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LA F'ONTAINE, a híres írancia költő,
a világ egyik legszórhkozottabb embere volt.
Hidőn egyízben Condé hérceg. a híres írancia
rátlprnok, ebédre hívta meg őt, a költó nem
'rnent eí, mert egyszerűen megíeledkezett a
,methívásról. Ezzel nagyón magáraböszítette a'
herce8et, aki q költőt holdkórosnak, arcátlan-
nak, csalónak bélyegezte. haragiában.

Egyik nagyúri barátia tanácsára La Fontaine
a naly hadvezér elé járult, h9gy,öt meg-
engeszlelje s hibáját kimen*e. Am a herceg,
,amint észrevette ót, hátat íordított neki, ,

_ Köszönóm, uram ! - kiáltott föl a költő.
*.Nekem azt mondták, hogy" Ön haragsxik
rám s most látom, hogy .ebból semmi sem
i6az !

.* Miból .gondolia ezt ? - kérdé a herceg
ingerülten.* Abból, hogy Fenséged hátat íordít nekem,
pedíg nem szokása az, hogy az ellenségnek a
hátát mutassa l

Ez a szerencsés mondás eloszlatta a herceg
rrossz kedvét s megbocsátólag kezet nyujtott
aa szellemes költónek.

ll. FRIGYES És rmNctl GÁRDISTÁIA
Nagy Frigyesnek szokása volt, hogy minden

,{úi 8árdiiitáiához a következ6 három kérdést
'intézte : Hány éves ön ? Mióta áll szolgálatom-.
,ban ? Jó-e az ellátás és a szállás l

Egyszer egy flatal íranciát vettek íöl a poros,
tkirályi gárdába, ki egy szót sem tudott németül.
Kapitánya arra íigyelmeztette őt arra, fiogy
.a király, amint elsőírben megpillantja őt, föl-
tétlenül a már közismert 3 kérdést fogia hozzá
intézní, okosan tenné tehát a íiatal írancla
,származást] gárdista, ha 2-3 kérdésre adandó

megíelelő válx:át német nyelven, persze fo-
lyékonyan megtanulná. Amit az iíiti gárdista,

me8 i§ tett.
Másnap már találkozott is a királlyal, aki

meg is szólította 6t, azonban - hogr, hogy nem

:- kérdéseit azzal kezdte: Mlóta áll a szol-
gálatomban | * amire a kérdések sorrendiében
készült gárdista azt í€lelte; 2l éve ! A király
látva a katona fiatal§á8át, csodálkozva tette íöl
az egyébként el§ő iérdé§t: Hát hány éves ön,

- Egy napos ! - volt a válasz, A kiníly bá- ,
mu|atában felkiáltott: Vagy ön, vagy én, de
egyikünk bolond ! _ A gárdista azt hitte,
hogy ez a harmaóik kérdés és ponto§an meg

is íelelt ní: Ugy az egyik, mint a másik, Fel-
séged engedelmével.

--
EGRÉ§SY GÁlOn, a na8}, színmúvérz . 'z!

szegedi kormánybiztoskorában egyszer Hn3oló
beszódet intéz€tt a néphez. '" ,,

- Moglát|átok - mondá egy hall6ató, * 
,,,,'.-

most mindiárt meghal !

- Hogy-hogy ?. ,
* Én láttam Pestln. Mikor ennyi tűzzeí :

beszélt, rendesen meghalt.

* RIC|{ARD STRAU§§ német zenc-
szerz6t etyszer Berlinben meglátogatta e3y
königsbergi hölgy, hogy próbaéneklést tartson '-'-'-1 '

elótte. Strruss rögtön íellsmertg, ho8y a hölgy
hangia nem eléggé iskolázott, de nem is alkal- ,.\
mas operaéneklésre.

- Most, a§§zonyoml énekel|en egy áriát ! *.
- rendelkezett Strauss, maid néhány ütem
után rásrólt a hölgyre:
* Gyorsabban ! Még gyorsabban !

- Ezt ez áriát lassan kell énekelni ! -
szólt közbe a höl3y. - Mért akaria, hoty ol/
gyorsan énekel|em I

- Mert kütönben nem érheti el a königl-
bergi vonatot, mely 45 perc mulva indul ! *
íelelte kegyetlenül Strauss, 

\

- MARCUS PORT|US CATO, a puritán Í
erkölcsű római államféíl, iogtudós és lrótól
valaki egyszer azt kérdezté, hogy neki mért
nem omeltek még szobrot, holott sok érdem-
telennek igen. A jeles féríiú így íelelt l
. - Sokkal jobban szeretem, hogy az €mberck ._

azt kérdezik, miért nincs mé8 szobrom, minthe
azt kérdeznék, hogy miért kaptam rzob-
rot l

Jai de |élek, hogg egl1szer az én neuemben
is rendel a V. K.

INRIt(l.NAI{
a kitti n0 szomj csillapító-
nak, egyetlen kulacsból
§em §zabad hiányoznia.

*

Jól cukrozva üdítő
és egé§z§éges ital,
mely külöilösen
hosszabb triráknáI
nagy
pe§§éget

ellenálIóké-
kölcsönöz.

*
Kieárólagosan honi nye§-
anyagokból gyártia a

FRANCII HENRIK FIÁI nr.
nagyka:tizsiri és mO§on-
szentjánosi hazai gyáraiban
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MAGyAR c§ERKÉs"z
xx. §vrolylm, s. gzÁtt

rlörxtrÉg Dt.;: EGÉszlÉvR§ 2.8o p

I EGvE§ szÁil ÁRA zs rlu-Én

§ZERKE§ZT|;
pR. §zTniuc1-1 pÁl

, lr38. Nov.,ls.
MEGrELENlK A Hó l-ÉN És ts-ítt

c§EKKszÁMtA: 31.428

Wii dftáge aéft,eínft.,

Á mí Urunk Jézus Krisztus, akí ura az életnek és a
történelemnek, a maggarsdg szent éuében megailta fulsz éui |orró
udggunk teljesedésát, amelgért ü. trianoni hatdron innen és

!

túI anngi íma szdllt az égbe: kitdgult a hatdr és mí ujra eggütt
uauuunk. Réaen látott testuérek uiionuó öröméuel öIeliük meouaggunIe. Régen látott lestuérek 

-uiiongó 
öröméuel öleliük meguaggunk. Régen látott testuérek uiiongó öröméuel öleliük meg

eggmdst, alg szorosan, hogg ezt az öIelést semmi erő többé szét
ne szakíthd§§fl.

Hasszu ualt a udrds l HtJsz éu alatt az öregek etti"ántek,

|ér|íud, értek az akkor |íalalok és felnőtt egg úi nemzedék, amelg
szemtőI szembe most ldtia eggmdst először. De úgg-e, testuér,
ha maid keméng karunkat öl,elésre tdrua, a leilőtt hatdroszlopndl
összetaldlkozunk, szíubőI, rögtön eggmasra ísmerünk ? Ezer éu
kaudcsoll, mtnket egg-testuérré ; ezt a köteléket röuíd htlsz
esztend"ő meg nem zildlhatta.

Ha majd. a ledőIt hatdrielző oszlop mellett szdmba uesszük: ki. mit hoz magdaal ,a hdtizstik-
idban húszesztendős cserkésiélet ftíncses eredméngekép, eggikünk sem dlt maid lesütött szemmel,
széggenkezue. Feluillanó szemmel ismerjük meg majá, hogy eggmdsra büszkék lehetünk.

Büszkék aaggunk rdtok, mert ellenséges meqszdllás alatt, elngomatua, szenuedések között
éItetek keméngudgdstl, szép cserkészéletet. IVÍert tarŰIenül maggarok-uoltatok uér- és könngziua-
tar,as hÚ"sz esztendőn_dltal,-amikor műggunak maladni csoddláios ember|eletti hősiességet ielentett.A megpróbdltgtdy éutizedeíben a mŐ{garsd,gtok métgebb lett és tartalindban gazda{abli ; nehéz
szenued"ések uéstek ú.i uondsokat a ti magltaísdgtok a*rcdra ; és mi tudjuk, hogg tőIetek sokat kelt
tanttlnunk. Büszkék uaggunk rdtok, mórt mt{ mt egyszerűen és szabad.on muggarok lehettilnk,
ti ualíatok a ,paggarabb magyalok" ! -

De büszkén néztek maid ti is a mi cserkész-eredméngeínkre. A uíltigcserkészet l7űgll taldl-
kazóin a uezető nemzetek közé küzdöttük íeI magunkat; ismeri és becsüti a maggür fiút a íöld-
kerekség messze orszagainak sok millió cierkészŐ. Amt szeretetet megngertünk, amt stkert learat-
tunk, annak ti eddig zárt aitók mögött, titkon örültetek ; ezutdn az a- tt örömötök és dí.csőségtek
is leszen, Húsz éu alatt a komolg csérkészuezetők szent |elető"sségéuel és az i|il1 lelkektüzes ereiéue[,-''
iggekeztünk kidolgozni a nagg 

-csetkészidedlt: 
az igaiibb, 

',,eÁberibb emberl",
Emberebb emberek éi- maggarqbb. ln!41arok kem/;rly Xeprarítú.sa történelmi aseménngé

Iesz ott a leilöntatt hatdrlelző osilőpok |öIótti"
Űs azutdn már szeretetben, bardtsdgban össze|orrua, kincsei,nket eggmdssal megosztua.,.

egggnlő körüIméngek között, szabadan, hata{rhas tei'düiettel éIíük toudbb együtt ű ma.ggűr.cserké-
szek életét l .... -,u------,, .----:-*' );

I{icsorilul szíuünkbőt a hdta a Mi,nilehható irdnt, aki benáűfi§Öi-iira eggftidshoi uezetett ,, }*
kícsordul a tüzu, nűgg szeretet irdntatak, akiket fuJsz épen dt uisszauúrtunk.

Hazaérkező drdga'uéreink, cserk&ztestuéreínk, Isten hozott benneteket ! ,-,

Minden maggaÍ _csapa.l és mí"nden $e:rkészünk neuében meleg ötetéssel igg köszönt titeket "

a ledőlt hqtdroszloPók föIött ű 
M'AG,yAR C'ER KÉSZSZö.ETSÉG 

,,

3- .., ,._{+"
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I,zzel^ azonban még nem csir
bogy az elsó üdvózló szavuk:

Semmi sem bizonaítia iobban a meg-
csonkttottsdg lehetetlen ualtót, mint az,
hogg a csehek húsz éui uralma, basds-
kodása, eíöszaltolltodúsa, csehesitése per-
cek alatt úgg le|oszlott a mdr uisszacsatolt
.terüIetek maggarsúgdróI, mintha sohasem
,lettek uolna idegen nép uralma alatt.

A rddió és a napilapok bőuen fog-
lalkoznak a beuonulds dicsőséges és |elejt,
hetetlen eseméngeiuel, A Maggat Cserkész
elsősorban azokat a naggszerű esenúnge-
ket aetíti oluasói eIé, amikor a cserkész-
sziaek dobbantak össze..,

ó-rouÁnom, 19sB NovBMB§n 6.

Váratlan §zerenc§e ért. Nem vagyok ujsá6író, mégis ?
,,Magyar Cserkész" riportere lettem a Úagyar történelem fensé-
se. ih.repén, amikor \/Iagyarotszág kormáiyzőja, a mi legföbb
Íéd"ökünk elóször lépett lélszabadúlt földre. De örökre emléke-
zetes napja lesz ez á magyat cserkészetnek, mert crre a n,agy
magyal unnepre a magyai kormány vallás- és közoktatásügyi
min-isztere a kormány tagjai között cserkészruhában jelent meg,
hog,v hanssúlyozottan kiemelie cserkészéniét.

"'Ideát" éló cserkésztestvér-eim közül én voltam e csodálatos
nap minden cserkészvonatkozásának egyetlen szemtanuja. E5yedül
,ez-kénvszerített e riport megirására.

A'mi tb. főcserkészünk -- nem tudunk megválni ettól a meg,
lnevezéstől - mé8 titkárul is cserkésztisztet vitt magá1al _az
ünneosécre. mert -titkos cserkészcélok i§ vezették komáromba.
Tele'voÍt kocsiia l0 nagy csomaggal. Vezetői kőnyvtárt, fém, és

háromszöcletü'cserkészielvényeket, kalapszárrokat, kis magyar
-zász|ókati ,,Magyar Csérkész" példányokat rejtegetett. A kocsi
oldalához nagy]-címeres lobogó van kötve. ó maga teljes cscr-
készdíszben, fókossal kezében indul el komárom felé.

A kocsivezető tisztelettel megkérdi:

- Hova parancsol, kegyelmes uram?

- Komáromba, PáI, ha tudja az utat. . .

Hogyne tudná!'Hányszor megtette Pál barátunk a Budapest-
ó-Komíiom utat a mulÍ hónapbán az RR-230 számtáblás kocsi-
val, de akkor a magyar igaiság megdönthetetlen bizonyítékait
szállította csomagokbán, most még a 

-komáromi 
Jókai cserkésa-

csapatnak szánt ajándékokat, mert az igazság gyözött.- 
Igen, a komár-omi Jókai cserkészekhez indult gróf Teleki Pál

tb. föcserkészünk.

Tudjátok_c, lrik a komáromi Jókai cserkészek?
Hogyne tudnátok, hiszen annyit írtak róluk mostanában. De

kell is ismernie óket minden magyaí cserkésznek, magyar ifjúnak.
A Jókai cserkészek egyeies utódai Klapka tábornok Komáromot
védő honvédeinek. Azok is történelmet csináltak, megmentették
szabadságharcunk gyózelmének emlékét és megórizték számunkra
a legyózhetetlen honvéd fogalmát. A komáromi Jókai cserkészek
is rnagyar történetet csináltak. Ők a mai magyar feltámadás
rohamisapatai, elsó harsonásái a rabmagyarok liözött. Ott állot-
tak az emlékezetes 1938 október g-én, vasárnap este 7 órakor az
ó-komáromi hídon a cseh őrség mögött, mint-elsók Ó_Komárom
lakói közül. Ezzel akartak tisztelegni az elsó magyaf cserkész-
nek, akit a magyar küldöttségben vártak. ók kiáltották az elsó
üdvözlést feléjük, s azútán kerékpáron szétfutottak a városban,
hogy a magyar küldött§ég megérkezésének örömhírét futótúzként
szétvigyék. És ők alkották kocsijaik mellett minden alkalommal
az általános díszkíséretet, idegen területen a magyar testórséAet.

volt. Ez az ó lelkükből szakadt, ennek ők az élefre hívói. Mint
valamikor Petőfi,,Talpra magyar"-ja, vagy a,,Nem, nem, soha!",
úgy lett most a ,,Mindent vissza!" a magyarság egyetemes s min-
dént elsöpró vágyának legkeményebb jelszava. Ez rázott fel oly
erővel mindnyájunkat. ez öntött a magyarba oly erőt, amivel
mesterséges határokat fog széttörni. Ez a jelszó egyesítette az
egész magyarságot s ez teszi képessó minden áldozafta. Ez a
Jókai cserkészek történeti müve, ezzel önmagukat § a magyaí
cserkészt örökre beírták a nemzet történelemkönyvébe.

A cscrkész-Komáromban
A tb. főcserkész előre ment Kánráromba, hogy a hivatalos

bevonulás előtt már megkeresse a ,.}ókai cserkészeket, Már akkor
át akarta nekik adni a nagy, címeres lobogót, mert tudta, hogy
ilyen még nincs nekik, Mos[ is ott találta óket - kordont állva -a híd ó-komáromi bejáratánál. Az egész csapatot természetesen
nem lehetett a kordonból kiemelni, csak a zászlótartókat és a
parancsnokok egy részét. Ezeknek lelket markoló szavakkal adta
át, viszonzásul az 6 üdvözletiikért, a címeres lagy magyar zász|ót.
Aztán sietett mindenki vissza a helyére, mert már jelezték a
miniszterelnök és a kormány kocsijainak érkezését. De már akkor
kélte a parancsnokot. hogy az ünnepségek után valamennyi cser-
kész legyen a gimnáziumban.

Föméltóságú urunk Komáromban

Bevonult a m. kir. kormány s elfoglalta helyét a díszemel,
vényen. Köztük gróf Teleki PáI vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter'cserkészegyenruhában, Áhitatos csend. Minden szem a kor-
aányzőt váríá. Az eső megeredt, de senki sem törödött vele.
Egyizerre a szellő egetverö Öljenzést hoz a híd fel6l. megkondul-
nÍÉ a Szent András-templom"harangjai, Tomboló ujjongás köz-
ben bukkanik ki szűk utcából Horthy Miklós délceg alakja fehér
lován. ü<tvózlések s a honvóclség másfél órán át dübörgött el
legíóbb hadura előtt. Feledhetetlen látvány, soha nem álmodott
élirénv. Diadalorditás, ónek, örómkönnyek pa-
takj'a egyetlen boldog ólménnyé olvadt össze
§ ecyeilen akarattá keményedett: Mindent
vissza!

A legszcbb fogadalomtétcl

Vége volt, a tömeg nem oszlott, élvezte a csodálatos estét.
Cserkészt azonban már egyet sem lehetett látni: rohantak gyüle,
kezőhelyükre.

Bármilyen gyor§an siklott is a gépkocsival a tb. főcserkész a
gimnáziumhoz, a komáromi cserkészsereg sorakozva várta már.
S amikor belép a tornaterembe s felharsan a Yígyázz! Jobbra
nézz|. l10 boldogságtól ragyogó cserkészszempár sugárzik rá a
Iegelső magyar cserkészre. Minden szemból az az örőm csillog:
most 

'már a mi főcserkészúnk is ö. § a magyar tb. fócserkész
hozzájuk szól:

kocsijaik mellett minden alkalommal
idegen területen a magyar testőrséget.
:sinárltak történelmet. De icenis azzal.

,rMindent virrzat Pozsonyt visrzat
Kaclát virrzat Mindent virrza!"

e igenis azzal,

4
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Fiúk! Cserkésztestvérek!
A mai diadalmas örómünnepre eljöttem, mint a magyar

delegáció tagja, mint a magyar kormány minisztere. De mivel
ki akartam fejezni azt, hogy ide ma elsósorban mint cserkész
jöttem, cserkészruhát öltöttem. Én most igazábal bozzátok
jöttem Jókai cserkészek. Ezzel akarom viszonozni azt a
fogadtatást, amiben bennünket, engem, elsó ideérkezésünkkor
részesitettetek, Megköszönöm nektek cserkésztisztelgésteket,
megsaenvedett magyarságtokat és a ma1yff nemzetnek adott
ajándéktokat, a ,,Mindent vissza!" nagyszerű jelszavát. Mind_
ezért magam avatlak íöl beaneteket a magyar cserkésztestvé_
íi§é8 kötelékébe. Mi nagy ünnepi alkalmakkor fogadalmat
szoktunk rljítani. Megkérdezlek bennéteket, akarjátok_e ma-
gyar cserkészfogadalmatokat megírjítani?

Fergeteges ,,akarjuk" a vá|asz 170 cserkészfir1 ajkáról, § a
170 szempárban, minden jelenlevő szemében könnyek ülnek, öröm_
könnyek. És leteszik a fogadalmat először a vezetők, aztán a cser_
készek. Keményen, de el-elcsukló bangon.

,,ll3-as komáromi Jókai cserkészek, testvéreiml" - foly_
tatja a tb. fócserkész. - ,,Ettól a pillamttól kezdve ezzel a

szántak, s amely a várakozás évei alatt megjárta táboraikban a
csonkahaza minden táját. Mélyen szívbe markolt ez a várallan
rljabb ajándék,

Ennyi örömkönny között mégis sírtak fájdalomkönnyet a
komáromi cserkészek. Ott állt a Jókai csapattal szemkózt az
Arany János iparoscserkészek 3 raja is. Ezekről nem tudta a tb,
fócsbrkész, de senki ideát, hogy vannak; azt hittük, hogy Komá_
romban mindenki a Jókai cserkészcsapat tagja, Nekik ázért nem
jutott zászló, csapatszám. A tb. fócserkész vigasztalta 6ket, az
összes jelvényeket megkapták, s megvigasztalta, hogy ünnepélyes
keretek közt az országos elnök fogja nekik is átadni a zászl.ót,
de hát nem tudott az ő csapatukról. Nem sikerült egészen a
vigasztalás.

Ekkor olyasmi történt, amit talán csak a cserkésztestvériség
tud felmutatni. Ismét előálltak a tatabányaí cserkészek és saját
§elyem dí§zc§apatzászlójukat odaadtált a2 

^taíy 
János csapatnak,

hogy ők már ma se maradjanak zászló nélkül. Leírhatat|an az az
érzés, ami ekkor mindenkit elfogott. Ez a cselekedet a cseikész-
testvóriség párját ritkitó megnyilatkozása volt. O1yant adtak a
tatabányaiak testvéreiknek, aminél többet, nagyobbat csápat nem
adhatott, ami több volt a mindennél: a cserkészzászló több a
mindennél, több a csapatnál. 

*
" ,.. ós büszkén, szabadon felhangzott az örök hitvallás:

"Hazádnak rendületlenül légY híve 
"t"ffi*.'"fr i" cserkészeket

ezért, mivel ezt , komolyan
vették, a csehek megverték,
pedig nem tettek mást, csak
a béketárgyalások,.rnegszaka_
dása után is tovább tüntettelr
a magyarság akaratáért:

,Mindent vigsza! Min-
dcnt vissza!"

Köszönjük nektek komá_
romi Jókai cserkészek! Kö-
szönjük nektck az egész ma-
§yarság nevében az új jelszót.
Be fogjuk váltani! És ti ma-
gyan cserkésztestvérek örökre
tanuljátok meg megbecsülni
a, l13-as komáromi Jókai
cserkészek nevét, legyetek
büszkék rá, mert az ő "Éttük
ott ragyog már a magyar tör-
ténelem aranylapjain,

!

i

Mirrderr sziv a kormáttyzót várta

sorszámmal tagjaivá lettetek a ma1yr cserkészközösségnek,
Ez a legkisebb üres csapatszámuok, ezt nektek adjuk, Most
pedig átadom nektek egyenként a magyar cserkészek összes
nemzeti jelvényeit"'

Az immár ll3-as komáromi Jókai cserkészek túláradó öröm_
mel veszik át Teleki Pál kezéből a magyar jelvényeket, a vezé-
tők.a könyveket s_rajzászlókat. SzerelmCs tekintettel nézegetik a
sóvárgott jelvényeket, De megszóial Biró Lucián csapatpárancs-
nok, kerületi vezetó kószönő,szava, Ekkor már nem bíríak-a köny-
nyek_ tovább _megülni _a szemekben, leperegtek s folytak végig az
,arcokon. A tb, lócserkész is csak többszöii elcsuklással tudti el-
mondani viszontválaszát, amikor felolvasta a bakonyszombat-
helyi leventék levelét, akik gyönyörű zász|őt készítetteÉ a Jókai
,cserkészeknek.

Amikor a cserkószfiúgzívek ösczedobbanna}...
Most előálltak - az ünnepség alatt érkeztek _ a talabáayai

480. sz. Vidovszky Kátmán ..eiké"szcsapat tagjai, hogy átadjáÉ a
Jókai cserkészekiek azt a rajzászlót, ^amit "áa. euÖÉ óta "nekik A magyar [emz€t tegfóbb hadura a komáromi Klapka-szobor elótt
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ma%nh étlík

Az 1938. esztendő, tigytátszik, a nemzetí ébreclés eszten-
.dejo. A húsz év sok szenvedése megtrozta gJ-ümöIc§ét § §ze_
gény hazánk gyötrelnrektől sanyarg,atott népe végre, öntu-
datra éhredt. Egy nagy, szelrt akarás lctt urrá minden rna-
gyafoll, kicsinyen ós nagyon e{iyá,Tánt, hogy visszaszerez-
zék rnirrdazt, amií egy szomor(t őszi nap hitvány elernye-
dése és könnyelműsége odadobott az ellenségnek,

De nemcsak rabigábau sinylődő véreink fe}szabadítá-
sápak grlndolata pattant ki ós érlelődött tetté a magyar-
ság jelkóbcn, hanem azt a földet, maly felett Szcnt lgtván
koronájá,nak fénye ra8yog § azt a népet, mely ezen a föl-
cl(in él, lélek'ben is teljesen magyarrá kívánja formálni,
megsza}laclítva minden idegen sailangtól, szokástó1 és
szellemtőI.

