós rajával viti:ztil

harcolt az ola,szok ellen.
Július 1,8-án néhány cmberóvel átsiklott a? olaszrrli

vonalán é* rnegközelítetle a *rásodik védelmi vünalal.
Yissza jövet az elhagyott lövészárkokbatt rcttgcteÉi lrttllir
köziii ólve kimcniett öi, -se}rcsiilt iro*rr.v-ák vitóet g trtDc,

ürentct,te az t'lilségtől inár-rltá.r lralálravli,l{ 9eh{i§üllek{rl.
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A Cebreceni ősi négl.százóves kol1égiunr előtt 19lá
szeptemb€r elejón két fiatalember beszélgelett cserrrlesen,
Áz egyik Fehét lrnre reformá.tus theológus, a má§ik §, klsi
Barakonyi Kliroly htlterlikes kol}égiumi diák, aki o1áhrrs

hangzású Gárgyán ner,,ét csak nernrég változtaíta rrteÍ4

hazafiasarr gondolkodó éclesapja Lreleegyezésével. Felrér
Imre a theológia kedvence, zómök, feketebajuszú, csillogó-
saemíi, szóp fiatalember, édesapja irü_<zkesége ,naeyon ko,
moly drrlogról beszé}getett a szegén_vsorsir. de igen szorga,l-
mag és §zereplésre ter,mett BarakonJ,ival.

-* Hallottál rrrár valamit arr,ól. hogy ifjú Szilaxsy
*{l,arlár on,os Budapesten megalakítot-ta a Rtrriapesti Ro-
form;átus Keresztyén Ifjúsági Egl-esületben az elsö ma,
8yar eserké.sz"csapatot,?

* Szeremley tanár úr beszélt róla.
** No.s, hílt mit szólnál tloz,z& ha a kollégium ifjírsá-

gából mi kctten lneg§zelveznénk az e]ső debreceni cserkész-
,e sapntot?

* Örömrngl segítenók e ti-szte}etes úrnak!
Fehér Imre ós Ba,r:ak,onyi Károl"v ettől kezclve na.ponta

besaélgettek és tervezgcttek. Már meg volt a csapat, váza.,

kiszegrelve az első őrs, melynek veztéset a kis Barakortyi
r,áilalta rnagára. Forgatiák madari Kreybig Rudolf köny-
vét és otthon után kutattak. Felkeresék karai §árrtlor
gimnáziu,mi ígazgatót ,ós kiizölték vele a szép tervúket. Áz
igazgató meleg szerretettel fogadta a két fiatalenrbert és

me8í§Órte, hogy minden tekintptben sesitségúkre lesz.
Lelkiteg már kósz cserkószek voltak, c_qak a raeí_aa,la-

kulás napját kellett kjtűzni. Az első őrsbe kiszcmelt flit
kat tebát október clsej6re hívták össze. §zéturentek a kéz.
zel írott, e8y§zgrii kis rneghivók s a két cscrkészvezető
troldogan hajtotta álomra íejót 191,í szeptember 16-á,n.

A következő rr,ap örökkó emlókezeten n*,pj,á rna,radt a
debreceni kollógiumnak, Kiss Ferenc rektor ma,gnificus
feltiívást bocsátott ki ,a,z egyetemi trall§atókhoz, melyben
többek közölt azek e, §zavak , foglaltattatc:

+ Az ős főiskolá.ban *z Lrj trrdományegyeüenr kapui
megnyiltak § mi §zeretettel trívrrnk, várunk lir:nneteket a
nagy tradíciók, a józan vallásosság, a tiszta erkölcs és

lángoló hazafiság álta} nregsuentett fa,lrrlr közó, hogy ifjil
1elketek bonta,kozó §záTnyaií erősit*íik. hiztos r*piilé-ql:t a?,

elóttetek álló n*gy cél feié. . ,

)
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Stadler István ezredes, a debreceni honvédek hős paranc_s-
noka soronkívül hadapró<tjelölt őrmesterré léptette elő és
felterjesztetto a, nagyezü§t vitézsógi,óremre.

A kis Barakonyi na8y hős lett- Az alig tizenhétéves
fiú vitézségét megbirrnultá,k tisztjeí ós katonái egyaránt.

ltthonhagyott kis cserkészpajtásainak üdvözletét,
küldte rózsaszinú tábori lapon,

Szeptember elején ismót veszedelmes vállalkozásra je-

lentk€zett. Szakaszával egy elfoglalt lövészárokrésznek az
olaszoktól való megtisztogatására küldték ki.

Hajnali szürkiiletben kú§zott katonáival az ola§z áIlá-
sok felé, Már egészen közel voltak, amikor a flgyelők
észrevették az előrenyornuló m,agyar ltonvérleket és erős
puskatúzel fogadták öket.

:\ kis Barakony.i enrberei meginogtak.
-- Fcrrduljunk vissza, amíg nem lréső| ,* súgta neki

az egyik tizedes.

- Rajta! - kiáltcrtt lelkescn Barakonyi Karcsi"és fél-
ugorva a Dober<]ó sziklíli rnögül, be'|crcllraní az ellenséget
lövészárokba 

*

Az öreg Gárgyán, egy-szerű natrlszámos, szegényes vis-
kójában kora, őgz,i napsugaras délután sarkantyripengés
kiizött beállitott, egy fiatal tliszt.

--- Öröm}rírt hozoli. A fia nagy hőstettet vitt végbe. Áz
ezredpara,ncsnok írr elrendelte, hogy közöljlik a tlerék ma-
gyar vitóz sztileivel, hcrgy fiuka,t az ezrec]es irr harltrpróddá
!éptette eIő,

Gár€iyánrié rrregtörölgei,te a széket és letiltették a, fin-
ial tisztct.

-- Cgotlákat beszélnek a hazajött sebesültck Ká}oly-
ríll.

Gárgyánné sirva törölgette szetneit:

- }Iej, negyon jó frú. a ,mi firlnk, a.z l§teu óvja min-
derr ba jtól!

- Nem fogja a 8olyó az ilyen bátor katclnát| *
mondotta ]elkesen a tiszt. .

Két kis diák sietett a Gárgyánék háza felé.

Régen nem kaptak hirt Károlyról,
Bátortala,nul léptek be e szegény§za8ir hááa,

- Jaónapot - szóltak debroceniesen. - Irt-€ a Kari?
Az asztal mellett két s?rmorúarcú ember ült. Esy

őszbecsavarodó férfi ós e8y kendős as§zony. Nem feleltek,
csak sírtak.

Hosszú idő telt el í8y. Végtére a férff levelet húzott
elő n, zsil§'ébót.

A flúk olvasták:
_ Az egész, ezred l€gna8yobb fájdalmára, derék lron-

vécl hadapródom, Barakonyi Károly szeptember &árr a
doberdói harcokban ,elesett. Az ezred legvitézebb katonája
volt. Gyá§ztlktran őszínte részt vo§z a rlebreceni har,rna,dih
'honv,étl gyalogezred. Stacller ezredes.

Az olnszországi cotici ,ri.rr.tr' temetőben fiatal hcrn-

vécl hadapród pihen csen<lesen. Átm.ai felett a Doberdó
hatalmas, elcsen,desedett sziklái őrködnek.

Ne bántsuk, Harld álmodclzzon szépeket itthonhagyott
kis cserkészte-stvéreiről, Na8y-L{agyarországról, árvalány-
lrajas magyar fi(rkról.

A nrennyei cserkészcsapatban már régen összetalál-
kozott a tiszteletes úrral. Csillagfényes nyári éjszakákon
mosolyogva néznek le a,z ég perernérő] a felvillanó tábor-

tiizekre, a csenclesen alvó cserkészsátrak lakóira, a jöl,ö

hőseire.
Noszlopy Aba Tihumér

fuLo&iw
(Fllőadlrató olya.n iinnepety előtt, arnelynek nrűsorában

tirlnr, vagy tábori ielerret szefepel,)

A lcere§ztett függóny ha] szélén kirtugja, a lejét egy kis
cserkész, majd vigyázva kilép a függöny eló. Középrc rrregy.
Kicsit izgatott hangon, de késóbb belenrelegcclve:

traj, kedaes közönsé{l, i.zga.t,ott ,uttgyolt naglJqn.
De na,gg rim az izga.lo,m bent is, tt színpadon.
Igu mikor hiszöktem, nem, is ,tlelték tiszre,
Nem lehet aiggdzni ilgen sok tlerlíélzre!
Pedig ki akartam szökni |eltétleniit.
Inteni a Ma,mlinak, ahí éppen itt iil:
Szeruu.sz Ma,ma, Pttpa, látjd,tolt ,itt uagyok.
Ltitjdtok az aTcon,L és szemem, hogy ragEog12
tIennyí sok-sok szépet f ogtolt itt ma kitni!
Ekitrnúsz maid rajta Te ís Lízi Ttinti.' Mert csodaszéql az erdö, benne a sok sritot, , . .

Megt,alósult tündérdlom ez az egész ttibor!
És a Para.ncsnok úr illazdn olyan. jó ,. .

Nem mint az a míndig ueszek.edö Jamlú!
Tegnap is majilnem összeoesztem tele,
HoOa ki.nek ran mdr több eladott jegye?
Iai ke.dtes Mam,dcskd.m, csak Nekeil megsúgom'
Csoduszé\l lesz m.in,den! Te is itt Eat|a, hugom2
Legrúdbb ldtni togod a tdborí életet,
lIert ennéI szebb ilolog ám semmi sem lebet!
A nydrí éjszakdk hüaölö Dardzsa,
A tabortűz lassan hamuailó parózsa.
Fönt az. égen az ezüst hold mosolyog . . .

Ez a ttl.bori élet csodaszé7t tlolog!
És éiiel, őrsé.gen az erdök halk nesze,
Valamí csodalatos szép tündér,mese , . .

És az u naga-n,aga\ ilrdga cserkészszeretet,
Ámí nélltül cserkészttibor nem is lehet!

(Bent zai hallatszik, Á kis cserkész fülel. Odamegy a,

íiiggöny bal izéléhez és benéz rajt& a függöny mögé. Vissza-

íorclul a közönség felé, de n€m megy._középre. A prológus
vógót it,t morrdja'el a .színpad balszélétt).

De !ai, mdr a íüggönu! akarja,f,elhiuni.
Ottin'bent a ba,csi. Jó lesz ltút búcsúzní:
Szerlttsz Matna, Papa, drdga közönségünk,
Kérlek, tttql s oliatolt's oltat maj d" ntin ék iin.k l

(Beugrik a, függöny mögé. Pár pillanat mirlva a fü8-
Í{ÖnY felÍne8Y') 

Jécsa.i Anti.or \Feremr:.

?ahn ifuraftL
Falwl jdrtarn,
Ringott a buza a meE§zi hatarban.
Selymesen, ldgyan és puhdn,
Áldott ,magyar íöld,
Ringott sejtelmesen idök tdnlaldban.

Falun idrtam.
vérrel 

-öntözött 
íöldeken dlltam.

Susogott a föltl,
Áldott maguar íöld
Elszédültem taaa§zi szag tib an.

parasztok ólltak,
Némdn, egahelaben piptizta,k-
Tekintetüh tnesszí
Nézett a íöld felett.
Idők öröhében ösmagyarok tilltak,
És az egész
É,s az egész föld,
Minilen-uga dllt, Rét ,partLszt, akdr a tölgg
Álltak réglől Ioglla
És nérndn pípdztak.
Azttin befogta öket oz esíeli kdd.
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űul,mT I Él,rcrilD§§Éc
AvAGY BE HUMoRoS ;l ,,vIGÉC,,-Élnr

Mindig tudtam értékelni az űgynöki te-
vékenységet. de amióta j<imagam is jó-
rréhányszor az űzleti élet küzdelmes terére
merészkedtem, azőIa egyenesen bámulattal
adózom ennek a fajtának. Ez serkentett
engem alra, hogy beható, tudományos
vizsgálódásokat folytassak, aminek ered-
ményét, rövid kis ténymegállapltó tanul-
nrány keretében az alábbiakban adom:

Természetrajzilag a .,Vigéc" egyesek
szcrint az üzleti élet csodabogara. Tévedós
kérem! A ,,Vigéc" ugyanis nem bogár,
hanem rovarszer{l képzódmóny, mint
mondjuk pl a legyecske. Ez kicsit szem-
telen. egy kicsit kiállhatatlan, mindenütt
nregtalálható s mindenütt ott hagyja a
névjegyét. Ez utóbbi pedig azt jelenti, ha
valahol háromszori-négyszeri erélyes csön-
getés után sem nyitottak Deki ajtót, titok-
zatos, eddig még ki nem derített búvös
igéket morzsolván ajkai között, egy ök-
lömnyi ,,ITT VOLTÁM" feliratú papirost
csúsztat a levélszekrénybe. A szegény lakó
megtalálván aztán e papírost, először meg-
döbben, azután mohó kíváncsisággal nézi
meg a papírlap másik oldalát, mert hát
mé5is csak valami rettenetesen sürgös ügy-
ró1 lehet szó, hogy az illető ilyen nyoma-
tékosan felhívja a figyelmemet, hogy ó bi-
zony itt volt, No ós mi van ott? , . . hogy
bejelentsem Onnek, hogy a lipótvárosi
..Fuszekli Kereskedók K, F. T,"je az üz-
lethelyiségót áthelyezi, Occasio az ..Ado-
nisz" védjegyű múselyem fuszeklikban,
Gyári hibás fuszeklik gyári áron. Ingyen
adunk mindenkinek egy párat, minden l0
pár vásárlása után. Minden századik vevő
esy ,,komplett" szemf elszedő készüléket
kap. Egész Pest erról beszél. Szenzáció!
Occásió... stb.

Ez tehát a ,,Vigéc" névjeg,v.
A vándotügynökök egyesek szerint, azok,

akiknck ludtalpuk van, kacsázva járnak.
dugrihúz<'lszcrú hajképzódménv van a f ülük
rnellett, zsíros bársonykalap a fejükön s egv
kis ládika szijjal a nyakukba akasztva. .,\
láctikában pedig a tyúkszemvágótól a ba-
juszpcdróig mirrden elképzelhető alkalma-
tosság, Tchát a vándorügynók egy oIvan-
féle jelensóg, mint mondjuk, amilyen a
Hubay ,,Csárdajelcnetében" látható. Ez a
leírás azonban egyoldalú, szélsösóges ne-
tántán még izgatásra is, alkalmatos beál-
lításra adhat alkalmat. Elégedjünk meg
tehát azzal, hogy megállapítjuk, hogv a
vándorúgynököt a felszereléséról ismerhet.
jiik mcg. §zolgáljon például az alábbi so_
rozat:

A viselkedése, amint látjuk, nem az a
kimondott szerény és tartózkodó. Hiába
próbálná például az ember a tolakodó
vándorügynököt elkergetni azzal. hogy ta-
karodjék, mert rendórt hívok, ilyenkor biz-
tosan egy rendórhívó sípot fog felkinálni
megvételre. Vagy ha ki akarod dobni az
előszobából, elófordulhat az a helvzet,
hogy imigyen szól:

- Látorn. uraságod túlgyenge! Ha már
rtem akarja megvcnni a haikeftt, lesalább
íizcssen elő az ..Eríí és egészség"- cimü
lapra.

A szak- vagy rpeciálvigéc jellemzőie,
hogy csak e5y szakmába vágó dolgokat
prílbál,.elhelyezni", Előkeló fellépése,"élel-
mességc, kifinomult üzleti dialektikáia
csodálatramóltó. például az orvosi cií<-
kekben járó szakúgynök nem azzal kezdi,
hogy: ,.Méltóztassék ezt a valóban pom-
pás viIá5szabadalmas májfoltkenőcsöi ki-
próhálni", hanem drámai hanAon imigven
döbbenti meg gyanútlan " áldozátát:
..Uram. nem gondolt ön sohasem eev kis
paralizis progiesszíva lehetőségre?""'

Yagy nézzük a porszívó ügynököt. Nem
ezt kérdi i6y egyszerűen, hogy kell-e por-
szivó. hanem előkclő mesbailás közeoette
ckkóppcn szól: Dr. X. Yi vágyok. 

"'Kro-pacsek ft Co. Polacsek vezérképviseletében
s bátorkodom a méltóságos (iohasem te-
kintetes vagy nagyságos, 

-kezdő 
ügynökök

crre vigyázni!) úr nagybecsü figyelmébe
ajánlani a zajtalan. kettöforgócsapágyas,
..komplett" felszerelésü. gumilégzsá[os,'oá_
ratlanul nagyteljesítményü. v?djegyezett,
legújabb amerikai rendszerú porsií,ró réo-
csodát, melyet teljcsen díjtalánul bem"uti-
tunk.

Ha pedig az úrnő nyitna ajtót, először
is csodálkozásának ad kifejezést. ,,Nahát,
hogy nagyságám mennyire hasonlít Greta
C'arhára". azután folytatja.

- Engedjen be csak nyugodtan, asszo-
nyom. Ne féljen, rrem akarok én önnek
porszívót eladni, _ A következő mozzanat,
behatolás az előszobába, majd gyakorlati
bemutató s diadalmas rábeszélö seóáradat
zúdítása a szerencsétlen,,naccsá5ára".

Termószetesen a hangsrlly a gyakorlati
bemutatáson van. Például vegyük a törhe-
ietlen üvegben járó vigécet.

. - Ajánlhatok talán uraságodnak cgv
törhetetlen ajtóüveget?

A kercrkedelmi utazókat rendszerint a
vasuti fülkében lehet mcgtalálni, alrol a
hozzá nem értó hallgató bizony alaposarr
csodálkozhatik a besiódükön. Úgyu*. o"
egyik ?zt mond ja a másiknak. hogy ó
,.papucsban utazik", a másikról viizont
kisül" hogy az ,,jégszckrényben utazik". A
papucsos emellett més ,.bóröudben is rtta-
zik". a jégszekr(.nycJ ellenben már évek
óta e6yedül csak jégszekrényben utazik, <le
rcméli, ho5y hamarosan áttÚr majd a sza-
badalmazott ,,rotyogó" íazékban való uta-
za§ra,

Az ilyen kereskedelmi utazók aztán
eljutnak mindenhová, például Abesszíniába
is, ahol a legdivatosabb ,.kamásni"-kat
ajánlják.

(

.s

- Uraim, cz a lábbcli egyenesen az őniik
számára készült, Felúl rlivatos, alul semnli.

- Més _jó, hogy nem zoknitartókkal prti-
bál üzérkedni.

Az üzletszetzók körébe azok a vigécek
tartoznak, akiknél nincs ott az áru, például
a.. telekügynök vagy biztosítási iigy;ök. Itt
fö a rábeszélóképcsség. A tclekúgynök a
legeldugodtabb t;Ieknél mint ió tiriaidon-
ság_ot és előnyt emeli ki.,hogy iapontá leg-
alább száz vonat megy el*inellÖtte, va§y
hogy pont felette szűott elrepülni'a b?'-
csi rcpülógép. nem is szólva airól, hogy a
napfelkelte júniusban erról a telekrói'él-
vezhető a legjobban. A biztosítási üsvnök
a múfalábas embert pedig nemcsak" élet-
biztosításra bírja rá, hancá a műlábát tűz
ellen is bebiztosíttatja,

Az.clsorolt tlpusok együttesen alkotják
a vigéc fogalmát. Jáió.
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Cápafogás a Földközi Tengeren
Sikerült egy gozó,szigeti halászmester kegyeitle fér-

kőznóm. Megigérte: a legközelebbi tralászatra engem is
elvisz. Türelm€tlenül vártam a napot, amikor tanuja le-
hetek a nem mindennapi eseménynek,

Végre egy szép, napsütötte januári napon beszól az
iireg fia, Álíredo Batullia, hogy éjjel halászat ]esz; ha
rrég mindig kedvem van, akkor menjek vele, Batullia-
család vendégszeretettel fogadott s ha nem szabadkozom
tllégg,é. úgy a vacsorát is velük kellett volna elfo8yaszta-
rrom^ Ételük csak a saját gyomrukba való, idegen nem
üagyon bírja, azután, móg ten8eri út is állt előttem, aj&n-
latosabb üre§ gyomorral menni,

összegyülí a halá,sz nép. Az idősebb Batullia két
íiával, azonkivül még három falubeli legény volt a hajó
szomélyzete, Sötét este volt már, amikor kimentünk a
csónakhoz, Az öbölben áUt a haiócskánk, csak a sziluet-
jót láthattuk. Jóformán minden csalódnak van hajója. A
kis csónakba szólunk, egy-kót ev,ezőcsapás máris odasik-
lunk a bárkátroz. Talán 10-15 m hosszú lehet, árbócai
it magasba vesznek el. A kis csónak még egyet fordul,
rrcldig a velemjöttek megteszik az előkészületeket, az in-
dttlásra.

Eszre sem ve§zem, amikor lassan elindulunk. Hossztt,
.1-6 m-es evezőlapátokat vegznek elő s ezek segítségével
inrlulunk kiíelé az öbölből, Hajónk most, amennyire lehet-
séges, megközeliti a .sziklás partokat és azza| párhuza-
nrosan m€8yiink tovább. .\ faluból nem lótunk má,r egy
lrimpát sem" il{o§t két karbidlámpát gyujtanak rneg, ame_

lyeken otdalt egy-e8y fényes lemez van, hogy a fényt job-

ban visszaverje, Öreg Batul]ia hátul ül, a kormánylapá-
tot kezeli" Az égő lámpákat a hajó külső oldalára úgy
akasszák íel, hogy a tenger vizét megvilágítsa. Benézek
a megvilágított vízbe: érdekes látvány tünik szemeim elé.

Mintlra aquariumban látnám a lralakat, ott úszkálnak a.

fénykörben, szinte megvakulva. Ilzüstös testük rneg-meg-
villan, amint ide-oda úszkáln,ak. Pectig ha tudnáJr, hogy
végzetük ez a búvkör, talán nem rlszkálnának olyan ví_
gan. Áz öt em}rer ott áll a hajó oldalán, keziikbe e8y-
egy lrosszrl acél lándzsa, rnelynek r,ége hegyben végződik
és borotva éles. Most az egyik legény villámgyorsan a
vízbe szúrja a lándzsát, kirántja; a végén ott ficánkol az
elóbb még boldclgan úszkátó halacska. Odalóditja az ár,
bóc tövéhez, A többi legény ugyancsak kövcti a példáját,
úgyhogy hamarósan e6ész csomó hal, kicsi nagy, ott he-
ver rakáson a hajó közepén.

