


KÖ SZONTOTTÜr LORD ROTHERMERET
Novcmber ll-én e6y órs tisztelgett a

Dunapalota szállóban a magyarok nagy
barátjánál, lord Rothermere-nél és a ma-
gyar cserkészfiú köszönetéi tolmácsolta.
Ajkay Dónci, a kis szónok a tövetkez6
beszédet mondotta angol nyelven; ,,Nemes
Lord! Rajongó szeretettel kószönöm meg

minden magyar cserkésztestvérem nevé-

ben, trogy ellogadta 1929 november 20-án
a jamboree alkalmával tett . meghívásun-
kat. Az angliai felejthetetlen szép napok
emléke kitörölhetetlenül él ma is benniink.
Táborainkban, cserkészotthonainkban, min-
denkor kónnyes boldogsággal emlékezünk
a mi jótevónkre, hazánk nagy barátjára,
lord Rothermerere,

Fogadja gyermeki szívünk forró ragasz-
kodását, háláját nagylelkü támogatásáórt,
m€lyet a magyar cserkészifjúsággal szem-
ben g1,216rolt és gyakorol ma is. A Min-
denható sokáig éltesse! Étjen lord Rother_
rnere !"

Az üdvözlés elhangzása után lord Rother|
mere megköszönte a kedves meglepetést
és megkért bennünket, tolmácsoljuk min-

den magyar cserkósz részére változatlan
szeretetét, mert mint mon<lotta, alkalnra

volt megismerni a magyar fiút és a leg-
jobb véleménnyel van cserkészeinkról,

Egyben a jelenlevó lyolc íiút és vezttö-
jüket szeretettel meghivta a nyár íoiya-
nrára Angliába, párhetes tartózkodásra.

Z" S*. í.

BilRlt(}.NÁl{
a kitünó szomj csillapító-
nak, egyetlen kulacsból
§em §zabad hiánvoznia.

*

Jól cukrozrra üdítő
és egészséges ital,
mely kütönö§en
hosszabb túráknál
nagy ellenállóké-
pe§§éget kölcsönöz.

*
Kizárólagosan honi nyers-
anyagokbót gyártja a

FilANCI{nBililI( FIAInr.
nagykanizsai és mo§oll-
szen tjánosi hazai gyáraiban
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KARACSONYI KOSZONTŐ
Kaphattál-e szebb karácsonyi a|ándékot, cserkészpajtás, mlnt az idén l
A kigyúló karácsonyi gyertyák egymillióval több boldog magyar

arcát világít|ák meg. Egymillió ember imádkozhatik anyanyelvén. Egymillló

ember énekelhetl magyarul a gyönyörű karácsonyi éneket:

,,Dicsőség mennyben az lstennek. . ."

Többezer cserkésztársad érkezett vissza közénk.

Alkalmad volt a gyakorlatban megmutatni, hogy ml azlgazi cserkész-

testvériség.
A Te filléred is ott volt az aJándék matyar ászlő árában, a Te mun-

kád is gyümölcsöt hozott a ,,Magyar a magyarért" gyüitésben, Te is adtál

matyar könyvet az idegen nyelven felnőtt testvéreidnek. A Te barátkozó

kezed szorította meg bensőségesen a cserkészgárdaegységek felvldéki láto_

gatása alkalmával a meleg kézszorításra

húsz éve hiába váró ma8yar fiújkezét,
A Te testvérl leveledet ylszi a posta

az lsmeretlen felvidékl cserkészfiúnak,

akit így a szeretet szálaival kapcsolsz

bensőséges közösségbe.

A Jó lsten kegyelme megen-
gedte, hogy a nagy átváltozás nem kívánt
Tőled nagyobb áldozatot. A Felvidék
vér nélkül került vissza hozzánk. Adi
hálát a |ó lstennek s adj a felvldéklek,
nek még több szeretetet, Jóakaratot
és megértést.

A Magyar Cserkész büszkén

szorítja meg kezedet. Tudta, hogy ko-

moly helyzetben ls rlgy megálltad volna

a helyedet, mlnt itt, a §zeretet pró-
báJánál.

Az l 938. év nagy karácsonyl

a|ándékával a magyarság sötét éJszaká-

tában feltünt a betlehemi cslllag.

A magyarlakta Felvldék nagy

része vlsszatért.

,,Dlcsőség mennyben az lstennek."
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űMíiffieelmíinftBt,
Nouember 15-iki szdmunkban közöItük a Maggar Cserkészszületség köszöntő-

jét, meIIgeI |elvidéki cserkésztestuéreinket sztoünkhöz öleliük. YáIqszul rnosí oluas-
hatiátok Mrenna Józse|, a |eluidéki uerkészek |őparancsnokának, a ,,Tdborltll'
szerkesztő j ének uólaszót.

A cikkel eggideiűIeg arcképét és éIetraizi adaíait is közöljllk. Leggen ez ís egg
eszköze a |eluidéki és csonkahazabeli cserkészek testvéri összetsmerkedésének.

SzüIetett Felsözellén, 1880, éuí janudr hó 9-én. Az elemi iskolát Szencen,
középiskolai tanulmó.ngaít Naggszombatban es Esztergomban uégezte. A budapestt
tudomdngeggetemen szerzett tandri oklevelet, Szaktdrggai: a maggar-Iatín ngela
és iroda.Iom. Bécsben uolt eggéues ü&éntex Tanulmdnyúton uolt !,ipcsében és Ber,
linben, Tanfu volt NaggszoÁbatban, Ngítrdn, Petrozséngben, 7911 óta tantt Érsek*
tlju<lrott, Éppen utolsó |egguerggakorlatonuolt, amikot kitört a uildgháború, Míndldrt
kikerült az'olosz harctérre és 791ő-ben a Kárpátokban, maJd ismét röuidesen ki*
kerüIue a harctérte, 7916-ban Zaloscendl megsebesüIt. A köuetkező éuben 6 hónapot
töltött az olasz hatctéten mtnt géppuskás szdzadparancsnok. Harctéri kitüntetéset:
III. oszttllgtl katonai érdemkereszt, 2 signum laud,ts, Kórolg csapatkercszt és sebesü-
Iésí érem, A háború utún uisszatért érsektljvári áIlomdshelgére, ahol telenleg -tanártúrsai bizalmábóI - az ídeiglenes ígazgatói tisztet tiltí be, A teluídéki maggar,
cserkészetnek közel 70 eszlendeje a aezetöie és a ,rTábortűl'-nek uggancsak 10-ik
éae a szerkesztőie,

Drága jó Cserkésztestvéreink l
Engédjétek meg, hogy meghatóan szép köszöntéstekre, amely annyi könnyet csalt ki szemünkből, a fel-

vidéki magyar cserkészek nevében válaszoljak,
Igen nagy a mi örömünk, végtelén boldogságtól repes a mi szivünk, hogy a? isteni gondviselé§ végtelep

kegyelméből megélhettik azt az örvendetes napot, amikor 20 évi rabság után keblünkre ölelltetünk Titeket és
szabad földön, szemtől-szembe egymással kiálthátjuk Felétek: drága, jó Cserkésztestvéreink, akiket 20 éüg a
trianoni hatar választotL el {őlünk,-nyujtsátok felénk testvéri jobbotokat és meneteljünk ezentrll együtt a magyar
célok felé vezető riton t

Buzgó imát rebeg,ajkunk a Mindenhatóhoz, hogy részesei lehettünk a boldog magyar feltámadásnak, mély
hálával, soha el nem mrlló szeretettel gondolunk mind az anyaországi, mind a felvidéki nagy magyar államférfiakra,.
akiknek áldozatos munkája, szívós kitártása, törhetetlen akaratereje a magyar ügyet diadalra vitte. De ki kell fejez--
nünk méIységes köszönetünket a Magyar Cserkószszövetség iránt is azért a sok jótanácsért, erkölcsi, anyagi támo-
gatásért, amélyben a felvidéki Magyár Alosztályt elszakítottságában részesítette és végül hálásan köszönjük Mind-
nyájatoknak azt a meleg testvéri szeretetet, megértő aggódást, amely részetekről mind a multban, mind a jelen-
ben irántunk 

fiffifiXÍilulliorrooo. Volt rigy, mikor bűn volt magyar cserkésznek lenni, ryrert jól tudták a hatal_
mon lévők, hogy a felvidóki Magyar Alosztály keretében csoportosuló cserkészcsapatok bevehetetlen bástyái a nagy
szláv tengerrel dacoló felvidóki magyarságnak. Nemcsak a felvidéki, hanem minden magyar cserkésznek örök büszke-
sége lesz, hogy a magyar cserkész sohasem tagadta meg magyarságát a több kenyérért, hanem törhetetlen hittel,
sziklaszilárdan állt őrt C magyar vártán s a folótte tündóklő magyai csillagokból olvasta le a magyar feltámadást.

A felvidéki magyal cserkészfirik, akikkel most szemtől-szembe álltok, sorsüldözött, magyarságuk miatt allás-
talanná lett szülők gyermekei, akiknek magyar érzését, magyar gondolkozását, a megcsonkított haza iránt solra ki
nem apadt vérző szeretetét el nem vehették. Ezek a cserkészfiúk készek voltak mindent feláldozni, beérték kisebb
kenyórrel, kopottabb ruhával, vállalták a bizonytalan jövő súlyos terhét, de az anyatejjel nragukba szívott édes,
magyar anyanyelvüket, égő nemzetszeretetüket semmi körülmények között sem bocsátották áruba, soraikban soha-
sem akadtak besúgók, árulók § €z a legértékesebb jutalma az én közel két évtizedes cserkészmunkámnak.

Büszke önérzettel merem megjósolni, hogy ezektől a felvidéki cserkészfirlktól a- magyar haza sokat várhat
és sz_entül hiszem, hogy, beteljesednek vitéz.Imrédy BéIa miniszterelnökünk szavai: ők lesznek az az ojtó ág a régi
törzsben, amely friss vérkeringést hoz majd a magyar nemzet életébe.

Drága, ió Cserkésztestvéreink l - 
Szeressél-ek és karoljátok íeI ezeket a derék felvidéki magyar cserkész-

testvéreiteket, akikben a lelkesedés lángja ég, akikben tetterő buzog, hogy résztvehessenek az új magyar küzdelmek-
ben, az uj magYar éPítő munkában, 

Mrenna Józseí,
a felvidéki magyar cserkésiek főparancsnoka.

Mindent uís sza!
Lilin mo s c s er ké sz f iúk,
Hű testuérek, itthon uagytoh!
Tud,luh, küzd,elmes aolt az út,
De minket már el nem hagytok. . .

Szent, tűz lobog a szíaünhben
' És ez hozott nekünh vissza

Títeket ís, mikor még ott
Earsogtútok: - Mönd,ent aissza! ..,

A 1 13.,,J ókai'( cserkészcsapatnak
odaát a rabhazában
A legelső boldog óra
Tíetek aolt, mert láttátoh,
Hogy fordul rnast minden jóra...
Htisz év szörnyű, átkos terhe
Könnyeiehet már nem i,ssza;
Kimondtátok bátor hangon,

Ez a két szó bennünk lóngol,
Mint tüzes falyam, , , úi élet;
Hősi erőfeszítésne
Buzd,í,tja a m,agyar néPet,
Os Komdrom falaí közt
Pattant ki, e gyujtószihra -Liliomos cserkészfiúh

Harsány szóaal: _ Míndent píssza! , ,. Kiáltsuh hát: - Mindent uőssza! , . .
l Ilkei §ándor,]
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Lcónyc§crkószek virággal íogadnak. Köz(.pcn
Markovits Jenő rimaszombatl parancsnok

Vezet6avaüs az Egvesült
I}ot. Glmnárium udvarán

Énekes brlcsú
(Tóth B. íelvételeí)

Ui,oarzamqg.ífulft, ínE ftsúíoft, aalarta, Jr-a(.&ha . . , aaqq, őo.hű . . .
Rimaszombatban voltunk. Nem sokáig, csak két napon

á| de elég volt ennyi is, hogy a város mégfogja szívüntet.
Megragadta, vonzotta, mint a mágnes, el sem eresztette
többé, De nem lehetett ícy, íél szíwil hazat&gi. Maprunkkal
hoztuk hát az ő szívüknek felét. Ezért van az, hogi a lel-
künk, gondolatunk egyre náluk időzik, bár azóta"ini már
végigéltünk néhány szürke hétköznapot. Azóta ismét nyakis
merültünk ennek a fekete kőtengernék, Budapestnek élótébe-,
de szemünk előtt egyre ott áll á két szomszBdos rimaszom-
bati templomtorony. Hiába, fél szívünk rimaszombati lett!

Nem kell gondolkodnom, ha Rimaszombatról akarok
írni, Az élmények színei azóta csak élénkebbek lettek, a tá-
volság még szebbé tette azokat. Nem is tollammal írom ezt,
hanem a szívemmel, annak is a szombati felével.

A szemem előtt vonulnak a képek. De nem laposak és
nem szürkék, mint a film. Él és iagyog az mind', egytől
€5yig.

Ujra átélem azt az izgalmas örömet, mikor a vonat be-
gördült az állomásra. Sorakozó, üdvözlés, csokor kerül zász-
lónk csúcsára. Azután megindulunk, be a városba. Két otdalt
gyerekek szaladnak, a járdán Kossuth-nyakkendős férfiak,
Bocskai-sapkás nők kíséinek, Én őket nézem, őket és a vá-
rost, ami egyet jelent, megalkuvás nélküli magyarságot. Se-
hol-sehol nem láttam nyomát a húszéves cseÉ uralomnak.
Pedig épitettek azok ide sok mindent. Villanegyedet, do-
hányvágót, egy gyönyörü kórházat is, (bár kirámólták a be-
rendezesét menekültükben). De a város lelkét meghamisítani
nem tudták,

Olyan igaz, olyan hamisítatlanul magyar volt az a
Himnusz, amit másnap az iskolai ünnepél|en hallottunk
és énekeltünk, hogy azt soha-soha el nem fogom felejteni.
Betöltötte a han5 a hatalmas termet, áttörte a barna geren-
dás tetőt és szállt, sebesen Istenhez, Égrenézö lélekkel követ-
tem gondolatban a hang útját az Ut felé. Láttam, mikor
kiterjesztette védő lcarját árva magyarsága felé.

Majd rátévedt a szemem Kormányzó Urunk mellszob-
rára. Egyedül az ő §zeme nem volt harmatos, egyedül az ó
szeme nézett összehúzott szemöldökkel, acélkeményen elöre.
csodálatos szimbólum volt ez.

De itt sem időzhet soká a visszaemlékezés. A képek sza-
ladnak és én már ott is vagyok a tábortüznél. A-jókedv
hangja a tetőt csapkodja. 'Ég:yütt ülünk a szombati iestvé-
rekkel, de nemcsak a cserkészek ajkán harsog a nóta. Már
az első negyedórában velünk énekel a közönség is. Egy öreg_
úr pipájával verte a taktust. Mindenki fiatal volt ott lélek_
ben, akárhány év nyomta is a vá||át. Valami boldog, fel-
szabadult érzés ragadott mindenkit magával.

Ha a hangulat nem is, de a tábortilz hamar véget ért.
Yisszamentünk-hát az iskolába, várni a Mikulást. Nim vá-
ratott magára sokáig, puttonyában a leánycserkészek ked-

ves ajándékát hozta. Erre már meg kellett forgatni a lányo-
kat] Lassankint kiömtött a hansulát a folyosóra, Megkezdő-
dött a körcsárdás és abba sem maradt rriásfét óráig. Jutott
az ünneplésből is kinek-kinek elég, elsősorban Makovits
Jenő báÖsinak, a szombati firtk pirancsnokának, azután a
Iányok vezetóinek, no meg maguknak a lányoknak is.

Másnap reggel jöttek a leventék, felváltani ..minket.
Kinn voltunk, ío§adni őket mi is. Gyönyörködtünk szép dísz-
menetükben, keáény fellépésükben. De már nem voltunk
olyan vídámak, mint elözó nap. Közeledett a búcsú. Ez a
búcsr1 sokszorosan fájt, hog,y most, amikor első nap viseljük
együtt a Hungária jelvényt, amit mi hoztunk fel testvéreink-
nek és amikor először mentünk együtt templomba azok alatt
a zász|ők alatt, melyeket egy-egy csapat szeretete küldött,
ilycn hamar el kell válnunk egymástól. Mi ott voltunk, hal-
lottuk fogadalmukat, éreztük kézszorításukat, hallottuk ke-
mény szavukat: ,,Vállalom|" lgaz szó volt. Vállalták és áll_
ták a fogadalmat húsz évig, a cserkésl íéríivá serdült; de a
fogadalmat nem felejtette el senki. §reztem, hogy most sem
fogják elfelejteni...

Azután még néhány szó az iskolában, hátizsákot vállra,
egy kézszorítás az állomáson, a vonat kigördül, lobognak a
zsebkendők, sapkák és e5yre messzebbről hallják a §zom-
batiak: Ne sírjatok ti szombati lányok, visszamegyünk még
hozzátok. ,, Valaha, valaha. .. Vugy soha...

Elhalt a nóta, egyre közelebb jártunk Feledhez, ahol
ncm várt élmény fogadott bennünket. Mikor nótaszóval
rövidítettük a várakozás idejét, ezt hallottam a hátam mö-
gül: ,,Mondhatom, _hogy 1 mai a legszebb napja életemnek,,
mikor ezeket a n6táz6 fiúkat látom." Hátianéztem. EEy
öreg magyar mondta ezeket a szavakat egy társának. ''
_ _ Vetettem +És_egy búisrlpillantást az öreg felé és már
indultunk tovább Füleknek, Betértünk az itteni csapat ott_
ho3ába_. egy pe.rclg, I{.guk építették bázukat, maguic is dl-
szítették, maguk fúrtak kutat hozzá. Ha van cserklszcsapat,
amelyik joggal állíthatja magát cserkésznek, akkor ők tejhc-
tik.

Tőtük a betónfedezékekhez mentünk látocatóba, Isv
l.eg1l{bb 

. 
mes_ volt, az _összehasonlítás a régi "vá., meg á

újak között. Bementünk a zománcgyárba is.- Azt moniíták,
\?sy a. kivitelű} a _vilá6 minden reszébe, A kis csuprok al-
jára ráírták: ,,Fülek visszatért!" Vaijon mit érez iraid az
amerikai háziasszony, ha véletlenül dgy füleki csuproi vá_
sárol?

De időnkből erre §em futotta sok. Tovább utaztunk-
Kilométer kilométert követett, felcsillaniak Budapest lám-
pái, zaj, tülkölés, egy utolsó ,,Jó munkát". Azután haza. De
pindegyikünkbe_n_ muzsikált a nóta: Visszamegyünk még
hozzátok.,. Valaha... valaba... vagy soha...

Gölcz Árpád 7-e, cr.
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,rKraft durch Freude'', ,rDopo lavororr, ,rWork andJof' és hasonló értelmii elnevezésÖkkel jelölii< a ktitOnUozó
,nemzetek azt a tfusadalmi, munkásjóléti szervezkedést,
mozgalmat, amely napjainkban egyre nagyobb népszerű-
§égre tesz szert és egyre nagyobb tért hódít.

Anti bácsihoz, a Cserkészszövetség elnökéhez fordul-
tunk bővebb felvilágosításért a mozgalomra vonatkozóan,
mert megtudtuk, hogy a fentemlített mozgalmak idei nem-
zetkőzl összejövetelén magyar rószről ő is részt vett, tehát
bizonyára az ügy legszakavatottabb ismeróje.

- Tessék szíves lenni elmondani - kezdtük, * hogyan
keletkezett és mi a lényege a ,,Vígmunkás mozgalom''-nát< t

* A társaáalmi élet rljabb fejlődését üzsgálva - fogott
bele a magyarázatba Anti bácsi, - meg kell állapítanunk,
hogy a világháborr1 és az azt követő gazdasági összeomlás
czenvedéseiból ;U is szátmazoLt az emberiségre. A jobbérzés{l
€mberek _valahogyan önmagukt'a találtak és rájöttek, hogy
a gazdasági életnek, sőt általában az étetnek a középpontjá
az ember és hogy a legnagyobb érték a földön az emberi
ryunla, Rájöttek, hogy az ember és munkája §zoro§ ö§§ze_
íüggésben állanak egymá§§al és ezért nin-csen fontosabb
feladat, mint az, hogy szolgáljuk az ember botdogulását
ós, azt a viszonyt, amely az embert és munkáját össieköti,
minél szebbé, minél kedvesebbé tegyük.

Ennek a felismerésnek a nyomán rlj társadalmi elgon-
dolások, vagy ha úgytetszik riJ szociátis iiányzatok ébrediek.
Ma már úgyszólván minden átlam - telitrrtet nélkül az
áIlamformára - arra törekszik, hogy a munkások és általá-
ban a munkálkodó népesség életét és munkavlszonyait
minél kedvezőbbon szabályozza, azt a lehetőséghez méiten
,szebbé és ezáltal minél eredményesebbé tegye. A törekvés
központjában állanak egyfelől a munkahef}nek és a kör-
nyezetnek a csinosítása, az egószségügyi követelményeknek
megfelelő berendezése ; másfelöl gondoskodás arról, hogy a,munkás a szabadidejét mtnd a munkaév folyamán, mind
,az évenként bíztosított szabadsága alatt a lehetó legeló-
nyösebben élvezhesse, hogy utána testben és lélekber fel-
üdülve újult eróvel láthasson munkájához.

- Mi az a ,,Kraft durch Freude ?" - vetettük közbe,* Rátérek arra is - mondta Anti bácsi.

- Azokat az inLézményeket, aurelyek a íentemlített
célokat szolgálják, az egyes államok különféle nevekkel
jeiötik meg. Igy a németek ,,Kráft durch Freude"_nak
nevezik a szervezetüket, ezzel is rámutatva arra, hogy a
munkás öröméből erőgyarapodást várnak. Az o|asz a ,,Dopo
lavoro" elnevezéssel arra utal, hogy a munka után jönni
kell va]aminek, ami az elfogyasztott energiát pótolja,
Minálunk * mint halljuk * a kormány most akarja meg-
szervezni az ,,Országos Szabadidő Intézetet", amely
hivatva lesz lrányítani és megszervezni a ,,vígmunkás moz-
galmat". Világviszonylatban ,nWork and Joy" : ,,Munka és
öröm" címén rendezik meg azokat a nemzetközi összejöve-
teleket, amelyeken az államok képviselöi beszámolnak kísér-
leteikröl, kicserélik tapasztalataikat és megvitatják a teen_
dőket. Mint tátjuk tehát, mindenlrol az öröm mint erő|orrds
nyer kifejezést az elnevezésben; mintha csak a nyolcadik
cserkésztörvényből vették volna át a vidám§ágnak, mint
emberi értéknek a megjelölését t I

- Hallottuk, Anti bácsi ré§ztvett a legutóbbi ,,'WoTk
and Joy" kongresszuson ?

- Igen, ezek az intózmények ebben az évben Rómában
tartották meg 51 állam képviselóinek a részvételével har.
madik nemzetközi kongresszusukat. Azt megelőzőleg Német-
ország §amburgban vendégül látta 33 állam képviselőit
ós június 9-14 között beszámolt a legutóbbi év német
munkájárót. Utána alkalmat adott a vendégeinek arra,
bogy a szetvezet munkáját az életben is tanulrnányozhas-
suk. A szabadságra utazó munkások egyik induló csoportjá-
val hajón szállítottak át mínket Hamburgból Nápolyba,
ahonnan vasúton íolytattuk az utat Rómába a nemzetközi
kongresszusra.* Tessék szíves lenni €rról az rltról mesélnl valamit l* Szívesen.

- Wilhelm Gustloíf a neve annak a 25.000 tonnás
hatalmas hajónak, amelyet a KDF. a szabadságos.munká_
sok távoltenged utaztatásaira építtetett és amelyen mi is
utaztunk. A hajó hossza 208 méter és 1400 utas beíogadására
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vá,n berendezve. Berendezé§ének a jellemzéséro elsósorban
34 _t.U megernlítenem, hogy nincsenek raJta osztályok.
Mlnden szépen, tisztán és kényelmegen áll iendelkezósére
az utasnak, mfsneüs minden emeletén és minden íülkéJé-
bea_egyforma klvitelben. Külömbséget egyedül csak abbán
találtunk, hogy vannak két-, négy- és hatizemélyes íülkék.A bútorzat ellenben mlnden fülkébor és mindén személy
részére egyenlö. Lényeges rljítása a helyelosztásnak az, hogy
minden fülkének tengelTe nyíló ablaka van és ezáltal, vala-
mint az elképzelbetó legtökéletesebb szellőzőberendezéssel
e]érték aul", hogy legels6 utasíülkétöl le a kazánházig mln-
denütt a legtisztább levegót élvezi az ember.

A bajón, a legíelső sportíedélzeten kívül, ahol a napozó
lehetöség mellett a legkülönbözóbb sport- és tátékeszközök
állanak a közönség rendelkezésére, részben nyílt térségen,
részben zárt teremben: van sétaíedélzet és négy utasfedél-
zet. Ezek alatt íekszik az uszoda, a hajtógépek, a szellőz-
tetó és más különíéle műszakl berendezések színtje. Alatta
az üzemanyagraktárak. A sétafedélzetek kQzül a felsón,
nyflt sétányokkal körülvéve, utasfülkék is vanriak beépítve ;
a zárt sétaíedélzet ellenben a hajóközönség közös használa-
tára szánt nyílvános helyiségeket veszi körül. Ezen a fedél-
zeten volt a mozi, a bábszínház a hangversenytermek és
tánchelyiségek, a dohányzó és buffóhelyiségek. A nyilvá-
nos helyiségekkel együtt mlntegy 160 méter hosszrl helyet
foglalnak el és az azt körülvevó sétányon egy tábla hirdeti,
hogy három körséta pontosan egy kilométer távolságnak
íelel meg. Bzen a sétányon volt kitéve a térkép is, amelyen
6 óránként kis zászlócskákkal jelezték a haió helyzetét a
tengeren.

A közönség igényeinek ellátásra állottak: az 'utazást

vezetőiroda, posta- és távíróhivatal, rádióberendezés, nyom-
da, mosóda, egy könyvesbolt, díszműfuubolt és egy foto_
tizlet. Ezenkívül kozmetikai intézetek, valamint fölös szám_
ban kádfürdők és tusolók. A személyzet rendelkezésére, a
hajó orrán és farán az alsó sétafedélzet ma§asságában, külön
tága§ nyílt fedélzetek állottak rendelkezésre, amelyeken
a kiszolgáló személyzet a szolgálatmentes óráit ugyanolyan
kényelemmel és kellemesen tölthette el, mint akármelyik
utastársa. És, amit talán németekről szólván felesleges is
küön hangsflyozni: a hajón gazd,ag könyvtár állott az
utasok szolgálatára.

A reggeli ébresztőt, egy dallamos keringőt, hivatásos
zenész frljta rézkürtjén. Félórával késöbb, íél nyolckor
más kürtjellel mfu reggelüez hívta az elsó csoportba soro-
zott utasokat. Tíz órakor egy csésze levest és süteményt
kaphatott minden utas, ha felment a záfL sétányra a kl-
osztásltoz. Délben egy órakor lunchöt, délután 5 órakor
teát és este ?-kor vacsorát szolgáltak fel. Este ll-kor pedig
sonkás és íelvágottas kenyereket bordtak körül a nyilvános
termekben idözők között. A leggelinél minden teríték mel-
lett csinosan kiáütott kartonlap, egyik oldalán olvasbattuk
a napirendet, a máslkon pedig az étrendet. Az utolsó napon
azonkívül egy hasonló kartonon megkaptuk az utazásról
vezetett hajónapló klvonatát is.

aa

--

A napi program elég változatos volt. Mindennapra
esett valamilyen előadás, vagy népi bemutató, amelynek
a során a különböző vidékról való népcsoportok kölcsönösen
bemutatták játékaikat és táncaikat. Esténként pedig mozi
és bábszínbáz előadások, hangversenyek és múvészi táncok
szórakoztatták az egyes termekben összegyűlt közön§éget.
Másutt vlszont táncoltak, sokszor három helyen ts. Akik
pedig sétálni akartak, azok a zárlfedélzeLen iárkálva az
ablakokon át gyönyörködhettek a mozgalmas életben. A
sportfedélzeten majd egész napon át folyt a játék. Néha
azonban itt is hivatalosan rendezett bemutatók, tréíás
versenyek és közös játékok tarkították az életet.

Anti bácsi elbeszélését a telefón berregése szakította
félbe, így hát be kellett fejeznünk az intervjtlt, pedig még
szerettünk volna egyet-mást kérdezni. Am ami késik,
nem mrilik l Itcmélhetőleg az intervjrlt egy más alkalommal
még lesz mótlunk kiegészíteni.

)^

\r
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I. JELENET.
I. ltép.

És jöve Napkeletről három bölcs.. .
§aín; ttráttér boltíves oszlopsor, Bal-

oldalon Jeruzsálem távoli képe. A pa-
lotá,ból az előtéyre vidám zene tra,ng-
zilr ki. Citerák, bárfák, fuvolák szól-
nak. A zonót megisméttődő, jókedvű
nevetós kíséri. Á palota előit két lé-
gionárius áll őrségen. !'el_alá járkál-
nak, rnajd egymásttoz órve megáll-
nak, Fejükön tarajos római sisak,
ruházatuk mellvért, rövid tunika,
szandál. kezükben lándzsa. A menny-,bolt vörös alkonyati színben ég.

I. légiondrius (fiatal, borotváltképü,
harrgja borzongó): Hideg van itt,
Publius, Fázom! Jupiterre mon*
dom; jólesnék egy korsó forralt bor.
Jötretne már a íelváltás!

ll. légíondrius (öregesen, rekedten
neveü): Hideg? Ugyan! ... Látszik
rajtad, Caius, hogy nemrógiben ér-
keztél. Majd megtudod, mi az igazi
hideg (előre mutat a város felé),
ha künn tábonozol, ott a lótóhatá,r
alatt a sivatagban. Odakünn nap-
pal az emberro sül a páncél. éjsza.' ka pedis megkékül a bőre ,a fagy.
tól. Jeruzsálam paradicsom a puszta
mpllett (kis szünet után) . ,. Ilyen-
kor este még szép is. Nézd csak,
milyen vörösre íesti az alkonyat a
vátcst. Láttál-e Rómában vala}ra
ilyen napnyuctát?

L légi,ondri,d,us (sóhajtva): Róma! . . .
Ne is emlegesd, Ott lágyan száU le
a sötét, szinte ószrevétlenül. A, nap
aranyfényt hint bírcsúzóul s köz-

, ben }assan-lassan köd teriil a Tibe-' risr€, puha, ]ila színú köd. Aztán
kignilnak ,a mécsesek és mire o1-
túnik a nap, Róma ismét fényár-
árban úszik, ó, odahaza vidri:rr az

este .. . De itt! . . . Még alkonyat
sincs. Egyszene vörös lesz *z ég
és máris éjszaka van; hid'eg" süket
éjszaka. Az utcákon senki. Csak a
kó,bor kutyák marakodnek a, §a.rko-
kon, Ha itt beesteledik, mo8hal az
ólet. Olyan oz a nóp, mintha min.
dig halo,ttat gyászolna.

II, légíondrius (nehézkes dörmögés-
sel): Hát . . . mul,atságra biz kevés
okuk van! Kegyetlen törvények,
adók, nyornonlsá5. Te som kurjon-
gatnál. ha ennyi baj ülne ,a nyaka-
clon! ... Dehát... dorbézol helyet-
tük eleget a kir,ályl

L légionaríus (erősítóen): úsy ámt
Három nap alatü harmadszor állok
itt vártán, ,d'e mindannyiszor lako-
mázóktól zsivajgott a palota.

lL légiondrizs (elgondolkodva): Ig,az..,
igaz! . .. Ám ki tudja meddig tehe-
tik? Tán azt hiszed" a légió ttiá.ba
áll készsnlótben? Forr itt a falak
mögött mindgn! Valami Messüsról
suttognak a nép között... szaba-
dítór,ól, aki megvá}tje őket minden
rossztól. Lehet, hogy már közöttük
is van! Judeá"ban három nappal ez,
előtt lázadás tört ki. . . Komoly a
dolog! (Pillanatnyi 8ondolkodó

haligatás után tovóbb fűzi a szót.}
Nem is tudom, bogyan jutott át a
vorekedők között épségben az a ltá-
rom barbár főember? Láttad őket?

L légiotldríus'(bizonykodóan): Lát-
tam! Azt mondják róluk, napkeleti
kirá}yok. Számtalan §zolgájuk van
és a podgyászt elefántok meg tevék
cipelik. Gazdagok lehetnek. Még a
,sarujukon is igazgyöngy csíllog,
(Tűnődve.) Vajjon rni bozta őkoú
Jeruzsálembo?
(Beszédjébe a színfalak mögül Li-

cinius fennszóval betevág. Öltözete
mint a légionáriusoké, csupán tánd-
zsa helyett, rövid, szélespengójü kar-
dot hord.)
Licíní,us (bangosan): Erre, erre kirá_

lyaim,!

il, légiondrius (suttogva); ördögöd
van Oaius! Lám, itt jönne}<" üci-
nius a vezetőjük, az a szószátyár,
rómait majmoló palotatiszt. Álljunk
odébb, mert még büntetést szabat
ránk a boszégBtósérü (gyorsan etrhú-
zódnak a sz,ín balsarka íelé).

Lí.ci,nius (a három királlyal jobboldalli
belép, hadarva, n&gy hűhóval ma*
lyaráz\l Fensó8leím, íme előttetek
áll lleródres király messze földön bí_
res palot,ája, Színtiszüa m,árványból
épült. És halljátok a zonét? Porzsa;
rabszolgák játszanak,.. A hang-
szerok mesterei! (Trilzott rajongás-,
sal,): Ó, édes bűvöletbc ringa,tják
ozokat, akiknek szerencséjük ya,n
hallgaini őket! Ti éppen jókor ór-
keztetek, hogy élvezhessétek ezt {l,,

csodát" Heródes saerény vacsorán
látja vendógül neme§ barátját, a,
róm,ai helytartót és nektek ott lé-
szen helyetek a jobbján. De talán
mielőtt bemennénk, e}gyönyörköd-
nétek a kilátásban, Innen elétok
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tárul az egész város! (Oda akarja
vezetni a királyokat a bástyafalboz,
a jo,tiboldolra.) Azt mondják, fekvése
szebb, minrt Tarzusé. Kegyelmes fe-
jedelmem. Gáspár, mi a vélemé-
nyed?

Gdspdr (zengó, érces bangrl, rtjvid
körszakált viselő fekotobórű férf ,
fején turbán, fülében arany kari-
káJ<. Buggyos, bokáigérő tórök nad-
rágot visel, íélvállra vetett, körgal-
lérszerii köpennyel. Türelmetlenül
leinti Liciniust): Hagyjuk a hiá"ba-
valósógokat. Útulk sürgős! Vezess
bennünket,Heródes elé| Ezt akarod,
n6rnd€ Me.nyhért?

Menyhért (mély hangon beszél, bar-
nabőrű, szájr,a símuló bajusza van,
nyakig érő arab fejkendőt visel,
homlokán abronccsal leszorítva, ru-
házata fehér burnusz. lábán saru.
Helyeslően int Gáspár felé): IIe-
lyettünk szóltál, testvér! A csillag
rnár ismét íenn ragyog: az égen,
sietnünk kell tová,bb, Végezzünk
mielőbb!

Lucini,us (r,riöeszélően): Uraim, türe-
leml ... Més csak most sorakozik
tiszteletadásra a díszőrség. Ezt meg
kell várnu4k! Nézzétek, Boldizsór
kirá}y nem nyugtalankodik!

Boldi,zsdr (halk, határozott hangú.
Simára fésült, vállig érő hajat vi-
sel, félhos§zú, egyene§ro met§zett
szakál| Fehér nadrág, vörös kitlítyi
palást. Visszautasítóan felel Lici_
niusnak): Tégy fékeí nyelvedre, em-
berl Hallottad az utasítástl

Li,ciní,us (sórtődötten): Kívónságtok
pa,ranc§... Hát akkor... erre for-
duljatok (balra fordulnak a szín-
felek mögé) és Licinius fennsával,
gőgös kiáltással folytatja.): Hé, szol-
cák,. . az ajtótl

szlnadltozds,
2. kép.

Sztn: A palotaíerem, Jobbíelé L-ala-
kr1 asztal. Heródes és társai lakomáz-
nak, Heródes palástban, fején arany
koronával. A többiek római, era,b, ru-
háklban, kacagnak, halkan beszélget-
nek. Majd gonsütés és a hirtelon
csendbon kívülről megszólal az ajón-
álló.
Aitóndltó (jelentő hangsíülyal): Fel-

ségl Vendégek, Három napkeleti ki.
rály...

Heródes (kellemeülen, recsegó han-
gon rosszul megjátszott örörnmel,
nagy lendülettel a belépő királyok-
hoz): üdv néktek, barátaimt (a hát_
tér íeló): ttrej, ótekfogók... Tiszta
serlegeket idel (aztán e vendégek-
hez fordul): Ime így válik egy-
szerü vacsoránk üneppé. Mert ün-
nép számomra, e?. a váratlan láto.
gatásl
(A vendégek elragadtatva tap§ol-

nak, éljeneznek.)
Yend,éqek (karban): Üdv néktek, ki-

rályok, üdvt
(Pillanatnyi csend utána. majd He-

nídes tovább beszél.)

Heródes (csod,álkozva): Miórt
váatok? A helyetek melletüem
kész?l

Felség, meghívásod számunkra
nagy megtiszteltetés, de vacsorán_
kat már elkölténk és nyerges jószá-
gaink türelmetlenül várnak .. . Csak
útbaigazításért fordulnánk \tol"zá,d.
Mondd meg nekünk, bol leljük a
zsidók királyát?

Heródes (nevetve): Mondom, jó he-
lyen jártok. A zsidók királya ón va-
gyok!

Gdspár (megfonioltan tagad): Az itá-
sok és az égi jelek nem rólad be-
szélnek. A próféták szent könyvei
azt állítjá"k, hogy a zsidók királya
ma születik meg valahol Judeában.
Ha valaki tudja, te bizonyára tu-
dod, hol leljük meg batalmad ré-
szesét. Ezért járulunk hát etéd. A
jóslat útmuiatása vezérelt eI hoz-
aád,,

Heródes (felgerjedve, magában): Már
megint ez a jóslat! Nincs nappa-
lom, nincs ójszakám,.álmom is há-
borgatja már ez a titokzatos király.
Ki ez az emtber, va8y szellerr\ akit
ennyien keresnek, várnak?.,. (fe_
nyegetően): Ej, bár tudnáml ...

Gdspdr (közbevág): Válaszodra vá|
runk, uramt

Heródes (magára ocsudya, köntörfa-
lazva beszélni kezd): En,.. én er-
ről a jövendő kirátyról nem hallot,
tam soha. Ujság előttem beszédetek!
Fenségeim, á íostatot< néha téved-
nek és lehet, hogy lidérc után bo-
londultok... De hogy kedvetekre
tegyek, megpróbálom a lehetetlent
is-Ós kérdéstekre megkeresem a Je-
leletet.,. ha van. (Fennszóval): Or-
ség! fussatokl Hozátok ide az írás-
tudókat!
(Néhány pillanatnyi bevédcsend,_ a

vendégek- eáymásra kösántik serle-
seikei' maJá két vendóg euttogni
kezd.)
I. uendég (kárörömmel): ,Nézd, He,

ródes sápa,dt, akár a fal!
II, oend.éq (gúnyosan): Száz ezti9töt

tenék rá, hogy vacog a foga. Hal-
]ott ő errőt a jóslatkirályról eleget
és fél. hogy való lesz a jövendölés.

De csend. Itt vannak az írristu_
dók!
(Balról hárorn, sötét köpenybe öltö-

zött, szakállas férfi lép be. Az asz7a|-
tól egy-két méternyire m€gállnak tisz-
teletteljes fóbiccentéssel. A középsői
az I. írástudó be§zélni ke?i,.)
L lrdstud,ó: Hivattál bennünket líeró-

des.
Heródes (szót keresve, a torkát kö-

szörüli, aztéttt nekifohászkodik,
hangja szinte csikorog a íeszültség-,
től): Ti írásismerők vagyiok, felel-
jetek hát három nem€§ napkeleti
vendégpm kérdéséro: Való_e, hogy
ma éjszaka király születü ebben az
orszáSban?

L lrastud.ó (Iassan; megfontoltan
igent int fejével, aztán nyugodtan
felel): Szent igazság, amit mondtál.
Halljad válaszul a próféták szavát!'
(A három írásüudó köpenye alól

irattekercset húz elő. kibontj,ák és
karban, a Passió mintájára. éneklő
hangsúIlyal olva§ni kezdenek.)
L, n., UL lrdstud,ó: Megírta vala Mi,

keás próféta: Te is Betlehern, Juda
földjének .vórosa, semmiképpen §em
vagy e tegkisebb Juda fejedelemsé-
ginek váro§ai között mert tebelőled
támad a Fejedelem...
(Rövid csend, majd utána isméü az

I. Irástudó.)
l. lrdstudó (me8hajolva): Ime a fel+,

let, felség!

Heródes (az izgalomtól rekedten, ful-
ladozva): Menjetek békében.
(Az írástudók el.)

Heródes (lassan, mintha még mindig,
gtircs fojtogatná a torkát): És mit
kerestek ti feiedelmek ennél a ki-
rálynál? (A, ,,király" szót erősen
megnyomja.)

Gaspdr, Menuh,ért (egyszerre): /\n
igazságotl

Heróiles (csúfondárrcsan): Uuuugy?l
Ilát ha megtaláljátok. jertek vissza,
hogy aztán én ís elmehessek ahhoz
a királyhoz a magam (ismét erősen
megnyómja a szót): ,,igazságérü!"

|-.-

'|-,arTfr

této-
már

Gá.spdl (meghajolva }Ioródes felé):

?
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Gó.s_pdr (Mlintva): Ira a végzet r18:T
qkarja, kívárrsáaod szerini lószdti.
És mo§t bocsás§ el bennünkeü ba-
rátsággal.

Heródes (saakadozva): A jóakaraiom
veletekt

Yend,égek .hórusa: Üdv nelrtekl
trícínáus (az aitón barsónyan kikiáJt):

örség, tiszüetegjt
(Fegyvercstirgés,'a királyok Lici-

niugtól kísérve távbznak, Mibelyt ki:
}lűzzák lábukat. Heródes erőlteietteru
dühhel felkacag.)
Ileród,es: Ilahabal ,.. Igaz§ág!... Ha_

haha...

Szlnadl,tolds,
3.'KÉP

§zln., Ujra a palota el6üere. A ;há-
rom király balról befordul. Az őrség(Publius, Caíus) elhriódik elólük-.
Ekkor belülről rlira felhangzík Her,ó
des nevetése:

Ileróiles hangta: Igazság... haha-
haha.. .

Gdspdr (felháborodva megáll)l Ha,ll-
játok? Az alattomosl Bennünket gú-
nyol , most, & szent igazságot, ame-
lyot'kutatunkl (csodálkozva): Bol-
dizsár testvérem,, téged nem bá^bo-
rít fel ez a bárdolatlanságíl

Bol,dizsdr (csendesen): Nem tudja,
mit cselekszik! És különben is ros,z-
szul mondád fejedelmern, mi nem
az igazságot. vegy n€mc§ak az igaz-
sÉ,got, hanem az élet értolmét ke_

, ressük.
Gd,spdr (csodálkozva): Nom értemt Én

ed,dig az igazságért éltemt Ez tettp
teljessé a létem" Téved,tem volna?t

Bold,í,zsdr (túnódve): Talán! .,. 
^áigazsóg néha ridog, kérlelhetetlon

ís. Az igazság legíeljebb elégedett.
séget ad, de megnyugvást, sohal

Menyhért (döbbenüen); Debát akkor
mi a cél, az értelem?l

Boldi,zuir (töprengve, tóredezetten b€-
szél): Nom tudom még. Homály bo-
rítja szemem. Csak érzem, bogy,va-
lami minden más íelett való; va-
lami, amíbe beleolvadhatun& telje-
sen és ami lelkünkeü e8iészen közel .,viszi a Mindensé5 Teremtőjéhez.
Éjszakákat töprengtem át ezen ni-
nlvei palotám tornyában, a csilago-
kat íürkészve. Néha azt hittem" íá
is leltem a nagy titokra. Nyomát
láttam e8y Fosolyban, kézmozdu-
latban ., .' ,aztím me8int elvesztet-

. tem. Ámlelkenabékés. amióta felet-
tünk ez az rlj csillag ragyos. Azt
hiszem, jó úton vagyunk. A titok felé
tartunk, tán elénk ürul. mielött
feljő a nap. Siessünk háü testvé-, reinl Betlebern még hórom óra jó-
rás.

] SZÜNET

II. JELpNET
Pd,sztorok az éiszakdban

§zín., Bokros. fás toren. Középütt tűz
pislog. Halkan'sivít a úét 0e á tevot-
ból kutyaugatás, juhbégetóe hallik,
valamint nes§zíról halk emberzúcáe.
Két megviselt, bibliai öltöaetü pÖsz-

tor !ryt a sánen. Náthán öres, íehér-
szakállr1, köhécselő hangri úásztor-
garÁa. A ,tűznél rnelegszik. Zákarlás,
a másik pásztor valamivel odébb átl
lottáre tÉ^maszkodVa ós az fuUottot
íürkészi.
Ndthdn (kezét összedörzsölve hajol atüáöz, fáradtan . beezélni' kózd):

Hallod, Zakariás?.. . Betlehembengönkl ggrn alszik ma éjszake.
Zakaríd,s (félig az öreg felé fordulva):

Hallom, hogyne, hallanáml Félnek., Nózik ezt a?.'új csillagot. Mé8 soba-
sem tündökölt az égbolton ilyen fé-
nye§, ragyogó jel. Mert jet ga bizo-
nyosanl

Núthűl (sóbajtva, nehózkesen): Az...
aul ,, . Ki tudja. mit hirdet?t tlábo-
ntü... rornJást... dögvészt talán?l...
§záa esztend6 alatt nem történt
annyi baljós esemény, mint ebben
az évben. Véreső hull{l

Zakarids (bizonygatóan): És próíétá}
támedtak. Kettó ist Az egyik a

lünk. M]ás esztendő ilyentóit bá-ránykákól bemzs€gett a - nyój.
Most pedig fra sincs. Kéthónapja-ői_.
zök egy gzüst csengetlrlt, bogY nya-

, kára kössem az elsőnek. Két hó-napja úapról-napra várom ó§,
hiá.ba. Az ezüst megfeketedik, a

. pántlika etíoqzlü a hosszú váialro-
zásban.

Zakarüs (túnódve): Ha nem |egzbd'.
rány,. koldusbotra jutunk. P€dis
így is elóg rossz ért bennünkeL
Néha már azt $ondolom, jobb volna,
v.aknak lennem, legalá"bb akkor,
nem lótnám.a nyomorrlsá,gunkat.

Ná.thdn (szörnyűlködve felüpószko-
dik): Ember, ballgassl Káromlás,
amit monda§sz. Ródmérheti az Ur,
€zt a c§apá,stl

Zaharűs (keserűen nevbt); Az Ur.tg-.' lán nsni is 8ondol ránk és két sz€-
mem í§y bizony ép marad.. . Lá-
tom én még bolnap is a távoli dom-
bokat, mínt ehogy most látom, ba.
a,rre fordulok. (Balra fordul és ek-

Mes§iást hirdeti, a máeiB g,zt
mondja,,hogy 6 maga a Mesiá§ és
sereget gyüjt. Melyik az igazÁ és, melyik a hamis? Melyiktiknek higy_
jo!t_ az 

_ 
esendő, szegény ember? (bb-

qzQlggtésüket kiáttás zavarja meg,
Jakab, a jubászbojtár küitozik a
kízelben. Csak hangja ballik.)

lakab (vékony gyerekhangon): Nem
&rr&, ne. . . ne! .. . Tereld kuüyám,...
toroldl (kutyacsaholós, kolompcsen-
8és, bégetés).

Zakaríá.s (tenyero öbléb€ kiáltva. a
színfalak mögéI: Hej... Jakab...
mi baj?

Iakab (szintén kiáttva): Valami meg-
zavarta a nyájat. ögsze-vissza íuL
kosnak.

N dthdn_ (reked,ten, vontatottan) : Van-e
már bárányl

lakab (mesziról): Ntnos móg, apól
Ndthdn (lólegzeWételnii szünet után

csüg§edton, keserűen): Nincs .,. .
mé8 mindis, ninc§l lgezad van Za-
kariós fiomt Kínek bigyjünk. ml-
kor már ,a természeü is jótazik ve-

kor inkább eróeöd6 vilásos§óg
árasztja el a színt. ,Zakariás hátra--
hököl. Iémült mozdulatot tesz. Hö-
rög): De mi... mi gz?

(Az utoleó §zevakat akadoave
mondja" aztón kétségbeesetten felkiált.a szín teljesen íénybe borul.)
Zakarüs (kóüségb€esetten kiáltva.

görnyedezik): Uram, irgalrrazz ne-
keml ... Nern látok. .. nem láüok. (az ismétlést zokogva mondj,a)l
megvakultam... rettentó iénye§sóg
veszi el láüásamt ...