Elíndult hódító irtjára,a magyar ruhaviselet, nagy ará-
nyokban lolyik az idegen hangzású rrevek megmagyerosí-
tása, divatlra jött a magyar nóta és tánc s er)berr &z eszten-
<lőben tíz rlunántítli, egyszerű paraszt mepindult büszke
öntudatts,l és szent ,akarással, paraszti köntösb€n, csizmá_
ban, napbarnított arccal a fénylő magyer ég alatt, az illa-
tos mezők, az árnyas erdők, a frissen szántott barázdák
közül a magyar Helikon felé.

Á magyar cserkószmozgalom egyik legértékesebb mun-
káságát jellemzi ez a jelige; Maauarabb rnaggart! Ezétt
mínilen ríLagl]ar cserkésznek ltötelessége megismerni a lea-
lna,Oaarabb rLagu{rrt, a föld egyszerű'űue.melrét, a magyur
-parasztot,

19.38, évben Krrposvárott,,,Somoqyorszdg [öuarosaban"a százésztendős, híres Korona-szálló öreg, nagytermében
tíz falusi parasztíró lépett a város nagyközönsége elé, ho6;y
bemutassa a nómzeti irodalomnak legbecsosebb 1ermókoit,
a íckete barázdák gyöngyszerneit, a magyar parasztkölié:
-ezet lelket üclítő, szivet gyönyörködtető virágait.

Ha,Lha,ta,tlan parasztok eze,k, mert írodalmi íellépé§ük
ui korszakat nyitatt nemzetí írodalmank,ban,

A augyar irodalomtörténet korszakaiban sehol nem tá-.
láljuk meg a parasztíró ncme§ tipusát. IJl kellett jónnie a
nagy n&pnak, amikor a. szírntóvetó egy szent ünnepnapon
loiette ásójót, kapáját, eleresztette az ekeszarvát, ,bekötötte
lovát és tehenét, hogy bej<rjjön a városba, ürrneplőbe öltó-,
zötten, meleg, magya,r testvéri sziwel és orlaóIljon a város
urai ós ifjúsá.ga elé s ez e}ső follépésével egyszerre meg-
tródította azokat, akiknek vílgy nern volt még alka]muk
közvetlenül érintkezni a tremzeti tórsarlalom kerryérarló
rétegével, vagy nem vettek maguknak fáradságot, bogy
közelebbről mcgismerjék a íalu mag,yarsá,gá,t.

És jöttck szép sclrbarr, kernény,, határozoit lépósekkel
egymlásután a d<lbogóra, melyen először koppant mos &
parasztcsizm,a sarka, melyen először hajtotta meg magát
parasztíró az úri közönség elótt ,s hozták m,agukkal a
legórtókesebb irodalmi kincseket, a népköltós végteien gaz-
da8sá8át,

l-iuk! Magga,r csetkészek! Én hiszem, hogy igen rövid
időn ,belül találkozni fogtok az elindult somogyi paraszt-
irókkai, ínert a somogymegyei Né7l|őiskolaí Széchen?!]i Szó-
uetség, nrely azt a felejthotetlen e§tet megrendezte Kapos-
várott, gondoskodni kíván róluk, mozgalm,at indított, amely-
nek célja ezeket a magyar testvéreket h rádió ritjá,n is meg-
szólaltatni. Ha ezt megérjük, akkor hallani íogjátok a fa-
lusi paraszt testvér étles gzavát, a gyókeres m,agyar han-
got és nyelvet, mely nem hódol be irlegen hatásoknak, ha-
nem azt adja, ami a lekete barázdák között, pacsirta-da,l.
melleit, szántás_vetés közben megszületett a lelkük mélyón.

Ideállitom elétek a tíz sornogyi parasztltöltőt, hogy min-
den magyar cserkész ismcrje mog nemzeti irodalmunk új
úttörőit, a népi költés született kópviselőit.

§ass Jdzsef osztoprini gazda, tömzsi, jól fáplált alakja
Iép a dobogóra. Arca piros a hüszke láztól, barna a, falusi
levegőtől, a szél csipésétől. Kis barna bajusza, alatt kedve-
sen mosolygó piros ajkak neveünek a közönség felé s ön-
érzetes hangon szólal meg:

Űn paraszt uaggok!
C§ö?gő jdromba almsztott
Telt,enek előtt izzasztott
A forró nuaú napsütés,
A szeaéng fúidual fütés.
'aoit li ui ,i,rluáu''
Csak, aki eddig avttatn.
N agu dolg okba bcles zóLta,m!
Kinelt tetszett ez, kinek nem,,
De htit ugu is l:olt, hogy nekern
Sem tetszett naQuon ,ualami.
ErröL most arany hallgatni,
Mert ajkam nem szúl több pana§zt,
Mert téríí L)agy!ok 

- és pttraszt!

Huszonhét éves sovány, kérgestenyerii paraszt áIl
elő, MolrLar Guörgu, aki Zrinyi városában fizületett. Ott}ron
gazdálkodik és egy óv óta lázasan rója betírket - ver-
seket ir! Olyan verseket, amelyeket már a fővárosi lapok
is szívesen ]eközölnek. Ime:

Fekete bardrdáh aIóL jöttem,
Honnan az elszórt mag íltra indu,l,
Úgu jöttern dqlolaa, oígan, It,örunyen,
Menelrülue a butóI, a kíntóI,

1ÉQí, ltottd,róL lopta énelr,ét
Felettem a. §zürke kis pacsirta,
Mtg hi,alöntattcm föIelböl az eltéí,
Le'Ikem e rnegaetők könnllét sírta

Onnan jöttem,, hot fű, fa, lamb, l:ihur,
Szellő, aí,rdg maddr s m,inden dalol,
AíLi,bőL lettem, ami. betakar:
pL |alt'ete, Ws barazd,ú,k alól,

Csak hat e]emit végzett Németh Józseí vései paraszt-
gazfla, de így érrekel az édesanyja kezéről:

Én nem tudom lesz-e összetört sríuemben
Yirúgos tacasz még s tanllsuütírú nuar,
Hitem, reméngem elkösér-e úgi(l,
Vatta ram ezututl esrlk csalóda§ uíif?
Méglis ltisze,m, bizton a Gol(tottl. l.|újdn
Ha egl]kor uérzö szítlael esem el,,
Amí,kor mini].enlú lnegDet és rú,m tapos,
A porból, reszketlse, féltört, íelernel:
Anuúm heze,

I

ü &a,uíaúík klirr
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Nérnath ?erent vései gaz.de alig egv éve vensel. §ze_
gónysógói így ónokli meg:

Az én rllhdm nincs qualliúbót,
Sem az íngeru patyolatból,
ócska hohní a kabatoru,
An ingem neg d,uraa ,uaszon,

Nlncsen llázam em,ele,tes,
Sern srobtlia rnennyezetes,
Sürból aan a, |ala tömae,
§ó,rga töltl, a s1,oba földie,

Nincs en t öl,d,em ezerldncos,
Néllyet|ogat, . ., büszhe, láltos,

Magam aetetn, magarl bontam!

Ydroií Vince harmlncnyolc éves kóppányszántói pg-
raszí8azda nóiaszöve8eket is ír, egy vcrsét len8iyelre is le-
íorditották ós pályadíJat ír nyert országosat A nagyar
íöld rajon8ó gzorolnte§e:

rüdbőt fahaitt a his aírd,g,
rmdböl l.ett az ervber,
Kis farrdsból u nagy patak"
S erelúől a tenger.
Föltlböl nött ki u csemete
§ ebDől lett a nugy fa,

. Aranu, ezüst, ggémdntköaet
Mind a ió töld*adia.
Yíllg dzz emb er,' g ort d,olkoz:,til,,
Stri és lu,llass könnllet,
IÉq:úoli le, ha gögös aagg is,
Caökolit rleg a. |öIilet!

BeÜe lanos 8amási kisgazda esaládi földjén éldegél csen-
des megelégedettségben és szabad órái-ban a tavaszt
énekli meg:

Derrneilt rügtJekben enlJue§ nedo keríng.
Zöld, re,pkény közú,l élet integet .. .

Szíkkadó bard,zifuík olldtc s entliéb en
üzrek úmdiu üilig, az e|et.

?ehete Sándor telkót hazaíias tüz járja át, tra nem-
zetére gondol:

Rétli, ilicsőn szabad rónd,hon
Szer etné,h |,htni dólibábot,, Yíragpom,pd,ban feltú,matlrn
Strjdból, egy tiport orszdgot.

l(iss Jdnor erclőcsokonyai gazda, nagyatádi Szabó
1stván rokona és életében meghitt barátja már a hatva-
nadik évét tapo§§a. Sok versc lÁtott már na,pvilágot, de
el kellett jönnie egy {ti óbredésnok, ho§y megismerjéh.
Megható ragqszkodása a földhöz és a íöld nópéhez, par&set
tesívóreihez:

A húsvétkor elindult tíz parasztköltö nove már nem
igmerel,ísn a közönség előtt t]gy tudorrr, bo§y a somo$y-
rrregyei Berztényí lrodalrní Társasdg rövideserr valarneny-
nyit tagjai sorába iktatja egy szép irodalmi ost keretéberr., Magy,ar cserkészek, kedúes ifjú testvéreim, írgy-e örömme]
dobban m€g a szivetek, ha nrajd a Magyar Cserké,§zben
begzárnolok e magy&r falu, és város nagy ölelkezéséról s
a föld rrépónek hevonulásáról orla, ahonrran etldig el ,vol-
tak zórvo, e magy,ar nomzgii irodalomba.

Do amüor örömmel tudaítam velotok tíz masyár p8.-
raszt lelkének ,boldog repülését a baráz,dák felett, azt, is
rneg koll írnom, hogy az öregebbek utdn-mór initul, a fa-
luaí iíiúsáa, & ti testvór komsztólyotok is. Ali§ eg,y tló-
napja, hogy it, tizenhét éves magyar&tádi parasztgyerek,
ifjú levento egy kötet verssol lepte meg a nogyközönsé§et,
Somogyi lsad,uírdgoh címon, Szép tehetgég rejtőzik a fiú-
ban ós bizonyosan hallaní fogtok majd róla, ha a vidéki
sajtó utón a fóvórosí sajtó. is odaÁll egész magyor lelke-
sedésével a parasztírók mellé. Bertalan Súnd,ar ez a p8,-
ra.sztff(t, aki49\ §zíne§ 8onílplatokban gazdag vor§g§höto-
téből csak néhány sort idéaek:

Szántogatok a hatdt.ban,
Ballagak a barúzd,dban,
Ostar, ggeplő a kezetnban,
Keserüség a sz.ílsemben,.

Muzsíkól az ekérn, aasa,
Fölrebben egy kís pacslrta,

Csa,k cserél,h,etnék meg aéle!

Nom fog elvoszni_soha a magyar haza ég élni fog a
nemzeti szellerr1 sírni fog ós vigadní & magyar. c§eng a
gyönyörű megyür nóta, éled a láng a szívekben, már-éb
red egy boldogabb kor, d,alolnah a cserkészek, lelsentéle,
hontséile,k és elö|ép a zsupfed,el,ű falusi paraszthaz ereszé
alól, a rn&guar plaraszl|iu, hogry eglryé forrjon a, nemzot
apraja_n,agyja érrénbon, nemzeti saollem.bon, grős akarat-
ban, hitbgn, vállvetett küzdelembenr rtrol} után mogórjük
e n&gy feltámadá§t s harangok zúgága közbon ölelkezik
mojd mindon mügyer falu és vóros egymással nemctak
a lelkeserlés €l§ó szent tüzében, .hauem e munkában, &
dalban, a müvészetben és imdalomban egyaránt.

Natnlopu Aba Wilt am,ér.

Fölilmlaes oagyok! ha bús u ilaloytt,
:Tlin borut l,dtoh ahhor arcodon
Te daltlos népem, csak an oigasztal,
a,A éi'után ís eliő a lmjnal
S a aiha,r utd,n c§enil honol,, tudom.

Hat clarrrit iáít Ngga Sdndor kaposfüredi gazila, aki
verseiben a fatu egyszerűségét s a, cseléclsorsot tükröz.teti
visszal

Blitr sohase kéne lútnom,
Hoga 1)an cveléil a pilúílon,
Val,amennlli lenng szabad
Velünh e|aütt a wrp al,a,tt.

Y,ívers Istaln egyilr versében í8y dalol hiíveséről:

Tv oagy lellsem, rózsa|dja,
- Szloem gué,ment őltarképe,
Tőted llán a holdnak ís tdn
Qlyan ,tiszla, ezüst fénge.
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l0. Mari néni nagyon mérges volt
* I{az,a, haza, inaza rongyo§ ba;ka! .. . * recsegett 'a

cserkészkürt a budai hegyek közdtt.
Á ,,iapdnok" fényes gyózelmével végződött nagy hadl_

jáiék ünnepélyes lefúvása után nyomban megbéküt elten-
sóges csapatok a Farkasréten kerosztül, farkasétvággyral
megáldva, boldog jókedvűen, vidám énekszóval menetel-
tek hazafelé.

Markó Jancsi, a csapattiszt előzetes engedelmével, a
temetőnél elvált a dübörgó lóptekkel tovtibb baladó bai-
társaitól.* Jó munkát! Jó munkát!., , * z§ongott Jancsi ut&l
n mélyértBlmű köszöntés még akkor is, mikor a hevült
a,rcú ffti befordult a farkasréti temető kapuján a troltak
csendes lrirodalmába.

§desanyja sírjához sietett.
Amini odaórü a sírhoz, leüette győzelmes liliomát a

fúv l trenőtt trantra. * Neked hoztam, édes anyuskám! ,. .* mondta elérzékenyül Becsülettel seereztem! . ..
Rövid, buzgó irnát mondott, aztán §ietve sieiett haza,

,az otttronii^ba, az - árvaház,ba, -_ Elmeséli lakótrirsainak

{l, pompás kirándutás minden részleiét. És vasárnap
avatás! ,.,

Jancsi {r8y érezte, hogy egyenesen a hetedik menny*
országba jut, mikor becsöngetett az átvahán rácsos kapu-
ján. Még fülében r.engelt a lüktető cserüósznóta:

- 
a ld,bunk lépien peckesen,

Szemünh a magasba nézzen! ,.,
Az ri,rvaházban mély csönd honolt mái. Csak egy-kéü

oblakból pislogott némi vilá6o9§á8. A fáradt fiúnak sokáig
kellett kapunyitásra yárakoznia,,

Türelmesen várt. Tu,dta, mi a rend.
Jancsi legnagyobb meglepeüésére a haragos Mari néni,,

az intézat mindig zsörtölődó gazda§szonya nyitott aitót.
Jancsi illedelmesen kciszönt l

- De jó szag vant - mond,ta tréfásan, miRor át*
lépte a belső küszöböt. §'inom orrocskáját birtelen meg_
csapta a szétáradó ételszag,

- ígen?l . .. Jó szag?. .. Kár, hogy nem óifélkor iön
lraza a nagygágos rir! * rípakodott rája gúnyos mérgp§en
Mari néni. Nyilván azért volt olyan paprikás ban&ulatban a
tekintélyes asszonyság, mert a vacsorára készített papri
káskrumplit (r8y oda égette, hogy még a náthás igazgató
rlr is megérezte a förtelme§ kozma illatát és talán m€g i§,
pirongalta hanya8sá8áért a szakácsnót. _ Ilyenkor kell
gyünni?! -, zsrirtölódött Mari néni. - Mikor már min-
denki alszik?!,,.

r-. Engedéllyel voltam távol! - felelt Jancsi a barát-
ságtal,an fogadtatrisra szeliden-

- Igen? - válaszolt Mari néni ide§esen é§_ t€tőtőt
talpig vésismérte a fiút szúrós szemeivel. És nem
hasyiál el valamit? IIm?! . i } Megvan a zsebkendőd? . r.
í{m?! .. .

Zse.. . zse... zsebkendő?l ijedezett Jancsi
iszonyú kínoean, mert e pillanatban röskin eszébe jutott,
hogy intézeti zsebkendőjével kötöate be a lezuhant mótor-
biciklis fratalember megsórült csuklóján az ütőeret s az-
tán annál is rnraradt a főváros tulajdonát képező leltári
tárgy, mikor kórházba száIlították a srllyos sebesültet. -Zsebkendő?! - hebe8te Jancsi i§mét Jaj, hizony, a
zsebkendőmet elhagytam, d€ . .. de nem ve§zt€ttem el, ha_
nem s€bköé§re használtaín... e8y suerencsétlenüt iórt
fiatalemlrernek nyujtotüam elsó §esélyt, mert különben...,
talán. . . biztosan elvérzett volna!

- Hazudszt,. . . Látom az onodról, hogy hazudsz! . . .,

- rikoltott Ma,ri néni ós olyan gúnyo§an kacagott bczzá"
hogy rezgeút tőte a tokája. - Hahaha - nevetett még egy
epéset, miközberr hirtolen fordulattal megmarkolta Jancsi
füIét. _- Első segelyt uyujtoltál?t Mi?l Majd kinyuitom a
füledet, te trazug fráterl . .. Én fizc§gek rá a te mulatsii-
godra?! .. . Mi?l .. .- * De Mari nénil hebegte Jancsi., _- Én nem
hazudok! .,,. A cserkész feltétlenül igazat mondl ...

- Fogd be a tejföli§ tepénylesódetí * §ipitotüa, a dü-
trös asszonyság. - Ta,karodiá,l a hálóba! Nem kapsz vp-
csorát! Punküum!,. . .

Jancsi szédül,ten botorkált a félhomályos nagy háló-
szobáha, ahol pajtásai már á8yban feküdtek ugyan, de
még n'em aludtat<.'* Na, mi ujság?. .. Hogy volt? . .. lVlint volt?, . . Ho-
gyan sikerúlt a-hadijáték?.;. Kik gryőztek?,.. - kérde-
iósködtek az intéaeüi'barátok, amíg Jancsi levetkőzöüt 6Édosarryja sírjához sietett
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áeyba került. Per§ze, csak suttogó hangon szólia§ nehogy
a szomszéd szobában tartózkodó felügyelő meghallja, mert
a szigorrl házirend szerint a hálóban, lefekvés után, nem
volt szabad beszélgetni.

_ Majd trolnap mindent elmesélek! - susogta Janct&

- De most hagyjatok aludni, mert éhes vagyok!,

- l_{em kaptál vacsorát? * kérd,ezte a kis Kökény
Peti, aki a mellette levő ágybon feküdt.

_ Nem! - felelte Japcsi egykedvűeu. * Mert elhagy-
tam a zsebkendómett

- Hát akkor uesze! _ szólt Peti iitokzatosan és páa:-
nája ,alól elöhúzott egy karéj kenyeret és átnyujtotta ían-
csinak.

-. Petikóm! - §ób&jtotta Jancsi hálá,san. - Meg-
lásd, tóged megáld a Jóistenl .. . É§ jó&orát hara,pott az
ízlete§ dugsegélyböl.

Áztán banyett feküdt é* majszolni kezd'ett.
Kiiaben azon gondolkozott hol járhatnak m,ár a töb-

tlíek?!. . . Már biztosan haza érkezett mindegyik cserkész-
testvéret . . . lis bizlos, hogy mindegyiket sórotettel vór-
ták! Talán aggódtak is értük!. . , Mennyit mesélhetnek
most pajtásai a nagy hadijátékról! . .. Milyen szép is volt
az.|,. , Milyen :boldog lehet az a flú, kinek van apja, anyja,
meleg ottbona és. . . meleg v,acsorájal ... De a liliomot
azért mégis ő vitte ell , ..

"dzután imára kulcsol.ta kezeit. Addis ímádkozott, mígaz édes álom bol<log mennyországába ju,tott. De á
mennyon§ág kapujáig nagyon §ok kísért€tet és még több
ellenséget kellett legyőznie. A hétfejú sárkánnyat is meg-
viaskodoü-t egy szál liliomért. Ez volt ám a pompás hadi_
iátékt Kézzel_lábbal viaskodnil - Bumrn! - az öklét is
bgle verte ,az ágy szélébe.

A kis Kökény Peti a szokatlan zajra felült ágyá.ban
,és rladtan nézte szomszédia kínos verEődését.

- Mi bajod? - kérdezte Peü félénken. - Sólj. Be-
szélj, kérlek. . . Fölébred a felügyelő úr és akkor, tudod,
szorulunk! ...

Jancsi ösweszorítoüta öklét és úgy fogadkozott: -Nem, nem hazudok! . .. Ha 1üzeskemerrcébe is dobtok,
akkor sem hazudok!

la

I

I
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Hát akkor nesze ! --- szólt Peti

1l. Megzavart eserkószavatás
A hegyi országúttól jobbr.a esÖ, pázsitos réten már el_

hangzott a ,,Himnu.§z". Már az ünnepi beszédekre keri,ilt a
sor. De arÁft még egyro szállingóztak érdeklődő venclé-
gek, szülők, jóbarátok, rnegértő le]kek s odatódult ,a va-
sárnapi kirándulók kíváncsi tömege is. Ez utóbbiak hát_
térbe szorultak. Onnan szemlélték a berr,sósége§ §zgrtar-
tfut.

Cserkészavatris volt a. Széchenyi-hegyen.
A rajba és őtsókbe osztott fiirk példás rendben, íeszes

vigyázz-t{Jlásban hallgattrik az únnepi szónokok buzdító
beszódeit meggyőző fejtegetéseit. A hatásos szavak és ta_
nul*ígos jelerrtések elhangzása után az ünnepély legíonto-
sahb aktusára, az avatásra, került a sor.

- Avatandók lépjenek elől * vezényeltek a buzgó csa-
pattisztek, mig a parancsnok a jelöltek hosszrl névsorát
oIvasta.

A szólítottak szívdobogva, szívszorongva léptek olő és
árval.ányhajas, §zéle$karimájrt kalapjukat hosgzú c§er-
készbotjukra ak&sztya, íelsorakozta^k, a csapatszervezö
testület és parancsnokság elótt.

Elérkezett bát a nagy piilana,t!
Elérkezett a ma,ga§z,to§ perc, a íelemelő óletforduló,

mikor sugárzó, ffú arc Szent György lovog bátor, kemény,
férfias vonásait . kapja, mikor a csillogó' gyermek§zerr}
büszke becsületsugara átragyog: a léhaság íojüó páráján,
a közómlxisség szürke ködén, az érzékiség lompos felhőjén.

Cserkész csak liliomos fiú lehet, aki megállja a §arat,
kiállja a próbát és ünnepélyes fogadalommal önként váI-
lalkozik a neheze}ib, de szebb és diadalmasabb éleüküz,de-
ierrrre s aki adott szóval" nyil,t lélekkel ígéri, hog,y ezen_
túI mindig, minden körülmónyek között hűség,es lesz,
hűsé8es marad a,wkhoz az irányokhoz, eszmékhez, éleL-
elvektrez, melyek a magya,r cserkészet lényegét alkotják.

- Mi}y eívár, kietlen és reménytelen is volna magasz-
t<rsabb esz,mék nélkül az élet! _ gondolta magába mé-
lyedve Mrrrkó Jancsi, mikor ő is az avatóbizottság elé lé-
pett, lrogy fogadálma,t tegyen, * Cserkész leszek, húsé-
ges cserkész! .. . (Fotytátiukl}lazudsz. ", * rikoltotta Mari néni

--:----
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rr vadr:c.lgóuytts szirtrctt140l,í:i.l;. ir, l"tll}i,gr,ri,l,*zili.lriii, lr NÍet,l-
vckő, a Forradás sziklar:sopt,t. ;l Kirrilyliri tls rr i,titihi ttzt!}th-
nél rrzxllrl,r c"§úcs és szirt,

Nélráu-y sziltln nlt:gmászásit utrirr szalrirr],tírrj jli.tékok
szírrler,érl vag1,,ok, ,\ nézíitór ácsolt üiiiht,lyótr kír:i)l rr ríl()s-
tel,kéltségriek, 4 g2{rtpadisii-enak rrióg ti ltlgkise}tb tryonlt'lt
-qerrt ]eitet feIfec'lezrli.,\ -rz-ltrfa]akat kizár,rilrlg il tormé$zel,
szolgáltatja: karcsir. haragoszöld íeni,ők. csoLxlg,ó patírk,
bozilttal öyezett tisztá,q é_s lrrirárryít:llriis (!E, A háttcriil
szolgá}ó trierer]ek _czik]aia] al-+ti részén lriugr(l pirdka, rryujl,
csckél1, ttrenlti:I.vet a. szirrl-rarl eg1, részónck.