Áztán hajónk elfordul a tenger sötét sikja felé. A vitor-
lákat fethúzzLk, az éjjeli szellő, a.mely mo§t az afrikai
partok felől jön, belekapaszkodik a piszkos vásznakba, és
lrajónk be,fúrja magát a sötétségbe. Míg a legénysé8 e8y
tégze a vitorlákkal bajlódik, addig a másik része meg-
teszi az előkészületek€t a nagy vad elejtésére. Yalahonnan
előkerül e8y n&gy vaslrorog; hasonló nálunk is látható,
halászaink is hasonló kisetlbel fogják a halat. Ez pedig
karvastagságú vasból van. Valami véres húscafatot sze-

relnek rá, kérdésemre elárulják: a leölt kecskék belső-
részeiliől, a használtratatlan z.sigerekből állitottók össze_
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lVíegemelem a már felszerelt horgot, hogy lramarogan le-

tegyem, jó néhány kilól Á hajó hátuiján Yan hengerre
arsózva a l,assodronykötél, hüvelyujj vastagságú. Á hor-
got a végóhez erósítik s beengedik a t€nser vizébe és
ezzel azután megkezdődött a tulajdonképpeni cápafogás,
Á kötelct engedik, de nem egészen, a fennmaraeló részt
tartalékol já-k,

Kint vagyunk már a llyilt tellgerell. Körülöttünk
nincs más, mint a viz, a csillagos ég. § az egész kép
tnintlra kék tintába lenne mártva. Hogy rnerre vagyunk,
azt, c§ak a ,mellényTevetkózött, kél,geskezű halászok tud-
lrák megmondani. A karbidlámpák a hajó alján égrrek,
nost egyik_másik }egény íettűz a trá,lrdzsájára e§y-egy
}ralat, a láng íöló taytva megBüti s irgy ahogy van, ,,§ző-
rösíől-bőröstől" a iej kivutelével megeszi. Ez a kép e§zembe-
jutatia a haza,i táborozásunkat; egy kis rnódositással
nri is így sütjük a a szalonnát, Csak nem ingadozó csonak
fenekón, karbidlámpa lángjánál, h,anem erdőborltotta
tisztáson. Elfogott o, lronvógy, tábori jelenetek elevenedtek
rneg előttem, Úgylátszik ez meglátszott a7 atcomon i§,

rnert az ,egyik mári,s nyujtott egy fri§sen sült }ralat,
Kitudja, rnióta megyünk? A lá,mpák kiégtek, csak a,

1iipák füstje teker8ett az óg feié, E8y-"zer csa]i erős rándu-
lá,st érzúrrk, mintha, hajónlr záttrnyra fuiott volna. Szem-
pillantás alatt ettünt az arcokról az unalom. A vitoyla
1retyhüdterr szaladt le , , , Az öreg utána errgetli a ilötelet,
rrz őröklré élres rabló bekapta a }rorgot! _\ legónységgel
,egytitt izgulok én is. i{cm is tuclorrr mr.gyűtrk-e, állunli-e?
Minúha ialán 1asstrrr lrátrafelé melrnénk. olykor,-ol"vkor
egy-egy rándulás tucltunlrra ad ja, 1rogy a tenger lrara-
rniája igyekszik a ,, 

jó ia]attói" megszabadulni, Az idő
úlonr lassúsággal mirlik: a legérr1.-ek óvatosat lieztlik
l,jsszacsavarni a fü§zes kötelet, }{eg-rnegiesziii. az cllen-
lillás még rnindig megvan. Nagy türelmet igényel, nem
lchet elsietni. Végre mintha kózelebb érne a zsák-
tttány, a rántások erősebbek, a hajónk minden ilyen erő-
lzákos beavatkozásra szinte felágaskodik. IJgyanis mind,
a hajó hátsó részén vagyunk és fig;-e}júk a vizet. A cól:
a kilárasztott és a vérteszteségtól g;,,engülő rablót egé.
§zen a hajó közeiébe hirzni, hogy azután igy könnyelr
rógezhessenek ve]e. }llir látrri a sötétlő vízhen, hQgy va-

lami nagy test hol kibukkat:, hol ismót elmerúl . " . A viz
fodrosodik, tajtókzi,k. Lasson húzzák, a kötél feszül. Mosi
már jól kivehető, a"mint forgolódik rettenetes kínjában,
de rrincs kímélet! Méterről_méterre közelíti meg a hajót . , .

most már talán 2 m-r€ van., . h€sye§, undoritó polája
kiemelkedik a vjzböl ,;, íogai közöit a vaskötél, ezt már
az ő rettenetes állkapcsai sem tudták ketté lrarapni.,.
hátsó uszonyával iszonyú erővel csapkodja a vizet. ,, Mosí
megint várnak, kis idő mulva újabb húzás, nébány centi-
rnéter csak. Áz öreg Baiutlia feláll, amennylre a sötétség
engedi szemügyre veszi az óriáshalat, aztán kezébe v§z
egy éles vasrudat... messzire kihajol a horláton... keze
hátralendüt és a gyilkot teljes eróből beledófi a torkába.
Á kötelet ugy,anekkor ,m.egengedik, ha uetán nienekülni
óhajtana, ne bűzza magával ,a ha,jói. De ez csak néhány-
§zor megperdült a iengelye körül, azuíárr csend lett, . .

Véres tajtélr ömlik a fogai közül, a vadászat vóget órt,
Megnézem az órámat: %4 hajnalban. A nagy vadá-
szat izgalmában észre §em vesz€m, hogy milyen hűvös
van. Á vitorla újból a lrelyén feszül. i,ndutunk haze. VOn-
tatjuk a zsákmányt.

§gmmi pirkadás, csak a csillagolr állásából tudjuk,
hogy már hajnal közeledik, üeíutunk a kikötőbe, a hala-
kat kosárba rakva a csend,es partra viszik. A falu még
alszik, Á cápa már kirrriüt, it csónak után er'ősitve kihúz-
zálr a partig, ott a rrrár. előzőleg ellrészítelt padra helye-
zik: i:arld lássa a faiu népe a jó Josási, Hatalmas pól-
clány, megelégedetter: rrézik a fiúk, még a,z öreg is moso-
lyogva tapogatja a cápa pi§zko§ fehér hasát. Inkább
írr.iásí szivarhclz }rasonlitott, mintsem egy ha}lroz. Háta
1liszkos sótótzötd. Ötpengős nagyságír szcme kidülledve
tnered a sernmibe. Tiitregyes fogai elől három sorbon
vannak ellielyezve, ú8y a íelső, mint az alsó fogtrúson.
:{ torok felé enyhén íélkörbe hajlanak, euórt van azutá,n"
ltogy áldozatát nem tudja tóbbé elengedni. Minden rágá*
nélkül ienyeli a prédát, azért találni a gyomrában cipő-
től kezdve konzervdobozig mindent.

Így fosják a Földközi Tenger közepón a tenger ré-
mét, a vizen élö ember halá]rrs ellensegét, Kezdetleges
rnódon, rle solra nem lankadó gyúlótetiel,

Iíi. Horadth üvu.Ia
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- Mélyhangú szókhoz mélyhangú ragok és képzö\ .

járulnak, Mélyhangú szókhoz daráltam, egyre filjtam,
mint Marci a forró kását, És a mihaszna szabály mégsem
akart a fejembe menni. Ellenállt, A szavak malma forgott,
de a ]élek bttzája, a íigyelem, nem pergett az őrlő malom_
kövek közé,

Hát hol is kószált a lelkem ? Kint a páJyán, ahol a
fiúk játszottak s csak én maradtam otthon árván, egyedül,
a könyv mellett, melyet nem íorgattani elég gyakran a
tanév folyamán,

Irgalmatlan büntetés vo]t. Gondoljátok csak l Gyö-
rryörű nyár: felhőtlen óg, meleg napsugár, verebek hangos
feesegése az ákácok között, a Tündér-hegyen árvalányhajat
ringat a szellő, minden mosolygó, lrívó, . . és egy szegény,
önmagát megcsalt cserkész kuksol a lugas egyik sarkában,
előtte könyv és nem kalandos útleírás vagy idegrázó indián*
történet, hanem a magyar nyelvtan, . .

Szomorú kép ez, Érlékeny lelkek számára, sirni való.
És ón az voltam vitágéletemben. És mit tagadjam, bizony,
de sokszor megrikatott t

Régi történet. A magyar cserkészet óskorából való.
I]zerkilencszáztizenhármat irtunk akkor. L3<l}dog, szép
világ, amilyen többé soha nem lesz. . . És, és mégis akkor
voltam a legboldogtalanabb.

Hanem a jó Isten még a nragamfajta órdemtelenrrclt is
küld ae őszinte bánat után vigasztaló üzenetet.

E.zt az üzenetet Bözsire bizta, aki lelkendezve robogott
a lugasba l

- Ferikém, ha ma este hibátlanul elmontlod a nyelv-
tant, holnap résztvehetsz a cserkészkirátrduláson.

Irelkaptam a fejemet, §zemem felragyogott és Rózsi
nyakát átölelve kiáltottam :

- ígaz ez'!

- Most mondta Apa. Kértem, hogy engetljen el
téged is.

Köszönetem szótlan csókjait nyomtam Bözsi arcára,
aztán kétkönyökrc támaszkodva, teljes odaadással nrerűltem
el a betűk rengetegóben

És sikerült. Már t. i. a magolás, a felmotltlás, tnásnap a
korai felkelés, a csomagolás és az öltöeka}dés is. Ekkor
tettem először cserkészkalapot a fejernre. Csak azt ne gon-
dolja valaki, hogy valódi, olyan közönséges, üzletben vásá-
rolt kalapról van szó. Dehogy t Arra tlgyan nem tellett.
De volt Édesapámnak egy viseltes barna ptrlrakalapja, azt
rnegáztattuk, megformáltam a tetejét cserkészmódra, kari_
máját meg Édesanyám vasalta le tükörsimára. I)e szép
volt l Csak a pajtások furcsálták egy ideig, mig a szemtik
meg nem szokta.

Nocsak e]indultunk. Fújtuk a nótát, vertük a port;
nem akadt boldogabb halandó minálunli. Fi_ilfedeztük a
I(amara-erdőt, átléptük a vasrlti síneket s tlé.líelé nrár ott
baktattunk a Hunyatli-íéle keserúvízfolrások merrtért.

Célunk ,Budaörs volt. El is értük szépen. Érrekejve
léptünk a faluba. Kinyíltak a kisablakok, gyerkőcök futot-
tak utánunk ós követtek, mint a komédiásokat szokás.

De mi csak tnentünk büszkén-hetykón és énekeltünk,

ahogy tellett tőlünk. De nem sokáig. Mert egyszercsak
valami koppant mögöttünk. Kő. Nagy is, meg kicsi is. Meg-
álltunk, megfordultunk. Egy-két suhanc feje ttint el az
utcasarkon.

pista rendbeszedett:

- Ne tigyeljúnk rájuk t Menjünk tovább.
Mi mentünk. De megintcsak nem sokáig. És most nlár

jégverésként kopogtak körüIöttünk a kövek, I{önig Laci
kalapja fordult elsónek föltlre. Aztán Pataky Karcsit érte
egy dobás. . . A türelem mértéke podig betelt. Megálltunk.
Szembe a támadókka]. 'fyű, de megszaporodtak ! Mi
kilencen voltunk, ők lehettek huszan. Kapu mögül, kerítés'
mögül, lrázsarkok fedezékéből bukkant elő egy-egy fej és.

hullott ránk az áldás. Szavak is röpkötltek felénk. e}lenséges
indulattól fűtöttek és bizony be kellett látnia tsíró Pistának.
hogy itt c§ak két eslretőség van : 1. Pánikszerű menektilés;
ki merre Iát ! Yagy, 2, Egyenletes ttizeléssel hátrálni a
gyűrú még be nem zátt szaka§zán, a Kálváriárr át,

pista ez utóbbit választotta :

- I.'iúk ! Mi meg nem futhatunk. }{átt,álva a domb*
tetőre ! Tüzelj l

I(arcsivaI beugrottam egy sikátorba, Gontloltam ugyan,
lrogy aki tttgeld kóvel dob meg, dobd vissza kenyérrel, <le a.

lrarci tűz elkapott és tűz alá fogtanr én is az e|lenséges
fron t ot.

Élénk, lnondlratrrám kenrény csetc-paté tánradt, De
az ellenség dobásai egyre előrryomuló szárrrlékokról tet.tek
bizonyságot. Eg;, idő után pedig ve|őttázó, ideget lrasogató
kutyaugatá,s veg"vült a harci zajba.

-- Kutyákat trajtanak ránk l -.- stigta verejtókezve,
sápadtan Karcsi.

És rré}rárry pillanat rrrulva sátáni iekete képpel, vadul
ugatva ugrotl fedezé]itinkbe egy vérre étres eb. Erős, lratal-
nras á]lat volt, Rémületemben nagy követ hajítottam feléje.
A kő talált, Síró l,orrítás volt a íelelet. De a kutya nregtor-
parrása csak egy pillanatig tartott, A hegyoldal nreredek
útján, épperrhogy né|rány lépésnyire feljebb kúszhattanr.
Már tárnaclott ís rijra. Dülrösen kaPaszkotlott utánam.
Megint nregclobtam, Karcsi sem maradt rest. Ő is célzott
r,á ós valalrogy rragynehezell sikerült a bősz állatol elzavarni..,

Most rnár nem állt.unk meg. Kúszva, nlászva törtünk a
rnesze§ sziklatörmelókeken át, fel a dotnbra,

Hogy órtük el ? I3izony rrem tudom. fJe egyszercsak
íenn volturrk. Porosarr, vére§en, kimerülten mindannyian s

úgy esttink ]e a kis fensik gyér fiivére, mint a zsákolt.
L]bdrl utárr a legnagyobb csendben, Törökbálint felé

ker,űIve hagytttl< el a falrr határát , . .

Régerr volt, Ezerkilencszáztiztrn}ráromban. I]udaörs
népe. se kicsin._ve, se ntrgyja, nern §zíveserr fogadott idegent,
liijróbe.

í;s rna ?
Budaörs iilegenforgalnri nevezetesség, ahová a főváros

tajtn*Bei is szívcscrr rántlulrrali ki, hogy gyönyörkiicljenek a
rrép ájtatos passziójátékában vag}- a karcsú gépmaclarak
rtillköcléséllen' 

Rouúclt,Ferenc-
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llégtls rógtlrr vOi1, ti.ilí],t,l rüár tretrt ls
igaz,, lntézetltcrr voltunk benn-
}ir krlk, otiitor:runh rntjssze volt rs
nri égti vtiggyal kír,ánl<oztunk ltirztL.

}il jirtt a jirn,i,us, közelcdt,:tt, a Tr
l)i:ual boltlog órija, A nagy fitik cl-
tolrtott rajzpa,pirosoliból nagy lletű,
ket vágtak ki. feket,ére le^stettúk rls

rnindcn na,p egyet ragasztrlttak ki a

.seekrénytk ajtajára, jobbról balret

filenve, vissza,feltí, Egy lréitel a szabtr-
dulás rrapja előtt eg1, t) tietút láthat-
tak a. íiúk; a nagyobbak viharo. él-
jetrzéssel. kitór,ő örörrrrivalgássirl fo-
gadtúk; a kiseiúcli eleitrte c,srldli]koz-
iak, lrril jclenttlct ttz.. de aztálr ók is
úsztak az örötláratlattal. _{ következő
r-raprln megjelerit egy nág}' I az ó
,t:lőtt, i:lzutáu föltűtlt eg} C, Ió. CIÓ?
Mi itllrct cz? Ma,jrl jött az ÁCIÓ, Ka-
eió, Akíic,ió és végre a nag},-lla3}'
VAK:\CIÓ1 lis nrirtr teljes lett it szó.

addigra ll_vilr,ánva Irivii ós r,6|rjy2. 1.111

a jeletrtése is"
Rcpültiink haza liolrlogirir, bc,ltIog.

ságbatl úszva. 1-1a vü,rl a világuli |ol-
tlclgság, akkor a diák ör,iinie az iskola-
ev végtin, a vak/icií; clcjórr igazíirr az.

Már csalt aeórt is ,(lldcnres tiz lróna-
t)l)n ó,t lel.kiisnrcrttcsen clcllgoani és jól
viselkcdni, trogy cz a, tlap bolclog (,s

rakációnk zavartalon legverr.
És mi az. anii nregkoronázzír czt it

boldogságrrt és teljtrssó teszi? Ör(irrr
:]lagir a vakticirj is, tjrijtrr ü }raza vagy
íalura utr,lziis is, rle legnagyr:ibli örti.nr
.l teruttisztlt jóságözönc: ti rryár. Otr,
,il okcrs tntbtlrek voltak azo]r, akik rr

lirlgy vakációt erl'tl lr lrigjobb idŐ-

--zakra tettólr! N'enrcsak olros. lritrtcni
;,lSzivú e mberek is vtrltak. NagYon
.zeretlrették az ifjúságcrt.

Felig belitinyt .tzemmcl a gl,ünröl-

y9|i }r{lglisirt tilrIl!rattli; rraj11 a csali-
tok títokz&t{!.i rcjt(}kcit fclktttatni, u

riltizli tis ínálnabOkrok kineseit nttlg-
ízlelni; a- szétrutrrigiyák irrnyékos r;ltla-

lábrrn rrieíipihenni: hát varr-c e nnól
nagyoll}.t bclltlogság?

Az ifjíri lélek rrrittdig a déli égov
gyönyörei után vágt,'ik, de nem gort,

dol annak túlságaira, vegzedclrneire.
vadságára. Á mi édes hazárrk riyara
ína8ábaír íogla,lja aülB. paraclicscrn"r

szópségeit a, kígyó nélkül. Csak
egy hibá,ja varr a mi nyarunkrrirk; az,

hogy igen rövid. Igen rövid, cle talán
éppeu az,éri r:ly ketlves és drága. Hosz-
szir a tól, rövid és lrirJeg a tavrr,sz i:*

ósz, azér:t ,\,ágyunk oly nagy hévvel
és szivrlobogással a boldog nyár utárl.

§ok6ig kcll r'artrrrnk rá és hamar e}-

suhan, azért olyan nagyrabecsúIt KiI},
c^qiink,

Iparkrldjunk tchát kihasználni, dr,

lig1,. trrlgy nekúnk is testi_lelki épülti-
siirrkrtr váljék, rr természetnek, a bol-
tlogitti, g.yónyörködtető állat- ós ttó-
vónyvilágrrak is javára szolgáljon,

A vakációzó gy.erek le rontsa ei a
gyomrát, ne törje ki a lábát, rle hűt§e
meg rrragát, .mert akkor elrontotta a
vakút:ióját is, vagy ha komolyabb bajt
szerzett, az €gész óletét" l,'ürdésnél. tá-
borozásnál ébcrcn úgyeljetek.

,l\űzrc, tízr e uig uazzatolt,
Ho{t,!t sem,miben ltdri ne ualljutoi;,'.

Ilzt kiáltja ir íalusi ójjeli batrter.
Dtl a vakációzó 5;yerck no lt,g_ven

lrírlírtlaü a szé1l és jó terurészet. az lJ-
t{rn aiiomál}J*ai iránt se. Ne pusztÍt§a,
rorrr}iolja készrrkarva az élő növén!,p-
het; no kinozza" úldözze ua é|ő és órző
állutokat| Inkább, ahol lehet, jót te_

gyetr, kirnéletes lr:gyerr. Ezzel nerncsak
az élő világban terjeszti magából a

bo1.10í{§ágot. lranern ltlkében is meg-
tart lllagánali (t}lt(il u lneleg jó érzés-

ből tlltlgr:t,

lgy lesz igazírn LrOlrloc -czárlotoKlir
a vakácií.r és a. nyát,.

A vakáció és a nyár
csös gyepén lreverni és a lornhokon ót-

szüremkező és rrilláinkon ntrlgtöró nap-
sugarak ,sziviirvá,nylrban gyönyör-

ködrri; kózben a verőfényllerr fiirdci
rovarok nrilliárdjainak zünrnrögósét, a
kaszák pr-,rrgé-sÉt vní{y a csépliígóp tá"

Róterr
Fulsze* kinn a hímes rélen,

FelhOL úsznaL fenn az égen,

A ,rudge.le pórra vár,

lstenen, de saóp a nyár l

Notas tticskok ciripelneL,
Tengulicél, énekelneL.
Unn.plOben a hcrlár,

Istenem, de szép tr nyárt

A lermésl mór learaiják,

A gyümölcsot szedik-rai<lóL.

A réi kaszólásrtr vór,

Islenem, de szép a nyár!

Esi pihengel nrát o }ójtrrr,

Hormtrlcsepp reng a virógon.
T.icsokbondo muzsiLál;
lslenem, de szép a nyár l

Radvónyl §árrdol
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ilfese a ú b,guba,esrólótáv
Végy egy gubacsot, t,örd porrá. Oldj fel fél pohár

vizben kevés vasgálicot (festékkereskedésben kaplratsz pár
fillérért), Most öntsd a vasgálicot a, gubacsporra. Az addig
világoszöld ftllyatték megfeketedik, tintává lesz, arrriről
tollal l<ónnyen meggyőződlletsz,

Az oldat azért feketedett nreg, mert a gubacsporban
c§er§av van és a c§er§av vasgáliccal tintát alkot, Iiz az
úg_vnevezett Gallus-tinta. De nemcsak a tinlaggdrtúsra
használható a gubacs, felhaszn4lják Mrcserzósre is. A kínaiak
ntár több mint 2000 éwel ezelőtt ismertek egy fajtát,
amelynek a cser§avtartalma néha a 77 o/u-ot is eléri. FIa
tneggondolod, látni fogod, hogy
így, minden tisztítás nélkül is fel-
használlrató ez a íaita cserzésre.
I)c a mieink se maradnak nagyon
tll tő|e, csak 7,o,/"-kal. Használod
a gubacsot te is, Gond<llkozz
csak, úgy-e, eszedbejutott: nyak-
ken<lőgyűrűdet csináltad belőle.

Most, ha itt lennél előttem,
biztosan azt kérdeznéd,: lrány-
téle gubacs van ? Gubacs igen
sokféle van,. ággubacs, Ieoélgubacs,
ggökérgubacs stb., ezeken belül is
igelr sok fajtát találunk. Okozó-
jttk szerint is sokfélék ; lésa-
g ubctcsok, darúzsgub acscllc, sőt öai,
!éríumgubacsok stb. Füveken ép-
úrg1, találsz, mint fákon. Iltégis
leggyakoribb a tölgyfán. Több
lItint 200 fajta él rajta.

Ismét kérdeznél tőlem l hát
hog"v is keletkezik ez az enn_vire
]trt§zno§. kis gttbacs ? A felelet
ntm is olyan egyszerú. Mégis 1'ölgyfa-gubacs ( Iiun|alui Ielvételei)

megpróbálom elmondani. Itt áll a tölgyfa, egyik levelén
ül az ici-pici kis rovar, egy kis darázsfajta. Nézd csak
nagyítón, mit csinál, Tojócsövével megszúrja a levelet
és lerakja parányi petéjét. A pctéből aztán kikela kis
lárva és körötte elkczd nőni a gubacs. I\íiórt ? ítt meg-
áll a tudotnányurrk. Kifejlődik a gubacs, e]einte zöld"
aztán rnás színű lesz, sárgla, piros, később rnegbarnul,
megszárad, majd kibúvik belőle a darázs.

Érdekes, hogy a gúbacsdarazsak közt is vannak tol-
vajok, sőt mondhatnók rablógyilkosok. Ezek egészházat
lopnak, de nem maguknak, hanem utóduknak, egyszerűen

a másik fajta kész gubacsait
használják fel védelmül lárváik-
nak. Ezek a lárvák az űgy-
nevezett vendéglárvák. Sokszor
jól nregférnek a vendéglátóval,
de legtöbbször egyik vagy má-
sik elpusztul.