Ndthún (nyöszörögve, tompán): Zu-
kariás. . . mit tettél! ., . Rajtem is
megfogent, kívánságod... ő, gz a
fényt Leroskaszt.' Rsszlietö-táJbam
nem bírja tegtem... Jaaaj nekünkl(A íöldre roskad.)
(A háttórból énekkar. ,,Dicsóség

mennyben az lgtennek" szól balkan
aláíeetve az angyal haneja,)
Angual, (csak o hengja): Ne íéljet€k,

keljetek,íet pá§rtorokl Nagy öfömef
birdetgk. Akit vártatok,'a Messiás
megseüetettt

8
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Zakaúús (da,dogva, , róvülüen): §ze-
mem lát, fülem balll ... Ki va6y.
uramt

Angual: Ési küldött... Fel hát, men-
jetekt Juhaitok száuásán meglelitek
a Kisd,edett ...
(A kórus (rrja rá&ezd a karácsonyi

delra.. . Az ének eleje erósen hangzitr
és íokoratosan elbolkul, mlntha távo-
loüték.)
Zahari,d,s (még mindig zavarodottan):

Náthán. .. Náthán. . . hallottad?. ..
Csoda ... jelenés.. . vedd a boüo-
dat... menjünkl

Ndthd,n (elra8adtatottan égre emeli
kezét és imádságosan úJongja):
Me8érkezettl . .. Szent B|, az éi-
sza^ka. ó . .. de ,ajándékot szesény-
sógünkben mit vegyünk nekt. (Tá"
volról örömkióltá,s vág szavá^ba. Ja-
kab kiálL)

Jckaü {hujjogva): Apó... apó... von
már bárányt Hófehér, selymesgyap-
jtt bárányl

nyílásán. A szin félhomályos. Szét-
zúsás, beszéd kiiaeledik. A három kt-
ráiy jobbról belép. Menyhért kívül
kezdi a beszfi.eL
Menahért (töprengve): Áz égl iel erre
_ mutat, de hol a palota? A bázak
__kopottak, düledezők. Nincs itt ki-

rályboz méltó helyt Vagy tón látsz
ilyet, Boldizsár testvérem?

Boldíztdr (álmodozónn köríilmuta-
tóan tárja szét kezét): Látokt Fala
a szembatár, mennyezete aa ezÜst-
csíllagos égbolü Kell ennól szebb
palota? Ne keress hét ruírványos
ll,ár,at... ne kutass mo§t semmit.. .

§árj et megadtól mindent, ami
hiábavalós68. Hrlnyd le a pillód...
Imádkozzl MenyhéÉ, nem érzed? _A
Teremtó lelke tizálldos itt f€lettünk.
Közeleg a nagy pillanet s me8-
ismerjük, mi az élet céljal Ugy-e
Gáspár?t

Gdspd,r (csend€sen, kérdezve); Igoz-
ság?..

Bol,dízsdr (ugyanolyan balkan);,Vagy
másl ... (Kivütről hlrtelen moraj
tör be, tömeg zrlg és kihaUik belül-
ról Zrikariás pásztor ujjongó bizia-
tása.)

Zakariás (kívül); Emberek. .. i€T-
tek. .. (befutva, mögötte a kót rnó-
§ik pá§ztor és a népüimeg): iertpk...
€rre... eíre... Angyal jelentette...
a Megváltó megszületett (Mind
odasietnek az istálló eló ós a b€já-
rat körü s?átszóródva letérdelnek.
A bárom király néma csodálattol
közelebb húzódtk. E8yszerre szólal,
nak meg.)

Gd,spd,r, Ú,énuhért, Bolilizsd,r (boldo,
8an. elragadtatotten): Az ltás P?A,ig im' beieljesedetL 

-(Kóru+,,Dicsó,

ség Mennyben az l§tennek".)
Gd,spdr (előrehajol, a betlehemi lstál-
lóba nillantva, han8ia r€m€8 B
mechatott§áf;tól): Dicsfény a fején.
ő áz, a milszúletett király (térdre
ercszkedik).

Menallért (szintén letérdel, eztán ke-
leti módon mellén keresztbetett kéz-
zel íöldis hajol, majdnem §ut,
togva): Júhok eállása a palotója...

Bolilizsdr (bólinü usyanolyan hglkan
felel, miközben ó is térd6thajt): Já,
szol az ógyao gyolcs a pólyája.,.
Jószágok mellette, ók melengetlk.. -

Gá,spdr (ajándékot emelve): Tarzusi
aranyat hoztam neki...

Menyhért (íolytatva a mondókát):
Adbtai illatos tömlén ez" én ajón-
dékom...

Bol,d,izsd,r: Bobiloni mirrb,át helyezok
a ló"ba elé ...

Ndthdn (feláll a többiek kirzül, karján
a bórány és mentegetőzve, alázato-
san könyörög): Klrályom, megvál-
tóm .. . feiedelmek térdelnek elót-
ted, kincseket hoztak néked,. §ar-
madát. .. Nékünk nincs másunk,
csak egy piciny báránykánk.. .

, Méltatlan vagyok tá, bogy ezzel
ktiueledjem hoz.zád, }l.lsz aióndék-
nak e8y, bárány oly csekély. De
nézd, ur&m, ez a legkedvesebbünk
és gzívünk csordultig ven örömmelr
hogy eléd tehetjük.. . §zegÉny,
ör€€i pásztorod csak ezt akarja
mondani és most már megy is to-
vább.. . Odakünn órző nélkül vár a
nyáj... (benyujtja a bárányt" majd
kisvártatva elhétrál.)

Gdspdr (ámuldozva, két. társához)l
Tgstvéreim, odanézzetekl ._:. 4 bá-
rány a pólyához slmul és az öreg
pásztor feló mosolyor a Kiededt

Menyhért (suttogva): Gyérnántnál
többet ér, amit ó adott, mert egyet-
lenét adtat..,

Bolilízsdr (ótszellemülve felemelke.
dü): . És amint adtat... Kezében
reszketett, szeméból gugárzott, sze_
vából áradt 8, nagy_negy rajongás,,
imódat... 'Nom vagyunk méltók
hozzá, közöttünk ó, e pá§ztor, &
legkülönb... Hideg számitás hozott
ide minket, feitegetése egy mély ti-
toknak. .. A pásztor nem gondol-
kozott, csak ujjongott... rohant,...
aztán térdre e§ve a szívét kttórta.
{tmádattal folytatja): Kö§zönöm ne_
ked. Uram, me§Yilágitottad téYelygö
lelkemet. ,Tudom már mi van ott
hll az l8iazsá8on. Ur&m, Neked, ós
pásztorodnak köszönhetnm, hogy tu-
dom már mi az élet betöltőie, célja
mindennek. ..

Gd,spdr, M enahért (e_gyszorre mohón) :
Mondd, mi az?l Áhítattal szomjaz-
zuk a tudástt

Bolilízsú.t (a betlebemi hajlókra mu-
tatva, íoitotten bepzél): Mindenütt
ott rejllk földön ég égbeni könpy_
ben, napsugárban, gyerekmosoly-
,ban és kézmozdlrlatban, ha símo-
gnt. Tudománnyal nem érhet6 el"
számítá§ oda,vezet... oly egyszerú a
megoldás... A szeretett KiráJyok;
hagyjuk 8z arenyaü mirrbát. .. s
mint ez öreg pásztor. tárjuk ki szí-
vünketl

Gdtpár, Menghér, Boldítsdr (mind_
hárman egy§zerre, térdenállva meg_
hajtiÁk fejtiket): Kisded. Messü_
sunk... Szeretlek... na.8yon aze-
retlekl ...

FÜGGöNY.

Ja*ob (lthegve beszél): Apó... nézd,
mllyen szépl

Ndthd,n (felindulás,tól remegve): Add
ide... érr viszeml . .. És tnost fus,
sunk. (Ktlódulnak a szinr6l. Zaka-
riós íutás közben ie mámorosan
kiáltoztk.)

Zakaröd,s: Emberek... A Mesváltó
meg§zületett... Embereeek... (A
kiáltozós lassan elhal,)

JELENETVÉG.
Szllnet. :

III. JELENET.
§rln: Városvégi tájak. Fók, mö§ú-

lük bázak seilenek. Balról pedi8, fé-
lic az előtérben. féltetős szárnyék.
VÓröses vilógossóg árad ki ajtó-
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értettek. Részük volt az előké-
szítésében is. Az első forradalmi
mámor akkor már elszállt és
különösen a magyar falvak népe
hamar kijózanodott és rádöb-
bent nagy hibájára. De hívá-
sunkra íegyvert fogott, hogy
jóvátegye tévedését. Az önkén-
tes csapatokkal néhány helyen
alapo_sair kiporoltuk a c§eh puhd-
rát. Ropogtak a puskák á Fel-
vidéken, folyt a harc, gyorsan
nyomultunk előre és hamár Gal-
góc előtt álltunk. A Károlyi-
kormány azonban megtiltótt
minden további támadást, demi nem engedelmeskedtünk az
áruló kormánynak, mentünk Gal-
góc ellen. Lassan kibontakozotta támadó rajvonal Galgóc
ellen. A deceInberi friss -lró
mindent betakart s a fehér hát-
térből ragyogó színekben tün-
döklött elő egy kiq magyar
z^szló - arohamozó parancs_
nokok kezében. sűrűn fÜtyültek
a cseh védők golyói, de- nem
állíthatták meg a magyar tá-
madást.

ropogtak, ágytl bömbölt, gép_
puskáli kattogtak. De a ma§yar
rolranrot nem blrták ki a cse-
hek és nemsokára utcai lrarc
folyt Galgóc városkában, ahon-
nan sikerült kiverni a sokszo-

-- Rohaml Rajtal - ki-
áltotta 180 torok s a Vág
völgye sokszorosan' visszhanl
gozta a csatakiáltást.'' Puskák

ÜJRA LÉVÁN
i.,lf xx"*,i" T ?li:í"1 u:, P J i1:Régen vártam már ezt a ke<lves viszontlátá.st., {ggy^r, csőséges kis magyar ,a."ro""b,ifo.]"jit 'ei".iiib, két egészis volt ? 1918-ban kitört a forrarla]om. Fersze titt<,ii'órró ériL8aie. 

Jnem emlékezhettel<, de azt nriir rrrindbnki lrallotta"T."ei.á Milyen csodálatos, hogy a.hitét mégis megtartottavílágháború végén a magyar katona minaenúii ái'.ii.iieá annyi jó magyar. Igaz, hogy akadtak hitetlenkedők, csüg_fÖldjón állt' 
- , , gedök is, _de szerencsére ncm sötétítették e| az egeLfölöttünk

, -_És 
hogY lehet az^, hogy mégis csonka lett az ország r 8J*a híiőkn;li-üii" iéi,ir.. Istenem, miiv.n Eordog érzés

- kérdezte e§yszcr a fiam.-- 
"orf 

iJÁii'"iii",iiiátrii'eÜt.^Öi'iróarilj'r."i.^ Űru" várost.
.. _-,UgV volt 3z,._hogy_nem magyar szívű emberek, Az állomáson a_magyar cserliészek vártak, az én csapatom,
rdegenek, kommunisták az ellenséggel szövetkeztek és szép a_qtelyngk csak két évig lehettem parancsnóka a világháborri
szavakba bujta_t_ott hazugságokkaiiregmételyezték a hisiá előtt. És. ez a csapat k'Ítartott a jb munkában, megáződött
5,9r}Y Ta$.ylr lelkeket. §ú8v3: búgva_ ment a §zó, a szép kön_ a háborús évek alatt, s túlélte á 20 éves cseh eln*yomatást
to,§be bujtatott ha_t_nis beszéd s a sokat szenveciett kátonák is, mert megtartotta a hite és a jó munkája.
€lnrtték, hog! az ellenség is_békésen leteszi Tgjd a fegyvert, Most itthon vagyok. Az ideiglenes cserkészotthonban,ha mi.sem harcolunk tóvább ellerrük. Azutáir. a_t<_íl"many a vaioiiúá-"ávir-r?i,í?;aná,i üűósóier< i,s}úit a fiúkkal.ellen uszÍtották a nénet s a sokat szenvedett. nép haridiói1 Á izomszéd szöúauoi viúr< er 1921_6en a cídhek ""úrö"riI1ju\ mert jólétet,'notdogiágot iáóiii,Él'Ür.rÓ-r n6it'Éi; fuii.i,rl.. .Ennek a ma8yar városházának a börtönébén

_ A forradalom Léván talált s a kaszárnyában is fel_ kihálla[szottat< az ÚiÖáiá. e Éorttinablak alatíi fiÍ-]iri;
]rorÍtotta a _fegyelmet. Az urlvaron eppen--ióvi 

"r 
-Óiliá- eleven élete ilyenkor megmerevedett, az arcok tomoiat<,

kiosztás. A katonák szépen sorakozva-mentek-a kon<lérok sápadtak ]ettck és mindi§-több keserűség gyülemlett fel aelé, amikor a ruhakio§ztásra várakózó ttlÁes ÓevÚ".* szivekben. Fiúk, bizony" ezeké a magyárÖÍié a dicsőség,
meg_rohanta a raktárakat s a követckző percekbeí töfiegével Ezeké, akik a nehéz é-veket kibírták,"-átszenvedték, fo§-
hordta szét a rablott ruhákat, távcsö'veliet,-piriiÓlv3Úái, csikorlatva tűrték és mégis blztak.
l*:.1"':,T_1l," Y_lq:Tr''o.zott banda volt eÍ,. imely" pittál A csehek nem akarták elhinni, hogy Lévát vissza kell
l^1lll',:ltg.lét^fullgqYv,crz9tt.!,altta\ segítségével akarta a<lniok s amikor mégis elkerülhet'etlefrúé vált az átadás,
1:'Jur,'_u,l."!_']I. 

'I'ovább akarta.f_o]ytatni a rablást a városban cseh rnódra mindent ősszelopkodtak, még a magyar csapaÍ€s már ki voltak szemelve az áldozatok is. Mindezt 3 !a?ug: sálrait és konyhafetszeróte§ét ií íaoat<]ua iaÉiÁlr, 11öá'ság, a rágalom idézte.elő, mert bizony ahaz;lg, rosszinclulat1 óÉiávct. b.; 
"íáar;. 

Tiúri-mógróték-tiaúoú.ioi 'eisiáfrá
beszéd veszedelmesebb gyilok a íe§yvernél, csen-tíesen nemaiáEár< az áltat<6n s a ietsióreiést kisáedték

Az ügyeletes tiszt azonban nem nézte tétlenül a fel-
íordulást a kaszárnyában, hanem roham<lt vezénvelt s
vagy 25-30 megbízható katonáia bátran követte. Ölni
nem akart_ak azér! lecsatolták a deréksztjat s a rajta lógó
szuronnyal ütöttek nagyokat jobbra-ba[ra, R m"arokn_vi
9s_tp?! Bp*{ry rohama percek álatt szétszórta a minteáy
300 főből álló tömeget, -amelynek a többsége nem vÖÚ
magyar.

Mi is törtónt azatán ? Levertük a környező falvak_
ban is a forradalmat és rövid idő alatt rendet íeremtettünk
s akkor váratlanul cseh csapatok megjelenését adták hírül.A csehek jól felhasználták a zavaro§-helyzetet, ahhoz jól

a iádákból. Mire a csehek valahol Aranvcismaróton észre-
vették, hogy a magyal fiúk túljártak az Ószükön, már csak
egy-egy mosogatórongyot találtak a ládákban.

őszi nansütésben racvos a városka ezernvi macvar
lobogój a. sélálunt ",'T,';, "lÖli!,:Xi.kóii-,iiá.i8§ű
talá]kozom. Itt gyerekkoromban- laktunk. Öreg, nagy-
bajszos, keménycsontú magyar fej fordul felém. Földmüves
ember, ismerős arc. Igen, emlékszem már, a Sanyi fia jó
pajtásom ,volt,* Vizy bácsi l
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-- Ifiúr l - még mindig fiatal{rr maradtam 
- Csak

ennyit mondtunk § megharmatosodtak a szemeink. Aztán
bementünk a kis lrázba és megindult a szó a boldog g5ler-
mekkorróL Nagy iarab legén} feküdt az ágyban,"a"icg-
kisebbik fia volt. Orá már nem emlékeztenr. Néhány napja
engerltélr ltaza_a csclrek, rnint katonát, éhesen s alig rirhábáir.
Sokat szenvedteli. azért nyomta az ágyat.

Odébb egy |tázzal régi cserkésszel talá|koztam s elő-
kerülteL néhányan az őscserkészek is. Kersék, Grapka,
§zabó, Boldis . . . , mintha csak rrévsort olvasnék'a csapat-
ban. De nrost már deresedő, kopaszodó, nagybajszú fédiali
az egykori legénykék s apa és Jiú egv csapátbárr vantrak.
Igy azlán én is cserkésznagl,papa leúem. '

A Kálvária íeIé tartunk. A tanítól<ónző
l et én e k ab 1 a k ai k i 

"" 
ifá:\;.*"* ** j:1,1"1*ii 

"ÍT,l';lópatáktól í,elhasogatva s beszcnnyezve. A kaszárnyák
ablakait is kiverté-k, bercndczós(,t Ölvitték, a padlózdtot
felbonto_tták, a falakból a viilanyvezetékót kibontolták,
zorrgorákat, hangszcreket minclenütt összetörtek s az úreÁ
termeket mcllókhelyiségnek használták fel a cselr kultúra
nagyo}lb dicsőségére. 

*

Lengenel< a zírszló,l< is eszembc.iut a kis galgóci zásztó,
Atadjuk a r,árosi mt'tzeumnak, ígv határo7tu'n. Csende-
sen, bejelentós nélkül vittük fel, cIé a városi tanács me-

leg liis tinnepséget rógtönzöt.t. N{egint fénylettek a szemeli
s összeijlellicztünk. Régi hat kemény katorrárn állt nrögöt,-
tcm. Agyas, bajszos ktrrucut<itlok czeli, együtt harcol-
tunk Galgócnál. ,,De Galgóc móg nem a miénk l }]rre tlrnlé-
keztessen a zászló min<lerr lévait l"-* hangzik a szónok
szava. Yége az ünnepségnek, beszélgetúnk a csehek elleni
folytatotl; harcokról § a késóbbi időről. Sok monclani
valónk van.

Voltqk íegyv_ereink,.lrúsz faluban szerveztük meg a
minclen fela<latra válla]kozóltat.

- AzLán nem féltek ? --- kérdezem.

- Nóha kicsinyt tnelegünk vót az igaz, d,e a rácliót
a palláson hallgattuk icaka, lent meg egy őr vigyázott.

- Elszállásótak a lrázamba egy a cseh kapitánv[ -mondja a másik. - Sokáig lakott nálam. Jóba vótunk
mrrszájbrl, de csak néha megbosszantottuk a nagy hasát.
Egyszer csak látom, hogy a puccrja megáll előLte, mínL az
ökör a béres előtt, oszt úgy tesz, mintha tisztelegne. Akkor
má híre járt, ltogy gyünnek a magyarok, a csehek meg má
pakótak is. No l * mondja a komám - megharagítom a
cselákot.

-- 'I'e, monclom, legyen eszed l - dc alikó rná rá is
szót a kapitányra. -_ Nem úgy köll árn je,lentliezni liapi-
tálry úr l'--- t-Iít lrogyan ? - 

kórdezi a cseh tiszt. I]rre a liotna
eléje á1l, kenrényen tiszteleg § a§zongya: ._ Kqliitány úrnak
alá-zatosan jelentenr, szaladnak a csehek ! - Becsukatorn l

- 
ordított'a cseh, de a koma nagy nyugodtan válaszolt:

,,Hát azL mondta, hogy mutassam meg a katonás jelen-
tést I" 

*

Még bent voltak a városban a cselrelk, amikor va]aki a
piarista- tcntJl]tlni tortrr,ánali keresz[.ióre feleriísítctI cg1,
inasvar z.ász|6t. Nerrr ttrdták lchozni p csehcl< s 50() |ioronát,
jqóiit1( atrnak, aki leszcdi, <]e vállail<r.rzó nctn akatit.* 

L'tközben hallottam ezeket az ólrnénycket s örültem,
hogy a jó lévaiak a nehé4. időkben is rncgtartottá}r j_ó,ke<té-

lvütict. Postához értem. Ilppen akkor szegell,óI< l'cl a ,.Maglar
tiratyi posta" fellrást. Egy kis ginrnazis!a nózegctte ragyog,ó
szemrnÓl a táblát ós félháirgosan olvasgalta nágy gyön},örl1-
séggel. §{egszólítottam, mégkércleztem, hogy örül-e az új
fct]iásnali, A szemóberr egy kis szemrelrányásI látttlm, aztlirr
me8illt diadalmasan ragyogott és le,lkentlezve kérrlezte,
ho§1, íg1, Iesz-e tnost mát ez rnindig ? Megnyugtatlam, lrogy
így 

-rnáiarl és addig néztem az örömében nótázva tovább-
háadó kis magyai után, amíg eltűnt a szemem clől. A
zászlók rliadalrnasan lobo gtak.

És most minclentitt zász|ó |eng. Az öreg, sok vihart
l/rtott vár fclkán is, amelyrreli Kolráry István, f)obó Istl,án
és \rak RottyáIr voltak hős liapitányai. Az ő szellernük é1

itt és erősít- meg rninden lnagyart. A cserkészcsapat is
Kcrháry István nevét viseli és ápolja azt az ősi kurtrc
szellernet, arnely a megpróbáltatások idején is megtartott
mirrderrkil" magyarnak.

Qand.otataft.,.,
,,A pénz ön,magdban ki,aáló, söt szüItséges d,olug.és

term,észeténél, togua nenx ta,pűd, ltozzá semmiféle gonosz-
ldg. De a pénz rnarad,ion mind,uégig pénz! .,. Ne lehes-
sen (lr, hanem szll,gű. - A népet tanítani kell, hogg a
pénzt helgesen értékelie. árd,ekes, hogy a pénzzel
f eiezi,It ki, a uiltig gazd,agsdgá;t, holott több gazd,agsdg aan.
mint pénz, csakhogu az igazi gazd,aglűg ggabran arra
kénysaerül, hogu a pénznek rabszolgarnunkdt aégea-
len.,,"

,,A takarékolsd,g legiobb formáia a4 ha iparkod,unk
!öaed,elmünket fokozni. A !öoed,elem fokozdsdnak leg-
jobb eszköze aiszonl a said.t termelö erőink |okozdsa,
ianuld'ssa.l, önképlzéssel." (Ford}

A piarista
1emplom

keresztj trn
magyar zász}ó
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Erlcs Szűz Mária,
Éhcssóges usszemy!

Engetld, Ingy |ohászom
'I' chozzútl elj ussotl,

Ninrs óItes horonúm,

Ncm vagyolt fut hirúly,
Bilincsfu vcrl mugyur,

Ki El(:d nrcsl. Itiáll

Egyszer lelehintél
Fónyes koronára.

Az m,agyar hirú.lyra,

Istuún orstágú.ru.

Elfogadlad tőle

Mindegész országát,

Nemrég fiadhoz tért

Dicső birodalmát.

Királynője lettél
Egész országunhnak,
Gondját is aiseltecJ

Mirulig magyarohnak.

|aj, ha nern tekíntnhl

Mostan is Ie reánll,

Amihor nagy vészben

Uergődik szóP hazánk , . .

§olr-ro/c drágahöue

Kilnillt horonúilrutft,

Egész kcriilelc
Elucszctt hoztinhnak.

I u j, rn e górd rmt:ll iilt,

I nsí:gii nh, romlásunh,

Sír giitlriit ma gu n htmk

xót kcziinllkel ástunk.

I]űuijhhcl uót kczl iinh.

sohszor cltóadtiinh,
A Tt jóuoltodról

Soh s zo r I cl cdhcz tiink,

Rút sh,ba hcacrtiih

Fejed ókcssógít,

Igy aittüh ronilúslla
Istaán király népót.

l)e 'I'c nagy szitleclbcn.

Most nűgis ramónyliinh,
Te vagy bátarságtulh,
'r e uag! runónysógiinh.

SzóP szélcs hazánhnall
Letörijtt airúgja,
Nyílass új uirágot

Jóságtls Máriu ...í|
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xI. FEJEZET
Hány tó az ezettő '- "3fY;fiifríliel 

? - Megnyíló szívek -
Fekszünk a hajókajüt emeletes ágyán. A gép dohog

alattunk, a kormánylánc néha megcsikordul : utazunk az
ezertó_ országában,

Alom nehezen jön szemünkre. A gyönyörű nap minden
élménye újra elénk tűnik.

- Polcsi bá' kérem - szólok, mielőtt az álomtüldér
teljesen lefogja szememet, - 42 g7grtó országában poQ
tosan ezer a tavak száma, vagy ez csupán kikerekltés ?

- Kikerekités - hallom a főnök álmos hangját.

- Mennyi pontosan ? - érdeklódöm, hogy naplómba
pontos adatok keriiljenek.

- Pontosan 60.000, ha tudni akarod.
Hatvanezer tó l Ez rnár sok volt nekem is, inkább én

is aludni kezdtem.
Aüg aludtarri azonban néhány félórácskát, szemembe

sütött a nap.

- Hunyje, de sokat aludtam l - gondoltam magam-
ban s nvomban öltözéshez láttam. I(int a fedélzeten nincs
egy léleÉ se s a mosdóhelyiségnél sem kell sorbaállnl. Gya-

nus. felette ívanus. Megnézem a zsebórámat. Kettő órát
muiatott. Bái, baj, há ilyen utazásnál megáll az ember
óráía l De hisZen ketyeg l-- " Valóiában a finioiszáíi nap c§apott be. Most már
szégveliein üsszafeküdni. Ifihozlam iakaróimat, el,:sák_
máÍ.yoltam Sanyi bá' messzelátóját s beletelepedtem egy
kénvelmes székbe.---"Élveztem a csendes hajóutázás gyönyör{iségét. Senki
sem zavart. Szinte azso|L az érzésem, hogy egészen egyedül,
külön hajóval,utazom az ezerLó, helyesebben hatvanezer
tó orszácában.-- -e 

Ú%ió útiát néhol fehérremeszelt kőoszlopok jelzik,
másutt zsitipetnel és egyéb szűk helyep külön szemafor-
ióinvót<. FÚrcsa, hogy-itt az ember-vízirltnál is látia a
vasulaknál megdzokolt szemafort.---Á ;aTt meiiett gyakran látható a finnek elmaradhatat-
lan köilekedési eszkóze, a csónak.--- 

Írón JratittjaX hazá a szénaboglyát, csónakon viszlk ki
Az "oiO siilet"etre a kecskékef meb juhokat legelni.
Áztáí néha hónapig otthagyják felügyelet .nétkül. A víz a
i"sióÜ6-kóittés. Öníivaló b3ven van. qOt ltt a kisgyereket
is"ösónakkal viszik sétálni.-- --Ááint igy szemlélődöm, nyíllk az egyik ajtó és idegen

B#BR

,ltnEl

,rd**|

Néhol széttolbató .Irtdak kö}ött suhanunk át Kies flnn ítlrdóházak, úgynevezett,
,,Saunak" állnak a vízparton

(Iíi. Romdn Béla lclo.}
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utas lép ki ra,ta, ""rllr*T:í; ffie,'' iödql:pf,ii*,}§*"ffi.i;§Jffi
l§merem, hogy egyike
ler-Jugendnak, kikkel
összebarátkoztunk.

Leül mellém n' "*"}'tu,fí;; .. iEveű*li "j"f"T.I#i'i*.*#';ködünk a percenkintnytirudaünt<-; e,ú"É:i*"];í;; 
" f,""ry§:*:T,:;;§ft;

tájban.
A nap már magas

e;szat<at-'muütií-'*qii. ilnTfr . x"u r.*irtl!;ffiJf{ űs;i,;i fi{
csend. Az emberek n

Mi_ ketten pp4ie beszélgetni _,___l- Ht!g1".k, ,',J"tt1*l];39l3

hák". Lassankint kizd a fedélzet bé- le,

kezdünk, ^1"s"sitikliliíffi:,; :*t§til,T"JT"Í':
két bajtársi ország ör,
ménye, aggodalma eg1
kerül., , Á német P+jlal H.tJ",-*ff , tf,",H{§l,FóPt?fl,xi",,t1"",§i;
hajt: ,,Fr& nekünk
lenne, mit tudna a nr

jelenúli á--c§óh;kóiiTx*:t_§* 
B:í,T"1, *"stffio"ul}Hdo.rrképpeninaqvmosást is látunk.nag'mosást "'u""*,il#§t*;.i"l#i §ffiíTlr--*rT§"íoY^liart ",üstöket á||1t f.e| a víz

csak a ruhát kell r

egYezmónYes nagYmosási-naP lehet, 
trl*T^€'íu*í#,-r?.,",}ffi"';ljÉf#il"*. ifl ffit":Í&"fu"il,i|,oi,"l,,"1 ryhák,,.Lassankintkezde_fedé]z9tbe- 
F},{{*'n;,j"*#::#nópesülni. Itt is, ott

csoportok telepszenek
is mecielennek. RecErismegjelennek.Reggelizünklassan,*otJ#'sx,TiÍ|Tí""*i}ofil|s*;
de jól.de jóli' :j,ifi,i5"g* $F.}:*Íl-:*ryáT"fi:l'rí",,#$1:

Nagy adago
szokta mondani Jákó,szoktamondaniJákó'-énidegesakétemeletesfőhotél,deazétIezis
ember v.a§yok, engem minden kicsi- Nagymosás a tóparton eme]etes.. Az egész fager_endákbÓl
ség i_zgat._ - épült, kívül, mint a legtöbb finn

Na de ez csak tréfa, mert ő sem idegesebb, mint mi, ház, vörösre van festve.- Hatalmas ternrében, a trlrista-
de mi is elfogadjuk_ az expedíció alapelvéi: amit, ma meg_ szoÉában, sorakozó ágyak közúl mindenki kiválaszt ma-
ehetsz, n_e halaszd holnapia. gának mégíelelőt s nekiiátunk élvezni a mosdás, tisztálko-

- Készülni, 30 perc mulva Kuopióban leszünk - hal- áás örömeit.
lom az útimarsal hanEiát. ' Gvrrszi há' lesz á szobarrarancsnok. Ahocv utazásnállom az tltimarsal hangját. Gyuszi bf lesz a szobaparancsnok. Ahogy utazásnál
._ - De kár, hogy vége ennek a vízicserkészésnek l - Sanyi -bá', táborozásnál, beszállásolásnál Gyuszi bá' a re-

sóhajtom. zet6, a Főnök ma&a az őserdőre tartelékolja minden ener-
_. _ Lp igazi vízicserkészet csak most kezdődik - vála_ giáját. Vaskézzel -fegyelmez bennünket. iaj annak, aki

szolják illetÖkes szájak. rendetlen. Először nÖ{ettem, mikor. egyik inÖulásnál'meg-
xII. FEJEZET számolta a túristaszoba takaróit, törülközőit.

A ka|án hotelek - Püenőnap vfu mellett - El§ö mélyvízí .-l_ EgY tÖrÜlkÖzővel kevesebb, egY takaróval tÖbb,
í{trrlóq ' ,,K1-Irl maga me§terségét folytartr,PY #'üH minden_ki 8s"o-áöiió" ti, ü;á;óit' r.áíőnáilezényszavai
pronanarnsiht : nofini" a rnznöotroí"_ "fiero""filrm1"? 

"u,ur| 
#:fr;ilf§{'Tr#"-,.ir:?*'ií§l}i#"hifJ 

t"ÖrÜlkÖ-

nagY vízlrltra o"" 
N"* árulom el, hogy ki volt, csak annyit mondok,,

- Nézd csak, nézd l - hallom. hogy azőta nem nevetek Gyuszi bá'n, ismeri ó az embe-

- Itt vannak a kaján hotelek. reket.
S tényleg azt olvasom: ,,Hotel Kajánii". A hatalmas Oulojoki közepén állandóan rlsznak le,
Semmi kQlség, ezek a hotelek kajánul ,néznek ránk, a szálíák. A szélén pedlg mi rlszunk. Elég friss avíz. A Főnök.

mert nem szállunk meg náluk. azonban ragaszkoclott hozzá, hogy tlszótréninget tartsunk.,
_ :- Sose brlsulj - vígasztal Sanyi bá', - ma éjjel ilyen - Nem lehessen tudni, hogy init hoz a holnáp - mondta
hotelben alszol. sejtelmesen.

A megíelelóen összehajtott nyíúakérget végén kettéhasltott íenyó_
galy fogta össze, mely egyuttal nyél is.
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A vaalai íóhotel A túristaszoba
bejáratánál.

(Dr, Szabó Ga, íelu.)

_ Annyit már tudok, hogy a holnapi napon csónakon
íogunk vagy hatvan kilométert meítenni.- Kípróbáliuk
az utazást a hatalmas Oulojoki hátán. Hatalmás víz,-de
amint nózem, ner,n látok benne §emmi különöset. Nem
szélesebb, mint nálunk Esztergomnál a Duna. Mondom
is Miki bának, a Nagy Vadásznak:_ Te, ez nem néz ki valami izgalmasnak.

- ,Gyanatszom, hogy |esz az mlg más is._ Miért ?_- A parság nem tartott volna velünk riszógyakorla-
tokat, ha az egész csupán sétacsónakázásnak ini[Úlna.

A Nagy Vadász engem úgylátszik Kis vízicserkésznek
néz,_mert_kéts_égen kívül szereite volna, ha megijedek. Najóval kezdett ki, pont velem.

A szabadidőt remekül töltöttük. Mindenkiből kitört
az egyénisége. Gye§za bá', miután pompás Kossuth-szakálát
rendbehozta, nekikezdetL a 7t2, lÖveltizőlapnak. Ő usynais
mindenkineli ír s a finn-manvar testvériséánek olvan"hapv
híve, hogy mindenkit hív iáó a Csend naáaiaaa."

_ San3! bá' rajzaiL rendezi s állandóan les bennünket,
mikor talál , e6y olyan önfeledt mozdulatot, mely méltó
arra, hogy vastag ceruzájával megörökítse. A Nagy Vadász
elővette a lepkehálót s bogarakat gyűit. A finn gyerekek
csodálkozva nézik, milyen izakérteléinrirel feszíti fii a lep-
kéket, szénkénegezi a bogarakat. Jákó ismételten elmerÜl
a pénztáti napló és prospektusok világába. A Főnök ren-
dezgeti horgászóf elszerelésünket

_ Mire ez a kis háló ? * kérdezem.' 
- Ez a csalihalfogóháló. Ezzel fogjuk a kis halakat, a

§zaknyelven,,csalihalak at", ha nagyobb-_ ragadozót akaruilk
elejteúi, illetve horograkeríteni.

1 Ott !q yqn egy l 
-.mutato! 

rá egyre, hogy,? Főnök
figyelmét felhívjam egy tljonnan jöttre.-- 

- Csak volt - hangzik a válasz. S tényleg, hiába
keresem, s nincsen sehol.

- Ja barátom, hallom a vígasztalást, akí ba|ásu, az
nem mozdul meg tlgy, hogy kezének árnyéka ráessen a
halra, különben az árnyék megmarad, a hal elszalad.

- Fogjunk nehányat, tessék ídeadni a hálót, Iesüllyesz-
tem s mikoi fölöttük tlsznak, kiemelem a hálót, velük együtt
a halat.

- Tessék * szólt a Főnök s átadta a kinyitott csalihal-
foqóhálót.- Álkalmas helyet kerestem, óva/tosan beengedtem a
vízbe s a kis hálót is vártam. Elóbb messze, majd mindlg
közetebb láttam egy halacskát. Egészen rejtélyes volt
viselkedése. Uszonyai nem mozo8tak s mégis közeledett a
háló felé. (Később tudtam meg, hogy a kopolytytlkoa
keresztül kieresztett ylzze| is tudja magát hajtani.)

A verejték gyöngyözött homlokomon. Odaúszik-e
hálóm fölé vagy nem. S ha odarlszik, mikor hűzzam íeI a
hálót ? Gyors vagy lassú legyen-e mozdrrlatom ?

Mint egy hadvezér, kidolgoztam magamban a taktikát.
Megvárom, amíg a hal a hálónak majdnem közepébe ér
s akkor gvor§an íelrántom. A hal az előbbi tlszásának irá-
nyában f'og menekülrri, de rajta vesz 3 én klkapom.

- Polcsl bá', tessék a fényképezőgépet készítenl l

- Jó, jó, de előbb lássuk a halat.

- A drága kis halacska, mintha csak megérezte volna,
mit várok tőle, elindult. Pontosan a háló közepe felé. No
most. Egy húzás. (Juj, de nehezen lehet ezt a bálót a víz-
ellenállás miatt emelni.) Kint van a háló, de a halacska
nincsen sehol.

- Megszökött, ktáltok teljesen elkeseredve a Fónök
felé.

Ő nevetve vígasztal.

- Szomorú Ienne a halak sorsa, ha mlnden halat a
halász kifogna. A halnak is megvan a lehetősége a mene_
külésle. Ez teszi a halászatot lzgalmassá és ériiekessé.

Én bizony nem tudtam nóvetni. Különösen aiért.
merl a parton gyülekezett az egész expedíció, mind látni
akarta, hogyan fogom ki első halamat.

Közeledett egy másik, majd ismét egy. Sorsa mlndegyik_
nek ugyanaz lett. Sőt be kell vallanom, hogy olyan gyoisan
tűntek el, hogy még azL §em láttam, előre vagy hátra tlszik-e
el.

- Ezzel a hálóval nem lohet halat fognl - mondtam
elszomorodva.

- Próbátjam talán én meg - kérdezte a Főnök.

- De jó lesz, legalább nem egyedül égek.

- Lássuk a leégést - nevetett Polcsi bá'. A többieket
a parttól öt lépésre hátrébb parancsolta, velem levétette a

- Tessék megmutatni, hogyan kell ezzel halat fogni.

- Na nem bánom _ mondta a F'őnök, r'rovis innmondta a Főnök, rigyis ian
- 

l\ 4 uErrr Daltvlll 
- 

lIlUllL
idónk, megkezdjük az elsó leckót.

kisétálunk a vízpartra. I{Kisétálunk a vízpartra. Kis kikötópalló vezetett
nehányméterre,toev'Xpffi l1ilfi'h"#f g'ó'PtgrJ."uiTl1
léphessnek partra. 

_ 
A víz lassan mélyült, mindenfelé vízi-_léphessnek_ partra. A víz lassan métyÜlt, mindenfelé vízi-

növény nőtt partján
N_ézzünk halakat, aki elóbb meglát egyet, az szól-jon 

- adta ki az utasítást.
Nézem, nézem a vizet, ltt is, ott is. Nem látok semmit.

- 9tödik; - hallom _egyszerre a Főnök hangját._ En még egyet sem láttam._ Ja te nem vagy pisztránghorgász, mint én. Aki
megszokta, hogy a pisztrán§ot a rohandsebes heÁvi patak-
ban meglássa, az csak észreveszi ezeket a kis sügé-iekét. Öt.

- Sügérek ? Hol vannak ?
Most azután sorba megmutogatja a Főnök a felénk

úszó sügéreket. Nem nagyók, tfi-tizenöt centiméteres a
lqnagyobb. Színtlk teljesCn összeolvad a víz fenékszíné-
vel. Csíkozottak, mint valami tigris.
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Kilátás vaalai lakásunktól' 
i9lr:9"i§_r_l"I., Azt hiszi, hogy a vizisapka a fején, amit vasárnaponként

tlgynevezett oldalvont
kisebb áramlását ,- ,*3í;,f,i]Yek 

segítségn"áTi,t,""1il"?1 
1 ];1'.iíl'i-*ll*lt'.'l'"§,111ti NemleEet_azsemmiti6-ell áramlását is mepériiti.v 

--- --o----o 
- Hát igenis nem félek a sellóktól. Nem lehet az semmi

- Azért menekülteÉ it Óiotem a Tu§nya férgek - kiál_ kÜlÖnÖs,_ha itt rendszeres közle\edés _van _raJtuk keresztül.

_ Semmi ru§nya féreg - szólt a Főnök. .Az.igazi 
oOO'_ 

*ru, azonban nem nyughatott. Egy boritékot

ii#íií,-í*g;r§fi15lqii#;3*{:9,;itr*f.hi H§rfrÍ.?hÉ,Fil#í"li1"lJxfr.frxig:tr"*",lí,tdliiKözeledik ismét egy sügér. Berlszik a háló közepébe. -_ 
rétrór;ónnrta;n. A vendéclól pecséttel ellátott leve-

'a hálóra kötött hínárL-szintg clPes.e!$.kezdi. e r'onor lezőlap vort. §-eri!T'aniaj"jT,*iiöjvef,-tói.iiri aixelt-taüa-lassan, egészen lassan emelni kezdf a-natOt. Á Úátáósta mit ir-";il'
P9m _sejt, a hálÓ_ már félig^kint_van_ g vtz\ő!,_ pikor a_!r_a! A vé_r nem fagyott meg ereimben, el sem {jultam, csak
}ll!:1.1_T"qi_":9:'.lírr::!elé akar kimeneküini. De a tráló azt monalám; Efia.-- - 1notyt"tiot.;,szélei nála gyorsabban emel-
kedtek, ahalácska fogva van. ?
A kis vadász ordítva rohan:
,,,Flozom a formalint, ilyen
még nincsen gyűjteményem_
,ben".

- Dobjuk gsak a vízbe,
mq4dja a Főnök, mad fogunk
a Miklósnak másikat.

- Vissza, igazán vlssza

- sóhajtoztam.
J Térmészetesen, ok nél-

kül nem kínozzuk, hozzá|
valahonnan egy vizesvödört,
ebbe majd eltehetjük.

Elszaladtam vizesvödröt
keresni. Míg tolmácsunk, Poju
segítségével megértettem ma-
gam a háziakkal s üsszatér-
!em_ a iónök egészen elmé-
lyedve figyelte a kis hálót.
U8y láttam, kenyérmorzsát isUgy láttam, kenyérmorzsát is
szórt föléie. Eqvszerre húznlszórt föléje. Egyszerre húznl
kezdi. Most egészen gyorsan
btlzza s a hálóban vagy tlzn|Jzza s a naloDan va§v tlz
kis sügér ficánkol. UiÉiOs is
visszajön a preparálófolyadék-

- 1:::i].:1;1,

,i
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ícy TArÁtTÁt< FEL...
Az az ősember, akt először védekezett a maga készltette

k6baltáJával az óriás állatok támatlásal ellen, feltaláló
volt, de feltaláló volt a társa is, aki egy égő íaággal világí-
tott be az őserdők vadonjába.

A találmányok száma úgyszólván napról napra §zapo-
rodlk. Amerikában pl. évente 25.000-30,000 azoknak
száma, kik valamilyen,,korszaltalkotó" találmánnyal akar_
ják az embertséget megajándékozni. De ez a kutató munka
már régtől folyik, évszázadok, évezredek óta. És ha egy
talólmány világhírre tesz szert, ajkunkon a kérdés : ki
találta fel és lrogyan ?

Tehát ki találta fel és hogyan ?

Egyike a legismertebb találmányoknalr a |éngképező-
gép, ép most ju-
bilál. 100 éve ta_
látta íel Daguerre,
kinek a találmá-
nyálroz áz alapot
egy másik íran-
cia, Mietzet adta,
ő egy különleges
fajta aszfalttal kí-
sérletezett és rrem
hiába, merl; sötét-
kamrájában sike-
rült is képct má-
solnia az aszfalt-
lentezre, de ezt a
lcmezt két órán át.
kellett a fény ha-
tásának kitennie.
Azonban Daguer-
re volt az glső
1838-ban, aki jód_
ezüsttel fedett

fémlapon valóbatt
használható íény-
ltépet tu<lott ké-

szítoni. Találmányának gyümt'lc§ét móg életében maga él_
vtlzte, mert hazáJától 6000 frankos évjárariékot kapott.
Á papírlrépek készítósének érdeme pectig az angol Talbotó,
ki I)aguerre találmányát igett sok irányban módosította.

A hegytetörc felórve, nrilyen gyakran fektettük tór-
dtinkre a térlté_
pet és próbáltunk
tájékoztatni az
irdnytű segítségé-
vel. Gondoltunk-e
akkor arra, lrogy
ezL a kis mü-
szert már a 12.
században rend-
§zeresen használ-
ták, sőt bizonyos
adatok alapján
feltehető, hogy
I§isztus születé_
sének az idejében
már a kínaiaknál
is tájékoztatóul
szolgált a delejtű.
Európában csak
a t3, század ele-
jén használták, de
akkor is ezl a
,,fényűzést" csak
a császárok en_
gedtók lneg ma_

guknak, amüor szekér karavánukkal bejárták birodalmu-
kat. Persze ezek au iránytűk még nagyon kezdetlegesek
voltak ós az elhajlást (dekllnóciót) sem ismerték abban az

időben s így a célnak nem is Jelelhettek meg tökéletesen
ezek a kis m{lszerek.

,,Légy szíves mond meg hány dra ?"
Barátod rápillant karórájára és egy másodpercen belül

tudod a porrtos időt, Bezzeg netu ment ez ilyen egyszerűen
pár száz óvvel ezelőtt, Ma a rúgó tartja mozgásban a kar-
vagy zsebóra kerekecskéit és bizony furcsán hangzik, hogy
az 1500-as évek elején Hele Péter, aki állítólag a zsebórát
találta fel, olyan szerkezet{í idómérót készített, melyet
acélrúgók helyett disznósörte tartott mozgásban. Azonban
a célnak tnindenben ,megfelelő pontos órát csak a 18-ik
században élő l{arrison nevű angÓl ács és meclranikus tudta
elkészítení, igaz, hogy ő is több mint 30 éven át íoglallrozott
az óta tölióletesítósével, illetve pgutossá tételével. Mint
érdekességtt érdemes felemlíteni, hogy Drezdában a Mathe-
matischer Sa]onban látható egy .óra, négy§zögletes kere-
kekkel.

A bélgegnek per§ze közel sincs ilyen szép multja, mind-
össze csak 100 éve
használjttk. Az el-
só bétyeget 1840-
ben nyomták Ang-
liábatr, Viktória
angolliirálynő ké-
pével. Hill Row-
land 100 éve,
1837-ben aján-
loLtaaz angol par-
lamentben, hogy
a posta felragaszt-
ható bélyegekel
hozzon forgalom-
ba. A parlament
az ajánlatát el is
fogadta s ettől ;r
kezdve a leve|e- 4rí
ketnem acímzeht- 'f
nek, mintahogy
ez aze|őtt szokás-ff";li, íiiJ* ",'{a íeladóknak kel-
lett bórmentesí- ,

teni, Ma a legrit_
kább bélyegek közé a Mauritius sziget első kibocsátású
bélyege tartozik. Az első magyar bélyegeket 1870-ben
nyom_atta a posta.

Evezredekre nyúlik vissza a lámpa története. Az ősem-
ber valószínűleg a nyitott tűzhelyből kiemelt fáklyát
lrasználta világító eszközül, amelyet balzsírral vagy állat-
zsíríal kent be, hogy az erősebb és tartósabb fényt adjon.

F)t :

-

:0.
':'i*r -,-

17



Nagy haladást jelentett a lámpa t<irténetében, amikor
Pennsylvániában
ráakadtak a pet-
róleumra. Az első
petróleumlánrpát,
1860-ban §z€r-
kesztette az ame_
rikai A. C. Ferris.
Az elektromos vi-
lágítás tlttörője
pedig Davy volt.
Az ízzólámpilt,
mint ismeretes,
I]dison találta fe].
Munkája közben
őt sok eredmény-
telenség kísérte.
kísérletei sokszor
balul ütöttek ki s
nem egyszer igen
veszélyes áram-
ütéseket is kapott,
de nem csüggedt
és így munkájá-
nak meg is lett az
eredménye.

berg érrleme (meghalt 1468 körül). Ő nemcsak a lrönyv-
nyomtatást, hanem a kózisajtót és betűöntést is feltalálta,
sőt a nyonrdafestéket is igen sok mértékben jobbá tette.
Érdekes, hogy akönyvnyomtatás nem Gutenberg hazájában,,
Nénetországban terjedt el rolramosan, hanem Itáliában.

}Iazánkban, t473-ban Geréb László, akkori budai prépost
állítatta fel az első nyomdát. A legelső termékei pedtg latin
nyelvű nyomtatványok voltak. Már 16, században Magyar-
országon 23 helyen működött nyomda. I\tegállapltható, hogy
a mostani clektromos rotációs gépek is Gutenberg alapelvo
szerint ontják a szebbnél szebb nyomtatványokat.

BéIdg Dénes

Kí találta íe| a köngvnyomtatást ? Gondolkozás nélkül
rávágjuk : Gutenberg l Pedig ez nem is olyan biztos, legalább
is 100/o-ig bebizonyítva nincsen, Gutenberg előtt 350 évvel
Kínában a budha imakönyveket rendszeresen nyomták. Sőt
maradtak íönn olyan ősnyomtatványok is, melyek móg a
7, század elejéről származnak. I(étségtelen azonban az, hogy
a könyvnyomtatás művésziessé és élvezhetővé tétele GuLen-

q,pó mo,zfli@ah a íInhidéfuől
Ejfél előtt pár perccel indulunk a záhonyi áIlomásról.