Határozottarr ái]ítom, hog__r, ennél a terntógztrtar,1ll.t
díszieteknéI szebbct és irlkalrrras*liirat enil:críia trr.ltrt,ludnil
a}ktrtrii. Hozzájárul mélr e}thez az iirlo vadvit"tig és l;yarrla-
illalir }evegií, rnadárcla,Io* kör,nyezet, molyet, eddig }itlrólrl
eglik szi-rbadtéti sziuprr.rtrlrn scnl i,ap,a,szt*ltarrr. Itt ft fen}ők,
a 

-sziklírk és fnl}rők tryrrjtolt+.l clíszlcttk tcrm,ószetszírrprl_
rlán nézein végig fclrzült fil4ycl.emrr:rcl Witrn.etou triegrag;_+dr)

í,,
lál**{J§l.:lr ;li

J(crlvts }'{:|lxií'.l]cstvórcim!

Villánt§yors t.üzpuripán r:ohantarn, eldőlrön, próriken
á,t, Közlicn, lr Tiiztlskororig tnár rrrásrrdszor 1kart ,nyrgo-
vóra, tórni, rrrikclr tra,ta.lllia.s és szép kíjvií4vrirrrhir:odal-
m,amh& érktlztet::t. }.lásnaii a.lig győzterri r:sclriálrti n, sz,tbb-
rréI *zcbll kőhirzirklrt. §ntrclr ellenér,r_, sirssu.eltr_litIl íi91,91rr'6*
Ilc-ín koriilhcttc r:l Bé{y kinzrioszlopfélérc kifiigtlszttltt
és harci színtrlikel kjfcriíclt rnui,ilta)_ ós hesztl}ő Trllpír.
Johttarr szentri:v(llclttzye {l. lnutatópapírt, ntirtr.lctr kúliinö-
scbb nyonrolva,sás ós ke}vcilreztr:iós rrél kül ()lrl Shtrt.ltlr,lritn,tt
ós Wirilretou száguliló }ovas ltlakjlrít vólíerrr íc]isr:lerrri. Örö_
mömlren hlrlk csnl,n,kiírltlr.* lrag"vtrr r:l sztitn;lt és rö§tön
hozzákezdtern a hcszólt5ptpi,r f urcsa, betűrlsortlá jrirrak n,
rrregfejtósóhez, n}el}r ísy kezdődiittl

K^nI"-MI\Y-SPIliLE
íclsenhühnc Ra,thur 1938.

No lám, a kvi,ilrrk rrlva*ása nrcl],elt c$í!.k ha§zno§ m,e§-
terség a betűrovás tud<lmányi1 is, nrert ennek alapjárr tud-
tam m€g, hogy Rathenben; ]a §zász-§vájr: egyik tegszcbb
ré*ró:n, melyei eddig a nagyközörr*ég elől z,árva íartoitak,
a}o§t May Károi}, }ralálán,ak negy*dszázados emlókóre
szabad.téri játékoknt rendez,nek. Mint a, Nagy Fe}rór 'ő-
uök késői tanitványa, rögtön elindultam, lrog5, 16gglu*lr**-,sek * na,gy Oltl Shatterhand cm,lókóre rcnr]ezenrlő szalra,rl,-
téri játékokbnn.

Mikor a Na,gy sziklás hegység (§zá§í_Sváje) íantasz-
tikus és vttrlregónycs lrornol<kőhcsyeit nregpillarrtottarrt,
mint a prérik fia ncm jrrtottam sz(lb.an ae elragatló szikla-
birodalom fensógétől. A ternré,szet szópsógé}ltln vrrl(r rrórnn
csoclálatrrmban minthn Wagncr zonéjél lá,tíanr volna,
megtn§te§üllri ebben a, lncgralázóan lenyiigöző és vak-
mtrően szép sziklirországbnn. Szó, bctii nenr, rle a xeüí:
igen, az tut'lná csak kiíejezni e|lnck & íoma,nt,iku§ vidók-
nek a szépsógét.

Nagy Oltl §}iatter:hnntl mitld*n bizonnyitl rlid is. mint
rninclen emi)e}re, aki vala,lra errc jtirt, nagy lrrrlrlssrrl ltlhtl-
tett ez a ia,jtókzásába,n nregntet,t:vr:iIrlti pompiis sziklrr,-,tonger. n.r kinek nerrr ra6g,arlná nleg a kópztlletviltigál; rlz
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történetét, m€ly nem má§, m,int a hezáórt ós a gzabad.-
ságé4 hősiesen küzdó indiánok sorstragédiája.

Visszaemlékezve &rr&, mikor gyermlkkoiom vágya_
kozó csodálatáva} és izgblmával először olvastám Úin-
netout, be kell vallanoín, hogy összoszoruló torokkal és
}ölnyek§gl küzködve betúzteni a legnagyobb apacsfőnök
órök vadászmezőkre való megtérOsér6i sáótO részl: ,,Mikora második strófá.ba kezdtek, 1,6§san kinyiltak a szeinei és
;szelidt mosolygó kifejezéssel te\intettek- a csillagok felé.
Aztán megszorltotta a kezemet és így suttogott:

- Char_lih, tlgy-e, most következik a 
-halál 

éneke?
sírva bólintottam és felcsendült a harmadik ver§_

szak:

Elnult az élet napta oégül,
A hald/ éiszakúia !ő,
A lélek Ine§sze menní készül,

A testben níncsen m,úr erő.
Madonna, ó, hozzad ki.dltaa
Mondom maid oégsö, hö imóm:
Hittel. induliah a halúlba ,

És jussak hozzód, azutón.
Aae, alse Md,ría!

Mikor az utolsó hang is elhalt, beszélni próbált. , .

már nem bírt Egészen odahajtottam hozzá a fülemet és
ereje végső rnegíeszítésével suttogta:

Char_lih. .. Winnetou hisz a feltámadásban , . .

Winnetou keresztény. .. Élj boldogan...
Erős reme,gés futott át a testén, sebéből vér buggyant

elő. .Az apacsok főnöke mégegy§rer görc§ö§en megszoríiotta
a kezemet azután hirtelen kinyúltak a tagjai. Ujjai lassan
váltak le a kezemről... Meghalt.*

Itt Rathenben a természet gyönyórködtető szépségé-
bon is nagy hatással volt rám a színdarab, mintha á kép-
zeletvilágomból vált volna valósággá kedvelt ifjrisági re-
gényeim példátadó hőse: Winnetou. Minrl az előadás,'minda színészek játéka kifogástalan volt, A szercplők közótt
volt egy valódi indián is, Os_Ko-Mon, a yakima törzs fő-
nöke. Ő alakította az orvosságok em}lerét Kütönösen mü_
vészi táncaival és énekével aratott megérrlemelt sikert,
Megkapó, ősi ritmusir, tompán puffanó dobszóra topogó
léptekkel, olykor előre, ma jd hátraszegett fe j jel lejtette
művészi táncát. A számos szereplő és statisztatömeg festói
indián és cowboy öltözetben a szerepéhez hűen igen gyak-
tan nyere8ben alakltotüa szerepét.

Fiatal testvéreimnek ennyi talán elég is lesz a ratheni
May Károly játékokról és inkább magáról a nagy Old
§hatterhandről mondok el egyet-mást.

Winnetou életrehivója, Maí Károly már tilbb mint
huszonöt éve lépett az égi vadágzterületekre vezető
ösvényre, ho§y talólkozzék vörösbőrű testvórével.

Szászország híres iíjúsági íróía 1842-ben l{ohensteln
Ersttbalban született. Hatéves koráig vak volt. Egyszerú
ép szegény csalódja iskolába járatta, hogy tenító legyen.' A gyermek May első olvasmányai, a tankönyvei mel-
lett, kalandorregények és rémhistóriák voltak. Ezek ha-
tása alatt a gyermek izgalmas kalandokat keres és így
kerül összekötteté§b€ azuián a büntetőtörvénnyel. Ettől
*ezdve a környéken bármilyen büntetendő dolog történik,
a nyomozás ,szálai May felé vezetnek. Az ifjtr eleinte til-
tekozik, majd amikor ráJön, hogy nem érdemes, különö-
sen akkor, amikor az embernek nincsen elég ennivalója
és meleg lakása, tehát beletörődik büntetéseibe. A fosház_
}an olvasmányokat kap, majd maga ís próbálkozik iroga-
tássa]. Fantasztikus kalandorregények kerülnek kl kezei
alóI. Ponyvaregényeibez kiadója, May tudta nélkül, por-
no8láf részleteket költ. (Emiatt kiadójával sokat peres-
kedett. Ezeket a re8ényeit haszn6lták fel ellenségei is a ké_
sőbb beérkezett író ellen.)

A börtönkápolna lelkésze a fia,tal Mayban felébrpszti
tehetségeit s a börtönkápolna kántora lesz, May, a nlna
és az rrlvasás mel]eüt,'az angol, francia, ara.b és lq|n6i nf,€l_
veket tanuljo nagy szorgalommal.

Küzdelmes önnevel6 munkáját siker koronázz,a, A
esetlő-botló ifjúból {rj óletet kezdő férfi lesz. 

^z 
eleseltek

syámolítója és új ritra térítője akar lenní.-- 
Ismét írással kísérletezik. Eleinte népies és erkölesös

regényeket ír, majd iíjtlsági kalandog útirajzok írására
arlja m,agát, melyekkel nagy és állandóan fokozódó sike-
reket ér el. (Fotytatás a 22. oldalon.)

May Károly: Wlnnetou III. k. 484*485 o, Kosáryné Róz Lola lord.



n, C§mn,nÁr §umNTIvÁNr rÁBoBHn Ly
IRTA; DR PEJA eyőző
csonka hazánk

táborozásra alkal-
mas helyeinek sorá-
barr, elsók között áll
cserhátszentiván vi-
déke. A Kárpátok
vadregérryes bérceiro
emlékeztetó zord,
sziklás hegyoldalak,
sürű csalitok és ár-
nyas erdók, zöldelő
rót és álomba rin-
gató csórgedezó pa-
tak teszik változa-
tossá ezt a tábor-
helyet. A Cserhát
hegység közepében,
annak legrejtettebb
helyén található meg
ez a vidCk" Vadregé-
nyes és reitett hely-
zete miatt, már a
nregközelítése is cser-
készszerú íeladatok
elé állítja az i<le
igyckvóket. Pásztó,
§Iagl,arnárrdor és

vasútállomásai közelítik nreg (15.-20 u*_r"l *iilrÍixl;] 
" 

i."ÍTff}
táborozások legkttlveltebb helye, Cserhátszentivárr községtól kel€t
felé húzíltló §zuha patak érdekes szűk völgyrészleLe. . ,

Az 563 m rnaga§ra kiemelkedő Bézma heg}, meredek lejtójóvel
köTülhatárolt szúk völgy íenekén, a csörgedező patak két oldalán,
összehajló égerfák alatt áll a tábor. . .

A tábortüz pattogó lángja vörösre festi a körülötte üIő cserké-
szek arcát. Jólesík a hűvös esti levegóbelr a lobogó láng simogató
melege. Jólesik a napi nrunka után néha szótlanul is nézni a ropogó
tüzet, az lzzó parazsal, , ,. A,z lzző parázs, a csendes tábortüzi han-
gulat egy gondolatot ébreszt fel bennünk, itt a Cserhát közepén. . .

§gy pillanatra tlgy érezzük, bogy, az iskola padjaiban üünk, . . és
halljuk. tanuljuk. hog1, az acélos brlzáttermó Alíöldünket kialudt
tűzhányóhegyek -_ Börzsöny, Cserh*lt, }íátra stb. -- vcszik körül . ..
A kérdéseknek egész raja fut át az agyunkon.

A Cselhát tűthányó .r,,olt régen ? . . . A táborunk helyén, itt,
ahol most üliink; tüzes láva fol1,t valamikor ? . . . Hihetetlennek
és hátborzongatrjnak érezzük a íelébredt gondolatot. . . Cserkész
tudásvággyal és akaraterővel azorrban, bizon_vítékot keresürrk ennek
,a tanításnak, enrrek az érdekes valóságnak. A bizon},ítékokat a
táborhely környékén, egynéhány kiránduláson, portyázás közben
sze}ezhetjük meg.,.

Elharlgzik a paranc§ . " . ós egy kls csapat, már a Bézma hegy
oldalában kutatva tiirtet a csúcs felé l Utunk meredek, sziklás lej-
tón vezet" A lejtóból nagy, horrlóformájú, néhol zuzmó és moha-
párnával fedelt, kemény szikladarabok (kóbórcök) állanak ki.
Némelyik közülük 500 hektolitercs hrrrdó nagyságát is eléri. Több
helyen íej és ököl nagyságtl, könny,etr guruló szikladarabok halmaza
(kótenger) íedi a lejtót Cs akadályoz a haladásban. A kisebb kődara-

^ 
cserhát§zentír,áni szurdok, keleti r.égéről tekintve. .{- cserkésztáborozások

kere§ett helye. (A szetző tcloelele).

bok lrözül felveszünk eg_vet. Ketté törjük. Igy látjuk meg az 7gazi
szilrót, belső szerkezetét. Kemény, sötétszürke, összeütve csengó
hangot adó kózet<larab tárui szemiink elé. A friss törési felületén,
kisebb, nagyobb fényesen csillogó szem (fóldpát kristály) tűnik íel.
üjjongó örömmel kiáltunk íel : íme ltt az elsó trizonyíték ! A régi
túahánytiból kiömlött lolyékony lávának, kőkenrényre nregszilár-
dult rlarabja ez a kózet, Tűzhányó eredetrl, mert ehbez hasonló
kózet képződik a ma is múködó Yezuv és Etna trlzháuyó hegyekből
kiömtó lávából, megszilárdulás után. A Bézna heg1,, láváját ande-
zilneknevezzük. Nem bazalt I A bazaltban nincsenek csillogó szemek.
Különben könn_ven összetéveszthető a két kőzet. Andezitból épül a
Bézmán kivül a Cserhátnak mindelr magasabb bcgye. Á Cserhát
kóbányáiból az arrdezitet hordják a városi utcák, országutak, vasúti
pá1l,ák kövezésére.

Amint tovább kutatunk a hegyoldal}ran, csakhamar ráakatlurrk
eg;, másformájú, az előbbinél puhább, világosszürke, faragható
kőzetre. Ez is tűzhányó eredetíl, csakhogy nem láva, harrem hatnu
(tufa) alakjában tört fel a mélységból. Tehát vulkáni hahruszórás is
volt ezen a vidékerr l Nem sokat kell keresgélnünk, hogy a harrnadik
íajta tűzhányóeredetű kózetet is megtaláljuk. Lukacsos szerkezetű.

. Ha kezünkbe vesszük, rigy tülrik fel, mintha egy darab kenyeret
tartanánk. Ken,vérkónek is nevezi á nép. Azért ill,en lukacsos szer-
kezetű, mert atrrikor még sűrűn íolyós olvadt láva volt, trcnne gózök
és gázok hell,ezkedtek el. A gózök és gázok a kenl,érkőből csak a
megszilárdulás után szabadultak ki, a helyük azorrban kisebb,
nag_r,obb l1,ukak alakjában ottmaradt . . .

Ezek az érdekes és furcsa eredetű kózetdarabok a kezünkben
vannak. . . Csodálattal szemléljük, mert ebben is a Teremtő Istcn
bölcsességét látjuk, érezzük, aki a lobogó, parázsló tűzben rrenrcsak
sugárzó meleget. hanem heg_veket épitő erót is el tudott rejteni I

Ig_v jutunk íel a Bézma hegy tetejére, Nagyszerú kép tárul elénk.
Déli irán5,ban az .\líöld tengersík vidéke tünik el a messze u},rlló,
ködös látóhatárban.. Keleten a Mátra, északon és nyugaton a Cserhát.
Börzsöny kiemelkedó bércei látszanak. il,íögóttük a távolabbi hegyek
kéklő ormai a megszirilt területról integetnek felénk !

]]gerfák alatt, a c§ör8edezö Szulra patak nru+#}rt"?"'álllirrr",,,.

A túzhányó műkötlése mellett szóló bizon_vítékok gazdag zsák-
mányával megrakodva visszafordult a buvárcsapat. A Bérma-vonulal
keleti, lankás lejtőjén haladurrk tovább, íigyeló szemekkel, háthn.
valamí rlJabb megflgyelé§t tehetünk l ... Á kemórry sziklák elmarad-
nak. Helyettük fehéresszürke mészkó, agyag és homokkó iehérlik a
fü kózött. A mészkóben megköve§ült kagyló és csigahéjak találhatók.
Mesélrrek nekünlí, régmtllt idókról, amikor még ók is mozgó. éló
lények voltak, vidáman tlszkáltak, hatalmas, mély tengerek vizébcn.
lVíeséjüket megértjiik... A Cserhát hegység felépitésében nemcsak
vulkarrikus eredetü rótegek vesznek részt, hanem tekintélyes mennyi-
ségben találhatók tengeri eredetű kózetek is. (6. ábra.).

A cserkész otthon sem pihen l A szalmazsákon is tovább
görgeti gondolatait, hányja-veti íeI a kérdéseket magában. Ig-J"jutott
eszünkbe, hogy a régí vulkán tüzhányól:yilásait (kráter) is meg
kellene keresni. Itt a táborhelyen azonban nem találhatók meg, mert
több §záz métor lávatakaró (p1. a Bózma) íedi el, tömi be. Hogy lát-
hassuk a nyílá§okat, a krátereket, kirÁndulást kell tennünk a távo-
la}rbi környékre. Meg kell látogatnunk a Cserhát dicsőmultú vár-
romjai közül a hollókői és szandai várromokat és azoknak környékét.
Külön, t<ülön is nagyszerú táborozó helyek..

Ezek a várromok az emberi történet letünt idejéról mesélnek, a

A c§erlráí lregys6fi ó§ t(öm},-ókónok vázloío§ ú6f-
tópc. A - Aszód ; B : Bujáki rár ; C : Cserhát_
széntiván; D - Drégel},palánk; BGy: Bulassa-
§.varmat; BP .- Budapest; I{ * }iatr.an; r :
Ipolt,ság; K : Hollókői tár; }í : fla8yarnán_
dor; N: -l*ó8rád vára; P: Pásztó; S: Salgó-
tarjáIli Sz: Szécsórryi \.==Vác; Z: Szanda
r,ár. Az e*yfnes vonaluk a vasútvorralakat, a
§za8gíltott vorralak pcdlÉ vezető kocsi-, illctve

gyalogutllkat jelzlk.
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várromokat hordozó magas gerlncek pedlg a Föld történetének sokkal
régibb multjából tartogatnak számunkra sok érdekes mondanlvalót.
Többek között a régi vulkánok nyílásait is ltt tanulmányozhatjuk.
A, tűáányó nyílását általában köralakri mélyedésnek képzeljük et,
mert ez e leggyakoribb formája. Ilyen altkrl mélyedóst itt hiába
}eresünk. A hollókói és szanóai várromok ogy-egy északnyugat_
délkelet trányba húzódó, több km. hosszrl, háztetóformáJír hegylánc-
n*k, hlrtelon elvégzótló északnyugati végén helyezkednek el. A hegy_
gerinceken végig kemény andezit kózet bukkan eló. A hcgyleitók
puhább agyagból ós homokkóból áltanak. Ha a térképtnkön a
itotlókót és szandai hegyvonrrlatok hosszrl gerincét külön-ktllön ceru-
zával Jelöljük meg, akkor a hosszír ceruzavonal a gerlnceken elóbuk-
kanó andezit elhelyezkedését és eltertedésének lrányát mutatja meg
nekünk. A hosszrl vonalak,vagy másszóval a gerincek mentén régen
repoalés támadt. A több km hossz{r, 10-20 méter széles és ismeretlen
mélységig lenyrlló hasailékokból titzes andezitláva tört elő. Ezek a
hosszú hasadékok voltak a Xüahányók kráterel. Nevezetesek ezek a
hasadék-vulkánok, mert Európa más területéról bozzájuk hason_
lóakat nem lsmerünk. A Cserhátban ezeken kívü mé8 több helyen
találunk andezit-lávával kitöltött vrrlkáni hasailékokat. EzekbóI a
hasadékokból feltöró tüzes láva Jobbra, balra íolyott szét az egési

A. Szuha patak sziklás medre. Éáttérben a tiborhely. (A szttző |e\uétele},

vldéken. Tüzes láva ledte be, takarta be a Cserbát területét, Ezért a
nqgy láúatömeget, lóoalakaróíLalc is nevezzük. A túze§ láva küült és
megszilárdult. Az andezit-lávából bármilyen kemény kózet lett,
még§em volt állandó. A vlz, a szdl, a mállás koptatni kezdte. Ahol
vékony volt, ottmfuteljesen le is kopott, {rgyhogy a régi nagy láva-
takarónak csak a roncsait talá§uk meg ma llyen takaróroncs a
Bézma_vonulat ts. A hollókói és szandai vonulat ollenben, kemény
andezit kőzettel kttöltött vulkánl hasadék. Azért mafadtak meg oly
feltünd merod€k gerincvonulat alakJában, mert a kemény andezit
aeheaebben kopik, mlnt a körülötto lév6 puha kózetek, .d régí tűz_

Ezzel azonban més nem lsmertttk meg a cserbátszentivánt
táborhely mlndon érdekességét. Ki htnné azt, hogy a tűzhányók
müködése és a tenger kiszfuaclása után, ennek a vidéknek a hegyei,
medoncói mozgá§ba jöttok. Tűzott cserkészhumomal mondhatiuk
azt l§, hogy a ro§§z ídók elmultával lassú táncot lártak. ..Ez artán
rnár nagyon érdekes lehet t Lássuk, hogyarr történt ?

A jelenség könnyebb megértése végett íigyetjük a 6. ábra
tömbszelvénysorozatát. Az I. tömbszelvény mutatja l,idékünknek a
lrrlkanlzmus elrnulása és a tengerek kiszáradása után elóállott
erodoti fel§zlnét. Ez a lelszín a Zagyva vöts/e felé lanMsan tejtósödött.
A betüktel telzett Galanbos (G) ; §gres (B) ds §zuha (Sz) patakok ts
a lejt6södés irányát követték A V-Y-vol jelzett vonal törésvonal.
A törésvonal mentén a vidékünk rétegei mozgásnak lndultak, még
poö5 tlgy, hogy az A darab nyugatl vége emelkedett, a keleü végé
pedig stlllyedt. Tehát egy ogyszerú billenóhinta mozgá§ához, ha§onló,

Jóloslk az ebéd a csobogó patak közepéboo * -lo"Hr.:lilÍÍ*n*,l

billenómoagás játsaódott le. Ugyanezt végezte a B darab is. E mozgás
terniészetesen a felszínt is megváltoztatta. Á II. tömbszelvdny a
FöldkéIeg mozgá§a által el6állott félszínváltozást mutatja be. Az
A darab nyugati vége itt már kissé kiemelkedett. A IIl. tömbszol_
vény a vidékünknek mai formáJát, arculatát mutatja. Az Á darab
nyugati vége eaen a tömbszelvényen a mai magasságára emelk€dott
íel- Az egész kieme}kedett vonulatot Bézma-vonulatnak nevezzllk.

A Föld kérgének basonló, süllyedó és emelkedó mozgását több
helyen is tapasztalták. Igy pl. az Alíöldön és a Bakonyban, ahol meg
is mérték a süllyedés ill. emelkedés nagyságát. Az Alföld, a Maro§-_
Körös vidékén 50 év alatt 93 mm-t süllyedt, a Bakony ezzel szemben
ugyanannyi idó alatt 157 mm-t emelkedett l

A törésvonalak me§tén természetesen mély ,,sobek"' képzídnek
a Föld kérgében. .A nehezen ,,gyógyuló" sebhelyeken rend§zerint
melegvizü források buggyannak íel, Haaánkban legnevezetesebbek
Budap€§ten, a Budai hegyek lábánál htlzódó törésvonalon feltöró
héwizek, A törésvonal jelenlétét mutatja vidékünkön a táboroaó
hely langyosvízü, bóven íolyó Hármas-kt|t íorrása. Á vlzból lri-
csapódó vasvogyület (timonit) sárgára festi á mederben elhelyezkedó
kódarabokat. Hasonló körülmények között tör elö a cserhátszerrt-
iváni strandíürdó langyosvlzü forrása is.