Nézd csak rnüg a kópeket. ;

az első egy gyakori levélgubacsot
rnutat be tiilgyfalevélen, a másik
ugyanezt szótr,ágva, középen
láthatocl a lárvát, míg a har,
madik egyik roltonát mutatjau
arlrely szintén tölgylevéletr nő,

És hogy ne gondold, hogy a
gubacsot csak az iparban lehet
felhasználni, megmondom ne-
kerl, htlgy van olyan gubacs
is, amit nreg lehet enrti. Igaz,
ná]ur'k nem nő, de pl. Német-
országban nem ritka.

llárkus Gydrgg.

nl [ltntyúüő tűbintlsfu ülúse
Á Magyal Cserkészszövetség Á.llatvédő

t"(ibizOttsírsrr rlájus 23-án UIbrich ilugó el-
rrtikiésével ü]ést tartott. Nágel Hdsár dr. be-
szlintoit a Főbizottság nruntájáról. A Fő-
hizottsá.g az isko!á,k állat- és növényvéde[-
rrlérri.l tlrsziigos, összefoglaló jelentést ter-
jcszteti fel lr vallírs- és közoktatásügyi nri-
ttiszter]tez és l'odor Árpádnak kö§zönetct
sltvazott az összeáll,itásért, Az exportvásá-
rilkolt előíort!u]ó á1,1atkínzások .meg§zünteté§e
errlekében közbeniátt az elnökség. A Fő-
hjz{rltság 1artós papírbói készült nyOm.tatvá-
nyou kü}di el a cselkészcsapatoknak a tábo-
rrrzás alati 8yakorolható állatvédelrni teendők
jcírásírt. kemény Árpád báróé}a költsécén
isrltét kiragasztásra kerültek az állatvédelmi
f:rl]ragaszok és ezek révén sok újab.b feljelen-

tés érhezett az elnökséshez. A iöljelentések
nagyobltrészt a kúltelki kövezetlen rossz utak
miat[i é§ egyéb lókínzásokra, valamint ku-
tyíik. macskák bárlttrl,mazására és a barom-
íiaknak iejjel lefelé való hordására vorratkoznak.
Panaszok érke ztek. hogy a buda,pesti Mar-
gitszigeten kínozzák az őzeket, A feljelen-
téseket az iltletékcs .hatóságokhtlz továbbítia
a Föbizottsás. A székeslöváros úi ebtartási
szabályren,delete nagy ha}adást jelent az á}-,

latvédelenr szemporrtjából és ezért a Fő-
bizottsás Fülöpp Imre dr. szióv, lóáli}atorvos-
nak, a szabályrendelet összeállitójának kö-
szönetet mond. Sopronba,n, júníus 1-tő,l 7-is
terlnészet- és áltratvédelmi kiáIlítá§t ren,dezett
a §rlproni Víross,zépítő Egyesiilet Természet_
és Állatvédő Szakosztálya, Székesfehérvárott
pedir a §zen,t István év alkalrrnából pedagó-
siai kiál]ítás nyilü meg. Mind a két kiáll]ításra
állatvédelmi a,nyagot küldött a Föbizottsás.
Sási János ny. tel,e,k,könyvvezető röpiíatot

írt u lovak sze,mel,ienzóje ellen. Ennek kiadá-
sára nincs fedezct. de az ügyben buadványt
intéz rr Főbizottsás az illetékes hatóságok-
hoz. Kukuljevic Józsei dr, előadta. iltogy
Kesz.ihelyen a 79, sz, Fesztetics-cserkész-
csapat két bíltor cserkésze me§bokrasodott
lovakat iékezett rneg, s ezze| több ember
életét megmentette, A Gyijri Állatvédő és
Növényvédő Egyesült,t közölte. ltoíy meg-
inditoita múködését és a Fóbizottsággal óhajt
együttnriiködni, a Főbizottsás öröm,mel vette
tudomi:'tsul. Kerbler Nándt-rr dr. ielenti, hogy
az ebck veszettség elleni oltásának örven-
detes következményoképrlen a tavalyi ós az
idei év iolyamán e$yetlen veszettségi esei
sern fr-rrdult elő a székesíövárosban, Ennek
következtében megszúnt az a sok állaikínzás
is, antt,11,cket az ebzi rllrtr:k és ir gyepnesteri
razziík okoztak. 1'öbh tarsyhoz hozzászó]tak
még kcncs sándorné igazgatónő, koncs
Margit és Fodor Árpád tanárok.
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.§,. mé zelő
és gombatenyésztő hangyák

Az Ujvilágban, rnóg pedig annak legíorróbb részén él
egy hangya, melyről sok éven át nem tudták az ezeí rovarok
élettúnetcivel ftlglalkozó kutatók megállapítani, hogy a leg-
forróbb időszakban -- amikor azon a vidéken a nöttn1,-
világ minden képviselője kiszárad, a rovarok nagy része
elköltözik vagy elpusztul * mi,ból tartja fenn nragát,
A titok megfejtése annyira meglepő volt, hogy még ma is
számot tarthat arra, hogy foglalkozzunk vele. mert űemcsak
Amerikában, hanem nálunk a csonkahazában is találkoz-
hatunk ennek egy rokouával. A meg{igyelések ugyanis azt,
bizonyitották, hogy az esős itlőben, vagyis amikor a növény-
zet dúsabb, minden növényi és állatvilági mézet adó
lehetőséget, de főleg egy méznedvű tölgyfa-gubacsot keres-
nek fel és onnan gyüjtík össze mézesbödöneikbe a íelkutatott
és hazahordott mézet, azt szakszerűen eltárolják ós így
gondoskodnak a szűkölködó időkre élelemszükségletükről,

Mi is az a mézesbödött ? Ez a hangyafajta társai köztil
szemel ki néhányat arra, hogy bennük tárolja a mézet.
Ennek a fajtának egyes egyedei potrohuknak oly rtagv
kitágítására képesek, hogy az emberi szem benniik inkábll
€gy nagy potrolru pókot vagy fehér bogyót lát, mínt lran-
gyát. Ezeket a hangyaegyedeket tömik az élelmezós beszer-
zé'sével megbizottak addig, nríg a végietekig megtömött
potrohába egy c6epp sem fér bele. Ezek a megtömött ólö
állatok azután\ egy kúlőn erre a célra épitett íöldalatti
kamra órdes mennyezetén mozdulatlanul ftiggve teljesítik
hivatásukat, lrogy.társailrnak élelmezését biztosítsák arra az
időszakra, ami|<or a terrnószet résziikre élelmet nyujtani
már rrem tud. Ezelk a mézelő hangl,ák.

Én ennek magyarországi rokorrát a \ag;-tétérry mclletti
Kamaraerdőben találtaIn meg ós soliáig tartottam mcg-
íigyelés céljából rnűlészeklrerr. l\Iegfigl,elésen közbeIi azt a
tapasztalatclt tettem, lrogy az alnerikai és a nálurrk talál-

},mezgyígtő

mnt tilunkg,5 trunt "bdun"

lra,tó között .- "*zrrk ltii]só ólctkörúlniénl,cinek különbözósóge
rrriatt - visclketlésbeli cltérósck is vannak, A tengeren túl
éiő faj, mirrt láttuk. rcá van trtaiva és lii,nl-szertilve, a náiunk
élő rokon azolrbatt, goIrrlollratrrárrk, csupán ősi szokásaihoz
hír.en fol5,"t.atja társainak ti)mését. Pedig ez nem íg1, r,atl,
A rráIurrk élőtt is liérrytelcne k gyiijtcni, csakhog1, nem a nyári
hónapolrra, hanetn a tavaszi napokra, rnert ő]i a nti hatrgyáink
köztil azok, ntnel5,ek tavasszal legkorábban ébrednek. }líg
az amerikai brjdöniik csupán bödönök, addig az ittcnick.
bár nehczen. dtl mozogtri is tudnak : sőt a bol1,ban, igaz
ugyan, hogy csupárr liis lrelyen, de a murrkában tréha részt is
ve§znek, külrjnösen aklior, ha veszéll,ben van a bol1-. E91-
mézesbr]rliirrben átlagban lél grant méz van, arrti tertnész.c-
tesen az áliat ön5úlyállak soltszorosát teszi" Hogy azutárr
eg;* bolyban hárry bö,dön vant az annak népességétől függ.

Ezztl a rnegfigyelóssel. már nenrcsak a tudományos
lilág, harrem az amerikai benszülijttek is foglallioztalr -sőt azok czt nrár talán előbb is tudták, *- de térr},, hog1, ők
ezeket az állatokat összegyüjtve, a potrolr kisajtolása után
igen nagy é}vezettel fogyasztják el, az lgy n",vert mózet pedig
szesze§ ital,nak készítik el, síit gyógyszernek is alkalmazzált,
Foglalkoztak természeteseu nrár azza| a gontlolattal is --
ntely ternrészetesen rrenr vihető eredmónyesen lieresztúl, **,

hogy e rovarokat a méheiihez lrasonló módon tenvósszék"

De ne.hog1,, az én tétényi földieint azt €onrlolják, hog1, a
pirrccllt}:etr való gombatenyésztést ők találták fel, a gonrba-
tenyésztő lrang1.,ákról is óhajtok néhán;,, szót mondani.
A lrangyáknak ez a táplálkozási módja a legcsodálatosabli.
mert. tt műk,íjdésük képviseli a nálrik feltalálható órtelerrr
legmagasabb fokát. Itt u. i. rrenr arról lan szó, hog.y a ter-
mészetben található élelrnet csupán összeszedik és tneg-
eszilt. lranem táplálékuk olyan anyagból áli, mel1, a seabatl-
ban cl,ő senr forclul, hanem a lrangyák magr,rlt keszítik, illetvc
Lernrelili, akár csak az emberek a clranrpigrront. I_jbbetr rr

működésükbetr annyira emlékeztettrek enrberi lrasonlatcrs-
ságra, lrogy, minden megtigyelő csali a legnagvobb bátrrtr-
lattal és elragadtatássa] tuclott" rryilatkozni és irni róluii,

Régótá ismeretes, hogy vannak harrgl,áli. m,el;,i:k
hosszú sorokban másszák meg a íákat és azoliról mindeg5,ilr
egy kis lemetszett tevéldarabkál,al 1ér a fészelibe vissza.
Kíderült, lrogy ezeket a ler,élrészeket a bol_vokban felaprit ják.
pépszerű anyaggír liószitik és ez a gombaterrnelés}rez szüli-
séges táptalaj egy részét kópezi, Ebbe az aul,agba helyezili
a hangl,ák egy kis, igcn dús fehérjetartalmri gornba spóráit.,
melyekből parárr3li kalarábószerű gonrbái< ktipződnek, Ez a
földalatti pince clső berenrleztlsc ds trppen, úg1,, ntint az
emberek ílltai fenntartot.t pittcékberi, a hatrgl,áltntrk is tel-
jesen azotros murrliáiatok licll
vógeztriiik, hogy egy állancl,óan
biztos és tiszta élelnret n5-ujtó,
modcrn gomb*pittcéjtik legyen.
Gondoskorlniok kel} a t<ellő hő_
folirói, ncdvcsségről. Nem nru-
laszthatjáli el a pincék tisztán-
tarLását, főleg ügyelniöli kell
azonban, hogy minden uövényi
élet,nek ol1,, alkaltnas lrelyen ga_
zosodás ne álljon elő. ltt tehát,
az állandó gyomláIás ós ti,szto-
gatás igazán elsórerrdű érdek,
mcrt ennek csirli pillarratriyi elnrulasztása is vigzrl t:
erednrérrnl-el j árlrat.

Dc nemcsak Irekünk, emberi gorniraterrl,észlőhrtr,k.
lratrem a hangyáknak is életkérdés a táptalajnak. {ennta.r.-
tása, vagyis atrágvázás, rnert hiszen ajó Láptalaj ncntcsak ll
ch,anpignon, hanem minrlen más gonrbának is első és ala1l,
íe}t,ótele. Itt tlcm csodálltozhaturrl< eléggd cz§n a rovaroll"

trgortűateryésrű akytŐ.
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A gombatengéutő fűzke.
(nrctszct )

mert ez a trágyázás
szempontjáltól -- bolyá-
nak alapításakor
ugyanazokat az eljáráso-
kat követi" mint rni.
A hangya is saját tirü-
lékét lrasználja clsősor-
barr erre a célra fel
és a természetból szár-
mazó levéltrágyát csak
akkor hozatja a bolyba,
lra erre kellő számú
segédmunkása van, akik
ráérnek e teen<lőt elvé-
gezni.

Eg1, ilyen bol.r,ban,
ha már teljcscn }ti varr
épülve, tcrrn(lszcte §en

rengeteg tnunka akad és igazán csorlálalos rovartrk-
nál az a tijkóictes állami rend, fegy,elnezcttség és
tnunkaberrsz[ás. lnely itt látható. De viszrrnt egv ilyen
liélr_ves ternrtiszetű, soli minclen ktilső körtilrnónytií|, fú6;gő
életalap tlcnt volna lenntirrtlrat.ó ezek né]ktil. §cnr tudom,
hog1, nálunk. emberc|<n(l1, tz ,.t csrldálatos munka keresztiil-
vihető volna-e. mint ezeknél iiz állatokIrál, a íizetés rr3.,,trj-
totta érdeli, retrrlőrsóg, bíróság és br)ttön nélktil ']

]]iszler Ptil.

Baráíom, Rex,..
Netn, igazárt llenl a}iarok dicsckctlni lrari'ltontttial

1lcx-sztll, lrrin[. r,alatni király"i szclntl]l"t,cl. Jgaz, lrrlgv llcx
rninclig szép, clr:gítns, htifeltér br.rttrlában iiir', }:arna íolLokkal
(ls olyan f(lltl.|e nrgorjcsztő és rnagirbazárlirizot l, r,olt, nrint
anrilyerrek t:sak igazán a sziiIctctt ícjcdelnrck lchelnek.
lJanenr hát llex, neve ellcncíre ncrn volt királ1,, csak hala|-
ma§, nagynöv(rsíi, rop1l:tnl, crős (,s báttlr, rltl lrallgatag
berrr,átlregyi ktrt'.ya. Ott rlcvclték többe<tmagával a lralk-
szavú barátok ícntr lt havasok köztit.t. Szóval, rtroIrdtrnr.
Rex csak cgy bcrulrthcgl,i ktlt.v*a volt.., azaz bocsánatrrt
kórek.., llex igenis liut.r,a volt,.csak" nélkül. Stlha olyan
értcltncs, 1ronrlrás á|Iatot nenr ltittam, de olyarr különiisot
senr. Kitartóan és szürtct nélküI kör,ettc a gazdáiát mindc-
níivé, ha bárhovir rncnt is. I{a kol,án, hajnalban indult
is el, trrilior Rcx rrrég javúllan aludt, 1rár pelrc mulva rnírr a
n5ionrában voll ós ltrjvette lrómáno csörrr,lest,n őrizve a lépteit.
},Iindig vitk szerc[ettel ragaszkodott ttráhozn hancIn ntin-
rlenki tnrist arrnál inl<ább került vagy- tánatlol,t meg, asze-
rint, nrilyen sz:lrrdékúnak LáLta az i|tetőt. F{a meg valami
tolvaj egy-egy culiordarablral, vag;, cgyéb kedveskedósse.l
aliarla palástrllni gonosz szántlékait, -- r:'o, az aztán végleg
elveszett errtber voli. Iis tnd,gis. , , fcntentlített lrará-
tomat, rnindert etrrbcrkcrülő tttlajtlonsága ellcnére is bará.-
tonr, Rex-nek nevezterlr. \,Iinclcn joggal, nlert,az is volt.
De hadd mesél,etn el epnek a ftircsa barátságnak a történctét.

I{irárrtlultrrnk. Ó, nenr olyan kirárráulás volt, mint
arnilyerrt itt szoktalt atrnak ncvezni, hogy az ember egy
vasáinap rlólutáni alvás rrtán l<iskabátban, fólcipőben végig-
sétál a járroshegyi aulótitorr, azután vacsorára megint
haza sétál ; nern tllyan ltiránelulás volt., arninek főíelszer*
lése a sorrkász§ömlével és lrasorrló jókkal megrakott háti-

zsák, Komoly, kót napra tervczett heg5,mászirs__volt, fel az
Alpeselibe ;'á fűfelsz'"reIésünk 1<ötélhágcsrikból, vaskam-
nO'ttlOt állott és vaslaq tóli zoknik}laIr, ornrótlan szöges
irakancsokban indtrlttrnk treki, antivel ilz elnber parkcttás
szobában atig tud ren<lesen rrregállrri ; dc sziklákorr, liegyek
között ez a'iegbizl"osab}.l ,i,iselót. No, mt,g_.aztán persze a
iófélc. vastas iíroti btirlratlr:igoli settt trlaradhattak el, nrert
áz errilrer a irererltk, sinrábll lejtőkón nem szokta a lábait
lemenetellel fáraszt:rtti . . .

Most azonban átttgront rnásfél napot ús a nrásodik nap,
délutánián folvtatorn.-l.assti, fáratlt mcncteléssel halad-
tunk házafelrJ."fa|ún már 1600*17ü0 méteren lelretttitrk,
mikor esv hcsvitratak keresztczte az utunkat ; hozzá vol-
trrnk rnír szrirvá az ilyesmilrez, tnindcn vezi,nyszó nólkiil
álltrrnl< erivrnás háta mögé es ugrotttrnk sorba a patakbu.
t "pi; iit,üioliunk a ki'iiilbeltil - 6-7 rnét errc ldvő t trlsó

"áii,,r. 
É'stercje iárt már az idő és ilyen magasságban abban

i oillanatban, niikor lelnegv í,l nap, hidcg lr:sz. Altog_r, ott
ettlt< t<itaraOva, kitnelegcrlve ós viirtrtn, hogy rlirn keriiljötI
a sor. eql,szcrcsak az clsó lrii,t,tis esli szt,l]ő libbcrrt vógig it

fák kíjz:artt. Na, ennck íg1,, rrt"m lesz j(l vógc, goncloltaln
magamban. Turltanr, hogf anríg ránr lteriil a sor, eltelik l}*-]
Ó.iÖ es acldig alaposan iiieg letiet hi.ilni, bár az ujjasonr itt
itkszik a háIizsákonr al_iári hattctn azt is tttrltam. hr_rgr,,lrn

Ón urost nekiiramoclotn és kcresck tg!, llrásilr gázkit, újból
kinrelegszem. Hát az , trtóbbilroz folyarnodtarn ; talán
150--2'Ó0 méterrel lejiebb találtanr mcgír:lelö lrt,lyet; hó,l ...
cuup l ós rnár baktáitanr is a vízbcn : plics-placs. plics-
olát:s. A szctnbtrn |evő llarl clég rnagas 1,olt. tro. nem tesz
3cmnrit. a partonálló fák lclógó gl,iikereiberr jóI tttcg lcht,t
katlaszkrllilii. Ilancnt itt volt a baj : a víz ala1losalt ajá-
rndsta a 1rarlot és abban a 1lillarratbalr, hog5, .az. rttolstl
szökkcrr(lsiel ,i,égkép felrtr l,erniettem, az arnúgl,is bizo.n;--
ta]antrl álló fö|ti-csík leszakaclt ós én r,égigzuhantatn a .jég-
hirleg vízlreIr, I-Iiálla akartatn újbóI feJugrani, qcl s.zissze-
néssíl lelrtt,rtrltant az egész r,állalkozásrúl, Á bal bokáttt
tclicscrt kií'icarnodr,rtt, a'iábanrlrtil pcdig. irntil a patalt élcs
köi,ci összchasogattak. bór,cn dűlI a vttl,. }littrlclr crólttet
összcszctlvt, sikótilt r,ógtil íelkapttszl<otlttont a parl lt,g-
széltire, cg}, fa tiivéllc, lncrl aránylag rltt állt legkcttrónl,tlb-
ben a l'.ilil. "\rról. hog_v a tiibbick után rnenjek,_tnár. szó.sttn
]e}rctett, triszerr lábrriállni sent turltanr, nrert a lrokárrr átko-
zottu] saigott ,- akkor azl lrittern, lrog.y cltörőtt, _* trltlg,
rlaBacll- i{i oIr an telrctetlclriil lógOtt Ie - rrtint cgy rlara}r
rofg.v. *- l jiiba sí1lolIarrt S. ". :S.-i(,lekct...ncln lrallrtttrik
nrcÖ. rrrcrt ióval lnc,sszcbb volttlt ittrtrírl, .,Ti-ti-ti, |á-tá-tíl.
ti-tTjti" siri tcl egl,rc segól_vtkér(ierr, de rrrind,lriába, a ltívti
ict. ..Tctrál itt l'r-lgőli nrcgÍ,ld},rli. r,ag5, t,lvtirezni, ha rrregór,ke-
iésig órzr," ttclrt ricszik ai eltiirrtlscttt(,t", - állrrpítottatn. nrtg
lcnrőnrlóaIr, I)cr ószrtlr"ctték rntlg r'rlliözbcrr. Utiirralrr küldt ék
Ilcxot, a ltrgg.l-al<orlott abb kill.},íit , lie resst,tl. nle€l. .} 

Iogy
lrog."-an talili nicg és iutot.l a lt1,,otrrr_,tnra -,- máig senr i,rtt,ttl.
rleilrlán ncllttltcs is. Mt,tltiltcs ai is -* nlcg 11eln is igt,n trrrIok
rá vis.szactnléke zni. ,* hcrglan |tészít ctt ek hordíig5,at ós
vittek raita lraza; tie az Áerir rrtcllékes, hogv "[lt,x.r:gész
hazáig tll"ttent tnoz<ltrlt nrellőlern és ottlrrlrr, antikor cliiszijr
tórtcrii nragatnlrcrz, olt l'ckúdt ágl,aln labárrál és vig!,itz<;t,t
rá,rlr. Llg_v i'átszili, nlr:górc,zte, milririyirc |rálás vag1,1rk lrcki,
otia iött''ils lttlzzártrtliiráöltt, rra91,. Úoz,rnlos ft,jtit. lils itzrillr
eltrijaszllratlttlartrrl ragasz.kotltiritk egl,ttliishtrz, ő liístlrl lr it

kertbe, rni,lior elősz(ir lir:llrettcnt fel, 6 kisél,t ertlei sétáinrra,
rnikor ']álrlrrlrlcrztam és ő kist!r1 i vesritilllorrrásra. tnikrrr
utoljára bírcstiztatn c! tőlc.

lIr-rst rlernrúg l<aptarn lcvelol. Rex-ről szlrltiL. [jcrrrt jírl1,

az llpesekberr, iigv Ólvcszett enrbert kcrcsett már eg1, nap
óta tió eg5,, varlrisi. eg5, brlkorliarl, zörgő erd,:i varltrali §{)l)-
rlolta ós ag;"onlőtte.

lgy r,úge;:Ic ltt, nentes ki)telességtucló óletét, ltíisr:gcs,
tlrága jól.raráttrttt : Rex. . .

l}nrjs I!,

n&en UÁizfték-e?
Nrl t,ír/ti u baromlil Xeked. tets:en.é.l;-t:

A ltlbáttúl |oguct, llogllhtl a |eiedet

Hanern tetld szatyorlta, l}eleütögetnék

€*

Ii(ibe, porba, súrba ?

Btithory üúbt,r

{lraúúú. t
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Á Madártani lntézeí madárv6frelml t$rgfivései al glmült 0vbgn
A Magirar Cscrkész 193ó. évi decemberi

számlrban ritvideu ismertettcm i] Madártani
Jntézei múzeumát, mint iorrásít a magyar
.madárvilág és gyakorlatr madárvétlelenr
nregisnrerésdnek" Múzeumunk iríu aztita is
váitozatlanul ila§y az érdekiijdés. természe-
tes.ea elsíjsorban a iővárosban vagl, köz-
velilEn környékén lakók részérói, de a vi-
dék érdeklődésánek kielésítésért szolsáió
népszerii nvümtatvállyüii, íőként r színes
ábrák dgetö hiányát ,miird erősebben érez-
zük. Ezirányú kérések !egnag§,obb részben
vidéki tanítóktól ós tanároktól érkeznek be
Intézetiinkbe, tehái elsősorban oi!,an ke-
zekbc kerülrrének, ahol a bozziiuk iűzölt
nép&evelő és nradárvédö hal|rsukal * ieg-
széIesebb körben gyümöl{rsóztetlletnék, An-
nál saj,nálatos:rbb, ,hogy ezeknek a kérések-
nek n.em tudun,k etege t tenni, mert szíIes
ábrá.ink évek óta kifosytak. Pedis madár-
véde!mi szempontbó1 nem násodreldii lon-
tosságú a szines képek tltj;xt való ismeret-
1erjs§ztés. A madarakat is kelr!őképpen csak
úgy tudjuk megbe,csülni, ha előbb megi§mer-
jük; legköninyeb,ben és legbiztosabban pedis
jó kép útján ismer,hetjük me§, amely ha mű-
vészkezektól származatt, a madár eredeti
szúpségeit * n]in,t a természet sajátcrs re-
mekét - syönyörködtctvc tárja elénk. A
művészi íbrában való gyönyörködés az elc-
l,en nadár ir^nt érzett szeretetben kamato-
zik. sok póldáját ismerjük annak, amikor a
nűvészi ábrák szcmiélete oltottír be az em-
berek szívébe a madárszeretfjt§t. különö§fi1
serdüIő korlrau lehet döntó jelenkjsógű a
]:alása, abban a korban, amikor az é16 ma-
.jár látásn nem mindi& fl §zerctetet ébreszti
: gyermekló}ekben.

tlermtrn Ottó§,ak Csörger- "íitusz által il-
..rsztrált Mi:darak lrasznáról és kirráról c.
l,Jlyve újból való kiadása és §sörgey Ti-
tusz dr, és vezényi Elemér állirtlestő rnűvésai
radárképei volnának hivaiottak arra. hoEy

közkézen forogva ;r ndpsze rü fingyar mii-
dárismeretet íejlesszék. csörgey l Madár-
vddelem a kertben c. gyakorlati útmutató-
ján,ak -* nely elsij tnesje lenésétól kezdódő
íolyiono§ terjesztésse] nra ,rnár sok-sok ezcr
példányban hirrti szót a m,adárr,édel,rri ismere-
teket -* terín]észele§en hivatásán kívüi esik
a madárvilág ismertetése. A grakorlat azcrn-
ban azt mutatja, hosy aki védi a rnadilrat,
az me* is akarjr is,merni őke 1 és aki már
megismerte. védcni is iol:ja: tchát kö]csö-
nösen egészítenék ki esymiist, ir madár-
védű gyakorlati litmutxtóia mellett a ma-
darak népszeríibb alakjait ismertető képes
kiadvánv és színes ábró,k gyüjieménye" Ij
küIönösen iskolai szempontból üagy jelentó-
ségii,kiadványokat valamikép mesjeloítBtni
egyik e!sőrendű pontja az Iltéeet madílr-
védelmi törekvéseiilek, Lz lnlózet ellen_
őrzésével kéi évvel pzetőtt megjelsni §zí-
nes madárképes lgvelezőlapsorozat kiarlása,
minlho§!, mint maxánvdlllal,kuzás .értlretöcn
eisösorban üzietszerü alrpokón feküdt. ttc,rn
.eljesítette fenti értelenben a hozzáíűzőtt
renrényeket, lr;íilönösen a mai rossz gazda-
sági viszonyok között. Ez a harminckét lap-
bill ál:!ó s a házkörnvók és ,kert madarait
ábráz,o!í'sorozat nrég kapható flazai Mada-
raink 'eí.mű kladó és ierjesztó válr|alatn,át
(Ujpest, T'avasz_utea 87" szám). kb, 3-4
pen§ós árban.