Amint a Tisza-hidra érünk, valaki önkéntelenül elkezdi o
Himnuszt énekelni. A következő pillanatban az egész ka-
tonavonat átveszi az éneket és messze hangzik a 20 esztendíi
óta megtiltott ének a trianoni határ mentén. A híd túlsó vé-
gén boldogan várnak bennünket fiatalok, öregek, akik a késő
éjjeli órák ellenére rendületlenül vártak. Néznek, néznek
bennünket és csak annyit tudnak mondani, hogy az Isten
hozta magukat. A többit elfojtja a könny, a nyelv megnémul,
a lnagy boldogságtól nem tudnak szóhoz jutni.

Mi katonák, rendfokozati különbség nélkül, összeölel-
kezve állunk a vagónok ajtajában és hálát adunk az Isten-
nek, hogy megérhettük a magyar feltámadás kezdetét.

*
A csapi vasútállomásra gyalog rnegérkezik cseh egyen-

ruhában egy magyar firl, aki a szudétahatártól szökött meg
a cseh hadseregből. Hatalmas magyar lobogót haz a vá|lán,
a jó Isten tudja, hogy hol szerezte. Arca széles mosolyra
derül, amint közrekapjuk. Pár szó után azonban elbúcsrlzik
és siet haza szüleihez, mert hetek óta nem tudnak róla.

Én észrevétlenül utána megyek. A harmadik kereszt-
utcába befordul és a sarkon egy nagyot kiált. Édesanyja ki-
tárt karokkal fut eléje, két kisebb testvére pertig nyomában.
A fiú szélesen meglobogtatja a magyar zász|ót és a követ_
kező pillanatban, amint összeölelkeznek, a zászló rájuk borul
és betakarja őket. Hosszú ideig nézem őket, míg egyszer lá-
tom, hogy lassan indulnak befelé. A fit1 azonban a küszöb
elótt megtorpan. Egy szempillantás alatt leveti a cseh kö-
penyt, zubbonyt és miután csizmáját jól megtörölte benne,
akkorát lódít undorral rajta, hogy mindkettő hatalmas ív-
ben repül kí az ulcára egy nagy pocsolyába.

Á csapi állomás olyan mint a méhkas, Egyfelől a ka-
tonavonatok hosszú sora érkezik, másfelől a cseh hadsereg-
ből megszökött magyar fiűk százai. Valamennyit lelkesen
megéljenezzük, mire ők elnyomnak bennünket harsogó kiál-
tásukkal, hogy:,,Mindent vissza",

{.

Szóba elegyedek az egyikükkel, aki eligazításra vát.
Megkérdezem iÍil., hogy ulyan miért szökött át teljes fel-
siereléssel, hiszen semmi hasznát nem veszi? Rám néz és rö-
viden csak ennyit mond: ,,Hadnagy úr, két esztendei cseh
katonai szolgálat után ennyi jár!" '

;i

Amikor biztossá vált a magyar csapatok bevonulása, a
csehek még kétségbeesettebb ríblásba liezdtek. Minden el,
mozdítható-t el akártak vinni, A cseh államvasutak magyar
alkalmazottai elkeseredve, csikorgó fogakkal néztek ezt, de
hamar észbekaptak. Amit az éjjeli berakásoknál a vonat
esvik felén beráktak, azt a tolatás közben a szélső vágányo,
kóir a másik oldalon mind kidobálták. A csapágytokokból le-
eresztették az o|ajat és homokot szórtak bele. Igy §ok _men€,
kűlő szerelvény légnagyobb részét hőnfutás és kiolvadt ten-
gelyágyak mialt kényiélenek voltak rövid rlt után, közbenső
állomásokon kidobni. 

*

A postára megyek bélyeget vásárolni. Előttem egy öreg
magyai fizet cseh-koronában és cseh pénzt is kap vissza.
Ige"n lassan szedegeti össze és a végén riregszólal: Tiiztelt rlr,
legalább egy etypengőst adjon, hogy az unokámnak is meg-
mutathassam 

*

Indul az első szeméIyvonat Ungvárra. A mozdony nem
látszik a sok virágtól és a lobogóktól. A kazán elcjén a füst_
szekrényajtón Nagy-Magyarország térképe van különböző
virágokból összeállítva. Az indulásnál az egész pályaudvar
személyzete ott van. A kerítéseken kívül a hirtelen össze-
sereglett polgárok százai,

A vonatmenesztő tárcsa megvillan és a szerelvény las-
san kigördül, A mozdonyvezető btlcsírt int és tisztelc$, mirel
kendők, zász|ők lobogtatása és véget nem érő éljen kiáltások
között elhalad előttünlc az utolsó kocsi is. Valamennyien,
mozdulatlanul kísérjük tekintetünkkel mindaddig, mí5 csak
el nem tilnik a szemünk elől. A vonat halad tovább és viszi
azt a vágyunkat és erős hitünket, hogy nem Ungvárnál, ha-
nem a Kárpátok koszorúján fog egyhamar megállni a ma-
gyar ya§qta§ 

Lakatos Lősztő
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lRTO: PU§I{RPOR
Varga tanár úr a katedróra lépettt

_ - Csittl,,. Folytatjuk, ho} a logutolsó órán olhagy-
tukl - 14ondtq Varga tanár úr minden bevezotés né]kül,
minttra id.őközben mi sem történt volna. S egész valójára
rett€netes szigorúságot erőltotett, De hiába! ... A süieő§
kimutatás bemutetá§ár& neín kerülhetett sor. Annyira
íorró, annyina sziporkózó, annyira fékezhetetlen voli a
dalittas osztály fölkorbáccolt hangulata, hogy ennek jó-
tékony hatása'alatt Varga tanár Úr is 'egésiőn mesvátio-
zott. Arcáról öröm sugárzott. Szemeiből boldog megelé-
gedés,csillogott. Nem is csoda, mikor az egésú vilá§ az
örvendetes események felvillanyozó h,atása alatt áitott.
Nom lehetett ,bírni az öröm,rnámorban úszó, tomboló le]ke-
sedéssel,.

- Mesteri támadás voltl - mondta Kőrösi Laci pi-
pacsvörös pof azacslrókkal.

- De te nem láttad a kísérteietl - mesélte Nyitrai
Gyur! ki!,ágított pupilláltkal. - Hrlt Az volt ám a gyö-
nyöriil Mé8 mo,st is vacog tőlo a fogaml . . .

tlltltín 1l1l0m RI
(9) c§ERHÉ§zRE6Énv

- Dehogy nem láttaml - puffogott Kőrösi Laci. _,§zéles, vörös sza]ag volí e nadrágján. Ott állott a többi
nagyrlr közöttl

- Csittl - dörgött újra Varga tanár úr és függő-
leges ordin,áták szerint összeráncolta bárányfelhős homlo-
kát. - Mo§t nem politizálunk! - folytatta beszédét, mi-
kor egy kis csönd állott be. - az ,,M" betúnél hagytuk el
multkor. Igen! ,,. Ki következik?! ...

- Éljen Éljen! h&r§Ogott nyegyvennyolc egész-
séges torok, mikor Markó Jancsi iru}va-pirulva íelállt
helyén,

- Jól van, no, elég ]esz márl - mondta Varga tanár
úr íolyton csititgatva a zabolátlan kedélyeket, De el-el-
csukló hansjóból határozottan ki leheteüt érezni, hogy
ebben a pillanatban maga is jobb szeletett volna ismét
fiú ]enni, tornbolni, lelkesedni, kia,bálni, éljenezni . . .

- Milyen életpályát választasz hát? -- kérdezte végre
a tanár úr Jancsitó] hivatalos arccal és mogzörgetto e
tanulók pályaválasztásáról szóló, nagy kimutatási ívet.

- Pap ]eszek! Az élat kaúonája! ',- válaszolta Jancsi
büszke önérzettol. - Szemináriumba megyek! A kultusz-
miniszter Ltr íelírta nevemet! . . .

- Tudom, tudotn, mindent tuilok! - szólt Varga ta-
nár úr asztala fölé hajolva és beírta a nevezetes kijelen-
tést a megíelelő rovatba. * Jól v&n! F* mondta megnyu-
godva.

A íiúk most újra beszétgetni kezdtek.

- Látom - szólt most az osztály felé Varga tanár
úr, eihatározó kézmozdulattal gyorsan összehajtogatva a
sür8ős kimutatási ivet, - látom, hogy kissé emelkedettebb
kgdólyáUapotban vagyiok, ezórt' tohát nyugodtabb időie
h,a,lasztom a ,tanóvi statisztika végleses elkószítésót, Nem
tagadom, msgam is a megtörtént események izgalmas ha_
tása alatt állok. Mosi tehát inkább e8y kis elmélkodésre
lrasználjuk íal az i,dőt ós vonjuk le a nagy hadijáték ap-
rílbh tanulságait isl .,. Nos, Kőrösi Laci - é§ r,ámutetott
a pirogképű fl(tra, - mily tapasztalatokat szoreztól a ha-
dij-áték a,Ikalmával?l .. Jövődre vonatkozólag mily tanul-
ságokat vonbaisz le az eseményekből?l ...

- Én?!,., Én?!.,. - öklendezett a, többiek nagy ér-
doklődése közopette a v,allatóra íogott fiú. - Én & na,gy
hadijótékból azt a kis tanulságot merítettem, hogy más-
kor ,. , hogy máskor több ennivnlót vigyok maga,mrnal! . . .

_ Hihihehehuhtll *- Nevetett Nyitrai Gyuri,
_ No, €z egy csöppot sem nevetségest - mondta a

úanár úr Gyurinak, - Hát te mely üapasztalatokkal lettél
gazda8iabb?.,, Mit tanultál a háborr]ban?...

- Én autat tan.., tanu,.. tanultam -- hebegte
btyitrai Gyuri, * hogy m,áskor ha hábor(rba megyek, etóbb
a ]rakancsom sarkában jól le kell vgrnem a kiálló szöge-
ket, merü még most is hólyagos a ]ábam a multkori, . .

t- ó, ezek mind kicsinyes ,dolgokl - legyintett Varga
tanár úr. -, Látjátok, flúk, ón a háborúban azt tapaszta].
tam, hogy igazán 8yőzni csak tiszta lólekkel lehetl , . .

Mert. , .
Vóratlanul kopogtattak a tant€rem ajtaján.

- Szabad! - kiáltotta Varga tanár úr az ojtóra,
amely kbpogott, roípogott § nem en§edte, hogy a profesz.
szor boíojezze mo8kezclett mondatát,

Folytatluk, ahol a legutolsó órán elhagytuk l - mondta
varga tanár úr
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Belépett a rettegott íólgazgató ür

fu ajt0 kinyílt § &zon - jujjt - hemcsak az igan-
gató tlr jött be, hanem vele együtt belépett o rettegett lő-
igazgató úr tekintélyos szernólyiaége is.

A tanulók haptúltba-vágták ma5rkaü,

- Mllyen nemes stirdiummal íoglalkoznak, kedves
tanár rlr? * kérdezte az impozáns megjelenésű íöigaz-
gató úr.

- Most, tulajdonképpen - mondta Varga tanár úr,
- mo§t mindgnnél nemesebb etlidiumma.l íoglalkozrrnk,
Móltóztatlk talán tudni, hogy iskolónk kitúnó c§€rké§z-
c§a,pata. ..

- Ieien, igen, igent válaszolt a íői8azgató rlr.

- Hiszen éppen azért jöttünk. Melyik flr1 az a Markó
Jónos? .. .

_-- Ép itt vant - mondta Verga tanór tir vidáman.
-Épittvant ...Ezazl ...Ezazl ,,,

Jancsi meghatottan óllott a íőigazgató olőtt.
. FutP. pillanatra oly csönd §zorult, a tereuíbe, hogy

még a tégy zümmógésót is mog lebotett hallaní.

- Jimmy Hogan az amerikai nagykövet úr fia pedig* vette fel a szó fonalát az iskola igazgatója, _ kinelt
életét megmentetted, ezze| a díszes, gyémántokkal kira_
kott, Iiliomos cserkószjelvénnyel ajándókoz r§eg téged é§
azt kívánja érd el cólodat, haladj mindig föIfelé g tégy
mindig vitéz, hü és rendületlen .. .

, _ Az leszekl Olyan leszekt * logadkozott Jancsi re-
me,gó hangon, mjg az igaa3ató tir az árvaházi egyenruha
gyűrött hajtókájába Lűate a drága ajóndókot, r"llyirn lilio-
mos jelvényt, amilyen senki má§nak nincs t földkerek-
ségen.

- Éljent Éljent - her§o8ott minden en8edelem nél-
kül az osutálytársak lelkes kióltása, De az égbetöró hang
nem volt már a gzilaj pajtások üvöltó csatakiáltása; ha_
nem láthaúatlan ser€g ttllvilági zsolozsmája.

Jancsi egy piltanatra me8tántorodott. Örömkönnyek-
től lobogó szemekkel nézett a tanterem hóíehér mennye-
zetéte, Szíve hangosan dobogott. Lelkében hálaima zson-
gott. IJgy tünt nóki, ho8y me8,nyilt íölötte e végtelen ég-
bolt, Szókeíürtü, battyrlszárny{t angyalkák repkedtek ara_
nyos napsugár,ban, csongettyűzve énekeltek, csilingelve
táncoltak és bársonypuha kezecskéikkel liliomot szórtak
íeIéje.

Peclig nem an8yalk,ik ónekoltek, hanem az igaagurő
nesrólt iováhb a íirlkhoz Markó János kövctendő póldn-
a,dágáról, arról, ho8y a jellem, eró, .becgületes munka, ki-
tartó szorgalom, a rendíthetetlen 'bit és önzetlen haza-
szgretet elő:bb utóbb megszerzik a legnagyobb kegyelmet,
s azt a mindennéI íelemelóbb tudatot! melyet lolkünk mé-
tyén érzünk akkor, ba minden kísértós,qsl és gáncsosko_
dással gzemben becsületesen végezzük a reánk bizott
munkát.

A jó Isten, a hatalmas I§üen nom hagyja ol fi átvát,
és gzerencsétlerrt, íölemeli a hőslesen elesettet, mepegíti
a reményke,dó és lovagia,gan küzdó nernzetet, melynek dol-
gozó, akaró, liliomos lelkületű íiai bíznak benne, aa |gaz-
sá8 erejében és higznek a íeltámadásbo,n.

Markó Jancsi nézte, hal,Igatta, íigyelte l& íeltóruló
mennyországot és nem tudott betelni a boldogság végte-
lenségétól. Lelke fölíeté szóllt. . . - Föltelé níncs hatú,r! ,. .

Yóge.

@ eiaa,úrín oíilun
A lombíűrészelés kedvos és hasznos

íoglalkozós. Könnyen megtanulhatja
akárki, m€rt c§ak egy kig kézügyes-
sóg, kedv és Jó §zer§uám kell hozzó.
Lombfűrészkészletot ég deszká;i hár-
melyik játéküzletben vagy bazárban
vásárolhatunk olcsón. A készletekhez
rondszerint használati rrtasítást is
mellékel a gyár, még:is a kezdó lonü-
íűrészslők logadjók meg a követ-
kezó tanácBokat:

1. Laza íűrészpengével ne dolgoz-
zunk, mont könnyen eltörik.

2. A kivásancló rajzot, amelyet rna.
gunk is tervezhetünk, el6bb paplro,
son rajzolJuk ós ezt a papirost rags§z-
sruk csirlzzel vagy egyéb ragasztó-
sr€rrel a deszlúra. A ragasztó szóra.

dása uün ponto§an a rajzvonalak
mellett íűrészeljünk.

3. Dleinte apró, egy§zorü vonal{r raj-
zokat vágjunk ki, mefi íinom,abb, bo"
nyolult vonalú munkák nagy gyakor.,
latot igényelnek. A mellékelt kará-
csonyíadíszek rajzai alkalmasak &
gyakorlat megszerzésére.

A kivágott íadíszeket vonjuk be
arany- vagy ezüstwínű sztaniolpapi-
ros§al, de íesthetjiik is őket.

Érdekos díszeke]t készítbetünk kü-
lönböző, sz.ínü karüonpapírból is. ÉIes
ollóval papirosból is kivá§hatjuk a,
lombíűrészelóehez ajánlott rajzokat.
A kartonpaplrosból kivágott díszek
könyobbon ábrázolhatnak emheri, ól-
lati s egyéb elakokat, mint a íadíszek.,
Ha a kivógott díszéket enyve§ yízzel
vékonyan bekeniük, majdr arany- va8y
ezüstporral behintjük, szet}bnél-szebb
csillo§ó diszeket nyerünk. A üíszokre
tussal rárajzolhatjuk az alakok s ru-
hózatuk vonalait is.
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aar,,zula,n
A mult nyár közepén, augusztue

egyik legíorróbb napján három ma-
gyar diák keréLpárja nyomán por-
aalt az ősi Via Appia.

Elhagyjuk Ávergát. Előttünk
van álmaink vároea: Nápoly. §gy-
mást hajszolva futunk a rckkcnő
hórógbcn. Nagy csomagjaink - tcl-
jcs tábori fclszerelés - alaposan
próbóra tcrzik izgalmainkat, Minél
köaclebb érünk, annál jobban hajt
a vágy, látni Nápolyt és ami még
cnnél is jobban hgatja képzeletün-
kct, .. láhri a tüzhányót, a Ve-
zuvot.

Ezért a hajsza, Ugy határozunk, hogy még az éjjel mcg-
rnásszuk a Vezuvot. Éjjel, mtrt nappal erós a íorróság és fenn
a_legmeredekebb részen, a kötélpálya mellett a lépcsőlt nappal
el vannak zárva. Ezek nélkül pedig szinte lehetctlen a feljutás.

Késó dóIután van, mire a Nápoly elótti magaslatra felérve,
elébünk tünik a Vezuv. Déli irányban, körülbelül tizenöt kilo-

métcrre van tőlünk, A szélesen eltcrüló hegy lábánál meredeken
emelkedik ki a rnüködó vulkán eötótszürketömegü csqnkakrlpja,
Közepéból vékony füst gomolyog ícl, hogy aztán fenn a mjgas-
ban az egész hegység felctt elterüló szürkée, rózsaszínben átmenő
felhőt alkosson.

Részletes térképünk után könnyen igazodunk Nápoly utcáin.,
Éppen csak átfutunk rajta. Majd házgorok közt délkeletre hala-
dunk a tengerparton,

Állandóan a Vezuvot kémleljük, de a házaktól már nem lát-
szik, Beestcledik, mire elérjük Resinát a hegy lábánál. Itt van a
Yezuvra felvezetó fogaskerekű vasírt alsó állomása. Innen már
hallani néhánypercenként megismétlődó tompa morajlálokat, És
fenn, fenn a magasban a fogaskerek$ fölött lévó kötólpálya -
funicolare - lámpasora világít. A hegy fclctt pedig tompa fény-
nyel izzik a felhó, §ötéten, titokzatosan teíül €löttünk a Vezuv.

Kerékpárjainkat egy nagyon kedves német ccaládnál hagy-
juk és két fiatal suhancra blzva magunkat, nckivágunk a göiét,

éjszakának, §lmrllt nyolc óra. Az ég szürke, caillagtalro, a leveg6
meleg, fülledt.

Elóbb Resina neháoy sikátorán baktatunk végig, majd mély
szakadékba érünk, ahol a keskeny kocsi,lt tócsái között kcvée
hajlással felfelé visz az út, A szakadék oldaláról lelógó ágak
állandóan csapkodják arcunkat. Negyedóraí írt után kiérünk a
sötét gzakadékból ós jóljárható, kitaposott hegyi ösvénycn hala-
dunk tovább. Nagyot kanyarodunk balra s egy fügefákkal kö-
rülvett rozoga viskó me}lett megyünk el. A sötétben a laposabb
helyeken itt-ott néhány gyümölcsfábóI, néhány tőkeszólőból álló
csenevész kertek maradványai tünnek el6. Ujabb szakadók kö-
vetkezik. Mélyebb, meredekebb, mint az clőbbi. Csak egymás-
után haladhatunk. Az ágak összekarcolásznak. A kövck mind-
nagyobbak, érdesebbek lesznek, Néhol csak négykózláb tudunk
előre jutni.

Hátizsákjaink nehezek. Érezzük, hogy egéoz nap hajszoltuk
a kerékpárt. Tlz órakor kialszanak a funicolárc lámpái. Icy
ezután még ez a rövidkc fénysor sem jclzi célunkat, Több minl
két órája megyünk már, Negyedóránkónt párperccs pihen6t tar-
tunk.

Rájövünk, hogy vezetőink sem igen ismerik az utat. Egyik
most jön fel elóször, a mágik is csak háromszor volt még fenn.
Érezzük rajtuk a bizonytalanságot, dc mindig biztatnak, hogy
jó uton megyünk és nemsoká elérjük a ,,Piane"-t, Néhány ka-
paszkod{s, nóhány fetbukás a kövckben, gyökerekben és tizen-
egy óra körül felérünk egy félkörívben hrlzódó magaslatra. Bz
hát a Piane, Az ösi hetvenkilenccs nagy kráter peremén vagyunk.

A középsó müködó ktlp, ahogyan mi láttuk

A Lözépsó vulkán lóvamezót és az erós kltörés, lávalolyás közben
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Nápoly látképe ós a Voauv

Előttünk mintegy _harminc méteres lejtő és azután j|nehányszáz
3.:t!y._ a peremtől emelkedik ki a 

-mai 
kráter-kúp *.r.d.k.u

körülbelül háromsaáz méter magas tetővel,

.. _P{dig m|nJeqy kilencszáz métert tehettünk meg felette, Mö-
göttünk az ősi Vezuv hatalmas, tizenhat kiloáéter sugarrl
:::"k."\úpj{rak.lávalejtóje, a Monte di Somma, És rnögöttüik a
Nápolyi-öböl tündéri fénayel ragyog, nézi magát a tingerben.
Most jutottutrk el az igazi lávamézőré, ttt már riincs bozót] nincs
19yé"y, csak irdatlan lávatömbök és mélyedések, szaka'dékok.
Lábunk al_att ropog a hotzsakő. Teljesen tánkreteszi a cipőnket
és. térdeinket Zseblámpánk íényénél botorkálunk, igen'sokat
négykézláb. hz izzadtság gyöngyözik a homlokunkon, -Etér5tik 

a
meredek részt. Itt még nehezebb az elörejutás.

§lőttünk a funicoláre alsó állomása, Nugy sötét épület. Most
következnek a lépcsók a kötélpálya melliit, Lassán, minden
tiaediknél.meg-megállva, baktatunk felfele, fáradtan, de jó-
kedvüen. Állítólag ötszáz lépcoőn ketl itt felmenni.
_. Álattunk párp,erces időközönként nagyot köhög a Vezuv.
Ilyenkor az egész hegy beleremeg.

. .Egy_ óra éjfél után jóval elmrllik, mire felérünk a lépcsők
l.ésére, Itt máí teljcs pompáikban látszanak a kitörések. Mintegy
tíz méterre kiemelkcdó kráterperem hrúzódik körül és a kráÜ
közepén egy harminc méter mágasságrl kúp ontja az égő füstöt
és szórja szét az égő lávadarabokat-, Miseszeiű tüzíj?ték. A
lr_egy felett glóriaként sátgástőzsaszlnú égó íüstíelhó ömlik el.
Közelebb éjszaka nem mehetünk - kb. kétszáa méterre van tő-
lünk, - mert a krátert néhol forró, szakadékos lávamezó tölti
ki, sok helyen crós a kénes kigózölgés is,

Leülünk a percmen és nézzükn sokáig nézzük az idönként ki-
löv_elt l_ángnyelveket és hallgatjuk a morajIó föld dohogását.
Néha többszáz méterre is felhat-ol_ 1z égő füst. Gyönyörú i go-
molygár..csillogó színpompája. A kitöréjek elótt r'öviáen rnoá3-lik a föld, aztán sustorgásszerü huhogó hangot ad és ömlik a
füst és hull a lapilli,

Mögöttünk a nápolyi öböl panorámája. Kékesfekete szín öm-
lik el az öböl vizén. A partokról, a hajókról ezernyi lámpa tán.
coltatja a !ényé! a víz tükrén, A messzcségben Bajae-n t(riIschia,
a.szorrentói,,földnyelv előtt pedig Capri fényei villognak etó,
mint a_pró jánosbogárkák. És Ná§oty. . . a náppal haigos, sze-
metes Náp9ly most csendcs, megtisztult, csak Í iüzei égiek, vir-
tasztaaak felette. A szárazíöId végnélkül, szürke homáiyba bur-
kolódzilt.

Ég, ég - és pusztít - az órök tüz, alyan fenségest Olyan ma-
gasztost Onkételenül is imára kulcsolódik kezünli. Otyair 1O itt
közel lenni Istenhez.

..A lev_egó_igcn húvög, Pokrócokba csavarjuk magunkat és rlgy
nyrljtórunk et egymásmellett, hogy a kitöréseket Íatt asruk. Á:,

öreg Vezuv szorgalmasan köhéccel,
mi pedig mélyen, jóízüen alszunk az
ölén.

Kora reggel - ,lgy öt óra kö-
rü1 felköltenek a vezetöink"
olyanfotmán, hogy addig rángatják
a lábunkat, amíg a pokróc csender
nyöszörgés közben m€§ trcm §ro2-
dul. Dideregve öltözködünk, Ke-
zünk-Iábunk slgémberedett. Vcze-
töink lemásanak a perennről a krá-
ter lávamezejóre ós intcgetnek, hog,y
mi íe kövegsük őket.

Lenn a repedésekből itt-ott gis_

teregve tör elő a víugőa, Igen kel-
lemesen lehet melegedni mellette.
Közben figyeljük a kitörésckct, Ko_
ránt sincsenek olyan szépck, mint
éjszaka. Elvesztették a gzínükct,
csak szürke, a kráter felett közvet-
len tüzesrózsaszínú füst lökődik fel.

Barangolni kezdünlr a krá-
terbcn, Nem tudom mihez hason-
lítsam a lávamezót. Olyanszerü,
mintha formátlan, rrrí'u'lun, ön.
tött vas volna, csak peroze kóből
és mintha össze volna a vas

nagy-nagy darabokba repedezve, töredezven itt.ott í.qlráncolódva,
máshol pármétereo megmerevedett jóggéfagyott. vízeiést nutatva.
A felülete nern siman de nem is órdes. Az egétz szivacsszcrü, hi*
szen ez maga a horzsakő. Néhol tlz-tizenöt méter vízszintes táblan
azíán úfolyt egy későbbí kitörés lepényszerú takarója, de ez már
repedezett. Általában fekete a lávamező, csak a nap fakít rajta,
valmit s teszi kissé szürkévé.

Égö lávát keresünk. Hamar ialálunk is, Megolvadt kő, olyan-
szerü, mint az égő vasn csak likacsos szivacsszerü. Halk perce-
géssel, csendesen folyik, ömlik előre, La§san, de óránként egy-
két métert is megtesz. Természctesen, amíg mélyedéot talál, §z
még aa lg3§-as kitórés eredménye. Még évtizedek kellenek, amíg
teljcoen kihül.

Veaetőink hátramaradnak coomagjainkkal, mi pedig a kö_
zépsó vulkánkrlp felé igyekszünk, Kerülgetnünk kell a forró lávát.
Itt már kiszórt lávadarabok, érdes, égett, salakszerú kisebb-na-
gyobb darabkák és hamu borítják a lávamezót. A krlp közélébcn
nagyon erős a kénes kigőzölgés. A kén sátgára festi a lapilli-
ket, ha ezek aatán a forrósá6tó1 áttüzesednek, igqn rzép égő-
vörös színt vesznek fel, A repedésekből mindenhol forró vlzgóz,
sziszeg eló. Kitörésekor nagyon erósen remeg a íöld atattunk,
olyankor erósebbek a kén és vízg6z kiömlések is. §zerencsénkre
a szél a tengcr felől f,{tjva, al, ellcnkezó oldalra hajtja a kén-
gőzt és füstöt. Tapasztaljuk, hogy minden harmadik.,negyedik
kitörég crósebb és utána gyengébb kitörésck következnek. Egy
ilyen erős kitöré§ után _ egymást kötelekket biztosítva _ neki_.
vágunk, hogy felmásszuk a krlp tetejére. §imán megy mindcn..
Arra vigyázunk küIönösen, hogy el ne essünk, mert akhor a kén_.
góz megölne. Fenn körülbelül öt méterre jutunk az ücthöz" Go-
molygó sárgásszürke kénes góz - mást nem látunk. Nagyot
morajlik a föld alattunk és mi hanyatt-homlok csúszunk lefelé.
Pillauatok alatt lenn vagyunk, dc már }rull is a láva alig pár
méterrc mögöttünk. A széI sodra fordul s az cgéez kúpot kénes
füst takarja. Ha most fenn volnánkt? Osgzeszorult, dobogó rzív-
vel, szinte futva'igyekszünk távolodni.

Teleszedjük zsebünket színes lapillikkel és mikor a kráter
szélére, a két vezetőhöz érünk, meskönnycbbült góhaiial condo.
lunk rá, hogy mégis ccak veszélytilenebb ícv távoli8l nézni a
vulkánt. UtóIag mintha félnénk.

Sürget az idő, Indulnunk kell lefelé, mert pár óra mulva
jön a forróság. A kráterperemről még végigbúcrúziatjuk szemün_
ket a'lávamezön, a dohogó vulkánon és most már neú a lépcsón,
hanem a hegy oldalán e}eszkcdünk lefelé. Tizenöhhrlsz irétert
csúszunk itt egy lépésre a meredek lávahamulcjtőn. Itt icazán
nem tudtunk volna feljutni éjszaka lépcsök nélkül.

Tía óra mire Resinába érünk. A Vczuv már a távotban íüg-
tölög, néha ,tompán morajlik, mi pcdig kerékpárra kapva. elv
felejthétetlen élúénnycl gázdagodvá, gÖrdülünli Nápoly fcié. ''

§oóg Mlriorr
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Nincs kedved a tengerfenékcn autózní?
Csodálkozva nóztern- Béla bá'-ra, ezért mindjárt folytatta

kérdését:

- Meg akarod nézni a Zuid,er Zee lecsapolási munkáit?

- Hogyne akarnám! - értettem meg az elóbbi különös kér-
dését is.

- Holnap rcggcl 9 órakor indul a delegátusok kiránduló
,autóbusza a táborparancsnokság épülete elól, Még három magyar
tisztet vihetsz magaddal,

Boldosan siettem összeszedni három utitársamat, Mondha-
tom, nem Ókozott fáradtságot. Hollandi Jamboreere rnagyar kon-
tingensböl. Bárki szívesen eljött volna a lecsapolt tengeren át
rcndezett autóútra,

Igy a lengyel, osztrák és luxemburgi delegátusok társaoágá-
ban vágy l2-en indultunk rltnak autóbusszal föl északnak, a
Zuider Zee íe|é.

Utközben holland kísérőnk, aki foglalkozására nézve tanár
volt, érdekes dolgokat mesélt a Zuid,et Zee lecsapolási munká-
lataival kapcsolafban. Igy kezdte:

- A rési elnevezés a ,,Zuidet Zee" tulaidonképpen már nem
is helyes. Aáikor l932-bcn befcjezték a Wíeringei'sziget keleti
csúcsán levő Den Ocver-től a Friesland nyugati szegélyén levő
Harlingen-ig húzódó ,,nagy-gát" épíiéséi, megszürrt a tenger.
Nincs iöbbé zuidet zeel Most már csak édesvízű tó van a he-
|yéw az ljsselmcer,

- Miért lctt éppen ljssel-tó a neve? Van talán ennek is va-
lami jelentősége? -- kérdezi valamelyikünk.

-, Igcn - feleli holland klsérőnk, Az ljssel folyó ömlik be
az úi tóba. Erről kapta nevét is.

Tovább beszélgciünk a nagy lecsapoláci munkáról. Gyakran
beszélnek egy ismeretlen fogalomról a ,,polder"-ről, Vezetónk
mindjárt felvilágosít bennünket,

- Azt a mély földet nevezzük n,polder"-nek, amit lecsapo-
lással elhódítottunk a tengertól.

- És mióta folynak ezck a lecsapolási munkák?

- I{osszt1 tervezések után l918-ban §zavazta meg a parla,
ment a Zuidet Zee elzárásáról és részlegcs lccsapolásáról szóló
törvényt, A munkát l920-ban kczdték meg, Az első 8át, amely az
északhbtlandiai part és a wierinren szi§et között 2, 5 km. hosz-
szúsácban éDült.'l925-ben kéozüli el. Ezután fokozott ütemben
folyt"a munla j ma már át fogunk autózni az északnyugati pol,
deien, ahol gabonatáblák mutatják a lecsapolási munka eredmé-
nvessését.' Mácamba mélyedve elmélkedtem a hallottakról. Lelki sze-
meim eÚtt láttam 'nrár a hatalmas gátakat, erómútelepeket. Köz,

ben autóbuszunk 70-80 km-es sebességgel rohant Észak felé a ki,
túnő holland betónúton. utikalauzunlt, a holland cserkésztiszt-
tanór, a környék látnivalóival ismertetett meg benqünket. Fó,
i.Í"áit" p.aií áUlOt állt, hogy az rltelágazáúknál'a soförnek
megmutasia: melyik uton megyünk tovább.

Falvakon, kisvárosokon robogtunk át s csodáltuk rltikalau-
zunk nagy fö]drajzi ismeretét, Csodáltuk, hogy nem tévedtünk
el a sok"er:iforma"kis városban. Hollandiának Úgyanis olyan jel-
leszetesenlgyöntetü az építészete, hogy egyik város éppen olyalr,
mínt a másik. A iámbor-külföldi nem tud különbséget tenni az
egyes kisvárosok 

-közöit, azok annyira hasonlítanak egymáshoz,
E7 a mesállapításunk természetesen nem vonatkozik a nagy-
városokra] Báf a nagyvárosnak is meg van a maga ,,szabvány"
házíastája, azéft a nágyvárosnak mégii van egyéni jellege. De a
kisváios- * legalábbis a külföldi elótt * az valamennyi egy-
f orma!

Az Iissei-tóvá alakított Zuider Zee-t Medenblik városa mel-
lett láttuÉ meg először. A város szomszédságában van _a hajdani
Wieringen taiat |ezáró gáton a ,,Lely" szivattyú-telep. Itt álltunk
mes auióbuszunkkal és néztük meg a telepet, az északnyugati -mái lecsapolt - polder lecsapolásának lcgfontosabb állomását.

- Ennek az északnyugatí poldernek kiszárításávar kereken
20,000 hektárnyi területet hódítolt el a munkás hollandus a ten-
sertól - maivarázza kalauzunk. - Amikor öt évvel ezelótt
önnek a poldeinek sátiát lezárták, müködésbe lépett ez a ,,Lely"
szivattyú[elep. A -haialmas centrifugálszivattyúk éjjel-nappal
dolgoztak, kilenc hónapon át.

- Ezze! a gigászi munkával kiszívták a 20.000 hektárnyi te-
rületet 5-7 mÖtÖr magasságban fedő óriási vízmennyiséget és

azt átnyomták a gát tuÍsó oldalán levő ljssel tóba.

- Ma az Ijssel tó vize 7 méterrel magasabban van mint a
lecsapolt szárazföld!

Nehéz lrarc a munka l

est::

A legnagyobb kotróhaJó munkájn
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McsnéztüL, a hatalmas Lelv szivattvúteleDet, A telco vcze-
ka'iauzolt bennünket s réizleteg Áagyaiázattal szolgált atóje kalauzolt bennünket s réizleteg áagyarázattal szolgált a

szivattyútelep építésére ég működésére vonatkozóan.
. _- Erdekcs az ilyen lzívatty,ltclcp megépltésc. t gát építé-- Erdekcs -az ilyen rzívattyrltclco mecéoltésc. A Eát építé-

,cének meckezdésével'e[yidőben' a gzivattv-rltileo éoítéíét is' el-
kezdik. }íogy a gát le;árásakor már erösin árámló viz a rálat
8enex mesBezdeséve
kezdik. Hogy a gát

a 8zlvaltyulcrep eplte8et l§ el-
már eröscn áramló viz a gálat

alulról ki nc mossa, a Zuider Zec lecsapolásánál egy ltülön cl-
járást használtak a gátak és a rrüszigetek, (szivattyrltelcpck) épí-
tégénél,

- A müsziget alapozása az úgynevezett küszöbgát leraká-
sával kezdódik, Ez hatilmas mérctü, 20_80 m. hosJz(l, 50-60
cm. átmérőjü vesszőkötegckból, fölöttük hatalmas kötönegekb6l
épül. Á tengerfenék iszapjába mélyen belenyomódó ilyen küszöb-
gát akadályorza- mcg a tengerfenékcn a 8át, vagy müsziget alap-
jainak kimosódását.

- A már megépült eziget, vagy gáhész tcnger felőli oldalára
homok, a gzárazíö|d, íelóli oldalára pedig kőan}agot szórnak. Ez_
után a vízczíne alatt rózgekötegekkel, a vízszíne felctt pedig ba-
zaltkövekkel burkotják a gátaÍ.

Magyarázatközben két emelettcl lejjebb
hatalmas centrifu3álszivattyrl szívó_ és ny
méteres rérzét látjuk a betonfalakba beleá
gondolni, hogy itt-előttünk, e bctonfalon
ban 4ll az ljssel-tó hatalmas vlztömege.

Magyarázatközben két emelettcl lejjebb megyünk. Igy a négy
lmas centrifugálszivattyrl szívó_ és nyomócsövcinek néhány
res rérzét látjuk a betonfalakba beleágyazva, Különös arra
lolni, hogy itt előttünk, e bctonfalon tr1l hét métcr magasság-
art az rJ§§el_to natalma8 vtztomcse.
Kalauzunk 9em hagy soká elmélkedni. Tovább magyatázl

- A már felépült-rnüszigcten mindjárt mcgkezdték-'a szi-
nltelep építését. [olyt a Eetónalapozáo, döniölték czeket avattyrltelep építését. Folyt a betónalapozág. döniölték czeket a

vaslios belónfalakat. száuították és sierelték eze'ket a hatalmas

Ismét fclmcntünk a ragyogó tisztacágrl géptcrembc, A gépek
csendcsen pihentek. Olyan volt a csend, mintha templomban jár-
nánk. Az imber itt ciak suttogva bcszél ég csendes ámulattal
tekint a céoóriágokra.

A ré-ptirem nyugati oldalán keskeny ajtó ayllik. Kirnegyünk
rajta, El6ttünk a mélybcn a kamara-zsilip hatalmas vaeajtai. E

mö3ött egy ceatorna, amely az északnyugati polder talajvizét
gyüjti össze és szállítja a Lely szivattyrltelephez.

- Milyen mcnnyirégü talajvíz gyúlik örsze ezen a hatalrnas
területen?

- Moct mái nem sok, Nyári idóben csak napi két órát dol-
goznak a Lely-telcp gépei. Ez clég ahhoz, hogy i polder íócea-
toruájának vizét állandóan a czükségcs magasrágban tartsák.

Végignézünk az alattunk hót méter "mélységben húzódó csa-
torna partjain. Két oldalán sárguló rozstáblákat hullámoztat a
nyugati szél. A távolban itt is, ott io e3y-egy házat fedczünk íel,
Az rlj tanyák az rlj föIdekcn.

Kimegyünk a Lcly-telep ajtaján, Felmegyünk az épülettel
gzemben a müút tulsó oldalán még vagy két méter magalbá cmel_
kedö töltésre, A töItég tuleó oldalán hullámzik a ligsel-tó vize,
Hátunk mögül pcdig a hét métcr mélyen fekvő kiszáiított tengcr-
íenékról az érő cabonatáblák illatát hozza az lisgcl-tó felé a szél.

Beszállunk áutóbuszunkba s mogt már a 
-kiszárltoti 

tenger-
ícriékcn át robogunk tovább északnak a nagy gát irányában.

centrifugálszivattyrlkat, Amikor l930-ban az északnyugati polder,
vagy máenéven a Wieringenmcer-polder g*iár |ezárlák, á Lely
§zivattyútclep már üzemképcs állapotban volt,

_ Ekkor kezdödött a nagy munkat A gáttal elzárt Wierin-
,gen-tó lccsapolága, A Lely szivattyrltelcp 9 hónapoa munkája
után a mai Wieringen-polder helyén hatalmas moccár képzódött.
A víz leszivattyílzása után még másfél évig tartott a na3y mocsár
kiszáradása. Ezalatt a másfél év alatt szinte elviselhctetlcn búzt
lchelt a balálra ítélt tengcr. Ez meglehetösen nehézzé tette a le-
csapolás befejezó munkáit. De vé5ül győzött az emberi akaratt

A nagy sát. Jobb-
ról az llsscl-tó,
balról, a t€nger,

Tová}b robogunk észak fclé. Itt még
§irályok tömcge lepi el a nemrég lecsapolt
robogunk mellettük, csak néhány közclálló

ncm zöldel a vetés.
földcket. Amikor el-
lzáll néhány lépéoecl

Polderek és zátonyok.
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ronyból messze cl lehct látni az ljsrel-tóra ér a gát túlgó oldalán
levó véctelen tentcrrc.

Inn"en a kitátótorony tetejéról |átja az ember Harlinsen irá-
nyában a végtelenbc nyrlló 5átat. Friesland partja olyan metsze
ván. hocv nem látszik ide, Lent a töltésen autók és kerélcoárok
tömcge i'obog Friesland partja és Észak-Hollandia között 'egye-

nes vonalban éoítctt lerrövidebb szárazföIdi írton.
Autónkba §zállunk.- Száguldunk vissza Den Oever felé, A

zsilipek elótt lassítuok, hogy jobban lágsuk a töltés elején épített
a tö'ltést véd6 eródöket. Yéligrobogunk a hajdani Wierifrgen-
szi5cten, majd az elsónek épült gáton át Észak-Hollandiába
érünk. Folytatjuk utunkat Amsterdam felé,

Hátunk rrógött hagytuk már a ten5ertól visszahódított pol-
dcreket, a gigásii munkával megépített gátakat. S mogt egy kü:
lönös gondolat ötlik agyamba.

A,gát végénél állnák a gátvédó erődökl harckocsiakadályok,
vastag betónfálak mögé brljtatott partvédö ütegek. A hollandu-
sok felkészültck arra, hogy a sok munkával, verejtékkel és renge-
tcg pénzzel felépített gátat minden ellenség ellen megvédjék.

Á8yírcsövek merednek a végtelen tenger felé. Mintha ezekkel
az eródökkel meg lehetne védeni a gátat az igazi, a legnagyobb
ellenség, a Ten5er ellenl Mert ez a legnagyobb ellenség állan-
dóan harcban ál1 az emberrel. Ostromolja, döngeti roha nen
szünó hullámrohamaival a gátat, a szorgalmas ember verejtékes
munkájának édcs gyümölcsét.

De a gát állja a Tenger állandó ostromátl'Az erriberi tudás és diadalmaskodó akarár gigászit alltotott!
Az cmbcri éez, gyózedelmeskedétt a Ter-mZszet vad erói

felettt Brlla Dcrr8

arrább, Ugy látszik, megszokták már, hogy az ember clhódította
az ó birodalmuk egy kis részét,

További utunk ideje alatt hollandus kísérónk a lccsapolási
munkák méreteiról szoÍgál felvilágosítással.

- Az északhollandiai Andiik közsér mellett vépczték az els6
lecsapoláoi kísérletet. Itt csak 1.1 trnr-n-yi terüIeten"próbálták ki
a leciapolási munkák eredményét. Itt már 1930-ban sikerült a le-
csapolt polderen rizst termelni. E próbalecsapolás óta még csak a
wierinsen-polder lecsapoláaa feiézódött be-. Ez a leqkisebb a
Zuider-Zee' nésy poldere közül. be ennek a területe is" l94 kmr.

Ebból láthatjúk, hogy milyen hatalmas munkát ég mekkora
szátazíöldnyereséget jelent a né3y polder lecsapolása. A négy
polder együttes területe ugyanis 2.450 kmr. Ez pedig Hollandia
1920. évi 84.161 kml-nyi területéhez viszonyítvá --ha cgak a
termóföldeket számítjuk - kereken l0/g,-os területnövekedést
jelent.

Beszélgetés közben már a Wieringen-szigeten is átszaladtunk,
Megérkeztünk Den Oevcrbe, Innen indul ki-a nagy gát és húzó-
dik l00. m-nyi, szélesgégben és 40 km. hogszan egészen a frieslandi
parton levó Harlingenfu.

Jó {rtikalauzunk i,tt sem ha5y kérdezósködni. Amint autó-
buszunk rákanyarodik a 8átíat máris magyaráz:

Ezt a nagy gátat 1932 május 2E-án zárták le a 3át közepe-
táján, a Vlieter nyílásnál. A gáton többhelyen összesen 26 zsilip
van. Ezeken tudják a hajókat a tengerról az ljssel-tóba, vagy a
tóból a tengerbe átzsilipelni, Ezeken át engedik le apálykor az
Ijssel-tó felesleges vízmennyiségét.

Den Oevertól néhány kilométernyire a gáton magas kilátó-
torony áll. A torony alján van a gátépítök cmléktáblája. A to_

Szántás a polderen.

Az entléktábla.

1Íüí,JraÁ/&Úi kÍá"driá
Ha el,saakad az óraszíjad, vagíy

csak zseMnád v&n, kis munkával
na8yszerű ,,nomád", de erős Óraszíjat
készíthotsz magadna^k. a mellékelt
raJzok szerint. Elóször a B alakot vá-
€iod ki, olymódon, hogy a bőrdarabra
ráíekteted az órát (rajzon pontozval
Persze, ha, §zöglete§ és hosszúkás
órád van, akkor módo§ul ez alak). A
két gzélén két-két vágóst csinálsz. Az
A rósz kivágósa következik mo§t, &rá,

B-hez. Itt arra ügyelj, hogy

az óralap kivágott köre kisebh legy€n,
mint, a,z óra valódi lapja, m,óskülön-
ben klcs(lszik. A felsó kis kör a fel-
h{rzónak kell. Ha eazo| le me8-
va,gyunk, akkor a két pántot hátul
ö{§z€kötjük (C). A következó lépés,
hogy az A minta rövidebb §zár6t ót-
buitatiuk a B darab égyik pántt"ón
és aztán návarrjuk a csattot. Vfuül
az órát beleállítjuk 8, c ré8lb6, § a
lrossz(r nyelvet óttt{rzzuk e má§ik
pán{on,

A nomácl karóra előnyei. 1. Ha
elég erős bőrből c§lnáljuk, jól véü az
órát a tábori vlszonta.sságok ellsn. 2.

Elnyűhetetlen. 3. Át{ár e§y na8y z§eb-
irrót is át,alakíthatsz karórávó, cg&k a.

ltarod bírja a súlytl
Egyetlen hátrÁnya. bogy a szám-

lapok nem látszanak tökéleteson, mert
n bórön vágott kör kisebb k€ll ho§y
lcgyen az őrE számlapjánál.

öreg Bagoly,

A fészek
korholja a veréb a p,acs,irtát, hogy egész

nap csak röpköd, éneke,l. íészket Dedig nem
kószít iiain,ak._ Nézd mer az enyémet - mondja, -milyen pu,ha, nlilyen me,leg, rnilyen nrűvé.szi.

- Mit ér§z vele - válaszolja a Pacsirta.

-.Te abban a puha, meleg és ,mfivész,i fé-
szekben is csak verebeket költesz, neke,m
pedig ebben a hitvá,nyban is m,indis pa,csir-
ták keltte,kl

Némely G8yeiülGti clnökök
tlazame,net a Nyál közsyűléséról. ahol az.i eredményeket sumrnázva, az öre8 Kosévi eredrné,nyekgt §umünázva, az

acyba-föbe dícsérte a Szama,tat.agybaJöbe dícsérte a Szama,tat. mint egye-
sületi elfi,ököt. az elért ered,nrényeket nagysuletl efilokol. az elert ereu,nxenyeksl nagy
helyeslés és taps közben e§yedül az ö kIváLó
bölcsessé(ónek és el'őrelátásának tulaidonít-bölcsességónek és_. el'őrelá tulaidonít-
vák, íey -sz6l az Öteg Koshoa a F,iatál* No, édes bátyám, ha mát e.g y ,elnök
is ekkora hasz,nára tud lerrni az egyesületnek,
nem érte,m, mié.rt nern' választunk mi,ndjárt
iöbbet is?

- A.zétt, fia,m - ford,ltja most a szőt 
^zÖres Kos, előbb hirteJeu ma,ga köré pil-

lantva, _ m,ert akkor, Úsy lehet" csa* a
szamarunk len,ne több, úlem az eredmré-
nyü,nkt . .. Doro§mav Jánoc
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őnsÉGEN
Irta: Kováah Ferenc

Hicleg, szeles délu[án fogvacogva róttam a Keleti-
pályaudvar gyalogjáróját. A máskor zsúfolásig telt épület
most szinte kihaltnak tetszett. Csönd volt. Egy-egy vasuta§
sietett csupán dolga után, egy-egy rendőr egyhelyben
tipegve melongette lábalt, hogy me6 ne fagyjanak és itt-ott
§zuronyo§ katona sétált őrltelye előtt, bundaujjba rejtett
kezekkel.