A cserhátszeutivánt táborheiyen a Föld,arculatát faragó szob-
rásznak, a folyóvíznek a munkáját is megligyelhettükn amint vési,
faragja a felszínt. A keresett táboroaó helyet, a gyönyörú szakadókos
völgyrészletet is (6. ábr. IIL tömbszelvény Z,) a folyól,íz mun}áiá-
nak kószönhetjük.'A Szuha patak csotlogó vize a faragó, vésd szob-
rész. Kezdetben nem meri az ember ráfogni erre a kedve§, §zlne§
ritmussal csörgedezó patakocskára aá, hogy a 370 rú mdly völgyet a
kemóny andezitból álló hegyen ó véste volna keresztül l §rojében
való kételkedósünk azonban gyorsan elrepül, ha ogy nagyobb,
zivataros esót élünk kere§ztül táborozásunk tde|e alatt a patsk paft-
ján. A szelíd patak egyszerre változik át álmokat k€rgetó, zrlgd, szik-
lákat, íákat és sátrakat tépó, vadul törtetó folyóllzzé. Ekkor mutatja
meg nekünk hatalma§ ereJét l Jobbra, balra csapódva, a §ziklá§ völgy-
lejtóket rno§§a alá, Az alámosott szikla nagy robajJal omlik le a völgy
íenokére. A meder telo van llyen leomlott sziklatörmelékkei. Sziklás
mederré§zlet látható a2. és 4. ábrán. A sziklatörmelék hosszír ldón át
felaprózódik, a megduzzadt patak azután tovább szállítja. Hosszrl
évezredeken kere§utül úgy íürószelte, véste kl ozt a mély völgyet, a
cserkésztáborozások ideális szép helyét a Szuha patak. Áz ilyon
meredek völgyrészletnek szwdok a n€ve.

Ugyanígy iött létre, ottól a völgytóI 2 km_re délíeló, a cserkuti
szurdok ts. (6. ábr. C.) Blzonyos tekintetben talán még ez érdekesebb
ls, mint az elóbbi. Érdekesebb azéft, mert a cserkuti §zurdok íogadta
ma§ához az elhagyott, elárvult Gatambo§ petekot. folyt. 2l" oldalon.)

!,pmpsz9l_v_ény,sorozet CserMts_ze4tlvén ér környéke íelszlnéne& klalqkulásfu,ól. I. ez. tömbszelvény az eredeti, régi íelszln. Il. sz. tömbse, az átalakulóíelszln. lll. sz. tombsz, a mal íei§zín. A * emel}edő; B: síllyedó térszlu darabok. C: crerkírtí izurdokl E * Eeres Datak vöIrave: F: Béznra-hcÉv:
91.Galambos-gat4kv9l§ye_; H_:Bokriüegy; K;Közóp-íes}:; N-cióhÁtúenul,an-[özaég; szEszurra-§áta[-rotsyei"T':Totdi-dd;ifr;Y-Y : A terszrn daraDo& olvetódé§§].e*k 

lvonalai,"1ir.ióiffHffil,i$3§íi_"'í#JíEifi3.xtíJü'fitffiit "it?lfti2. 
: lrrlliánikus lrivatakar{. 3. * a
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0M! !
. Mi,uel kezdőd,ött ezelőtt az őrsí ös,szejfue,tel?

Azzal, ltoog az örsllezetö ígg szólt az egyi,lt tíúltoz:r- No Pi,sta, el,t,öL az összejöuetelröl te lrod q. naplót,
Erre ututd,n Pisla, szépen nehi f ogott és lrezelte: * .A,z

össze,jöuatelt 4 perccel, késöbb ltezdtiilt, mert cstllt, ,Xancsi,"
az őrs,uezetönk, és én Doltunk tent , . ..

Ilianyzott . . .

ltnddkozott . ..' lTöroénltrt tnortd,tu.., stb, stb.
Ugunrúl,Uen aolt a rnd,sílt, a harm,adílt ós mi,ndegyilt

összeiöt:etel is, tsaliltoqu rl,kltor masolt hídnyzottah, qnas
itnddltozott, mds ,rnondta a törl:énllelret, ta,gy ntós ,lt,ésett;

lgy nem, uolt ltiilóttbség a naplók leözött. Sa.itlos, hog§,
tdgtöbb helyen ígu ,üolt és igg uan, ,m,a i,s.

Bz nz egytta,ngu, ultu,Imas, sablonos napló neú,L a,a
irluzi nttplú.

C s a,p atunk ö r stle ze tö i, h a r'u elhattLr ozta, ho 11y lLj tl,ons 1i-
got ho;: _ttq7lirrtnrmot ittdit nteg. Szakítoltlmk ez:el nz
eu11hangü, ruttalntus, ela,llult szahússal. Bd,r nctgyabb fdra.tlt-srílot oliol ttz ő,rsuezetijtttl.k,: több idejét elacszi - da megén"
HirllJ.tite.l; eL. ltogy magéri,' Elóször is ellvttdroztult, hogy nagyobb st'tlut lteluezünk
a n,a,pló ltü.Lső d.íszltésél,e, Az it,ds a,la olya,n szap, haluúnt1,
cse,rk,ész,rajzolcat csindlu,llli, rnelyclt. sztlptpé, keilaessé és
g * er k é s zi,e. s s é ta s zi.h n a,plóinlt lt ül,s ej ét,'I)e nerncsult a kíilsöre f ektetiült e íősúIut, hanetn. a tar-
talelnra. LeqlJen az őrsí napló' ,,örsí-ltt,tin;ilttl"! Tdrllyalja
a,z őt,s csa,sltttotth,órton IúaüLi éIcl,ét is, necsa,It, ttzt, anti al
otthon. négy fal,a. közt történílt. Legyen az őrs 'Éz otttrcrlan
kll:líi,L is,,cseykész" !

Nehéz d,olog ez. Nally f eladrLt clé tillltja a. naPló íróiát.'Ezért hell ezt az őrsuezclönek írní. ő ismeri, neki k.ell ís-
merni,c az őrs ós eayén cserltészéLetét, trobbun ismeri, és is-
met,h,eti, mi.nt a raj7la,rancs,nah és esapatpata,ncsnolc. H.i-
sze)n ö egltütt ,,éT' |iaíutl,L. Nem hell ,azért u,z :örsuezetönek
p s11 chrlló gnak Lertnie, c s tllt i ó m<l a |i gg előnelt,.

Mi, őrsuezetö,k, ln.ég ezzel senl elégeeltiittlt meg. Hdronz
örsrezető h,aronl na,plótljrlonsdgglal lepte fileg ú csupatot,

Az őrsuezető lelernényes!
Erluilt örsaezetó testaérünk, m.í,ntha egyí,k {iú. trnd, a

anplót, tnag d,r als onathoztcLttl a . ör ök iti,mcg &7 tLqllis nl.g lJ iá-
ból mind.enltinéL eautonna lelki jelenségek.c,t (m,elyeket a,
cserhészÍes élet és a.z ósszejöaetelek ual.ttna.k ltí a fi.úItból}
és a,z őTs étli történetét. l'ehdt itt az őrsaezető erluílc íia
neaében beszél,

A mtísik beszélgetés fornzájdban íria m.eg ijrsének, lt.,ró-
nikajat, Egu cserkész és cgy nemcserlt.ész beszéLgctnelt
eggtndssal,

A lmrmadi;k. leue|elt, alakid,bn old,ja meg a nehóz tel-
ndatot. Egyik őt,s th,aja,neaében lr lellcleket tsc,rltész-
bat,§.l.jai.rutk.

Mindllri,romnalt ugganaz a célja: az örs egész él:i tör-
ténetének me g örökíté s e.

Nektel; is lchetnelt ötlete,itek, nem.csa,k neküytli.
Mi aagyu,nlc ezen, ui ,,naplóreflí,ftL"" ,meg,inditói,, cle sll-

uesen, |ogatltt"nk tőletek núnden, uj ötle.tet, KözöLjétek ezeke,t
a Ma,gaar Cserkész ltasábjain uelü,nle. Semmi, ak,addlga
sincs enneh.

Hogy milgenek leqgartek azok az lrds alatti, haltldny
raizolt? Art is eldrwlorn,

Lehetneh ?negllaTos tnotltsu,mtt, sarokdi,szi.tések. (Ezelt
tulajdonké,ppen ne,rrl is az trris alatt oannak.)

De tan még mósilt liettő i8:
1. Karton pa,pírbóL ltí,uagjuk a dl,szltö tdrglsat (7ll. cse,r-

ltészlil,íom, (trsi allat, Naggrnagyarorszag, cserkészf ei stb,),
Az ígu nyart altt"llot, a szélétőL szamltatt kb, ,t cm. szétes
s d,ab an b ef e s tiült s zíne skr étda aL, ( E zt minden alkalornlt,ar
rrt,eu kell i,srnételni, Dzutdn rate§szúlr a na,1lló Lapjara, és ua-
szon da.rabbal d,örzsöljíilt a szélét úau, ttotlu a festélr a,nap-
Lóru, ,rrnsoltldjék. Iga qtt mrffa.d nek,ünlt a lrítsdnt 'útszttés
szé7l színes keretbe toglalua. (l. abra.)

-.,o"

'd' "
,:íj

::l&

,\
2. Amikor az alöbbi

tars1] alakidnak a ltelye
runl; cI, mínt az elöbb,
f estélt.et és í(tv a. ki,aatlt
i2. dbra),

.1,

tdrgyat ltitsú,gltuh ott mara,dt a
üresen (negatlu), ltt ttllya.níqy !t}"
csaktvoglJ itt be|elé ttld.loljuh el a
alak színes ,masolatdt l:apjuk meg

köuessete k!
ötleteiteliet a Magtsar Cserkészben t^arjuk!
,Jó mnmltat! Kis l{a.rol,E őrspezető

,l7?. ,,Hrő" cscs.

io
'\,

!
j.-,,__ ''.' ':,

'á+b,-*'
,W
3.i

__._ á ,,,§&_.

A IilA Z,Á.TÉ.RŐ FE LvIDÉ,la.eí
mindenkinek ismernie kell. Olvasd el és terjeszd a

A IilA Z^TÉP"Ő FEIjI/,IDÉ,K cimű füzetet.

Ára trZ fillér.
A befolyó összeget a felvidéki c§erkészcsapatok meg-
segítésére fordítluk.
A cserkész -a ahol tud segít !
A fü zete ké rt fordulJ a c§apatparanc§nok§ághoz.
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LORD BADEN-PO|VELL

Volt egyszer egy derók c§erkószem a délafrikaí háborrl
folyamán a katonáim között. Bátor katona és tevékeny
cserkész volt, de nem nagyon szeretett engedelmeskedni,
s végül is ez életébe került, s haditervünket is megkárosí-
totta,

Hírt szereztünk egy olyan ellenséges haderőr6l, mely
nem tudta, hogy mi az országnak melyik részében vagyunk.
Mi tehát elrejtóztünk, hogyha majd arra jönnek, rajtuk
ütünk és meglepve óket, fogságba ejtjük.

Az volt a paranc§, hogy nem szabad egy hangot sem
ejteni, s hogy senkinek sem szabad mutatkoznia és ezt a
parancsot hílségesen meg i§ tarüották, kivéve ezt az egyet-
len cserkészL, ó ,razl hitld', hogg okosabb mindnyájunknál,
s észrevétlenül elsurrant, hogy kikémlelje az ellenség köze-
ledtét.

Egyszer csak megpillant egy ellenséges kémet és rá-
tüzelt; az ellenséges kóm viszonozta a tüzelést és rövid
tüzharc után mindketten halálosan megsebesültek.

De az ő lövöldözésük lármájára figyelmes lott az ellen-
ség és többen odasiettek s ahogy meglátták a brit katonát,
természetesen rögtön gyanították, hogy a közelben többnek
is kell lennie, s minden lehetséges óvóintézkedést megtettek,
kémeket kütdtek ki minden irányba, s miután nyomainkra
bukkantak, felfedezték a rejtekhelyünket, figyelmeztették
övéiket, akik így el tudtak rhenekülni.

Ha ez a cserkészem még |itlkordban megtanulta volna,
hogy miképpen keü a parancsnak engedelmeskedni, egészen
máskép§en végzódött volna az t nap az ó számárá és a mi,
valamint az ellenség §zámára ls.

Cserkószeknek való szöveg

Itt van egy §zöveg, mely segíti a cserkészeket az ön-
fegyelemben:

nÁGóGUMIT nÁGJ,
ha már a szád akarorl |ártatnt t

Ezt a tanácsot ajánlotta a fiának egy, a maga, ember-
ségéből meggazdagodott kereskedó. Ó art értette ezalatt,
hogy ne iárjon íeleslegeseu a szánk azzal, hogy akkor
is boszélünk, mikor §emmi fotrtos mondanivalónk nincsen 1

ne beszélj csupán azért, hogg beszélhess,, ós mindenekíelett
ne maggatdzkodj, ha parancsot kapsz.

TÖRVÉNYMAGY ARÁZATA

Tudjátok, hogy tt ggerekek szeretnek vég nélkül minden-
féle csacsiságot kérdeznl Míelőtt megszólalsz, gondold át,.
hogy vajion az, amil mondani akar§z, tényleg szükséges-e,,
vagy nem, s azután ne pocsékold a szót és mások figyelmét,,
ha nem szükséges. Ha mindenképpen ,,muszáj" a szájad
jártatnodn fogadd meg amerikai barátunk tanácsát ésl
,,Rágiad a rágógumit". 

.

Az ashsltlk halliató klrálya

A nyugatafrikai Aranyparton á.sftaníi-ba tett hadi-
utamon, mikor elfogtuk a királyukat, Prempeh-et, szájá-
ban egy hosszrlkás diófélesóget t,artott, ami olyan volt,,
mint egy vastag szivar. Rájöttünk aztán, hogy ezt azért,
teszi; hogy elkerüIie a ttllsok beszédet,

Ha rlgy étezte, hogy valami semmitmondó megjegy-
zóst akar tenni, vagy egy vita hevében valami elhamar-
kodott vélemórryt mclndani, ezt csak tlgy tehette meg"
hogyha elóbb kivette szájábót ezt az akadályt, és ez adott
neki id6t arra, hogy kétszer is meggondolja, amit mon-
dani fog.

§okszor gondoltam már, hogy milyen jó .lenne, ha
minden piszkosszájrl pasasnak ilyen díót kellene száiában
hordoznia, hogy mikor hirtelen egész szitokáradatot akarna
elzudítani, volna ideie gondolkozni ós megakasztani.

A wlmbledont klnbáló csork6szek

Hallottam, hogy egyszer egy hölgy Wimbledon Common
feló való kilovaglása alkalmával találkozott egy cserkósz*
csoporttal. Hoüétüket arról a szeríelett haúgos ,,c§ac§ogá-
sukról" fedezte fel, mely ott folyt ; így tehát, mivel katona-
tiszt felesége volt és sok mindent tudott a cserkészetr6l,
odalovagolt a cserkészekhez és megmontlta nekik aztn
amit magam is mondottam uolna: ,,ha nem gyakorlod magad
abban, hogy állandóan csendben légy, elfeledkezel majd
erről valamllyen fontos alkalommal ós elárulod magad t"

A cserkésznek mindig halkan és lassan kell beszélnie
és ugyancsak csendben és könnyen kell minden mozdulatát
végezníe. Figyeld meg, hogy egy csendes napon, vagy
éjszaka, a nehéz, puffanó futball milyen jó messzire elhal-
latszil1 még szabad terepen is, még inkább utcán, vagy
épületben. Gyakorold hát rrtagad a könrtyű és csendes
jfuásban s csakhamar megtanulod a csetkészsrokásí:
a rwsztelen jórúst. ( Folgfuriuk.)

@:
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}Iinderrkinek kivétel nélkiil et kell olvasnia a mostani vörös körtlJt VÖrös Körtől fíiggetlenü uj kiizdelem i§ indul. I",áncterseny.

.. . Katto§va pörögtek a nírgy rotációs óriások. Yillogó
íehér papírfolyam kígyózott a forgó, fényes hengerek kö-.
zött s a mozgó csuklólaarok lázas siet§eggel rendezték a
kész Magyar Cserkészeket. Az utcáról beszűrődött a vil-
lanylámpák puha íénypásztája s a tovarobogó autók ref-
Iektorfénye végigsuhant a nyomda fatán. Imbolygó, misz-
tikus árnyak rajzolódtak mindenhová. ., l

Hatalmas, lesötétített auó állott a nyomd.a , elé, Ki_
ugrott belőle egy fetgyúrt gallérri, vöröskereteg fekete
szemüveges ember. Letárt borítékot adott a porkisnak.

,)A nyomd,a lgazgatósaganuk. Sii,t,gös!''
A köaér portdy l,etogyoaott a, lötét nuomduterembe:

Az iggzgató feltépte a boútékot: -

,,30.N0 péld,d,nngal több Magaar Cseútészt kérelt
nyomatni",

, A' Maqyar C&erkésa kí.a,dóitra:

Hivatalos papír, alatta bélyegző ...

Ugyanefuben az idóben z*arOdtat a Cserkészház kapui.
Az edig világos ablakú fényló szemek küúnytak. A tete_
fónközpontnak világíto udvarra nyíló ablakán keresztül
sötét árnyék kirszott lrc. ,,Halló. . . nyomd,aigazgatóság? Itt
a Oserkészlap kiadója. 30 ezerrel növelni a póldány-
o,zámot"'

,§ a telefónkagyló kattanva feküdt vissza. Mély osend
a Cserkészhánban.,.

t
örjöngő, zakatoló üüemben ontják az rlj példányokat

a nyomda roiációs 8épei...

, Figyelóink uüánajártak ennek az újabb Vörös Kör
merényletnek. Megtudtuk, ho§y a titokzatos V. K. már
má§utt is ,alkalmazta ezt a fogápt mégpedig sikerrelt No
most azután reméljük, hogy végre ráfizet erre a próbál-
kozásra! A,laposan csalódik a Vörös Kör, ha azt hiszi,
hogy a cserkészek ügyességét, talpraesettségét ilyen át-
látsó hamískodá§sal meg lehet gátolni, meg lehet hirisí-
taní!

Biztosak vag,yunk benne, hogyha bozzűok fordulunk,
a vöfijs kö,r rninden ármánya megdől!

§őt egyenesen örölúnk annak, hogy a Vörös Kör
ilyen feladat elé állított benneteket, mert az eddigi felada-
tokat oly pornpásan oldottátok meg, hogy majdnem mind-
egyiktek megérdemelné az 1000 pengőt.

Ezer pengő, azaz tiz, ropogfu srÁms annak, aki segít
rajtunkl

ezerpengős rejtvényversenyének 3. fordulója
Sziuan és szá,zan, ó nem, ezren és gzren állanak már

talpon szerte aa országban és a határckon trlt. Talpra-
esett, ügye§ íiúk, akik képesek szembeszállni, dacolni
minden nehézséggel. Mindenre el§zánt, hatalnas küzdó-,
sereg áll szemben a titokzatos Vönis Kör §zervezettel.

A rnostani feladat, amely elé a Vörös Kör állított
bennünket, talán a legnehezebb! De nem féliitilB, mert tud-
juk, hogy ezt a?, erőpróbát mindenki megállja! Mindenki-
nek meg kell ,állnial Senki sem hátrálhatl . ..

Mit kériink tőletek? Csak egy láncszemet, amsllyol
ecy új (egy éves, tehát kettó pengó nyolcvan filléres) eIő-
lizeőt szetezlek a liliomos ifjús{ás ]apjának, a Magyar
cserkésznek.

A Magryar Cs

|-
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Mielőt;t hadbaindrrltak volna óseink, rhüködésbe lép- Au új előfnetőt jelentő csekk_elismervény keltezésc
tek a fegyverkovácsok. Csattogott az üllő, szikrázott az c§ak november 16-o utáni lehet, tebát a legkr:rrd.bbi dátunr
izó vas . .. fesuú}ő izrnok lendítettók a pörölyL Készült a ,november 16-a. :,-**1*.,i: 

:ffi,ffi'#";-]i",113ll-il',, - bátor etszánt. tet"fí.3§§Xli-,jiili,Tíí"§},ffi*'i?i*,'1"",,§"f;i}íí; §
;ság ott ül a ,szemekbeu, 8, szívekben izzik a szereüBt ttiae, beléje, sámodatl §-;s izmaitokban ott fesrül az ügyesség, az akadályokat Mindenkinek kel1 egy rli etőfizetőt szereznie? Aa ezet €
,legyőző, serrrmitőt sem hátráló leteményes,ség. a,rb,nypen8őt, melyet egy öxszegben fogunk kiadrri, s a §

§ most, ettiil a pillanattól fogva, hogy kezetekben a két finnországi uta,t csak az nyer.heti meg, aki legaláblr €
Ir{agyar Cserkész, a ,szeretet fegyvere, índu}jon meg a, egy rlj előfizetőt szlrz,Btt. Tetrát, aki nern *zerzett, az az €
munka a kovácsrnűhelyekben. első három díjtó} elbúcsrlzhatik. Talán nehóz lesz a válás, E

Nem rabláncot hérünk! Fénylő, tündöklő, meleg, puha de mé8isem fájdalmas, mert méltó kárpótlást találhat €
íénnye1 *imogató arauyláncot. Csak egy szemet, ismétel_ azért a többi juúalmaktran, ha a köveükezó fordulókat E
jük, csak egyet minderrkitől! § ha mind_enki megteszi fel- továbbra is eredmónyesen megfejti. É

m:, X" -,1"ff;"ili!J-ilíf-fr:ffi'Yllí-"r::'XXlin.* afifi a minimális tereál, illetve feladattól, amelyet §kapcsolnak 'óssze testvéri közösségbe, megoldottuk azt ,a a yörös Kör állít elétek, függettenül kiírjuk ai §
.§íeladatot, amely elé a vörös kör állitott minket! 

táncversenyt *LánCSZemet ! * megatakítjuk az aranylánckovácsok rohamgárdáját. ü
Ez a harma,dik feladatunk. Níinden pályázónak, min- Tudom, ízzik benned a harci kedv (vagy ha eddi*: *

d,en egaes szúmnak egu Uncszemet, kell ko:aúesir,lnÍe, aüafu nem pályáztál, most Te is fel akars" .u*prri a szeretót *e8Y lij elófizetőt kell szereznie, kovácsának) s nemcsak €gy arg,ny láncszemet kovác,solru{,l §
§aját magán kívül? Termé*zetesent Még fettótelezni össze, hánem többbet, nemcsak ecy új előfizetői szereznél, §

sem merjük Rólad, hogy oddig n€rh ye§y előfizetlink! Ha banem többeü i§! E
csak példány"vásárló voltál, pótold a mulasztást, s ha A Vörös Kör díjaitól függetlenül, pompás jutalmakat §
Pótoltad, munkára! nyerhetsa Mit k&pnak azok, akik a le8hos§zabb ara,ny- §

Vedd kezed,be a fegyvert, a Magyar Cserkész egy pól- láncot kovácsolják össze: §
dányát ,s usgyi. . . el ,a Minka tantitroz, a Tódor lrácsihoz, §

ffi1"1"*":T$lij;r,, 
büszkén indulhakz a küzdelembe, Díjak: 100 pengő, 

§
Hoqllan bizongl,thatoit, h.agy eluégezteú ezt- a mankdt? CéllöVő PUSka, §Á csekk-elismervényü szépon felragasztod egy postalevelező- a1*sv 6

l,apbritára.Acsekk.eliÁmervényteiejéreszepenÍelírod§éLqI'<
*nnak a nevét, aki az új előflzetó és utáaa pontos ,lak- fényképezőgép, stb., stb., stb, §ciméi is. s

A ,,Vörös Kölí szelvényt természetesen színtén fel kell Na már most kik nyerhetik meg ezeket a jutalmakat? §
rag*sztanod, olvashatóan Írd bele számodatl ' Terrrré§zete§en azok, akik a leghosszabb láírcot ková_ E

Vigyáazunk, c§&k rage§utani sza]bad a csekk_elisrrer- csolják óssze. Egy lánoszem, egy előfizető" Tebáü akár E
vényt, odacsípni tűzni, varrni nem, rnert megbüutetnelr a pátyázott eddíg valaki a Yörírs Kórön, akár nenq meg- €

nyerheti a láncversenyt. §
§

po§tán. yerheti a láncversenyt.