A madárvédelem előbbrevitele érdekében a
Madártani Inlézei minden év karácsonyán
nagyobb men,nyiségű f észekodut és maelár-
tetöt o§zt szét dítalanu,l a kérvényezők, el-
siisorban iskolák között, ahol házi elkészi-
tésre m,intául is szotrgáinak. Az clmnll té-
len mintegy ?00 drb f éseekod,ú ó,s 50 drb
etető keriilt kiosztás alá. a kíilőnbőző tí"
pusokból, tnifldegyik a megíeleió helyre .

Kiilönösen Budapest kerles városrészeiben
terjed nags, mértékben a mesterséges mir_
dártclepítés. Üjabban a székcsftjvárosi ker-

tészei is lntézetünk által elij,irt szabvánt"ilr
dúcttetíiket állíttatOtt e iliigy parkokba.

A vi!új{háborút köv€ti! visszaesés utín ;l
vidék nradárvédel]me is erósen feliltndi],].r.
eg},es helyeken gyiirlyöíű oredmónyeket ér-
tek cl. Első helyen kell megemlítglrritk
Páldy 0éza rnáv" ielüriyelő rnun,kássá*át" ki
mjnt a pécsi Mecsek Egl,g3ület madárvédíi
sz.akosztílyáaak vezetíiiie ós a Madártani
lntézet Baráti Körének ügl,vezetij a}e}rókt,
önzetlen áldozatkészsés*el néhány év aiutipécs városában és a Mecseken olv nradírr-
vódij berendez,kedést lótesített. amely mint
látványos,ság is azon az úton halad, trcigl,
riividcsen Púcs város egl,ik nevczctcssó3.
lesz. A dr Nagy Jenő rlebreceni tatt,ár. <rrni-
trrlógus kezdelné,nyezésóre I,étrejött "liszán,
túli Madárvédcl,mi EgyesüIct nag}, ttilr.
szcrúsé,gnck örvcndő madárestici és r Ti-
szajo,ttbpart.i Mezőgazdasági Kamara ü:§y"
párto!ó vezetőséce által a kamara batás-
köre al:íi tart,ozó kerületek madárvódelrni ta-
nácsadó és elterrórző szempontbói vaió meg-
szervezésc s több lelkes gazda, tanár, la-
nitó önzetlen íáradozásar mutiríiák a ma-
dárvéclelc,m terjedésónek felíelé való ívelS-
séi. A Ma<lártan,i Intézet tisztviseliíi a ku-
tatások eredményéi,ból leszíir,t tanulságoktt
szakcikkek és alka}ornadtán hirlapi kirzle"
mények alakjában te§zik kózismertté. el
állandó levelezés útján valió tanácsadáso{t
mellett. Az ehrrlt év nópszeríisitő törekvó-
seiben kíemelkedö volt Warsa Ká,lmán iü*
adiunktus hat ízben taílutt rádiótl(5adasa.

schenrl< Jakab kísérleiücyi fóigazgató, az
Intézet igazgatója és dr. Nagy Jenő tanir
a Tiszántú}i 0azda című sz,a,klapban buz<li-
iottn § 4ebreceni gazdíkat. hosy állítsaflak
íecsketo,rnyokat. a ttorlobágyon! (|(épót a
M, Cs, már közö}te.) Ez az állategészsó*-
ügyi és idegenJorgalmi látványossás szem-
po,ntjából is jilentős teív xz 1907. évi hor-
tobásyí sáskajárás ideiébíll ered, meiy alka-
lorn,mal §chenk icazgató, ntint a Madártani
lntózet kiküldötiie, a madarak sáskairtó sze-
íepé1 tanulmányozla a fltlrttrbágyon, Az itt
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g},üjtötl tapa§ztatratok az Aquila 19ú7, évi
kOtetébex láttak napvilágot. ,E beszámoió.
tészletesen isrnerteti a iüsti,iccs}ték,horto,
básyi iészketé§ét}On' m§iatkozó érdekes, sa-
iát§á§ot, am,elyre a megé!hetést biztcsító,
de íC,szkelésre al,ka,lmatlan puszta:;ág kény-
szeríti az ott mestgíe edő íecskepárokat.
Nevezetesenl ecyéb lészkelési lehetóséc
híián a kutak deszkakávájának belsö oldalá_
hoz tapaszttiák iészkeiket! A kutakban való
iészke}és szinte szabály a tlortobágyon *
olvas,suk a tanulimányban, - §,még a ta-
nyák közelében is többnyire telo vannak a
kutak fecskeíészkek*el, dacára annak,
hogy a kutak álüandó nedves leve.göje gya{<-

ran nsglaeitia a fószkeket, úgyhogy azok
a iiókákkal esy,ütt vlzbe e§neh. ob, nagy a
hiány a}lralrna,s {ész"ke lési '}tglyekb,en, hosy
azonn.at elioslaliák a vasúti kocsi,kat, ha
azrrk qsak 2*3 üapig . is vgsztegelnek az
állonlason.,. Bizonyításra í€{n szorul,
hogy a fecske azért'szereti ezi a terülotet,
m,ert a $acy á}latteu/,é§zté§s0l osyüttjáró
íovartö,megck tröséges megéllretést nyujta,
nak, A telepité§íe fészke!ő ereszekei le-
hetne berendez,lri, kb. négy móteí ,ína§as
és ho,sszú des-zkaialakat egy vagy két eresz-
szel, Kéts,ég sean tróthet hozzí, hogy si-
ker koronázná a f áradozást, Le,lki szemei.nk
előtt már ott rajzanak az ösui varllítdtüme-
geirő] a,múgy is }rlres pu§zta ha§onló mére-
tekre íöi§zaporodott ,iecskecsapatai, mint
esyik eljövendő csodálatos látványossága
a lyárol át, sajno§, ann,yira kihalt Horto-
básynak| Nem célzatossás lélkűl adtuk ezt
itt elö! Arra gondoltunk, ho§y az elsó gya-
korlaii . !épós megtételo ig,azi cs,erkész-
rnunka volrt,a! Egv kis iúrásjarasás után,
egy kirán,dulás keretében ínegvir}ó§ítható
ltnne aa el.ső ,,torony", am,elynek sikeres
,.nrűködése" alapián bízvást hi§szük, hOsy
tövidesen több is .kö,vetné. Vala,mel,yik közei'lakó cserkészcsnpatí}a,k kel,le,ne szívügyévé
ienni n dolgot, a Mad:ártani Intózet ré§zlcle§
utasltáso,kkal készséggel támogainá a vál-
1alkozást. (Budapest, It., tlerman Otió-tér
l5.)

Yégül a .rn,e§valósulás iel,ó !aladó termé*
szetvédelmi törvény kereiében termé§zet-
vddelmi parkpk. rnadármenhelyek lótesítésé-
ve,i s a vadászati törv,énve.k szigorításával
igyekszik az lnlézet biztosítani a madár-
viiág iokozotiab vódelmét.

veít§e Albert dr.

kovács Dezső alkalml versel. kovács
§ezs(i murakele§ztuti igazgatóianitó, munka-
tánsunk,, tiz pé,ldányt küldött aján.déköa a
Magyar Cserkészszövgt§égnek, Aikalrni ver-
sak clmü új kis kötetéből, §zent l§tván-
ünnepélyre, bér,málásra, püspök látogatására,
vizs,sa elótt és után, március tizenötödiki
ünnelpélyre, néwapra, szívgárdaünnepólyre,
sajtónaplir, §ifj,úsási vóröskereszt-ünne,péJyre
é§ madarak és fák ,narpjára való szóp
vélseket találunrk á helyes kis könyvben.
fg!, kötet áta a szerzőlél 70 fillér,

Negyve* százalókkal íelemolték a selyem-
eubó beváltásl árát. A földmúvelésüsyi mi-
ltjsztér,iurn az idén elsőrendü selyemgubó,ért
a tavalyi egy pen8ővel szelnlben kitrónként
1 P 40 i*t, a ,másodo§ztitlyú gubóért a ta-
vt]yi 80 f. heiyett egy pengőt fizettet a be-
vált<ikkal. Ezzel az in!éakedéssel a selye,rn-
termelés emel,ését akaiiák elérni. mert bár
évi átlagban íélmijiió ks. suhót, tehát töbr)
nriti 40 ezer kg. selyemiona}at á,l'iítuük elő,
uégis taibh mint t0 milüió pe,neő értékű
reiyernárút hozrir,k be évenki,tli az otszág,ba,
Az Orszá§tls Selyemte,rlyésztési Felüsye!ő-
ség ku!iúríilnunel is terieszti az esz,lnét,
,,zcnkívül tlősrgí|i az eperfaül{erést. Ujab-
ban gaiyasttt! seetlik tz eperialo,m,bot, nem
iv velen,kitIt.

lskolaí pályázatunk ercdmérye. A Magyar
cserkészszóvet§éc állatvédelili bi7o,tt§ága az
id4ír i§ hirdeiett ifjilsási páltyázatclt a Magyar
Cserkészben és a Oyermeknaptárban. A pá-
ivirzat mái,us elsejérr íárt le és tíz tanuló ka-
pütt kónyvjiltalmat. Az 0rszásos ]!1a§yar
Alkrlholelhnes Egyesület 14 pályaművét is
:r Mir§yar Oscrkészszövetség jutalmazta. Á
pá]vázók között minden iajta iskola növen-

"iéke és ni*y cstrkÉsz található. Bereczks,
Jr]zsui a]kohr_r]cllencs dtrlgozatát közzétettük

a Magyar Cserkész március 1,5-i,ki szám,ában,
egy kép kíséretében.

Dr Ttóblás §ylta madártanl állonrása" Dr
Thóbiás Gyula iöldbirtohos, ornitológus. na,{y
költsésgei és fáradsággal rnadárta,rri állornást
iart iönn atrsóiügedi birtokán, Abaúi-Tolna
vármecyében. Ez a madártani áll,omís kütö-
nösen a iecskék költözését, vándorútiát
tanu}m,ányozza. t923-tól l933,ig l2,801,iecs,
k{t je}öltek meg az álitomáson s ezek közül
733 iért vissza a kóvetkező év en. §tatisz-
tikai táblák, térképek, Erafikonok mutatiík
az iníézel eddisi tudo{nányos eredményeit,
Tfionson aígól marlártudós fecsksielölósi
tanulmánya ezeknél sokkal csekélyebb ered-
mónyeket mutat föl,

Állít§unk lecsketornyokat nagy legelőlnkret
Nagy.lenö dr. tanár. a ]'iszántúli Allatvédő
Egvesü]et űgyvivő e,l,niike, a Tiszántúli
Gazdák cí,mü debíeceni szak],apban isrne r,
ieti a me|,l,éke|i raizz,aI a iecsketornyot,
rnelyei ő ma$a terveze.tt, Á magyar pus_r-

tákón naEy távoiságban nem talál a fecske
fészkelö helyet. ízért terje§€ti a nagy
rnadárvéd.ő ezi a fec§kel()jrny{}t" Az ál]lyá§y
magassága 5 méter, széiessége ? móter.
t]elsejében fecskék, tetejébeü sí}}yák fész,
kelbetnek.

A §yőrl Ál|atvédő E8ye§üleí nj llan,
szabályait jóvá,hagyta a bellügyminiszterium.
Oalló Istvámr,é, a2 egye§ülret ve zetőie íria,
hogy ,nost rnáí buzgórr nekilrátnak a ínüfiká-
ü,ak. Tas,Jkat §yüitenek, összehlvják a vá*
l,asatmányt, e,lőadást tartanak a kocsiso,k-
nak ós rneg akarják nyerni a ,íuva,ros vá,|-
la]koaókat, 

*Lesinkább 
az islrolákban ipar,

kodírak terjesztani az eszmót ós pá,lyázato-
kai !rirdetnek do!,gozatokra. A rnadárvédel-
nlet már eddig is §yakoroltá,k és a iészek-
odvalrrbarr sok nt,adár íésr;kel,

Éheznek a los-angelesl áIlatkert trkói.
Ltrs-Angelesben az áliatke rtet egy magán*
iársulat tartje 

'eírn, 
A cs,ekó]y ,látogatott§ág

íolytán a vállalat a tönk sz,éló,rr áil és álla-
tait .képtelen elllátni, Lz ottani jószívű
rnozcÓsziílt|íz\ színésztók §yüj,té,§t i,nűtot,
tak és most kózadakozásból táplálják az
á1,1atcrkat"

frrőaíq
Te parancsolsz
athon, vagv cl

Bor tún ?
.Részeg lcoesisl
IIért tűrsz meg u
Portdn?

öa a Aocsisodn{&
PúIinkdra ds iuí.,
Mutasd meg neki, hv§ll
HoI a röuidebb úí !

Búth1ry} GúbOr

tsé&ák védetme. Á kvebeki tartomrirnyi
kÚmáriv a iúlius , 15-től szeptcmbcr l-is
tcrjedő időre korlátozta a békaío3ást _ Az
év tÖbbi részéb,en til'os bókákat lo§rri. Ezzel
a rend,elkezéssel a t€ljes ki,pu,sztulástól a,kar* ,

ják rne§óvni a békákat, mert az uiób_bi
időben rnértéktejenüt irtották őket. A békák
nomcsak €hető combjaik által ,haszrlo,
sak, ha,nem rovarpusztítasuk által is.

Nvári állatvédelem. Nyíron különöscn a

furrós.rictól. szomjúságtól, rovaroktól keli
óvnunk háziáJl&tainkat. A nap heve elien
ültessünk,íákat, bokrokat, lehetőlec árnyék-
ban tartsuk á}latairnrkat és ne legeltessünk a
déli órákban. Oondoskodjunk rrepközbeíl
többször tiszta, friss, de nem iéghides ivó-
v,ízrő!, iür<lőrő!, leöntésr{i, A madarak és nlé-
hek ivóvizdről s,e feledkezzünk m,eg! A iovak
farkái ne vá§j,u,k ,le rövidre, ,nerl akkcrr n,em
tudják magukról elítzni a kinzó legyeket és
sz,únyogokat. Zslrral vagy pelróleumma,l ne
kenjük be az ál}atokat, mert ezzel eltöm-
jük bőrük lik,acsait. Dióíalevétlel dörzsöijük
tle öket, onnek §zágát ,nem §zeíetik a íoya-
rok. Az istállók, ólak lesyenek bomálvo-
sak, az a.b,lakokon.kók üveg legyen. A vonír
állatokra tegyünk hálót, a szarva§m,aíhák
,hom,lokára szintén bojtos há}ót, de a bojtok ne
l,ógjanak az állatok szcínébe" Napjáb*n több-
ször mossuk le az állatokat, dörzsöIjiik mes
öket vakaróval, szalmacsutakkal, A ki-
iutókban, udvarolrtran condo§koaljunk du*
cokríll, lrogy hozzádörgölődzhessenek,'l'art-
suk öket tisztán, iriss, jó levegőben, de óv-
juk őket a !éehuzattól,, A ielüevü[ten haza-
téró állatoknak al6bb adjunk onni § csak
azután i,nni. §l,és tág helyet és mozgási le-
hetősóget is engedjünk nekik. Küíön,ösen a
iárr,coskutyákról, kalitkába és ólba zárl átrla-
tokról kell állandóan éberen 8ondí]§kod-
nunk,

Htr az ebadó leszállíiásáról. Rosta Já-
aos dr. sziőv. lanícsnok, a közéIelmezési
ügyo§ztály vezetőie §zabálylendeieimódosí-
iást terjeszt e.Lő a 35 pengós ebadóna,k
i§ pengőre való leszáll,ítása tárgyában. Esy-
littál elrendelik. hogy ezt a 15 pensőt faj-
tiszta ebgk utárr i.s meg kell . iizeini. "{z úi
szabályrende,let még más állatcsészségügyi
és állaivédelmi intézkedést i§ tartalnrazni loc.

Életmentö kutya. IJulil,ttól iclettik, hogy
Norris 0ordo,n n,evű harrnad,iéléves 8!,ermek
I}eiti nevű juhás,z,kutyíriával eltünt. Egésa
éíjel hiába keresték, végre cgy rendőr kutya-
ugatásra }ett figye lmes, Odamelrt és látta.
ho8y a kutya az aivó gye.nnreke,n íelrüdt ó§
aiig iudia elve,nrni iőle a gyerm,ekct.' A hú
játszótár§ testenek mele§évl ín€nügtte nle§
a kis gy,errne'ket a megíagyástól,

A Sregedi Átlrtbarátok Köre Pleskó Jó-
zseinó grr,ndnoknö vezetésével már hót gyer-
me*uzsonnát rendezett, A lráziasszonyitisz;-
séget minden alka]om,rnal más {triasszony
visgli és a gondnoknő rneseelőa,dásokat tart
a me§veüdégelt gyer,mekek,nek. A Magyar
ÁUatvódók Országos Szövetségénetrt meg-
hlvására Budapesten is előadást tartoít
pleskóné az eg§resület .acjai előtt e tárgy-
ról és elhatározták, hogy a íóvárosban is
rendeznek ilyen áIlatvédelmi gyermekuzson-
nákat a rádió kózvetítésével. Ambrózy
üyörgy$é pedis Szabolcs megyóbe hlvta
Pleskó Józseinét, hocy ott i,§ tart§on vetített*
kÉpes elóadásokat. A Kör április iZ-től l?-iíi
§algt]tarjánban rendezi első állatvédeimi
kiállitását e!őadásokkal kapcsolaiban,

A német§rz§ági |áncos kutyák érdekébcn
rnárcius 2l-től 3t-is toborzó volt Berlinben.
A birodalni á}latvé,del,rni sz;{ivetlég i{il
akarja rázn,i a t6,000 berlin,i láncos kutya
gazdáúá,nak lelkiisnrertét, hogy e jobb sorsra
érr:lernes ál]atok,belyzetét elviselrhetővó te-
gyék. A nrozgalorrn jelszava:,,Segíi§ a láí-
cos kutyán. rneg,é.rrlemli!" A szövet§ég elő-
arlásai, röpi,ratai és szaklapjai hirdeti,k a
láncos kutyák kü}ön,ö§en go*dos ellátásának
szüksége§§ógét, és okszerü tartásuk*ak
rl,ejdíait. 

' Az álíatvédetmi törvény szerint
e§te 6 óíátó} recgel 6-ig szabadcrn ke[l eresz-
ttni a házörző kutyákat és a jó bánás,rnód
elle,n vétöket l50 rnárka párzbüntetésse,l vagy
e]tárással bü,núetik. A mozgalom étán
dr. (irau igazságü§yi miniszteri taniics(l§
li ll.

1

]

]

l

,

48



;i:l];,i.
§i,:
:i::,,:

#

,\ r,ailllgí,ltl-cl 7,i1|*r',lt| lti:gl i,,it, iir r,őlír},rlit ji'tl'lr tlr

.lir]r IJrrrltl l!ill,jilí)|l1. itz istll1,|,t ltr,g-r illli.zil íelvitt l l'Iilrt
1,11,plrl( ]1j1'l11illrtl;illlt lis i11 r,lttr:tl.\ ilI,;)7-j il, llcJgyan 'liirlilriltlj

;r ]r'rrisilr, ii ii]{rJ}l9f{,d(,[i,llb jrlgflillt]iiltt ls. Il'ít:a!jrl'ázi'ltail
tttt,ttiltt 1t:li is ]<iivtttr, 1,s irrrrittí {]g\i'll1 l,{itlltk ,, tzr"rijtl';

]1illgit§ljltnk 1,5i]'lrlgli jóg}oitfiit. ir, X,tág,§rtt,(,si,t'}irisz. n}r,irsrli

,,1111l} l,i} ll;tl,yl;ó}rrlklir:tr is trl*g(ir,ölrilr,llrlnr .11 ,,lrr:g,t,tttiiszir"
rrl lr ga sisk ril:! j:i i. ''

,\ rtrlgirslrr,gr i tirrisí;l lii,t tl]ctrtr: ;i szilil:r ris a jrig.
§{rrlikrll it,irtttk rr s7iklrtn}ii§ziisr(il. nli,t a júg^iccttnililit
lDllti,tljtll{ }it, l<rillt,li}ron. .1 !iogvrlkt,lii ttfoli-ri jrlgiit. a {1otls,
|]st)} il 1,ailg!t)l,1t lilttliiisahh ]csz. sztlirlet1 l(l']})1"ílf{)g. !]lj})1

e8},f()l1,il lis ttllttli t,Iijvig.tvriznltlti liiittrrvctt jlir}rlrlr:,.{ tt,ilt
gilsir]}l} rtigirilii,lii1,1 ;tzittllrnn .rntll,t!§z sza]itl.ji,]i()lirtl. il,t(lg
kijzclrl ltr,lrltir,rt 1ol,tl}-{:rl(i11 illkót i)-§ 1rt,ób;it,:r Itlsz-i lr vii ll:r l

kOzú 1irlisllr iigl,t.s_sr,gli1 tis 1tt,lii.r'rt. \'ttlrjsltgrlc l)|L,ií)í)i,{7.ii*l!;]
Óriittk (l. litíllt. liinrlér,j tliia!i. rittolszii.Jilg|;1|;11;. folrtt lirl.
ltitllr k titl'rllrt;tli r,ii'lltk.

,\l'túrrt a ,irig rnt.rlclc!tclr}r ]rlsz. jti szt.gcs cilrőink serlr
vÉtlrlnt-.k ü}(\R Rz clcsli§zá$lói ó.l ar]ialutllrtl visrzasziittkír
zástri'l, Fiallisosal)h esz}(iizirkt'{] vnl} sziilis{ig- li]lííkt,t'iilrrlk
a, ltágór,:rsl k, Szijjak, 1rlvrlrIilre k §€gitsl:,!{{',ve] *:r,íisítjiili rr
Cipiinkrc. \,íinttcg_v.-ilibl:n 1í,'-1i} 1tcgl,es. il,_8 r,tn }tr,isszil
fog van.'\ jil lrligtiva§ küliinlclaes, pt,ijs irr:i:ilií.r} 1ilíg2itl ó>

trii}rcgl,tls régt,i mcgliapa.rzlrorlnttk {t l!10lr.íl(|k -ir|,gia1l}ilrarr.

A kezrJíj }llhezln bolttogrll ye}í]. Gl,filiürolni:r ]ic]] a ,iírrírsl ,
lneí't elcirlt(] a?; í)le§ §z(isr]kkQ1 örinragállrrn, <:i}lőhctt. ru}rli,.
han i,osz ktirt. }Ieg kel} szokntink a júrílsl l:r,ijserr kifr.r,-
gatoti, b()kilkkal (2. kép), rigl,trogy mind a 10 hc§l.c-( szat{
|l{}'szPlre irntoljon be a iriglie. .\me'lletí a kczi!tiklrtn 1at,.

to1l szirrtén igorr éles é"q }itlíl,i,tls jilg,csáklinv,t lr .irií.irp iliiír-í,
ltiztirsitjtlk rnirgnnkal ii lcf,q(l§zá-c ellen.