Február volt. Kint hó fehérlett s amig rnagam ls arra
vigyáztam, hogy orrom, ujjam, no meg a fülem ellenálljon
a fagynak, vol| idóm elmélkedni a látottakon. Már egy
órája, hogy nem érkezett be vonat. Ám a jelzőkészülékék
szúntelen, egyhangú muzsikája biztosíttltt arról, hogy ez a
nyugalom nenr tart örökké s hogy odabenn, az irodák
mélyén, a kls villanykörték fényében élet pezseg.

Bár körülöttem szinte dermesztő volt a csend, szívem
mélyén különös, erldig soha nem érzett szorongás vert
gyökeret. O<laállhattatrr volna kis beszélgetésre valamelyik
rendőrhöz vagy katonához, hogy az unalotn ellen védekez-
zem (amit máskor meg is szoktam tenni), ám ma semml
kedvet nem óreztern erre. Csak tipegtem s kesztyűs kezemmel
hol az orromat, lrol meg a fülemet melengettem és azokra
az érzÉsekre figyeltem, melyek oly szokatlan hangulatba
sodortak. Aggodalom és félelem futkározott szívem körül.
Gonclolataim pedig a nagy üvegcsarnokból kirepültek,
me§§ze-me§szeszálltak, a Kárpátok koszorúján is t\ilra, ahol
ebben az ltéleti<lőben katonáink imádkozva várják a haj-
nalt, a tavaszt, a melegel és a béllét. . .

- Jaj, mit hoz a holnap ?l - kiáltott bennem a szo-
rongó lélek. Mert eddig is de sok mindent látott már altg
tizenhat nyarat megélt §zemem l Kórházban, íogolytábor-
ban, éjjeli menedékhelyen, laktanyákban, palotákban és
apró kis viskók rejtekén egyaránt megmutatta igazi arcát
az é|et. S de másnak mutatkozott, mint amilyennek a világ-
háborúelőtti kis tliák álmaiban látta l

- Háború van * sólrajtottam, -- olyán, amilyen még
eddig nem volt. Világégés ez l §zenvedés és öröm, gyász és
lelkesedés, dicsőség ós bukás forr, sistereg a szőrnyű nagy

katlanban, mely, ki tudJa, holnap már engem is magába
szippant. , .

Erre a gondolatra valami hatáTtalan öröm és btlszkeség
hulláma öntött el. Mert semml nem volt kívánatosabb, mínt
katonává lennl és szolgálnl aHazát.

Cserkésszé is ezért lettem. Ott voltunk mindenütt, ahol
§egitő kézre volt szükség. És rlgy teljesitettük a reánk bízott
feladatoliat, hogy elismerésből ts jutott bóven.

Pedig nem ezekért a szavakért dolgoztunk. Önzetlen,
tiszta lelkesedés vezette tettelnket. Fegyverünk a szeretet,
a kötelességtudás és a becsület volt.

Miért állok itt ? * lrórclezhettem volna. De nem
kérdeztem. Tltdtam, Egy embert pótolok, aki talán most
hullatja vérét értem a Haza oltárán. IVíennyi ügyes-bajos,
asszon}nép jár mostarlában Pesten l De sok katona keresi
rendcltetési helyét l Hány vonat indul a világ négy táJa felé,
hogy elvigie a írontra a lremzet virágát l És hány érkezik
sebepültekkel, betegekkel, kórházra, orvosra, anyára, apára,
szeretetre álrítozva t . . . És mi o,daállunk melléjük, kezüket
megfogjuk és iránfltjuk, segítjUk célJuk elérésében.

Máskor adott bőven munkát a szolgálat. Ezen a napon
azon§an mintha a napqk óta tartó hófúvások megbénitották
volna a forgalmat és eltorlaszolták volna az ldbvezető
síneket, csak egyhely,bentopogásunk neszét verték vissza a
hatalmas falak. KongoLL az ürességtől.

}Iét óra előtt néhány perccel Bogár Jancsi surrant kí a
melegedőből, hogy átvegye a szolgálatot.

- Szervusz, Pali l - köszöntött. - Mi ujság ?

- Semmi, komám * feleltem tisztelegve. - Megyek
lraza. Beíagytak a vonatok.

Egy pillanatra benéztem még a melegedőbe. Nem várt
semmi munka. Köpenyegembe burkolództam § kiléptem a
hidegbe. A kijárat előtt állottam éppeno amikor vonat-
érkezés je|zése töltötte be hirtelen a,ttéma pályaudvart.
Önkéntelenül megfordultam és szívem nagyot dobbant.
Csodálatos volt. Mintha hangokat hallottam volna:*Ne menj el. . . l.{e menj el. . .

A vállamra is valami különös teher nehezedett. Mintia,
nehéz, erőtlen kéz kapaszkoclott volrra belé. És a délután
érzett nyugtalanság ismét hatalmába kerített. Egy pi}lanatig
szembenéztem a csillogó sínekkel, majd amikor a közeiecl6
vonat dübörgése eljutott fülembe, gyors léptekkel szeltem
át a tetőzött pályaudvart és siettem a liülső vágányok felé.

Csak rendkívüll vonat lehet * gondoltam, * mo§t
menetrendszorű vonat nincs. Azok pedlg messze állnak meg...

Amikor a mozdony égő lámpáinak fénye a szemembe
lövelt, megremegtem, mert egy§zerre Géza bátyám jrrtott
e§zembe.

Géza l Történt valami Gézával t És rigy éreztenr,
mintha nyll repült volna mellemnek s hegye a húsomba
fúródott. S mintha valaki kézen fogott volna, rlgy rohantam
a vagonokhoz.

És az első, aml szemembe t{lzött, a vörös-kereszt volt.
Sebesültek érkeztek ! Itt maradok, látnom kell l
Bogár Jancsit is idevonzotta a befutott vonat.

Láttam,_ az a szándéka, hogy visszamaradásom okát tuda-
kolja. Ám mielőtt .szólhatótt volna, felpattant aa egyik
kocsi ajtaja és egy fehérköpenyes ápolónő kiáltott felém:_* Segltsen l

Felugrottam a kocsiba, tlsztelegtem :_ Parancs l
** Srllyos sebesültem van. Azonnal lrórházba kell

szállítani.
Megfordultam, kiszóltam Jancslnak ;* Hordágyat és autót l
Néhány pillanat mulva a sebesülttel együtt mentó-

autón a Baross-utcal klintka felé robogtuttk.
A katonából nem láttam semrnit. Feje egészen be

volt pólyál'va, teste pokrócokba c§avarva. Csak sápadt,
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lehunyt szemptlláll nézhettem. Különös értleklódés-
sel lestem nrlnden lélegzetvételét és azt szerettem
volna, ha íeltekintene. De nem tette. Akkor sem
rezzenl meg, atnikor a kllnika meleg íolyosóján
letették.

Egy orvos várta érkezésünket a műtő előtt,
Amint felemelték a lrordágyab, a meglazulL pokró-
cokból a sebesült egyik keze lecsúszott s élettelenül
iógott alá. Szetnem ráesett erre a vértelen kézre. S
ekkor, nritrtlra szívcn ütiittek volna, szittte bambán
meredtem a mütő halkan becsukódó ajtajára, a
sebesült katona után.

* Géza gyűrűje van az ujján l -- hasított
agyamba a goneiolat. *Ő azl Géza t Az én ctrága
.bátyáml,.,

Leroslradtam a folyosó egyik padjára. Mellemet
rázta a fel-íeltöró nehéz sírás és szívemet abroncsba
szorította a féltés, hogy valóban Géza fekszik ott
azon a hordágyon, s hogy elveszítlretern. I-egsz!
vesebben betörtem volna a műtőbe, hogy kiragad_
jam a késelr és az o]lók halálos hatalmából és
magammal vigyetn haza, haza a szülőí házba, az
anyai szeretet nindent bíró bűvkörébe. . . de csak
kezeirne t tördeltem és könnyeímet htr]lattam a lricleg
l<őlapokra.

Hogy mennyt ldó telt el kábult fájdalom-
ban, nemtudotn. Arra riadtam fel, hogy valakl
lné8érintí vállamat :

-Miért nem megy haza ? A sebesült gonclozása
már a mi leladatunk lrallottant a cst)ndes,
szelid szavaka.t. Irelnéztenr, I{edvesarcit, rrrelegtcrkintetű
ápolónő állt előttem.

** Ml törtónt a sebesülttcl ? - fakadt ki számon a kér-
dés és rrregragadtanr a nő karját.

_' Koponyalövóst szenvedett. De neme§ szervet ncm
ért a golyó. Isten scgítségével megmenthető lesz az óletnek.

Valam1 kis súly mintha leszakatlt, volna szívemről.
I(iinyöriigve teklntettem az ápolónőre és rtrondtam :

* Engerlje meg, hogy nrellette rnaradlrassak l

csoclálkozva kutatott arcom vonásai kiizött és merőn a
szetnentbe rrézett :

- Ismeri talán Szalóky Géza hadnagyot ? . . .

Eróm ellragyott s elesem, ha át nem karol a jóságos
nővér.

- Géza az ón ódes bátyám l " . . -* kiáltottam s zokog_
trrtn, mint, egy gyermek. '

I{edues Magtrlar Cserkész !

A küIijnléIe, magukat ggukran Uíldgrclók-
nak uagg szolíd üggnököh,nek,slb,-nck neu::6,
a ualóságban pedig tán más netnzet s:olgáIatd-
ban álló ttthas nagIiggelőlt, totlábbtl IczüIlött,
közönsél1es széIhúmosolt és csakjk ísmét kezdik
ellepni a uldéket k |őleg a kísebb |aluakal,
Ezelittek a hélcs clcmehlrck láuoltarlása üo(lu
le|üIelésc pedig elsőrunllit közérdel" és az ebben
ualó segédkezés nekilttk, filaglJdr cscrkészek-
ne/c í.g kdlc/essCgtlnk.

De besréI|ett hell1ettem a klirségemben nem-
íég megtöftérú t$et ;

,,Prezente;" Erzel köszötttött be hozzám
a napokban egg maglát olasz textilesnek kiadó,
mindell uakiszlnűség szerin.t pesli uil1éc, u
bíröndjéI cipelő, muggnrul beszélő társ ktsé-
relében.

Lúlua, ltogy n.emcsak olasr uollultat nem
ismerem el, de a hozott ruhúnakualóikat se
aaggolt hatlandó megtekinteni és szóba se
ktua.nkosom bocsátlcoztti uélük, hamarosan
odébb úlltak,

Néltútl11 óra mulua megtudlam, hogg a
cxndőrsé11 cl|ogta az llletíkeí, akik az egész
|aluban azzal kIndIIák 20 pengőért a ruhdnak-
ualót, hog11 csak ucggcnek belőle, igen ló angag
az, mast uett bel(Ile az igazgaló ttr ls (mdl
mint én) 30 peng6ért.

Utjuk toudbbt részét csendőrs.uronuos,,dísz-
k,tséret" meIleIL íolulalták, Es ntlg a uonalban
a íeleítilk 6rködő csendőrszuronpokon Játsza-
doió napsugarak túttcát tiggelték, megálla-
píthatlálc mttgttkban, hog11 tt{l, ez a hatdrszéIl
uikettd nem nag!]on sikertilí.

A tanulság., larlsuk szentmel az ismerellen
szédelgő alakokat,

I(,ouács Dezsí.

Az alkohollal és nikotinnal yaló
visszaélés miatt ve§zélyben á Flll-

8yar nép egészsége{

Irta: lllnval §rinrlor l}óllr

1\ílután isnrerJüIi azt a megcáíolhatatlnIt
igazságot, hogy csak egészséges testben van
egészséges lélek ós hogy csali egészsóges ember
lehct mutrkaképes, elnrondhatjuk, hogy egy
ttép, amely többé-kevéshbó nagy tijnle$ben
tlem egészséges, az tlenr munkaképes s így
tönl<rernegy, Ilz okból arra töreketljünl<,
hogy egészséges, egyben murrlraképes emlre-
rekel ncveljünk magyar hazánknak, mert a

nép egészsógébő1 fakarl annak leljesiLóképes-
sége, egyben a nemzet ereje, hatalma l

Olros és kultrira magaslatán álló népnek
ezt meg kell drteni és követni, hogy az élet-
tanl eróket megszcrcztti, lllctve megtartalti
tudJuk l

lizekből klfolyólag lrl kell emelnünk a
liövetkezóket :

1. ÓvJul< a flatalságot az alkohol és a niko-
tln élvezetétől és legalább 16. életévlg tilt*
suk el azok fogyasztását.

2. Te[esen vonjuk meg az alkoholt ús

. Ró§zlot a ,,Nóptólét" (Budapest, YIII, Flurnei
út 21-23) 1938 október l-i számából.

nikotínt az áld,otL állapotban levó nóktól
és szoptató anyáktól.

3. Szigorú absztirlenciát lrell követel|lünk
tnindenfóle ktizlekcrlósi eszl<özök vezetóltól
és sítlyosan büntetni kell az alliohol élve-
zése folytán elt5állott balesetek ol(ozóit.

4. Széleslrörú propagarldát ke11 lndítani
az, alkoholmeníes ltalok írlgyasztása értlekó-

ben.

5. KövetelJük az alkoholmentes ítalok
tudományos kutatását. l

6. KövetelJük az all<rrhol- és ttikotirrmen,
tes, egyben egészsóges, gyógytáplálkozásl.

nyujtó vendéglók létesítését, szaporítását.
?. A fiatalságot helyes neveléssel kell az

cgészséges életmódra szoktatlri.
8. Rendszeres íelvtlágosító muttkával kell

a népet az alkohol, nikotin pusztító hatásáról
meggyóznl.
9. Szoktassuk a fiatalságot a helyes, nem

trllságba vltt sportokra.

Jövónk blzony kttzdelmesnek ígérkezik. A
magyar ndp egészsógos tlletének blztosltása,
ami csakis tlgy lehetséges, ba magyar né-
pünket, különösen a jövó remónységót: a

íiatal§ágot felelós egészségügyi vezetéssel,
idevágó törvények alkotásával, testi és szel-
lemi károktól megóvluk.
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_ A_fizika kirvényeiben iáratlan em-
berek elméjében évgztuatlok óta kí-
-qért _ 

va]omi olyan gépszerkezetnek a,gondolate, amely megindítása után
rtemcsak öröl< iclőkön ót ruozcásbarr
maradna, lranem esetleg munkágépek
hajtását,a is felh&§znalhaó ienne.
Perpetuum mo}rile_nek nevezik ezt g
képzelctbeli gépcsodát, amelynek meg-
valtisith,atatlan§ágát az emberek szá-
1ai még_ nnpjainkban sem akarják
bclátni. Sőt ellerlkczőle8, a séptechni-
.l<a mni fojlődésének virfukoróban
mintha még meg is szaporodótt volna
,azok szám,e, akik a seiirmiből, hatal-
rnas erőforrásokat remélnek elővará.
zsolni, mert e perpetuum mobile fel-
találása _ tulajdonképpen ennyit je-
lentene, Mivel pedig egyetlen egy,sia-
badalnti hivatal sem fogadja--e| az
örökmozgó gépek feltalálásóiól szóló
bejclontéseket, feltalálújclöttek a na_
pilapok hasdbjain igyekeznek hírt ad-
ni vilógragzóló találmányukról s alig
múlik el hónap, hogy itt vagy ott,ilyen hirla,pi bejelentéssel ne ta}ál-
koznánk.

Az örökmozgó gépról és §z€ren-
csés feltalálóiról szóló elsó hiteles tu-
dósítát* a közópkorból va]ó. EszerintYíllail de Honnecautú francia építé§z
1"60-ben olyan csodakereket szeikesz-
tett, emelynek örök időkön ót foros^
nia kcllett volrra s bizony,ára magá
csod,álkozott legjobban, amikor &z §e-
hogy seur akal.t meginduhri, A frarr-,cia építész örökmozgója jókola kerék
volt, amelynek peremén párntl&n
számban nehéz súlyok vottak meg-
erősítve, mégpedig csuklószerűen
ntozgó nyelelten, hogy íorg,ásközben a
,súlyok egyrészo lrözelebb kerülheq-
sen a kerék tengelyéhez. A kereket
ugyení§ a tengelytól távolabb függő
stllyok túlsrllyrinak kellett volna forl
gá.sban tertani. Az természete§en nem
történhetett meg, mert a kerék két
fele a mozgó sullrck ellenére is egyen-
stllyba került s ezzel forgása is nyom-
ban rne8szünt.

Leonardo da Yinei, kor&nak legki-
válólrb techniliusa szintén nc,m tudoit
,ellentállni annak a gondolatnak, }xtgy
a világot örökké mozgó géppel aján-
,dékozza meg. Honnecourt cgodakere"
,kérrek alap$onrlolaüárr elindrtlva szer-

^n 
önünrm oncÓ

kesztetto. meg örökmozgóiát, amclyet
FFonlóképpen a kerék egyik olda.
lára nehezedó súlyok (fémgolyók) túl-
§úly8, tartotta volne mcD8ásben, c§ak_
hamar belátta azonban a kitülitt
feladat megoldásánalr lehetetlerrségét
és abbahagyta tovribbi meddő klsér.
letezését,, Netn ,így az utóna követ-
kező sok ezcr feltalóló, akik o mai
napig is azt remélik, hogy a forgó
kerék egyik oldalára ható sitlyok ál-
landóatr, de ,a ffzikrl törvényei szerint
soha meg ncrn valósithato tulsrilyá-
val. kiapadhatatlan erűforrással bol-
dogíthatjók az emberiségot.

Ilyenféle volt, Wot,chesúer rnórki cso.
dakereke is, amelyet íeltalálója 1640-
lron rnutatott be I. Károly angoi ki-
rálynrrk és a kirólyi urlvar elótt, a lorr.
dorri Towelben. Az eredményrőI ,azon-
ban nent számol be az egykorri kró-
nika, onri arra vnll, hogy az angol
márki csodakercke senl akart örökké
forogni.

A" további híradósok sem emlékoz-
nek meg róla egyetlen szóval sem. Áz
angol. szabadalni hivatal néhány év-
vel előbh, 193ö március 9-én adta ki
-az első sza,bgdalmat egy hasonló cso.
dakerékre, majd az idők foIyamán
600-ná,l többet különboző szerkezetti
örökké mozgó gépekre, újabban,
emint azt mór említettük, e§yetlen
sza,ba,dalnti hivatal sem íogad el ha-
sonl,ó szabatlalmi bojelenté§ekot § 8,

newyorki szabaclalnri hivata] erről
szóló jelentése í8y szól: ,,örökké moz^
só gépszerkezetek gzabaclalmaztatá-
sára vonatkoá lrcjelentéseliet mind-
addig el trerrr fogarlun§ amíg a Nap
keleten kel íel."

Az amerikai szabadalmi hivatal hlr-
detnrényónek gúnyos hangja a fola-
rlat megoldhnt,atlansógtlt kivánja me8-
állapítani, ami.t egyébként Juntes Fer-
gu§son angol hölcsclő 1?70 táján ,bizo-

A lcgrttgillb ürökrtrozgó, Villar,d de llonlro-,couri irancla építész elképzelése volt, a
XIlI. századbin.

Leonardo da Ylncl örökmozgóla. Az örök-
mozgók ilyen megoldása újabban is sokszor
íelmerült a íeltalálók képzeletében. Ezt a
gépezetet a kerék váJÜlatalban ide-oda
gördüló fémgolyók tírlsuIyának kellett volna

örökké mozgásban tartanl.

nyította be legelőször. Hogy a kétel-
kedőket méginkább meggyőzze,.ma8&
is épített egy szollemeson me§§zer-
kesztett csodakerekett amelyet mozgó
sulynak kellett volna hajtani s raj-
ta minden másnál meggyőzőbbon be-
mut&tta miuden llyenfajta próbálko-
zás, lehetetlenségét. A .,feltalálókat"

azorüan nem lehetett rnoncyóznl.
utána még néhány ezorszer teitáiattUX
!?,,örökké nyugvó" gépszerkezetet.
Ilyen volt az a találmÖnv is. amelya bicikli hajtóláncét tiivórita in
ör.ökké moz8ó cgodakerék hajtásóru
íelhasználni. Feltalálója úrgy k-ópzelto
el a dolgot, ho§y ha 

-az 
iÍyen iegb-

len lánc a keréknek csupáÁ az egyit<
felére nehezedik, míg a óósik ótaöion
szabadon íilgg alá, a kereket az egyik.
oldalra nehezedő lánc §(lly0, óllirn.
drlan for$ásban tartjo s iragysírlyú
láttc alltalnrazása esetén a korék méga hozákapcsolt elektromos aramíej:
lesztógépot is elhejtJa.

A csodakerék termószetesen mo§
gem rnozdult, mert készítője megíeled-
kezett a mochanlkának ai.ról á teg-
egyszertlbb törvényéről, hogy az e§y
ponton felfüggesztett végtelen lánc két
fele minden körülrnények köuött me§-
tal,tja, egyensúlyát, de megfelcdkezelt
arról is, hogy kiilső erőfoirás nélkül
egyetlen gópszerltezet, §sm vé§ozhet
munkát. §őt még a külgő erőíor.r.óeMl
nyert energiamennyíségot,sem íordit.
lutja a masa egészébon hosznos mun.
kára, mert annak jelentékeny r.észél
a moz§ó géprészek súrlódása -és a le-
vegő ellenállósa felemé§zti. Á2 utób-
biak nélkül az örökkémozgó gép min.den íelesleges mesterkedés . nélkül
máris készen voltra. Nem kellone e8ye.,bet tenni, mint akármilyen kereket
forgá,s,ln lentliteni s az ldők végtelen.
ségéig forgásban maradna. Hásznos
munka végzésére még az ilyen örökké
moz14,ó kcrék seln lenne olkalmas,
n)erl haIttarogan felhasználnó forgó-

sában a lend,itéskon kapoüt energlát és
nyomban meg is óllna.A surlódás fu a közeg ollenállógá.
nak nevezett törvénysaeiúgés nólküt
örökké mozgásban maradna, -annak a
foltalákjnak an örökmoznólg. aki
olyan vizkerékkel képzelte'- Ó 'dolsot
megoldhatórrak, amely a maga rnoz-
gásá,hoz szükséges vizmetmyisógeít, &, hozzákapcso_1t szivattyúval sz'|vaty.
tyúzta volna az alsó mcdencéböl esy
ma$asabban fekvő meclencébe.

Mivel minden örökmozgót a srlrló-
dás és a közeg ellenállása nyomán íol-

Jacoprr de §lrada öröklltozgújo 1560-ból.
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lépó eróvesatnsóg pótlására csak &
semmiMl elővarózsolt hajtóeróvel le-
hetne állandó mozgásban tartani, azo-
kat a gépszerkezeteket, amelyek erre
a célr,s valamely természeti erőt hasz_
nólnak fel, nem is tekintjük igazi
örökmozgónak. Az utóbbiak t(rlnyo-
móan olyan termégzeti erőket hasz-
nosítanak, amelyek a technikólran ed-
dig kibasználatlanul maradtak.

Igy au an5ol Congretse g&pe a baj-
csövesség erejével dolgozik és elméle-
tileg akór örök í<lőkig mozgásban nra_
radhatna. Könnyen mozgő hengeren
átvetett szlira szivacsokat erósített,
olymórlon, hogy a szívacgok egy rósze
egy viztartó vizébe merüljön A víz-
bgmgrült szivacsok teleszívják magu-
kat vízzel, nehezebbé válnak, a szerke-
:zet egyensúlyónak me§,bontá§áyel a.zt
mozgásba },.ozzák, Mozgón közbon a
szivacsok sorban ismót kiemelkednek

óllandóan fenntartják a strlykülön,hé-
get és vele együtt'a szerkezet Állandó
mozgtlsát. A szerkezet munkaképes-
sége azonban olyan ceekóly, ho6y a
gyakorlati életben való , hosznosítá-
sára semrrri kilátás sin€§sn.

Az utóbbi években for8alomba ke,
rült örökké járó óraszerkezetek i§ sz
örökmozsónak ehhez a fajüájához
tartoznak és hajtóerőként le8inkább
a hómérséklet na,pi ingodozásót hasz,
nÁlják íe|. Raaleígh an§ol ffzikug ha,
sonió fajtájrl örökmozgója viszont a

Fercttsson örökmozqóla. amelyen 1770-ben
a"íeladat lehetetlénié!ét beb-izonyltotta.

rádióaktivitáson eleptll. Szcrkezete
végtctenül egyszerű 

-s egy léghiJas
üviggönr,bban- felfüggesztett pqrgs
arairylemezkéből, valamint a közelük,
ben blhelyezctt parányi rádiumból. il-
letóleg erinek válameiyik sonemú .ve,
f,vüleiéből á1l. A rádium sugárzrisá-
ÍÓl az aranylemezkék negatív e.lektro-
mos töltést kapnak s az ennek íolytón

Lord Raylelgh angol ílzikus örökmoz§óla,
amely a rádlóaktlvitáson alapsz{r. Teimé_
§zete§en ez §em perpetutrm groblle, hanem
elmés erógép, mert termés/etes eró - a

rádium sugárzása -. a mozgatóra.

fellépö taszítóerő hatásóra széjjellett-
dülnek, &mint azonbon szójiellendülő
alsó vésük oz üveggömb fe}át érintik,
elvesztik elektromos töltésüket ég is.
mét egymáshoz sirnulnak. Az erany-
lemozlrék ide-oclalengése perconkint
kétszer megismétlőclik, mirr,daddis,
amíg a ródiuní, sugárzóereje ki nem
merül, vagy a,z aranylemezkék le nem
töredeznek. Gyakorlati, jelentósé8e
íermészétesen nincsen s alapjá.ben
nem i§ perpetuum mobile, hanem eró_
gép, mert a lerméBzeti erő e mozsa-
tója, mint minden má§ eró8épnek,

a víztartóbó}, o párolgán következté-
}e4 súlyukból veszítenek s ilymódou

Jo ltn W ilken s che§tcri_bpótispök örökntozgój a

AUTO M ATAOR S ZÁG &ssifupat&*'
Aki Berlinbcn jár, oltvetlenül clbá-

mul a nagyszámú automatán. Ezek mind
alkalmasak arra, hogy az embcri mun-
kaerőt pótolják s az életet kényelme_
sebbé tcgyék.

A postabélycget és levelezőlapot ffi
késő este is kiadja a bélyegautomata, l|

1,",",;:f,"Ju jl#i'f "iilT*l,x;í 
"Hlá, frA füszcr és cscmcgcüzlctek előtt ha-

talmas fehér szekrényben 40 féle étcl
látható ízléses és átlátszó celofáncsoma-
golásban. A pénzt bcdobod a nyíláoon,
amire megnyílik az üvcgajtó s kivehc-
ted a fínom falatokat. A szcnvedélycs
dohányosok miatt sem kell a trafilr
személyzeténck vasárnap is munkába
állni. Dohányautomatát tesznek ki az
ajtóba s mindenki önmagát szolgál-
hatja lti.

Igy válik a gép az ember'scgítöjévé.
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Az északl lény

A sztratoszféra felfedezése

Negyven évvel ezelőtt, lE99-ben egy francia tudós - név-
szcrint Teisserenc de Bort - furcsa felfedezé§t tett. Ujfajta sár-
kányt bocsátott fel a lcvegő magas rétegeibe. A sárkányra erősí-
tett múszerek segítsógével rájött, hogy a légkör két merőben kü-
lönböző rétegbő1 á11. Szinte azt mondhatnók, hogy a Földnek
egymás felett két légköre van.

A légkör alsó. kb. 12 kilométer vastagságri rétegét elnevez-
ték troposzférának. A troposzférában 1aknak az összes élő-
lények, a troposzférában foglalnak helyet a földteke összes
hegységei, itt találhatók hatalmas felszáIló légoszlopok, amelyek,
ben a nagy felhótömegek, az esők és zivatarok keletkeznek,

A felső réteget sztratosaférának hlvják. A sztratoszférában

Két óvvel később, 1929 május 26-án Neuenhofen német pi-
lóta repülőgéppel 12.700 méterre emelkedett és ismét behatolt a
sztratoszférá birodalmába. Piccard tanár felszállásai csak 193l^
ben indultak meg a belga király és a belga állami turlomáryíej-
leszró alapítváni bökezú támogatásával, piccardnak nem az az
érdeme, h'ogy a'sztratoszférát telfedezte, vagy elsőnek tanulmá-
nyozta."Hailm ő volt az, aki a sztratoszféiá meghódítására rtj
eizközt teremtett: a légmentesen zárt rrtaskabinÍr sztratoszfóra-
1éggömbőt.

az emberen kívül más ólólény még sohasem járt. A sztfatoszférá-
ban maidnem soha sincs nagyobbarányú felszálló lésáramlás,ban majdnem soha sincs nagyobbarányú felszálló légáramlás,
nincsenek felhők, hajnaltól alkonyatig gyönyörúen süt a nap.lenek felhők, hajnaltól alkonyatig gyönyör{len süt a nap.

Bár a meteorológusok a sztratoszférát már a mult század vé-
felferlezték, a közönsés széles rétepei csak az utolsó évekén felfedezték, a közönség széles rétegei csak az utolsó évek

llyamán szereztek róla tudomást. Mert csupán August Piccard
IIen íelIeoeztcK, a Kozonse
folyamán szcreztek róla tulolyamán §zcreztek rola tudomast. Mert csupán Au8ust rrccard
kalandos sztrattlszféraiátogatásai óta vált szélesebb körök előtt
is nyilvánvalóvá, hogy a sztratoszférár,ak az ernberiség jövő éle_
tében még nagy és fontos szerepe lesz,

Az clső ember a sztratorzférában
Évszázadok megszámlálhatatlan sora pergett le anélkül, hogy

a sztratosztérába egyetlen élőlény bejuthatott volna. A heves
zivatarok hatalmas felszálló felhőtornyai néha felragadnak ki-
sebb állatokat, Iepkéket, madarakat a Íégkö, nagy ma"gasságaiba,
6-7, esetleg 6 kilométer magasra is. De ott mát oly hideg van,
hogy az állatok elpusztulnak. Egyébként a zivatarok felszálló
légoszlopai sem hatolnak l0 km fölé, és így nem jutnak be a
sztratoszíérába. A sztratoszféra megközellthetetlen birodalom volt
mindaddig, amlg a bölcs ember módot nem talált a magasságok
legyózésére.

Az első ember, aki a sztratoszférát meglátogatta, nem Pic-
card volt. Ez a dicsőség Grey amerikai léghajóst illeti, aki 1927
márciusban egyazerű nyitott kosar(r légg,ömbbel 12,800 méter ma_
gasságra emelkedett, ugyanazon év őszén pedig 18.000 méter ma-
gasságot ért el. Grey kezdetleges léggömbbel vállalkozott ezekre
a vakmcrő légiutakra. Nem csoda, ho5y felszállásai balesettel
végzódtek. Már elsó felszállása alkalmával ejtőernyőve1 keIlett
l2.800 méter magasságból kiugornia. Második felszállása közben
a nagy hideg és a levegőhiány következtében hirtelen rosszul lett
és meghalt, A 13.000 méteres csricsmagasságba valószínüleg már
csa},,.élettelen teteme jutott fel. Felhó ,,kapu"
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Á lztraioczféra vértanui
Mint minden nagy hódítás, a sztratoszféra meghódítása is

hősöket és vértanukat k{vánt. Említettük már Grey. az első em-
ber, aki a sztratoszíérában járt, ott lelte halálát. Á két Piccard
testvór merésa vállalkozásait csodálatos szerenc§c kísérte, Élet-
veszélyes hclyzetben többször voltak, de mindig megmenekültek.
,Piccard és Cosyns együttes felszállása Obergurgl mellett a T'iroli
Alpok egyik jógárján végződött; csodával határos módon semmi
bajuk sem történt. Nagyon szomorú volt az 1933_1934 telén vég-
zett második orosz sztlato§zféra felszállás vége. Fedessejenko,
Wassenko és Ussiskin meteorológusok az orosz légoltami egye§ú-
iet nevét viselő Ossoaviachim nevezetű sztratoszféra-léggömbjük-
kel kereken 20 km magasra emelkedtek, oly maga§fa, ahol ember
elóbb még sohasent járt. Ugylátszik, hogy a nraga§ rétegek nagy
ozontartalmú levegője megtámadta a ballon gumianyagát, mert
a ballon leszállás kózben felhasadt és a gondola tartógallérjának
kötelei sorban leváltak róla, Ennek következtében a gondola ke-
ringő mozgásba kezdett. A három hős sztratoszférarepülő ejtő-
ernyóvel még kiugorhatott volna, de a gyors keringő mozgás
f<llytán elszédültek, majd eszméletüket vesztették, Végül a gon-
dola egészen leszakadt és óriási sebességgel, bombához hasonló
módon a földre zuhant. A három orosz kutató életével fizetett
bátor vállalko zásáért.

Mi vár a repülókre a sztratoszférában?

A sztratoszféra éghajlata annyira különbözik a miénktól,
hogy azokat az áIlapotokat mé6 elképzelrri is nehéz, amelyek
közé a merész sztratoszfórarepülők felszállnak.

Ha magas hegyekre mászunk fel, tapasztaljuk, hogy felfelé
folyton hidegebb lesz. A Kárpátokban és az Alpokban 1600 mé-
ter magasságban minden nyáron havazik, 2400 méter körül pe-
dig az örök hó és jég birodalma kezdődik, Ha repülőgéppel fel-
szállunk a troposzféra magasabb rétegeibe, ott cgyre nagyobb
hideget találunk. Tiz kilométer körüli magasságban nyáron mi-
nusz 40 fok, télen minusz 50 fok szokott lenni.

De a felíelé való fokozatos lehüiés csak a troposzférában
van megl A sztratoszféra egyik sajátságos vonása, hogy a függó-
leges hőcsökkenés ott megszünik. A sztratoszféra alsó részében,
15 km, körűli magasságban olykor -60, sőt -70 fok hideget is
mérnek, De 20 km magasan, vagy 30 km magasan semmivel
sincs hidcgebbl I{a a troposzférában l0 kilométerrel magasabbra
megyiink, a hőmórséklet körülbelül 50 fokkal csökken. De a sztra-
toszférában akár 20 km-el is emelkedhetünk, mégscm fokozódik a
hideg.

Persze a repüIők számára már a sztratoszféra alján ural-
kodó hideg is elég keseryes. Piccard többek közt azért építctt
magának iégmente}cn elzárt utasfülkét, hogy a nagy hidegtól
meg legyen védve.

De még fontosabb oka is volt erre. A magas légrétegekben
a levegő már nagyon ritka, Közönséges lélegzetvétel alkalmával
fél liter levegőt szoktunk beszívni; ennek idelent 0,65 gr tömege
van. A sztratoszféra alsó részében a fél liter levegó már csak
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A Junkers sztratoszíéra-gép

0.15 gr tömeget tartalmaz, Mellkasunk ugyanakkora kitáguiásá-
val le3alább ötször kevesebb levegót kapunk a sztratoszférában,
mint amennyire szükségünk van! Ezért a magassági repülónek
gondoskodnia kell arról, hogy a trllságosan híg sztratoszféra.
levegő helyett rendes töménységü levegőben léle3ezzék. Piccard
ezt úgy oldotta mcg, hogy az utasgondola ajtaját, ablakát még
elinduláskor légmentesen clzárla és így odafent is földi sürűségü
levegöben élhetett tovább. A repülőgépen nehéz megvalósltani a
légmentesen elzárt utaskabint, azért a repülók fi,mpalackokban
sürltett oxigént visznek magukkal. Ot kilométer magasságtól gáz-
álarcot vcsznek fel és az oxigénpalackot ahhoz kapcsolják.

A repülőgép rnótora is megsinyli a sztratoszíéra tírlritka le-
vegöjét. A mótor bizonyos térfogatú levegöt szív be a henge-
rekbe, hogy a benzingőz (illetve nyersolajgőz) ott a levegővel
kellő arányban keveredjen és apró adagokban felrobbanjon. Dc
a hengerbe most minden beszívásnál ötször kevesebb levegö jut!
Ezen mcgint csak rigy tudtak segíteni, hogy a mótor mellé
komprcsszort (légsürítót) iktatnak, amely a ritka magaslati leve-
gőt kellóen összenyomja,

Még egy harrnadik nehé2§é8 is vár a sztratoszférarepülóre: a
sztratoszférában uralkodó folytonos szólvihar.

yiharok a rztratoozférában

Idelent az alacsony légrétegekben ritkaságszámba megy, hogy
a szél sebessége elérje a modern expresszvonatok sebességét, a
100-120 kilomótert óránként. A sztiatoszférában az ilven szél
csak gycnge fuvalonrnak számít, mert ott majdnem mináig sok-
kal erőscbb viharok tombolnak. A sztratoszféra a folytonos szél-
viharok hazája, A sztratoszférában nem az a fitkaság, ha szél-
vihar van, hanem az kivételcs állapot, amikor a szél rövid idóre
kissé lecsillapodik.

Hogyan lehet megmérni a szél sebességét a sztratoszférában?
Aránylag nagyon könnyen, Kis léggömböket kell csak felbocsá-
tani, ú3ynevezett pilotballonokat, amelyek sem utast, sem mü-
szert nem viszrrek magukkal. A repülótéri személyzet a léggömb
útját távc§óvel követi. A távcsó hájlásszögéból és az elteli-idó-
ból egyszeríl háromszögelési gzámítással megtudjuk, milyen szél
van a különbözó magasságr1 1égrétegckben. Ilyen szélméréseket
évtizedck óta minden nap és nasyon sok helven végeznek. A ma-
gyar Meteorológiai Intéiet külTÓldön is híiessé vilt gondos és
nagyszámú sztratoszférai szélmérégéról. A Budapest félett vé5-
zett rnérések is tanusítják, hogy a szél sebessége a sztratoszférá_
ban elég sokszor eléri a 200-250 kilométert-is óránkéntl

A sztratoszféra élónk széljárásáról fogalmat ad Cosyns
sztratoszíéra felszállása, amely Magyarország felett is átvezetctt.
Cosyns__a reggeli órákban sááUt -Íel Belglumban, alkonyatkor
mégis Horvátorszá6ban ért földet. Pedig, a 

-felszálláshoz 
aránylag

csendes légmozgású napot választottak ki.

A cztratorzférarcpülór jövöje

A eztratoszférában tehát nagy hideg, lcvegőhiány és félelmes
crósségü folytonos szélvihar várja a repülőkei. Mit-keresnek ott
mégis?

Nemcsak a rekordszenvedély üzi óket oda. A müszaki ta-
lálmányok előbb_utóbb legyőzik a sztratoszféra éghajlati nehéz-
ségeit és mihelyt ez megtörtént, sok elónnyel is keéseglet a sztra_
toszférában való repülés.

A mai troposzférikus repülóiáratok azámára a fclhók él kö.
dök rengeteg Bajt okoznak. A téli felhökból olykor vactag jég-
réteg rakó<tik a repülögépre, úgy, hogy a pilótának gyors kény-
szerleszállást kell vé5eznie. A nyári felhőkben a villámceapás ve.
szedelme lappan8.

Ez a sok nehézség a sztratoszférában mind hiányzik. A sztra.
toszíérában nincs felhő, tehát nincs köd, nincs esö, havazág, iér-
lerakódás. zivatar se. Ott mindig kristálytiszta a 1ive8ö, kitün],5Ön
lehet tájékozódni; a nap korábban kcl,'késöbben nyu5szik és za-
vartalan szabályszerüsóggcl ontja sugarait. Röviden: a sztra-
toszférában (ha a hidcget és a szelet-lrem §zámítjuk) eoha sin-
csen ,,rossz idó",

Még a szél is kedvezó a repülő számára abban az csetben,
ha a repülés irányában frlj. Akkor mé8 nagyon me3 is gyoroítja
a légi közlekedést. Ezenkívül arra is gzámítanak, hogy a magae
rétegek ritka légterében kisebb a levegö ellcnállála éi így a Té-
pek jóval gyorsabban közlekedhetnclc.

Végeredménybcn a sztratoszféra a repülők számára több jót
igér, mint rosszat. Zavarlalan tájékozódást, a troposzférikus idó-
járási vcszedelmek teljes kikapcsolását, na8y táyol§ágok gyorr
elérését. Ezért bizonyosra vehetjük, hogy a sztratoszféra néhány
évtizeden belül a világforgalom legfontosabb oíszágrltjávÁ válik.

. Hábodr a rzúratorzfétÁbao

A haditechnikusok nasvon sokat várnak a sztratoszféra mec-
hódításától, Farman francjá repüló3épgyároo rlj repülógépalakÖt
dolgozott ki, amely 19 és fél km magasra tud emelkedni, A sztra-
toszíérarepülógóp háborúban olyan teljesítményeket vihet vé5be,
amelyre az eddigi hadirepülógópek nem képcsek.

A troposzférában repülő ellenséges gépeket a légelhárltó
tüzérség ma már könnyen ártalmatlanná tudja tenni, Bámulatos
fínomsággal tudnak célozni, a gépeket gyoisan megkeresik ér
pontosan eltalálják.

De a sztratoszíétában járó ellenséges gépet még meglátni ir
ali5 lehet, nemhogy célbavenni és eredményesen eltalálni, Az
cllenségek gépek közeledését eddig a mótorzaj árulta el lcgha-
marabb. Ámdé a sztratoszféra belsejében haladó gép zaját a föl_
dön már egyáltalában nem lehet hallani. Még hangerősítók,
mikrofónok is alig segítenek, mert a nagy magasságba kertilt gép
lapos siklásba mehet át, elállítja a mótorjait ér igen nagy távol-
ságot egészen zajtalanul futhat be, A meg nem látható és meg
nem hallható sztratoszféragép zavartalanul bejárhatja az ellcn.
séges orszá6ot, fényképezhet, mindent mggfigyelhet, kisebb bom_
bákat is le<lobhat. Na5y bombamennyiséget ma a sztratoszférába
még nern lehet felvinni, rnert a magasláti 5épek egyelóre csak
kevés súlyt tudnak magukkal ernelni. De a zsebben hordható
nagyságú. fél kg súlyú kis gyujtóbornbák borzalmas bajt okoz.
hatnak, ha teljeserr váratlanul, a földről észre sem vehető repüló-
gépekról egy iragyváros feleti, vagy e8}, erdóség felett kidbbál-
ják óket,

É,ppen ezért a sztratoszférarepülés fcjlődése is arra int
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hogy a lésoltalom fontor ügyét nem szabad clhenya_ Ar érzrkl fény blrodrlne

Ritka 3ázokban lcjátrzódó villamor kisülések érdekec féay-
tüneményekkel járnak. A reklámvilágítások élénkpiros éc hal-
ványkék bctüi mind villamos kicülési csövekból vannak össze-
rrkia. Ezekben a crövekben a villamos kisülés ritkított gázokon
át történik. A piror fényrcklámok íitkított ncongázban, a kék_
színüek rendozeiint higanygózbcn lejátezódó kieüléseket használ-
nak fel.

Ami a fényrcklámokban kicsiben történik, az iátszódik le az;
ionoszférában óriási arányokban. A Napról apró- villamos tes-
tecskék (rlgyaevezctt elektiónok, protónof;,) rohánnak a Föld fclé
és belezuhinnak a légkör lc5magalabb tétegeibe. Bczuhanáruk
rzép villamor fényjelcnségre vezet. Ezt a féayjelcnséget rcnd-
czciint csak a sarkvidéken lehet látni, mert 4 villamosan töltött,
oarányok a föld márneses sarkai fclé törekszenek. kivétclesenl
iróg Íonorzféra-kisülé-sck azonban a mérsékelt égövek alatt ie
láthatók. Az éazaki földfélsömbön mint ,,északi-fény", a déli,
félgöínbön mint ,,déli fény'' jelennck meg, Ebbcn a'tünemény-
ben volt ez évben január 25-én ette részünk,

Milyen ínagas ad ionoszféra? Az északi fény magasságát meg
lchet mérni, Nem kell ehhcz e3yéb, mint az északi fényt két
különbözó oldelról lefényképezni. Akkor háromszögelési számí_
tásoal a fény magaaságát kiszámíthatjuk. Eszak-Norvégiában,,
ahol az érzaki féay rzinté mindcnnapor tünemény, sok ilyen fény-
ltépozért végeztek, A fényképek kiértékeléséból tudjuk, hogy az.
éoiaki fény algó széle 90 km magasságban van a föld színe fclettl
Fclsó határa le3többször 200-300 km körül fekszik, de rnár
600 km magasaágot ir mértek.

Eszerint-az idnoszféra a földi légkör legmagagabb ég lcgtága-
cabb tartománya. A miénktól különbözó, csodálatos világ, amelybc
az cmbcr talÁn sohascm fog behatolni

Ml vra rrtrrlorrf3rla túl?

A ratratorzféraballonok utasai kcrcken 22 km malergárir
kedtek. Az utarnélküli müszerhordó léerömbök sojss [dcrnclkedtek. Az utarnélküli müszerhordó lérrömbök so:rs [d

magaira lzállnak fel. Ezeket a mügzercket eít-ócrnyó hozza viasza
a földrc, Lerzálláruk után a rztratorzféra hBmérsékletc, páratar-pára
talme, l(
mérérból
talme, lé§nyomása pontolan lcolvasható róluk. sok czér ilven
mérélból 1udjuk, ho}y a rztratoszféra belrcjében a h6méreéÉlet
mindea magásrágban 

-e5yforma.

Hogy 85 t<m felctt mí van a lé3körben, azt lérsömbökkcl més
nem rikerült melvir§íálni. De eréozcn tÁiékozatlánok azért ncm
vagyunlt, Kétségíelen-bizonyítéka-ink vanriak arrt, hogy a sztrn-
toozféra felett a légkörnek még cay harmadik, e3érzéir más sa-
játlágú rétege ir van. Errc B fétegre az jcllemzó, hogy levcaójc
tlgyncvcrctt iónogult állapotrl, yanyis efól villamor töltétt mu-
tat. Ebben az rlgynevczeti iónolzféiában, a lé5kör lcafclr6 réte.
gében, nagyon érdekee villamog jclenségek játizódnak- lc. A vil-
lamoc töltésú réteg vierzaveti a rövidhullámú rádióaugarakat,

A lérkör macag villamos lételei a rádiósularak szÁmáre úry
rnüködnc[, mint á fény ezámára á tükör. Az iónoszférába ieljÍ-
tott rádióhullámok visslafordulnak és újra lejönnek a íöldrc,
rmi a rádióvétel cróssérét sokszor Daíyon'fokoz;a. Az iónoszférá
legré8cbben irmert hullámtükröz6 réíésc az rlgyncvezett Heavi-
side.féle rétccl ennek kösáönik a rádiógok. hoó eeészen qvenlc
rövidhullámú-ndóállomásokat is a földtckc -ínaiir otdi'taröl,
Augztráliából, Dél-Amcdkából meg tudnak hallani.

Az iónoszféra crós villamoo állapota horza létrc a légkör
cgylk legtitokzatosabb jelenségét: az 3sraki fényt.

4*3ft*
!7 g*^,a6a*n

Esy kts kózüsyeg§ég8el az 6rg mln-
den tagjónak arcvonósatt me6örökít-
hetjük az ,,utókor" §zómára.

Áz órsl napló első lapjalnak vasy* bekeretezve - az órsl §&roknek
mtndlg órdekee díeze lesz az drnyék-
ratzola.tolt moportJa.

Áa órnitOp (sillrouette) készítésé-
nelt az o módja, hogy az tlletó le-
óbtúzolendónak íeketp pepírbóL olló.
vel klnyírJuk orcvonásatt (c§ak ú8y
kepásból, termé§zgü utón), íejloit ób-
názolókészségoü és en8edolmes kezet
kíván.

Van azonban e5y má§ik módszer lg
melyet némí próbál8atáB uün min,
den ü8yesebb kezü flú megtanulhat.
nú a módszert alkalmozta Iía-

zünezg Ferenc ls, családtagJal, roko,

KÉSZITSÜNK
ÁnnyÉImarzoIJAToT

§ÜNK TAG AIRÓt!

nai, barátai orcónak me8örökító§óro.
(L. Árnuéhrajzolatolt c. könyvecskéjét
a Könyvbarátok Szöy€tsé8s §orozatá-
ban,)

l,, ,. |l4 ahhoz értö ernbeT a íalüll
leaeszi ámuélcodat,.." írja egyik love-
lében s ezzel elárulla, hogy milyen
módszert hasznÁlL

Kövessük tehát ml tg példáJát. Az
őrs legio|bb reJzolóJa re8adjon ceru,
z&i g az őrB ta.8jatt egymás után a.

falra kifeszított papír elé, állítva
(majd azt irüam, hogy f&lhoz állitva),

olfu*^?
.-r.ra:a/},

{.*.., vtv!

,l l,,t?<^rL-:fug4óc+
_w/ry.'áln'*

8ontlosan rajzolja körül ez illető arc-
élónek papirra vetett árnyékót"

Ezt a természeteg nasyságú rajzot
(feltéve, hogy az illetó'Örsi tag iejenem tgrmészetesellenes nagyságÚ)
pantográífal le kell kicsinyítenl, a
kívánt ne8y§á8r8,.

A kész taizat, rigy ahosy van. be-
másolhatjuk az őrsi,.&rckópcsarnok"_
ba vagy, ha jobban tetszik, e pento-
gnáífal íekete papirosra reizoljtr§ ol-
lóval kinyirjuk, íelragasztjuk s úgy
adjuk át a halhotatlanságnak. (Valry
a papírkosórnak, lra nem sikerült, de
iIyenkor mégegyezer me8csináljuk.)