De nózzük csak, fiogyan is áll most az Mindkettönek egyíorma az esélye az ezeí írlég egy pálda. Dugó Janika csa& mo§t §
ezer pengó, meg, a száz pensö, ii,leive a pengőt ilÜetóles. }losy Pipaos Tóttj, töb'b 9!ő- ébredt föl, hocy a Ma§yar Cserkészberr §Yörös Kör &e8 a láncverseny díj,ainak ftzetőt szetzett, az eayedúl a -Vörös Kör vakrni Vöiös Ki't pálvá.zai-fotvik, Iv!és ínosi É
viszorry,a, Yegyünk valakit, monüuk Gubacs jutaknaitól 

._ lüS$elleoül kitiizötrt, jutalrnakra is résztvehetn. 
"sym 

ezen és potf,1Útoa F
Fe,rit. üubacÍ-Feri pátyázótt eddis a Vörös !s.záz ne,!rÓ, t{ak,. ke,rékpá!,..§tbx ) íLé?,Y.9 i műaiztiii,-oe 6"níit1 iiü. Éttoirélr--aiii_ ,!

§rs* ,rn, 
L;fix*í;"-,ú,;".í,l, ";,+a;i: f,ö, 

"itij[3h';líi"ffi.'#uthT""{iFJ,É: *H,' ff*#, ,x-k;t*,ltl, ;i*í *
K6rön, ö. viszont s- ni""eroiiÖfr, ir.iiuit. nek éPannyi a log,a az ezer pengöre, rnint i'ii, ltt van me',Ietto pedig Bögő Feri, aki ritiió""'a- keii;,i--'rrlegoiáotüü'^?'"i'or"r:"."^Tir'. a másÍknak, *t- .éíiiuóii-i voiü'röriim eddig i,s, aharnoadik ieladatát, mert mind,ketten tobo_ ,, 

VÓsviiTii-- esy másik esetet, Lüke Tóni Vlszc

,o"tart-ögv tij öotiietói-a Magyar 9,9lFe^ ;l';lrtŰ["-'";m*É{"1i-#"*r'f$}'d'i iíf,li"L#'fl,#,'fü'J.r"}:"'j §#"of"T: §
ndk, tehát_. mind a ketten rnegnyerhetik _a,z Voroi roi" }óía,autalt-" *o*t"irl Iniult"re".r góre? Temészetesen Dusó J.anikámag rnert
€zor pengőt, mert eleset tettek anrrak a iel- pompásan mexoiao,tiá é.;'köi,;fi;;i;i-ü a láncverseny íügsetlefl á Voros Koriol. é
téte}ne&, hogy a vörös kör első hfuom dJjának rneg fosia oidani. ö az első három díjat Terrnészeteson elöfordulhat M is. hosy §rne§nyeréséhez lesalább egy ű elólizetót nen. nyórheti mgg, a többieket azonbin ugy]aír]az a pályázó nyeri rneg az 1000'pengTt É'kell szerez,ni. igen! meg a szez^t, E

lapon is fet lehet adni a 2.80-aú, a, Magyar Cserkész évi elő- 'É
ffzetési árót, 

'csak 
fel kell tünt€tni rajta a fent jelzett sza"rnor f

és azt, hogy,,,Magyar Cserké§z, Budape§t". Ilyen os€kk- F .

lapot 3 fillérórt trafikban lbeszerezhetsz, E,

l
I

A láncverseny résztvevőitől is természetszerűleg mel-
iékelni kérjük (borítókban!) a csekk-elismervényeket,
annelyek csak november 15-e után teladottak lehetnek.
Mindegyik elismervény tetejére kérjük ráírní az íllető el&
fizető nevét, tehát azét, akinek részére meg§zereztük az
,az el6fízetést és ,annak lakását. (Á .csekket természetosen
au úJ e|őfizető nevére kell kiátlíianil)

A csekkszá,m}a: ,$1áffi §üámú Magyar Cserkész,
Budapest, V., Nasy Sándor-u. 6." A Cserkószhrfuban lévó
kiadóhivataltól is kérhet bárki csokklapot. l)e bianco_csekk_

Tehát igyekezzék mindenki, mert decembed s&i.munk-
ban előreláthatólag új feladat követ^kezik. (Eláruljuk,
könnyebb, mint a mostani).

Lánckovácsok ! IVíurrkrira !



A mextkól göto, a vüpurl b{rvfu mog az expetlieló
Fe|tágítók - Európa legnagyobb sellőj6n6l * A |övend6

nagy lazachalászalnak elsö leckéJe

Hogy mi a különbsóg közöttünk meg a mcxikói gőte
között? Ázt hiszem serruni! Valljuk csak be, kétéltűek lat-
tünk. Ha {rsy vóletlenül betoppannál hozzánk e va§úti
1ülkébe, nemcsak az ottlévő üvegíedeles vasúti Jnleset-
láttikón * amelyben ba}ta, feszítővas, kalapács hirzódik
rneg a beszerelt ivóvizes készleten, hanem bizonnyal a
tisztett expedíción is. I{indegyikünk kczében köny, pro§-
pektus, térkép,

ttgy vagyunk, mint az a búvár, aki még Viipuriban
láttunk, aki ta]lárr csak azért bírjt ki a víz alól, hogy
Gyesza bácsi lefénykópel,ze, azután ismét lcmcrúlt, Más
világban élünk. A gőte, meg a ,búvár a víz alatt, mi álom-
világban, & pro§p€ktusok meg a baedeckerek álomvilá-
8á,ban.

E világ srakavatott íeitásító pedig a Főnök itr, meg
§anyi bácsi. Izgalmas m.edvekalandok meg lazachi,stóriák
egyrnást követik. Majd komoly ismeretelmélet kör,etkezik.

Mit lát a hal a víz alól ós hogyan?, , . Miért idbb a
műlégynek, mint a kukacnak?.., Ki fárad ki előbb a hor-
gász vagy a horogra akadt hal?.,. tis í8y tovább, Ila
véget ér ,,& l&zac akadémia", jön §anyi bácsi, aki clő-

ké,szít mi,nket a nevezetességek m_éltr;

szenrm,el és lélekkel vató megtckintó-
sére.

,,ímátra, Finrrország lggnagyobb
vízesése? Inktillb sellője! A Youksen
majdrrem másíél kilométer ltosszít
gzakaszott zílg, porzik, kavarog... Fc-
hér hab szántja fcl a területct s ha-
talmü§ sziklák barna háta átlandóan
csillogó fényes a keresztülcsapódó
vízfüggönytöl. Na m.ár most onrrek a
mesebeli szóp szakasznrrk fénypontj,a
Imatra, 19 móter oséssel, másodper_
cenként több mint félmillió liter víz
zuhan le a völgy,ltc ..."

Yalami gyönyöríi leltet, legalább
ahogy Sanyi bácsi rneséli.

Na, ma,jd meglátjuk fiitk,
toldja meg a szabadelőarlást a kis
Vad,ása, mert ó már clőbbre jrir a
prospektusvilá.gban, már azt is tudja,
lrogy 19fil1 óta a szóp ternrészetot hi-
zony az ember a hatalma alá hajtotta
s egy órii/r,si villanyeoűtclepet illesz-
teltek a vízesés torklihoz.

Hiá.ba,, ,& termószet szépsóge áldozatrrl esik a lítg(l, za-
kat,oló, füstölgő telcpeknek. A zabolá,tlanu] rohanó vizel
igá-ba hajtjn az enrbe,r.

Hopp, rle zökkenve áll meg .a vonat. Áz álomvilílg
kapui bezárulna,k s min*i a hirvírrok az /tlonr r!-r képzeltrt
világából felibukkanunlr. LeugráIunk az áilomás kavics_
talajos valóságába...

Mellettünk egy vörögképú,§ült W,anderbursctl siet el,
katonai hátibőrönddel, mögöttúnk pöfékelő kockág térd-
nadrágri ü:osztoni ditiirember várja be az arnerikai tár-
saságoL

Imátra és idegenforgalom rokon fogalmak.
Az expedíció málha, csomagok nélkül indui útnak.

Eg.vedül a horgászbotok keskeny csomagját visszük nra-
gun}kal. ilíiért? Pisztrángozás? Lazacozás? illég titok. ^.

Gyönyörű országúton poroszkálunk vagy 10 percig.
Eg}.re erősbddó zúgás tölti be a levegót. Suhanó kerék-
párok tűnnek el mellettünk, maid egy francia autó ka-
varja fei a port.

Csinos, maga§ hídra érünk. Széles ,bctónpartok közé
zaboLárntt folyam zúg el alattunk.

- Látjátok, flúk, ez itt az örvény ez pedig a forgó -*
magyarázza Főnök úr, a nagy viziember.

Ez lcnrre a vízesés? Ó dehogy! Ez még csak a Kraít,-

víI. FEJEZET.

-: 
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Fával íütöt.t finrr rnozdony Imalrrr közelóben
§avonlinnában. 0lavinllnna vára

(B, Megsuer |elu,1

EIső múlégy cúIbadobó gyakorlat
az Imaítánál

(,d Fdnök teluélelet)

kanal, ha ncm tudn+ltok. 85 méter §zól§§, S nlétef móly,
told,ja meg a prnspektusvilágból ,hozott adatokból 0yepza
bácsí.

Néhány méterrol aróbb kozdődött csak a meglepeté§l
F,arisztató vrilyuk! Keskeny, ékalakban összehelyer,e16 pal-
lók" Zrlgva, §i§teregvc iramlik bortne a .viz. Forgó, lratnl,
me§ f&törz§ok §uh§nnak. §zinte óssz3íolyik an emlber
szsme előtt ez a vá§totri, szérlitó sebessóggel tova,§rásuldó
viz- ós fatömeg" Egylnós hegyén hátán surrannil,k l0 §,

8*].0 rnótores farudak n llIel]orr §elkába"
Két ilyen farigztató vályti után, vógrc az Imatna víz,

csós. A |evegiít betölti a zírgó víz rollaja, meg aa olajos
illatri vízpá,ra. Ott trónol fenn villogó fehérségget az erő,
műtelep. P0,000 lóerőt szolgáltat, Ez az erőmít látja el
egész Dél-!innorszá"5ot (kb. Turkuig) villanyára.rnmal.

Mély, vörös sziklavályubatl porzik a víz.
Nirrri, oit a sziklában micsoda hatalmas öblös mélye-

dés, emitt két-hárorn tópés távotság alait két métert esik
a felszín.

* Nézzétek, ea an ig,uzi hor§ásaat * figyelmeztetett
minkelt §'őnök rlr. S velünk dtellerrbcn nyaktörő útorr két
legényke ugnál szikláról-sziklára. Alattuk titárri robajjal,
habosra vorődik a sziklafalhoz c,gapódó ár . .;

Végig sótáIunk ,a meretiek sziklaparton § egy kis tisz-
tásan letelepszünk. De miért hoztuk magunkkal e hor-
gászbotokat? A megoldás:

-_ §lő a botokkal! Dobó gyakorlatt r--. Actia ki a jel-
gzót Főnök úr. Szépen sortban kézről-kézre járnak &

botok.

- Hopp! San1,1 bácsi, ez nagy§zerű volt! §gyenesen
műveszi! - Ez a dícséret azt jelezte. hogy a mülegyet
jelképező virágszál pontosan belibbgnt,a laaacoí jelké-
pezó cserkészkalap sájába.. .

A nagy mesterek, a finn őserdó leendö lozachalásüal,
iüi vették az első szippantást a halászat reitelmeiból.

De sietnünk kell, délben indul a vonat,

VIII" FEaIZET.
Zóld arannyal ffittk. a mozdonyt * R6mhlret a ;zrlnyog*
trrváztóról * Punknhgr|u a torm6szet tr6íáJa Olavorr-

llnna * Iíutón aa szerlő blrodalma lo16

§stóro §avonlínnó,ban lesaünkl Zöld arannygl fütött
moddonyt kapcsolnak vonatsorunk elé. A zöldara,ny: ,,a

Vitrreá Kulta" Finnország fája. §'ahnsábokkal m&ga,sr&
púpozott ]okomotív pöfög a kocsisor elött.

Az állomáson hamburgi llitlorjugendek háüi bő-
röndjei sorakoznak katonás íegyelembon. Északról iöttek
a fiúk, Valóságos rémlrírterjesztő mindegyikük.

-, Tuelj,átok, odafent északon vtllóságíJs szúnyggfelhők
sötétítik el a napot. § úgylásztik olyan a fullánkjuk, rrtint
az ameríkai gyorsfirró. Csak forgatni kell s átmei8y a

harisnyá;rr, ruhán, mindenen!

Kékes szür"kületJren olvad már an ég, amikor Purrka-
harjun robogunk koreszüül.

Prrnkaharju, Finnország egyik' les8yönyörübb termé-
szeti érdekessóge. Mintha a jó Isten játékos kedvóben te-

-rerrrtetto volna ezt a kanyargó földnyelvet. ,Hossztlsága

kb. 100 km., szólcssóge pedi6 §ehol ,§om haladja meg a

30_jú mótert. §ok helyen 10;Ib mótor, olighogy elfór
a *ínpár rajta. Kétoldalt sudrrirtörzsú fenyők ezöknek a
masa§ba. Á csillosri víztükör ítt is ott is előcs llan.

A közelünkben e8y lrorgászcsóna,k verto hullám fod-

rozódik vógig a víz tükrén, a trávol}ran e8y kk ,,dingl"
dagadó felrér vászna rak fehér pöttyöt a látóhatfura.

Késő éjjel órünk §avonlinnába. Diákszállóba térünk.

Másnap átrándulunk a váfba. 0lavinlinna (linna-
vár, tehát Olat vóra).

Csonakba *zállunk, Kesziyű,bsn evező öres bÁcsika visz
át rninket. A XVI. század véres dicsősógének az emlékg ez

a ba,talma,s ,,ma,s§aíy" kőkolosszus. Széles gránitíal,ak h{r,

zórlnak egymrris melletí, Finn ós svód dicsóségról mesél-
nek. Öt tornya volt, de kettőt felrobbantottak. Gyönyörű
címerekkel fcldí§zíteüt lovagteremb€rr iárunk, kóröskörül
atabárdok és zászlók, Yógis sétáljuk az örtornyokat, a kö-
vér bástyát, a várkisa§§zonyok termét, a k&polnát, e föld,
alatti börtönökot s a hatatmas tánctermet. A várudvarotr
patak kígyózik keresztüt. §z bíztosította ostrom e§etén a,

vízellátó,st. A víz .partján hatalm,as lapos kő, Azon fejer-
tók le aa elítélteket"

Yárnézés után fürdőt Elóször Finnországba,n, 180-0§

volt a víz, bizony rragyon hideg.
Gyors ob$d s utána ki a ,,Hgineve§$irg." Dohogva in,

dul neki * kis hajó. Mosrt kezd64ik rltunk legszeb,b ,sza-

k&sza, a szigetek és tavak mo§ebirodelme.
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A képen látható hatalmas embertömeg balott. Nem
báborúban estek el hazájuk dicsóségére, hanem többnyire
saiát vétkes gondatlanságuk Ókozta halálukat. Ezerrel több
an8ol halt meg 3 év alatt baleset következtében, mint
amennyit a Napoleon elleni háborírk áIdozatul kívántak.

Amerikában peüg az elmult évben

106,000 ember halt meg,

3?5,000 srllyosan,

940,000 könnyen sebesült meg.

A ,rMagyar Cserkész" az utóbbi esztendók során i,smé-
telten foglalkozott ezze| a, kérdéssel s a közlekedési, valamint
a vizek veszedelrneit és az ellenük való védekezést behatóan
ismertette is. Ázonban ez nem azt jelenti, hogy ezzel ki-
medtett volna minden baleset-ldhetőséget, hiszen a véletlen
szerencsétlenség körüIhatárolhatatlan teríiletről szedi áldo_
zatait. A másokon való segítés törvénye ós Jelszavunk
kötelességünktré teszi, hogy minden vonatkozásban résen
legyünk, felvéve a harcot ez ellen a títkos nemzetpusztító
ellen az otthon, a munkahely és a mindennapi élet többi
arcvonalán is.

Annál is inkább, mert az Országos Közegészségi Egye_
sület (Budapest, VIII., Eszterházy-u. 9.) éppen s tözeli

hetekben inütotta meg országos mozgalmát a balesetek
megelőzésére. Ezzel a ,,hadjárattal" kapcsolatban az egye-
sület négy, a házi-, ipari-, közlekedési és mezógazdasági
balesteket ábrázoló, verses szöve§ü képsorozatot adott ki,
amelyból szívesen küd bármely iskolának, ifjrisági egyesület-
nek, cserkészcsapatnak, allal a kéréssel, hogy a szöveget,
rajzot módosítva, úja]<ka_l szaporítva, vegyen részt a leg-
sikerii,ltebbekkel az e3yesület ezer fengő értékít könyv és
egyéb pályaüjjar jutarmazott pályázatán. Az egyesület
ezeket a pá,lyázatokat felhaszrrálja, vándorkiállitásán be-
mutatja és így ötletünkkel valamenuli embertfusunknak
hasznára lehetünk. Neg;rven sorozat, kétezerkétszáz kép,
ennyit küld az egyesüet, ha a csapat kéróleveléhez negyven
íillér postaköltséget mellékel bélyegben. Negyven fillér még
kikerül a csapatpénztálakból l

Ez az érem egyik oldala. A másik az,hogy ezen felül is
részt kérünk a hadjáratból. A balesetvédelrni propaganda
nagyon jól beleillik a csapatkiállítások, sőt még az elóadások
műsorába is. Vers, rajz, jelenet mind-mind pompás eszköz,
hogy rátereljük a figyelmet erre a titkos hábonlra, amely
1937-ben 80.000 egyént ragadott ki több-kevesebb idóre a
munkaközösségből és 2600 jövendőbeü honvédtól fosztotta
meg örökre ahazát. Kétezerhatsz&zhalot| * vesáett csata.
Mi peüg nem veszíthetünk el többé csatát. A magyar vér
§ohasem,volt olyan üága és pótolhatatlan, mint most.

WW ffiffi
t.rMbrótdBl
ffilMí6refu!

tw.
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KÖNYVSZEMLE
V_ Botsav Antal3 A lelhök katoíál. A ma-

,*vai üraüröpiiIök története. Cseréptalvi-ki-
ááa.i. l, világháborír legelszántabh hósei vo!-
ta,k" a traoiróputök. olyan sépekkel vívták
mes léslharcáüat, amElyro ma ráftlni ngn
meinénf. Az elten§ég iobb és drágább ánya,
g,^v^l 

^z 
esész világon nem pótolható na-

syar bátorságü szegezték szembe. Ebben q
íónivben mesör,ökiteit történeteik , őrizni
íogják tetteiket. Nekiink cserkészehnek még
külön örömet okoz e *önyv olvasása. Szere,
oet benne két i§n€ít cserké§zt€stvérünl(.
Ránk rnosoly<rs A,tma§y László éles arcáe,
aki mtnt Aiiika-kutató az erész vilás előtt
ismerttó vílt. S itt találkozunk több helyen
viiéz lleíty Frigyes bátyánkkal. a mttgyar
vitorlázó repüIés mindennapos hösével. tIat
légigyőzelmet aratott és báromszor kapta
mq az arany vitézségi érmet.

femesy Győza: Sasok országábaq {§ kép-
pel. tizúkét térképváz,lattal. í:ranklin Tár-
sulát kiadása. vaskm kötetben lekszik elöt-
tem a íöldrajztudós, a vi,téz katoua és az
éleseszü cserkész murtkáiána& §yümöicse.
Ternesy Oyózö személyében egyesüll ez a
bárom ió tutaJdonsís. Mikor. a vitásháboíú
alatt mint liatal földrajztanárúa balkáni harc,
térre osztják be, íellángol ludományszomja.
Amíg mások talan &ártyáznak, henyéléssel
vaEy egyéb haszontalansággal töltik szabad
idejüket. Tenesy kutató\ szemnel jária a vi-
déket. Atbániáról, a ,.sasok országáról",
me,lyne& trónjára a &özelmultbalr magyaí
király,né kerültl tisztult fogalmai támadnak
anna&, alri elolvasta Temesy könyvét,

Paullnl Béle; Madárkocsl. (Athenaeum-
kiadás,) tJiszerfi, kedves, érdekes mesék
syüileménye. melyet *iscserkészeink igert
élveznek majd. így lemcsak gyerekeknek,
hanem kiscsetkész-vezetóknek is ajánljuk.

Web3ter: A kls mama. (Athenaeum.
kiadás.) Friss. kedves tötténet. sok ötletes
humorral. de a mélyebb érték sem hiáayzik
belöle. Igaz, hogy linkább nagyobb leányok

. számára fródott. de épp ezért ajárrlhatiuk
igen a}kalmas karácsonyi aiándéknak nóvér-
kéir* számára. na és azért frúk is élvez-
hetik.

Fltuill Kálnán: Le§zek úíl (Athelaeum-
kiadás,) Érdekfeszltó történet a ülágot sok
viszontagság ,.közt bebolycngó magyar fiú
sor§a, akit aztán a magyar löld visszahlv.
Sok,tanulságsal lródott.

Mórlcz Zslrmond: Plpacsok a ten8efen.
,(Athenaeum-kiadás.) A harminc év után ki_

adásra került Móricz zsismond regóny fínom
szépségeit inkább íelnóttek élvezik.

Nébánv hónappal ezolőtt lil íolyólrat In,
duli ,,Illagyaí Kultúr3zeml6" cimen azza| a
cé}lái, hogy hónaprólJrónrapra egységes képbe
loslalja a magyal ku}túra minden eredmé-
ayét összegyüjtse, rel,dszorczze és isme.r-
tesse szellerni é,Ietünk mimderr terrrékét. A
,,Magyat Kultúrszmle" negyedik száma gaz-
dag tartalommat most jelent meg. Ebfizetési
árd ggész évro'-Z P.. egyeÁ sáín ára 20 fr}lér.
Mutatvá,rryszámot dljtalanul lúld a ,,Magyar
Kult{rrszernlc" kiad'óhivataita (Budapest, lV,,
Kecskemóti-u. 13. félemelet).

Llloros zászlórtldcsúcs sárgarézbölnagy
választékban. 5 pensótól. ör§l átlat|oL
vények, errdéikjelvények 30 ti,l}értől. Kérj
áraiánlatot, polnlnger károly ötvös,mes-
ter, ötegcserkósz, Budapest, XI. llorthy

Mi,|tlós-út 28.

* ldegeo-Il[agyar illlszatl §zótár jelent
,meg a nyár folyamán. Szinte el se hinnénk,
hogy több ezer (5000) idegon szó lopódeo,tt \
be a magyar nyelvbe és fertózte m g aut.
Á szótár összeállltója. Pávé Etremér gépész-
mérnök, a Múegyetorn anyagleldolgozó itlté-
zetének mérnöke, nerhéz rrxlnkát véEzett, a

lel a mogíelelő magyar szóvat együtt. Ma-
,cyar álet mágyar nyeiv nélkül nem fejíód-
helik, ez a köityv komoly lépés a múszaki
magy,ar nyelv leilódésének érdekébem. Ez a
törekvés hatja át a könyv bevezető íejeze-
tét is. rnikor a magyaro§ beszéd és lrás
alapelveit ieitegeti és rámutat több intézmé-
nyünk banyagságára. ahol az áruk és az hr-
tézmény ehrevezése idegen. Ezek kiküszö*
böiésére igBn ötletes írj kiiejezéseket ajáítl.
tlasonlókép igen hasznos a beiejezö rész is,
aiol a testnevelés. szhr}ráz, zene. ház.tattás
s államvezetés helyes magyar kifejezéseit
loghlja össze, Kónyl,táraink, tehetósebb tag-
jaink jó nugyar ügyet szolgálnak, mikor
mtgszerzik ezt a ritka szép kiá|,lítású szó-
tárt, viiszonköiésben ó,80, íélbörkötósberr
9.50 P. Kapható minden nagyobb könvv-
kereskedésben.

ffi}f,,,,**" ;""i".1#:,§§3i,""H'"§,i,:o!ri!T lrTli GTiotta a m€afetelfi trglr.. magyaí kifejezését.

!-i*iíj:iiliiJó,i§,ffffr]iá!fi:llfi: borot1,o§zet. iölilmérésta,n, anya,gíeldolsozás, gépé-

§},ffi.,,3#r,,$á§*ijf§;li*l"{i".f;, r§ u la ll p .}atr
é'let lggfon,tggl.bb idesen mü§zavait sorolia

Kapható a mesyaror§zúsi
összes §zaküzIetekbent

Gganus nekem ez a Vöclök Karuí.
V- K.-val kezdőilik a neue
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§tevenson regényének sikere.
Olvrsóink mó1 blzonyára. emlékeznek §tovonron világhírer regényóre
,rAz c|rebolt íiú'r.ra. Két éven keresztül gyönyörködhcttek binng
olvecóink. Molt e vilá3 legnagyobb moziia, e ncwlorki Roxy tát*e

nagy rikerrel e regény íllmváltozaót.