}Irr n ínl uróg ntercrickelllr (;]. kóp), ll }tá,gór,air scnt
l'}ég. Cslikr:rrtyrrrlkkal {ipró. ]ópc§ő§ztl,íi nló])"()(lí,sekc1 yá,
gl]nk lr jr'lg}lr, t!s azokba lr!lliink. ]\tnr is gottrlolllrinli t}}ilvcrl
szaliílt,lolenr ós gr.rndoss/rg sztikségrls az il} {,tl ltilrcsíivligrr,s.
lroz! ű,},akrlrlal'lan enlber,rre*l,er,lót,lii is olklr};l1rlil. trri3 rlg1

r;,t}atrttlttn1',it,o ltlsztrá.l}talír rrié]§Fdóst. kirlig,. .\z iigl-r,>
tril"igt{rtak i}---i j(li allirrlrnrrzolt tiitlssc'| e} lil,]l kész.iilrrjt
Nagvolr}t 1rirtiItti]. esoiltlg tijlth szriz lripcsőírrkot kal] l,irgrri
{rr Glocknot']rírtrr,rli jligcs?ll,í,1,1llijalllttt e,gr.sz1,1 ]./1l}ii }i',1r1,11i,

1,í]] jt]tíil{i1l{ fcl! l. ilt ltrrsszas }}ol)í,csl,1ósrl, q6.11r j1|{'i. ir,ti,t

r,l,ii ltt,trr rnilIi}|l.
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Vq52rilr,fl§ lrelyetr (a. kép.) az eló}-
hlrlnlló iinr:iagiií is 1rizíositjlr. "r ja'g-

í.,rllra t},-iJll cnt ltrlsszít, vllgÓri kitriki'l-
tll cllátr:ti s?.c!{üí v{rr |rrr ó* íftit
aklr;z.t,j;r (i. kép,) n srtj{rt, köti,lr!n, ái-
lrliii |rlriallrlits rtcÓ! kílr,{l}ill{!;.t, }lgr

trtlgtrrlrilriir tllrt'igztri, {r 1uii§ótl,c l)izt(-r$

1rol3,r,tl íllil tli,rsrr. it, v&§§z()!{r(l nkasz.
1.o1t karrrbirtc1,0n íil,futó ki)t*l scgíísé-
góvei liiir-rnyebllcn rnegtü!:tLrl,l,ija.,\,
igy ny{)r1 lriziosítírs §et{íL§égór'el to-
vírlltr váglrutj;r a vezetfi trz rilitt {6.

kóp) a jógfalon, _\zt rnorrr]tnoill ,scúi

lit:ll, lrog.v* rr jég barátstigl a}nnul }li-
lit'g. il jó l,astng, kiitujias kesztyű ,*,

rrlint í} liópr..n is )íl.thatjrrk *,-. rrólkü,
}ijz1lltet,I nrt.

\iúgre ;lz t_llsíi }riy.tos helyre ért.
.\íegriii, l':ilrcl_r,i:zkr:rlik {ls trívjrr ti. i{lr-
s;it. .\z tn;iL ktlt.-qz it lélicsőkhen gl,rir-

}a,t11 l]},()m()tr liiiv+,:l tri. "\z,i,lsíi irizto.1
krrzz*l ír)ejir tls ttiitt11 l,iir.irlt,lr'lrrrl l,r,szi
kiiztr.iii lt liiitrlle1, i?. kélt), i*},a Jeír,
kistl}r}r ingirtlrrzi:ist. r,lr",sriszásl r}íí)tlt)íJl
rrrlgírtglr l t j;r,

Nericsitk a nti'lsz/r.snak, hi:rílrltti
lcfr,ló rrit,ltrilinr,,k is nlegví1,1l ü. illálf,á
t*1,1rrrikÍ.jlr, Il!,enkor i} r*,4elíi, illel\,{l
ílz ii!{}:í,§f}l]b, eriistlhb, gr:irkrillrtltalili
tá,l,i ril{,ía}, ulrllsrilt;tk ils liiittill,:l }Liz.-

1osíljn rr l,i!],rtii1, -,\ jtlglcjtfi;t i_smr]l

g(l|1rlí,9itll i,igl'izunk nllil. ll{)gy it ]lti,
glir,;,r.* ilsizt-s }rogltil,rll trttlí:klllnr.zkrl11
jéli. lri:lls trirgyolrb }tiz1l.rnsri§oi ttytljl-
:stltt.,_! t,siiklirr"r,i Jr,littrlr:ti )r!llrisrrrii ií1.
'[1',1l i tl r iti í r,§}, t,ii tl:l rnil §z}rotlvn,. tr r il11,t:tt

lr."rliiliijk ,ls cr,r,rl i." Jriztrlsí|jrt}i iiz
rlgycrrsti}ytrir'}i;r,t. Tiliz,nrr1, tltlryi li,is
tlrtlnkn, i,scllt,g tilhtr ririlr /r{. ilyr,n ki
iirhiilt,i;i*ral" r,ig"iírz"rlr 1,1lr:lii )rlr]rrlltri,

:-

*
||'oI j r'rp n lii ggól,vtls jrigía lrltr ntegk i s,itr:lhpt i irli a l{,{,fc§z_

kedésl {Í}. kóp). ,\ jriglre rtg1,;1rlrrl1,;tlt szegq1 vlrl'iltk. lnitrt
jóvrlt és lr kirr:ikiirt kóiszt,t,t:st,ll frt!t,vlr 

^Iríi77,i\k 
n_ }tr:tslzti

kötelrlt. Á kt}l.til igerr iicl,ils tttirrltllt ;r vá]ltlti é* crirrr]t kiil,til
ligy fckszik. ltrrir§ klirryeIirti,sr,lt Ir,t:stlszh;|1ltnk ra, jtli, irttó}-

kiiI. i}oÉ|}, 1lj'}gi,rlrslrtt l,:-<zalttltilittk" íIi,r tlr,:lg a lriilaliklri ;i

firlr,rl 1;irtlllsrlirlrlrt!tk, n, icllslr.gcs irríl,i,,:t, óq llclrg{,rt is *},

krlriillrilt jii h. l.r.li,tyr i,r hiit s,lot kilrirr.lrlt jltk * n,rí,,1 l ntl iili
kÉ|§?{]ro_§i|nt .-. " tl* ;r sztg r'óg}r,g r:lvr.sztíl szlilltrtttkr:it, ,1

}<iiírillrlrlr,,,sz.ktltlr:l- 1ttgitrkillrh oi1,1n í]${.t{]]il"i] t,!iirt,;ttl. lttikrlr
1rtr'rslií:lt 1,1grrt trri.lrrrrli lajttttti,

trlint ttti jttk. a ltr:plyrrrá,szíix tlgt-'rsz 1trilorrrl'rnl,. §tll;
fogílsl licll, rllxir já,l,il irrlutllí (js í,lH!-§z(lr-,íi}|l, }lrll.vtlk,t.tr

$}ilk(}l,í)llilttlli, trríg tz il1,1llr szoli;llleltr lrr,l1,e}it:ll il ltizliilt.
siigoslltr íttlltttlk kiizlrll<ilr'ilri.
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TR,IüffiPH ;;::*T,1,1l llíjí?j. írógéf el,kl
bajnokságát et§6 és második helyen. Üzembiztos, gyor§, rendkívül tartós.

Díjtalanut bemutatja, TRIUMPH írógépek vezérképviseleíe
BUDAPE§T, Yl, PODMI\NICZKY U. t. TELEFON : lt.§*§3

l{IREK
Jó nyaratágt, táborozá§t klván s ]tlagyar

Cserkész mlnden olva§ólának. Vlszontlátásra
§zeptemberb€n.

A Magyar Cserkész ő§eídel, expedlcló.
pályázata eldó}t. A bo}dos nyertes levélben
rn€8kaí}t4 az érte§íté§t. A boldogtatan töb-
biek? Öszinte részvétünk, de c§a.k egy
nyerhettel .Majd armál jobban {lvezilr aa
expedtció leírását.

Felhlvár a budapestl cter&észokhezt
Jtltlosban tengyel cseretáborozótat lo.

gadünt ,|}*{ nápfa B(dspe§t§í. Ezz€l Lap-
csolatban a Jllegyar-Lensyel Csertószlör
le|lérl azotrt a brldape§ll cgerkészelet,
atlk e8y lengyel íút e8y na9oí keíe§zaail
vezetnl és családi körbeí mogvendé8elnl
óbaltanak, rzáldékutat és clniiket levebzó.
lapon mlg|őbb lelenisél be a kör vezrtö§é.
gónél (Budapert, Y., Nagy §óurtor.u. 6.)

Felvét€l Acslll §zt. Ferenc RendÉbe.
iVlindazrm érett§ógízeit iijak. ki,lt Assisí Szt.
Ferenc I. Rendjében, mint szerzetespagok
óhaitanak Istennek szolgíbri, nyujtsá& be
ielvétel,i kérvényüket i. ,hó 29-ig, Budapest,
lI., Mareit-körút 23. sz. alatti Ferences Tar-
tománrlfőnökséghez. At kérvényhez csatobri
kelü: keresztlevelet, orvosi bizonyftványt,
.mely szerint az i}lető telie§en egészséges
és lgy a szerzetesi életre a}kalmas. érettségi
bizonyltványi, p}ébános vagy hittanár aján-
iasát, a sziiltik beleegyezését, mely szerint
két tonu ieleülétébeú kijelentik, hogy a szer-
zetbelépé§t ntm akadályozzák és t6le, miilt

szerzeteslől soha semmiíélo anyagi iámoga-
tást nam kérnok, r,alamint, lta az illető már
va,lbnre}y esyházi intézetben volt, az ottani
elöltiárók hivatalos bizonyítványát, vésiil pe-
dig önéletteirását, melyből kitúlli,k, hogy 14
éves kora óta, hol lakott le,galább ocy óvig.
§egítő-szerzetes testvére* pedis olyan j&
lelrkü 1&*24 éves ifi,ak lehetnek, kik leealább
4 elemi osztályt jó eredménnyel végezték,
életüket podig ós munkájukat Istenn,e,k és a
Rerrdnek szentelni óhaitjá,k, Olcrirámyok *
érettségi bizo,nyitvány kivételével - és be-
nyujtási határidó mint fent. Azom ifiak pedi,g,
,kik szerzetespapok akarrrak lenrri. do közép-
iskolai tanu,lmányaikat més nem fejezték be,
a si,mnázium 5., 6., 7, és 8. osztályába iel-
véteit nyerhetnsk pócsi szeráfikus kollésiu-
munkban, ahol a szerzetesi hivatásra elké-
szü}lretnek. A 7. és 8. oszt. tanulói elónyben
részesülnek. Jelentkezés: Pécs, Fererpes-
zárda, A Kapisztrán szt. Jánosról nevczett
Ferences Tartománylöttökség.

Tliororótt Plsyelemt A csgr}ó*z, ahol
t'ld.'sogltl §€dt§GtBt ilát tt ls ér kli|d|étol
Gl t tiborról,ú_§&üar{dt élelnlrroreltetel a
,,Plpacrot!'-inl. ' Cín:. .16|, §r. Ttmothcus
cr. c!. §áí@p.tit. Fűltto|a. Az ú|sbb no8-
elánlltrokért a ilrgyrr.'-Crortósa bÁlár rzlv-
vel tüld plpacsot a tövetloaöln€l! C!.Dody
dr, l plprcl. Pollák llorrnro Flrl tt-, 3
p|D.c! (10.§ m lg!6rneuűlbyeí}. Tót} §án-
doí, Pó9r, l pl9.c3. Ptil§aot lal e .itrgyar
clcft$utöL rll § tg. €lclilllteíl lláil l3l
ve3y. 31661g6qrváltág[ónt a poí!öt ,tll|d.

Az alábbi hír közlését kérték:
,,Fglkérem aal a cscrlé§zt, akl málü§

24-én (kedden) d. e. a belvárosl tV" lő.
po§tán 9gy hlbós eucharlszttkus blotk ,bé.
lyeget 8t&ít becserólnl, közöl|g c|mét.

Furla sándor úrrat
V. Vlgegrádi-utca 6. ll. 4.

Életmentés
A fócserkész út óméltósága 1938. május

t4-én é}etmentésért a követkozöket jutal-
max,la a ,,Jó mulrkáért" életmentö kitíintetés-
sel,:

Plntéí Gyüla, 874-es sz. csapatbeli kallocsai
cserkó§zt, ú§zva végzelt mentésért.

§zelal Jenö, l02-es sz. csapatbeli buda-
pesti segódtisztet, iógbó| való rnemtésért.

A fócserkósz írr öm§tósása 1938 május
14-é,n a kóvetkezóket részesltette dícséret-
berrr:

Bálo8h Jáno§. 393-a§ §z. csapatbeli cell-
dömólki kiscser]rószt, vízból va}ó mentésért.

Buldosó l§tván, ,t75-ös sz. c§apatbeli
veszpréeni cserkészcsapatti§ztet, életmenié§-
set kapcsolatos többszöri kim,agasló tevé-
kenységóért.

Czoch Józ§el, 102-e,s .sz. csapatbeli buda-pe§ti cserké§zc§apattisziet, életmeniéssel
kapcsolatos kinnagasló tevékenyséséért.

lll. Frankó Yllmos, l02-es sz. csapatbeli
bud"epesti cserkészt, életmentéssel kapcsola-
tos kimagasló tevékcnyséséért.

veíe§ Lá§zló, 924-es sz.,csapatbeli monori
kiscserkészt, életmerrtéssel kapcsolatos ki-
magasló tevékeBysésééri..

Jézus Krisztus a
cserkészmunkának

is Ura
Képes beszámoló az lchthys
cserkó§zek XIX. pünkösdi
táborairóI 1938. június
4--6. Budakeszi - Rába-

§zentandrá§ - Kaposvár.

telzóhöz ls
értent kgll.

F3. Teleklpál gról, volt
íücserkész -mtóta veuár-
tr közoktaüs-

- o!3oliro€u a
cntkéazílúk

4. ürvacsora-
oszüs.

5. Nebóz
tudomány
a térkóp_
olvirsás.

tá8ótL



KONYVEKET
GRl Ll_féte Kö NYYr§RE§K§DÉs
GERGELY R. Rt.-nál
Budapest, V, Dorottya u.2. vásároítunk !

uTlKALl\UzoK
A Börzsöng heggség .utikaluuza.. }) t.6ü

Budai heggek utikalauza ..... ". P 2,-

Pilis-risegrddi neffn tttikatauza P 2.*
{-*

Bilkk heggség ulikalauza P L-

l02, sz.,,§anz"-cserké§zc3apat, Buda-
oc§tcn a l74. sz. ,,Ganr-" és a 307. sz. ,,Esze
Tamás" C.lerkószcsapat l02. sz. ,,§atnz"-
g§erké§z§§apat eh:evezés alrtt egyesült. A
csapat,szervezűtestülete u,,6an7"-gyárak
0anz Abrah jm íém,ipari szakir:ínyú iparos-
tanonci.sko}ája. A csa,pat pa,rfin§sft]oká: §zocil
Józse{ iőm,érnök, cselkészcsapattiszt; he-
iyettes paratrcsnok<lk: Hóser Józseí íel-
üeyelő. Marik Henri,k irimérnök, és Witt-

viudits Tibor főrnórnók, cserk,ásztisztek. A
csapat vczctőinek szima: 24 cserkészti.szt,
l3 se€édti,szt és 7 pri. vezetó, illetve pri.
segédvezetó. A csaúlt oserkészeinek szánta:
?74 íő, A rajok száma: 10. Cstrkészotllro-
nok: a waggon- és gópglr{161n: X., Szapítry-
utca 35, sz',, az clektrontos gyárban,: lI.,
Fény-utca 17. sz., a hajógyár'ban: V., Meder-
utca 9.

A c§apat már a mtrl,t óv ősze óta közös
plogramm alapján dolgozik. A szokásos c.ser-
kész;képzéserr fe]iil a csapat 5 lrónapon át
saját örsvezetőképző tanlolyatnot r§ndezGtt
29 iö részére, 3 hónapon át tartó gáz- és
légvédelrni tanlolyamon 31 íó vczetó- ós
öreeoseí,kész részesült kiképzésben; 4 hóna-
pon át 26 

'ó 
magasvezetékes híradós-

kiképá tanfolyamon vett íészt, 45,Jő pcdis
rídió-htradókiképzésben részesül.'fzek az
utóbbiak 50 drb aű-vevő állomást építenek
jelenlbs. Repüléssel mult év ószrr óta ?1 .fő
íoghlll<ozik, akik az ehnéleti kiltépzés mel-
lett §zámos , modell-gépel, jelenleg pedig 2
drb ,,Tüc\ök'r' típusú ,,íitorlázó gépet építe-
nek. A vízi cserkészek a hajósyárban önálló

vízi telep ópítésén dolgoznak. A c_§apaillak
45 iőból áltó fírvószene,kara van. A §saDat
vezetői és öregcserkészei eg§, aikaklttrmal az
l., ker, !őtrlrón kis ltuska, gBy alkalomnlal
pedig a tétényi lőtéren hadi puska löv'észe-
ten vettek részt. pürrkösdko, az egó§z c§a-
pat rószvételével a Pilis-hegy§égbel 1)0rüg-
pili.sszentkereszt-Dömi)s háronrszögben iól
sikerüxt nemzetr.édehni gyakorlatot rgndezett,
rnelVen a hlradós cserkószek 15 krn ielgfór}-
vonalat építeltck ki tíz álbmással ós cgy
központtal.

,Ez óv nya,tán raj-tábotokat rendez;t,e,k és
pedi§ a ,,Bagoly" ra! (zenckar) Balaton-
akaratiyára, a ,,Sas" rai E§ztergorrüíi re-
pütrókiképzőtáborba, ,,Kandó Ká,lmín" íai
Mohácsra.,,§irály" raj Ti§zan,ánára, .,0ólya",
,,Bölény". ,,Buvár Kund" rajok Duna-Sió-
Balaton-Ba,kony-Duna vízi- és szárazlöldí
mozcótá,boíba, ,,Tátra" és ,,Ho!}ó" óreg-
cserkészrajtrk a Böresönybe rnrgnnek táborba.
Attgusztus vér(én a csapat együtt táboro-
zik há,rom napon át Szentend,ro határábal,
amikor a rajok beszámotnak egymás,nak
tábori tapasztalataikról és élményei;kröl.
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Vízsgőzoll a magrra;r c§erlrésze.l
Az idén a Vizsga nemcsak az iskolábarr folyt, hanem Budapest vala-

mennyi terén, utcáján és állomásán. A biráIíl bizottság nemzetközi, a világ
minden tájáról összesereglett sok zarándok volt. Az eredmény kíváIó l & m&,
gynr e§erké§zek pompásau mcgállották helyfike.t az §Bchari§ztikus Kongresszus
alltallnáhíll.

Cserkészeink jó szereplésére yonatkozólag alább közliink néhány levelet.

Egy holl*ud oser-
készvezctő vélern6-
n},e a magyür caer-
készekről

Az Eucharisztikus
I{orrgresszusolr
résztvett J. oan
Fesrluul holland
cscrkészvezető, a
SolúIant7 cserkész-
lap szerkesztóje.
i\íegfigyeléseit az
alábbiaklran írta
meg"

Az .Etuhatisztikus

múból külön noga öröm?l okozott nekem mint
cserkésznek, hogg milgen előkelő s:erepet töF
lötlek be a maguor cserkész|iúk.

Mindeniilt és mindenkor azt ltillam, hogu a
.cserkészck dotgoznak és szolgáIatokat teljesí,
,lmek. Míntlig szolgálalkészek uoltak, s munká-
jukal örtimmel, npugodlan és _igénytelen_üI

kesebb kincsél, Ielkének tíszlaságá€, ha szünet
nélküI őrköilik |eJelte, Eszköze és |egguere
méIuséoes hiüe,

Ibu'lesz belőIe ió haza|i és ió kereszt4ng.
S ezzel lökél.etes. lelies ember.

Ezérl nízlelek bánneleket, magu.D cserkész-
lesloóreím, algan, örömmel, s crért ktoónok Nek-
tek s ors:hooloknak szerencsét. S hiszem, hogg
ezt meaadiő az Isten. merl amí.lgen lauassilil a
uiráo- oluutl lesr ősszel a lermés.

ibirág, az ifittság, pedig nagg igéret oolt !
*

Szokatlan kéréssel |ortlutok Önökhöz
abban a remén!úen, hogg teljesllik kérésemet.
I]auanis naouon szerelném tudni qzoknak a
isőikészekneft" a ncDét, szőm&t Cs a lakcímét,
akík a kongresszus larlama aldll az ándrássg
tlt iobboldaldn az Aréno út sarkán az óra
alritt a iegueket szedték, trtet! !öbb napon
át íígueltem 6kel és mondhatont, olg nagy
ügltességet árultak eI, hogg bdr tribüníeguem
oólt, mégis oll áUtam és |iggelteny hogu mi-
Iuen szép rendet ludnak tertmtani és efl!!
percig sbn hagglák abha buzgósúgukat. Akkor
blhatórozlatn, hogg érinlkezésbe l(pck uelük és
haclsak lehet, szerelném a kioondolt meglepe.-
téscm iutalmul nekik iutlalni, Kétan mind-
eggiknek (azt hiszem hulclt uollak, közíük 3
i|iieserkésr, 22.I-1s és 570 szdmúak), a címét,
ho,11y ha rsnk leuélben is. érintkezésbe lCp}resselr

velük. kérem az ítt küldölt leuéIben mielőbbi
uálaszukat" Mararlok leljes liszteleftel

vII, 
,]rÍ,:ifrkSIT,Y 

rr. ,.
*.

Én mint a kongresszusi olasz |ogadó-
bízottsdg elnöke hQIás "el raaadta!ással' !Őpasz-
tallam a mqggar c'serkés:i/juságnak hal7ruIós
segílségét a kongresszus megrendezésébe.n,
édes ha:dnk irdnti önlellen is áIdozatos köle-
lességteliesltésük igaz próbáiát, Min! Comité
de honeur-nek, küIönös |e|arlalunk uolt a uen-
dégek |ogadása és elbúcsúzta|ása a pdlpa-
uduarokon is, Ez{llon i§ idíásan szöoezem [e a
pdlgauduari aserkós:ki rendeItségek "naggszerű.
munkdjának sikerét, különösen kiemelue uitéz
Szabó Józse| cserkészparancsnok érdemét, aki
tögtönzött szaualóIcórusokkat az elutazó olasz
zarándokok elragadtalolt lelkesedését a leg-
magq.sahb |okra tűdtc emelnl.

Oszinte elisnteréssel ngilatkozlak nek em erről
,7ga az elutazó olasz püspdkölr, ntint más
kiadlósúgok, úggszintén üz olasz i|t(tsdgi
Giouentu Cattolica clnöke-

n l{amards Kdrolg,

Kedues K, {tr !
A maggar nemzel egg öreg bardlja és ftgi

csodálója hazatérle eIt1II ( Páduai Szenl Antat
vdrosdba) szükségét érzí annak, hogg szeréng
és húlás elismerésél horzőf űzze ahhoz, amit
az ös§rp§ zardndokok éreznek )lIaggarorszóg-
gal szemben ar EucharisztíA,us (olgresszus
nagg sikeréért.

I)e szeretné, ltogg említés tétessék különösen
arról a háIás elragarlíaldslól. amit az ö§§z€§
zarárulokok érezlek szluiikben ezekben az eínlé-
keze|es tnpokban. ü nagllsicrít cserkészi| jakkat
szemben az ő c.sodákttos mngatartdsukérl. Egg
ilgen szép netnzeti méhkas (ggiilekczet) tl leg-
szebb reméngeket tdpláIja ai igazán. nemes
apostoli magaaf nemzet jörújéttek kileilődúsé-
bcn. ,Paula Caltanert

liö ) u i ; " N, ő "' w i í ő!,iil űi p űi n í ű,íi' iűáá:
,silc leaiaudt. önnönmaoukat adldk. Jó cserké.-,silc leaiaudt. önnönmaoukat adldk. Jó cserké.-
szcknői ketl lenniak, a*t* tgu tudtak szolgáIni,

Azonban munkáiuk méa ennél is löbbetAzonbcn munkáiuk még ermél is többct
mutat'tt. Mcgíiggelte,m a c.§elkéÁzeket é8 bd*
mulal{al éIuézte:m tiszta tekitttetüket, Tiszta

c ígg tudtak szt
még ennél is

létek mosa\lgott |elém, melgnéI srebh nines az
egész uilágon"- Á szolőáIatkészsóa és tiszla tekintet bizalom-
mal töIl"el engeln.-Miní egg szabaiL nép |ia
méIllségesen dtérzem. mi égeti a magvar nép
azíuét s nekan is szíüemffil tör eIő a mag!]lrl
imúdság: Hiszek egg Islenben . , .