Meg kell jegyeznünk, hogy alulírt
nem azonos a képen látható pataki-
cliákkal, lóvón a fentábrázolt únoká-
Jának unoká,ja.

Kazi.nczy Miklós ,l. BKIE.

6r'uo, ffi*tr
,í4Ú^.*, /il4 Ót'*'l
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Cine gc Iclhötött htlppcl jön be a
színPudra

Nagyon kérem, ne nevessék ki szen-
vedő embertársukat, gondoljanak né-
nik, bácsik, gyermektestvéreim arra,
amikor szintén volt hasonló fá.idalmak-
ban rószük, vagy ha nem volt, eljöhet
még az az i,Jő és nrilyen rosszul esne
akkor, ha Cirrege LászIő is kinevetné
szomor(t fájdalmukat, nem igaa?

Kutyadolog ám a fogfájás!
Tegnap kezdődött hajnalban, amikor

éppen azt álmorltam, hogy mint a
Inagyar futbalIválogatott kapusa egy
éles sarokrúgást akartam kivédeni, mi_
közberr a labda a kapufáról a képem-
nek és az alatta rejLőző fogazatomnak
pattant,

.|ó sziileim állítása szerint ordítottanr
is, de ez saármazhatott onnan, hogy
fájdalmamban falfelől akartam ki-
ugrani az ágyből.

A család igen sajnáIt, bár én még
jobban sajnáltam magamat, ami abban
rryilvánult meg, hogy óvatosan kinyi-
latkoztam szüleim előtt a délelőtti i§ko-
lába nem menés lehetőségét, úgymond
ma könny{l tárgyak vannak, tehát senr-
mit sem mrrlasztok. perdze azt bölcsen
elhallgattam, hogy 8-9-ig algebra van
és feladatom nincs meg, mert előtte
való délután Muki átjött hr.,zzám egy
csomó rádióalkatréssaeí és aznal a teú-
vel: készltsünk leadóá1lomást, mellycl
megzavarjuk a c§ehek műsorát és ezzeI
szolgáIjuk a magyar hazát.

A papa zordonsággal kevert részvét..
tel rámmordult, hogy hát mutasd azt a
fogad, hadd lássam; azzal kifeszítette
ajkairnat. A jelenet áhitatos és ünne-
pélyes volt, mégis majdnem egy röhej
büffent ki bclőlem, mert eszembe ju-
tott, hogy a lókupec is így csinál, ha a
paripák évei után érdeklődik.

._ Hát ae bizony ro§sz * jelenté ki
csaiádfám apai ága komolyan, * el-
mész a fogorvoshoz és kihuzatod. Nem
bánorn ha nem mész ma iskolába, nenr
akarom, h<lgy a fogad miatt beszekun-
dázz, * fejezé be a csevegést és nreg-
simogatva részvéttel arcom, hivatalba
távozott. Bár a s2ekundázás fogfájás
nélkül is megtörténik, mégis meghaj-
tottatn elistrlerésem lobogóját papám
bölcs belátása előtt.

A déleiőtt sajnálkozással telt el
anyai részrői. Egész délelőtt ,,szegény
fiacskám" voltam neki, amit jóleső ér-
zéssel, de íájdalmas ábrázattal köny-
veltem eI, köeben eszembe jutott Floki,
amelynek egy§zer megütötték a lábát
és ha nem simogatták, rögtön sántított,
persze sohasein alra a lábára, melyiket
megütötték. Igen vidám délelőttöm lett
volna, ha a fogam nem vacakol. Igy is
stlkszor eszembe jutott az osztáIy, amint
lapul, mikor zörijg a tanári notesz.
§zinte látom Pulykatojást, amint mere-

Mintha most kevésbé fájna, válaszol-
tam, rnert eszembe jutott a foghúzás és
közben mosolyogni próbiiltam. mely
ltzonban elég rosszul sikerülhetett, hátha
e]kerülhetem a foghúzást. - Azt a fo-
gat ki kell huzatni, határozott papa. -Délrrtán úgyis arra lesz dolgom, majd
lnagammal viszlek. * El tudok én ma-
gam is menni, ne fáradjon papa -lolytattam a párbeszédet, mert arrá
gorrd<lltanr, hogy elintézzűk azt házi|ag
kilincs segítségével, a Mukival. - Usy
lesz, ahogy mondtam - zárta be a
vitát a papa, * vedd a kabátod és
máris megyünk. lleméIem, nem félsz?
Esy Cinege nem szokott soha fé]rli,
szólt zordclnan. Én a család tóbbi tag-
jaira néztem, Mindenki sajnált. A ma-
mám szemében könny is ült.

Esy Cinege nem' szokott sohasem
félni! - ismételtem magamtlirn és olyan
bátran indultam el, mirrt kont, a ke-
mény vitéz, amint vágtat íakó lován,
megnézni úgymond, mennyit ér a valesi
tartomány.

A többire már csak honrályosan em-
lékszem. A fogorvosi címtábla, a váró-
szoba, felkötött arc{r szenvedő ember-
társainr, a félelmetes fogorvosi §zék, a
fogcsipesa megvillanása és koccanása
beteg zápfogamon, azután egy hatalmas
ordítás és rúgás, ami állítólag tőlem
eredi, mirrd olyan, mint egy rossa álomn
melyben az embert tüzet okádó ször*
nyetegek rángatják.

Perlig rnondhatom, nem fájt,
A rrlgást én alig hiszem, bár a dok*

tor bácsi sokáig fogdosta a gyomrát és
valami olyasmiJ emlegetett, hogy a
kutyafáját, meglátszik, hogy futballista
vagy.

Az üvöltésem állítólag olyan borzal-
mas volt, hogy következtében a váró-
terem rögtön kiürült.

A papám csak annyit jegyzett meg
az eset után, hogy ,,gyáva kukac", amit
én azzal próbáltam ellensrilyozni, hogy
vidáman és határozott léptekkel jöttem
ki vele a rendelőből,

Sikerült az eltávolított zápfogamat
Bocsányinak egy abesszíniai bélyegért
elközvetíteni, amit viszont Bckstein
vásárolt meg egytizenötért, meg két
marék tökmagért, Tamás Laios

|t

,,ti "lJ
1l

+dla>

,:l''l':i

ven figyeli az orrahegyén legelésző la-
pos szepliit, gondolkodva, hogy ezzel
derűt ébreszt Kerékgyártó tanár úr szi-
gorr1 lelkében, minek következtében a
felelés elmarad, ahogy azonban köze-
ledett a délután, úgy emelkedett a féle-
lem is bensőmben. Délben a papám
újra megsimogatott és részvéttel kérdé:

- Hogy yan a fogad, fiacskám? *
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1939. ianuár l&én éjfétkor 12 órakor dől el, ki nyerheti meg az 1000 P-t.

Már csak néhány hét és hurokra kerül a

A Magyar Cserkész többfordulós, ezerpengős rejtvényversenyének §. fordulója

Most már tudjuk pontosan, hbgy hány titokzatos
,rvörös kör" tag jelentette ,,ké§z"-en létét (I. forduló),
figyelőink ponto§ helyzetjelentését Is sikerült az elré.
vel érkező pályázatok atapján megfejteni (ll. fordutó),
sőt ml több, Luca napján éifélkor válogatott különít
ményünk élete kockáztatásával a helyesen összefű.
zöttiánckarikát is eliuttatia az Ördöglyúk barlanghoz.
(lV. forduló).

Ellenben van egy fáldalmas pontja ls a ,,Yörös Kör"
ármánykodásainak, ez pedig lll. forduló : az egy rti előfizető.
nek szerzése.
. Amikor ráteklntettünk arra az óriási levéltengerre,
amely az l. és ll. forduló metfejtésére érkezett, a ,,Vörös
Kör" harmlncezres példányrendelésén csak mosolyogtunk,
mert azt hittük, hogy csupa keménykötésű, szemfüles legény
áll együtt a ,,Vörös Kör" ellen. Bízva-bíztunk abban, hogy
a?ra az igazán mlnimális telJesítményre, hogy csak egy (és

^z 
l000 P elnyeréséhez nem is kell több) előfizetőt kell

szerezni minden pályázónak, minden egyes számunk
képes.

Csalódtunk, flúk ! Nagy a soraitokban a TeJfel Jancsik,
meg az AludtteJ Mlskák száma.

Ezért erélyes lépésre szántuk el magunkat. Aki téve.
dett a ,,kész"-ek összeszámlálásában (l. forduló), aki hely-
telenül oldotta meg figyelőink helyzetjelentését (ll. forduló),
vagy aki a kelleténél több láncszemmel fűzte össze Jack-
láncát (lV. forduló), az elv|leg még megnyerhetl az l000
pengőt, de aki azt a kis fáradságot sem veszl, hogy egy úJ

elófizetőt szerezzen a Magyar Cserkésznek, annak lutalma
semmi körülmények között sem lehet l0 ropogós százas
vagy e8y finnországl kirándulás.

Hogy meglássuk végre hányadán állunk, lezárJuk az
eddlgi feladatok s elsósorban az előflzetésszerzés feladatának
megoldási ideJét.

l939 Január l5-én éJfélig lehet még jóvátennl az eddlgi
hibákat és mulasztásokat és pótolni az eddigi hlányokat.
(l5. postakelet bélyegzóvel ellátott lapok, ha később érkez-
nek ls hozzánk, még érvényesek !)

l939 Január l5-én éjfélkor seregszemlét tartunk.
A Limonádé Ferkóktól, TeJfeI Jancslktól és AludtteJ

Mlskáktól szépen elbúcsúzunk s a klpróbált, keménykötésű
rlegényekkel meglndulunk a végsó küzdelemre, mert már
csak néhány hét s a Jutalmak gazdát találnak.

A Limonádé Ferkók, Tejfel |ancsik, meg Aludttej
Miskák figyelmébe

Közeleg a szent karácsqny, közeleg az úJ esztendő. ltt
vannak a legpompásabb alkalmak arra, hogy egy úJ előfizetőt
szerezz| ha eddig a magad lábán, a saJát ügyességed alapján
nem tudtál, kérd meg Apukád meg Anyukád, hogy a Jézuska

ety úJ M. Cs. elófizetést hozzon Neked, vagy pedlg a ház-
mesterék szegény kis Jóská[ának vagy egy szegény felvldéki
cserkésztestvé rne k.

És. hogy konviktusban laksz és hogy van ugyan lábad,
de nem Járhatsz szabadon raJta I Közeleg a karácsonyi
és úJévl vakácló és hamarosan felpattanhatsz szilal parl-
pád ra.

Még semmi sem késő ! !

Gondolj arra, hogy mi|yen Jutalmak várnak Reád.

Az elófizetés beküldést módJát lásd 5. számunkbqn.'

A láncverseny résztvevóltól l! termérzetszer0lo3 mellékelnl
kérjük (borítékban l) a csekk-elismervónyeket, amelyck csak novcm.
bcr lS.c után foladottak lehetnek. Mindegylk ellsmcrvény t.t6iéfé
kérlük ráírni az lllető elóíizető nevét, tehág azét, aklnrk részére

megszereztük az előflzetést és annak lakálát. (A crckkct termó.
sz€telen az rl| olóflzct6 nevJrc kcll klállítanl t)

A csekkszámla: ,,3 1.428 számrl Magyar Crcrkész, Budapest, V.,

Nagy Sándor-u. 6." A Cserkészházban lévó kladóhlvataltól ls kérhgt
bárki csekklapot. De blanco-csckklapon ls fel lehet adnl a 2.80-at, a

Magyar Cserkész óvl elóflzetési árát, csak fel kell tüntctnl ra|ta a

íent jelzett számot és azt, hoty ,,Magyar Cserkész, Budaprst". llycn
csckklapot 3 fillérért traíikban beszerezhetsz.

Szelvényt most ls közlünk l Használ|átok fel., vagy aJán-
dékozzátok el, vagy tegyétek félre.

Közeleg az őraI Még néhány hét és az l000 peng6, meg
a többné| szebb és szebb Jutalmak gazdát találnak.

'atl: Bzer pefr1ő,
azaztízropogós száza§. Egy Jól

felszerelt dlákműhely alaptókéle, tízlámpás rádló, fllmfel-
vevő, fllmleadó, mótorkerékpár, mótoacsónak, rífelszerelés,
sátor, továbbtanulás lehetősége, l évl külföldön való tar-
tózkodás s ki tudná felsorolnl mindazokat a lehetősége-
ket, melyeket e2 az első díJ re|t magában.

ll. díJ : A csodálatos fehér éJszakák a zúgó vízesések
hazáJában, a7 ezer tó országában, Flnnország meglátogatása
az l940-es olImpla alkalmából.

lll. díJ: Ugyancsak az l940-es flnn vllágollmpla meg.
látogatása.

No és a többl Jutalmak !

lngyenes részvételek külföldl társasutazásokon.
lngyenes repülőutazások.
Ezenfelü.l felszerelési clkkek, sporteszközök, aJándék-

tárgyak s ezer kötet könyv,
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ű ma,(a,C eÁPtn, IRTA: plcus
Á szél elállt s az erdőrc szép, langyos. őszi éiszaka bo-

rult, Csend volt, csak néha pattánt a"siátaz ág, Íagy hullt
le egy-egy clfáradt levél.

A vadőr megállt az ösvényen. A patak kiszáradt holt-
medré}cn kegyetlenül zörgött valami. Nagyobb állat lehe-
tett, §zarva§ nem megy a tüskés sűr{1 bozótba. Ceak vad-
diszgó lcsz. Bizonyosani A favágók is említették, hogy disz-
nót láttak a napokban. A gazdtlától tíz élest is'kap6it arra
az esettre, ha nctalán találkozik vele. Levette a fuskát és
megtöltötte csendesen. Vagy harminc lépésre megk^özelítette,
Ákkor .megszü.nt _a zörgés. _Aha, észreveit - goidolta. Na-
gyon sötét volt. Csak á feltete tömeget látta, ;mikor rálőtt.
Gyorsan rljratöltött, ha netalán szülisés lenne rá,

A dörrenés lassan távolodott a pátakvOlgyben, azután
rljra csend lett, Nem mozdult a bokor. Kisütött"'a hoid, Oda-
ment nagy óvatosan a zsákmányhoz. A bokor alatt ott fe-
küdt kimrllva bori Retkes Miháiyék nagy tarka disznaja, a
Rózsi.

Mit esináltam? - nyögte ki keservcs ábrázattal,
Csizmájával megpöckölte kicsiÍ: Rózsi te! Nem mozautt, Ói
megdtiglöttél, hallod - suttogta szomorúan. Most mi lesz? -tünődött. Baj semmicsetre sein. Attól nem félt. A Rózsi köz-
ismert csavargós,malac volt a faluban. Nem cgyszer hoz-
ták vissza a határból, Meg aeután abban a söiétbcn ki a
fene láthatta, hogy a Rózsi az? Hibáztatni nem fogiák, azt
tudta, Hanem a szégyen, a szégyen... Ncm a falu",-hanem
az sgész megye röhögne, ha megtudnák, hogy Takács János,
a_Schwatz u{aqag híres vadörje vaddisznó*Éelyett a fr,etkes
Mihályék szelíd malacát lőtte 

-le, 
Nem is töprénrett sokáir,

hanem nyakába szedte kabóca lábiit és mef sefr altt a fi-
luig, Vigyázva, hogy észre ne vegyék, felkÖltötte a Sándor
sógort és amilyen értclmesen csa-k lehetett, előadta a §zo-
morrl valót, Amaz nagy igyekezettel hallgatta és teljes mér-
tékben átérezte a helviet*komolvságát. "

Jól bekenték kociikenóccsel'a úlicskát, hogy ne zöröc-
jön és halálos csendben hazafuvarozták Takác#khoz RózJit
az erdőről. A vadőr háza valamivcl távolabb csctt a falu-
tól, meg a fák is takarták, így hát semmiféle nehézsérbe
nem ütközött a pörkölés. Utáná a két koma bezárkózoti a
kamrába és nekilátott a további munkánalt. Többek között
a ]övés helyét gond_osan kivágták, hogy még a legcsavaro-
sabb eszü abaúji állatorvos sám tudti volni megá"llapltani,
hogy mi szakítótta me§ a Rózsi élete fonalát,

Míg a két ember-a kamrában dolgozott, az asszony a
pörkölés jeleit tüntette el. A szél is seiített, mcrt elfrlita a
füstöt, a szalmát és erős fenyőillatot hoiott Telkibánva fclőt.
Jóska gycrck ezalatt mcgenielt a Retkes Mihályélr Íélszeré-
ből egy üres zsíros-bödönt.

Mindez nagyon óvatosan, ügyesen történt, A falrl nem
vett észre semmit. Aludt.

{t

Másnap gyönyörü vaeárnapra ébredtck az embcrek. Kék
vo):t az ég, zöldek a hegyek, a nap sütött, A templom előtt

ünncplőruhás férfiak, asszonyok misére vártak. Takács Já-
nos is vasárnapi öltözékbe vágta magát a komával e5yÜtt
és nagypipálva megindult a tÖmplom'felé. Mellettc ffrítölt
a sógor is, Retkes Mihályék rltba estck, Odanézteh. Nary
csődülct volt az udvaron, bementelt ők is. Illcndően köszön-
tek, majd megérdcklődtélc, hogy mi történt.

Retkes Mihály a sok beszédtől már egészen rckedt volt,
mert minden újoánan érkezettnck külön"meséltc el, Rózsi
nevezetü tarka dieznajának különös esctét, aki is eltünt az
éjjel és reggel a teknőben találták me§ a félszer alatt: le-
szlrr,v4,. megpö_rkölvc,_ szabályosan feldárabolva, sőt még a
zsírja is beleolvasztódott a bödönbe.

A két krna földbegyökerezett lábbal hallgatta az el6-
adást és éppen olyan biita pofát vágott, mini a többiek.
Mindenki hürrlmögött és csóválta a fejét, de el kcllett hinni
a tényállást, hiszen ott volt előttük a teknőben minden.

" Nugy farkcsóválások közepette odasompolygott a kutya is.
Fcne az ódaladbal - rivállt rá a gazáa,'- Te is szépen
őrződ a házat. Vakkantás nélkül tűÜd, hogy a Rózsi ziír-
ját kiolvasszák az éjszaka!

A falu sánta figarója szerint az a legcsodálatosabb,
hogy nem visított. I1at éz tényleg csodálatoi volt. - Kcli
seólni a csendőröknek - ajánlotta a bíró, mint hivatalos
közeg. Retkes Mihály megvakarta a fejét: - Nem §zeretem
én azt - mondotta mes azután minek szóliak? Az
igazat megvallva, ép a napok6an akartam levárni én is.
Lopás nem történt. Nagybn megnéztem, nem- hiányzik
semmi. Ez a feneséA . . - eat nem értem. Méc a bele is mct-
van hiánytalanul, Tudom én, mennyinek [ellett kiiönni"a
Rózsiból.,.! Csodálatos, Csak tudnám ki volt éj miért
tette?

Tréfa bizonyosan vélték egyesek. Mások, dc
kűlönösen az asszonyok súrűn vetették mágukra a kereszte-
ket, ho6y ne bántsa őket a Gonosz. Majd 1assan megindul-
tak a templom felé, mivel hogy harmadizor kongatoti'Ábris,
a harangozó.

- Més az is szerencse - mondta a gazda, - hogy a
kolbász meÉ a hurka nem csinálódott *.r] Hátha nern"iett
volna olyai jóízű, mint ahogy én szireteml

Takács János okleveles vadői erre kivctte száiából a
pipát és már majdnem odaszólt, hogy: - Hászen 

-ha 
lett

volna rá időnk! Tudom, megnyalta volna utána azgkat a
nagy bütykös ujjait, dc a koma még idejében oldalbabökte.
Igy csak azt mondta csendesen: - Módfelett titokeatog eset
ea * és. visszadugta pipáját a foga közé.

Retkes Mihály már teljesen berekedt, nem is tudott
felelni, csak a fejével intett;- - Az. Módfelctt titokzatos.
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mila Bí!rt íráde §e!+tqáÁai
Ked.lses |i útesttéreim., m,ondlt ato,rn,

1ól csctt érzö szttlclnnelt, amíkor a
Maggar Cterkész félöles szörkesztyüJe
eljttttatta hozzdm, a leueleteltct, Hdt
bizona, nagl! ölönl lótní, antiltot adlrL:
az i.|jtlstlgban érzéh a komolg, ltLilo-
tttatlgot ntunk.atlalom irfud, Miltt a
nagy ltüLtő, Gijtlr,ös ,rtonrlta: alt,i ttt,d,t-
nah belén.yes, TLaOa kdnyu lt.ender,
Ah, ml szép tnondd.s ez, bd.t, az értel-
mót is belesugallltatndnt sanda agyu-
tok ui.rdnyos tehensényei.be!

A ,nl,ult tLlkalomnt,al a.z óridsi gllü-
lésröl, szóttoltoltam. Most folytato,m, a
tu,d,om,dnyt, de e.Iőbb ntegIsmertetlck
benneteltet Eleltkel, a rajuezetőnkltel,
Tudtdtok, ltogy rn,i az a ,raj? Ol,,yan
tdrsad,alont, ntely ltarailta ú,LI és pa-
rutt t,d,glcsdl, nt,ik,özben, alt ltiabdlja,
hogy raita! Eredetált,g nern is rttj tlolt,
hanem ratta a neae, de antíttt u f a.ttd,-
ból íaJ lett, lul,t a rajtdból ru!, Csak
art tlt"d,nc|,m, h,og11 mi. az a ta, No de
a rujban sok embe,r t:an, a.ki.k azért
aanalt, h,o11y leglycn a ra juezetönelt ki.,uel ltiabdl,nia, Ez Elek polt Pesten
zl al, amil\l en c s u,k,l,ds o sne,D,íl tab orb an é s
azóta azt szerelné, ha ,mindenki hö-
köl,ne elötte, A multkor, arnl,kor az
atra artot gyttkoroltule, al,yan lté,pet
udgott, hogy az egész tdrsasd.11 arca
d,tot csbtdlt l,útledésböl, I(laz, hoglt a
Kisbu.nkó épprn al;ltor akatta lenyclni
a. lú|Iitléget, é§ ú1l1] ltídiillcdt u, szeme|
rllnt a, h,anllattesett ebilt ttlé.

Most perlíg clmeséle,ln nektelt a, Kim
történetét, Httt, tudiá,,tolt, az a Kim,
lr h ol,uas nemze|isétrlű Mlt. ItIé7 egé-
szen hls t'iú aolt, anúhal nlegrzíll.?-
tett. Sokdig sétdlt eaa llíndu Wmd-
tlal. Etröl lut csze,tn.be, hogl! amileor
a pestl Állatlrcttben uoltan, én is sé-
taltam eTu Lúmdual Én a k.erltésgtl
kt,uül lsoitam, ő a herítéscn belül,: Én
is bcszéluettetn ucle és az a ldnta is
mellúnúŰ-lt, Egyszer taldlltozott e01]

í ölti,nd"utal, ak,i ellwzc],te tanlta,n,i, I g en
muri,s dolrlok,at ta,n,l,tatt neki. Udatar-

tott eléie egy törött köcsögöt ,és azt
akurta, holJy a Rim annalt gondolta,
anti elöszö,r aolt. Ekl;or a Khrv is tt,

lölclhöz adgott egy ltöcsögöt és a [ö-lti.nd.u bttcsi §cn1, latta egészneh,
Altli.clr azuttin mdr csali egési dotgo-
ltut rruu.togatott neki.. Rd.rakott ,min-
dc,nfél,ét egy túlcd;ra és a K,imnah meg
kellett ttt.ondtni, ltogy trú níncs a td,l-
cú-n, Akhnr a Csubi is t,qlr,ott m.inden-
|élét uz a§f,ta,l,ra és tt.zt almrta. hogy
mi is taldtJult ki, Hdr uolt-az aszíci-
lon egy bicska nyélLel, ,rneg cgy izé
ízé n,élh"ül és m,ég soli mi-,ncl,en' Mílyen
I lLt, t: s tt. te r e mhnh3J t, g y ör s l, c ze lö, anti-
hor azt lrtan, httgy 1loll 7ujtu, ttt,Ín-
dcry zs,ebbeualó, uzt mondta, hngll
altk,or lesz belőlem jd cser,ltis:, atrti.
Itot, őbelöle,uici.nális.

IId,,t ituen tut,csa dol,ag a liimidtéli,
Ha ti ís hitaláItok. ttt,indettt, ttttti tl tdl-
cd,n aan, tl í.s meltettek, a l,á;rnáuul
sótdtni, rnert, m,in-t a, h,önmrlntlás
,mond.ja., a3 akas enged, rnlg el nem
tlh,i,lt,

Azuta,n azt mondta a Üsutlí,, hogy
rn.ondjunl; napi jótetteltet. A Mercd.l
azt ntonclta, lt otlll seultett u tttttcsled.-
ttali a tej|ölős ld.Drrsú ltíltlJalni, Én ezt
nem tartam iótettnal:, tttert lm. iga-
zdn iót akart utinu tetrrú, teliesen
ntegmenthetta aolna a m,acsleat a
munlta keserlseitöl és eu|ledill is lti-
nyalltatta aol,na a ldbast, A üsiri rlzt
ttt,ortdta. h,rlgy segltett elszaladni azoli-
na,k a bard,taín,ak, alúh bel,uqtdk tt

f utballt a Xrlpoltyti, bdcsiélt ttbl,ahd,n,
Alt, itt ,mc11 ltell d\,\ttpodnom és su-

lyos sza.t,akkal e,cseteltttlrn a Ielnöt-
úck csat:a1,os észjardsdt, fulert ígazdn
Iurcsa dolo11 [utttak htalú t;alalnít,
amí gurul. Ha ratta.m dllana a Tu,tlo-
mdttyos Akadém,ia, a,kltar guntlball-,
nuh ltl.,anúIt, Igaz ugyan, lla az ent-bcr
rá,lópett az eke t!,a.t.rltl,t,tt, nc nézr,en
hútra, m,ínt a böLcs matt.tÜJs mandJa,
és altltor m,iért lettn,e hall, am,i.kar
sllhh.al szebb lennt, gul,u.ljobbnalt
híní. De még szebb lenne igazod,ni a
.§ol§ lrcrrkéhez, ,mely hol fennforog,
hol Lenn és a futballnak, konaly és
aé1llegcs neue.t atbti, gutlLllwntobb.
hunbal, Altí llelent. t|rez, tartsa fel,
az eg,yilt ldbát, aki nem, drez uelem,
az tattsa fel nútú a ltcttőt és essan
hanyutl.

Attti,kor neliem kellett tlona iótettet
montlcnom - hot],ll szóm,al el, n,e uót-
ye,ftL, - ak,ltor a Cullu, b,üzltotnbút dt.t-
bott a ,padlóra és kí ltellett tnínelny,a-
illtllmak mernli, Itt sern értelt, eiluet
a h,özuéleménn|ltll, ,m.e|t ha, rnri,r a
Fetn,ökt, tandl ttr csnrdtln,ak h,tts ben-,nünk,el, ,m,i.ét,t nenl ,rnandhatnd"m
mindngd,iunh htll,yett a,zt, lLo|a TLilLd-
csordclnk,

Mikor kinn ,uoltunk, aí udutlTon, a
Csubi azt monilta, ltol1y jtitsslunk
hotdönt.ést, Rürbe hellctt dllnunk,
ígaz, hogy a lttir néhol nagyon ki-
dom,borodatt, néhol ,me7 na11lon ba-
l:ölgyclrodott, úgyltol1y olyan" uolt,
wínt eflu szubadsd,golt |trumpli, Kö-
zé,pre lesztLt,htnk elly ,cset,ltészbotot, A
c serkészbot olyan a.lkotmú"ny, a ilLe-
l,ui,h alul hellyes, fcl,ü.L tliszan,t nerr"
llölgllet és a,n,a ua,Ló, ltoav a, ernber
le1li.szkdlia tlr.le a ltledene teteléröl l,
betöl,tes llueglet, Először sehogyan sem
akart a föIdbe rtenni a bot és hmíhor

uégre le.néz[ült,lt,, akkorm,dr a, Csu,bi
hiaba ord,|,tott, marl, lséletl,enül a hú-
tan hereszt,iil ahttt,tuk a ftldbetaszai-
ttis mesterségét,Llógteltaitaní, Amíkor
sok t,usa és ertaéb f ellyueralhattész
ttlú-n tt bot fennforgatt az anaalöldön
alltalmu.zatt li,kban, azt tnondta 'a
CslLnú, hogyy |o11jult mcg egymd.s ke-
zét és i.pa.rltodjunh ual,alút tlgy nelii-
ltl'Lztti cl botnalt, h,Oga kídőtiön, m,ínt
u t(i1,11y|t:t. ,melyet a méTeg foga rd,11.
El is indultunh, Míre llagy husz lé-
7lésngire uissnaford,u,ltunlr, akltorra a
Ctubi md,t Iellielt a földröl és ó7lpen
a. zsebbeoalt bitskajút alltalm.azta a
ltlom.Lokcln lel:ö du daror]d slt oz.

tldt tgu döntöttlllt hí a botot,
Eztt,tdn tlisszamentúnh az otthonba

és m,ielőtt leü.ltüttk tolnt az asztal
köré, fel h,cllctt' szední a |öld,röL a
ti,thúri, ltipatalt, De ígaz is, Tni.ért kell
a.z attó nw.llé asztalt tenní s ha mdr
tesznelt, lttiét,t kell a títk.drnak an.nyít
kia.bd,ltti, h.a az ember uéletlenül nekí,-
e,sílt a foglasnalt és rd,dötltí az a§7-
talra?

Milr.o,r leültünlt,, a Cs,tt,bí hiszedte a
naú,dgtdból, a raizszöget és tl,jra l,e-

ült, Aliltor elk,ezdtüIt azt a szép nó-
tát óllekelni, halu .,Led.üIölt, ledülök
& §té,neba!]ol11 tötére", Igen széll tsolt
és Ltilszílt., llogly a ylarancsnole ,lrnak.
lan ze.nei érzék,e, rn-ert am,iltor abba-
ltaolJtu,lt a hanqcsíndldst, beiött a
f ollJosóról és megdlcsért bennünket,
a,tltiért alyan tlgyesek tlttl1yunh, hogll
heten tt.11olc hangon tu.dunlt egy nótd.t
cl,énpltclní,.

M()§t ncln lrok .többet arróI, hog11
tn.i tolt ezu.tr|n., mert a pnruncsok. l|Lt,

éppen a kon.ferencidról tött és ezzel
h.aylc s olutb a.rl oly an m,enny dör g é s uolt,
hagu a, metao,rni,tol,ógiaí íntézt:tben, ö§szetört minden hoymos tá,nuér.

Mcrt szotnorú doloT d,,m az, ha az
e,mbert ltapcsolatba hozzdk a Kón
Ferenc ficitlal S mí;uel iluenkor az
etnber lt,átamötlött balióslatu íelhök
Ircrín(lenek, mi mást tehet a ió eser-
leész, núnt íel.ki,dlt Mélouics Béldaal,
a na,au höLtöael,, hogy aszongya:

Fellen boult az etilóre, elua.kailt a mailzaq,
Iluen tálban úra uan a szecskának mel zabnuk,
Rontcteircla után én cseréInék a lóval,
Azt nem uetlk zotilon atuák keméryJ poroltíuol,
á scroltánn bőg az embet úkalelkü bátvla,
Az a ló, hogl/ máí annak ts |üslöl a nailttlg|a,

- zsofka -
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Régen találkoztunk már l'aJtás l tllszem, hogy lesutóbbi bcszél-
geté§ítnk óta mdr sok képkoretot gyáftottál és egy kicstt beletanultál
az asztalossógba is, Vodd hát, elő a s2erszátrrokat, remélem nenl
rozsdásodtak mé6 be egéslen, s kezdjttnk úJ mnrtkát, nagyobbut"
szebbet, mlttt eddig.

}íosszt1 téli esték köszöntenek ldlrk, az aJárrdékozásnak ís el!ött
hamarosan az ünnepe, minden ftlró-íaragd etn}rerben megmozdul
valamil alkotni, teremtetli akar mlndegyik. H{t itt az alkalom !

Ha látni akartok kedvesetr meglepett pararlcsnokl arcot, ha akartok
látrri örömból uJJongó őrsöt, rte sokat tétovázzatok, harrem gycrtek
ide körém és csínáUuk, mert mlnden szónál többet ér a tett.

Őrst ládát fogunk készíteni l §gy ktcslt na§y mdg §zónak i§,
hát mé6 tettnek l Do azért csak ít§yeljetek reánr, nem ördösi mes;
terség ez sem, különösen ha ernlókeztek még a régt beszélgoté§ekrc,
melyek azért vollak olyan lrosszítak, mcrt el kellctt beszólrri a fa-
vásárlístól kezdve az enyvezé§ig lrtlndetltt ds blztlny elég hosszr1
motrdatrivaló egy §zu§zra. De már elntotrcltam egy§zer s kiki vegyc
elő jobbik eszét és enrlékezzen az akkor elmoirdottakra s nézzen
utárra a tavalyi évíolyamban leírt ,,I{ószítsüuk képkeretet !" eítníi
ciklrernrc és a sok megyarázó rajzra,

lTzt az órsl ládát ú8y terveztem me§, hogy az otthonnak és az
órsl sarol(rrak is szóp dísze le§yen, praktllrus dlszo l Aatán a táborb&
is el lehe§sen vlnrti, mert minden velamífe való őrsnek van valatní
rerrdes po6;gyásza, órsi pog§yá§ze a tÁborra ég hát tudom, ho€|y
jó rrregoldás egy cukros lÁda is, de azórt az itt leadott őrsí láda
és a cuktos láda között rrrdgis csak lesz egy kis ktlöntbsés l majd
meglátJátok, ha kész lesz és használu1 fogJátok. A berendezése olyatt
lesz, mint egy testhea Álló, áramvonalas katonaládáé, csak ntódi- ,
sabb lesz" Ehhez m€§, mlttt mlnden §réphea, Jogunk vart. Most r

nyárorr a hollandus c§erké§zte§tvérelnknél láttam, hogy nrinden
órsnek van többé kevdsbé Jó elrondezdsü és iól stkerült ládáJa ós
ezekel a ládákat írz ór§t §aikokbarr ülésre használják íel, rnert rrerl
egy, }rartern több ]ádáj{ van &z órsnok. Olyan ez ott, mint nálunk
faluhelyen a ládaparl, mely sarokra varr kiképezve, karja vann hátt
van és ae ülólepot íel lehet etnelnl g a ládÁbatr sok sok mitrrlett
elfér. üzt a rnl órsi ládárrkat is üldsmagass/rgrlr nréret€utcm, hogy
így ls haszrrálható legyerr,

lVlq brltort rlgy terveznek és épltenek, legalább is így kclleno,
ltogy elóször összeszedlk, hogy mit ls akarílak benne tartani, ne-
hogy a?tál} rn,lkor aho6y esik rigy pufían Jeltgóvsl olkószül a bírtorn
azt vegye észro a készltó, hogy mltrdorr mác szépen olídr berrne,
csak az tleít, álrrll el akar! benne helyeanl, To is tlgy teszel leg-
okosabbatr, ha az 6rsi 1olrzerelés uagytA§á}roz kdpes[ tnéretezecl
rneg a láclát,, mert pl., lra sá,tratok ls van, akkor rnár a sátor elhe-
lyezésdtól ós rrrérctétől íu§§ á láds hossza, veÍ|y §zéle§súge, vagy
órsil/rbast, vagy Cn még nern trrdom mlt akartok benn€ tartani,
szóval attól fitgs, ho§y ml kerül bole. }la csak kftryveket me$
apróbb tárgyakat tartotok benno é* a szaporodásnak egyenlórc
móg íütyülrrek, hát akkgr íelesleges sok pdnzt, vagy sok idót bele-
fektetnl egy nagyobb lrirla elkészltésóbo, Jó lesz kisebb ls" Tehát;
állapítsd meg eldször a belevaló dolgok mdretét s ahhoz kdpest
nézd meg, ho§y a mellóketl raJz rndrebell magasságbann §uCl€s§óg-
ben kell klseblrítení, vagy nagyolrbítarrio a rekeszeket errébb,
vagy arrább tolrrio stlr. Ha ezelrkel kész vagy, aklror írd fel tnagad-
uak és ha el akarod szabni a láda rrldalalt, rrkkor lohelóle8 hAmar
v§§zít§d is el ezeket a mdretot<et.

F'ogj hozzá aztán a §zAhá§hoz. Flopp l MegáIlJ csak I nióbl)

teríré§zete§ §zínében meglragyva, lakkozva,. Ez ilz ár szempotrtlá-
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ból fontos, ugyanls a festék alá nem kell elsörpn<lü ía, az ápol és
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eltakar, még a pác ls, bár ott mAr lobb az elsórerrdű fÁhoz íolya-
modnl, a lakl(ozott ládáuál meg éppen, sőt itt arra ls kell vlgyáznl,
hogy a fának szóp erezése legyen, mert a lakk alatt mlnden átlÁt-
szik és nagyon szép dlsae lesz a lAdának a la szép erezéso. Hogy
a három díszító eliárás közül rrelytk a praktlkusabb ? A lakkozott.
Szépen lestett szélekkel és betétekkel. Ugyants a ládát vlsszük
a táborba ls, a festék leverődlk, a pác ls és mégegyszer olyan
§zínú í€stéket, pácot megkevernl rragyon nehéz, mlnt amllyen volt
az eredet1 szín s nagyon csúnya a levert brltor, de a íoltosan, otrom-
bán klJavított még csrlnyább. Az elóbbt ugyanis megbocsátható,
de az utóbbl kevésbé. Azétl a lrárom elJárAs módját megmondom
ós aztárr kiki e maga kárán tanul|on. A magyar paraszt ugyanazt
a bíttort, rnlt a rrémot pára§zt lal<kozott, vagy pácolt, befestette
szép szfnesre, de ne hldd, hogy azért lett magyar a brltora, mert
színesre íestette és teleraJzolta szlvekkel mog mikkol, ugyarrezeket,
a motívumokat megtalálhatod más népekrrél is. A magyar bírtor
a íormában született meg riagyarnak, formában, melyet az élet,
a szükség és a körülmények készítettek el olyannak, mlnt amllyen.
Formában legyen elóször és felépítésben magyar a bútorunk é§

azután Jöhetrrek rá a tullk meg a szívek szép plrosarr, ahogy meg-
-_m:**THl|."lÍil''i.oT;.,uesztettelek'rtgyetDehlddel,PaJtás,
--a __:-s{-- antryira kell vigyázni arra a kevésre amlnk van, hogy el ne kallód-@ úiii rii. u"i"íi'*"ivö l,rl"ilfi;;,ö;ilil,j.űkú i,liy;;ál}Jort.%-Észrevehetted'hogyaládakeretekbóláll,klvévea9Íenék.

deszkát. nzeket a kereteket a multkorl clkk után elkészítenl gyerek,
láték, ltt a kép trelyett azonban réteges lemez fog a keretbe kerülnl
s ketten egyült adták a láda oldalalL, Ylgyá?l a szabásnál ! Rá
hagyd mln<lerrütt a centikot, mert Jobb ma egy contt, mltrt holnap
egy elrontott láda.

Legjobb, ha elóször térképolvasást rendezel a rajzokon és az-
után a tlzetlraJz szeritrt, arrnak méretel szerlnt, íelnagyítod valaml
csomagolópapírra a láda raJzát termész€tes tlagy§á6ban, lgy blzo,
nyára trem lész tévedés sehol. MűhelyraJzot készítesz hát. A kerotek
klszabásánál látlratod, hogy a kís oldalak keretelnek és a rragy ol,
dalak kereteinek más a mérete. Ex aa&L van, hogy elttlról a ke,
retek szélessége ne legyen több, mint oldalt.

A keretfák mérete collos fa. Mire ezt kl6yalulod, nem lesz
több 20 mm-nél. A vásárlandó réteges lemez 5 mm vastag legyen.
Ez a lemez olyan erós, mintha collos fából készült oldal volna,
ugyanls azok a vékony kls rétegek, .mtkból a lemez Al1, szálával
mlndig egymásra keresztben íekszenek és nagy ellenálló képességet
mutatnak, különösen az oldalbarrlgás ellen. A máslk nagy olónyük
az, hogy uem görbülnek, vetemednék és hogy lgen könnyüek, aml
nálunk, a hordozgatást, szállítást illetóleg, lgen fontos. A lemez
bükk, vagy éger legyen. Nem sokat számlt, lrrert tlgyls íestve lesz.
A bükk u§yanis vöiós, aa éger meg sárga színú. A lemez szabásánál
vlgyázn, hogy a íürészt Jól eliektesd, mert mÁskülönberr íelszaggat|a
a ÍÁt. a lemezekkel egyébkónt - e2 a Jó bennük l - nem kell
csinálnl semmitn csak a lestds olőtt le kell csiszolnl óket.

A keretek anyagát gondosatr leszabva, síkba és deréks.eögbe
kell gyalulrri, mald párhuiamba, rlgy mlnt a képkereteknél. Össae-
enyvezés előtt alJat kell belegyalulnl, mégpedl6 10 mm mélyet,
mért öt mm a lemez és a besiógezólécnek is kell még néml hely.
A keretdarabokat összeillesztés után az alJazásnál, a szélén, rÓ;
ralzolva a rajzon látható clírázatotr ktkanyarlttuk, klreszelgetlük
és'csak ezután enyvezzük össze. Mlg ezek száradnak, elővessaük a
fenékdeszkát s ha nlncs olyan széles darabunk, akkor kettóból
összeetryvezzük, vagy ha nem merünk hozzáíogni, vagy nincs meg-
íelelő szerszámunk, akkor valaml asztalossal onyveztessük össze.
Megérl, mer! ha az enyvezés nem tó, akkor a ládafenék szél tog
1dővel nyllnl § ez a vagyorrkezelés szempontJából nem klvÁnatos.

A kereteket összeenlvezés után síma helyre kell leterrnl szá,
radás végctt, rrehogy elgörbülenek, votornedJenek. Teklntve, hogy
htdeg irtók j{rnak, jó lesz enyvezés elótt mlnden darabot megmele,
glteni és Jó forró enyvet használrrl, mert ha megíagy az enyv, akkor
nem fog. Vegyük eló, míg száradnak a keretek, a lgmezeket, csl,
szoljuk 

- le üvegespaplrral, hogy íínom, síma felületet kaptunk.
Azután ponto§an szabJuk bo az egyes keretekbo a lemezeket, ugy,
lrogy egy kevés kotyogAsa legyen a lemezektrek köröskörül;,ugyanís
a fa dagadhat, száradhat éi ilyenkor, ha nincs egy kls mozgÁ§l
lehetósége, akkor repeszt valahol, hát tnkább előzzllk ezt meg.
Azutárr beszámozzuk az egyes darabokat, megielölve szÁmmal rlgy
a keretet, mhrt a betétlemézt, vlgyázzunk arra, hogy a lemez szebblk
fele legyen kifelé. Erre a felére rajzoljuk rá szép ti§ztán ázt a dÍ§zí,
tést, amit rászántunk. Lehet ez órsi címer, órsl állat, magyÁro§
vlrógok stb. Azután fessük kl szép élénk színekkel az egészet, Úgy-
ho6y a betét alapJa, alapszlne 

-sötét 
legyerr, pl, ultramarlnkék,

vagy búzavtrágkéli,-eaorr nagyon szépen élnek a sárgák és pirosak.
Itt szabadon müködhet a müvészl fantázia, csak vlgyázzunk|
Mlndent mód!ával. }la temperával íe§tlük a betétet, altkor a végét
lakkoznl kell, hogy ha víz irt valahog}arr a ládát, hÁt fel ne oldJa
a íestéket. Ha oÚJfestékkel dolgozunk, akkor neur kell semml ktllö-
nösebbet cslnálnl, csak arra \'í'gyáz,r, hogy ne rakd íel túlvastagon
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_, nál is, mett egy marna §em

a belsejét hagyni a ládánk-
nak. Ugyanis az egy oldalon festékkel, vagy lakkal lekötött fÁnk
nem tud írzon az oldalon mozogni, lélegzeni és akkor a másik oldalon
,akarJa ugyanezt, do kettózött eróvol és annak megint repedés lesz a
vége. Azután nreg, ha nem adunk valami színt a belsónek akkor,
lsmerve cserkészeinket, hamar elplszkolódik a láda belseJe és ea na-
,gyon csrinya. Ha íestJük, ha lakkozzuk a ládát, mlndenkópperr aján_
lom a belsó kíkészítést. Vegyünk egyszerü csónaklakkot, ez rragyolr
szép sárgás seínt sd a lának, ugyanis ez nem színielen lal<k. Ha a
,szltrt még íokoznl akartuk, porfestéket keverünk el a lakkban. Ha
€á nem akarjuk, akkor pácolJuk le dlópáccal a belsejét és hogy a
pác no kopJon, vagy ha vlz éri be ne plsekitson ott mindetrt, hrlzzuk
át vékony lakkróteggel. A bolsó rlarabok lakkozásAltál is már szokjurrk
horzá a rcndes lakl<ozásltoz. Nc kcnjlilt íel va§tagon a lakkot, rnert

akkor mindig ragadnl fog, ha-
nem elóször vékony rétegbon
vigyük íel, maid tclJes szAra-
dÁs utárr kissd már vastagab-
ban, clo mindig csak szálára
htlzzuk nz ecsetet l Az elsó
lalrkozásnól ozt vesszük észre,
hogy a íe beszlvJa a lakkot, ez
a Jó l oda kell hogy ragadjotr a
lakk a íára, be kell lrogy szl-
vódlorr a pórusokba, mert más-
kóppett nem lesz tartós, A má-
sodik réteg száradása után
nrár szép íényt kapsz. Ennyi
elég is a belsóre. Ezt azután
moshatod, javithatod, amikor
tetszlk, cz mindig szép lesz.

A telles száradás után
(nehogy a kezed mclogétól az
alig száradt lakk felolvadjon l)
rrrcgkezclhotJük az összeópl-
tést. Ez ne§ lesz nehéz. l.'tl-
gazni nem tarrttalak lneg mo§t,
hosszadalmas volna. Szöge-
lürrk rninderrt l f)e trem §u§zter
ntódra, harrem értelemmel, íIa
észrevetted, az egyes darabo-
kat úgy kell összelllesztenl,
hogy sehol se látszon a végfa,
rnert Art nhrcs a2 a íestélr, arni
eltakarrrá. Elóször a hossztl
oldalakat er6sítem oda szeg-
gel a íenékdeszka széléhez.
Anrryi menJen be a szegból
legalább a íenékdeszkába, mint
amllyen va§tag ez oldal, a ke-
ret oldala. Ne laposíetíl szcge-
ket használj, hanem bognár-
fejüt, mert a szögfeJeket, bc
kell süllyesztenl a íába, hogy
rre látszanak, m€rt az na8yon
vásári rnunka iltikor ezzel megvagyunk, akkor a két klcsi oldalt
§zegezzük oda rninden élhez és már meg is vagyunk nagyJából"
A szegíejeket reszelóvéggel szd.pen belesü}ye§ztlük és a már elrnotr_
dott módon betömttJük, száradás utÁn le ls cslszoItuk a felesleges
tömitót. Ha tudsz ügye§en szögelni ..-Jó lesz segítséget hívni l*
akkor atánlom, hogy az egyes éleket kend meg forró enyvvel jó b6-
vetr és azután §negezn, de vigyánz, mert úgy cstlszik ilyenkor a
fa, mintha korcsolyapályán volna. A kicsurgott enyvet azonnród,
a felszegetés utárr nrelegvizes ruhával, vagy forgÁccsal törüld le.

Az enyvezés száradásáig vegyük eló a ládatetót. Hát ez rrem
kész0lhet keretesen, mert ha valami terjedelnrescblr valaki {ll rá'
még bele talál szakadní, Ennek tömöríából koll lenul, Yastagsága
ennek se legyen több, nrint collos. A rajz szerlnt legyen három ol-

íog ttllságosan örülnl, ha a
ftacskája a nadrágfenéken viszl
haza az órsí láda ülőfelületé-
nck összes szírleit. Töb}r szá-
rítót kell a íestékbe antrak-
ldején kevertetlll| nlert a te§t
melegétól a festék íelszivódllr
a 8zövetr€ és akkor a ládatetó
szórös lgsz a szövettól és a
szövet pedig. . . stb. stb. rnaJd
meglátJátok l Jobb lesz mégls
lakkozni a lá<lát és természe.
te.q szlnében hagynl, vagy pá-
colni. Dc sorjában mindetrt.

A készre festett betéteket
végleg beerósíiJttk a hely(tkro,
mert azután már nem lesz rá
mód, ha eíay§zer összegeztük
\z oldalaknt. A beerósítést
reszögsólécckkel végezzük. A
,aJzról jól l/rtni, hogy milye-
ttek; egyáltalán netn baj, ha
egy kicslt kijjebb áll, rrrlnt a
keret sikia, lgy erósebb a lée
és könrr.yebbcn tudod beszö-
geztri a keretek alJazásába.
1,|lgyázz, hogy a szögek ki ne
JöjJenek a keret trllsó oldalárr !