(A ,,Cserhátszentiváni táborhely" c. clkk folytatás* a 13. oldalról)

Hogy lehet egy patak árva ? Az érdekes jelensóg lelrása közben ismdt
a tömbszelvénysorozatot kíCrjük íigyelemmel. §ok ezer évvel ezelőtt,
amikor még ember sem élt a Földön, sót a l3ézma-vonulat sem volt
még meg, vidékünkörr mfu meg volt a három patak: a Szuha (Sz) ;

Egres (E) és a Galambos (G) patak. Mint három jó}rarát, egymás
mellett, egymássa} párhuzamosan vándorolta}, folydogáltak a
Zagyva völgye íelé . . . Nyugodt íolyásuk azonban csak addig tartott,
amíg az A darab a V-V törésvonal mentérr cmelkedni nem kezdett.
Az A darab errrelkedésóvel nagy váltoaás állott eló ! (II. tömbszel-
vény). Az emelkedó A'darab úgy tünt fel, mitrtha egy óriási nagy
duzzaszLógát épülne a patakvölgyeken keresztül. A II. számú tömb-
szelvényen jól látható, lrogy az S és E patakok az emclkedó, duzzasztó-
gáton kere§ztül folynak, ellerrben a G patakot, az emelkedó völgy-
részlete (G1.) elhagyta. A G patak nem íplyík kere§ztül a 8/rton, az'
emelkedó A darabon" hanem keftószakadt, G és G1 részre. Az el-
hagyott G patak most már ncm tehetett egyebet, minthogy más utat
kerc§ett magának, Erős derékszögü kanyarulattal északkeletre íor-
dult, az Egrcs patak felé. Az Egtes magához is fogadta és azóta együtt
íolynak keresztül a cserkuti szurdokon. A G patak azért szakadt el a
Gl-t6l, mert itt nagyon kemény volt a kózct és így rrem ludta be-
vÁgni a völgyét, az etrrelkedó A darablra. A felemelkedett és elszakadt
G1 völgyrészletbe4 természetesen állarrdó vlzf olyás nincsen.

Ezeket dz érdekes geomoríolrigiai jelenségeket íigyelhetjilk meg
a eserhátszentiváni táborhelyen.

!:REDDlE BÁR?HcLOMEwÁRLEE|{ uHELAN
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HlREK
Yi(áz í|sbarnakl Farkas Fetencet. vezér-

kari ezredest. a cserkószszövetsés társelnö.
,líét. a §ödöllői jam,bore e vezérkari fónökét
a Kormányaő úr az Euoharisztiilru§ Kongíe§z*
szus a]kalm,ából vószett nagyarályú mun-
kálkodása, igazi cserkész jó rnunkájáért a
Magyar Érdemrend középkeresztjével tün-
tette ki,

lllünkatáf§alnk közül Ba,lla Dezső és
Cundrrlm KÁznét a Felvídékre bevonuló hom-
védek soraiból, az imrmár örökkó' magyar
Párkányró,l küldték üdvözletüket a Ma§yar
cser,késznek és olvasóinak.

A nagytét€ttyl 803. §z. Nagyboldog.asszony
cse,rkészcsapat 5? p§naőt aj,ánil lel a fel-vidéki csenkészek me,g§ogíté§óítl ; ebbő,l
27 pengö a tiítk fillóreiből gyült össze.

A lllagyar-Lengygl Cserkészkör november
ltó 23-án délután pontosan lE óraí kezdettcl
cseretábori beszámoló elöadást rcndcz,
melyre ezúton is szeretettel rnshívjuk azo-
kat, akik órdeklódne,k a kör murikája iránlt"
Be,l,épődlj nings! Az o}öadas helye: Bp. V.,
Alkotmánl,-u, 6., íse.

A budapestl {l0. sz. §zt. A§zirlk c§c§. a
nyáron munkatáborba szállt és csónakházat
épltett. ,,A csónakház az idei tábor költsé-
sei,ből épült. A iiú,k hazaiárta,k ebódelni . . .a táborra szán! Dé;*zen deszkát vettek. A
csónakház 15 csórnakot iogad be.,."

Zuhogó eső elózte meg az !9a?, sz. Julian
cserkészek elsíi f ogad,alomtételét. Az e,mbeti
gyarlóságot mosta. Azokat a hibáhat, me-
lyeket a m,ai naptól igyekeznek .elltagy,ni
Julián barírt követői, Azok-at az emberi mcc-
botlásokat, melyek néIkül különbek lgszne,k a
liliorn visclői. Először hangzott íö1 Men-
dén: ,,Fogadom, hosy tcljeslte,m kötelessé-
geirmet, melyekkel..."
A Lengyel-Magyar "Cserkész Köt nevében

Chomranski Miháty, a kör elnöke meleg sze-
relettel köszöntóttE a Ma,cyar-Lerrgyei Cs,er-
kész Kört s kívánja, hogvl ..azokdár. az or-
szágrészckben. amelyek még cseh ica alatt
ilyögnek, feldererrgjen a szabadság 1rajlrrata".

A Lengye| E§zpoíant|§ta Líga aiötött való
örómében, hosy a csehek által elrabolt terü-
letet visszaszerezték. szeretettel köszöntöttea_ Magyar Cse/készszövetség Eszperantó
Körét.

Dí. Tóth Tihailéfnak, az iíiúsás
barátjának vcszpré,mi koadjutorrá
Jri,nevezése nem íosztott meg atió| a
sóstő], hogy a tádióban tovább is
suk nagysikerii szentbeszédeit. A
rádió Vcszprémből fosja beszédejt
teni.

1elkes
töriént
lefiető-

hal,lh,as,
ma,gyar
kózvetí-

Az lnolygáel magyffi
avatták ,rnár; eliíször a
íiúkat.

csetkészekei is fel*
vezetőket,, azuLálí, a

12 (|pestl 3ü. sz. §zécheny| gscs. a ,meg.
szállás alól elsőnek íelszabadrrlt Ipoíysígró1
§tafétaver§e.ny íltian ecy zacskó iöldet ho-
zott a7, újpesti országzászló alá. Az ur,nátrart
elhelyezett föld addie maíad ott, a,m,ig Nagy-
Magyarország fölrliéu rab nxasyar ól.

A beví]iluló ho,n,védckné.l móE az o§tof nye-
!ót is felvirágozzák, Gunilrum íelv,

. N, N.'T. Az Országos Iniézőbizottsírg el-
fiatárrrzta, hogy l940-ben i§mét Neázeti
Nagytábort rendez.

A délamerlkal cserkészok' Gálos Rezsővezetésével visszautaziak, dg mesí§értéik,
hogy érdekes leírásokkal és képeftkdi á tvta-gyar Cserkó§zt gyakra,n felkeresik"

A Budapestl Központi Papnövetde Új kor-
mányzója isrnét cserkészembei lett" Dr. Márczell
Mihály, a 3. Regnun Maria,num tisztje, ggyg-
temi tanár, rnár a háLború előtti cserkésike-
désben hata]masan kivette részét, szellemitéren gazdag tapasztal,atait tana|lmazl
köny veivel és értékes előadásaival áltan-
dóan a ma,gyar cseikó§zet mellett állt.

(Az ,,old §hatterlrend nyomálranl. c. cikk íolytatása a 11. oldalról)
Világhírre való emelkedósévei mind személve. mincl

irodalmi m,űkötlése lreves vitá,k és támadások liciléonont-jába k_erül. De az ellene irárryuló támadások és gárrcsos-
kodások.nem jáln_ak sok sikeirel, merí növekvő népszerú-
ségét m,ár nem lehct feltartóztatni.

_. EIlenségein_e\ minden ro§sz indulatú gáncsoslroclása
mellett \íny Károlyt _ íróvá, müvoit pedi} irodalmivá
1vq.!ja: mindcn rcsényében sieretet, a lóiek Őiadala a tosi
fölött_, a saját erőnkhe vetett győzelme,s önbizalom ós a
tcrmészet végíelen nagy §zereleiÓ. atl könyvejt olvá.seatía_az valuhogy erőt nyer, hogy nemesebb s üasabíább_ e;n:
Pe,re.b! .embcr lggyolr. ,Miniien művéhől kitíinik nagyirzer,ű
leíró készsége, hőseinek silterült jellemrujza (Winnőtou a
rcttenthetetlen, póldadó, igazságos hős). 

- trzcirkívül reqó-nycit még a _mindvésig izgalmas mcscszövés ós gördü'Íé-
keny stíIus jellcmzi.

_ May különösen hozzánk, c§erké§zekhea á1l közel azáltal.hogy.regényeiben főleg a rózbőriiekről, rr szabaá-qás i';-;
természct rajongó szerelmeseirő] ir. Viszont a cseikészet
9pja, lord Eadetr-Powell is jórészben indiá,n roma,ntikáre
tpj!et!,9 fel mozg_a.lmát, 

_ 
igd.l §ok romantirtus ii,titsiosÖi.etvett át a _pusztuló indiánvilág §zokásaihóI, így a táiibr_

túzet,., a,. sátorveré_st, a _ §zabed6an való élési a' 
"poity,lzás,t,

a nyitott szemmel való járást, a nyomolvit§Ást és a:követj
kezt etést.

Kul,tuszmini§zterünk, Teleki rrál gr,óf m<lndotta egy-

§zer, hogy diákkorában §oket, igen soket tenult May Ká.
roly és Verne Gyula rcgényeiből, mert ligy a terrné§zet-
szeretetet, mint a, íöldrajzi ismeretek gazdag Xárlrázát é§z-
reyétlenül és ,szórakortatva adták át otvasóiknak.

May Károly miiveinek §záma mintegy 60 kötetre ter-
jed, Legnagyobb rósze kalandos uüazási regónyek, do 1.a[
verskötete is: Himrrrelsgedarrken, Utolsó miive önólet_
rajza.

A nagy ifjrlsági író nom sr:kkal hetvene,dik §zül€tó,§-
napja u,tán lralt meg. [,jgy héttel előxőIeg Bécsben tartott
felolvasást ,,Eurpor ins Reich der Eticlmen§chen" cimen
töbtr ezer főriyi közönség előtt, mely utánlfejedelmí únnep-
§égbon részesítették. Az ősz író Bécsben megfázott és bete-
gen került Radebeulbe. Itt halt meg Virá,gve§árnapján &
Villa OId §hatterhandhen, hol ércl_ekes berendezésti emlók-
milzeum.ba, ma, ig látható. Radebeulben van szép és álla,n-
dóan virágoktól borított síremléke is.

Kedves Fehérarcú Testvéreim, ezt e néhány mesélő
sor,t gondoltam icleróni a mi kedves regénytrónk;ól, azon
alkalommal, ho,gy nem rógen mult huszonöt éve, hogy el-
inrlult á, ma§§zefu,tó vadászösvényen az örök va,dlágz-
fi}ezőkre, hogy ialálka?"zon nary regényetakjával: Winne_
touval, Hogy is írja híres könyvében: ,,A Nagy §zellem. . .a kellő .időben is,mét összevezérel herrniinket, mert Olrl
Shatterhand és Winnetou nem é]hetnek egyűás nettitit.
A szeretet ismót egyesíteni. fog. IIowgh!"
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c§€íké§zsk l
Kere§§étok íel a lllagyar Túrlsla Egyesülot
§asok Tár§agácáíak Nagyrzénásl Tútl§t.

Otthon{tl
A Duna iobb partján,, §oly,már és Na,§y-

kovácsi közsések közótt, i,nkább Nagykovícsi
lölött elterülö 390 rnéter igngef§zilnt m,aga§-
ságban, ^z ú8ynevezett Putz-majorban
íekszik.

Elsórondit kirándulóhely. portyák cóljaira
kitíinóen alkalmas, §zab*d tíiz.rakás. Nyáron
a kin,ti híts fá;k aiatti pihenés igen kellemres
és róvid t,áborozásokta nagyon meg,fe}t!ó.
"Iélen ír§y kez,dő, mint holadó §íe!ők ré§uére
nagyseerü és óriás kiteriedésíl sliergp. Az
öszi hónapokban minden vasárnap síedzés és
száraz tróning. fló esetün díjtalan oktatás"

A Magyar Cserkész §zóvet§ég i§azolt tag-
iai az M. T. í. tasial szó,nára megállapt-
tott háló_ és beiépódtliakat íiettirk.

Belópódíi nyáronl l0 íi}lór. flitósi id$ny-
ben: 20 f illér.

rtámdli nyáro*l 80 ti,llér, lútési id,órriy}re,n:
1 pengó. ] l

Cserkészcsapatok 14 éven aluli tasjai, ha
rh,ivatásos vezetójük társaságábarl, csopol-
tosail ér,keznek. belépödíjat nem iizetnek.
Egész éven át nyitva. Eüátás mindis kap-
}rató.

Úgy a menedékházra vonatkozólag, mint
esyéb túrista lelvilágosltással is. minden
szerdán este 8_tó1 l0-ig a Magyar Túíi§ta
tgyesület hetryi,ségében. VlIl,, József_u ?3.
szám alatt a 30. szám,ú l1ollós lllátyás cser-
készcsapat titkársása §aolsál"

A tanoneok iogní.
Ügyesen ös,§zefoglalva ,i§merietl§ q ,,Ma-

eyar Munkáslf !l" az 1922, évi XlI. tijrvény-
cikk 93. szakasza alapián a mínde,n ta,,noncta
vonatktrzó !osokat,

A munknadó lrötelesl
1. A tamoncot i,parániak gyalkorlati isme-

retcitren,koneily odaadássa,l,,lretrlő körü,l-
teki,ntéssel kiképeaii, vagy eríe rondclt
szakképzett helyettesg által kiképezteln,i; a
m,unJraad,ó a ta,n,onqot csak a vála§ztott
iparhoz tattazó, vagy azzal kapcsoia,tos
sza'lrmunkára alkalmazhatja, a7. lparűzésscl
kapcsolatos úrás mullkára csak kivétcl6i6t
ÓS Csupá,n anrnyiba,n, amernmyiben az a la-
nontrnak az iparban való kellő gyakorlati
,ki,kdpzésót nern hátráltatja.

2. A tanonc egészségére és testi épsógóro
ücyel]ni és go,ndosan elhárltani mrlndazt, ami
tesii iejl{Jdósét hátr'á,l,tatná; e cólból a mum*
kaadó a ianoncot csak oly ,mtrnkára q}kan-
mazhatja, amely korá,rra,k, iesti e rejónÖfr és
szctlemi kópessó$6nek meglele.l.

3. A tarnoncot ne,ndre s2oktatni, köte,les-
sógiudásra nevoltti, továbbá a lehetőség,hez
lrépest iejle§ut$lli jó tul|ajdonságait, hajla-
,mait, müve!ódésre scrkenieni és a ta,noncra
testil§g vacy üelkile,§ hátrányos beiolyfuo-
kat elhárítaní.

4. Á, tamotl,§ bánta}mazásától, sér,tegetésé-
től tartóakodni és öt a többi al,kalmazott
vagy a ház el,iok (családhoz tartozók) bán-
1almazásáiól, sdrte8etéseitól megóvni.

5. fIa a tanoücot }akással és élel,mezésse,l
el!átj,a, egdszs,ú$es, saellöztethető, télen fű-
tött lakó_ és hálóhelyiségekröl és elessndő
mennyirségír táriláló éielmezésról gorndo§-
kodni.

6. A tanonc, tak val.lása ürr,nep,napj,ai,n Ln
istentiszteIei,iátogatására idót erlr,ednri és
felügyelni arra, i}togy nála l.alkó lriskorú ta-
no$ca az istentiszteletet látogassa,

7. A tanonccal szemben íennálló szerzó-
déses kötelezettségek,ne,k és a talt,onc felsza-
baditására vexatkozó törvónye§ re,úde !ke-
zéseknek eIe8et tenni,

ffiffiú.,íúYíír YíltltJlít ítt| tl!llt !ttllrtríl|!!:t-Yitlírt,úúl-t!lraítr-í. yY!VYvvr|d

vörös tr(ör üzonetelr;
Portógok: Az alan,üi szómok,megpoftózvil

órkeztelk. Kéritik az érrlekelte ket, ho,§y a
leltíintetett portódí'at hnladéktalanul iuttas-sík ol hozeálk levélbélyesbe,n, lrrülönben a
a pályáz,atuk (vasy iegalÁbt} is almak egyik
Jordlu,lója) érvénytelen, l3. Cs. V.. Budapest,
Mátyásió'ld, 8 l,; Barta Miklós, Debtecen,
.40 í,; 2E7. J. V., Kispest, 20 f.; K,ékesi Miíc-
lós. Oyóngyös, 36 i.; 19. B. L., Miskolc. {J f.;
14. S. Il,, Pe§tújhely, 8 f,; t8, tl. l,; Bpest
*"Pestújhely. Fadrusz Já,tlos-l, 18.; 8 f.;
.Barta lVliklós, I)ebrecen, 40 l"; 169. 't'. Vl.,
Eser, 40 l"; 28. B. Vl!l., Bpest, Borockó-,út
.3, 20 i"; 28. A. VllI., I]pcst, 'loroc.kó-írt 3.
20i.l 13. D. l., Bpest, Avar l?. 11.6.,20 f.;
20, L. llI., Vác, nnjnik Pál utca §., 40 f.;
r, K. lll., Vác, Kál'vin"u. 5., 40 f.; 13, L.
lll., Bpest, Cserh{t-u,9.,8 f.; l. A. X.,
(jyórsaentivá,n, 32 1,1 l. A. l", íttisltolc. 40
í.; ?8§. §z. IY., §ylregyházn, Virág,u, 7.,
l2 f.i 2., A. lI., tlatvatli 40 

',l 
7. H. Vrll",

Bpest, Dembilt§7,ky.u. §0", ?0 i,l 100. C, tV.,
Csepreg, Htrsszú-u. 57., 4ü l.

93l. M. lI., Ngm hai a nagyobb kezdö-
szám. Arétt érvényes. $ainos, lapcso,ttkítás
.eitkertllésévet nem tudjuk rneer1,ldani. ** 90.
W. VIll. ,lla, más is ugya.naez*l a számmnl
pá]ryám*, akkor rrr,inde*yik szán ut&n fel-
tiinteljijk a fe|adás helyét (postabélyegz6n
,elol,vashat(r !) ha tlz. is e§ye zik, íelbnrntju,k
,a zírt né,v borítókoi és kiír}uk a,, ut§át i,§.* 7. §. Ylt. 1 l(ésse llgm §záfirít, 2, Vissza-
líeló' olvrrsris lri;ncs. 3; Akármslyiik <lldalra
számlíi. 4 §ajtflhiba ,nriftrc§. rninden szálrdé-
lros. -.-- 284. B. X. Elfogadtuk

,nVörös kör'n pátyázók figyelmébe !
I§óhfiny kullsszatltok a lánovor§onyhcz 3

Ilogyan lehgt elöílzctökgt szeroznl ?

Beszéltünk a fó ararryásóva,l, a,ki a Magyar
Csc,rkósz lga1, évi előíizetósi versenyén, aa
ara,nyásó veí§enyen a legm,élyebbtg verte a
cöveket l

Szabó Jánrr,s 3l9. sz. cs. cs. tisztje 1931.
ben egy hónap alait ?28 í:i elölweiőt §HeI-
ze!!. Haltiátok emberek? 228 elölizetőt
akktrr. am,ikor 8 pengő volt az eliilizetési
ár. Szsrte az orszá,gban minde,nütt mÉgmoz-
satta isrmeróse it, megbizottai!, barátait I l !
'|ir lpalási, íárrldságrlt nem kí,mélve -- verte
a ciivekct rcndületlcnül. - El,nézett minden-,hovii, aüol blrátai, ismerósei voltak, akár
cserkészek, akár ncm.

*
'l'uríod, 1rocy 10 óvvel ezelött is hirdctett,

a Magynr cscrkész eIőlizetó syiijtési ver-
sgnyt? Az első dlj: a Magyar Cserkész ecy
évig ingyen járt n nyerönek, A mostani dí-jak?... már i§mpred aztrkat!

,t

Hogy az, akii mi s,zereztü,nk új elólizető-
nek, ré§zt vü,hüt-e a vörös körön és a
,láncversenyen,?'l'clmészetcsm! A Vörös
kört pótolia (Lásd okt. t.. 15. és nov I. szá,
nr,unkat), a lírncversenyen pedis megírj,a,
hogy ó már e,lófiactó, utal arra, hogy ki sze-
rezto őt és az írltala sr"erzetl új elólizetijk
cse,kk elismerr,ányeit beküldi.

,t

Egyéb előlleetés szerzési módok.'
§zülei,d, te§tvóf cid köztitt indít(}d mcs il

lobarzó rrtarl. Anukád m,eskéred, ho§y

rrrunka,belyén próbálkozzon a családos,,kol-
legák" iiaíra gondolval testvóreddel {n§§,
íliapo4sz, hogy az osztálybntr szerencn ij
előíizelőkct, tlírsocskádat, mex barátníiit is
érdekli n Magyar §serkósz? l'erm4szetese,nl

Te pcdis az osztályban. csnpatlratr, bará,
taid kör,ében biztosan sikert arathnt§z.
íVliért,? lylert ismertgd a Magyat Cserkéset.
§l tutlod me.§ólni, hogy mi,lyc,rr jó lrrpnak
tartod, mennyi érdekes, szí,nes cikk. regéty.
elbeszélés, pályá,zat, reitvély... mcnn},l,
mennyi szép |nép és raiz h,úzíldik mi,nde,n
cgyes számátran, Milyen jó vezctőd é,s batá,
tod a Magyar Cserkész. Még aiándékokkaI
is mcc szoliott lepni 'Iésed. Velemláró, Ezer-
me§ter könyv, Légoltalni könyvecskc. . .

stb. § az ór,a csak ?.80 pe,n.só..

f)g nenr is ketrl ez a s<rk beszédl §zépen
odaadod egyik §zámuilkrtt.

,.Olvasd .1 Pnltás, ha tetszik. megrcll-
delem Neked, ha ncm, nem!" A válasz, hisz,
szük, a lap jósása iogia eldónten,i.

Na és aztátt itt van Torrc"si néní. me§ a
kedvss Jakab bácsi. §zeretó nagynénik,
nagybácsík, na8yarrók, na,gymaínák, §ó§or-
rrénik, srjgorbácsik, rrnokatcstívérek. . .

De m,inek is beszélck én Nekcd erről. tlisz
talpraes,ett vagy! Ügyes vagy!

Munkára, Paj,tásl ltt a pálya, itt a tór.,.
Mutasd meg, hogy legttny vá§y a talpadon!

Még egy hadititok! tía már kifosytít
barátaiilból, a íiúlkból, kérd mes a lghrótte-
kct, hcrxv lizessenek elö eí{y íelvidó,ki ma-
§yar cserkószfi,ú számára. §setles lrjátok
tnes. hogy melylk lelvldúki város lakója le-
gyen az illető s blzzát<yk a Maf,yar Cser-
,készre, hogy a hot:tíank visszatétő felvidó,ki
cscrkósztcstvé,rt kiválassza,

A csekkliapra írjáttlk rí ,,Fclvidéki cser-
készies,tvércmnek".

Mo al o lcakcrcreitebb íúdió.
líput, mrrl noppol ir kiv6lóon
vohot6k vél. § külíöldi óllomórolc.
Utolérha*tlen róvidhullónú kikép"
r,óco folytón d logidvolobbl odókot
lr nogy hongaróvcl horro. /rlínden
Orion rddióksrerkedónél kophotü
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I A harua*érő ['olvídérí!
Mult számunkban közöIt íelhívás atapián egymásután órkeznelt megaiánlások.