Iliszek eou hazdhan
Hisxk e'gű isleni örök igazsúghan,
Híszek Maggarotszdg |elíánarlósdban.

§ amín{ a cselké§zek rnál \lost, ggermek,
korukban srolgáliák a ió üggeí, úgg szentelik
maid maaukui a Hazdnak. S ué-delmezői lcsz-
nek eurőues kultúrdjuknak,' Tiszta lekíntet,
lisría léIek, tis:ta nép, erős nép. Islen népe.

A matluárok ezer iu óla szüiet nélküI őrzik
lcgé rlikeőábh ki ncsükel, Szent I stuán koronájáI.

A" cscrkész is esak úgg uédheti meg legérté,

A Cserkészbolt l]udapest számos helyén állitotl
íel alkalmi árusítóhityet, hol ]fuóharisztikus

emléktárgyaket árultak

Vcndégg()rrdOzó kirenrleltsóg

52
I



AiltA 
f*rumr y1n

Máius t. Mesnyí}t az Országo§ Tanügyi
Xiá}lítás §zékesfehérvárott. A l(iál!ításnak
külhn cserkész része is vart, amelyet Éry
Em,il orsz. ügyvezetó elnök irányltása rnel-
Iett dr. vida Vilmos cserkésztiszt rendezett.
Á IV. Cserkészkerület kükin helyiséget ka-
pott a kiál{ltá§on. * Az Iskolaszanatórium
jubileumi ünnepségén a Cserkész Szövetsé-
get dr. Szukováth3, 1*r" orsz. társelnök kép-
viselte. * A veszprémi vármegyei cser-
készszerv ,rns8tartolta évi rendes közsyü,
lését.

lltálus 3. A iengyelek ne,rnzeti ünnepének
évfordulóián a belvárosi iő,plébániatemp,
:lom,ban' tártott sze,trtmisén a ]en§yel követ,
ség fogadásán a §zóvetsóg k{pviseletében
dr Papp Antal orsz. elnök, tjlbrich tluró
orsz, társolnök é§ vitéz selkey oszkár tb,
rárselnök jelent rneg,

íttálus S--6. A §2öveiség ré§ztyett a7,

orszdgos oyermekvédö Liga gyermeknapi
gyüitélén. A 2r20-as sz. Wesselényi és a 347,es
Ji. tlj MagvarsáB csapatok telje§ttettek szol-
gáiatot a Nemzeti szinbáz elötti urnánál,
i02-es sz. Ganz-csapai 

^z 
lrna előtt tér-

zenét adott.
Jtlátus 8. A kiscserkészet budape§ti apíod

tagoáta, az apród,mrrnka l5 éves évfordrrtó-
ján ürurepsései tartott az QtszAgzászló elótt.
Az Otszítgz.ászló elóit a d,lszőrséget is a
cserkészapiódok adtá,k. Majd a tlárshegyi
Cserkészparkban jubi}eumi ö§§zejövetelt
taítoitak, ahot vitéz Faragó Ede oí§2. vezető-
ti§at, az aplódmozgalom alapitója, a
megjelent csapatok z|sztó!áta emlókszalagot
iűzött. * A Ma8yar Tírrista Egyesületet 50
éve,s jub,ileuma alkak*ával rendezett d(sz-
közgyíilésen 'a szövetség nevében ü,lbrich
tlugó orsz. társetnök üdvózölie - E napon
taították meg országszerte a csapatok az
Anyák rrapiát, városonként,,községenként
külön rendezés m€}Iett.

Mi|us rg. A Kormányzó ür őfóméltósása
grói 'felieki Pál 2. sz. csapaibeli cserkész-
ósapattisztet, az OIB tagját, vallás- és köz-
oktatásügyi m,inriszterré nevezto ki.

.ltlálus l§. A kerü}etEk naliyrésze megtar,
totta-az'oíszágos céllövő versení/ selejtezó
ver,senyót. Igy a lL kerü,let Miskolcon, a
IIt. kcíül€t Szombathelyen, a lV. kerület
Székesfehérvórott, a Y,II. kerület Pécsett,
a Vtll. ilrerület Kec§keméten. - Dr Papp
Arltal orsz. elnök íneglátósatta a cisztercita
rendi theoMgusok zirci vezeiőképzó raját.

Mátug 2t*22. A II. ker. Jlüskolcon a szö-
vetség ?5 éves iubileuma alkalmával szín-
ház.i díszelÖadá,st .endezett, a §zövetséget
itt Éry Emil orsz. ügyv. elnök képviselte.

- Az eszter8omi bencésgimllzíum 14. sz,
llol!ó cserkészc§apara e napoú ünnepelte a
csapat alapításának 25 éves jubileumát.
ugyanekkor leplezték l€ a csapat alapltó-
parancsnokának, d,í. Mattyasovszky Kasszián-
nak emléktábiáját. Az ü*nepségen a szövetség
képviseletében dr Papp Antal orsz. elnök ielent
meg. * A YlI. cserészkerület Pécsett ígen
iól sikerült cselkésaiátékot rendezett, ame-
b,et a §zövetséc kónvise etében kolozsváry
Béía h, orsz. vezetötisat látocatott m€g.
(Jjítás votrt, hogy a paranosok továbbadása
rövidhul'!árnú rádiókészülékek segltségével

történt. - A székesíehérvári cserkészek a

vitézi avatá§on díszrnenetben vonultak el a

Kormányzó tJr Ötö,mOltósága elótt és ko;-
dcírszoleálatot telie§tiettek.

iltájus 2t-29. A Központi vlzitelepen viz!
vezetöi tábort tartott obernyik Ede helyet-
te§ or§z. vizie§erkész vezetőtiszí az lchtbys
vezetők részére,

üálus 2il,-30. Az Euoharisztikus Komgresz,
szus lebonyol|tá§á,ban egész Budape§t é§ a
környék cserkészeie íé§2t vett. A vasúti
pályaudva,rokon és hajóá.llomásokon cserkész-
órségek teljesltettek állandó szolsálatot. xi-
Ienc vendésgondozó kirerrdeltsés ítllt állandó

PÉc§l csERKÉ§zJÁTÉx

,készüitségbetr mintegy l000 cserkésszel"
pacelii blbnros-áltamtitkár fogadásáná| szá-
mos cserld§z vett részt. Az ifjírsági szent-
misét r000-nél több cserkész is véeichall-
gatta. A május 26-iki hajókörme*ettel kap-
csolatosan mintegy 2000 cserkész á}lt sor-
laFat lírktyákkal a Bazilika és az Eöivös_tér
között, valamint á}lta körül a Marsitszigetet.
Ugyanekkor 7Q0 rover-cserkész segédrendóri
§zolaál,atot te}l'esített. A jesyellenőrzés szol-
sátatát - atnelú, a le§,nehezebb munltát je-

Tömesbólyegelí, régl levolezések, bé.
|yeggyültemények v6iole, eladá§0!
c§ele. §zllágyl Bóla bélyegkeresked6,
Budapegt, lV., Kossuth L.los-ltca 7,

lvllNDENT Tl§zTlT

Nedves ruhórd egy ke,

vés VlM-et szórunk és

rogyogóvó lisztítio oz

lentette, * 650 öíegc§etké§z trátt* e}. A
rtlájus 29-.30,ikí körmtneteksn 100-nál több
csapatzászló és díszzászlóali vett rósz-t, Az
Euoharisztlkus Kongresszuscn rósztvevő
vidéki ,3senlíészek számára a §zövet§ég 5
{ra,po§ tábort .rendezet-t a KISOK-pá},ván.
Xlei,neisel Miklós lt. orsz. vezetótiszt pa-
rancsnoksága m€l|ett, Sok *iiliöldi cserkész
vett részt a kcrn8resszuron, lgy a hotland
cserkészek l0 .íthtyi csoportja is.

Máius 29. A tlösök napján a Kormányz,j(lr Őtomeltosága ielenlétében az I. ktrület
dlszcsapata helrzezte el a szövetség koszo-
r,úját a fIosók ünr é,kmüv,dre,

Júnlus 4*9. Országos fiszti és §ecédti§zti
tábort vezetgil Qyőn, lstván cserkész-
csapait,i§zt a tIársheg}ri Cserkészparhban.

. Júnlu* {*.6. 0rszágos vizicserkészvezetói
tábort tartott a §zövetsé* §zoltrrokon dr
Baiá.zsíahli Kiss FerEnc oísz. vizic.§erké.§z
vezeüöti§zt para,ncsnrrksága melleti. Az eló-
készltés tnunkáját a yl. kerü}eti vízicserké-
szek végezték.

J.*nhs {-ó. Az lchthys munkaközösség
megtartotta saokásos pünkösdi táborát a
budakeszi oserkószerdőben 460 cserkósz
részvétel,ével. A tábort megtekintette grói
Te}eki Pál ,kultuszmini§zteí i§. - Ugyan-
ekkor az lc}thys vidéki tagozatai Kaposvát
ós Rábaszentarrdrís mellett gyúltek össze r
pünrkösdi ünnepekre.

Júnlue 12. 'Iöbbseáz cserkész rószvdtelé.
vel rendezto meg a Cserkész §zövetsés az.
országos cserkész céll,óvő versenyt Brrdapes-
tei!. Az idón külónösen sok és é-rtékes ver"
senydíi kerü!t kiosztásra.

nóvldhullámú íádió

A röYidhuilámü rádió ..hafc" közb€[

Konyha"

l'lzívezetőí oktatás á Ti§zárt szol noki víz,ívezctők(tpzötábor tisztelé{
a H6sök E,rnléliműve előtt

s3
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üzEN Az M. c§.
§zebeny Dénes, Küldj rrnáskor is, rajz,tlak

kúliirriiscn |ríjitrl:rl va*ytrnh" O" J. Pó,ítlírd,
dicsérctrcutéltti. hogy u nre§l>ortílzott lcve,
led díjtit tltólr§ bekiildtcd" lgazi c§erké§z-
tljírís.

Mókus őrs. Érrleklijtléstekre közirljük. hrlgy
rövidhrrll1rlnú ldír-vevíi késziildkct {Morse-
üzentre) csa.k külön.leges en*edéllyel lchet
üzettrben tartilui; r,evó készülékct irzonbarr
.ntlrnrális errrcdó,l}ycl ii,zembel ta,rt;hattrl,}.
De a keriileti rídió elfiadótrrrk, r,ngt, a köz-
ponti rádió cstlportnlk is jelcntsétek bc. A
iormasírgrlkra ll,izve n kerü!eii rírdir'l elíjodrl-
tól kérjetek felvilítgosítást" A vliz[atrlt is
tőle kapjá,tok nreg" Címe: iJtrlöx Istvlin,
'§ze ged,. Ei'ivöS-u. ?.

-
KöNYvl§ilERTETÉ§

vltéz Takács mlhály ólctét lrta me.q vitéz
feLsöcserniitoni Kusz,tos Sándor iskolaigaz-
:§atól, eí{r- nagyszcrűcn összeál.lltott kis
könyl,btn, E§y mag!,ar hijsrrek ki,mrrga-sló,
példátad(i tettcii örókíti mes az írt'l, lrki há-
ronlszOr tntlgsebesülve. mindartnyiszor újra
je)entkezett irontszol§álatrl. htlgy hazája

iíántí kötelességót teljesít§c. Anrihor két sze-
lndre tnc§va.kttlt, ahkor §f"íl csíiggcdt el ó§
trrrrrtkís hétköznaprlkon :i.lltr rtre§ kót k,cze
sztirgallnas mu,rr,kírj;ival a rnagy$r élctben he-
lyét. vitéZ '|'akúcs Miháty. I937 dcccuberé_
berr húlrl,i e} traBiktrs mr'ldon, özvra§ye és l?
árváia ln,aratlt, lkikrrck n nlitrderúíítli bctcvii
kenyeriik sincs meg, Ebből tt kis,l(iiny\.lcs-
hóból befo}yti mi;rde,n íi1,1ér a szegón}, lirvirk
kerlyerórc é* ruhlijára szüksót{es" Szerczzc
me * nrindepki czt :r kön.y\,(:t. a}i 12 árva,
érdctncs, mí\xyaí,_§yeír}lck,lck élct,{t ílk.lrja
mc*lnurltcili. nki §zi\.csun llit llelc n milgyal
nép muIrkli!úha, ólstébc és 'iellox:isábu. A
kiirtyv íra ? I},,, nri,irranrlellret(í lr szerz(irtúI,
littlz fel]sijcscrllíitoni Ku§?.tos Sándor is,kola-
igazxrrlti,n,ál, Arnbrózlalr,a.

Kenedl A. Istvánl ílísz év a tengercn. §Ok
érdekes apróság, tengeri a.laDirr§tlorn és uta-
zási élmény clev§nedik me,s a 200 olda,l$§
köttyv lapjai,n. A, szerző éppenúgy elmond.ia
a tcn8eri bctcgség ré"rzlcte it, rtint a hairi
tíizoltásírnak titkaii. Ewczet Fiurnétói
Ausztrá.}iáig, lerja a cápafcgást, búvánnndir-
vadíszatot. Melegen ajrinllratjuk mindazrrk-
nak ezt a, kónyvet, a,kik szeretik a tengert
s kedvelik a ka}a,ndos e§cményeke.t.

REJTVÉNYEK
A nyári §ziinefre való tekintettel legköze-

l€bb §zeírtomber l6.én iglenünk me*. A nye.
rök íév§oíát ls alrkor közölrúk. a iotalma.
kat azbnban nrár mosl clktildlük számukra.

Akl mcg akaria iirlznl erldlx elért pont.
§zá&alt, a §ueptemberl szám relivónyelnek,
feladatalnat megíelté§elt leltétlenül bekú|di.

C§erké§ztáboíból cserkészlaírokon leve-
lezzetekt LIjbíll rrteíjelentr:k [lrlz,ri (jvtrla cscr,
késztisr,t, 1lptrrLk hti tlt,tlttkatórst lcve.
lezőlapjai ll] lóle raizzir}, fclrór papirt>stlrt,
íz-,lésos kir.itclben. /|1c§rcnde]lriJtiik: l,}tizó
Üytrla cs. t. Szegcd. 'farjiin-lltcít 1.3. l)lrrania
.5 íillór. lt)t) drh rcrrtic|ósrrdl 4. l).

A KtsOK spolt to]upén rrtlí.lcz te lrc ii
Magyar C_strkészsziivetség- .bttt}apesii kelii-
lete az Euchtrrisztikus Kongrr:sszusra érkczii
cscrk{szverldégek táborát. Tizcttkt(t c§er-
kószcsarlatbí-ll 113 magyar cserkdsz és 11
holland c§eíkószvezOt(i vette igénrrbe c
tábrlrt.

AI2, e§ztergomí 14-es ,rHollókoo jubileuma
Eszíergrr,rnnak nagy éve van idún. szent

§ziilötije, ]stván király emlékére fénves ürr-
nepségek váltogatják egynrást. Ezek közöttjs kimasaslott a ben,cós gi,mnázium szent
lstván zarándoklata, melynek keretében ün-

$ZtllT tlllilffi §Y RI. §+T:i{iltT:EYtiiR

§-§is

fle,pelték a l4-es ilolló-csapatok alaku}ásának
huszanöt éves jubi}eumát.

A tavaszi szélben virágos cserkészbotok
és lerrg,ő árva}ányhaj ler}gete hullá,mzik a
templom ielé. Pattogó ütemü indulót fúj a

;;;*,iiá;,
_ lii :,.-.j.,i
j;*; jrj
)i,:.,.:_''" ,,
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i;..'::
á'.,- ;]-'l'

l.j&;il,M;rl

cserkészzenekar, keménv }éptekkel von,ttlna,k
fe) a rajok. A íekete hOlrlris. rési, rneglrrkult
zászlil tttírn ldpkeclő §cIeget biiszkt) öriinurrel
ttézi a,l, cgé§z or§zílgbíJl e§yhcseteglelt ezer-
nyi ,.Oregho}k)".

Az ün,nepélyen, amelyet n bencés gi,mná-
ziun hatalmas díszternlélren telt hílz elótt
taítottak me8, kongrcsszusi elklglalts:iga
rniatt képvisoltette m,agát ,dr. §crédi Jusz-
tinián blbrrrus_hercegprímás ír r Őerninenciá ja,
Máskor szem,élyesen jeleník meg kedves
cserkészei íinnepsé,{cin, aki,ket táborai.kban
is iel sztrkott keresni. A Palrnon}ralmi F'iiapát
úr is képviseltette niagát. mí,g a vátmegye,
a váírr§, a kiriilyi és a rerrdi. Föigtzgatósá-
gok vezetói szeméIyesen ielentek meg nagy-
sziimú má.s elókel(iséggcl együtt. És a bol-
dog cserkész;mamákról és apákríll se feied-
kczz"iink mcg. akik esyiitt örültek fiik tirö-
mének.

Az ünnepélyetr dr. P,app Antal országos
ehök úr üdvözöl,te í jubiláló csapatokat és
fellrötötte a cserkész szövetsés enr,lékszala:t-
ját a csapatzá.szlóra, e negyedszázadas nruit
stik dicsöségét hirdetö jelr,ények mellé.

Az'ünmepségen az tsztergomi csapaíok
kiildöttségilcs ie}entek lnec, mí§ a tötlbi
te§tYéíc§apat képviselö va§v trlvirnt litján
üdvözö}te a jubilálókat.

A nagy nap násik ünnep§ége a dr. Mattya*
sóv§zky kasszián emtéktáb}a le]eplezése vrilt.
kassziá,rr atyáról a mag}*ar cserkészek clótt
üem ke,il beszólni. Az ö nagy leikének trruu-
bizonysága ez az em,}ék, a:mií az egész or-
szágban szerteszót élő hlvci és cscrkészci
erneltek

Az cmléktáblát dr, Kemenes Illós tanker.
kir. íöigazsató lcplezte l€ §r,i}tlyiiríi cnl!úk-
beszéd klséretéberr. .Az ünrrepségek licícje-
zésc a cserkészcsarratok tisztelgíi tlíszrne-ncle
vtllt. amr:!!vel Fiirrarancsutrk úr ernldkónek
áldoztak,A jubilr:rrmrrn leJ>lcztók lc dr. líírl,ty,rsovszky Kassziárr crrltik.tábláj;i?
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Iíirándrrlás il rlíósgyííri szónllányálrn
Az 19]t7. óvi tillafiired,i rrr.,ári tábor alltirlrrral nl,rrj1,o1t

a diósg_viiri szónbilrl5,a mcgtekirrttlsóre is. ]\,íírr régtn izgatla
úgl,ís rr falltázirinliat, }rog.v lrogvan is bánr,*isszák tulajtlritt-
képlrcrr a, §zcne[ ? l{osszli, nrajrlneru v(lgrrélküli leilt.t.lttlún
jutottrrrrk le eg5, nr(llniik vczetésévtil vag}, lií) nl mó|yrt,.
a íülrl alá. ]'eli ós iires csillék ]ralacltak *| nlcllcttiinl<, mc}_vt,-
ket jór iireg giizgé1l mozgatol1, tlrótlilit(llctl.

.A lcjtakrtrr oltlalán hatalrnas csijvtlk vczctnck ftllíe|r!,
a szivatt_vúlt lr1,olnílcsíivci. }3rrkáig éríj sírrlraIr értitlli ltl
1 |gj{,akna vógóbe, mcly az egtlsz lrilnl,a lt,ríilcténclt rr leg-
rnélyelrb 1rorrtja, ltt gyiilik össztr a víz, trlr:l1,tlt h:rtlrlrrras
szival,Lyúlr n1,otrttrak fel a föl<l szírtére.

.A lr:jtakna vógóben megpiherrtültk, ,\z embcrck mcg-
lrajoltan járnak az alatlsotr1, rlúulk alal,t-, arnell,ekről állan-
<lólrn r:stipiig a viz. ,Jó szerencsót. !" ..,]rj.r:crrrtcsil j", ]rallat-
szik jnnerr-t)nnírn a féllromál),}rarr tis tni is }rasr-rnl,ikttplren
vírla.szoltttrk. A lejtakna vógéllőI indttlnak ki az iisszrls
t,ilró|i, lassít emeilietlrisstll ils pr:rl.ig azórl-. lro91, a rllegt,trktlll,
csilltík saját súlyrrlilrál fogvrr giirtliil.icncli ]t a lt,itakna
vógtibc, ahonnan a, gőzgí1l llítzzil ít:l valirlticllttl,it. Ila lretirtl
va]aki elt,étler]trtl, ilkliltr ttctrl litl'lctlc cgl,t,.lltll l e ttttit,. tttinl
a r,íz folyása rtrentón ntetrtli tis altkrlr }li:l|.osirlr clju1 rl lcjl-
akna vógélrc, abonrtan nrár lírt.ni a lltinr,a le.iirratát.

Ncrnsolcára írjrri rrrtlgirrrlttlrtnk az, lgt ilt lírrritr. ti szti}l-
termelőlreiy fe].ó. Itl"-ott, tnt:grtllrl;irtrl, rlticokat t:st,t,élnck ki
és megralrotI csilióktt. 8íirtlítcnek itz ctrt,lrt,rck. A ltvcgíi
nedves, párár,al tt:lítct,t, ós lncglliág.var:izhalatlrrtr, trclrriz.
érzés fekszik az etnlrer lelkórtl. I1.1.. st:hrll lrcnl hal}irtszilt
éueksz<'t, r,agy víg,kar:agás. itt rrrinrlcnlti l<ontorarr r,égzi ll
rnaga köteless{,g(d. í,Iclsszír lrarirltgrllíts lrl-árr ílrkeziink nreg
az egyik tárna végébe, ahol i,t szt,ntrt. bírrl1,1rsszirk. A t.árna
homlokában csákánrlyal vírg.iírk a szettct ósfclette kt!t-háryonl
paxit palrorutal roblrrrnt,járk az. alávág<rl,t rrltegct. A paxit

lénl,cg(lben tli llaltrittartalmú attyag, azon balt sok ka l J a ssíl blT
|rlt,t{rsír ós ígv a rrrbbantás kiizllen ntll z.tlzta. l.írlságosalr
ti§szc a §ztllre1., A kir<lbbantrrtl. szcnr:l csillékbe rakjált.
Igy halart, a triríl lassirn clíirc, lricll,ncli jrlrt"l.vítl- a lalzr,il<rrta-
Lt'tsok szahjítk neg. Solrszriz prt'tbal'úrásl. r,dgtlznck a frittl
l]elszirrén és vizsgáliált a l'írrri 1rli.al napvilírgra hozott
ríltcgcket. Amclrr<, liell{í lrastagságir sztinrótrlge{ lalrilnak.
arrafclé ttaitják a tárókat.

A tát:ók szátnát állanrlóan szaporitják, Az elsőnck
k.iilrítttt,t láró jobb és lrirlolrlalrin, újabb túrólr: rTyílnrrli. nrajd
rájuk trreríilcges irányban is bányásszák a szerrct, Amint
a tílrtik szltrrra ilverr hírl<'rzat.szerííen ann.vira szaprlrtlrlili"
hogy egyik rr ntásiktól nrár csal< lróhán1, móternyir<: van.
akkor a tírrók kijzt tnarirtlt §zcnct l<ezdilt kihánvászni.
trz nag,yon nelréz és veszer,lelmcs nrunka. A bán.va le6ltár,o-
labbi, hcll,étr l<eztlili cl a fcjtóst ós visszafclé 1rala<lnak rr

liijáral- ftlltt" A ki}iílnyászolt. szón hdyón tt,rtrttlszct.t§pl1 eg}"
iirtlg utaratl, l\ l,alajvíz, cső, lró, sl.b, hatírsár,ll kiscbb-nag1,6ll|1
csttszarnlásrrli írllatralr trlií a ktili}nbiizíi rótclgtrltbcn és a kibír-
tll,ásztttl. szún hcll,tln 1.ílniarlt ii,rcg clliinik. Néha :rzorrban
uz. is tttcgliirtítlil<,, lrogv cz lt s[i1l1lrlrlós a t:ilaj íclszínén is
ttl,t.ltttttkat. .hltgr,. ll1,en cstltben a lrítnva kírrttir,ítóst [izt{
trlittt|trzolittak" akikrrcli tölrljón siip\lerl{,selt írIltak tlii.