Mikor így megvannak az olda-
lak, akkor elóvesszük a kere-
teket és a íenéklapot és el-

_:._ készítJük az összeépttés elótt,

^rr!_ 
nrert _ha €gy§zef már össze-
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dalról klálló, hótulról egyszintbetr legyen az oldallal, hogy a sarok-
pántok retrclesen nyílJanak, csuliórljanak, A tetőlap óleit sarkaljuk
le és azrttátr csiszoljuk, ]akkozzuk. Yigyázzunk, hogy széprajzú
íát válasszunk a tetólapuak, rnert ennek ez lesz az egyedülí dlsze,
ugyants már omtítettem jó előbb, hogy a szltres virágokat, piros
sziveket meg miltet, netrr okvetletr kell a rradrágíenéken hazavinni.
Ha festJük a ládát, erre a célra másodrendü ía ls Jó, a íosték az el-
takar min<letrt.

Mosl rragy dolog következilr. Feltosszük a pátttoliat l A bát-
falon, ott a szdlek íoló, elhelyezzük a raJz szeritrt a zsatrérokat,
pántokat, kettőt, szépeu rnegrajzolJuk a helyét s azután annyit vé-
sünk kl a hátfal éléből, lrogy a pánt egyszintben legyen a íával, Az-
utálr csavarozzuk íel a 1rántot, íúrjunk egy kicsit előre a csavarna&
és azután csavarhúzól,al ltajtsuk bele a csavarokat, nehogy kala-
páccsal vcrd belo a fába, mert elrradrágollak l Ugyarrís a csavar
ilyenkor nom tud menetet cslnálni a fába s így nem tart anrryit,
mirrtha szépen menetet vág magának. Azám l A pánt szélessége
ne legyen több a keretvastagságrrál, ha esetleg nem kaprrál olyan
méretűt, akkor kalapáccsal, vigyázva, 1o kell szépen kalapálgatni
s pántot rajz szerint. Jó, ha ezt is besülyeszted. Mo§t rÁ kell raj-
aolni n pánt helyét a tedólap belseJdro ís és aautdn szépen kl kell
vésni azt is. Ha nlélyre vésed, akkrrr a pánt íeszülni íog és klszakad,
pontos rnunkáL yégezz lrát l Egészerr rre is csavarozd fel a pálrtot,
hanem próbáld meg elóször, hogy míként müködik és §egit§ a
baján, ha nenr akarJa a Jót. Csak ha mlnderr jól megy, akkor csavarozd
fel véglegesen. A fcdóIap elejére, bogy Jól záródJon és a lap idóközben,
száradáskor, dagadáskor, votemedé§kor el rro vándorolJon a szomszéd
:§arokba, a vetőlécet erósítsük fel enyvve}, szeggel. Kt ne Jójjöu a
szeg az ülólapon l Mikor az is tnegvatr, akkor eló a lábakkal l Két-
collos pallóból kt9szítstlk és elóbb kiraJzolva helyéi a íenékro, csava-
rozzuk belülről. A hátsó láb felerósltésénél vlgyázz arra, hogy a
padló szególóce vastagságát leszámltsd és a lrlbat annylval beltebb
rakd, mert náskülönben trem tudod a ládát falhoz áUttaul, mór podlg
ha mást ncm tudsz, legalább ezt állítsd oda.

Na l Mit szólsz hozzá t Jó lesz ml ? Gyerünk tovább azonban.
A két oldalra íogantyút is kell tenttt. Ezt vagy íémból, vagy szíJjból
készttsd és semmiesetre sem fából, mert az ogészen biztos, hogy
letörik. A íémíogantyúnál arra vlgyázz, hogy a kezed, illetóleg az uJta-
td beíérJenek az oldal ós a fogantyú közé, mert máskép nem sok hasz-
nát vr:szed. A rdteges lemezoldal azonban vékony lesz, ha emelgetésre,
tlletólog szállltásra is számltotok. A rajz szerínt el kell lÁtnl erósítéssel.
lgy rrern lesz bat. Nem tudom, nálatok tesznek-e zárt * ládára, mert

lra igen, akkor ezt a műveletet is most kell drvégqln|, a.ratz szorlnt
bevósve a zátat és kulcspaJzszsa] ellótni az elól lcvó dlszlécot. Ezután
az alsó takaróléceket kell sarokra lllesztve'felszerelni, enyveznt, szö-
gezni. Ha ez is megvatt, akkor a íüggólege§ díszlécot a közópre és
iész a ]ádal csiszolni koll és azutátr többször átlakkozui. Remólom a
lrátfalkeret töltéseit n€m fe§teBetted ki l Az ugyanls a íel mellett
lévén, nem látszik. A tetőlap sarkalását, élót, a tenéklap léceit és
magát a díszlécet, ott középen, színezheted a vetóléccel ogyült.
Igf igerr szép hatást íogsz elérni, még akkor ls, ha fested a ládát.
Pirosat, kéket, narancsot használJ egymásutáu, lgorr szép lesz.

Hót rakjuk bele a dolgalnkat a ládóba ! Igen ám l Do bal van l
Nlucsonek meg a rekeszek, már pedlg orrélktil nem láda a láda, hatren
zslbvásár, mert mlnden összekavarodik betrtre s nem találunk meg
benne semmit. A be}erakarrdó anyagok szorttrt, rnár ezek méreto
szerint, helyezzük el a rekeszeket, ahárry kell. Erre nom adhatok én
lnnert ,,teceftöt". A rekeszek oldalainak vastagsága elég ba háronr,
negyedest gyaluluuk kl, az í8y kb. 15 mm loez, De tó a rétoges lemez
is. A rajz szerint erósítsük óket két kts beíogó léc közé. Igy le8alább,
ha valamíkor arrább kell, rakni a rekeszeket, nem kell §okat me§ter-
kedni, §zek a rekeszek íelórhetnek egészon a tetólg, azonban csinál-
tunk még olyarr kiemelhotó tálcaíélótis, ml a katonáknak is van. §ok
hasznát vesszük. Ez a tálca 5 mm-es rótoges íemezból készültön és
ugyanrlgy készltsük ki, mirtt a láda belsojét és a láda négy sarkába
tett kis íasarLok íogJák mald tartanl. .

Ha ezzeI is megvagyunk, akkor már lgazán rrlrrcs mit csináIni
rnást, mlnt be kell tenni szdpen az órsi sarokba, az otthonba és várrrl
a hatást, nem íog elmáradnl l §zép lesz az ottlronban ls és a tábor}ran
ts és íóleg olyan butordarabot készítettél, arnit használni ls lehet. Bz
majd bebizonyosodlk a gyakorlatban. Te l Egészen érdekes volna, ha
a táborban míndeuklnek volna egy ilyen ládáJa, de úgy kisebbl Egyen-
lőro még rrcm ls lehet látní ennek a sok ládáuak, egyórsi sátorban pl.,
a hasznát. Ilgy llyenforma, egyszerűbb láda mlnden íiúrrak a hátt,
zsákJa mellett, én azt lrlszem, nem lg volna olyan rossz. To l Meg
kellene próbálnt. Mikor monnénk, rragltábor alkaltnával & va§ttthoz,
azt hlnné mlndenki, hogy berukkolunk s lra ezt hínnék, nem ls volna
bal úgy-o l Legalább Jobban íeszítone mindon cserkész, mlnt a Jövó
honvéde.' Én nekem már nom lgon van mondaulvalóm,legíeljebb csak az,
bogy még mo§t §incs kész az a láda l? Aztán nem tudom, hogy hon-
nan és kltól íog elóször beérkezni valaml írás meg fénykép, hogy
bátyám ehol e, ttt a láda l

lIát ebben maradunk l Bozö Gyula.
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BÁDöN-PownLLoRD röftvÉNy M AGy ARÁzAT A

Végtelen sok megtörtént cserkész ,,jótettet" tudnék elmon-
nektek. de nekem lesiobban az tetszett. melyet leEutóbbdani néktek, de nekem legjobban az letszett, melyet legutóbb

hallottam. amikor ecy cserkész narancshéiat tett a iárdára, shallottam, amikor egy cserkész narancshéjat tett a j
mikor megkérdeztók, hogy miért tette, azt mondta:

Jótcttck
Mindig jusson eszedbc, hogy e világon életünkben csak cz

egy§zer jáiunk, s ha egy alkalmat elszalasztunk, az sohasem fog
már visszatérni.

A legrövidebb és legbiztosabb út a boldogsághoz, ha máso-
kat boldog5á teszünk, ha másokon segítünk. De mily sokszor
elfeledjük ezt megtenni, vagy, mint az autőval is történt, későre
hagyjuk, s elszalasztjuk az alkalmat,

Hogy mindig megelégedettek lehessünk, állandóan jót kell
cselekednünk. Hogy ez szokássá váljék, előbb nagy gyakorlatra
kell szert tenni, s ezért van a harmadik cserkésztörvényben az,
hogy naponta egy jótettet kell végeznil-'Eleinte néha nehézségekbe ütközik, hogy el ne feledd ezt,
s néha zavatbarl leszel, mert nem ialálsa alkalmat mások segí-
tésére; de ha ragaszkodsz bozzá és rákényszeríted magad arra,
hogy naponta megtedd, hamarogan szokásoddá fog válni, § meg-
látod, hógy milyen sok csekélységet tehetsz, ami mind kicsiny
dolos és mégis jótett,

Harnadilr türvényr ,,A cserkész köteleseége, hogy használható
ós másokon selítő emberré váliék.

Éo czen kötelessését minde'n más elótt el kell véseznie, méc
ha saját szórakozásáról, kényclméről, vagy biztonságáról kellené
ig lemondania, hogy ezt megtehesse. Ha kétségci támadnak, hogy
a két dolog közül melyiket kell megtennie, megkérdi önmagát:
,Mi 1z ón 

-köteleeség9m?', s ez ugya-naz, hógy ,Íti a legjob-b a
mágok szemoontiábó1?'. s azt kell mestennie,

Mindig'résdn kell' Icgyen, hogy"életet menthessen és első-
rcgélyt nyujthasson,

Es minalen lehctőt meg kell próbálnia, hogy naponta valaki-
vel, jót tegyen, lcgalább e§yszer.'t

,l|

Mort tedd ncg
Egy alkalommal napos, poroo orozágrlton haladtam el autón

egy ember mellett, s mikor már elhagytam, jutott egzembe, nem
kellett volna-c felajánlanom, hogy magamúal vigyem? Aztán
ismét azt gondoltam, talán csak az egyik közclben levó házba
i5yekszik éc talán nem is kcll messze mennie ezen az úton,

Amint egyre messzebb jutottam utamon, semerre nem láttam
egy épületet és azon rágódtam, hogy a szegény ember ezen a
poroo úton gyalog kell hogy jőjjön, holott autómon ig elhozhat-
tam volna.

Dc míg ezekcn gondolkoztam, autóm mérföldekkcl futott
tova a helytől, ahol találkoztunk. Majd, az a gondolatom támadt,
hogy visrza kellene hajtanom, de már oly messzire jutottam, hogy
mire visgzaértcm arla a hclyre, ahol meg kcllett volna találnom,
már nem láttam semcrre. valógzínülec átvágott valamerre a
czántóföldeken, hogy rövidítsen, r én so]hasem ]áttam többé.

Ez az egemény sokáig fejemben maradt, a azóta, ha bár-
m€rre gépkocrizom, míndig gyorsan meggondolom a dolgot és a
kínálkoló alkalmat mcgragadom, hog,y minden fáradt vándornak
íclaiánlom céokocsimaí.

Ncm a[eiom magam jó czlnben feltüntetni, hogy ezt a jó-
tettet mcgtettcm, hiszcn ez remmiség autóval, de amire rá akarok
mutatni, aa ar, hogy gohase mulasgzátok el az alkalmat, különben
bónni fogjátokl Jelszavatok lcgyen: ,,Most tedd mcgt"

,,Jótcttet csinálok egy másik cserkésznek azzal, hogy alkal-
mat teremtek neki jótette elvégzésére, hogy eltávolít§a e naíancs-
héjat, nehogy a járókelők elcsússzanak rajta!"

§rcrkérz |ótettek
Esy hölsy mesélte, hogy leányával zsúfolt vonatra szállott

egv fiúkkal ínár herinq módra tele kocsiba."' Eleinte kissé nem'tetszett a dolog neki, de csakhamar rájött,
hosy mi a különbsés ,,cgerkészek" éJ ,,fiúk" között. Ezek a firlk
mii'dannyian cserkéúek voltak és azonnal segítettek a hölgyck-
nek a felszállásnál s a csomagjaikat a kocsiba felvenni, s bósé,
gesen gondoskodtak ülóhelyrő], mís ók maguk egymás térdein
Üldöséltck és olyan szép rCndet taitottak ég rcndesen viselked-
tek, Irosy tetszeti a hölsynek ez a magalattás, s beszédbe elegye,
dett velÚk éo nagyon elragadónak és géntlcmanoknak találta őket,
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Egy nrásik hölgy rnesélte, hogy birtokán való táborozásra
cscrkészek kórtek tőle engetlélyt, s mivel eridig is rnás firlknak
ezt mirrrlen évben megcngedte, nem akarta elutasítarri őket, míg
ugyanakkor nem valami nagyon örüli ennek, mert rlgy találta,
hogy költsóges ós kcllemetlen minderr csztendőben a táborozás
helyét feltakarítani és rendbeszedni utánuk.

A cscrkészek táborbontásirt követő napon szokása szerint ki-
kűldött néhány embert, hogy rcndbesze<ljék a tóborhelyet, s. a
legnagyobb csodálkozására azza| jöttek ezck az emberek vissza,
hogy semmi tennivalójuk nem akadt, mindenütt a legnagyobb
tisztaság, a forgácsok, hamu eltüntetve, s a gyeptéglák vissza-
helyezve. S ekkor jutott a hólgynek eszúbe, hogy hiszen ezek
,,cserkószíiúk", s ltem közönsógcs fiúk voltak, kik elózőleg ott
táboroztak! 

*
Ezen a §apon nag,yszer{t, meleg idő volt, ám délután hirte-

len hűvös szél kerekedctt, majd elkezdett estri az cső. Rcngeteg
nó és gyernrek volt kinn euen a napon a terrger partján é§ a
vidéken. Egy asszony két gycrmckóvel a rossz itlőbcn köunyű
nyári ruhában, esernyő és kiipönycg nélkül volt kénytelen az
útját visszaíclé megtcnni nyitott csónakon ós gőzbárkán.

Egy cserkész, aki ugyanott volt és fclkészült a ro§§z id9ií€
és két'ésőkiipenye is voltiTelajánlotta az egyiket a gycrmek(*nel&

* Igcn áml * nrontlanád te - hisz'elég könnyen tbhette,
mert a má§ik köpenyegében ó maga is szárazon és kérryclcmben
maradt.

Nem, trern így történt. A másikat is az asszonyra terítettc, s
a fedélzet szólmentes oldalára vonulva, a tőle telhetii legjobbat
tette: nrosolyg(l ábtá,zattal megállapította, hogy a lridc6-eqóvír
csorgása háta közcpón jót tesz a ked{,lynek; g elt k,llgtt volna
minden cserkésznek tennie hasonló körülmények között\

Cserkúszek bátorsága a rcndörrég lcgltsétébt!
Nagy örómömre szolgált, milor ezüst kitünteté§t oszthettam

cserkészeknek, kik életet mentettel., vagy ! rend6rségnek óllottak
segítségérc.

Crowther cserkésztiszi a hudtl.rsfieldi cscrkí,zek közül egy
rendőrőrszern segitségére sietett, akit kcaxctlenül mcgtámadÖit
néhány csirkefogó egy külvárosi sikátnrllan, Bár ő rnago ir
kapott az ütlegekből, mógis tudott segíteni a rcndőrön és iípjá-
val több rendőrt odahívoti a szírrhelyre. A tánradókat lecsuk-táir.
hat hónapra elítóltók, s a vizs6álóbíró a legnagyobb elismerését
fejezte ki Crtlwther cserkésztisatnck bátor tettéért. i,,'.i

P. L. G. Brown, a 7. southamptoni csapat cserkésze csaknem
ugyanígy vise]kcdett. Egy rendórt-látott négy komisz teker4övel
küzdeni és bár nagyon ellerrséges magatartású tömeg volt körü-
löttük, Brown cserkész tudta, hogy mi a kötelessége és a reodór
segítségére rohant. Bár alaposan térdenrúgták, rrrúgis ulértc a
rendőr slpját és bclefújt, így több rendór sietetl a tetthclyre, c
a négy csavargót lefogták, s einyertók búntetésükr t.

Brown cserkósz pedi,g elment, még nevót senr qrqrt{X6 mcl ét
nem sokat törődött az egéssael; de később felfct]eztéIt éc,mcg_
kapta az ezü§t kitünteté§t.' Mikor a gateshcadi cserkészckct megszemléltem, ismót, hal-
lottam két cserkész c§etéről, kikct a rendőrség megjutalmaxott,
mert bátran segítették a ren<lőrséget

A newtonabboti cserkészck jelen voltak, mikor egy gépkocsi
beleszaladt egy társzekérbe, melyet összetört s a két rajta lévó
ember is megsérült, A cserkészek feltartriztatták a gépkocsit és
bár a gépkocsivezetö minrlenképpen igyekezett elhajtani, botjai-
kat a kerékküllők közé dugva és nekifeszülve megakadályozták,
hogy a gépkocsi elmehessen, rnielótt a rendórség odaér ós letar-
tóztatja,

Nagyszerű, hogy ezck a cserkészek milyen bátorságról tetttk
bizonyságot, s mennyire kószek voltak a rendőrök segítsógére
sictrri. Utlegeket kaptak ekközben, de mi az a néhány zúzódás?
Kihevcrték -pa, 

"ap 
alatt; dc a megelégedettség nem fogja el-

hagyni egyiket sem ezek közül a cserkészek közüI. s egéoz élc-
tükben íogják érezni, hogy kötelességüket megtetiék,

Labrador cserkészc

Dr, Wilfrecl Grenfell, ki igazi mintaképe a békecserkészek-
nek, rnisszionáriusi hivatása közepette Labradorban sok viszon-
tagságon e§€tt át,

Egyszer egy beteg embert kelleit meglátogatnia, aki lakó-
helyétől kétnapi járóföldnyire volt, s kutyafogatú szánján útnak
indult, hogy a befagyoti tengeröblön átvágjon, a hossi,l száraz-
földi útját megrövidítse. De április vol1 már, mikor a tcnger
jege csalóka és kezd hasadozrri,

A távolság, melyet a jégen meg kellett tennie, hét mérföld
volt, körülbelül a félúton egy szigeitel.

A ozigetet baj nélkül eI is érte, s éppen a másik part feló
akart elindulni, mikor látta, h<lgy a jés zajlik, s az öiszetöre-

dezett jégtáblákat a tcnger mozgása zt|zza össze, s a jég már
lágy és töredezett.-' 

Látta, hogy ebbcn cisüpped szánkóstul együtt, s nehéz vihar-
köpenyét és vízhailan ruháit leclobva, gyorsan előszedte ké§ét,
átiágLa a kutyafogat istrángját ós csuklójára burkolta a yezér-
kutya istrángját,

Isv vonszolták át kutvái őt az olvadozó iésen bukdácsolva.
Á veiérkutya végrc cgy ú'szó jégtábiára mászóti fel és Grenfell
nagy örömujjongások-közepette az istrángnál fogva felvánszor-
gott melléie, mikor a kutya kibújt összes hámjából, s a gazdája
a többi kutya közé visszaesctt a jégtörmelékbe.

Ekkor szerencsésen elkapta cgy másik istrángját, s ennek a
se5ítsógóvel végre sikcrült a jógtáblára feljutni, ahová feIsegí-
tette a többí kutyáit i§,

De ez egy igen kicsiny jégtábla volt, mely harnar szét kel-
lett hogy töitideáék; beláita, Eogy csak egy lehetősóge van: át-
vergődni a ,,jégkásán", míg csak egy nagyobb úszó jégtáblát rtent
lel,-mely tutajképpen szolgáIhat majd nekik.

Nerir acltá féf a reményt, nrint-az ő hclyóben mások meg-
tették volna; s nem emlegette a halált, amíg élt,

Igy bát a kuiyák hátára erósítette kcszty(rit, hócsízmáit, szo-
rou;rbbia fűzte a hámjaikat, hogy le ne csúszhassék, g az istrán-
gokal csuklóira köiözic, hogy á kutyafogat őt magával vonszol-
hasra; r czután megkísérelte a startot.. Ám e kutyák nem akartak a veszéllyel szembeszállni, s le
lrellptt horly lökdössc óket a jégtábláról, de még ekkor is csak
vigszafelé igyekcztek, míg cgy különösen kedvenc kutyája meg
ítcm értctt(, őt, s így elindult végrc a többi kutya is utána.

Ilymóllon a kutyák gazdájukat magukkal vonszolva jégtáblá-
rót jébtáb'l:ir,r jutottah, rníg végre egy, az eddigieknél nagyobh
táblához ,;rtck, mely tía-tizcnkét láb nréretü volt.' i', Nem szilárd jésből volt. hanem porhanyós tömb,- mely bár-
mely pillanatban széthullhatort, S mégis ez volt a legj<rbb, amit
találhattak, s az erős|rödö széllel 'és áramlattal az csakhamar
nyiltabb vizck felé riszott velük, s kezdett a §ziget partjáról távo_
lodni a tengerparttól egyre tovább. Igy hát nem volt más válasz_
tásuk, minthojy mindcn lehetót elkővessenek ezen a tutajnak is
naíyon nyorrr,.lr risílTQa úszó jcstáblán,

NaF}' volt a hit}tr5, s szegény Grenfell, mint okos cserkész
azqnnal tervet eszclt ki, hog,yan, tegyen szert kabátra. Hosszú
hógsizrnái puha fókabőrből vóitak, stsipőig értek, ő ezekct kés-
sel vúgighasítva valahogyan összecsomózta és köpenyegfélekép_
peh lrótára vette,

Az órák tcltck, a parttól távolodták, s az éjszaka közelgett.
Látta, hogy több ruházatra volna szüksége és a kutyáknak

élel<,n; s az egyctlen, amit tenni iehetett, az volt, hogy fcláldozza
egyi\ szeretett vontatókutyáját, Hurkot készített tehát az egyik
istrán;ból , irz egyik kutya nyakára hurkolta, a saját |ábához
kötözte, r igy leszorítva a fejét, a kutyát hátára fordítva, szíven-
szúrta, Ezenkívril másik két kutyát is így ölt meg. Ezután me6-
nyrlzta azokat,ls irhájukat vékony bőrzsineggel összeöltiigette, s
így,_prémjével/ befelé kabátot készített,

lirldic r,rinden ruházata rnindössze az a futballdressz volt,
amit aznap reggel éppe[ kezeügyében talált otthon. A Richmon<l
Fulball Club piros-sárga-kék harisnyája és nadrágja, flanelling és
rzvetter, tehát inkább c_serkészruházatban, mint egy misszionárius
doktornak való óltözetbcn.

De aztán volt is arrnyira cserkész a maga talpán, mint misz-
szionárius, avagy doktor; s igy mcgérthctjük ebból a történetból,
hogy cserkészmódon hogyarr volt képcs nagy találékonyságával
az összcs lehetőségekct megragadni, hogy életét megmentse, tel-
jesen egyedül, kutyáival egy málékony kis riszó jógtáblán, mely
Labrador partja merrtén sodróclott tova,

Egy dologban talán egy cserkész mégis jobban tudott volna
segítcni. Áhogy besötétedctt, tudniiIIik arra gondolt, hogy vilá-
gosságot gyujt, mely talán felhívja a parton valakinek a íigyel-
mét, ezért e5y kötéldarabkát megbodrozott, bekente kutyazsírral,
s éppcn mcg akarta gyujtani, mikor látta, hogy gyuf;ija is ned-
ves, de a nyirkos'levcgőben nem tudta sehogy sem megszárítani,.

Kíváncsi vagyok, hogyan ncm jutott eszébe az a cserkész-
íogás, hogy a hajába dugja egy-két percre a vizes gyuíát?

Hogy melc5en tartsa rnagát, cgyik leölt kutyára ült, s a
többi kutyát §zorosan átkarolta maga körül, Lábain a vékony
eipők könnyen átáztak, bizony nagyon átíázolt, míg jó megoldást
nem talá]t lábai melegítésére.

Látta a lappoknál, hogy mielótt íelhílzzák csizmáikat, egy,
csomó szénát dugnak clőbb bele, s azután a lábszáruk köré is
annyi szónát gyömöszölnek, amennyit csak bírnak.

Mivcl a jóstáblán nem sok f{l nótt, hát Grenfell más valamit
kellett kitaiáljon, hogy erre a célra felhasználhassa. A kutyák
hámjáról levagdosta a flanelldarabokat, melyekkel bélelve vol-
tak, s izzel tömte ki lábbelijét, így melegebbé tette, míg a mara-
dékot iérdei és combjai köré csavatta,
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llymódon clóg nrclegcn yoll, _i, alurlni is tu<l<rtt, Rcggclírlóazzal ébrcdt, hogi valaöi ,l*rilrjlei't.Ti*ne c*in,itnia. hoav npa rti c m bcrck f i§ycl rnú t ual, t .,gy* 
" 

icl hi;'É;;- riii' i,áur"iáírlia jógen bajbarl vir.

.. Az volt a kórd{,s, hogyan cszkábáljon iisszc zászlónyclet?§zcretné m tudrri, h ogy 
"s 

y" ár.,k j;, 
-i;i;ii" 

;"ffi "i.É.:''áJi",iJi';;l'
(l.renfcll a három. leiiIt kutya kóvél.agyott lábvzárait nycrs.bőrcsíkokkal összckötözte, , .rri a iutro]"..biiiiiö JJiit"í,iJii

zászl tikó,ppc.n, Na.gyszcrűcn tchcicti ü"J,."nüi-öi'"r iiil' üfJi
ft 

j 

§ i"8il" íí;,",,,- :íll;} J }'jli|1? " [, í.i'",",. ff,'jlí;'íi ;,titi:zóriott".

,,, Yint igazi cscrkósz, Circnfell sohasem vc§ztcttc el remónvól:,atlanooan azon volt, hogy _kúlönfélc lchctőségeket találjon Éi-iveszélyből való nrcgrncnÖÉül(..rc.

o.,.uf{ifi tlljil h rilgr,r'ő' n:"r,;*l, i" iit oiíL 
}, i b on t o tt k ö tó t -

,segítségével. Ilym/tdon
r i ű 

. 
f c l ii í v n i a, ;", i i il tí:ilf it, l,"s,," r u! *lifÍr*#iijil,

::|t .s§T_ _Tf.rrze m cgcsi l l anó va.lam i t, 
"m 

i ntt u ."."rO' iitt- ;;Ü ; 
",

,azutan lsmet, s nemsokilra magát a csónakot itl.
A zászlóiát ószr.evctték _a halászok ós c*ónakjukkal átkiilr.

lír,i§í ji_'f;rrJ.[ 
jíff;',-irh;,;a-;;;,é.i;kil,lioJö"i"í;ii1;íi

§lóző este, nrikor siit4tedni kezclett, cgyik cmber látta ót, t nparton tor,átlbadta a hirt, úgylrogy rniriívétri|í asgaiiá" ;;il*ikeresték. bár ő mindcrr()l §cmmtt scm tu(lott.

.9gyctlen. nchózsóg az volt, hogy nehczcn tal/rllak ceóna-ko!:,*..,lIy9l ncki lchcteti vágrri az Orr?l,t;ir. j"o"rr ;rrrt,UilÜ- t. 
-u

zaJlo_J€_8 tontc6ónek, mely. ó.közte ós ;r part kiizt ir ti.rnacló tcn-gert fedte, dc bátor 4s eiós karok c,,t "'*Éerö.iil"iö;órö. Yesq! is mcgrncntői épségben partra hoztált, rrhol 
-a 

teleominden f éríi -, nő- ós gycrinelilai. rá u-- paiio;-;irü: -i,;"'-li-ör-
,szönthesse iirömuj jongáiial i,t soki,ri- t"Oi.tl"iiy-Üri;i] "".' ^""

. Grenfell doktor mondjq. hosy az cgí,sz boizarrtó virzontas.
,rág!.ur, c8/|?9r sem í'élt, "Ért ztü' t *si" ili.i" -o;l"-i"r#"tlii§Í-
l1Jlja.. te. ieJct azon az úszó jégtáblúrr, de mirrrluz rrrl1 lnvaria ótkülönösebhen.

, . . Fs. ugyanakkor valami mcgbá_násfclót érzett, ami tt,indenhalállal farkasszcmct néző .embe.ri €li;r, llo8i;rcÜ.l;;, ;Ö;;iidót clpocsókolt .(m,óg.ó is!), mikor egZrz e'táte ardráairij'iá'riIele, no§y mísokkal iót.,tegycn, s hogyan hagyta ezeket az al}*l-nrakat slszaladni, anélkül, "iingy anniii tett ;dln;, 
-;;;;Űt 

lÍfr.tett volna,

.lgyekczz tehát mindcn,percben jót tcnni, amikor coak alttal.
.matl van.rá, s azután majd,'mikor ü.mtOrizimUe áll.;;-; i;];i.lal, rnondhatod:

, .,,Nyugodt a lelkiisrnerctem,.minden lehetöt clt6veltcrn kötc.lességem teljcsítósér.e. Ncm sok iaOt po.r-iioitiii-ii'iiil-Óil"

Egy bálor cctrkégr ,.. :'' ,

Nem"mindig a. tettek mezeje az, ho! a cserkécz hősiestrlrét

ff i.il:T'*Í# ii,;if ' il',r?jl| "i;. "iíiluf, ma gánél e tbc n, ah ol,t

_ Leonard §andcrson, az l-cc Jesmon<l csapat örsvezetóiével

i,§i}!Tíffi ,,;x,tl';:ií+:íJí]!;,"ffi ;ííT;*n{iil;P;.#:i
ij;t,iÍ.lii,":!rffi i!ii',l#;tt,iÍ)t:*",,át;',*t?íi.x..:ífi 

áfi 
;de mlr)dig vidám ós türelmcs volt.

Nagyon sok ,,hazai" gyümölcsöt kapott, de jó cserkész mórl-jára min<ti g mcgosztotta bctcgtárlaivát,' riieiirdr"l;' b;;-káö;ii
? f.}.s gye.rmekeknek,,s.az ápolónővóreknck lcgítctt a pólyákatleltckerni. §ohasem 

"':{ii,: ,;|JJi.ln:Pét, 
inint csórkész, smint kövctendő jó példa

§gy cravargóból lctr crcr}Érr
,,A f irt, aki mc5fékczic a mcgbokrosodott lovat. g611696r,

tctte volna czt mcg, ha nem lctt volna ccerkérz. Ezelótt elsören<lű
rsavargó volt, mindig valami rosazbarr törte a íejét,.'

Igy szól a jeleniés róla. \
De így" va!, 9q, hq .gy surbankó cserkésszó lesi; már nemaz az osloba íickó többó, aki ordíioeva, cóltalanul 

'iar-ttei -po

mindcuki számára csak kellcmctlcn. Ehclyctt férfias" o"lta.-a
íinomul, aki bármely pillanatban kész bárki,ick sesltó kezi|t-";v;il
tani, ha _rászoru.l, anélkül, hogy jutalmat íogad'na cl caéri Üs
anólkül,. !9gy nózné, szegény-e' vigy gazdag,"örcg-e r.gy- ir;,1
az a valaki.

, ligyszer cgy. j_ól isrrrcrt előkclő úrral bgszúltcm, aki clurcgéltr.nogy nemrúge.n. lábs_zára eltÜrt, s mikot. már kczdett rerrt|beiörrni.oívo§& naponkónti kót bot scgítségóvcl sétíkat jauasrllt.

1l.:}l:tl4, gzcrint cl is sé.tálgatott'Hampstead Helathen, s
.r4 Ulí§lla§ §Ze rrnl (lt l§ §ctal8atott Hamrlsteadott döcögött_ kónl,clmcscn, cgy hüveTyknviiiepJl,, .ralmlkor cgy őrsnyi cscrkész lraladt aira."s ve'zetőiiiL hr:1:#i jl ",l" 

- lffi i,' í,á l ;;; ; ffi ' ;' i§ #Ji üT " t J,i ifi ' ii',;tisztelcgvi: és így szól:

Rövid ideig állott ott (a
t felszállt és továhh kir a helyen 7 óra l5 oerc

<Páriának a nvo-"" át-
k'"éi?;íf, jt1;'í, nJji'rli'I j:,iÍlli,:H}".írrjiJí'in:lll,, t,:*:

ii,l,iT*i*i&,iTJ,,T;ol,.}.ífl }:iiBl,,Ílj*f ;tkr-,iihaladt Johnny Milne 7 óra l5 peickoikÜgÜT.fif ri'Éi""i,i,i.
!:_ iTr9L. .lótt,tír.percccl való.visszahalacló nyomok a krirékpár

, -. Segíthetünk, urnm? Kab.á.tjainkból ós botjainkból hord.ágyat kószíthetünk ós azon vissziik'ö;i. '" --

.,..,.,4 _!y.9"s,clmondta, hogy.csaknem elnevette magói, mikclr. attül(at vó8ign(,zte és arra gondolt, hogy próbára teszi óket, hidd
],_flf*l mert éppen nem vtll! kistermctú-cmbcr; dc mcgköszönteneKtk na,8yon szépcn és mcgrnondta, hogy szántszírndók[ol sétál_gat így, hogy lábái rerrdbcjiijjcnek, '

. Bz a kedvcs szárrdék azonban szívében mégis a csorkópgekrrck
meleg helyet juttatott,

Nyomolvaró5yalrorlat
Mikor.úton, vag.y_örvényen gyatogolok, renclcaerint erv kisllyomolva§{t§t gyakorlo,k naponta, mcrt c§ak állanrló gyakoilattal.

llllft§öge§, hogy valaki tudjon nyomot olvasni Ór csaÍ'Így képesme8lltnl, valamit. ha meg is tanulta ezt, Egészcll könnvű-'és eiv.
"leerű rJ,,lo$. csak a cseltiószcknck sokszor ii,.-jri-.Ji"ÚiU; #Íygyakorolják,

. Iti va,, pélctául, amit egyik rcggcl végeztcm, Scmmi különös"r11:!.l betlnc. de a escrkószcl.annál jobban meg íogják órteni,

ff f, í.,iiill,]lií,tí,x;:1tíi:""|;lÉf u"",f,'#,"irx.jÍ.f 
'tí':íí:tóleg nem rt,nr]lzeresett vógeete valaki.

. Az én gyakorlatom cgy közónséger országrlton töiténu
_", Kötülbeliil,reggel nyolc úra lehetett,.mikor egyik szántóíöltl-r.,l a ma§lxr' atmentem é§ B liiut8t ott kereszteztcm, ahol clértca dombtetót., - -"--

§sy hírt olvastöm te az úlrln, s cz így szóltl
.,Slrarp a§§20ny ma rcgpcl gyengélke<lik és Johnny Milnchint vrrlt az állurrríion. htrgy 

'clhoiia 
a-z uisácokai,'Í 

-""-l
A köt ctk,Jzők(,ppttr jiitiem rá,
Azt,n a helyen csak két friss.nyom volt, Az egyik cgy 8yö.logor íiúé, s a inásik egy liereipatd

í.,.íót,n"Í.iioö"[i,.T:*,,T;oÍÍ;,"j,f ill"ffi Íi;i'u,iil;ídilíI
hatadt tova, §zombati-nap volt, az'egész nap szünct. i;koiúú,llenát nem mehctctt, s így az átlornásra lrellett-hogy mónjcn,
. . }tliért nz állomásra? Mcrt 7 óra 53 pcrckor iött o vonat &u

!j jí§j;i ii];, i, :: i L:l,f 1.1. ;i",?#;í *'í§ll lr:l ji lPrll| l i r ái
á. íaluban rry firl,. Js},1ny Milne a boltban azért volt alkal.mazag§anl hosy a vasútróI bebozza az ujságokat.

, lu.y.t.'i+t h.a_a vonat ponto§an bcíuiott, ezen a hclycn hrlrzpcrcsrrl kéoóbh kcllctt vissz-afclé haladnia, aior-Ítt 
-p.'#J' r;;i;cl6tt.

. No ryr{1 _most a kerékpár Ryoma" mutatta, hogy a gép adorrrbon felfclé haladt .(zcgiug.osah tuta* nlorna fi lrt",Í,-*rclla_ a. dombróI leíelé jütt- vÖlna, s.sÍcheiÁ'r- *gyen.c;n'-iui-oti
volna), s a kerékpáros nágyon elfáiaát [*érá;rui'";;Úb ; ;y;ilia tctó közelében. Itt a Eörékpár megáilotÍ iiriliÍ."i-ei.r'iir.dulata ég csrlszása a hom_okón) é§ ; ke;éü;árornák tó- icír.it
ilíj'§,*,lif{o;i1-,:en. 

Nó vótt 1kis 
'áú"i;;, 

-;,ös.i; 
ieliii;

nyomán mentek át; töhát azután kclcike;6É; ili:i ;;ilr-."tiilff"j
,,__"M]{fl. n9 kcrékpározhatott tfien .a_z,{tqn az.on a reggeli órán?(trgy Jól megterrnctt asozonyság, abból kövctkcztetÜ hogy adombtetórc éil,ezvc pihennie'kel'Íett!)

Áz rlt a villa Íelé vezetett, ahol §harp a§§?ony lalrott, akincm érezte nagyon jól magát, -F ' '

r,ry,1l'iií{","n'Iuf; ,n'li;|.i'u"'KTi'J,í"ll,',|éT';ltsií,,f l,."',:olmég mindig ott van (miv'el visszatérő káréÉnyor,,k'n.ni uoiiuÜ
azon a helyen).

- Jsr k.tt egy.c.scrkósznek hírcket olvasnia a íöldról és *bar euek a re_ggcli hlrck ncm voltak Íontosak - mindir érdc.mc§ ír rryomolvasást gyakorolni. mcrt egy szép nupón "uaÍ"Ái

ío_1l9l qo'8ol tlqsz .t$Y ,olvathatni, amit csak a mindénnapi gya"
Korlatod §cgítségével tudsz majd megoldanil
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B a r o m fi lri ál líaá s u n lr
Ma sem értük még el, hogy vasár-

naponkint mindenszcgény ember fazekában
tytik főjön, de a mrilt évben 55 millió
pengőn felüli összeg jőtt ber kis országunkba
,baromflkivitelből. Ez a gazdasági ág tehát
számottevő országos jövedelemforrásunkká
vált.

Baromíiktállításaink óvről-óvre szobb
,eredményt mrrtatnak föl. November hó vógén
megint nagyszerű látványosság volt a nagy-
közónségnek és tanulságos biiszke bernq-
tató szakértöinknek barorníikiállításunk, És
,aml le8örvendetesebb, magasra föllángolt
nemzeti érzésünket cluzzasztja ez a kiállítás
lsazzal, hogy a mag!]ff faJták diadalát hir_
,deti a külföldiok íölött.

Nentcsak az iparban, hanem a mező-
gazdasági termékekben és az állatokban ls
a tnagyart kell pártolttunk és fejlesztenünk.
Ákkor ez se lesz hátrábbvaló a kitenyésztett
külföldi fajoknál.

Ezt nem is mi állítjuk, hanem a külföld,
mely ebben az eredeti formájában is elfogad-
ja és nagyrabecsüli a magyar fajtákat. Igy
van €z a magyar komondorral, kuvasszal,
pulival és pumival és így van parlagi tyrik-
jatntkal is.

Nóhány évvel ezelőtt Polányi Munó

ROVATVEZETŐ FODOR ÁnPÁO

nyug. máv. főfelügyelő vette föl a küzdel_
met a magyar parlagí tytikok népszer{lsltése
és nemesítóse érdekében és íme, a mostani
baromfikiállttáson már túlstllyban volt a
fehér, sárga és kendermago§ magyar barom-
fi és minden teklntetben fölvette a versenyt
az előkelő i<legen fajtákkal. Bnnél szebb
diadalt nern is lehet képzelni.

F'öldrnüvelésügyi kormányunk sokezer
pengős kölcsiinnel támogatta a: külföIdi
fajták meghonosítását, de ez a mozgalom
csak azt eredményezte, hogy visszatértünk
eredeti n}agyar íajtáinkhoz ; felfedeztük, hogy
nálunk azok a legjobbek.

Persze ahhoz is a maga§ kormány
segítókezéro volt szükség, hogy baromfi,
tenyésztésünket llyen maga§ színvonalra
emelhettük. Az országbatr hét baromfi-
keltető állomás műköclilr ós ezen fólmillió ki
kelt piltés csibét osetottak ki a baromíi-
tenyésztők között., 196 baromfitelep látja
el a keltetó állomások tojássziiksógletét.
A kormány még fejlesztl ezt a tevókeny-
ségót: szaporítja kel[ető tclepeit, tanfo-
lyamokat rendez, mindent megtesz a barontfi-
járványok megszüntetésére, minta,ólokat ál-
lít fel kisgazdáknak és terjeszti a baromfi-
tenyésztést.

A §-zARvA§MARIIA
Kedves állat a kis borjrl, a bocika l Bemutatjuk Müüer

Mariska két íelvételét. Milrály bácsi vályuhoz vezeti az ó féltett
, kincsét; fia vlgyáz rá, amíg eszik, iszik. Egy bakonyi faluból
való a két jelenet. Meg is becsüli a gazd,a a kedves, haszuos álletot.

FéItve őrzik, óvják minden
bajtól és gondosan, szak-
szerűen nevelik, ápolják.

A szarvasmarha nem
olyan kényes, mint a ló, de
azért ez ls megkívánJa a
rendes lrezelést. különösen
a borjas tehénreés aszopós
borjúra kell sok gondot for-
rlítani. Az anyatehenet job-
ban kell táplálnt ós nyugal-
mas, bíztos helyre kell állí-
tanunk borjával együtt, hogy ne érje őlret semmi bántódás. Az első két hótbon
naponkint hatszor engedjük szopni a kis borjút, később mind ritkábban, 3--4
hónapig, ha fel akarjuk nevelnl. Azután egyéves koráig mindenféle jó takar-
mánnyal el kell látni, rnert különben feje, lába aránytalanul nagyra nő.
De azért nem szabad meghízlalni a borjrlt, mert akkor nem lesz jó tehén
belőle. Naponkint tisztogatni .kell,, tiszta almot raknl alája és az élősdiekt{il
5%-os krerrlinoldattal rneg kell szaba<lítani óket. Arról ts gondoskotlnunk
kell, hogy Jó legelón eleget futkározhasson.
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A terv ezgető sertés
Irta : Mauks Eruő

Nagy és sztltttorú esctnények történtek a régi udvarház
körüI gyors egynrásutánUan. llég alig bont.alózott ki a
tavasz, átsze]]crnült a legöregebb kandúr, íittyet lrányva
,a .kiilt{ínek, aki őszi estér| a fogyó holdclai sarlóvá hajőlva
btlcs{rztatja el. Csendcs cdmrilásá-gyászba borít<rtta voina aíalu minden második háza tetejéir nyávogáló ükunokáit,
ha az ősök tisztclete macskai körökben Ógyáltalán szokásban
lenne . Nem volt semtnl láttrató baja|-azt mondták ; el-gyengiilt, az örcgség öltc mcg.A kániltula a szóliitött vén kuvasszal végzett, amely
ty.k óta sükctcn ós vak<ln, sernrniLtevésben vonszolta
élctó.t .gvctája l<cgyéből az u<lvaron, Egy napsütötte reggo-
,rcn JoDblétre szcnderülvo találtak rá a krrtyaólban.
, _ _ _Összeröffentek a megdöbbentő esemen} trírére az udvar
háziállatai s mcginrlult á suttogás : mi oúozhatta az öregállat kirnúlását. A legszigorúbÜ vizsgálattal senr tudtak
erőszakot kirleríttlni. Á X-or ölte med,, az életerők teljes
1,1Í9sryás1, a végelgyengülós. Elvógre*semnriféle ótet nórnlart örökké.

** Csak ítgy, barátotn, hogy én, bár nagytrn sok
nyár óta őrzöm a kondát, még nenr láttam disznót meg-
öregcdni. Nektek egészen más lralálncmet tartogat vég-
zetct ek.

-- Hogyisne ! Még ilyet ? Hát talán [e tudocl, hit-
vány kutya, lrogvan fogok én e]múlni ? Flonnan szagol-
hatnád ezt ?

- Meg is mondtarn. l'apasztalásból. Yógezni fog veled
vagy a vész, vagy a kés, rrróg mielőtt kitúrhatnád az akác-
fát. I{armadili eset disznó számára nem adatik. Te sem
Jeszel ez alól kivétel,

A sertóst úgy meglepte ez a rettentő távlat, hogy orrá-
ban I al<aclt a rölögés is. Inkább csak rryögdócselte a választ.

- §,zL én egyszerűen nen] hiszem. N[iért volnánk mi
sertések kegyetlenebb sorsra ítélve a többi háziállatnál ?
A mi udvarunkban rninden állat, ló, ltutya, rnacska vég-

óletükön át haszntrs
ő jóvoltáért munkál-
korltak, megérdem-
lik, hogy öregségük-
ben is megkíméljék
őket" I3ág kevés em-
ber részesíti őket ke-
gyelemben, de meg-
esik. Ám a sertés,
amely egész éloté-
ben semnri hasznot
nem hajt a gazdá-
jának, miért számít-
son henye élet után
zavartalan öregség-
re?

-* No, az én gaz-
dám igen nagy állat-
barát - rnotyogta a
sertés.

hivatásorlat, mely az ő szentóben
igazán reárl.

-- Biztosítlak, }togy
odáig nem terjed az
állatbarátsága. El-
pusztít tégcd idő-
előtt, hogy ttillse<l.be

csak ha]álod u[án vár

Oly biztossággal szólt a kutya,_ hogy a sertés rtent
kételkedhetett szavai igazságában. Es most már bölcsel-
ltedni kezdctt.

- Csaklrogy én is tele vagyok jószánclékkal és szíveserr
tennék szolgálatot az embcrnek é]eternben is. Mit tehetek
rólao ha ő nem tudja hasznát ventri l A készség megvan
bennem. Ezétt ígazságta]an a §or§om.

"_ Barátom, nagyon mélyreható ]<érdéseket, keedesz
fejtegetni. Én csak azt tudom, hogy mint van, de arra:
miért van így és hogy kellene lennie, ha nem így volna,
nem tudok felelní. Es tlgy hiszem, nem tud egyikünk sem,
talán -* maga. az ember §em. Nincs más hátra, belo kell
nyugodnunk abba, amín ttem tudunk §egíteni.

- De mikor olyan nehéz belenyugodni, hogy óletünk
virágában kell itt hagynunk a sok jó makkot, kukoricát,
moslékot.* Mondok még valamit, gondolkozzál rajta. Bl van
végezve, lrogy egyszer mindannyian kimú}junk. Hogy
hogyan, _az tnásodrendű kérdés. Ha]álunk után az is mindegy,
mennyit' é}tünk, az ís, mily halálnem vetette végünket.
És nem jobb-e fiatalon, amíg örömet okoz az élet, hirtelen
és kevés szenvedóssel m,egválni tőle, mint az aggság hosszas
szenvedéseit végigkínlódni ? Nekerl rövid és gondtalan
életet,szánt a végzet, másnak hossztlt, fárasztót, de a vég-
eredmény egy és ugyanaz .- mindegy l

elgyengülésben puszlul cl.* Az mínd lelrelséges. I)e azok
szolgálatokat tettck az embcrnek, az

Őszbe hajlott az
irlő, amikor a lóistálló
nesztora lehelte ki
pfuáját. Egykor gaz-
clájának legkedve-
sebb hátaslova volt,
most rógesrég in-
gyelr zabon ólő ztjr-
gőcsontú gebe, arne-
.lyet gazdája ** rógi
szolgálatai alapján

- annyira szeretett,
hogy életlrossziglan
nyugalmas öregsóget
biztosított neki. Most,
betetjesedvén napjai,
cgyet gondol| és fel-
íordult anélkül, hogy
,bárlti a legcsekól ytlbb
módon. is siettette
volna halálát, Agg-
kori, természetes el-
rnír]ás volt az övó is,

s bár aa rrdvar tölrbi ** tia|alabb * házíállatai az
összetartás alapján őszintón rnegsirattáIt, nagyon tnegtet-
szett nekik ez a ha]álnetn, s természcltcsnek kezdték találni,
lrogy őrájuk is majd egykor, sok-sok itlő mulva *_ csak
ez a §ors várlrat, Its nyakra-íóre elkezdtek terveliet szőni
a jövőre.

Különösen a sertés, amelyet még ugyanazon ösz folya-
mán kihajtottak a kondával makkoltatásra, volt fá_rad-
lratatlan a jövenclő évok örömeirrek elképzelésében. Es a
legjobbízű csámcsogás közben is vidáman el-elröíögte
társainak, hogy a jövő nyáron neln a jobb<lldali pocsolyát
íogja látogatni, hanem a balra e§őt, mert ott puhább és
jobban esik a hüsölés, Tervezte, hogy jövőre kitúrja a
földből azt aa akáctát, amelynek ága nemrég majdnen ki-
szúrta a szemét. Elmondta, hogy kitalálta egy új módját
annak, mint lehet a vályuból minél több moslékot e]szür-
csö]ni társai elől, s ha majd már nem lesz foga, ezt meg
is próbáIja, Aztán, hogy vénségére íog hiányában lábaival
fogja foltörni a makkot. § ha már az árpát is mályvának
röfögi, elmegy az ólba * vógelgyengülni.