Lapunk záttáig beórkezcút megaiánlásokat alább közöIjük :

E8y-egy cserkészcsapat-
zásnlót ajánlottak íel a kö-
vetkezó cserkészcsapatok: 4.
sz. B. I. K. cge§, Budapest,
tL. sz, Bocskaí cscs. Buda_
pest. 13. sz. Ezermester €§c§.
Budapest. 15. sz. Bethlen
Gábor cscs. Budapet.26. sz.
Magyar Jövő csc§. Buda-pest S. 3z. Jedlik Ányos
cscs. Győr. 46. sz. Kapisz-
tranói Szt. János cscs. Bu-
dapest. 48. sz, Rrikóczi cscs.
Szombathely. ö2. sz, Attila
,cscs. Szombathely. 57. gz.
Ha]adás cscs. Szornhathely.
85. sz. Zrinyi cscs. Szókes-
fehérvár. 88, §?,. Szabolcs
cscs. Nyiregyháza. 107. sz.
Apponyi cgc§. Budapest.
155. sz. N. A. Cs. cscs. Nagy-
atád. 196.sz. Damjanich cs-
cs. Szolnok. ?16. sz. Arany
János cscs. Nagykőrös. 2l2.

sz. Törekvés csps, Budapest.
t86. sz. Dune cscs. Bud,afok.
2S. sz. Bocskai cscs. Kis-
kunhalas. 293. sz. Kapisztrán
cscs. Budapest.339. sz. Kont
csc§. Budapest. l!Tő. 3z.
Assisi Szt. Ferenc cscs.
Veszprém. 477. sz. Rákóczi
Fejedelem cscs. Győr. ,&84.

sz. Batthyány Lajos c§c§,
Polgárd. 612. sz. Percel Mór
cscs, Váralja. ??0. sz. Csa-
bavezér cscs. Hejőcsaba.
93?. sz. Szt. Porziciu§ c§c§.
Pereg. !t

Cserkészek felszerelésére
felajdnlottak: A bud,apesti
?4-2. sz, sz. Törekllés c§c§.
3.N P-t, a peregi, 937. sz,
Szt. Tarcicíttsz c§c§. 38.%)
P,t. *

A budapestí 9a. sz. Szih
cscs. héí ztiszlót aidn( tel.

Az 7. sz. B_kie cserkész-
csapat cserkészei 15 pengőt
adtak össze a Nemzeti Re-
,pülőalap céljára.

,l.

A rluőri lL sz. a].l. Gdr"
dongi polg. fi.u isk. 454, sr.
cserkészcsapata ő P ado-
mdnuí kúLdött a felt:idélti
cserbészeknelt.

*

Az I. Cserkészkerület pa-
rancsnokai a folyó hó _án
a Cserkészparkban tartott
parancsnoki nap gyüjtésé-
nek összegeként befizettek
?8.08 P-t. A 8iyüjí.dtt össze-
get a kassai cserkészraj szá_

"mára arlancló zászlóra ajánl-ják fel.
'(

S. R. Brown angol cser-
késztiszt, aki a gödöllői
jamboreen is részt vett, le-
vélben a kóvetkezőket írja:

,,Remélem Magyarország
harc nélkül visszakapja el_
szakított terúteteit.

Visszaemlékszem, mikor
Budapesten járüam, }áttam
a Szabadság-téren a féi-
árbocra eresztett ország-
zász|ót. Kívánom, hogy ezt
a zász|ót a magyarok jogo-
san újra az árbóc csúcsáig
felbúzhassák."

{.

A celldömöllti 393, sz,
Ostffa Míhdlgt cscs. a, leo-
maro,mi cse,rkészcsapatnak
hímzett csapatzdszlót aian-
lott íel.

*

Jachan Géza dr a felvi-
déki cserkészeknek 10 P-t
küldött be.

mester, öregcserkész egy
zászlórrrdat ajánloít fel, li-
liomos csúccsal.

{.

F inn c s erké s zek üiluő zlé s e :
Matluar Cserkésztesttérek!
Hi,szü,nk Maaaarorszó,g tel-
tdmadásanah tneglalósuW-
sdbgn. Yeletek eguütt öraen-
diink. Éljen Líagaarorszdg., F'inn cserkészek.

*

A kisternyei 825. sz. Cho-
rin Ferenc cscs. öü zászlót
ajánlott fel,

áz őzdi és az ózdkörnyóki
cserkészcsapatok négy zá,sz-
lót ajánlottak fel.

potoh, wafu óvd baíüa
t rlo h'rilt t'lo *aaáu.l .

obgl^ruhy,,úgt 
'wgwtNtech tch P4!| Bóg blotÚÁ/lrul' . ..

Irn rd, rur§a r.stvarú§a
Núüa bblú way Nlwa,..
vllé, , bálü Edrúhal|stra.
lslefufulk k/rn.e ?alta! ... . ..

Nicch tyj,c wqólna gmnía polsho_v,giersb
É,tPn a'a*;s leagslel- magnr határ.

Peinigrcr l(ároly ötvös-

8&lqtelrn . . ft*lgna! gfulqíctan, 
" ftcl4ed ! ghlqía0sn . . fta@ !

Kereken száz lapon keresztül ötlik ez a két szó legalább is 4000-szer
§zemünkbe. Pintér Jenő Magyar Nyelvvédő Könyvéneli egyik fejezete a
hibás kifejezések gyűjteményÓ. ,,Hi6ás szavak" eá a címe i"fejezetnek, de
lehetne magyartalan szóképzések, idegenszerű szóösszetételek és szólások
szolgai utánzása.
. ,._Lapozzuk fel a könyvecskét s nézzük meg mit olvashatunk a vesz
igéről :

vQzct.
Helgtelen 

" 
ez nem vezet Jóra. -- Helges:

ennek nem lesz jó vége.
Helatelen., hová vezet ez az út'! - Helges:

hóvá visz ez az út ?
Helgtelen: tévrltra vezeL. - Eelges : meg-

téveszt.
1,|ssza- ós lge.
Helytelen., visszaadja a látogatást. - He-

l;,;es., viszoIlozza a 1átogatást.
Hclgtelen., visszaír, - Helges ., válaszol,
Helglelen., visszamaradt a csapattót. 

-Helges: elmaradt a csapattól.
Helgtelen., másolatot ve§z. - Eelges: le-

másol.
Helgtelen., mérget vehet rá. - Helges:,egészen bizonyos.
Helgtelen., rnérlcgelés alá vesz, - IIeIges:

mérlegel, megfontol.
Helgtelen 

" 
mozgaltnunk tlj fordulatot vett. -felges: mozgalrnunkban rlj. fordulat ál-

lott be,
Eelgtelen 

" 
rosszul Veszi ki magát, - Helges:

rosszul hat, nem odailló, nem szép.
Helglelen: tagadásba vesz. Helges :

tagad.
Helgtelen., táplálékot vesz magához. - He-
I laes: táplálkozik.
Helgtelen., vegyünk egy kocsit. - Eelges:

üljiink kocsiba.
Helgtelen., vegyünk egy pétdát. * Helges:

mondJunk egy példát.
HeIgIeIen., velteln levelét. * 'lfelgtas., meg-

kaptam levelét.

vo8z.
Eefutelen., bátorságdt vesz magának. -Helges : bátorkodik.
Eelgtelen., bérkocsit vesz. - Helges: bér-

kocsit fogad, bérkocsit rcndel.
Helytelen: elójegyzésbe vesz. - Helges:

előjegyez.
Eelgtelen., eredetét veszi, _ Eelges: eted,

származik.
Eelgtelen., fáradságot vesz magának. _

Helgas: nem sajnálja a íáradságot.
Helgtelen,, íelelósséget vesz magára.

Helges : felelösséget vállal.
íIeIgIeIen; jól veszi ki magát. - Helges:

Jól hat, odailló, szép.
flqlgte|e,4; kezdetét veszi. _- Helges: meg-

kezdódtk.
Eelytelen: kézbez veszt - Helges : megkap,

átvesz.

* Nagy ldök krónlkása lett a rádiÓ. TÖr-
ténelrni órákat élün,k; soha ily nagy szükség
nem volt rádióra, rnint ma, amikor a szá-
guldó események szinte óráról órára táriá.k
el,énk egy új jövendő kibontakozását. Bercb-
tesga,den, München, Komárom, Wien mind
egy-egy mérföldköve a békéhez vezető út-
nak. Mindezeket a rendkívüli eseményeket
végigkísérhetjük jó rádióval. A 88_as típus{r
Oriorr luxus világvevő az AL 5-ös óriás tel-
iesltnrényű végerősitő porriodával működik,
mely hatalmas. kristálytiszta haagerőtarta-
lékot biztoslt, Sávszé}ességszabályozójával
a szelektivitírst tetszőlegesen választhatjuk
meg. ami kü,liöldvételnél rendkívül fontos.
Mi,nden orion rádiókereskedő készséggel be-
nriutntja,
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ItDEILIE^{
ROVAWEZETŐ FODOR ÁnPÁO

Az áIlerrI§erreIc
A budapesti Állat_ és Növénykert

Európa egyik legmodernebb állat_
kertje. Ez nemcsak szepségében és
,dús változatosságában mutatkozik, ha_
nern abban is, hogy az állatokat lehe-
tőle8 az ő faji i8ényeik szerint he_
lyezik el, táplálásuk a legszakszefiibb,
,a velüh való bánásmód pedig a leg-
.emberségesebb. Az ál}atkertek ellen
ugyanis sok panasz és ellenvetés me-
rült föl az állatvédők részéről. Ezeket
a hibákat manapság rruir jórószt ki-
küszöbölték s amint képünk is mu-
tatja, a vizilovak gyönyörú cement-
medencébe sétálnak fürdeni. nppen
í8y va4 az oroszlánoknak barlang-
iu}; a vizimadaraknak tavuk, a retgék-
nek magas sziklabércük, a jegesmed-
véknek és fóká.knak jégtáblájuk. Igaz,
hogy ezek a jégtáblák fehérre festett
kőből vannak és az áilatkerti állatok
§zabad§ága is csak látszólagos és vi-
;§zonyla8os, de az igazi szabad terpé_
:§zetet mindenfajta állat igényei sze-
rint nem lehet megedni.

Hogy miért nem szüntetik me8
végleg ,az állatkerteket? Mert a,z em-
her igényeit is figyelembe kelt venni.
Szükségünk yan az állatkertekre tu-
dományos megfigyelések, ismeretter-
jesztés ée népmúvelés céljából. Ezek_
ről nem mondbatunk le, de iparko-
dunk az áll,atok rabságát minól el-

viselbetőbbé tenni. Némelyik anatán
nem is bánja meg, ho8y az állat-
kertrbe került, mert ott életfogytiglan
gondtalanul teljes ellátasa van. Meg
is gyógyítják, ha megbetegszik. Min-
denesetre jobb nekik ott, mi9t a cir-
kuszban vagy e vándor állatseré8lgt-
ben.

Egyiptomban már a Krisztus előtti
1ó., Kínában ,a pekingi tudáskertjél,,
ben már a 12. században tartottak fog-
ságban vadállatokat. Dionysos va8y
Bacchus szólövenyig{s szekerét orosz-
lánok és ti8risek vontattá^k diadalme-
netében, mely .Egyiptomtól Indiáig
tartott. Ez volt'az első borpropagarr,da.
Titus és Trejanus császárok[ak is
volt állatkertjük. Rajzok mar,adtak
fönn az ősi Mexikó óriási állatkertjei-
rő1. §zeket már tudomónyos és köz"
mtf,ve|ődési célokból tartották fönn.

A mai értelemben vett elsó állatker-
tet 156P-ben létesítették a Bécs melletti
Ebersdorfban. A §chönbrunni állat-
kert 1?52_ben, a párizsi 1?94Jben léte-
sült és 1860_ban nyílt meg. A töPi
európai átlatkert mind a 19. század-
ban jött létre. A világbáborrl elött lm
állatkert volt a világon.

Pesten Kubinyi Á8osü és Gerenday
Józseí kezdeményezésére 186]'ban ter-
mészettudományi társaság alakult.
Ebből indult ki az állatkert me8alapí-
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úásának gondolata. Xantus Játtos,
;Szabó Józseí és Frivaldszky Jónos in-
dította mes & mozga,lma,t és 180$.ben
80.0m forínt alaptőkóvol Állatkerti
Részvénytársaság alakult. 1866&an
Pe§t városa 38 holdat engedett át 30
óvro díjtolanul e cólra. Az olső ketre-
coket, négy régi vasrltl kocsiból készí-
tettók és 300 áI]attal nyitották mog ez

állatkortot. lg00-ban a szókogfővóros
vette át az intézményi és Lendl Adolf
egyetemi m.-tanór tervoí szorint me8-
építette Durópa legmodernebb állat-
kertjét, 1913_ben Bárcay István polgár-
me§ter nyitotta meg Rudapest leg_
nagyob,b látványosságát. A kontinon-
sen csak a ber]ini Zoo múlja felül a
mi állatkertünket. Leghíresebb nálun&
az akvárium ós a pálmaház. Az állat-
kertnek természotes környezetbsn való
elhelyezését Haggnbeck Károly kezde-
ményezte Stellingenben. Áz ólla,tvédol-

met az éber fclügyolet és sok figyel-
meztetó tábla is szolgálja, melyek sze_
rint nonl szabad, az állatokat ínge-
relni, izgatni, piszkólni.

A székesfővárosi Állat_ és Növény-
kert törtónetót káll,ay Bertalan írta
meg, Darlay Jenő ós Lenctl Ádolf pe-
dig szép képes tltmutatót készített
hozzá.

Állatvód€lfil katgklzmus. Az á!latvédelrni
és élveöo,ncolás elleni egyesületek nemzet-közi ,irrodája (Bureau -Internationat 

des
sociétés dg protection a,ux animaux et d'anti-
vivisection, i Paris VlL 34., Res de Lil}e,
34,) nesye,dévenként jelenté§t ad ki. Ezekbena iüzetekben mozgalmat lndltott abban az
iránybann hogy a vilás összes óIlatvédő egye-
sületei nyerJók meg az ügybaráti körükbe
lartozó lőnapokat a katekirmusnak ál!at-
védel,mi pontokkal való kies{§zttésére. Ez-
ú,ton klvánúádc a pá,pánál kleszközölni. ho,sy
€zeket a pontckat az összes iskolák katolikus
hittanóráín tanítsák. A tervezett lrérdések-
ból és lelc}oíekból rlóhányat bomuiaturrk.

Mik az áltatok? Az áltatok az Istontől a!-
lto,tott éló lények, érzó lélekke,l fu kititnö
ösztönrnel megáldva. mely berrnünket csodá_
la,tta,l tölt el.

Mlért varnnak az Álll]atolr? Némelyek ékes-
§ései é§ d,lszei a föld,nek; mások az eínber
ltíi_ és engedelmes segédeinek bizonyulnak;
sok állat táplálékot és tuházatot nyult az
emrberneki és mi,ndnvájan teremió lstenükne,lt
dicsőségére szolgálnaJr.

Valr,nak az embernek kötcle*ségei az ál-
lato,ltkal sze.mben, m,elyek ö,t szolsáljá,lr?Az e,mber óvl'a és yódje az áI,Iatokatl
merlyok noki szolgólhak, tartsa távol ke-
gyotlen§éstö}, megfelelően táplálja és ápolja,
h.a betegek; jósógosnak és türehnesnek mu-
ta§§a mngát azon teíemlínónyelrkel sze,rntbem.
molyskot Assisi szo,nt Ferolric után alsó b-'fottú tes,tvéreinek kell üartanla.Míiy eszközökkel tudiuk az állatvéde-
lem ügyét szoügál[tri?

Terjesztenünk\ke1,1 az eszrnét és be
kelü !ópnülk az á!!ptvéd,ó ggye§ületbe. Ter-
Je§zto,nünk koll az állatvédó eeye§ület kiad-
ványait, az, á,llratok iránti Jósaívűséset ketl
hiídetnüítk; a kegyeilen gyermekeket 

^zállatok íránti könyörületességre btrni és a
külórrfélg _ áltlatolokal valró bátrós,rnódra meg-

A katekizmus e kíegészí,tését Vignmr E.
apát. a theolog,ia doktora ,tervezte,

§zeg€al Ó8 v|dóko Állatvédü Egyosütete
Lantos Béla elnókletével évl rendes-közsyű-
lés,i tartott. Baraüás Jenö tltkár jelentó§dból
kitíiník, hory az egyesü,tet működé,sének jró-
tésze az állatkínzások megelózése. Az egye-
sület novelö és íelrvilásosító munkát íojt kia tanulóiíiúsá,c és a nasyközónség körében
és felterlesztésgiben korszerü áLlatvédel,rní
rendeletok kiadásót sürgeti , a minri,sztériu-
mokban. A föIdművelésügyi minisztérium ér-
testtetto az egyesül,etet, bo,sy a kutyák ve-
szettség ellqlli kötelezö oltására szegeden
és kömyékén az őssze,l va,gy a iovó év ta-
va_sz*n ketül sor. Ism.étolten kérto az egye-
,sület a belü,gymi,ní,sztóriumoti hogy a haiók-

nak lovakkal va!ó vo,ntaiását tiltsa mec, Az
elnökség az áLlahklnzókhoz íigyelmeztetö te-
velet küI,d és azok ollen, akik a felszól,ítás
után sem bánnak emüersésesen állataikkal,
a ren,dőrbírósác,nál ínecindlttaüa az eliárást.

Értékes. kltünt€tett dí§zgalambok8t féI-
aiándékképpen juttat, a cserkészeknek §ipos
.lanó átl. isko,lai irgazgató Szi,rmabesenyőn.

ságos pilla,rratbail rrem üaszná|ja a kocsis,
hanem a syeplót rántja visszd és a ,lovak_
kal akarja feltaítatni a 20-30 métetmázsfr-
val megrakott szekeret. sok szekéren pedig
hátul vnn a lék s ezért ilyen,kor éppen hasz-
nálhatatlan. képtelenség, ,hogy a kocsis a
veszélyes pillanatban leusorjék a bakról és
ttátrafusson a fékhez. Azalatt a szerencsét-
|onség meglörténik, Más esetben pedig ké,ny-
telen a kocsi olyan na8yot kanyarodni, hogy
ezálta| törtónilk a balsseL

sú.lyosbítja még a helyzetet az a körül-
mény is, hogy a vis§zataított |ovak hátulsó
lá,bait üti-veri a_ sítlyos hárnía, Hogy ettól a
kíntól szahadullón a ló, csak aínnyiía tartie
vissza , a kocsit, hogy a há,mfa. hámvas ne
üsse nagyon b láblit. tlzékerry száján rán-
satják a gyeplőt, lába inát, csont!át üti a
vas és ehhez iátu| az erején felüli hirielen
erőmeg,ieszltés. képzeliük el ezeket a klno-
kat és segíisíi:rk rajtuk! A ltártétel utón kö-
vetkezik még a kocsis bosszúállása az ár-
tatlan állatokon. ltiszen azok az agyonkín-
zoit és megfélen]ített. elrontott lovak nem
i§ teljesíthetnek már olyaa szolgálatot, rnint
eleinte.

Itt világlik ki, hosy a bajon való gyors
§egíté§t nemcsak az á1,latvédelem órzel,rni
szempontj.a, hanen a nemzeti és magán-
vagyon me8menté§e , és a közlekedési biz-
ton§áE,i§ követeli. A2 olyan ló már lralálra
van ítélve, amelynél sebes törós képzóriik
a szerszáma alntt, vagy a lábán. tla a nehéziga, a ,néno.t kumét feltörte, a ló nya-
kát, széles zsákdarabbal pótolt magyar szér-
számot te§znek rá ,hosszú tartólánccal vasy
nya,klóval, A bőrszerszám alatt feltört séba zsákdarab horzso|ásától tovább gennyed,'a hosszíira eíe§ztett tartólánc vagy riyák,ló
pedig nem angedi a kocsit írsy,visszatartani,
ahogy kellene.

És azután.ráadásul mindenért a szeavedó
állaio{ , Ókoljuk és rníg a cép tökéletessé-géérl mínderrt elkövetünk. az hző állatott
nem segítünk. Lovaínk kedvéért az ulakatse javltottuk meB, sépkocsiközlekedésün'k
bi,ztosítására a lcgnagyobb áldozatokat is
meghozzuk. Igy vagyunk a'iékkel is. a gép-
kocsiknál szigorúan vesszü,k, a lófogatoknál
lm.mel-ámmal.

Do ha közhasználalba kerül az a iékszer-,kezet, melyre már szabadal,rnat is kaotam.
bizonyára nagy k&nnyebbségére lesz a'sze-gény lovalrnak és basznára a köznek. Ennek
segítségével a ló maga hozza ,működósbe a
fé,ket, mely a legnqgyobb terlret is könnven.
gyorsan és kis eríjvel megállítia, nes?ed-
résznyi távolságon, míntba saját ereiébói ál-
lltaná meg.

olmesl ylnce
rendörf őtörzsör,mester

A lóyéd6 fék
Elsó kötelessógem, hogy hálás köszönetet

mond,jak a Magyar cser,kész állatvédelni
szerkesztőiének azér! a szlvességéért, hogy
törekvései,met iisyelmére és biztatására
mé,ltónak tartotia. Az ó buzdításának és
közbenjárásána,k kö§zönhetem, hogy az ál-
latvédelem ecyik esz,ltözét kiképezhettem
és illeté*es helyen megballsatásta találtam.

Azóta, hogy'elsö lrásom a tllagyar Cser-
készberr megjelent, máshol is tárt ajtókra
talá,ltam és megjelentek lóvédelmi cikkeim
a Magyar Rendórben. me,tynek szerkesztóje,
vitéz Benedek Qéza főle'lügyelö úr külön
íovatot nyitott e tf,rgyna,K és a Kutya clmú
szaklapban [lollósyJ,losvay Lajos szerkesztóúr ügyszeretetéból, Ezenkívül örömmel je-
,lenthetem, hogy lóvédő ié,k találmányomat
annyira sikerült tökéletesltenen, hogy sza-
badalma,t is kaptam rá. A fékberendezés
.megvan a va.lóságban is és megtekínthotó a
Központi TeJcsarnok IX. ker. Drégely-utcai
telepén délutámi 5 óra után és a íendór{ó-
parancsnokság gépkocsiszínében. (flII., Mo-
sonyi-utca 5.)

Ennelr a lóvódő lóknek létrehozására aza szánalom indított, melyet a szeremcsétlen
lovak iránt érzek, mikor látom, mennyit
szenvedmok akkor, mi}or nem húzzák, ha-
nem visszatartják a kocsit. A kisafa vagy
hámfa mintha csak azért vol,na, hogy üsse
a tó hát§ó lábait, arnikor nem lhúz.

_ A járómíi annyit ér, amilyon a féke.'A
kocsiJt és szekerek csak akkor használhatók,
ha oly,an fékük van, amelynek segítségévei
bármikor könnyen, gyoísan és tratásosan le
lehet íé,kezni a járómüveket, A gépkocsik
hatósási vizsgálatánál nagy §úlyt helyez,,neka íák ha§zná,lhatóságára, így van ez köz'Ie-
kedésí balesetek nyomozásánál i§. Jó volt-ea íék, hol kezdett íékeztri a vezotő ós rtol
állt moc a kocsi! Minderre megadja a vá-
laszt a léknyom á talajon és oz perdöntó a
vezetó védelrezésében.

tla pedis ilyen {ontos a fék a céokocsik-
nál. miért nem szorgalmazzák a lő7oratol§rál
is. tlfuy esetben lehetett volna,elkeiülni az
összeütközést vagy gázotást. ha e tólogat
hirtelcn mes tudott volna óllni, De ha vanis valamilye1 tökéletlenr fék a 'kodi,n; 

; vfi:
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yidám a cserkészcsapaí, nem árí a íelszerelésnek
§€m eső, §em napsüfés, mindig Íriss és színíarló marad,
ha anyaga lN DANTH REN-íesíésű



mort hamí§ilr,ak tartják. Va,nnak, aki& még
üldözik is, isy kü,lönösotl a madárvédók lés* rni,nt az an8olo* mondják - az egér_ és
patkányiító szerek, gyártói. Ezek tefje§ztik
róla a rágalrnakat - és tüzelik ellene a köz-
véle,rnényt. Van azomban az emberok között
olyan is. 

"ki 
éppen az üldözöttnek kel védel-

mére.
A nr,acskavédók megtátják e kedves á,llat

ió trrlajdonságait és átérzik szerete,trené}to-
ságát. Esé§z gárdája van ma márla macs,ka-
védelem,nek. Nerrrcsa,k kávénénikék, hanerrt
mások is kiátloak a porondra védelmi}kért.
Egyesületek alakulnak érdekü,kben. miftt a
Orácban székelö alpesi macskabarát egyesü-
lot. lla chicagóban macskaellenes egyesület
van. miért ue legyen Orácban macskabarát
egyesület? A bécsi Tiermagazin külön rova-
tot szentel ermek az egyesületnek. Wassi,lko-
§erecki grófné pedis könyvet irt a macskák
kedves tulajdoniága]ról (Katzenbuch). : Ná-
lunk is bevonult a macskavédelem, nemcsak
a Természettudományi Kózlönybe, l hanem
mós a Rádió B.letbe is.