A títrti cliirt hn jl írsa kí}zhtln rtr.iiszcrttlilrtll pontosan
fclveszik a t.ítrri lrel.\.zcl,til, is bcrajzol.i:ik az tij t,rirti1_ a bírnl,a
tü,lttilr(llltl,,,lizen a l.órk(l;len rnirlrlen lráz. í:lli1.1:rórr1-. trriilárgr .

ítt, vasrit stlr. rajta viln (ls 1lcrlig azérl,, .lrogy 1l21r|i atól ki
ne lrányiissziik a szclrr,lt.. \Iagyis trrinr]r:n ház alatt pi'lItirt
hagynak, sfiL nz rtIak, vasírtak al:i(l1lít-nrólrl,e alirlt szrilts
sávbart érintetIclriil nrcgtnaracl a sztlnr(rteg.

.NIegmrll.altílk a lll'rrr1,,a lratár{rI terrrt(lszr:thctt is trs at

tórk(lpcn is, }izelitltr túl nerrr szalratl hajtani a 1árrjkal ,

NtegtekitttcLtiilr ntég a bányrr sztlllííztcl-íi liósztilrikú1
is, Il;,cn kiscbb llírnya csetében rrcm. kell stltrtnlilrilt ktrlntr-
lyabll gópi lrcrcnrltlzésre gonrlolni, ntert, a hirltlg ós rneleg
lcvcgő stiIl1tittak L:iiliinhst.91t: hajtja kereszt.i,ii a ltlvegíit a
t.árnákon. A ltírrtr,ítltól, töllb helycn l<itiirttrk * lórsziri lnagil-
saDb pöhtjtriran irltol rlcszkálrril ltataltrrils liiir:tííke{ ópitet,-
telr ós minl valanli nlrgl,nr(lrtltít liürtővcl, tcrnti:sztltt,s lrttza-
tott ltil.esítclrek. A lriss levcgől. a ktirtíík a lcjtakrra száján
}:rűzr.ák be és prisztóval tömítctt ajióli scgítsógévcl a levegiit
végigvczctik a,L e1ész bányírn és csak íg1, jrlt,lrat ki a kiir-
tőn. Ha a szel]őztetésnek cz a, rníldja rlenr lriclílgítő. trkkor:
a kürtii aljábrr épitet| túzhclycn íelnrelelgítilt a ltvcgiil ós
mesterséges lruzatot ]étesítcnck.

Ilzekután fc)ltcrülttink tjra a felszínrtl. Jó nagr.ot
szitrrlrantottunk etz egószstlges, t|riss ltlvcgíibííl t<s liitlg1.,t-
nesíttlt,l.iilt mcglrailotl. rlelrclrttnkat. nIcgk(isziinvc a szívtls
kala,rrzolírsL, elllitcsrlzturrlc veztlt(irtl<tiíl és clhagv t rrk a bárrya
terti}tltót. de móg rjrált mulva is tt_vottrol hagl,ot,l llt,nrriinli
az a kornor hangulat, allrtrl1, a 'bitnvtil,rltn, 

tac11 1\z czer yesz(,-
dcltltntrtcl lrlli nlrurkahelytln ltatalrrtriba ktlritr:t-t |.lclrriiltrket.

F'

,{í§RlA$!§ ^^ü

A lrr'rtt1,,a t,gl,ik akrllr!rl.iilr:ll a
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máúyás lrírály esízrnája
Irta: Gyrrla diák

Azt mindenki tudja, hogy kiráIya volt a magyarok - Tudja Kal<as uram; rnit mondott kegyelmedről
nak Mát},ás király. Híres volt igazságosságáról, vitézségé" ez a lapátfülű kamasz ?

!

í

i
I

kezdett hires-neves Bu<la városában, hogy megtudja, rnint embernek !

vélekedik a néP nagy győzelmeiről. Csatangolása- közben * Ó, hogy a hétfej{í veszedelem 1 . . ,1- mérgelőitött
bevetődött Kakas Péter májszter uram csizmadia üzletébe. a csizmadia. - Hol a lábszíj ? Tüstént kiverem a csuf

Ez a Kakas Péter majszter uram pedig nem volt más, letkedet l

mlnt az ő tulajdon csizmácsinálója, aÉi a ieqszebb kordo_ ; **t#]"* J -:* bömbölt az lnas, - BrÜhúhii,
váncsizmákat Ósirizelte, szurkolta ákkoriban-Szép_Magyar- nem
országcln. ,* Tyű: te gonosz, hát akkor tán a király hazudik ?

Vott pedig Kakas Péter uramnak abban az időben egy - Íorty'og<rtt a majszter,
rlj inasa. iVngfrint, vereshajú, roirgyósruha3ú kama§a voíi", ,: -* rgenis" " briihühübü, , ,

aÍ.i * la" csiÉ nélány hét el8tí keriiit s"aaá ";iá**i'Ürtorai 
-- }§6 már ezért elverlek t

faluból -márís arról volt neveaetes, hogy ő a legkomiszaPb, , _ ,dddigra kószen is volt a mÉrtélckel s Mátyás távozott
legvásottabb istenteremtése Pest-Budának. Úgv hí+t'ák a műhelyből.
ezÍ a szélle|bélelt fickót, hogy : Nrlculríi. Yatójábán Miklós l(akas uram bosszankodrrtt s nekiült az rlj csizmának.
volt a becsületes neve, de ő magát netezte el Nikulájnak, Az,inas pedig megvakarta a íejét és Úgy dünnyögött;

16l, tudományszeretetéről, no meg - vidámságáról is.
Egy alkalommal álruhába öltözött Mátyás s kószálni

amikor cgy§,aer kiirtel<lpáscrtr érte a királyi gyiimölcsös
csősze -s a rajtakapott
gézengúz a vallatáskor
Nikulájnak .mondotta
magát.

}Tát mondom, ez a
Ntkuláj egymaga ült
Kakas uram boltjában,
amikor az álruhás ki-
rály bekószöntött:

Adjon Isten,
.öcsém !

-Hát nem bánom,
ha ad az Isten valamit,
§zívesen íogadom. I(ü-
lönösképen pedig, ha jó
sok pénzt ad * felelte
Níkuláj.* Ejnye az ár-
gyétusát nevetett
Mátyás, - tán egye-
bet nem is kívánsz tőle,
te rossz csrrnt ?

*.Legalább is olyan
fene nagy orrot, mint
kendnek van, nem kí-
vánok.

-Mit?* Azt, hogy a kegyolmed csizmáitót ltldtalpa lesz az

H
i':i j

*r Ahán ? Hát a király volt az ?
Az bizony. . ,

-_ morgott'a majszter.

- Ő volt, aki, a félvi-
lágot megtáncoltatta.

a gyönyörűsóges csizma.
Nikuláj a vállára vette s
vitte íeI a válba nagy-
füttyszóval. Hanem aa
őrpalánk egyik mélye-
désében meglapult egy
ideig s rnesterkodett va-
lamit a csizmával.

Mikor Mályás fel_
húzta a csizmát, olyan

] B]-ill"tt;$b:árá ilgy
még az öreg szolgája is
azt mondta rá:

- Ez aztán pasz-
§zentos jószág l

No - kezdődött a
mulatság. Zene, tánc,

- Hej, te vörös béka, elhallgass, mert ha eló-
kerül a majsztered, úgy kiporoltatlak vele, hogy meg-
kéküIsz,

- No azt szeretrlém látni t * kacagott a nag}íülű
imposltor. * Meg is adnám az árát kegyelmodnek, hogy
tótágast ál)na az a gyönyörűséges nagy orra,

Nevetett is, bosszankodott is a király a nyelves csiriz-
vitóz mondásain s éppen belépett Kakas majszter uram.
Persze tüstént megismerte a királyt s hajlongott nagy
alázatosan :

..- Jaj de nagy tisztessóg fölsóges kífályom, hogy meg-
látogatott.* No, az inasa nem nagyon tisetelt msg * kacagott
Mátyás.

__ Mit ? ,_ fortyant föl Kaka§ uram. ._ Csak nem
csufolódott még Fölségeddel is ? Mingyáít agyonvágom.

Az inas meg§zeppent, Mátyás pedig jóízűen kacagott.
Gondolta magában : ,,§{egállj csak csufszájű gézenguz,
majd megtréfdila-k én l" Lz.zal szépen elkezu.te :

- Elsőbben is egy szép csizma kellene a ma esti udvari
mulatságra. Készen lenne-e ?

-- Hogyne FöIség, tüstént nekiü,lök; Azzal leültette
a kirátyt s méregetni kezdte_a lábát. Mátyás pcdig kunco_
gott. eg.y darabig s azí.án rákezdte:

vigalom. Még Mátyás is táncraper<lült. Éppen a stiriai
heicegnővel ropta, mikor egy§zer csak azt mondta: ,

- 
§a32g2. . .

Mi az fölsÉg ? .* ijedezett a hercegnő.
* §grrlgli, semmi, . . * hunyorgott Mátyás, aki

szégyelte abbahagyni a táncot, pedig átkozottul szúrta
a talpát valami §zög. Eddig nem érezte. Ugy látszik, tlgy
volt az beverve, hogy csak a tánc alatt fúródott egyre
mélyebben a király talpába. Forgott, izzadt, nyi'gött a
király, de még mérgében is elkacagta magát a vásott
tréfán.

- Hiába l - gottdolta magában -- megmondta a
lókőtő, hogy megtáncoltat a maga módja szerint. Bevál-
totta a szavát t Ó, a gonosz csont t

Másnap lement a majszterhez. Addigra híre futott a
városban, hogy sántikálva táncol a király.

--: .Iaj, nekem ! *. rimánkodott a majszter. -- Agyon-
verem azt a gazembert t

§ose bántsa - nevetett Mátyás. * Híszen megtani-
tott valamire a bevert szöggel. Tegnap azt mondtam róla,
hogy ócsfuolta a keg,yelmed csizmáit. Hát ez nem volt
igai t És ez a zsivány megtanított a tréfájával arra, lrogy
móg a kirúly sent hazudhttt bűttleíIenüL

És a kiráIy ,}iezetíogott a lapátfülű Nikulájjal,

]\*,,,,-.
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l3a_irrolr ltóln
A |üróktlrr.vtestíi, sá;l1ratlLareír lrerctlgct lrózte urindctr

§zem a lettltrrbctr. li:iztriér }rerccg szernbertézett hiveivel,
§Or}á. megplllalrtotta a, jti leugyel urakat, majd hirtelen
ököllrc rárrdtrlt a keze. rárrcokba torzult az arca s clkese-
reclet.t. lrarrgon kiáltol-ta a terenl csendességébe :

,** Lcngyeországí,rt pedig százszor ís rrreg kcll hal_
nurrk t Értitek, trrak ? Százszor is ! A lázadókra pcdig ka,ró
vár l Mit ér az (:]et ]ruza rrélltül ?

Az utcrlsó §zayakal nr/rr szintc ölrliirltilctlcnii} üvijllötte.
Sárga arca piros lett, az erek kidagarttak lrortrlol<írtr, hirtelelr
a szivélrcz kapott s alé]tatr rogyott vissz:l nyersszíníi tiiigy-
laszéliéhe. Az rtrirk lelugráltak s a lrcrccghez rtlharrtak,
Nagy volI a riadalotrr a vadászltázban, Többcn r,ízért
kiabál|al<. tle a, nagl,zajongásban rrerrr lelrelett hallaui
egyetlen órthctő szót senl.

Or\rosrir stnki sct,ti gotrtlolt. }:Ioirttan is t,t,irltéllt:k olvost
az rrrclij rrrólr,én. trhol az ctrtbcri kóz rr},,otrrát csalr a deszkír*
ból, gtlrcrrtláltbllI éllítctt, egl,sz.r.rű r,adliszlrliz mutalta. A
Pilica viilg_vúbetr nagr-t,ti szeretett vatlíisztri a lrerceg, Ezck
a vadírsarrtolt ltlcs-szcf iilrliin. i,g}rrrt,árig }tírestllt vrllLak. },lúszt
vett bcnnük az egtlsz utlvar, az. tgész letrg_vel rrt,ruessi,g,
nrelsszi. {ijldck hcrctgci. a lrllrzór,iali. litvátrrrk, 1rorrrcráltlk
1ríibércs liejetle}rlrti is st,rt,gestő1.

A lrc.rceg csair rrag.r-sr.rkára lit:ztlctL rnagálr<lz térni.
Áz urak arüa felrag\,()§ott s a rrriizó,viak fcjtrclclnre iirrjln(lberr
<,l is liiá|trrttu tttit5iil:

- - lÍ:l rr h(.l,ce: | ,I:.l,i ,.rr l(iizlrtil l

;\z rtrirk rákit'rlt,lt tiik az t':ljtrtrl, rlc olyarr hatrgtr§:tlt,
lrtlg,i, ettiíl a kiiiltástt_li vi,gtiép rnagiilloz jit:iir_:t,t ti,rnie
a ltr:rt"cgIttli, I)ísztsttt llirltzctt. szőtltls ruhaujjriLra. tiiriilt.c
izza,<lL ]rorrrltll;rrt. azutriiIt ígt szólt :

*,- li(jsziinijIli.. i,,,§zóltiiln jó uritk, ", l\Icgbot:sírs_
sa,trlk... eiftrgrltt az irrtirrlat . ., 1,1clgl.rrtt l A porncrltrriai
,fojctlele:rittclt allzittl. a kij,itl} fiiidcl" atlolt, kir,áltságokat,
és rarrgot., . Rclkulriitll,k tckirttelt,r: ., "

§Itlst úira i]ir{J,\ullili ]it,ztltlt l a hcre tg arca" ..láttusz.
az <ireg vadirsztrrcster. lrki trti'ir sok clrly,iitt vililzi ijllijzttt,tcl

*zciiitl,, a .irurccg
ri}vitinailrágos, já-
tékos g3,r:t,tliliorá-
b:rtl is apja, hc-
lyett ap ja voll.
KázrnórIrak, szó-
lásra,jelentli*zet,t
felenrelt kar.jával.
A lrerccg intett,
hogy beszélltct.

l{crccg !

Ila sza}"lad ősz
szakállanr s lrajtr-
§zonr kiizölL, tle
szívctrr 1tlgmél5,é-
ről kirrrorrtlirrrotll,
antit gonrlolok,
hacld szól.ii.ll< l

íill,i"iij'fi:iii: OW
--- T:l ivastl be ,

urant, újt,a a po-
mtlrártiaia|t hirrrii-
két -. nlont.lt:r ar, i)rt,g .lilnttsz.

:\ tal,iszrryás, ,lrlvllnjírrti ]rírvivü mcgl$pt]t,y0 lírt tri *z,uralt villogti t-ekintr,tilt s i,t lttlttltlg lleLcg arcrit. Irélérrtieri
nózct,í litirii] a terettt}.reil, rrr:rj11 rlerókbagőrrtyetlve rrrarirrlt
a }rercilg tr}ötL.

Júnrrsz. tncsl.tr ío11,1itttrr :

--- A 1lonicriitliiri. l'cjr_,dclctrr visszartiirsiltltt:t kc.g,r,ts
meghívítst;tltll, ii v:ttlírszllLra í:s tlrcgfcrr5,,tlget, hog},}ratltlal
tánrarl reírnk . . . ígaz-c hírniik ?

Á bírnók ftll scrlr rnell ltlliitll-crri, tsak lóbált,a fcjól a
íőltl nleg rlert,klt köz.ött.

*- l\,1t"gtag*rlla ar. rr<Iólizttést is . , , lgaz-rl iiirnök'J
}jzckrtl l sza,v:tkra rré}t/rny lrcvcstblr vtlrű 1eng3:c1

lclugro|t- ltcl;lílról, cle tll,fojtrrLl,ítk, jndlrlat-rllirll. 
" " " illetlcnsdg

lett volrla liírznreir jclenlótébcn tnitrdrllr rliiltös liifakadás.
** t]r.trrrrl }n{-.í{ ,l lrűi.Icn és vakrncr(i fe jedclemnek.

liázmór llerceg licszélt t,ovlr},rb feltrrltarrgiln .látttttiz, -*-
lrogy nclri iilií, arlrit tctt ! Álrrok híitJcnség t,z, arttit a lcngycl
ncnr tiirhet. t] ! I}arancsolod trteg ntlki }rűlii:r,cs urakórrt,
hogy tiiholdra Iiraktlryban legyen. Íjlő szavávirl atlja elő
kívánságait" Szavadtlal biztosítstl a {ejctlelntet, }rogy tretlt
lesz bárrt-ótlása seln ide-, seirr odarltjíllran. I,I* pedig irjholdra
meg nem jiinne a porrterán, a rrrcgáratlt 1ratalroii vissza-
lrírzódása után nri rncg5liirrk látogatóba őIvlzzá. t].e . . , éles
karddal ós szablyával . , . I]bből majtl órteni log l

A lrerceg Inerőn nézctt az ulakra, kutat|a tttlrirrtetű,ket"
Most újra éljcnezrri kczdték a jó urak Kirznrért. §bbő}
megturlhatta a herccg, lrogy minrlantryian cgyiitt gondol-
,koznak az öreg Járrtrsszal.

.* Hírniilt t *- nrondtzr Kázrnér. --- Atld át ttratlnak
Jánusd-rneiter szaviril, rnint a lrirá}y iizcrrcl*t,. " .

A lrírrrök kihajlongott a tererrrből, tr hcllreg pcdi§
zenét kért. llijvicl idő mulva az rrrak tlnektitiit ztlrrgelt a
vadászház. Arró] rlaloltak, ilog.y l,cngl-elország órlcsanl,juh
rrrintlartrryirrkrra_k . . 

*

Iiáenrúr lrerceg trctrr cg.l,cdiil t.alálta. ot.tlrotr ősz ap.|ái.
A diszcsen laragott fabtrrkolatir tcrettrbclt tcrrnttcs. íia.tai.
de szakállrrs férfí :illott a liir/rly elíítt, tki itlgyvcrtltket
telerakott aszta] lrtclletl. ii]t. r\ f{rl'i liiilscjt: irlr:gctr volt
Kázurér elijlt. ],[osszú, f1,1lttt: haja varkó.c:stlllbarr liigolt
a nrellóre, pirncólitrge öltlijstlrt <lrrnrbolorl.tltt. rrrtllén. olrlalátr
kard l<igott. l(ázrnér cs:lk futó piltantírsL l.rltctl l:ii.

** r\párrrat, a királ5,i iitlvóz]ötn l -,- monrlta.
.Azut.án az irl,egcrr fúríiltoz fttrrlull, :

--. Iirizmór vagl,tll<, a |rirál5. 1ia, lra rt*ttl istrltrrréi,

lffi*ll'' , Si
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jodtllga van a cserkésznek,

A szabadban vígan élhec.

Nem fél esőtől és sártól.

Ha elfárad ott a sátor.

- ," ]Jilu u ní.r,et)l vlilaszrrlta lr szakállas lót,íi. ..- Magyar
lrerccg vagytlk" Vazul íia- !

Á két herceg lrrrsszan és rntllycn nénet L tlgyn)á§ra.
tlosszrl tiinődés ulán Kírzntór szr'llalt tucg :

*- Menekiillól. herceg ?
tséla bátran és őszintén felelt:
--- Igcn. Hazánrlról kclltltt nreItektilniim. Ott rrrost

itlegen az úr. A király rrenr .,{rpárlvór . . . PétcrnQk lrívják
a királl t.

Kázmér tovább gondolkotlott. Néhány perc nrulva
színtc szótagolva kezdett beszélni, ittkítbb csak lnaganlagá-
hoz.

.-- Évekkel ezelrjtt Csehországban hallottanr rrreuckiilt
magyar hcrr:egekről, . . Ázrrk }rárntan voltak. . . tos[vórek.,,

l}éla szeme tiizet ftlgrrtt ezekre a szavakra. Hát már
hal}ott telőle és tcsl-vórei stlrsáról a hercr:g ? Akkor bizto-
san jó lrelyen jár itt, . ,

,-- Ugl, van" lrelcegttrr ! il(:g Islvírn király úr óletóbctt
merrekültiink el rrrintllrármalr nragyar hazánkból . . . Ápánk,
Yazul az egyetlen jogos örökiisc lc[t volna a rnagyar trón*
nak, de Isl"ván itr . . . másként határ,rrzrrtt . , . Irorró ólnrot
óntetett apárrr ítilébc, hogy ne hallja többé a siránkozást
és jajgatást a sok irlegerr jiivevény ellen. . . Nekürrk lnene-
kül.nünk kel}ett,. . . I.egelőbb Cselrorszárgba rn,entünk, ekkor
hallhattál rólunk, hert:tlg . . . I)c ez nrár régcn vrll[: . . "

Most is }ta.ztdról jiivök, sikerttdett lrarc utárr, pcdig . " "

szeretern 0 harcal.,,
-- Szeretetl a lrarcot ? --- csaprltt rti liázmór.

- A lrartl az" élrrtern !

-- És hol varrnak t.estvéreid ?
-- Nenr turlr.lIrr. N},llván (_)roszországball . . . I)tr lc}tcL,

hogy itt, valahol a kiizelünkl"ltln. . . [tógen lrószülüttk már
nri Lengyelország}ra. . . t]taink elváltak, anrikor ón visszir-
tértem hazánlba. . . Ennek másfél óve, azóta nern hallot-
tanr íelőltik selnntit . , .

Ekkclr fclállt az ősz király és Bóláltoz lépett.
_- Marrrtlj itt. herceg, udvaromban. Itt megvárhatod

az idő fortlulását.. . . jóra is. ros§zla is. . . I{a pedig szerelcd
a harcot s az az óleted : itt .!ól élhetsz. Válogatlratsz az ellen-
félberr böségesen. . . Litván, porosz, nrazóvi, porrrerán. . .

mind-mind jó falat. I_.)gyszer az egyik, máskclr a másik láza-
dozi,k elltnünk . . . Hej t Csak én trrégtrgyszer fíata] lehetnék !
S rrc lenntl beteges a lrerceg. . .

Bé]a most látta, át a helyzetct. Itt ő könnycrr haszntl-
sitlratja rlla,gítt. és it| ttregbclt:siilik a jó harcost.

-*- Szittlsen nrara<lok és harcolni fogok,--- mondta.

őt az éhség,

a segítség:

Az éhséget, szomjat oltó,

Jó Enriló kávépótló !

--- }lag.var karrltl:rl ós magyar szivvel ... Utly irzem, Lctt-
11gcktrszágltutt is ltu:ú!úí,rl. harcol a nlaglJar . . .

Szótlan 1rercek kiivetkeztek l3óla berctlg szavaira. A ki
rál_r, is, a |'ia is órtlztt. hog.y ltéla szavai mögött valami
ismcretlerr rnély titok lappattg, antil talán vi.lágosan csak
ér,századok mulva értlrelt neg az enrbcr. . .

Azutítn elmrlndla Káznrér a királynak a ponrerán íejt-
rielcrn gíigös üzenelót... 

*

A pomerárr ,,bölény" eljött az újhr-rlddal Krakow}ra.
Éló szóval is mcgismételte követeléseit. Két csatlósával
állott a kiíaly clőtt.

*-* Nem fizctek többé adót a longyel királynak l Az én
rrépein lnozzáltt hű l A hűség jele az ad,ó, nekenr jár tebát
az, senki rnásnak !

l(áznrér herceg, apja hclyett okos szóval próbálta tlizo-
nyítani a p<lmerán íejcdelem előtt, hogy a nép minden jel
szerint csak a királyhoz hű. . - hogy a fejedelem érdekében
solrasctn fogna fegyvert egyctlen ponrcrániai se a lengyel
királlyal szcrnben . . . De a llüszke fejedolem könnyen
ráfizethet 8őgjére !