Egyszer közel került melléje a ktlndát őrzö puli, s
meghallván a íellengős tervelret, íagyasztóan hideg egy-
szerűséggel csak annyit vakkantott felóje:

*- ]Uindebből peclig nem ló§zen semmi l

- Hogyhogy ? - röffent a disznó sértődötten és
felháborodva az illetéktelen beavatkozáson,

!in
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Dlesúszott, elgsett ló talpraüIlttísa
A _mcrstani_ tlyirkos, kiirlós ítló a lovak legnagyobb

veszedelnre, kii]öttöstln 1eokó, atnelytlk nincserftk*irreg-
felelően télire átvasalva. Régclnte rrem volt annyi veszély.
mint mos!, ntert, mosl- a küllijldi uagy íorgalonrra vató toliln-tettel !gy, az álla,rrt, mint a tiirvóhyhalóságok igen nagy
gondot forrlítanak az országutirkra, ós így laliihelyJn is nciir
egy ktizségen kcresztiil lopóka*, asztálttit vcze.t, mely a,

1agy köd, zuutllara kiivetkeztéberr igen sikos ltlsz ós szcgón.y
l{, 1em turl rajl.a csúszkálás, csetl,í:s-bcltlás nélküL etnrúnf ;altárlttilyen figytrlrncsen vezcti is {t krlt.:sis, négis elcstlszik
és könnyerr kitörheti a lábát. Iiz szükségessé tiszi, hogy a
lovakat átvasaltirssuk télire, élgs sarolirrr. l)cr (J2 riragaüan
még lrem elóg, trtert az óles sarok kiitrrrl,cn elkopik ós irkkor
még rosszabb a helyzot. Kcll, hogy a'kocsisoktrál tartalók
,sarkak }egytlltek, sőt a jó kocsis itlőnltiut., mtclőtt, befcrg ós
hosszabb rltra tncgy, otthon átnézi tt vrrsalást ós kir:sÓ,éll
a kopotl sarkakal, hogy kapaszkotlni trtrljorr a ló, ktllö-
nösen felkelósrrél.

Síkos tala jon ez scm f og könnl,ert nttlnni, tncrt az
eleselt ló fél, bizonytalanul órzi nragát| vógtagjai rtlszlretttek
és így megeshetik, hogy ntlnt tuclják Iálrra álliiani. llyenkor
nyugodtságrttrkl<al, higgadl.ságunltkal sokat 1cltcttittlt ; mcg-
menthetjtik azt a szegétry állatot a lraltsett{Jl ós sztnvedóstől.
Ha a járművön, anely elé az tlltlsett tó fcrgva van, ptlkrótl,
rongyclarab, zsák vagy akárntifólt. ruharlaral) varr, itlrítsiik
a ló lábai alá, azLált eg_vik r"mbtrr írrgja nteÉ a ló ítljót
a kantárnál fogva, hogy a ló rre tlobálhassa nragát, egy
másik peclig azonnal botrtsa ki az istrángokrrt, a tartÓ-
szíjat ; ha kisaabatlitotta a lovat, a jármüvet lolja hrltra.
hogy a ló szabatlon feküdjók Cs akkclr egy olyan enrbcr, aki
rneri, fogja Ineg a ló farkát a tövében (rs tntrst rnár, a fejót
is tartva, a farkát is, biztassttk a lovat ftllktlclsrt, Iizt
meg is íogja tenni, ha lábait biztt)rrságlrarr ttrzi és tteln t:stiszi|i.
Ha ruha, rongydarab nem áll rendelkezósre, hintsltnk az
elesett ló lába alá homokot, hatnttt, földet, vagy ltösstik
be főleg első lábait ruhával rls próbáljuk meg így felálljtani.

Amikor már a ]ó igyekszil< felkelni, a világért se eresszük
el a íejót, de a farkát se, mert esetleg elcstlszik és összever-
heti magát,

A felállitott lovat csrrtal<oljttk tne,g, töröljiik me g.
Ha talán sebe§, mossuli meg a sebct ; ha jórt van a keztink
ügyében, jrldozzuk meg; ha nagyobb sebzése, zúzott, szakt-

totl vágott sebe van, lrtvjrrnlt állatorvost. Minden község
előljáróságártál, virlóken n rendőrkapitílnyságoknál, vagf
főszolgabírói hivatalban, lovasság szókhclyón a tattanyanáir
találunlr állat,orvost, vag.y gyógykovátlsol,, *zok mlnrtógyike
szívesen nytrjt. első sególyt, bevarrja a scbet, rnert lrédőbb
urár ntlhezeb}r a varrÉs.

Lítlthorzstllrlsoknál kliliinösen vigyázzunk, mert a
poros lölct folytrlrr könnyen kaplraL tetanuszmérgezért,
A seb l.isztaságára n&gyon iig.ycljítnk,

}l.a az óllat nagyolr nregütötte nsgát, csutukotjuk, dtir-
zsöljilk meg jt1l, sőt gyeplíiszárou vezelvc iórtassuk lneg egy
kitlsit, rrrig tncgcscndcstr<tik, Csalr lre engerljtik büntetós
tlíntén nrcgvcrni, rigyis írll szegóny állnt és ha ilyenkor meg-
verjiik, rnáskor lnóg nrrg1,olrb félelemnrel íog menni ds rnég
jobban elcst'rszi k,

Lla az állat rragyotr nregsérült, vtrgy n€ln tud felkelni,
óvatos hertgergt,l.óssel htizztln|< a teste alá pqkrócot, ruha*
_<laralltrl. zsílkoL, hrlgy fcl ttc lázzék, vétessült le a patkókat,
htlg.v, íissze ne vtlrjc magát ós lgyckezziink tlgy széles kocsira
l enni ; ftttrlape st(tn a lómcntőkocsit kell kérni ós arra Jektetnl,
iókórhiizba, vagl, r1llal.orvo§hoz vlttlttti, I-1a t(irések vannak

. és a tula.itlonos nilttls Jelcn,a legriivitlcbb írton,órtesítsük,
és ha kell, annak jelenlót.ében trnberrsógtts nóclon ölessük
ll1(}g a lttvat,, de erl tlsrr/i a lttlttitttit,ttls beleegllezéséuel és csak
úllatoruos iuttrlsleilára tis köúeujtitttlucl tehetjtlk [la csorkdlz
van jelen, tartsa ti'rvrll n }lánrtlszkoclókat ós sr:gttsen e taná.
csok gzerinl. Kttlt| bdcsl,

Jó paitds a cserhész
lirJ,cs, lris ítntldrhlm, de lzL'tulnn htt,él!
Gtttlttir, lütulz lú.n tl tltlt,otttbtI, s;elr,s lrili'
Jrijj h,üípt?bb] Nr, /lljJ Atltllt ttt,orisdt, uwgot,
§:ct,eílcl,,. l/Íslen én utu1111ur csrrÁ,i.ri aagyttl;!

1|lrttltr]nnlt sarliállu so/t-soh lstttttlt lesrult,
Rt|Ljj udtt! }let]ld,sd a tattu|észeh rneley!
Esü, lLó, srCl cllrllr,. lléürcl: a bút'ltllc.
I}itlutizoh l,dd én is, trtullyur'cscrA,Csr ,:rrl!tl!til!

Kurácsonyf dntu,t 1s otlu.uriort nek,lelt,
Rnita, di,ót, sajtot, |agllyt|tt lolia,t lcllt:h,
I'nilasod a cscrliCsr, mintlegyilt azt mondjtt:
Legyen tt lttrtünkben - mud.drkurdcsonyIu!

Burthd,tté Pariuu Biri,

Pullelne 8n8ot *aDltány Pécsett. Mult szá.
munkban hírül adtuk, .hogy Pull,eine kapi.
tüny, az ansol királyi állütvédt egyesület
igazgatóju I3udapesten érdekes állatl,éde]mi
előa,dást tartott, fiimeket vetített. A Dunántúl
cimü pécs,i hírl,ap írja, hogy az elöad,á§t Pé-
c§ett i§ rnegtartotta. Kétszer is járt Pór;sett
a ,nagy ál,latbarát. Elöszór csak érdeklődött
a viszonyok iránt. nrrv. lE,ón ped,írr az egve-
term aujájába,n ,meg is tartotta az elóadást.
Az e!ókészltést és re,ndezést Kriiszt,ics §án_
dor egyet. r. ta,nár, Páldy Géza, a Mecsek
Esyesület e,lnöke,, §z.abó Pál Zoltln dr,
€gyet. , m, tanár ós Fogarassyrld Makara
Anna egyet. augol Iektor végezte. §zó voli
új áI,latvédö egyesület al.akítísáról, de az
;állatvédelem íeladatait Póa§ctt már 1906 óta
a Mecsek Egyesület madárvédő osztálya tel-
.íesíti Róna Jenő tnnár keed,eményezéséro,
sárosi váradi Ferenc volt az első elnök,

Etetsük r, éhsző mad8r.k.t. A ,Madár.
ta,ni lntézet trírlapok íttján íel,kérte a közön-
sécet. hogy a tél eál,ltával etessék a nálu,nk
te]elö hasanos nr,ad,arakat, hogy életberr rna-
radlanak a tavaszj és nyári rovarpusztltó
munkára. Esyútta.l szakszerü ta,nácsokat is
.ad az i,ntézet a rnadarak etetésére és fészek.
odvak, etető házikók kihelyezésére. A cino-
gé,k sámíra kender-, iök-, dinüye- é, norro.
íorgómagvakat, fassyút vagy kész madár-
kalácsot, a?.az ía,sgyúba olva§ztott zsíros

r magvaftat adlunk; a magevólcneik (rc§ut vagy
e,gyéb hu].lad,ékmagvakat; a rigók számóra
pedi,c bosyókat, konyhából kikerüló nyer§
vagy íött húshulladékokat, hurkabő,röket,
,ételnnaradékokat, Csak morzsával és k{}ny-

nyen megsavanyodó ételmaradékokkal ne
etcsgtlk ökct, m€fl elhulla,n,ak üólük, Mi.nd3n-
k,inek sz,ívesett szolcál tan&ccsal ingyen a
Madírrtarri lntézg1 9r'.resten (lI., Herman
Ottó út 15. sz.),

ilalor Dez§ö dt.. a Magyar Cserkészszö.
vetsóg ügyvezető isiz-gatóJa az orszilgos
Magyar Alkohalellenes Bgyosület rendezésé-
b,e,n december l§.én dél,utón 6 óra,krrr Buda-
pe^sten, VlíI. Mária Torózia tér 8., l. en
67, sz, a. ,,A cserkészek öl}me,stortóztatása"
cí,men elóadást tart, u*yanrrkkor az elnöklö
Jászóváry Ödtin pápa'i *anrará§ espera§.
plébán,us a kardcsonyi ünnepról emlékez,ik
meg. Az elöadússorozat elsó e!őadását nr>
vember 24-én vité,r dr. Bodor Alodár tanár,a kiváló író tlrtotta ,,Az iskola és az al-
koholizmus" clmen, Májusix bezírólas min-
den hó nexyedik §§ütórtökén van alkohol.
el]lenes e}őaüá§ ugy.aftott, hasonló időben
Dr. Mezey Oéza orvos a ta,nácsadó állorrrás-
ról, (osárynó Róz Lola író a ,háziasszony
t,e,erndőirül, Mnuks Ernő dir. {ró ós kir. tan"
felügy,elő az iirrldaIotnról és saJtóról. An,cya,|
Pál dr. egyetem,i ,r. tanár a beszámítható-
sdxról, Pfindy Kál,mán dr. nyuí. elmes§,ógy-
intézeti icaz,gató pedig ,,I8yunk va:" ne
isyunk?" otnr,en tog beszélni az elóadás.
sorozatban, Az egyes,ület védnöke cróf
Ap'pclttyi Albertn,é, elnöke pedis e rovat
vezetője. A qserkészvezetóket és csenkésze.
ket mindenkor *zívesgn l^Ua a7. o§ye§ület,
Nin,cs heléptí díi, sertr pedic . ruhatór. Az
egyesület tírc}fli 2 P 40 l. éúi tasdílért a
,,Népjólét" ctrnü havi folyóira,tot is kaplák,

Bgy kutvr lolövóróért 50 pcnxö prlnzbürt.
tctést kapott egy híivösvölgyi hiiztulnjdonos.
Á kutya a vddlott kertj,ébe tóvedt és a k9.
gyctlen entber nyolcszor lőtt rá, níg végrc
kiolt<ltta óletét, pedi,s kértók a szomszédok,
hogy ne bótttsa az órtatlan úllatot. Az írllat.
barátrrtk följele,ntésóro a vádkltt álrlutktnaásért
és tiltott lövöldözésért meakapt& méltó bün.
tetését,

Angorr nőttóny clcát §zeí§tlte l{orvtith
Endro Lász!ó lIl. osztályos polsúriirskolni
tanuló, óllatbarát, Nagykirnízsán, Kosstrth
Lalos.tér ??.

A númot áltrtvédö 9gy€sül€a szövetségó-
nek el,nökc, dr. Krebs óilami tanácsos, fran,k.
íuril íöpolsármester, ar, új állatvédelrmí tór-
vény értelrnóbe,n íelh,ívta nz ö§§ze§ áltatvéű
egyes,ütetc,ket, hosy azokon a helyeken,
ahol több testvdreryosü[et míl,ködik, vonjók
ösgzo az ecye$ületeket úsy, ,hosy csa,k e8y
línaradion egy községben, Azl az §cyot majd
glisrnerl ós íelvesz,i ta,cjní ktJzé e §eóvet§,ég.
Az eddi.ci két berlint Tlerscltutzve,rein is
esye§ül. címe ezentúl a következö |oszl
Tierschutz-vereirn íür Berlirn und ulícebuü§,
azaz Berlin és környékének á}latvódö egye.
sülete. Franrklurtban hátom egyesületet von
na,k o,gybe,, A §zövot§,éci elnök rendsletéro,az egész bi,rodatomban ál}atvédő toborzó-
lretet íognak tartaui és ennek §ólúára §zol"
gírl eíIy nozgóképelöadás ,,Állatok nyOnror.
btn" clmmel, A mozgalomba belevonldk az
ö§§zss népmüvoló és iílúsági §zervezeteket.



,,FrUK, FEL A FEJJELry
(A KoMÁRoMI csERKÉsznx üNNBpÉN)

Amikor a Kormányzó úr autója a bevonulási ünnepsé-
gek után elrobogott, a rendfenntártó cserkészek csendésen
eltüntek, visszavonultak a gimnázium tornatermébe.

Mentem utánuk. Csendesen meghúzódtam a terem sö-
tétes hátterében. Engem senki se látótt, de én mindent lát-
tam és hallottam. Lelkembe vágtak Tcleki Pál gróf tb. fő-
,cserkész szavai, a fogadalom, Öelyet most clsóíiben tehet-
tünk le rlgy, hogy nem a Cschszlovák köztársaságnak, hanem
ttlagyar hazánknah lartozó ltötelességeinket fogadtuk meg;
Biró Lucián bencés tanár, csapatparáncsnok siívbcmarkoló
beszéde.

Mégis talán az volt a legtöbbet mondó, mikor rákezd-
,tük: ,,Firlk, fel a fejjel.

Ncm tudom mi lehetett az oka, dc a hides futkosott
,a hátamon és elszorult a rnellem és elhomályosódott clót-
tcm a világ. Nem láttam Tclekit és a firlkat, crak az induló
dübö_rgését hallottam és egyszerre egy másilt l<ép bontako-
zott ki elóttem...
_ _ ,t_r.. álljuk.csatasqrba vidáman..." Éppen 14 év előtt

énekeltem elősaör az indulót. usyanebben á iornateremben.
Ákkor.tettem_fogadalmat. Vilá§Ósan láttam magam előtt
kosztolányi Gyula rajparancsnókom gelyemzászlaját, ame-
lyet ugyanakkor avattunk , . , azután láttám Kosztolánvi ko-
porsóját, amely mellett díszőrséget álltam a selyemáászló-
val, mikor me§hozták a csehországi katonakórházítt,, j

,,...katonái va§yunk valahányan. . ." é§ mecelevened-
tek_a régen látott áicok. Darvaóok, Salgók, Éeszédesck,
Sza}ó Lajcsik álltak körülöttem és a többiók, akiltkel ervüti
szolgáltam azt az eszmét, amely mindenünk voltl valláiúnk,
acmzetünk, irredentánk, bánatúnk és örömünk.

,,... ránlc vár a világ..." é§ a falukat láttam. Ahová
regölni jártunlc, ahol mesóltünk a Ayerelceknek és ismerked-
!rl"! ry öregekkel, Földsza5 és roiinaring, kérges tenyerek
kézfogása és nyíltszem{l néiések, gyanakiás és"szeretit ro-
hantak el Istcn tudja hol elrcjtetttmléktáramból.

,, . . . é8ő szemünk és vidám dalunk. . ." Tábortüzelc
lángjának melegét éreztem és tudatos tudattal láttam most,
hogy hogyan forrasztották ezelt a tüzek kiolthatatlanul a lel-
kcmbe a magyar öntudatot, tradiciót és szellemet. !

dentával vádolják meg és eltiltsák a vezetéstől. Mi, gyerc-
kek mentettük át magyarságunk tradícióiát nemzedékről
nemzedékie. Nem mondta senki, hogy ezt tegyük. Éreztük,
hogy ezt kell tennünk. l8 éves ,,öregekr6l" 12 éves fiata-
lokra szállt ál ez az iratlan törvény, amely elválaszthatatlan
tartozéka lett cserkészetünknek.

,,,,,2úE, mint a harci trombita a Lom4ic..." és lát-
tam magam elött a Lomnicot és a Gerlachfalvi csúcsot és
hallottaá a vadul rohanó Hernád dübörgését és láttam Lé-
tánfalvát, a §zepességet, Liptót, a Vágtutajutat, dunai szi_
geteket, Szklenó fenyveseit és a többi'táborunknak a belyét,
ahol az Isten lehelletét szívtam magamba és ahol az ,,6si
föld, a drága föld" acélozta ínagyar hitemet...

Tizennégy év emléke kanyargott bennem. Arcok, tör,
ténésck, küzilélmek, csü§gedés, klsértesek, elszánások,,,csak
azért is" akarások emldike rázta a testem. Ujra éreztem a
solcsaor íeltóduló rémes kérdést isl ,,hát érdemes-e?" . . .

.. . és a firlk énekelték zengö hanggal ,,... lehelletén
ott megterem erö, szabadság, győzelem!"

ÉÚemes volt! Érdemés volt kis téglának lenni és a
cserkészet malterával befalaztatni magamat a nagy, §z€nt
épületbe. 

*

Az énck elhallgat, csak orrfuvásokat lehet hallani. Te-
leki Pál gr6f, a firlkkal beszélget. Ugy járkál közöttünk,
mintha míndigtól fo5va felismórték vólna egymást. Kedves
közvetlenséggel beszélget velük.

A mai nap a gyönyörúségek napja. Ime Teleki Pál, a
diplomata, a világhirü tudós, a miniszter,. aki nemrégiben
a 

-Belvedere csillogásában milliók sorsáról tárgyalt és aki
még pár perc előtt is a dlszemelvényen állott Magyarcrszág
szídc-iavá között, most, amikor a többiek már régcn elro-
bogtali autóikon, rengeteg dolga közepette tudott magának
annyi időt szakítani,-ho8,y eljöjjön ide, ebbe a homályos
tornaterembe, l80 cserkészfiíl közé és köszönetet mondjon
nekik, amiért teljesítették kötelességültet.

Kedvesen járkál közöttiik Magyarország Kultuozminisa,
tere, a moszuli olajmezők tudos döntőbírája és aat magya-
rázza a kis magyaioknak, hogy mielőtt feltüzik kalapjukr_a
az új cscrkészjelvényt, lyukasszák át a kalapot valami tüvel,
merf a jelvény drótjai könnyen clgörbülnek...

*
Bizony nincsen elveszve az a nemzet, amelynek ilyen

aranYlell(ü vezetói vannak! 
Taubingcr lrtvín

,,... kel a ma111at éiben a hainal ..." láttam a pvülé_
seinket, amelyeken -ai időiebbek rye4ltet történelemrőT,] régi
dicsőségröl, a tankönyvek történelmi hazucsácairól. mácvár
kötelességről. Minderiől az iskolában nem ÍalÍotturrk é, 

* 
-beszélhetett róla parancsnokunk, mert ő hivatalos ember

volt. Nem tehette-ki magát és a csapatot annat, hogy irre-

,,... kel a magyat

49



Ketten ltép,.^iseljiik a sokféIe nemzetiségú (még egyip-
tomi és kínai is volt) delegátus között a ,magyar cserké-
§zeket és Cserkészszövotséget.,,Utt,garn!" ---,,Gödöilő!"
hangzi,k innen is, onnan is, amint végigmegyürrk Buczkó
Emil bá'_val a tábor főutcáján.

500 ,svájci cserkész em]ékszik vissza örömtől sugárzó
arccal a gödöllői szép napokra. A tábor ujságja, a Lapler_
leu (Tábori oroszlán) csak a holland és maí4yar cserkész-
k.ültlöttsóget móltatja külön és így ír: ,,Kívánjuk nekík és
minden erőnkkel azon leszünk, hogy táborunkban való,tartód<odásuk olyarr kellemes legyen, mint a mienk a
.södöUői és vogelenzangi jamboreen volt.

Maggar oonatkozti.su élmények a tdborba,n: ] Júliusfién történt, Meghívtak a neuchatell-iek nagy, látványos
,táhortüzére, A műsorban az egyik cserkésztiszt elő,ad,ja,
hogy a különböző nemzetek r,ádióieadó állomásai milyen
műsort közvetítenek. Warszava utrin min.djárt Budapestet
,emliti, rnajd hegedú és cimbalom imitációval a ,,Csak egy
kislány"-t ós egy mag]rar csárdást énekli el kifogástalan
magyer kiejtéssel.

Ugyanezen a ,tábortúzön a gödöllői jamboree emlékóre
e ,,IIuj, huj. hajrá!'( magyar csatakiá{tás is felhangzott
nagy lelkesedés közben.

Attgusztus elsején nagy látogatónap volt. A látogatók
között egy svájci cselkészlárry ,,Jó munkát!" kö§zöntó§sel
;szólít meg, láttla árva!ányhajas cserkészkalapomet.

- Honnan tud magyarul? - kórdezem.

- Édesanyám í}lagyar, temesvári lány volt. Én is két
évig voltam Magyarországon - fdleli németül, de magya_
rul is egészen kifogásta,lanul beszél. * A magyar c§or-
kószeknek szóló údvözleíét, amelyet naplómba írt, au ő
,erccleti módián (helyesírási hi,bákkal éeyütt) itt adorn
ltözre:

,,Jó munltat kíxdnok a madiar scerkézseltnek Naduora
örülterv, hod,g talaltant, Zürichben nlaguftT scerkézst,, ,

I1dith Bi,ckel
suai,zi scurkél§""

Ezenkívül még négy cserkésZfirival tali'ttkoziam
nem tudtak magyarul, félvór magyilrolr, voltak.
rna{Jyar édesatyjuk, illetve étlesanyiu,k által.

ülb?
akik.
resz_bár

ben

il

Kiilön érdekességei a tiibornak a kis Lichterrstein
hercegségnek Bocskai_sapkás, sziirkeinges, pilos-kék nyak-
kendős; feketenadrágos és fehérhatisnyás cserkészei.

A lichtensteini cserkészeknek legfőbb vezérc ugyani§
Lichtenstein Emanucl herceg, kinek édesanyja a magyar
Andrássy Marica grófnő. (Mindketten kint voltak két
rrapig a táborban s terrnészetesen jól lreszélnek magyarul.)

Mcgható a lichtensteini cserlrészeklek rlallírsos és nem-
zeti érzülete s az uralkodóház iránti kegycletes (szinte
ra jongásig menő) tisztelete.

A tábor első napján étkezett fileg a híre annak, hogy
a már 70 éves lichtensteini uralkod(r herceg meghalt.
A lichtensteini cserkészek táborában bevonták a lobogó_
kat és fekete gyászlobogót vontak fel helyetüe. Mindctl
cserkósz gyászszalagot viselt balkarján, este pcdig tábor-
túz helyett kis mécseseket gyujtottak meg az árbocrúd
körüi. Má,snap és nlég követkczí-í napon megkértek, hogy
gyászrnisét muta.ssak ,be az elhirnyt fejedelem lelki
üdvéé,rt.

Y tilto zato s s ztnp omp a rrrlnO.entitt. Apró, háromszögletű
§zalagocskákkal díszített táborkerítések, egyes kantonok,
városok jellegzetességeit küangsúlyozó, igen sok helyen
kulisszaszerű festett táborkapuk, különböző módokon fel-
hasz,nált cím,erdíszítések, táborkapuk pontosan járó órá-
val, szines alakzatokkal festett sátrak, tábori oltár cser-
kész útjelekkel diszítve, tőzegfatéglákból összeállított kapu-
oszlopok és isméi zászlók bontakoznak ki Zürichberg
erdejének hátteréből.

Áz egyik város cseresznyetortájáról nevezetes (Zug),
tehát a 'három hatalmas plakát,lletúbűl alkotott kapura a
cseresznyét és cseresznyetortri,.t látjuk festve, a másik alma
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termóséről nevezetes, tetr,át természetesen íel is kell tün_
tetni ezt a tábor kapuján, amely felett egy zsákból almá-
kat guritó cserkész vigyorgó aróú alak;a -látható.

A tó.bor éIelmezése igazdn gyakorlati. Az obédeknek
csak a felét kell a csapatoknak Óikészitenie. a másik felét
ké9,ze1 adj,ák a különbóző konzervek: húbkonzerv, gyü-
mölcskonzerv, főzrléhkonzerryek. stb.

Egyik reggel forró vizet merítenek a csajkába. Csak
nem gyomormosás lesz reggeli helyett? Ám aggodalomra
semmi ok sincs, Miután a szokásos adag kenyer-et istozze-
apj_á}r, mellókelnek egy tejkonzervet és 

-kávékonzervet (por
alakban). Ezt a kettőt kellett a forró vizben összeve§yí-
teni. S az eredmény? Olyan fínom kávé, hogy a lesjb-bb
szakács sem ttrdta volna rnegkülönbtiztetni á házilaá és
hosszú ideig elkészített*káyé ízétől.

Reggelenként urrOorrrr)ek vannak a közeli Dolder-
íürdóben, akadályversenyek és mindenféle s fajta sport-
versenyek a triibor mindennapos eseményei.

A tábor zórónapján a főcserkész kezéból veszik áta gyclzteseh és az első helyezést nyert örsök a díj,akat,
emléktárgyakat.

Au,gusztu,s /. A svájciuO ir"*, nemzeti ünnepe a svájci
kantonok szövetségének emléknapja. (Olyan, mirrt nátunk
március 15+.)

Az ünneplé§ben a nemzeti nagytábor oroszlámészt
lállalt. Délután zoneszóval, katonáó'díszmenetben vonul
íel 7000 cserkész Zürich utcáin s tiszteleg a tribünön
helyet foglaló kormányképviselők, ogyházi és katonai elő_
kelőségek s különböző küldöttsegek előtt.

Este a Doldgr-ban 10.000 főnyi nézőközönség előtt tesz
tanuságot a nemzeti nagytábor nagy örömétől és iz.ó
hazaszeretetétről, A hatalmas máglyához hasonló tábortüzet
,ezer fáklyás cserkész nyitja meg § mikor a fúvószenekar
hangjai mellett a tábortiizhöz ét:nek, egyenként vetik ,bele
égő fáklyájukat, jelképezve, hogy e nagy örörnünnepon
minden egyes cserkósz saj,át lelkesedését és örömét is oda-
lrelyezi. mint kis lángot a nagy lánghoz, a hazaszeretet
lobogó lángnyelvéhez. Azután száz piros-íehér lampión
,gyulla,d ki, majd a három megjelent (katonafóember,
Bundesrat) miniszter elhelyezkedése uüán megkezdődik a
műsor.

Szavalókórusok, énekszámok, a svájci ka,ntonok saö-
vetkezését előadó sza,badtéri színjátókok vriJtogatják egy-
mást, Áa egyik miniszter beszéde után a berniek tüzijáté-
kot mutatnak lrc. Égő fáklyákkal a kezükben tornamútat-
ványokat végeznek, majd lángoló tiiz,karikákon ugranak át.

Most a 23 kantorr zászlóerdejéből kiemelkedik és ma-
gasan a.z ég felé tör lobogó selymével a fehérkeresztes,
pirosszínú svájci nemzeti zélszlő,

Gyönyörű jelenet ez,
Ám nemcsak a föld nyúlik áz ég íelé, haneln fentről

a nra8asból is piros és fehér lámpákkal kivilágított repüló_

8épek saírnyalnak félelmetes brlgással. erőt és rendít-
hetetlen bizakodást zú8va a földnek.

Már éjszaka van, mikor a táboróa visszatérünk. Ám
nem sötét' éjszaka e2 sem, banem az ,,Ezetegyéjszaka"
tündéri éjszakaja. Minden tábor most külön .ünnepcl,
Tábortüzeir, kálrázatos tűziiátékok, lamp.iónok és görög_
tüzek fényárjábbn íür,ük az e8é3z nagytábor.

S e tüzes íény - a.z öröm és remény.. Egy kis,.g?+ba$;
sá,sszereki nemzét s hőslelkű cserké§zfiainak példátadó
örÖme dicső multján s megingathatatlan reménye mé8
szebb jövőjének eljövetelén, 

Raáh Atalos

Svájc télen

Jcllegzetes svájci cserkészsátrak Magyar gyászmise az elhunyt lichtensteini hercegért,
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F.r'

sZÉCsÉtvyTőL _
ITEW-YORKIG
- Mozalk -

Mr. Thomas Géczy asáalára ejtette a róvid gyász-
Jelentést, azután lassan az ablak íelé fordult. Tenyiiével
l{sigtPrOlqe_ az üveget, pedtg a szeme volt homáyos a
íeltolakodó könnyektól. Kibámult a hótalan télb€. Mhthe
vala4i vígasztalót keresne a íeléje nézó dolgok között.

De a decemberi Metropolls arca slvár volt, rideg.
O_dalen z{,g!tt, tükölt, hersogott a Broadway. -

,Mtt is törödött azzal New-York, hogy Magyaiországon
teljes fuvadágra Jutott'a kis Géczy rerlrií...

Sokátg állt ott az öreg klvándorolt Géczy. De amikor
újra hátrafordult, már nyugodt volt az arca :

_ _ A kts Ferkót pedig magamhoz ve§zem. Htsz egyedüli
rokona vagyok. És... nagyon egyedü vasyok úgfr§.

*

A többtek után Ferkó ls meggyujtotta a maga gyertyá-
Ját a szócsényl cserkészek karácsorryfáján. Szúiizoúo-
:rúan eslllogott a benne tükrözódó iok- kts láng fényótöl.

Ne_.b{_suli, Feri - vonta magához szelídin 1tlitray.Dlni, ,a ,,S_irályok" órsvezetője. 
--Édesanyád így holiá

.y!F _ls veled, melletted marad. Nem maradtár-Ógyedül

.különben sem. Itt vagyunk még mi, cserkészek, Űtver

.helyett testvéreid.

- De hiszen me§§ze kerülök t6letek ls, Dlni. Holnap-
után utazom Amerikába, Tamás bácsimhoz. Htsz tudod...A havatsodró karácsonyi szél megcsapkodta az ,,Ott-
}ln".ablakát. Gyenge léghuiat remegtitte'meg a gyűyar
rángJát.

Most a parancsnok úr fordult Ferkó felé.
_ _ .: _Ak_ármilyen messzir_e kerüsz is, Ferl, í:rl nem
:felejtünk el. Irunk is majd. Fs ezentrll is Úinden karácsony-
.esté4 ltt íog égni a gyertyád a szécsényi cserkészek kará-.csonyfáján. Jó lesz, kls testvér 'l

öt évet tik-takkolt, morJrotgato ttle azőta,Mr. Thomas,Géczy öreg faüórája. De eá az 
-tittidtk 

esztendót már nem
,érte meg az öreg Tamás bácsl. Szegényen halt meg. Unoka-
,öccsére, Ferkóra csak. ezt az ffeg UÚtort hagyti örökség-
}éppen. Ferkóból azóta Ferenc tótt.

Különben nem sokat változott az öreg Föld képe.
Mindös_sze a szécsényl cserkészotüon kertj?ben dólt'kia tavaly nyáron egy vén platán. És a tégkúedtés aljából

hullott le a vakolat. Nyilván azért, mert ltt ,§uttolnak'
mindég ,,egykapura" órsióra után a Strályok. New_York-
ban a Broadway 17-es számrl bázára újabb 30 emeletet
hrlztak és néhai Ml Géczy lakásába új lakó költözött.
Mert azt úgy_e mégsem kívánhatJa senki a szegény házi_
úrtól, hogy még tovább várjon a hátralékos bérre. Külön_
ben ls mindenkt láthatja, hogy a megboldogult unokaöccse,
Fred Géczy ,rsemmirekeló fráter". Nem ílzetné az meg a
hátralékos ötven dollárt soha.

- Nézd, Fred - totta ariell C vlskysüveget ,,Borza§''
Biü. Lásd be, hogy hiába futkosol munka után. Térj végre
észhez, tarts velem. Ma utoljára hívlak. Unom mfu azt a
tűzott becsületességedet. Attól ugyan éhen veszhetsz.

_ Blcskájával megvagdosta az asztal szélét, aztán tgy
folvtatta :' 

- Én már körülnéztem a terepen. Könnyü munkánk
lesz. Egy kis bátorság, egy mozdulat és ötezer dollár tttt
a markod. Nos ?

Géczy Ferenc fenékig itta poharát, azután lassan
íeléJe forduJt. Lassan jöttek belőle a szavak.

- All right, Blll. All rtght. No.
kem mlndegy már. Itt , a kezem.

Sok kts 8yertya csillogott az
,,Otthon.. karácsonyfáján. Körülötte
ugyanannyi cserkész. Azaz,. . mintha
€8y lánggal több ls égne l

§zécsényl cserkészek, klnek gyuj-
tottátok ,ezt a fölös lángot ? t

- Ég a Géczy Ferkó gyertyája
most ls, mint minden karácsonyestén,
amlóta elment - szólalt meg halkan
a parancsnok {tr. - Vajion mi van
vele.

- Rég nem lrt, van már két esz-
tendeJe ls, hogy htába várjuk a vá-
leszt - füzte tovább a csondes be-
szélgetést Mátray Dénes. - Mi 6on_
dolunk rá most ls, de vajton gon-
dol_e ó is reánk ezen a szentestén ?

- Hallgattak. Az ablekon be-
klváncsiskodott a íehérbundás tél. A
kályhában barátságosan lobogott a túz.A parancsnok az órájára nézett,
aztán fölkiálltott:
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Fiti\ l Tud!átok_e, hogy New-Yorkban talán éppen
ebben a piüanatban szólaltak meg az éjféll harangof ? t

A két sötét alak ,tutnu lrtrCaott a Hudson-híd egylk
_klusr{ kótömbje mö8é. A Riverside-Drive íelöl kemény
lépések zaja közeledett. A brlvóhely előtt hat-hét fiatű
fiú sietett el. Az egyik gyanusviselkodés{l alak megkönnyob-
bülve nevetett föl.

- Einye, de megijedtem. Jobbkor ls sétálhatnának
ezek a cserkésztacskók. Persze, karácsonyosdit játszanak.
Biztos &rra az éjféli mókára mennek a köze§ templomba.
ígen jámbor legénykék. Node, most munkára.

Megfogta a mellette álló karját s megnógatta'.

- Eredj t * mordult föl amaz. Arca sáppadt volt,

sápadtabb a Hudson fölött vesztogló Holdnál. Lázbanégó
szemmel bámult a távolodó cserkészek után, rrrajd tenyerébe
temette arcát. Régí képek rajzolódtak a lelkében.

- ,rAll devlüs" -- íakadt kl türelmetlenü ,rBoraas.3
Btll. Megórültél ? t Értsd meg, embgr l Pénz t Dollár"
úri ólet l Gyerünk l

- Szécsény, c§erké§zek, karácsony motyogta
Fred. Még áltt egy darabig, azután íölkapta íejét és új
elhatfuozással lndult a sötétbevesző fttlk után. Tíz lépésr6l
mégegyszer hátraíordult :

Ereü egyedül, Btll. Nem kell a pénz.
Nem messze, a Hudson-river túlsó partján megkondult.

nehány harang. Csengés-bongásuk*t a szárazhideg decem_
beri szél szét hordozta a bűnös várog fölött, Éjféli misére
hivott a §zent-János templom. nöpp Henrik

l,rINIrnacÁctG I
$amo!, Ólom|elhős, decembeú nggelen, sűtü. kődhultdsban behúzódaa kts d,olgozószobdmba, nagg balcsomagokal clpelek üróasztalomra

és lce_resgélek, kutalgatok régí emlékek utdn. Öreg, Iakalra |á,tó lüla méIyéróIketüInakelőa|akutttr&ŐE,melgekb6t-évekóta- tdplálomatalkcmet
s azokat, mlnÍ |orrásokal használom |eI ctkluimhez. Vannak ttt, kereken kétl ó2 éDes csaldd,l otohdnyok, peres tralok és lcaelezésekr'örökte eltdvozoil,,
naggemberck kézirataí, háborús |elJeggzések és sdtgultszélű u|sdgpéldóngok.

MegtaláIom háborús naplóm egu taíeaéEet,:
,,IlÓrom nqp Óta utazunk DebrecenMl a:, oíosz harctét |eIé, Ma'1911 októbet 20-án lJngoár el6tl oaztcgelünk egp |elenléktelerkt! állomd.son, Sztlrtén, A |eaénuséo kíszállásra kapott engedélgt, 

'mert 
hanarcsan nem meggünlr tnnőn touüb, A ttsniek |etud[tőa'bemchelnek.

!!g!d!!o: Egg aasutas kézthalldngon,oisz a adrosba, Gpóngörű |ekaésű, történelmt multú kú kultúrgócpant ez a hetg az Eiüs Kátpátok altdn-
Mept,ekilteln ? _sqrög {gtoli{u.t ptlspök reziilenctá|átr. a katoltktu |igírulazfun@t, az üIlatnl |6rcátiskilát,' a tanttóképú lnlézelet s a g$ag katotitcus,
polgárt leóngiskoláí Yan ttt aendörparunccnokság, ho!ürrendőrség és pénzüggúrség, tárásblróság éc tan|alüggelÓeég, szóual oabáago§ rcndezett
tanácstt aátoc, Több mlnt hústezer lakóJa közül ttzenháromezu a magga1 

'enen 
1itttl iaknak ilt néáetck él'tótok, refua $aru és keiukedelme a

oáros élénk étetét biztoslQa, Holnap rcggel ind,ulunk tnnen tooább,';
Boryog aaggok, hogg a solt ttás között.meglelwtős nagg menngiségben tatálak o@nokat, melgek a Felvttlék emlékelt, az ott teti ulazásaltn

lelrdsál taftalmazzdk, IIatalnas leaélkötcg kerlll most a kezembe s nengelem a lakó bo;ttékokd. EcÚ |tnom mínlaégü, sátgóssztnű, arangosszélü
levél akad a lcez,embe, Ggöngörü lrás. Haa|eladó neuél azonnalészre áemuenném, azt hlruúm,Úlrta. A borttékon csaÁbélgeg, Masaígkkdt*
tdr_saságÍ elnök kéNoel, mcü,ette a béIy_elz6 tisztán kiőehctí lengomata: I]zhorod 10, XI. 30,12, A máslk otdalon a budapestl poata bllgegrllengomata
ótl: Bui{apesl, 

'0, 
1980 dec. 1!. É-l, rehü ketck tlz nápig úazoü ez a leoél |Jngofuról Butapatig, Amtnl Űgtdlim a \elődó neaét, íorrómaggdréryls,m9lagszeretclt&|aátalelkcmeí,Felad,ó:Mcá-oeczkg Rupcrt, Úzhotod., DoÚtansrkého uItóa7la,

Nagg htrtclenében, könnyes slrmeím el6tt meg|elentk az én oolt kedoás csetkészxapalom, 
'020. 

éubeti alapttásom, a aolt '20, sr, Eróilt
rylk{ryloP"t: mglgnek soraiban att áIl tme kltiülhetettcn emllkként egy derék ccerkésd,m: Meilvaezkg Rupert,' a budápastí aasutcal keftsirc-
d9lmi takola kerckarc(t, mosolggós tekínletű, erős, tzmos, |tatal dtékta, *aűOO agges 6rsuezel8m, akkor Íizenít éues legéngke, ma hatmtnehútom.
éag télÍÍ, talán cr,aláilapa, Hárcm éaíg aoll lelkes, buzgó lag|a uapaiunknqk. lsl2-ban mostohaalg|a a Fetuídéken kafroU athalntarást és magdaal'
ottip Rupertünket l_s. Eé! eszlenileíg semmi hlrt nem kaptám |etőle s 1930 decembet 9-én aégre tŐIiat ragadott és megiila leoalét, melg meg&tlemli,,
holV hald,an a cserkészmfueumban kap|on ethclgezéat. A uégtalen kcdves teuél tgg hangzik: /

Méluen tiszteIt Tanár Url
Btzongára u9dólkozní íog, hogg olgan hosazú íd6 óta, csak matan trok, ounl tgaz egg ktc hangagaág úolt tilefi, d,a mmtségem czr.

hogg katona uoltan, ahol blzong nem sok'tűban, hogg az ember magfutflggetnck eleget tehűsen,-Remélem iű Űzr rcssznéóen edd,tgt iaügató-
sonul.
. Mát allg uátom, Iagg |öoőn Bud.apeslre utazhassam, hogg a keilaes cserkászcsapatomaí és kcdves to.náí umt ismét lúthagaam, aktk,
közöU olg sok feleüctetlcn &dt töltöttem. b elszerelése'mc{ méc rydig ís m egőrlztem és boldog aolnéIc, ha még mast' ts
a csapal tag|a lefulnék. Ranélem, tanár tlr egészséges, airr.ít sztubúl ktudnok. Én ltála Istennek szintén cgészségu oaggoli éc alég |ól érzam magamat,
c§ale még mdig §cm tudtaln belctörődni, hogg Budapcslet eI kellelt haggnom, Áltásommal, igaz, meg oaguok ilégedoe, Áirt mtnl |őkóngoel6
u_aggok alkalmazásban múius óta, entuk előlte pedig mint pénztórnok uoltam egg nagg cégnél, ahonnÚ- önként- menlem el, mlael a moitanl
Iulgemen naggobb |ízetést kapok.

Ira nem aeszí keilaes tanál {ll tolakoilásnak, {tgg legközelebb egg képel küldök, hogg a hosszíl hét éo ulón lcgalább képen lfusa, hoggan néz:
kl a uolt klsescrkésa. és tanttvánga,

Naggon kérem ked,a* tanár út, tegge meg twkem azt az öíömet és lr|on nekem, míoel kedues soralt türelmetlenül látom és ha uolna $á--
numra egu kép, amí örök emlék ienne számomta

Kérem üdaözöl|e naemben a csarkészuapalot, amelglkte naguon bttszke vaguok, igaz, hogg tübb mtnt aalószlnű, már mtrulngdtan tsmeret-.
knck lcsznek, de remélem, hogg el|ogadtók sztuéIgcs tliluözletem,

Keiloes uáIaszdt oárua, szlab6l tlduözll örökké hű cserkésge : Medlleaky Rupert.

_ Öram és |ó|dalom cggsnfte ldmadnak maguaí sztuemre, Öröm ma, ttzenngolc éo utón kézbeacnnt egg Fetuttléktc §rarrnalott aggkort daréIc
acrkész|túnak ngolc esztenűael ezelótt trott leualét, Űlg mtndennél íénvesebbcn, tüidöklfibben raggoglat|a a Áaggar csetkélleilnueket,- a hüeéget c.
hdzaszeletclel. Oröm,oluasnl, hogg a ceeh megszállós alatt stnglfidő maggu uúrosban a tehelséges magua? rreúész|ttt nem ueszett eI, bcrr,üIctea mun-.
!4l!ul! áIIást szerzett,magdnak és derekasan megdllta a helljét. Fáldáíom a'r:a gondolnt, Wu u, a maggat csetkész a cseh had.sereg kabndla tett és
kt.tudla, menngtt kellett szcnvedníe, antr0l nem trhoi'ott. FáJd,alom az is, hogg a sorro úgg hozta magdual, hogg akkor, anlkor ez a keúocs leuéI érke-
utl,ln súlgos beteg aollan E'aúQ nem tudtan vdlaszolnl, hanem ellettem tobó tdőkre, ŰIlaznen magam ts egészségi áüapotom hclgredllttáaa cétíábü'
clköItöztem a |őodrocbóI ytrágos, egészséges leuegúltl slillóoárosomba, Kaposuána a táwzásammdl lílkcs as jaaű narthrosan sűtoszloll e mcgőzünr'
a ualaha büszke huszas Er6dt-csapat, melgnek nóuét évcken át ttsrtelettei emkgette az otszúg *erkészserege,

KÜIönös uéletlen, hogg Medacczkg leoelc tcmercllen mód.on cltünt és bdr eokszor keiesgéttcm lrúsátm köüű, ,lhd nem kalült el6 s most, unl-
I9or q Fel1llÜk felszabadult és I|zhorodbóI &tra l}ngudr lett, egg borongós ködös ttéIeőtlön eggsnrre, mlnl maggaí a,Eenel d FeloldéktflI, kerembe'ketüIt'
lsmét, mÍ_ntha eggkorl cgetkésla,m küIdené si"retetét, tletéséi a-Áaggar-|ötdrőI a maggaí 1aÍ&e, mththa a btíúuekből |elazabadu[ magigaí cscrlcész,
Ú^|ru ölelkezní akatna aggkori kís pattásaiual, aklk izéttebzóródőá étÁek kt tudla-Á?Iuik, hai,

_, ^_ _ §rduq kls, Ruperlem, ilaúk maggar cserkétzem, Te clnézésemet kérted, hogg-hű éoig hallgatldl, mcntségül lwztad |cl, twgg közben kalont
ooltdLtlcbiztwttoltdlengcméscsetkésztestuéteiiletötök hű,ségei!r6l, mtiaiálúItg, Moslén,öregcserMsztcsuetedk*embtnéréceiletrhoggt
nlolc éa sok szenüedése és vlhara, között clkallótlotl leueledre íű uáIaszolok a M a g g c r c s e r k é s z hasáb|ain, melgltea arl.kú ldtod, én ís úökrc hű'
marudlam s ta,lán a kta|tad kezébe kerül matd e lap o a&lcor a Te szemetd, ís ar{ntkönngben úsrnak, mlínt htost az enyélm. Te bmét maggat taklan
élar, táborultdl Szenl lctad.n bírodalmó.nak kebelére é8 tudom, hogg hamarosan olszeűtlaquk egvilást. Ea lctcn tí úgg alcafla, ?öttlt-ld6i belüI
össnhtuom a oolt Erőill-csapatot Bud.apcsten s últasnrvczzü* mája egg lclkea |tdat paruhrx,noli velltése alatt czétesett'kts nadlunkat, |eltűzzük a
ryq_UY cserkészleloéngt és taldlkoznt és ölelkeznl |ogunk mérhctetlen Üoldogsdggál d aziuünlcben s tudom, hogg ezen a nagg taldlkozón megtelentz Tu
ld, hl*an Te hd, maraűál és én ls Cs rní ds hloek matadtunk eggmáshoz és a -áaggat 

uerkészgonilolalhozr- 
' mt ctotlbeá- ts ütöklcé hü cserkéspk

lazünkezutánts, mtndhaldltgl Noszlopg Aúa Tthamér
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Szergej Grigorevics felncszelt az ébresztó<ira első zörrenésóre.
Frissen kiugrott az ágybő| és nyomban az ablakhoz szaladt, bele_
nyujtózott a tenger íelól odaözönló aranyos napsugárba. Igy tett
rninden reggel, amióta a parancs Moszkvából Barcelonába ren-
delte. Egyszerücn képtelen volt bctelni ezzel a langyos, sósillatú
1evegóvcl, csillogó verőíénnyel, mely szakadatlanu} áramlott a
r,árosba a Földközi-tengerról.

Ad<ligi évei javarésze komor iskolák, piszkos kaszárnyaépüle-
tek falai között sodródott el és a napfényt vagy ködtól sápadtnak
ismertc, vagy szemkínzó erósnek, mint az orosz nyárét és nem is
sejtette, hogy ilyen puha, simogató is tud lenni.

Puha, simogató, akárcsak repülóegyenruhája ingének selyme.
Onkéntelenül megtapogatta a kellemes holmit és elégedetlen
nézett végig magáa a testére szabott kabáttól fényesre kefélt
csizmája orráig, aztán tükörképére nevetett, A jókedvtól kék
saeme elvesztette hideg acélosságát és ridegül keskenyre szorított
száját is megenyhítette kót apró mos<llygödröcske.