Ez a rnoagalom terjeszti azt az igazságol,
hogy a macskábart ris van annyi ragaszkc.
dás, mint a ikutyában, csak jó] bánjanak
vele. tliszen a kutya. is harapós és kárté-
&ony ragadozó állat lesz, ba nem adnak neki
enni., ha kiverik elvadltják, vagy ha kegyet-
lenül láncraverik és nErn gondoskodmak róla.Egí cserkészbará,tunk éppen mo§t pána-
szolja. hogy kedvonc cicáját meglötte ayadőr. Az állategészségüsyi törvény szerfurt
a községek és városok kiilső határában iel-
iisyelet nélkül járó (kóborló) ebeket a mező-
őrök, erdóórök. rendőrök, cserrdőrök és
pénzügyórök elpusztítani (feIöni) kötelesek.
Az ilyen ebek elpusztltásáért a törvény-
hatósácok az ebadóalap terhére szabílyren-
deletbEn jutalomdtJat állaplthafnak cneg. Ép-
pen ú,gy üldözik és jogosan ölik meg a m.acs-
kákat is erdón, mezón, idegen kertben. Azért
szabad ezeket az elvadult háziállatokat, minta kártékony vadakat irtani. meít éppen
olyan károkat okoz,nak a vadállományban
és üasznos madarakban. mint a róka, görény
vagy más tagadoző.

Az áüattulaidonoenak tehát kötelessége csak
an,nyi állatot tartani. arnennyit jói el tud
látrri, de azolclral emberségesen bániék,

ttocy a cica milyen kedves és kecses ál-
lat, látüatjuk küliinösen akkor, ha kis kutyá-
val együtt nevelkedik. ,Milyen bohó ugrán-
dozást visznek végbe. hogy szeretik egy-
mást, ölelkezve alusznak esyütt é§ merulyi-
vel ügyesebb. okosabb, tisztább és illed,el-
mesebb o cica.

Az sem waz, bogv örök ellenségek a
kutya meg a macska. csak nam kell .öket
egymásra uszitanl Ez az íl|atklnzás egyik
lajtáia. akárcsak a bilra_ vagy a kakas-
viadal. Aki ilyenben leli öröm€t, nem lehetjó és nevelt ,ember. Nevelni kell az állatot
is a jóra, az egymás iránti kíméletre. De
az állat nevelésénél is éppen olyan hiba az
elkényeztetés. mint a durvaság és elhanya-
golás. Az állatok dédelsetöi és elroniói ez
állatvédelemröl is téves íogalmat terjeszte-
nek. Ezze| is árta,nak az ügynek. Mert.érteni
is kell az állattartáshoz, hisze.n az okszerli
állatnevetés és ápolás az igazi állatvédelem,

Macslrálr védelme
Az állatok iránti szeretet az emberi szív-

ben gyökeredzik. Nemcsak azért, mert hasz-
nrmkra szolgá,hrak, hanern azért is, mert
syönyörködtetnek és szóratoztat,nak ben-
nünket. Ezenklvül a tudósokal is ,íoslalkoz-
talják az áílaiok életnyilvánulatai. Ez az

:általános érde.klődés in,dította arta az lrókal,-hogy 
mBgfigyeléseikBt {e,lhasz,náliák alkctó

mulkáiukba,n, tátcákat, regényeket. verseket
trjanak az állatokról; a szerkesztók pedig
még külön rovatokat is nyitottak o tárgy-
nak.

Legáltalánmabb szeretetnek, kózkedvelt-
:sógnek örvend a'kutya. népszerüek a lovak
is, de a ,rnacskárk körü} már megoszlanak a
vélemények. Yannak, 'akik nem §zeretiik,

íá,,§pemqnns N atl'/Í.-I{alendun' -bőI)

Ram Chaídía Sarme. 114"*ous Schwantje a
svájci élveboncolás elleni líga jelentésében
közli ennek a szép hindu iljírnak a képét és
.állatyédelmi tevétenységét, Ram C,úandra
Sarma 26 éves áIlatszeretó buddhista iöl-
íette magába,n, hosy vését szakítja az indiai
áIlatáldozatoknak. célra vezető- eszköznekaz Indiábm szokásos éhezést választotta.
kibirdette" hogy mindaddíg nem eszik eírv
:falatot sem, míg nem változtatnak a trirhétetlen állapotokon Tudjuk, hogy oandhi
bíres népvezér is így akarta kicsikarni az
:angoloktól a iengeri sótermelés ensedé"ly&,Es a hindu íakíroknak csodálatos tehetsésiik
Van a böjtöléshez; valami titkuk van, mely-
.net erejével hetekig, söt hónapokig ió tiuir_ják élve a koplalást. A mi hósünk is 42 napig

böjtölt, de csak azt érte el. hosy 21 köve-
tóre tett szert, akik vele együtt böjtöltek.
végre azolban barátai és rokonai . ráblrták
öket. ho§y európai utat válasszanak céljuk-
hoz. Igy törié,nt, hogy egyesületet alakítot-
tak az állatáldozatok megszünteté§e "érdeké-
ben. Az állatok feiáldozásána,k külaynbe!
mát a régi rómaí költők ís ellene szóltak

Madárvé,delml tlálütágt rendezett Debíe-
cenben a Tiszártú,li Madárvéde}mi Esye§ület.
A kiállíta§ kü,lönösen a gyiimötcstermeló
gazdák érdeteit szo]gálta, bemutatván ké-
pekben és reliefekberr, valamiot bel-'és kül-
fölü kiadványokban és ,kitömött példányok_
ban azokat a léíegp§sziításokat, miket a
üasznos éneklőmadaralk vi§znek véc,be. A

kócvsok kiirusztltásáról is képet íyerhetett
a klállltásban résztvevó közönsés. ott láttuka madárvédelem eszközeit is. a különféle
lészekodukat és etetőket, valamint a fecske-
tornyokat. Három ilyen íecsketornyot iog-
nak ielállítani a jövő iavasszal Losonczy
lstván íöispán, Kölcsey Sándor potgármes-
ter és Vers&ryi Tibor adományaiból. A ki-
állítási sesztina Nagybákai Jenó egyesületi
etnök, dr. Nagy Jenó üsyv. elnök és- Szücs
Lajos mrrnkássága hozta lótre,

§z{zéves a nanzetközl állatv6dő egye§li-
let. Az állatvédök Párizsban székelö nem-
zetkózi hivaiala jövő év januárjában üli meg
százéves emlékünnepét Drezdában nagy-
gyíiiés keretében.

Előruull gőlyőh a aúthéményen
A szerencsi várkastély udvarán, az egyik szárnyépület tete-

jéa tanyázott évek óta e{y gőlyapát. Felv-idult a köinyék lakói-
nak szíve, valahányszor á magya}ság kedves madaraí tavasszal
megtértek messzi útjukról, Bizonyára lgy vígasztalták valamikor
a várbeli vitézéket is, a fejedelmi Rákócziakat szolgálókat, ami-
kor a menekülö tél fehér foszlányai után bámulva, a báttyá'kra
döltek, nyugtalanul várták a tavaszt, ,,

A ,forró nyári napokbpn történt, hogy gyász ütött be a
gólyacsaládba s tönkreteJte boldogságukatl az egyik gólyát a ha-
tárban lelötték. - Valami nyegle mezókerüló lövöldözi ókct _
mondta méltatlankodva a kastély kertésze. A megmaradt örcg
gólya rendületlenül várta a párját s őrizte bárom kicsinyét. El-
szorult rzíwel figyeltük. Napokig nem ment élelemért sem, csak
forgolódott fészkében és cgyre várt. . . hasztalanul,

Az élet azonban követelte a maga jogát: végre kirepült az
öreg gólya. Hordta már az eleséget, Felvette a cgalád teihét.. .

Fáj, hogy nekik is fáj az élet, hogy megélhetési gondjaik
vanndk, sót gyászuk is... Dolgozni, enni kell, tápláloi az éhség-
töl'elkínzott kicsinYeket! 

Martol Lfuzló
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Irrliőfte
(Az rljra magyar lpolyságon sziiletett Adamek Juliskának küldöm ezt a kis Versot)

trulí,ska, truliska,
lpalasúgí ltinuka!
N eaetgéLi, gögicsél,i,
Nern leszel Te draa.

kIert eddi,g draa aolt
Min.den kicsi" ldngka,
Kí, a llatqíon tu|,
trött a napuiWgra,

Hidba hereste ,

Szép maggar hazdjdt,
Híúba kereste
Legjobb éd.esanyiút,

Míll1en boldogsóg is
Maguarnak születni,
Milyen boldogsag is
Két anadt szeretní.

Elsö édesanadnk,
É,des maauar hazank,
Mtisodi.Il, jóanyánh,
Szúl,ő éd,esanyank,

Mínd a kettö megaéiln
Hogaha aalaki bdnt,
Ápol, neuel, tanlt,
Gond.ot ui,sel rednk.

M. Sz. B.

Azért, hagyha maid tudsz
Beszélní Istennel,
Értük imddkozní
Ne foleilttezzél el!

Két slép édesanaód,
ÁLdia rneg az Isten,
A te utadra meg
Csak uird,got hintsen.

Két kisfirt útnak indult. Az egyik
firtt palánki petinek hívták és palán-
kon lakott, a másikat meg Hidvégi.
Gyurkának keresztelte a pap és Híd-
végen lakott.

Palánk és Hídvég két csinos ipoly-
melléki falucska, Olyan közel vannak
egymáshoz, hogy a legszélső házak
virágos, világos ablakai nevetve néz-
nek egymással farkasszemet a falu
szélén.

Mondom, csak az lpoly folyócska
választja őket el egymástól. Erre a
folyócskára hazudták''Trianonban Ma-
gyarorczág hóhérai, hogy hajózható
nagy folyő, majdnem folyam s igen jó
lesz trianoni határvonalnak. És a ió
urak, akik hazánk sorsa felett ítélke"z_
tek, restelltek térképet venni a kezükbe,
fáradtak, nagyon fáradtak voltak, hogy
megnézzék: milyen nagy is az lpoly?
Jó lesz_e határnak? Igaz-e, hogy hajók
járnak rajta tényleg? Pedig akár
Gyurka, akár Peti könnyen megmond-
hatták volna, hogy nem látott a §ze-
gény tpoly sohase hajót, még ladikot
is ritkán, hacsak akkor nem, amikor
Peti meg Gyurka papírcsónakokat ere-
gettek a sekély vízre.

Vagy mit is beszélek! Dehogy is ad-
hatott volna Peti meg Gyurka felvilá-
gosítást a trianoni uraknak, hiszen ők
még csak l0 óvesek. De az igaz, hogy
sokszor eresztették papírcsónakjukat az
Ipoly vizére. Vitte a víz, vitte a csóna_

a g"yenge tákolmány, amikor Peti észre-
vette. Gyurka se látta eleinte Peti csó-

sze csak kiki a maga pártján, azt aion-
ban már semmiképpen sem szívelhet-

nakját, a magáéval volt elfoglalva.
Peti kiáltani szeretett volna Gyurká-
nak, de nem mert, mert az lpdtv-htd,
közepén ott állott a cseh vámői, éoo.o
őket- figyelte, Azt még csak ett&ftCtt
valahogy ezek az őrök, hogy csendben,
játszanak a kisfiúk az lpolyparton, per-

Kiderül az ég. . .
kokat sebesen, néha úgy elragadta a
könnyú torpedókat (így nevezték őket
Petiék!), hogy Peti meg Gyurka azon
vették észre magukat, hogy a csónakok
a folyó közepén himbálóznak. Ilyenkor
egyszerüen belegiáuoltak a íízbe s ki-
hozták a papírtorpedókat a partra.
Aztán úfua kezdődött a játék. Hanem
eg,yszer nagy baj történt. Palánki Peti
csónakja átszököti a túlsó partra. Egy
parti füzesbokor tövében vergődött már
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Gyurkának szőlt át.

- Gyurka, nézd, ott a csónakom a
bokor tövében... szabadítsd ki és hozd
el a vtz közepéig, ,.

Mert a víz közepéig szabad volt be-
mennl ...

Mikor a két fiú a folyó közepében
szembenézett egymással, igy szólt Peti
§u8va:

- Apuka azt mondta, hogy nem_
sokára rljra Magyarország lesz Hídvég
is... akkor mindennap együtt játszunk
az eperfák alalt a homokban.,. Híd_
végen.

* Felénk is a felszabadulástokról
beszélnek az emberek. . . Ha igaz |esz,
eljössz majd hozzánk. .. Palánkra s
megmásszuk a drégelyi várhegyet.. .

Azzal elváltak.

Nemrégen az egyik reggelen nemzeti-
sainíi zászló lengett a hídvógi templom
tornyán s nem állt többé cseh katona
az Ipoly hídján... Elhatározta hát
Peti, hogy átmegy Gyurkához Híd-
végre... most már szabad... És
Gyurka, amikor megértette, hogy többé
nem ió uénz a cseh korona Hídvécennem jó pénz a korona Hídvégen

saza vl|t. eszébeés hógy- apukának igaza volt,
jutott, hogy ő régi vizittel tartol
barátiának.

Gyurka édesanyja meg ezt mondta
fiának:

- El ne kerüld a palánki templomot,
fiacskám... Szép kis templom, minden
szép imát meghallgat benne a Jóisten,

És a két fiú az Ipoly felé mendegélt.
Amikor már közel voltak a íolyőhaz,

hirtelen elborult az ég. A kormos fel-
h6k eltakarták a napot s olyan lótét
lett az Ipoly partján, mint késő délután
a hornályos szobában.

Mikor a hídra értek, már csöpörgött
az eső. ..

- Petikém! - kiáltott Gvurka a
siető fiúra Hova mégy? Éppen
hozzádigyekszem,,.

- Én meg hozzád, de úgy látom,,
vissza kell fordulnunk az e;§ő miatt -mondta Peti... _ Pedig a hídvégi
templomba is el kellene mennem. . .

- Én is megígértem édesanyámnak,
hogy első utam a ti templomotokba visz
majd. . . Sok hálálkodni valónk van a
Jóistennek. . , Nagyobb lett Magyar-
ország|* Bizony, Gyurka . . . régen várjuk
mi ezt a napot.* Hát még mi, Peti!,:

Lz eső mindegyre nagyobb szemek-
ben hullott. Á fiúk látták, hogy az idő
miatt nem folytathatják útjukat. Letér_
deltek hát ott a hídon s némán imád_
kozni kezdtek.. . Ilyenféleképpen:

',,Hála néked Jóistenünk, hogy győzni
engedted a magyar igazságot. . Add,
hogy sokáig tartson a mi boldogságunk,,
hazánk pedig mindig nagy és hatalmas
legyen."

És ahogl imádkozott a két fiú, egy-
szer csak foszlani kezdenek a fekete fél-
hők, aranyos napsugár hullik a fir1-
arcokra, szivárvány hajol a két lcis
magyú falu fölé és a firlk úgy érzik,
mintha édesanyjuk két meleg szeméből
áradna rájuk a szeretet, öröm, boldog-
ság, ölelés, . .

Kiderült az ég ", 
M. §z. B,

mondta volna: - Eredj utána a csóna-
kodnak, te kis magyar fiú, hiszen
előbb_utóbb úgyis kiderül az ég a te
csonka országod felett is és nekem már
nem lesz itt többé helyem.., (Lehet,
hogy magyar firl volt-a katona, csak
hibáján kívül Csehszlovákiában rekedt

régi vizittel tartozik Peti
atátjá
Engedelmet kértek hát otthon szü-

leiktől s a két fir1 útnak indult , . ,

Hanem amikor Peti megcsókolta éde§-
anyjakezit, így szólt a jó asszony:

- Aztán íiam az első utad a híd-
s besorozták katonának.)

De Peti mégse mert

Szürke ki,s terebem,,
Cs,ipagó madararn,
Éhes.kí,s bogaram!
tröii a kezemre! Úsa ., .

ltt a soh ió falat,
Iíis feied, el ne kapd,
Ujiamat se harapd!

Eggetem, begyetem,
C sip-csíp, c siríp-c síp !
Csipogó madararn,
szürke his uerebem.

Szürke kis aereberl,
Csipogó mailaram,
Éhes kí,s bogaranx!
szeretem azt a te
Bultsí. kis fejedet,
Szép okos szemedet,
Meleg kis szllsed,et!

Eggetem, beggetern,,
C sip-c sip, c sirt p- c sáp !
Csípogó ma:d,a7qrn,
Szilrke UO, ,rrr!o-. 

r. *.

végi kis templomba vezessen. Tudod,
átgázolni, csak mányi köszdnnivalónk van Istennek...

Szürke his oerebem,
Csi,pagó madaram,
Éh,es kís bogaram!
Neked, szeilegetem
frzt a sok tó baquóll,
C s eres znyét,,m,ogyorót,
Nagy epret, csod.aiót.

Eguetem, begaetem,
C gip-c síp, c siú.p -c síp !
Csipogó mad,aram,
Szürhe hí,s oerebem,
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baJnokságát els6 és második hely*n. Üzembiutos, gyor§l rendkívül tartós.

§íitalanut bemutatja, TRlUMPH írógépek vezérképviselete
3UDAP§§T, Vlt PöDMI\§ICZKY U. l. T§LEFöN : ll-§,í-§3

Steilu#* é§, gil{4,,(MíAq*,?,M eá ui,líro
{IIL Ill

l. Meglehetösen kellentetlen helyzet-
ben oagyunk, dLIupllottult ,mcg Korog
bayótommal, Xígueli ctuk i.ile ?ufólt,
most tu,dtára adorn ennek az alltltnű,k,
hogl1 m,euuntüfiL e becses ttl,rsa*ágtlt;
*zóIttlt meg bará,toln. Ma,ld íeie |öIé
ernelt egy iólteilett kókuszdiót.

2. Pwfí! * a, kókusy e{la iólítónu,
zatt dobassal az oroszlan kobakjan
allaparlott m,eg. S u szagény Leót a
|őld,ll,tir lapítatta. 8z nem llalt, ugaan
csaykészies eseleh,ad,et, de azt híszern
u lteil,ues oluasó sem cselekedett aalna
mdsként a rvi helgzetünkbe,n"

3. A ltöaetkezö píLlanatbarl az tilltt-
|ok kúrdlga iobbnak latta a tdaozás
h{mes mezeiére lépni, Mi, boldogan ín^
tegettünI; Ieléje és m.egelégede,tten
néztük munkúnle eredménu*L a Leó
f eietetején ketetkezö bubocsltal,.

6, Enneh íele se tréfa, néztük hi ega-
rnds íjedt telilntetébőL, s egymdst bi.z-
tahla tad uúgtatúsba kezd,tünh e ten-
gerpurt felé, Uguuncsak azeilni. kel-
lett |,dbaínltat; lt"ogu utol ne ériert. u
brlsszúért líheqő índírín. Azt h*zem,
felesleges rwgieuyezn,em, htlgg Korog
az ind,íd,n tolldíszét nézte airdgnak,

9. A egpa nem elégedett meg egy

,,ltltlassal", hanem, alárn uszua engenl.

í,s a .lttítúra uett, s t}llars irarnba,n, re-
pitett az í,s,meretlen tangct rejtehrui

f eLé.

4. Na most múr nézzünk szét a sat-
"runk körüL szóltaln Korognak, s
letntiszta a |uról elíndultunk a ha-
mokbu,cktik ltözött. - Idenézz Puíók!
* szólt hazzám Koro11, ai,rdqok nyll-
tah a szi,ltla olilaldban, s azzal rndri.s
szední kezd,te a li,üLönijs tattu tiragot.

ö, Nem is goniloltam voltttl, haga
átt még ai,ragok i.s nöhetnek !e-
ayezte meg Karog. Alighaga elhang-
zolt a, mecáLlapitdsa, mozgolódes td-
m,a-Lll a sziklr tnöqőtt, Egu bősz in-
didn nent óppen, barátsdaos ábráuútul,,
harcí, bd,rdidt rnutauatua adta, tudtunk-
ra,, hagy ni,ncs megeléged,ae aelünk.

8. Megmenekültünk * ltitíltja Ko,
ro{l ltq1l sabúíbe. A ltiiuetkezö lsílla,
natbai naau csobbandgal é,rtünk a
sós al,zbe, Pnjtds<lrn u lltzbe érpe tla,
lwni, hem.énu tti,tgu,ra a§ett, mert na-
gyrt priiszkúlh ijerltében, A,mi,nt orla
nézte,m, eth,iilne Ldltam, Ko1,ongat egy
óriasí captilt. I,ou au alni.

l. §teaa xoooan {r_,l{;íia&! -* 0LzI&-

trltt Korog. *.-:1. ,ür1/!l ntár a tenllet
s !!!.io :'--"teffőL ugrot,ank szaltót
"á. hullú,mo,, .r,özé, nehagv. &1 u,tal*ó
ptercben érjen utal tLi ellensétJü,nk fé-
Itirne te s c s atab ár di a.

A két ióbardl
A Mágyar cserké$z§zöfet$ég Hivgtglos Lapia. Elóíizetó§! áfa egy óvre 2, pensö8O íillór, emety o§yszerre },U|deg*{.bg, §6Y_"§ .Yánl_ára ?8 Íitlór.
c*eúaiijruüei.+i§, §iuiüóttíieg éikia,ióí,i"atul:-l]udilpcsi, V,\ugy-§e,iaói'utca s. Csórkészh?z, §zerkcsztésért ós klad{sér| íelelósl í{ossh Béla dr.- Kladia a Magyur Cserkó§zszöyctség.

toaúbbi kalantllaíróI tl, köaetltezó szdtnban oluasha,tunk.

Nyoftat§tt Tolrrd Nyomdal Műlntézet & Kladóvátlalat R.,T. mélynyomó k§rforgógópein, Budapest, Vll, Í}ohánY utca 12"

7. Szedd iobban a_],a|iaúl '-* bi.zta-
a' Tr^-^- ; ,..^* ,^."t- ^ r-a^la
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faorkóazkatnp .,....,. P 6.00
Sómszám, kalapta, ilaruborúént ..,, P -.08 ..

Boülár, árualúnghaJcsokarhoz . . .. l,.. P -.t8ÁrvaUnynaragokor ...... ,,. P -,04Gserk6sz|olv6ny, kalapra, sdrga íém .. .... P -.107Álil zomhno oeorkósz|olv6ny P, '-1í
§ungár{atelvény ... ,. P _.&
§zövótt asalmtszám, íngre . .. P -.80l\Iyakkonil6gyűrű . ,,.. P -.l4üllgmos rter6ksdl ... P 9.S0

Igazolványtok, |émkeretes .... P -.60ülerk&zsíp, duplahangú ..... P -.8ü§lpzslnór, előtrás szerintl Il,.,!rl,.l...,. P _.a6
Cserk6ezbot, 180 em hossztl ........ P 1.*
§v|eleósok, éuvirág, 1éuet jelző ."., P 

-.?,&ő évet jelrá ., P -50Örst zá§dó, elÍbdsos, nemzetl szalaggal ., P -.SÓrst áltnt, zdszlóra ,,. P 1.8ü
örsl á§zlóta szókó§zlet . . ... P -.70Ra|zászló, nemzetiszínű, csetkésztiliommal ....... P 7.60
Cserkósz osapatzászló, 20a x 700 am, rutnr,etisztnű, gcqpiú-

merínóból, a maggar kis ctmenel . P 80.-

o ooo
Portyázóesa|ka, néggsreglet*, alumüÉum ....... P P.B8
Kulnos, aluminíum, para|adugóual ... . . .. P 1§O
líorse.kós, hatrésres, q telles Morse ébc-uel P P.90
Bóvók6s, a róuú,sbás ábc-ael ....... P 1.8O
Kffakán háttb6rönrl, C-naggságtl, 4őx3ő cffi, .. P 13.60
Nomátl háttz§ák, C-ieIű, 4őxőő cm ,.,........ P 6.á}
Cserkórdránytű, 2ő mm dtmérőiű .. P -.0GZeeblámplto§ tárcaalakú .....;.... P 1.SOTurul-glgm ,.i.r. .... P-.lt{)
PerÍrlx elem . .. P -.&3Zsebtámpalzzók .... .. P -.t8§onúd otsösegótykóstlot, |émilobozban ...,.,..,,. P t.§B

6a"31$gzlng, Kara-
kdn iegaü

feerk6sroadlfrüc Ka-
kdn tegyű, lóden . .

Cserk6rzharlml,a,
Yété jeggű, khaki
szlnü .

Kürgaüór, Karakdn
ieiuü, imprcgndlt
lóden, alrhatlan . .

Vlharkabüt, Nomdd
leguü, sdtorszöuet-
ffiI ..-
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