A pomerán <lührc gerjcdt.
*-, .]ól van l "* iivöltötte. *- I)iiní.se el úgyünket cayes,

sztilas lrarc l Állít§atok ki valakiL kóziiletek. Én szenrélyesen
vivok ! t-la legy(íz, elál]ok a követelésemtől és örökre b,lte-
tekre lrízorrl néJrertret . . .

l}éla herceg is részt vctt a íényes gyűlésben ós az utolsó
szavirlira villá,rnot érzett agl,ában. l.'elállott"

" É)n ltítiUOlt ellen.etl, taieclelem !
Mitrrlenlri ől. nóztc. Csak az elfojtott lélegzet neszelt a

tererrrlretl. A p<lnrcrán bölény nrosrrlyogva nézett rá.
---' }ilfogadlak, vitéz !
Délutárr törtónt a párviadal. l,ovon últek s szálfával

vívtak. I}éla szálasallb voll és fúrgébb. A pomerán úgy ült
a lovon, rnintha hozzánőtt volna. Csapásai rettenetesek
vcrltak. I_.)gy-egy r:osszrrl irányzott ütés §zint,e gödröt vájt
porondban. I{áronlszor csaptak egl,másra, de a harmadik
rolramlran Béla nagyot taszított a íejedelnren § a pomerán
bölény lisztes zsák mó<ljára hullott a földre, lova fejébe
rúgott §. . . nonl§olrára bideg lett a teste.

tséla boldogan járult a kilál1, erlé. Az ősz király nagy
darab földdcl jutalnrazta a uragyar lrerccget s a Jrornerániak
ér,i artóját is neki adta. De rnég csak, akkor volt rneglepetve
I}óla, anrilior Kázmór nővére, Hikéza lterce6rrő kezét is
felajánlotta neki a liirály,

I\,Ií,ndszenti Szuobod.a Béla

MegaóLío*tak a Magyar Cserlcész §göpeíség te1efón.se,ómo"i!
A Cserkósz Szövetsí:g telcfónállonrásának jelenlcgi 11{i-7ti3 kapcsolási száma az új távbeszélő név_
sor megjelenósóvel egyidejűleg 1t6-725 kapcsolási szátnra, a jelcnlegi 118-764 kapcsolási száma
pedig 116-726 kapcsolási szám,ra változik.
Yáltozatlan marad továbbra is l11-233 és a lI1-23,L kapcsolási szám.
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§zódairól, atyafiairírl megfeledkczctt az
o1ló, sőt a körömkcfóvel is haragban
van a krjrórrr tulajdeinosa, aminek kri.
vetke.ztétrbn "t(itiit éjszaka honol it
körömhirz alatt"

Egyetlcrr nreiLő]irjrtilllrétr_r, az ilyen
körmiikre az, hogy söt.élbcn lcgalábtt
nctrr látszan:rk,

Irogvájás történik cgyeseknél villá-
val, másrrknál, a jollb kéz tnulató,
estltlt:g kisttjjával, a íent említett meg-
nijveszteLt liörnri!k segítségével. S2(|g.
olló, tű, kós és cgyólr vágó-, szúró-
eszköz sem r:itkaság egy-egy tragyrenré-
n_vii ifjú kr:zóben. },t(lg szerencse, irog1,

Csárrtcsligásr;r cg5,rlrliii csali az a.

liáziírllat virrr ft|jtlgosíLv:r. arrrcl.r,rtek
ltu rká iátil,t, attlt.\,irit raj tltrgsz..

titkezós rrtárr ptxlig ne hintázz a
szóken, mert rr szalt(r ttlligyotnorr:ll
nenr cgészséges. Különben is a levegŐ-
ben megtett l<üralakú utadra- a tcd-
tett aszialt is rrragaddal vihcted, ami
ellen a szülől< rrrintikót rószrő} lcpin.-
lttlosatt entelhetrrek kigfogást.

A, zsebkeltdiíriíl jut eszetnbe, lrog,v
nem valanri előrryös, ha zsrlbkerrdő-
lriárn_v* nriatt, kabátotl rijiára teltirrtve
állapítják rrreg róla<l az enrberek. hogy
o,|tinges" alak vagy" Legyen a zseb-
kerrdőtl luinél nagytrbb és váltstl gyak-
ran, nt:hog! rád olvassák a kövct-
kező viccet.

tr'igura i'crti ., §jnyr:l triali, dc szóp
szúrkc zstlbkendőrl van.

.Pipere Pri1 : 'févcdsz, l118ít ez fehór.
Külörrben is csuriálkozorrr, bogy csale
mrrst veszerl észre, lriszen már három
hónapja ha,sztrálom.

Az <rrr kőzludotnású" }togy á §zaglá§
szervc, míg a mutatóujjat kr}zeli, vagy"
|ávcrli tárgyakra szolrtrtk irányitani.

l

#u4

lovassági karrl ninr:s a ltázban, kiilijn_
ben irz is a ftrgak közé vándorolna a
túlleszitctt étkezósek után.

}l:l cz t(,nyleg c]őfortlul n*Ia<l. lógy
szíves lragyrl abba rögtiin az olvasást,
mielőtt, bezírrna, vágtass eg1, gyógyszer*
tárba, vagy íúsztriizlctbe ós ví:gy
egy csornag fogvájilt, hiszcn mind_
össze rr(l}rány liltór az, eeésa. f)e ntl
csak vitsárt>lj, }ranern haszn{tltl is t
terentburájírt ncki l

;\ leves siürtsölóst, íirjáta. tlsárrr-
csogás sílr.

}Ja írrrró a lcyes, vá,rd rrteg" rnig
kihűl l Ne pr<iblrltl fuvással tltt1.|tileni
a,hőtnórséklctél., urr:rt a szorrrlrtlniil(í
Gttidr1 bát,:si netn ilzétl v(ltt* ftl sz.ép
{ehór vász<lnruhájtit, lrogy az általad
ráperrnctczelt 1lurarlicsotnlevcsnek az-
tán íelette örvenrljcn, lla már licllőlcg
kilrűll, ne igytlkezz azt általános íigye*
letn k(izepette trragadba szivattyúzni.
rrrert világszerte az az etrrborisóg vól,tl-
nrénye, hogy az álta.lad ily mórton
keltctt zajnál XXXVI. Rácz Laci
cigányzenekarárrale játéka valarnivel
ltellcrr'cscbb,

ta,nat

A kettőnek azonban egymóshw r;cnlmí
köze.

Nehogy azorrbarr nvElrraíi" L;c is
uárom soraimat,

Csak azért ironr nrindezt, hogy alkal-
urat adjak nékcd arra az ürrtrepélyes
jelenetre, hogJ* tükör előtt ruegvere-
gtltvr: szirles váIatl, ftilónyesen jelcnt-
ircsd ki: ,,Szetencsére ezek rám nem
vtlnatkozrrirk. elltlnbcn a kukac kar-
csira annál inl<ább"' 

_-.ltlris

fi X0r0mr&Oásr0l 0s egy0b rossl §uoln§ról, amlr0l §ürüO§en,§íoí| lel
Hohó écles komám, drágapajtikám,

csak ne lapozz tovább, azza| a megjegy-
zéssel, t,ogy ,,aggan kérem, ez r(tm
nenl uonalkozik, mí utt.gyok én, ysóIg(ls-
ggerek ? Ha a körm(id nem is rágocl,
taláIl a ielsorollak k<izött rrógis akad
egy-liét rrlssz szoltásotl, atnit négy íal
között te is bcismersz.

I{eztlj§k tchát a l;örömrágáss:rl.
,,Gottdolliocltlm.., telút kijrnúl rti-

galc" -- vódekezet,t, egy kis komárn,
akintl< felllívtarrr a figyr:lmót arra,
hogy az ollót régen íeltalálták. Hii
a rózkakasát ! de mól.ven lclretnek ott
a gondolatok elásva, ahol azo]iat csak
a fogak, segítségér,el lehet elörúgni.

I{ülüúen is a körün nem túpltiló.
A paprikáról a lrires Nobeldíjas mngyar
tudós megállapitotta, lrogy vit.aruin-
dús, a ]rörömről ezL ezideig a legszor-
gosablr laborat(lt,iumi kutatás mellctt
scm sikerült .felfotltzni.

Hq óhesuugg, kérj cgy darab lcengereí.

A csipkés köriim kitliinbcn scm divat
és nem is fórfias.

Állaporljunlr meg telrát a}lban, hogy
a kéznek §emmi kcresni valója rrinc*
a szájbarr.

De maradjunk ruég og.1, kicsit a
körömnél.

í cm-es hosszú. kőrijm is lélezík. Van,
aki clsak uj ján tnt]grtör,ttszt,ett és ki-
lrcg_l,ezctt kiirömmc[ tudja írásbcli doÍ-
gazatát rtregÍrni Ís mikor a lD,agyar
tanár írrtól átjaví{.ás utátr visszakal,rja,
nclrr érti, htlgy kűlalalira miért kapott
"l*e st és azt a privát, megjegyzóst,
lrogy ; ,,Macskalraparirs ^z 

íráscrd,
fiam t"

Súlyosbitja a helyztltet, }ra ncnlcsak
;t llis rrjjról, ltattcttt tz (is§zt,s sz<lttt-

ó0
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kávét, teát, Maltin.kakaót,
gyümölcsízeket, tésztaár{lt qtb.

iól és jutányos árakon

Nerncsak eléskdllúök mügén
Tanydznak a: egcrtk,
Kínn: a rélcn, a mcőn is
Talűsz, pailds, dryL
Muki koma maukoríibatl
Fogolt egg kis dadkúl
S á keduenc l,rs catrtchdl
Készített eau ko]ilkdL
És ha kirődutni DvTlllen,
Mindig uis;i mca,:nrl;

Iluncm eggik ngdti éjiel
Az eső úgg zuhogolt,
Hnnu czciitti kicsí eoérHogg ezerÁ!]i kicsí egér
szőinuhaltíltit lelte ott.
Iga iárt Muki egere,is,Igg iárt Muki
Á kedues kis túncagó

zép kalilktíbólS így lctl a szép
IIaItíIos egér|ogó.

kávébehozatali
Hadd. tdrsalogion a kis rab
Á solt szabad komdval. Magyarország legnagyobb

MElNL GYuLA
f.-t.
kévészaküzlete

fióküzleteib6l
szerezheti be

Yége r
tanévnek !
Most úira
átolveg;ok
kedver
rr|ol3unk
mlndcn
rorát.

Én mór
tudom mlt
crlnálok a
nyáron t
§átrat vertk
r úgy ólem
YÍt
ólctem l..,

búc§a x űht Tabétkéím,
hozztilok es minda agúitd d. mondta:

Pgöutd ldőre
a Magyu Kisaerkuz. Itz hónapan keresáül minden két háben megérkezelt

§rrdm [h! dúí szcpet, uiddmat, lanulsdgasat hozni .. . Oluass paitds ds szercss, meú én is szerettek
Téaed, !lagcul 

IIoc a art s-t rra duilunk. ni&gge alig ylrjuk a_szeplemberí. uiszontkittist. Hosszú.a ngtir_és regt4t-
ítítok. sok m6*rix düÉ ffiinelet ggüit maiit a sajmolokra a Maggar Kiscserkész a ngcir |olgamtin is. Jó aolna., ha.
Ttii auuilrlr.áú ;ú tff g d*ttldéié.tbk. Iliszen a uakúcióban sok minden törlénik aelünk... K ir dndulunk,
íani"alunL ,tcltrr:tl,t, ny aralunk! Sokat netsetünk és sokat dalolunkl Ktwinom nektek, hagg ióI
töltsétek eI a ngcu'

A n!t: l3 ,:törds dg id,gie._ De.ne |e_Iedke,zzelek meg.mag.atokról es kötelesség.eitekröl G nagg szabad-
sdobun equcttci pqerur l ! A*drhol itii,tok, míndenütl lrissa ruitalok mindenki, hogg cserkészeknek készűI:tt;k.
| "Él1stn'rrfl* , G. ihüilól í§ és qz összeiöueteleklól ís, No defuit nemuak akkor aaggtok kiscser/ciseek, amíkar

iskoldban-nagg t *rrtrrú-rr mggtok l Egész igdron dt aiselkedjetek úgg, míntha iskol-dtokban uagg otthonotokban
üolndtok. Csú cr lú1an ilőedlib

Isten l-.iá,o í**rirr ! A suptemberi uíszontldkisig szeretettel öIeI míndngdjatokat
Bóla bátyátok

ó1
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'fábori paplrkosár, vagy hulla<lékkosár kiinnyen elkészülhet úgy, hogy
vastasabb fatörzsböl lefűrészelt íaszeleL szélóbc 8*1ü lrrkat frlrurrk s ebbe
vast.agabb gallyakat erősítünk. Az így k{rletk ezet,t váz körül végezzük vesszóvel
a fonást. l3eícjezésül a legíelső sorokat zsinrlggel vagy dróttal lekötözhetjük.

a) A várcrsnak forgalrnasabb belsó tc-
rülctérr 16 éven aluli gycrmtk ntnr kcrék-
páruzhat.

b) Á kerékpiirosnak a személyazrrrro,s-
ság igirzolásáia alkalmas, archópcl ok-
mánnyal kell ellntva lennie.

c) A kerékpározást tanulni, gyakrlrolrri
csak a vírosok t(s nagyobb közsi,gck külső
tcrületén szabad.

d) A kerókpárosoknak csak egymás utáo
és az írttcstnck a mcnctirány szerinti bal-
oldalán szabad haladniok.

e} Á kerékpáros lakott terülcten órán.
ként lc5ícljeb6 ZO km scbességgcl halad-
hat (móg ákkor is, ha az úttq,d szabad).

f) Várrrsban ús községbcn kerókpárral
csak lópósbcrr haladó jármüvet szaba<l
elózni.

g) I(eróltpirral úthercsztezésenáthaladni
s egyik uféából "a másikba bekanyarodni
legfeljebb csak a. lépésnek megfelelő (dc
6 hm-cs ílránkénti' §ebessígní,l ncm na-
gyobb) scbességgel lzabad. Áz cmlített hc-
iyekcn nagvcr66 scbességgcl csak akkrrr
szaba<l, illctölcg kcll bekanyarodni, vagy
áthalatlni. ha arra a renr]órbatósági köze6
megfclelő jelzéssc1 uiasitást ad.

h) Tilor a ktrékpárotnah más k§zleke-
dési eszközzel versenyt futnin embcrektt,
állatokat és járműveket körülkeringcni,
járóműhöz kapaszkodni és általában olyas-
valamit elkövctni, ami a rzcmély_ és va-
gyonbiztonságot, a közlelrcdés zavarialan-
ságát vcszélyczteti, vagy állatolr mtgria*z*
tására alkalmas.

i) Ha a íorgalom biztonsága § a §z€-
mély- és vagyonbiztonság mcgkivánja, to-
vábbá zárt soíokban menetclő katonai.
vagy egyéb alakulatokkal, kőrmenettel,
temctóssel, rentlórlratósági. csendőrségi,
tűzoltó- ós merrtőkocsikkal való találko-
zás esetén azok clvonulásáig a kerékpáros
köteles a kerékpárról leszállni ós azt kézen
vezetni. Ugyanez a kötelecsége akkor ic,
ha makranioskodó lófogattal, vagy olyan
állatokkal találkozik, amelyek félnek a kc-
rékpártól. i

j) Közúton kerékpárosmutatványnak (pl.
a kormány elengc<lóse otb.) nincs helye.

k) Tilos ebeket a kcrékpárhoz pórázra
kötve. futtatni.

l) Tilos kerékpárral jármüvet vontatni.

m} A kerékpáro§ * a, c célra Lépzítctt
lréíülóscs keiékpár (tandcm) kivételével -kerékpárján váro,rok és községck belrő
tcületén utast cgyáItalán ncm, cgyéb hc-
lyen pedig íelnőtt egyént nem rzállíthaí

n) A kerékpáron csa} olyan csomagot
szabad vinni, mcly a forgalom rendjét uem
zavatja, a közlekcdés biztonságát nem ve-
szélyczteti és amcly a kerékpárost nem
akatJá|yozza abban, hogy mindkét kezét
szabadon használhassa.

i o) Ha a hatósági közeg a járómúvek ré-
szérc tilos jelzést ad. a kerékpáros köte-
les kcrékpárjáról lcszállni és a szabad út
jelzóséig kerékpárja mellctt állni.

p) A kerékpárt a gyalogjárón tólni - a
házakból való kijövetel és az oda való
bcmenetel esetót kivéve * nem szabad.

r) Alrol járda nincs, a kerókpárosnak a
gyalogosok zayartalan közlekedésére is
figyelemmel kell lcnnie_

s) Legaiább 15 kerókpáros egységes ve-
zetés alatt álló zárt csoportja az Úttestnek
a haladás irálrya szcrinti lialoldalán egy-
más mellett kettós sorban is haladhai, ha
ezze| sem a szembejövő, §em az e|őző
járómúvek forgalmát nem akádályozza.

t) A kerékpáro§nak a lrerékpár igazol6-
lapját magával kell vinnie r a közbizton-
sági közegnch - íelhlvására - mind ezt,
mind a szeriélyazonosoág igazolására al-
talmas igazolványú ícl kell mutatnia.

u) Kerókpárt közterületcn órizetlenül
hagyni csak akkor szabad, ha a kerék-
páros megfelettien (pl lakattal lezárt drót-
kötéllcl) gondo§kodótt afíól, hogy a k€-
rékpárt már ne használhassa.

:lt

Ha nem is maholnap, de egy-két esz-
tendón bclül a kerékpár éppen olyan
közszükségleti közlekedési eszköz lesz,
mint amilyen az Hollandiában, Dániá-
ban, Svédországban.

Ha más járóművek nem is tartják be
a résziikre e}óírt közlekedési szabályo-
kat s alsóbbrendü közlekcdési eszkőz-
nek tartják a kerékpárt: mi, rerékpáro-
sok tartsuk be a reánk vonatkozókat,
hiszen a jövónek, a nepi Magyaror-
szágnak mégis csak ez lesz a legfonto-
sabb közlekedési eszközt.

Res.

Rendszámokat
kapnak

a kerékpárok !

Október t-től kezdődöen csak olyan
ktrékpárok tarthatók forgalornban, ame-
lyekei a rendőrség, illctőleg a kerék-
pár nyilvántartóhivatal rerrdszárntáb-
lával lát el,

Milyen lesz a kcrékpárok rendszárn-
táblája? A beliigyminisztcr rendelcte a
következóket mondja:,,téglalap alakú
és mind a né6y sarkán 20 mm sugarú
körrel kerekített. Magassága 126 mnr,
szélessége 104 mm. Felső sorbarl há-
rom aratl szám, alsó §orban három la-
tin nyomtatott nagy}etű van, A
rendszámtábla fekete alápszínü, a betűk
és a számok fehér saínúek."

A belügyminiszteri rendelet íölso-
rolja azokat a különle6es szabályokat
is, amelyek a kerékpárosok közlekedé-
sére vonatkoznak. Lássuk c§ak a fon-
tosabbakat:

a nto,ru"" Cserkószszövetséa }livlrtalo§ Lapja. Elóüzetért ára egy évrt 2 peugö 8l} íillér, amöly (;8|ygzctTo hüldeurtó bE, Iigyes azám ára 2a íürér.
"csáút<§irruk31.4?E.SzerkciztriségóskiadóIrlvatal: Budapest, V, Nagy-§ándor utca 6. Grerkészház. Szerkesztérért és kladárért íelel6r: Koroh Béla dr.

Klaüa a Magyar CscrLérzrzövetség.
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EGy úpoN§Áclc
Mióta a bozontos ősembernek valahcll Neander-

völgy iájékán előszór sikerült két apró fadarabbal tüzet
gyujtania, s azőta, hogy nern sokkal késöbb ösztönös
okosságában már ott forgatta nyers húsdarabjait *
melyeket az elejtett szürke medve combjábó} vágcltt Ie

- a tűz fólött: azőta az ember tisztában van azza|,hugy
meleg táplálék nélkül szervezete egészségét és fejlőrlé-
sét vajmi nehezen tudja ápolni és előmozdítani. ösiclők
óta lr:bognak a lángok a nyársak, fazekak és tűzheiyek
alatt az afrikai dsung;elek bambuszfedeiú házaiban ép-
pen úgy, mint a párizsi Champs §iysées palotáiban,
Legföljebb annyi a küiönbsóg, hogy Európálran és Ame-
rikában több a csövekbe szelidített gázláng s az elektro-
mos tűzhelyek |z.zőszá|z1 mint a nyilt tuz - de a lénveg.
a meleg étel néIkülözhetetien áldása: mindenütt
ugyanaz,

Am az ember nem vihet mint{enhová tűzhelyet ma_
gával - s mostanában már nenr járunk erdőben sem,

hogy nyársat nyeshetnénk magunknak, hogy valamelyik
tisztáson felállítsuk. . . és hivatalunkban is rossznéven
vennék tólünk, ha két íróaszta| között tüzet raknánk,
égészségünkre való hivatkozással. , .

. . . És mégsem kell ma már iemondani a meleg
táplálékról még annak sem. aki napját munkájában
minden melegítő alkalmatosságtól távol tölti. A nap
minden órjában ihat meleg kávét. forró teát, langyos
tejet vagy akármi nrást, ami szervezetébe és tagjaitla
jóleső érzést * az egészséges, meleg táplálék azonnal
érezhetö kel}ernességét lopja be.

- Hogyan? - kérdi mindenki. - Az íróasztatt.
a munkagépet, a taxivolánt, az írógépet csak nem csa-
polhatom meg. hogy mint a bibliai szikla meleg italt
,adjon nekem?!

- Nem * hangzik a felelet. - erre nincs is szük-
ségi amire szükség van, az a higiénikus Orion hőpalack.
arnelyben nrinden ital megörzi eredeti hőfokát, ízét, tt-
latát és frissesógót! , .,

Nem is hinné az ember, hogy ez az egyszerű, logi-
kus, olcsó és kónnyü hötartó palack az életnek s a fog-
lalkozásoknak hány ágában lett már megjelenésének

óráj ában nélküiözhetetlenné.

A háziasszony, aki törődik családja egészségével,

kamrájában - mint a higiénia kis hadseregét! -* úgy

á|lítja sorba az 91!3 hópalackokat: mivel az i<leális

háztartásban min<len italt kiiliin Orion hópalackban

tesznek el, amelybet az ltal -- legyen az kávé. trea, ie j,

csokolárl,é vagy akárnri más - órákkal a főzés r,rtirn ere-

deti hőfcrkán marad meg, § mit sem veszit, illatából. fris-
seségéből í.srj.iízéből! Akár r,áratlan vendógek érkeznek.

akár valarrrelyik családtag érkezik fáradtan haza murr-

kájától s nincs ideje hrrzzá, hosy újabb hosszadalnras

főzőcskét végigvárjon * csak rá kell nyúlni a kanrrá-

ban a megfelelő Orion hőpalackra: és már ömlik is a

csészébe a friss, meleg, illatos tea vagy kávé , , .

A tisztviseló, aki egész napoD át írőaszLa|a mellett

görnyed s nagyobb szüksége van a felfrissülósre, mint

akár a nagy hegyek csúcsára kapaszkodó turistának *
számsorhegyek s iratbércek ,,megnrászása" kózben ép-

pen csak hogy benyúl a fiókjába s a magával hozott

}§r hőpalackból már iintbeti is rnagának a tápláló,

friss, meleg italt. amit otthcln gondrrs kezek öntöttek a

hőpalackba . . ,

A sPorternber szervezete a testerlzés óráiban sokkal

intenzívebb munkát véger., mint máskor; tehát még sok_

kalta nagyobb szüksége van frissítő. egészséges és kiiny-
nyü * tehát {olyékony! - táplálékra, A sportolók tár-

saclalma így ugyancsak nagv nyereségül kijnyvelheti el

a higiénikirs, bárhová könnyen magtrnkkal vihető Orion
hőpalackcrt.

A m.unhás. aki nem mozdulhat el hosszabb i<lőre a

gép rnellől, mert egy óvatlan pillanatban már pattan is

a rúgó. tórik a tengely, szakad a fonál. reperl a kerék-

fog . . . De egészségét lelkiismeretes munkája közben

sem hanyagolhatja el; annvi ideje pedig mindig van,

hogy a magával hozott Orion hópalackból felhajtsa a

friss, meleg tejet vagv teát, amely éppen olyan jóízű és

illatos, mint amilyen hajnaltran, rltthon az assulny tttz-

helyén volt. , .

A hisgyereh, aki az iskolában számára nagyon is

megerőltető munkát vég,ez s akinek fejlődése, nóveke-

d,ése és testi gyarapc;dása nrincle nnél fontosabb

semmi esetre sem néikültizheti a zölcl padba záró h,lsszír

öt óra alatt a íriss, rrreleg, egészséges tirpllllékot. - ter-
mészetes telrát, hogy magával viszi táskájában a hi.gié-

nikr_rs Orion hópalackot.

Nyomatott Tolnal Nyomdai Műintézet ér Kiadóvállalat R.-T. mélynyomó körforgógépein, Budapest, Vll, Dohány utca 12.
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