- Szergej, §zergej, ez ír€m jóra vezct. Te élveze<l a szép
ruhát ós már kölnivizet is használsz, Hát illik ez egy kommunista
élharcoshoz? Meglásd, így még baj lcsz a politikai ideológiád-
.őal, az eszmehüséggel! - mondta önmagának tréfás-gúnyosan.

Amikor kiejtette az utolsó nrondatot, vette csak észre, mit is
beszélt megelégedettségében. Elfehéledve nézett körül, nem
hallotta-e meg valaki s bár meggyőzódhetett arról, hogy egyes-
egyeclül van, fanyar maradt:* Bolond vagyok! - dörmögte a fejót ingatva. - Ilyet
kiejteni és közben fc]rómlett elótte mindaz, ami ehhez a vádhoz
Iüzódött Oroszországban. Politikai megbízhatatlanság, ez kihall_
.gatást jelent a GPU vizsgálószobájában, tortúrát és halált. De
nemcsak ott, itt Barcelonában is. Abramovics GPU megbizott rlgy'les, leselketlik, akát a pók a hálója sarkában prédára várva,

S most hiába volt rajta selyeming, jólszabott egyenruha,
egyik gondolat feltartóztathatatlanul követte a másikat, Terrort
látott, vad rémületet, az egész Oroszországot, honnan elköltözött
a jókedv, a végtelen örömtelenséget. Csak itt, Spanyolországban
hökkent rá, hogy mi van Oroszföldön, micsoda komor pokol; itt
ötlött rá, ahol találkozott íelenrelt homlokú emberekkel.

Szája ismét elkeskenyedett, tekintete szúrt, amint igyekezett
elhessegetni magától ezeket a nyomasztó és hú kommunistához
ncm illó gondolatokat. - Oroszország a n{,pek paradicsoma! -bizonygatta a betanult, gópies mondattal, Közben lába kivitte a
laktanyából az lícára és Szergej Grigorevics a kettós, vadász- ós
bombázórepülő képcsitésü szovjethadnagy önmagával vitatkozva
sorakoztatta fel a propagan<laérveket. De nem hitt már bennük,
sehogy sem hitt, akármint is erósködött az ellenkezójén.

Bár nem is figyelte meíre megy, mindennapos sétahelyére
jutott ki, a tengeröbiilbe nyúló pálmás földnyelvre. Rákönyökölt
a kőkorlátra és hosszan trámulta a víz sziktázóan kék síkiát,
valósággal fürötlve a Földkiizi-tenger virirgillatos, tavaszmeleg
tclóberr.

A csend úgy ahogy lecsillapította, azonban megnyugvás he-
tyett bizonytalanság áradt el rajta, amcly mindgyakrabban meg-
lepte, amióta §panyolországba érkezett, Apró mozzanatok idéz-
tók fel benne ezt a hiányérzést,. . Egy, az utcán szuronyok
között kísért, derült óreg, máskor pedig a kivégzőosztaggal reb-
benéstelcnül szembenéző, gondtalanul mosolygó gyerekifjú, Valami
titokzatos eró áradt ezekből az emberekból, amit ó nem ismert,
nem is tu<lott kifejezni, de ami után ismeretleniil is egyre inkább

'vágyakozott. . ,

Elmerültsógéből gyárkürt üvöltése rezzentette ki. Hét órát
fújtak. Eszébe jutott a szolgálat. ,Kisietett a parkból és meg_
álÍitva az elsó áutót, a repúlótérre irányította. Éppen parancs-
kiadáshoz érkezett. Egykedvüen tudomásul vetten ho6y rajával
felderítö repülósre indul az Ebro-írontszakaszra. Gondosan meg-
vizsgálta gébpuskáit és aztán az ülósbc szíjazva magát, felemelte
karj?t. A"r;j valósággal elugrott a kifutó bctónslÉjáróL Rövid
peréek mulvá már kétezrcn felüli magasságban jártak. Szergei
hátratekintve megbizonyosodott, hogy társai szabályosan felfej-
lődve repülnek mögöttc és móly lélegzettel adott még tőbb gázt
a mótornak. A scbességmóró mutatója gyoí§an lendült előre...
kétszázötven.,, háromszőz.., hátomszáziitven kilomét€r - § a
hadnasv iólcsően felsóhaitott, A repülés feledtette vele mirlden
kétségB[, londját. Szeretté ezt a viiarzást, az atca körül sivltó
szelet] mindazi a gyönyörűséget, amit a gyorsaság adott. Egy
másodpercre elragaóiatottan húnyta le pilláját. Egy-két érverés-
nyi ideig ereszkeóett csak el, a velük izemközt írszó felhö még
aiig moidult odább, máris rljra ura volt önmagánat. Mire az
idegen búgás a fülébe ért, beidegzett mozdulattal, villámgyorsan
vágta be á magassági kormányt, hogy kikerüljön a célvonalból.- A felhő mögül elósüvító Fiat-vadászszázad vezérrepüIóje
azonban cgy gondolatnyival megclözte a cselekvésben. Az ellen-
ségcs góppuskák gotyózápora pattogva verődött keresztül a töízs
alúminiuáborításán és a-szélvédö Úvegtábláján sugara§ csillagok
hasadtak, egyrlttal pedig a másik oldalról is tüzet kapott.

Osszeszoritott íoggal, kézzel-lábbal dolgozott a bukófordulón
és amint elvillant mellette párbajfele, ó is meginditotta az elsó
lövéssorozatot. A géppuskája azonban néhány kattanás után el-
lrallgatott, Verítékcsorgatva váltotta ki újra az elsütószerkezetet,
aztán tehetctlenül félbehagyta a próbálgatást. Hatan is keringtek
körülötte. Fehér füstszalagot húztak feléje a foszforgolyók és két
kísérője már égve zuhant alá. Fegyvertelen volt, keserűen mene-
külésré fogta á dolgot. Káprázatos gépcsellel kitört. Nem üldöz-
ték, Felismerték véd-telenségét és lovaglasan elengedték. Az egyik
Franco-repülő kedélyesen bírcsrlt is intett utána.

Hide§ dühvel, de visszaintett, hogy n€ maradjon alul. Még
akkor is forrott benne az elkeseredés, mikor a repülőtéren földet
órt. Ez volt az elsó eset, hogy párharcban a rövidebbet húzta.
Mogorván'jclentette társai sorsát, aztán visszament a hangá-
rokhoz.
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Az egyik szerelő elébeállt:

- Hadnagy elvtárs ezzel a géppel repült haza, épen, sebe,
sületlerrül? -'kérdezte akkora kétkedóssel, mint aki nem bízik
látása jóságában.

- Persze, miért?! * vonta meg a vállát.
A szerclö r'émán az ülésre mulatott, A golyók valósággal

körüllajzolták a pátnázatort alakját, anélkül, hogy őt akár
súrolták is.

- És aztán ez a masina csupa roncs! - szólalt meg újra az
olajmaszatos férfi. - Ez a gép egyszerűen nem működhetett,

Szergej is visszadóbbent, amint alaposabban szemügyre vette
hüséges ,,barátját". A légcsavar meró roncsolás volt, a mótor
lyukas, akár z szita. A szerelőnek igaza volt! . . .

- Nem.értem... nem érteml * morgolódott tovább a {ia-
tal spanyol. - A hadnagy elvtársnak igazság szerint holtrasebe-
sülten kellett volna lezuhannia!,., Eg}enesen anyagfölötti, ami
magával történt!

Szergej sem értette, hogy került ki a csatából ezzel a géppel
elevenen, a szereló megjegyzésére azonbaa összerezzent ós torka
hirtelen kiszikkadt. Mintha fóny gyult volna előtte.

- Hosy mondta?!

- Anyagfölötti! ...
És Szergej Grigorevics ebben a szóban találta meg a jelzót

,az ismeretlen e röre, mely szakadatlanul kerülgette, még ott a
felhők fclett is ós amire vágyva-vágyott tudva-tudattalanul.
Anyagfölötti eró... Anyagfölötai.., de mi, mi?..,

.... Isten ereje!...
Álnából ébresztette fel a lágyhangrl mondat, mintegy felele-

tül a kérdésre, mely szakadatlanul az agyában kopo5ott. Hamar-
.jában nem tudta hol van, nem tudta mit hall. A csillagos ógbolt
borult fölójc ós a beszéd valahonnan a föld alól szűrődött eló,
.Aztán táeszmélt, hogy egy szénacsomón fekszik, kívül a városon,
valami félig rombadóIL tanyabáz tövében, ahol délutáni kószálása
közben leheveredve elnyomta a fáradtság. A beszéd pedig a pin-
,céből tört fel,

- A mi erónk Isten ereje. - Hallotta tovább, - Jóság...
:megértés.,. majd a beszéd, imamorgásba olvadt.

Grigorevics hadnagy n€m i§ §ejtette, hogy az üldözött papok
tartanak híveikkel titkos gyülekezít, de nem is kutatta. Csak
itta-itta a szavakat, Nem mert megmoccanni, nehogy eltünjenek a
lelkében kizsendüló régi-régi, halovány emlékek . . . Isten, . . §ze_
retet . . . A messzi, éphogy elórémlő multban mesélt neki valaki
ilyesmikről. A képe már el is veszett elóle, vonásait nem bírta
visszaidézni. Csupán a hangja támadt fel.,. És ez szivíájdítőal
.ódes volt,

Szergej a szénába fúrta fejét és odasuttogta, hároméves kora
,óta először a hívást, könyiirgést:

_ Anya.,. Anyal...
Végül már úgy lihegte, csuklotta a jószagír fúbe.
Lassan-lassan felébredt benne, ha tóredezve is, apró gyerek-

}ora nóhány emléke. Most már nem a tömegmerrlrelyen kezdódött
az ólctc,

Sokáig tartott, míg feleszmélt révületéből és az este éjsza-
kába hajlott már át, mikor elkésve írjra szolgálatra jelentkezett.

Parancsnoka valósággal tombolva fogadta:

- Hol járt!.., Két órát kósett, elvtárst - és egyszerre
kilyukadt a két, ítélettel egyenló meghatározásnál: - §z szol-
gáiatszabotázs... potitikai megbízhatatlanság! .., Érti?l
' Szergej Grigorevics sötéten hallgatta a fenyegetéseket. Fur-
csa mód már nem keltettek benne rémületet. A parancsnok azt
hittc, hogy elé6gó megfólcmlítette, gyeplőre fogta kitöré§ét ó§

szárazon fcjezte be:
* Azonnal indul Burgos fölél Bombatámadás!
Szcrgej hadnagy legcrősebb lelkivonása a fegyelem volt.

Katonának neveltók ós így akkor sem szólt, mikor felismerte,
hogy biztos halálra szánták,

ígyetlenegy feketére festett hárommótoro§ éjszakai bombázó
vesztegelt a kiíutón és a rendes ótfőnyi szemólyzet helyett egyszáL
kísérő- várta. Egy mord anarchista, karszalagos repülőkapitány.
A bombasrily ellenben kót tonna volt.

- Hatezer méterre! - parancsolta kurtán a §panyol ós Szer-
gej hadnagy gépszerűen engedelmeskedett. Gondolatai mcssze-
távolt jártak ettő] a feladattól.

A biztosító vadászraj a frontvonalnál hirtelen alácsapott,
magára vonva a figyelmet és a bombázó észrevétlenül szökött be
az ellcnségcs területre. Magukra maradva zúgtak tova a leve-
gőben, lcfoitott mótorokkal.

HallEatva ültek mindretten, a táiolót fisyelve. Fokozatosan
lemorzsol"ták a közel ötszáz kilométeri és mihelyt a mélység tá-
volában kivörhenylett a várost jelző tompa íénykoszorú, az,

anarchista mogorván Szergejre mordult:

- Lel..,
És a fekete gép hangtalanul szárnyalt lefcló. A fények nót-

tek. Sok apró, m'ozgó láng és a levegói mind erősebben harang,
zúgás töltötte meg.

Az otosz pilóta szinte hangosan köszöntötte zenéjüket.

.. . Egyszer régen is harangok zrlgtak. . .

Társa pedis a bombakivetóhöz nyúlt. Már meg is íogta, mi-
kor Szersei sziáte maeából kivetkezve, vicsorogva vágta öklét a

szaká[al árcába és Élbömbölö mótorokkal, merészen megdön-
getve a gépet, vitte, vitte ki a város fölül. ..

-... Nem! Egyetlen,bombát sem! Elegct öltek. ezek_a ga-
zok! Lelket, hitet, "Ányát, országokat . . . Ném, n9T! , ._. Jó . ós

Áiw ur, aki ismeretlenül is me§ tudja tötteni valakinek minden

""i'dolatát, 
Az Isten nagy . . . Ai istenszcrctet is. Tegnap mondta

iz a hang! És ha Anyáimár nem is. de őt talán me6 lehet lelni!
A harangzúgás elfojthatalanul tört keresztü-l,a légcsavarok

bírgásán is éi SZergej féIszabadulóan nevetett. Most hazamegy!

Á kapitány ráeszmólt a belyzetre. Társának ugrott. Grigo-
revics hacinagy pedig fólkézzel elengedve a kormányt, meghúzta
az elókapott pisztoly tayaszát,

Már gránátok robbantak a közelben. Vasideggel tá_ncolt gé-
nével a oíros felhőcskék között, mialatt kilőtte a leszállást jelző
iakétákai, Mosolyogva bólintott a felszáguldó ismerős Fiat-
vadászok láttán és igy közteíogva csendesen leereszke<lett.

A burgosi városparancsnokságra vitték. Egy ezredes hall-
gatta ki:

* Harcolni akarok a lólekgyilkosok ellen! - váliszotrta a
faggatásra.

- De hiszen orosz, közülük való! - vetette kózbe az ezredes.

- Mi hajtja hozzálak?
Szergej Grigorevics lehúnyta szemót:
_ Hívtak a harangok!... Szeretnóm megtalálni az l§tent!

Az ezredés eltünódótt, aztán hátratolta székét:

- Jöjjön, hadnagy. Hozzávezetem
Éppen utolsót kondltottak az éjféli misére.
Karácsony éjszakája volt. /
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lok, franciák buklrannak fel, Papok, barátok, szakállas pó,

pák a tömegbep. Mind vídámak, jókedvüek, beszédesekl

,,Isten atiÖo *"g téged, gyermekeidet és gyermekcid

gyermekcit,.."" A másik visszakívánja. Széles, fás utak. Egy
Iérre érünk ki. óriási ódon épület a középen, A Nativitág

tcmploma. Mellette egy krlt.

Csodálatos, komor-régiségú templom. Rögtön me§lát,
szik rajta a sajátságos kaszárnya-stílus. Justinianus építtette

330-ban Kr. után.
Nem valami csodaal}<otás. Egyszcrre csak egy ember

léphet be, meghajolva íve alatt. Többen nem férnek el már,

Ha többszázan keresik fel nagy ünnepeken, a hosszrl sor tü-

relmcsen vár órákhosszat, amlg bcjuthat.
Amint belépünk a félhomályba, az előtérben két hatal,

rnas, csodálato§ o§zlop ragadja meg tekintetünket. Monoli,
tok. Egyetlen kődarabból vannak kifafagva, ami páratlan

dolog" Ósak az egyiptomiak tudtak valaha ilyesfélét alkotni

Karnac-ban és Luxor-ban.
Megtudjuk, hogy ez a két csodálatos oszlop az elpusz,

, tult régi §alamon templomából való. Az oszlopok fölött

drága, }aragott famennyezet, - két királyl negyedik Ed-
vá.á és burgund Fülöp ajándéka. A falakon ott csillog a

régi kereszteiek aranya, ezüstje. ósidók, mécses és gyertya-

ko-rmától elfeketedett mozaikok. Naiv ábrázolásrl csoportok

a bibliából: Mária a gyermek Jézussal, az apos§olok, Péter,

A Három Királyok alakjai.
Egyébként a perz§a Chosroel, amint tudjuk a történe-

*rir*lr
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Betlehemben karácsonykor harminc íok a meleg. Mesz-
sze, valahol a távolság kék ködrétegei közt, tr1l a Kijklado-
.kon és a Sporadokon, títl a régi Görögorszá5 partjain, zöld-
színú partok követkcznek. A §zent-Föld.
, Az Ur élt itt.
'' óriási kikötők, mozgás, élet mindenfele. A levegö tiszta
,és napfényes, madarak tömegei szállnak erre keresztül, vi.
rágillat, fenyőillat. Modern autóutak kígyóznak.

A §zent-Földön különösen érdekes a karácsony-ünnep,
ugvanis nemcsak a keresztények iinnepelnelr, hanem min-
denki. Jókedv, vígasság vesz er6t az embereken, tekintet nél_
kül arra, hogy milyen felekezethez tartoznak. A jókedély ál-
talános, a levegő tiszta, a vidék kedves.
. A régi Betlehem ma már csak emlék, rom. A §zent szü-
letés temploma maradt e§ak nc§ a té5l formájábarr.

Századak óta brlcsújáróhely a kig doniboldall várgs.
Nem nagyobb, mint Miskolc. A keleti életet jellemzi épiierr
nlgy, ahogy általában a kisázsiai városokat: egy részük rám,
más rfszük vásár, a harmadilt templom, mecset, erkélyes mi_
náret. Miután pedig a karácsonyi ajándékozás ott is divat
ilyenkor ünnep előtt, a vásári rész nyomul elótérbe. Meg-
rendeled, amit akarsz s azt boltja elött, az utcán, ,re.id
láttára tészíti el a kereskedő, aki egyben iparos is.

Az utcák szélesek, több fasor vezet keresztül a városon.
Á nép erősen kevert. Arab, zsidó, török, hindu, örmény, gö_
rög embcrek tömegei mindenfclc. Balkáni zarándokok, aki-
ket a laikus albánoknak nevez, itt-ott német túristák, ango-

A Máriatemplom
bejárata. Jézus szüle_'
tésl helye íölé emelték

5ó
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lemből, végigpusztítoíta a Szent-Földet. Egyetlen keresztény
templomnak se kegyelmezett meg. Még a jeruzsálemi Szent
Sír templomot is, ahol Bouillon Godofréd, a legendás slrja
is volt, sem kímélte meg. Egyedül a Szent Születés templo-
mát hagyta meg eredetiségében az utókornak. Azt is csak
azért, mert felfedezte, hogy a Három Királyok mozaik alak-
jai perzsa ruházatban vannak.

Mélységes csöndje van ennek a templomnak és párat-
lan áhítata. Az öregek egy kis bőrsapkában, a fiatalok ha-
jadonfővel, a nök lefátyolozott hajjal jelennek meg.

különös emberek az itt lakók. Nem hasonlítanak se a
törökhöz, se a görögbőz, dacára a keleti szokásoknak és a
külső formának, Hosszú, egyene§, vagy nyerges orrok, kék

szemek, szóke, vagy vörös hajzat, ezel( jellemző vonásaik.
ók, magukat a régi keresztesek leszármazottainak tartják.
Annyira felötlő hasonlatosságuk, hogy másként öltözve, bát_
ran megjelenhetnének London, vagy Párizs utcáin, senki-
sem gondolná őket betlehemieknek.

Betlehem, - szószerint Beth Lam, Annyit jelent, mint;
a kenyér háza, Ez a régi név is utal arra, hog,y körülötte,
különösen gabonamagvakban nagy termékenység volt min-
denfelé. A vidék dombos, itt-ott magasabbra is emelkednek
Judea hegyei, Teve-karaván vonul az tlton. Valami fehér-
§tg látszik amott, az út mellett: Rachel sírja. Ezt a helyet
különösképpen minden benszülött tiszteli, mozlim, zsidó,
vagy keresztény. M. I.
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FllREK
A Magyar Clerkósz kivánta mlndon olvasó.

lűnak, hogy kaűcsonyl ünneplósük - Isten
dlcsősógóre - áldott legyen.

A Magyar Cserkész legközelebbl szima'
a saJtótörvóny ú| rendelkozésel értelmében,
|anuár l_én telonlk mog klvételgsen 16 oldal
torjedelomb€n.

Cserkiszok |ó munkáJa
Dr vitéz Imrédy Bélóné, a ,,Magyar a

megyarért" munkabizottságának elnöke de-
cember 3-án nyilatkozatot tett, melyben
a budapesti cserkészekről a következó alábbi. §zavakkal emlék€zett meg:A székesíóváros torületén lefolltatott
ruhagyüjtésnél a munka oroszünrészét a
cserkészek végezLék, akik íegyelrnezett maga-
tartá§ukkal, íáradságot nem kiméló ügy-
szeretetükkel, példásan figyelrnes rlri mo-
dorukkal a szép sikerher naÉy mértékben
hozzájárultak. Teljesítményükért ehelyütt
trrondok bensősége§ legószintébb köszönotet.

Jól van fítlk, derék munka volt,
A vllÉgosork6szet nagy gyósza. Lold

Baden powell lesfőbb rnunkatársa, a nem-
zetközi cserkésziioda i{azg^tóia ]!lr. ilíartin
}Íubert, magyar cserkészétünk jó barátja
hosszas szenvedés után 59 éves korában
1938 november 17-én Londonban elhunyt.
Mr, Martin polgári életében is nagy meg-
becsülésnek örvendett, 1916 óta vezetój6
volt az ancol külüsvminisztérium útleyél-
osztályónaki RengefÓ'g elíoglaltsága mel|ett
minden szabadidejét hazáJabell és a kül-
íöldi cserkészet üsvének szentelte. Á nemzet-
közi cserkészirodá mesalanítá§a az ő nevé-
hez fúzódik. A vilás fóc3erkészén kívül ö
volt a világon talán a"legismertebb cserkész-
vezető, ténykedése alatt 26 nemzeL cserké-
§zetét látogatta meg. Nem volt a világon
nagyobb csérkészmegrnozdulás az ó jelenléte
nélkül. A tavalyi hollan<liai jamboree alkal-
mából e|nyerte munkáJa elismeréseképpen
a világ legnagyobb cierkészkitüntetését:
a bronz íarkas rendje|et, Az igazi cserkész-
hűséÉ és ószinte cserkészhumor volt szemé-
lyének jellegzetessége. Mint a rremzetközi
cserkészirodá és az angol cserkészszövetség
külügyelnek vezetójo ismert volt tapinta-
tosságáról és kiváló jó modoráról. Az a
cserkészvezetó volt, aki magát legjobban
a íiúk közt érezte, szívesen emlékezett meg
barátai jelenlétében nem egy§zer kora ifjú-
sága cserkészélményeiról. Na§y hálával em-
legette azokat az ő ifjtlkori barátait, akik
annak idején a cserkészet számára megnyer-
ték ót. Zárjuk szívünkbe nemes jellemét és
órizzük meg kegyelettel emlékét.

Szövetségünk megbízta dr Váli Ferenc
oglet€mi magántanárt, hogy az országos
olnök úr koszorrlját helyezze el Mr. lVíartin
londoni sírJára.

A bók6sesabal 980. sz. Munkóogv cscs.
íennállásának tizenötödik évi foráulóját
nagyszabástl dísz-csapatösszeJövetellel ülto
meg.

A builapestl B18. tz. János Zrlgmond cscs.
müsoros estet rendozett a ,,Magyar a ma-
gyarért" mozgelom Javára,

A Magyar-Longyel Ceork6szkör beszámoló
elóadást tartott.

Vörös könpályázók
_ Olva§§átok el íigyelmesen a tudnivalókat-
Mindenki magára vessen, ha - a íeltételek
nemismerése következtében - helytelenüI
kttldi be a megfejtését.

Flgyelem l Mindenkinek annvi szelvénvt
kell minden alkalomm4l bekülrienie. aháriv
,,jel-számmal" indult. }Iinden feladatho"z
egy-egy..szelvén)rt kell mellékelni. (,,Jel-
számonként l")
. A készcket csak a 2. §zámban (1938 okt-
1.) kell megolvasni.

Az október 15-i számrl szelvénnvel az
okt. l-it lehet csak helyettesíteni.A december 15-i számban közölt §zel-
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Jurogs Arrrlor felvidóki miniszter novemtrer
20-án a }íódrrrezóvásárhelyi Gazdasági Egye-
sület iítrlsági csoporljának meghlvására
§ódmezóvásárhellT e utazott, Röviddel meg-

érkezóse utáu íogadta a 112-es számú ,,Hu-
nok" cserkészc§epat küldöttsé§ét. A csapat
emlékül zászlószala§okkal dl§zített kópjáját
adta a rniniszternek.

Jaross Andor átvette a kópját és többek
között a következóket A FeI-
vidéken, az elnuomatds hossz{t 20 esztendeie

aldtt, 07 eseméngek belgaroltdk aat, hogg a
csetkésznevelés ualóban alkalmas ana, hogg
.értékes elemeket adion a nemzetnek, A I elaklékí
megvarsúg legilerekabb emberei a cserké§rekbdl

n§ttek ki és a |elvidéki e$elké§zek mérhetetLen

sralgálalot tellele a maggat üggnek.

vénnyel csak az elóíízetési nyugtát lehet
beküldeni.

Mindenki annyi elófizetőt köteles szerezni,
ahány ,,jelszámmal" szerepel a ,,Vöröskör"-pályázaton. (Azoknál, akik több ,szel-
vénlt küldtek be, mint elófizetési nyugtát,
csak annyinál jegyeztük fel az elófüetö
szerzését, ahány nyugtaszelvényt beküldöt-
tek - még pedig sorrendben a legkisebb,
számtól íötfeté l)

A Vörös kör versenybe január 15-ig lehet
bekapcsolódni. Az tijonnan bekapcsolódók-
nak is be kell küldeniök a szelvényeket-

Azok, akik a pályázat tartama alatt
lakásukat változtafiák, az illetékes kézbe-
sító postahivatalnál jelentsék be lakás-
változ]ásukat : még évék multán is kézbe-
§ltl a po§ta a nekik szóló küldeményeket.

LÁNcvEn§ENY l
A línoverseny határtdeje 1989 lanuár 8l-e.

Jutalmai: 100 pengő, aóllövő puska, eáúot,
íónyk6pozőg6p, rtb., stb., stb.

llaíámy t§tvá{ raj.pára,ncsnok 27 ,éves
,korában, hossz és kín,os szeravedós után
eíhúnyt. tlaMta a 303. §z. Erkel Fere,nc
csapatban mélyen rnegren,d,ítette a. cser,ké_
szeket. Meg,éttó jó bátyát, a mifi,dis §esltenri
kész jó testvért ve§zítettük el be,me. Pád,a-
adása, }ó munkavégzése nri,ndenkor a ió
vezetóre vallott. E,m!ékét solr*sok §zeretet_
te,l őrizzü.k meg.

i
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A kópldt, amít nekim szántatok, nem larlom
meg magamnak, hanem át|ogom adni a ti neue,

tekben ís ualamelgik |el,
oidéki csapatnak. Hogg": meluík lesz ez a csapat,

\ i azl még most nemtudom.
De bílzátok rdm, hagg
kiuáIasszam art a c§a-
palot, amelg a legiobban
megszolgúll azért, hogu
elnléküI meglarthassa a
ti ieluéngetekat,

Khaki kamgarnból, előírásos
forma, bőr izzlappal, clott bé-
léssel . P 2.,O

Khaki coyercoatból, bélés nél-
kül .,;. P I.20

Budapelt, Y, Na8y6ándor ulca 6,
(Cserlészház)

Ylll, Rákócll úr 6f.

M|NDEN SPORT
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§váto tóll ldóny előtt. Közeledik az idő,
amikor a magashegység telének sugárzó
fénye a világ minden tájáról Svájcba hivo-
gatja a téli sportok kedvelóit. A téli boldog-
ság sohascm volt oly olcsó, mint az idén.
Svájcnak sohasem voltak magas árai, csak a
pénze volt drága. A kelló időben, a téli idény
kezdete előtt, svájc frankjának értékét
30o/o-kal száIlította le és ezze| egycsapásra
40o/o-al lett olcsóbb.

Az Dszperanto Cserkészkör összejöveteleit
minden kedden este 7-9-ig a Magyar-
Lengyel Cserkészkör hclyiségében (V., Al-
[otmány-u. 6. Kárpát Egyesület) tartJa.
Erdeklődők és vendégek oda íorduljanak.
Levélcim marad V,, Nag|y-Sándor u, 6.

L k.anatétő Felvidék
1938 decembcr 4-e sok-sok magyar

cserkész számára lesz élete végéig nevezetes.
Ekkor látogatták meg a cserkészgárda-
egységek a visszatérő Felvidék cserkészeit
és vendégeik maradtak három napig.

A felvidéki magyar cserkészek részére
pedig azért lesz nevezetes, mert ekkor tettek
magyar cserkészíogadalmat.

A-pozsonymegy€i Somoriúl a győri 459-
473. cscs.-ok és a 283-451-464. sz. cscs.
egye§ített két gárdája látogatta meg.

A $alántai járás öt községét z Caldntdt,
Szemet, Nemeskosuíoí, Vágselgét és Dedkit
a 3-as, 42. sz,, 45U77. sz.,46G-496. sz.
és a 462. sz. cserkészcsapatok öt gárdája
Iátqgatta meg.

Ersektljuárt és Tardoskeddeí a 830. sz,,
a 2l1, sz, és a 260. sz. cserkészcsapatok
négy §árdája látogatta meg.

LéutIt a 18. sz. és a 26. sz. cscs.-ok két gár-
dája látogatta meg.

Romáro-mot és Naggmeggert a L4, sz,, a
35. sz., a 159. sz. és a 314 sz. cscs.-ok négy
gárdáia látogatta meg.- Peibetét, Üduardol és I{omríromszentpélert
a 913. sz. cscs. gárdája látogatta me8.

Pdrkónut és KöböIkutat a 27, sz. és a 803.
sz. cscs.-ók két gárdáJa látogatta meg.

Egeget és lpolustigot a 4. sz. és a 11. sz.
cscs.-ok két gárdája látogatta meg.

Losoncot es- FüIeket a 7. sz., a 24, sz,, a
158. sz. és a iászsági cscs.-ok négy gárdája
látogatta meri. Velük ment az 1. sz. Bkie
cscsi kilenctaiú küldöttsége is: megkoszo-
rrlzták az elsó magyar cserkészvezetó, ifj.
Szilassy Aladár dr sírját.

Rimaszombatol a 15. sz., a 38. sz., a 196.
sz, cscs,-ok és a F{ök négy gárdája látogatta
meg.

Tornaljdt és Zókösí a 19. sz. és a 36, sz.
cscs.-ok két gárdáia látogatta meg.

Rozsnyót az 5-160. sz., a 25, sz. és a
296. sz. cscs.-ok három gárdája látogatta
meg.

Kassó.t a 13. sz., a 102. sz. a 134 sz. és a
gödötlói cscs.-ok négy gárdája látogatta meg.

Unguárt es Cscpoí a 88. sz., 2t2-213, sz,,
a 285. sz. és a lI. kerületi cscs.-ok négy
gárdája látogatta meg.

Beregszászt, Tiszaít jlakot, Munkdcsol és
Dercet a 43. sz., a 139. sz., a 167. sz,, a 77t,
sz,, a l72. sz, ós a 750. sz. cscs.-<rk hat gár-
dája látogatta meg.

Amíe an akgib
r Qarmol doloozlk. Nylgodl
alváeál ncm zavarja, mógir
qcahozza rcggclrc cz cnyhc
ór íáJdalmailrn kiüdlórl.

H:'"$,a §N
A bazatéró Felvidék cserkészcsapatai

íelszerelése iavára a következó befizetések
történtek irég : Chomransky Marian, a
lengyelországi -Lengyel-Magyar Cserkészkör
etnóke (25 pengó). - 13. sz. Ezermester
cscs.. Búdaoest -(6.-), 

- 2ő, sz, Szt. Imre
cscs., Budaile§t (i00,-). - 159. sz. Korvln
Mátyás csc§., Pápa (5.27). - 187. sz. cscs.,
Pécj (9.40). - 183. iz. Klnizsi cscs., Szeged
(5.44). - 229. sz. cscs,, Gyula (5.-). -349. sz. Szt. ]\{iklós cscs., Alsóság (12.50). -853. sz. Katona Józset cscs., Kecskemét

-\itéz Temesy Gyózó dr, Budape§t (30.*).
Előző számurrk 24. oldalán a megajánlá-

sok között dr Rimler lván" nevén szeropló
87.80 pensó az alábbi kaposvári esapatok
adománya : 37., 150., 751,, 246,, 280,, 653.,
657., 6í52., 672., 684. és a szérvezós alatt
álló Szeni István cserkészcsapat. Három
csaoatzászlóra 75.- penqőt küldöttek be.
Uqiancsak a íenti Ósapátok 9.80 pengőt
kÜlatek a íelvidéki firlknak jelvénnyel
való ellátására.

A baresl G56. sz. csapat roverjei 3.20
p9n§6t küldtek a felvidéki firlk íelszerelé-
sere.

UZEN Az M. cs,
Előailásra alkalmas, kózlratban olvasólnk

ronilelkozósérg áltó darabok. A l\{agyar Cser-
kész helvsz(tke miatt nem közölhet minden
verset, s'zíndarabot vagy melodrámát, mely'
ünrreoélven elóadva iÉ-en hatásos lehet, de
leírvá Ólvasóink töb6-séÉét nem érdeklik,,
EzérL úi rovatot nvitunli : Előaddsru alkal-
mas címÖn, melyben közOljük az ilycn irányú,
szerkesztőségünkbe érkezett kéziratokat. Az
érdeklódók válaszbélyeg beküldésével írj anak.,

..Blőadúera alkalmas" : Sántha J.: Láto-
máiok. Melodráma, Szilajka L.: ,,Indulás
elótt". Jelenet dalbetéttel.

1. I. 1. Amíg van, addig a kiadóhivatal
szeotemberis v"isszarirenő]cE is megküld-
heti a Masvár Cserkészt, Há az elófizetőnek,
más a kíiánsága, akkor a megjelölt idó-
uonttól számlt az elófizetés, - 33. I. X. D. L.
hz éü elófizetésnek egyszerre kell belutnia !

A példánvonkérrtl vásárlás - ha csapat
útián is j- nem érvénves, - Maizü PúL
SierezzéL még egy új előfizetőt t -- Heller
G. Levetcdet átaatuk a repülőkrrek. Címük :
Cserkészrepülők, tsudapest, V, Nagy-Sándor
u. 6. - PB7. I. V. Kispest nem Budapest-
Ismét 20 fillér büntetésl kellett fizetnünk !

krasznal T. cserkészfeladat ötletet szlve-
sebben íogadunk, mlnt sablónos keresztrejt-
vénvt.

Ilbilov kórolv. szóp hazafias versedet
megkapiuk. Kö;Iésrc 'méd nem alkalmas.

K. F. Tehetségedet nem lehet elvitatni,
de nem eléÉ Évor§ humorod. Fele ilyen
hosszan kefeti- volna megírnod. Tanulj
Zsofka cikkelból, Küldj máskor is,
Tarczall Bóla. Kaland a folyón nagyon

. ióízü. csak €Av kicsiL ttll borza]mas.
Tenyieg megtöfrént ? A ,,Hír örömeiü'
tavász-íelé -közöliük. Küidj mást is. _-
Acsal Józsaf. Az ujságokról szóIó cil<ket
kicsit átfésültetiük s talán rigy közölni fog-
iuk. - Lakatos Lr{szló. }íeglepó cikkedet
köszöniük. - Plcus. Nagyot mulattunk
disznóliistóriádon, A többi is jó. Irl többet.

llllomos z0srl0rúücsúOs 8,§"?!ífi:
j8lvény 30 ílllér, liliomos pccsét8íyúIú v. kéz-
élősomb 2.50 P. Enrléktárgyak, emléklel-- vények §tb. KérJ árajónlatot!
P§INI(BÉn I(AB()LY

ótvö§mo§ter, öregc§erkósz i
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Nyomtatásban hamarosan viszontlátod
ozeket. - TaBaÉkoggáql DáIyózók. Az el_
bíráMs íolyamatban vair, héizleteket méa
nem tudunk. - §alomonovlts Bóla. Fordufi
ügyedben a c§apatparancsnokhoz. _ Bal
logb Rgzső. A szomorr1 macskalelövési ese-
tet továbbítottuk llletékes belyre.

(}y. l. Br|tonys. Boc§á§s mes. To§tvér,
hogy kérdéseidre csak most tudunk vála-
szol.ni és mo§t §om kielégttó nódon. Leve-
lezési kórésedot továbbltottuk a külüsyi
tlivalalunknak. Másik kérdésed pedig any-
nyira íosas, hogy szakértónek kel,lett kiad-
uunk. Yálasz még nem érkezett. Váriuk.. .

§zorkesztősógünkte boküld§tt könyvck.
Póldák gyültomónye. Nagy örömet szeroz-

bet : lelkészének, hltoktatójának, tanltólá-
nak, vasárnapi iskolal vezetőlének vaÉy báí-
mely más ovangéllumi munkásnak, ha meg-
szerzl számukra Pócs Lajos szerkesztésében
megjelent: Példálc GyüJt'emónyo címü köte-
tet. Megrondelhot6: Pöcs Lajos, reí. s. lelkész,
Budapest, KAlvln-tér E. II. 17. ctmen, v4gy'
az ovütgéIlumí könyvkeroskodésekbon. Ara
8.- P. Kötvo is kapható, egórz vászon kötés-
ben, arany clmnyomÁ§sal 4.- P. December
bónapban díJmentes postal küldés.

Ul tárrarlótók. ,,Mt lggyon belölem" cím-
rnel- mulatságog és basznos társasjáték ke-
rült íorqalomba. Alapla a mlndenki által
trmert lÖvergeny ós aÜlóakadályverseny Já-
tékokhoz hasonló kockadobás. Lóversony-
_ben azonban kevesen vo§rn€k részt, de élet-
tüyát mtndenklnek kell választant. Játék-

közben észrevétlenül saiátítluk el azokat ez
ismereteket. melvek atabtáIi ez életben meo-
átthatjuk hetvnriket. Xrá a,_ DenÉó. Ka;-
ható Budapeslen, a Mtnerva keiesüedésbeh,
IV., Kossuth Lajos utca 20.

Gyök8sgy Endre l Aoró ló naook heoc,
ltűrc. Ui íersek. Bqdabest,-1938; A Petlíi
Társasáf kiadása. Ára'Z.óO P.

Gyökössy Endrének lsmert neve van a
cserkészek között. Elsó cserkészro4énvével
beírta nevét minden maEvar ítú 

*§zlvóbe.

UJ verseskötetét meleE sZÓretettel alántJuk
a ver§eket kedveló cserkészek íi§yolmébe.

ülúsógt utdonságo}
Á, &arácsony,i kónyvpiac rninden évben

gondoskodiJí a gyere.kek, íiatalság lesszebb
karácsonyi ajándékáról, szép és jó ,krfiy-
vekröl, de t8lán méc €gyetlen évben se Je.
leírt ínec annyi kitűnö, érdekes és egészen
úiszerű, a rnaí fialalsíg érdeklödési körének
mesfelelö iíjúság,i ,kürryv, úint éppen az
idén, F,iú,k.,leányu,k, *isebbsk, nagyobbok,
minóenki számdta a&ad meafeloló §irrger
és Wo$met lroda,}mi lntdzet úJ kíad,ványai
között.

l. Antg Jánor: Dánlel llr ctmú regény&.
$ek höse e§y széütely tudós ezermo§teí,
ier,mészetbúváí 6s syer€,lóarát. }lárom kis
paitá§a va$ eíne,k a prófótaszeríl lánrésznek,
akik az$l csinál,nak valamennyign $agy
karriert, m€rt ö!€g barátiuktól letkesedést,
i,deáI.ízmust. a te'nnészet, ,muilka é§ ttrdás
rnegbecsülósét tanultá,k. De nert liúkról v,an
szó, persze vJc jelenetekben, érdeke§ kllan
dokban sincs híány óben a kt}nyvben

2. Mechatott étdsklódéssol vosszük kéáo
e magyaí töíténelern esyi,k legc§odálatosabb
a}akiána,k, Wesselényi Miklós bárónak é,lot-
re8,élyét. oágpárnó Dávld Marglt |,rta meg
az Aíyll,| halól, Jólcai regénybe iltó a,}a,kjá-
nak érdekes ,él,etét, a,minek .hálterp a ,rnult
század elsö lelének Magyarorszfua. Akík
§zéc,henyivel, Kossuthtal fetépítették az ü
lllagyarországot, mtnd íontos szerepet lát-
szottak Wesselónyi Miklós életében is. A,ml-

kor életrajzát olvacsuk, mogi,smerjük,Erdély
á|et€t, a pozsonyi diétát, a szabadsághareo,t.
a magyaí multnak ezt a ,legendás ,korál.

3, Mr. Tlmár Gyurl, akiröl Gáboí J9nö írt
kitúnö regényt. miodon mai gyerelrnek
ideálja. szegérry, árva liú, a legsaegényebb
az osziályban. Egyetlen támogatója Jani
pajtása. egy nagy szálloda kis ,liítes íiúia.
Es ez a két asrólszakadt, szegény gyerok,
akik iskolába is csak rövid ideig iárhattak,a maguk erejéból lesznek gazdag, .hlres enr.
berek. Gyuri világ,hírü íotóriporter, Jani meg
ónálló vendéglö§ nasy Lond,on városábarr.
tsbból a ,könyv öl ,is sokat tanul'hatnak a
gyeroket: ,hitei, kitartást, azt, ,hogy trem
szabad ,csüg.§edni, raeg hogy aki va}amilt
i,gazán akat, igazan tud, eléri cé,liát. De Der-
§ze elóbb sok rne8ható m§8 vidáqn élményeyan oyuri pajtás,unknaü, aki biznyára na-
gyon :ba,tl4r mi,nden rnagyar fiú kedves pal-
tása losz.

Töngrbélyegel, tégl lovelezógst, bó.
lyeggyültomónyet vót9l9, elrdátrl
c3or9. §zltócvt 86!r bótyegtorerledö,
Budrperir lY, Korsutb Lrtor-utcr ?,

t989 J.§,NUÁR I-ÉN NAGYSZERÜ . ÉIMÉNYBEN IJE§Z nÉszno:
a bekopogtató Magyar Cserkécz ötletes meglepet&§el kezdl az úJ €§ztend6t ; meglsmertetl olva§ólt a

s zE N Tá,NDR á § I rIÚK csoDÁtÁTo§ ÉlnTÉvE IJ
A regény lrÓ'át, Szentlványl Jenőt a Magyar C§erkész olvasól |ól lsmerlk

A SZENTANDRÁ§I FruK
lzgalmas, tltokzatos c§lnyteyé§el mlnden flrlt érdekelnek.

Ha felhÍvod barátald flgyelmét arra, hoty most flzes§enek elő a Matyar Cserkészre, akkor
Janu.ár l-én már 6k l_s olvashatJák a Szeúandrásl flúk történeté_t, te Édlt nemc§ak |Ót tettél
barátalddal, hanem RÉszT vE'HETsz EGyUTTAL A ,,LÁ'NcVrisENy,LÉN l§t

ó0 A ,Tatarékos§ágl" é§ a ,,Balaklava" pályázat eredmónyót lanuár t-én kózöltük.



összeteszem a két kezem
Üs |eiem aldzattal lehaitoa,
A btlnbd,nónak tétotsa kangidn
Hozztid, sóhaitoh
Édes Istenem. . ,
Uram! Jézusom!
Bűntlnh merbocsdtó,
Irgalrnas Krisztus!
Te tud,otl, hogy maggar uagyok
És azt ís tudod,
Hogg magam aagyoh,,,
Hogu szent karacsongnak
öröméjszahdidn,
A felrcte bónat bus tdrsasaga
Yesz hörül engeríL . ,, .

.Ki iózan örönlre oágyakozom!
Tud,oiL, hogu
Egyszerfu titzta, kis szobdmban

Ima frorócsofiyhot
Nem duruzsol melegltő kdluh,a
És ablnkomla iég-üaeg fagaott! ..,
Faguos a szobdm és
Nincs barótom,
De
Meleg a szloem és
lzzó a hitem és nag,u,a reményem
A iobb, a szebb, a
Maguar Jöaőben!
Féllle Jord,ítom Feléd, &z arcoTn,
Mert, édes lézuaatn,
Rut az én arcoln ,, ,

A pusztdba hangzó
Maguar iaikidltas
Cserepezte ruttd píros aikamat. .,
A pusztdn kóbmló, saskann,ú,

Bítang szél
V dgott dróthorbúccsal, szelül aTcornba,
Mileor orkdnszaudt Wkid,ltottam .. ,

Ronggyú szaggatta |oszlailozó ruhóm
És a sarba ilobott., ,
Csúful, megcsúfttoa,

lmddhozom Hozzdil,
Ahí ma születtél!
Akí a bélpokl,ost kebledre öleltetl, .

Ki az éhezőnek, kí a szomiazónak
Istení kezeilben ételt-italt aöttél..,
kí a halottat is életre keltetteil!
Ki a hontal,annak aíssza fogoil ailní
Mind egész orszá,Oat,
Régi, szép hazaió.t!

Mindszenti Szaoboda Béla.

Mikor a Jézuska lenézett a íöldre, meglátta Jancsikát
és így szólt:

- Jancsika lesz az én új kis vitézem.
Az angyalkák, akik lesték, várták a Jézuska mindeir

§zavát, §uttogva adták tovább egymásnak:
Jancsika. . . Jancsüa. . .
Jancsika egy fuva kisfttl volt, akinek senkije sem

volt. Egy öreg kofa néní adott neki szállást, amiért minden
reggel §egítette a holmiját kicipelni a standra, elvitte neki
az ebédjét délben, meg hazahozta a holmit este. Jancsika
nem hallotta sem az angyalok suttogását, s€m a Jézuska
édes szavát. Mégis mosolygott álmában a rongyos, hideg
pokróc alatt. Bizony korgó
gyomorral alrrdt el az este ís.

Reggel nem érezte, hogy
éhes, mert mindig az álomra
gondolt. Hlszen olyan nagyon
szép volt, amit álmodott l'- Mit álmodtál kts slif-
fentyű? - kérdezte moso-
lyogva a kofa néni. - Olyan
vldám a képed, mlntha tün-
dórekkel álmodtál volna. No,
ne§zo egy kis rántott leves,
Jut az enyémből neked is.
Reggelizz meg te is.

Jancsikának jól esett a
meleg leves, ha nem is la_' kott vele valaml nagyon jól.
De az álmáról nem beszélt
senktnek sem. Hogy is le-
betne azt elmondani vala-
klnek ls, hogy egy |ehér-

Jancsika karácsonya

_}

lnges, szép kíslírlí látott dlmúban, aki megsímogatta őt és
azt mondta neki:

-- Az én kis uitézem leszel ezentúl, Jancsika, az én kis
apródom. Légg hős l

Jancsika el is határozta, hogy megkeresi a íehéringes
kisfirit és mindent {rgy fog tenni, ahogy álombeli vezéré-
nek a legjobban tetszenék.

Mikor a kofa néninek elvitte a holmiját az utcdsarokra,
ahol árult, neki indult a havas, hideg utcának. Egyszerre
csak azt látja, hogy egy öreg bácsi, sok csomagot vttt maÉá-
val, zavarodottan áll meg a ifudán és csomagjai hullanak
ki a kezéből és leesnek. A bácsi meg csak áll tehetetlenül.

A két keze most is tele van,
meg aztán lehaiolni sem tud.
Jancslka egy§zeüe ott ter-
mett, felvette a csomagokat,
segített is a bácsinak, hogy jól
elrendezze azokat a kezében.
A bácsi örömmel köszönte
meg Jancsika segítségét és
egy fényes tízfülérest nyo-
mott a kezébe. Jancsl boldo_
gan ment tovább és a követ_
kező pékboltban vett kenye-
ret öt. filléren.

Ez etég lesz reggeüre

- mondta magában, - öt
íilléren meg veszek cukrot
magamnak.

Azzal vidáman belelrara-
pott a kenyérbe és úgy ment
tovább az utcán. Amint
megy, €gy§zerre csak egy kis

ő



rongyo§,_ §ovány lányka áll az utca szólón és sóvárogva nóz
a Jancsila kenyere felé. Jancsi megsajnálta;_- Ehes vagy ? _- kérdcztc.* Nagyon *_ felelte a kíslány mohón.

Jancsika úgy gondqlta, hogy aki vitéz, hős akar lenni,
annak bozzá ke}l szoknia a nélkülözésekhez. kell tudnia
éhezn| is. Odaadta hát a kenyere felót. A kislány bold,ogan
logta a kenyeret és egy pillanat alatt megette.- Még rneg-
köszönni is elfelejtette a nagy evé§ben.

Jancsilca ment tovább. A zsebében vígan csörgette
_az öt fillérjét. Egy cukrosbrrlt kirakata előtt megállt és el-
kezdte tervezgetni, hogy mit is vesz a pérrzén t-

_ Áhogy elgondolkozva nézegeti a iukrokat, egy§zer
csak valaki megérinti a bátáí, Amint hátrafordult-,- egy
lreg uak embert látott maga előtt, aki előrenyujtott kéziél
kereste az ut"at magának.

Szegóny bácsi - gondolta magában Jancsika,
Nekem milyen jó dolgom van. Fiatal, erős lábaim van-
nak és látok is. - A,zzal az öreg mellé állt, megfogta a krlzét
és megkérdezte:

- Hová akar menni bácsika ? Majd én hazavezeLem.

- Köszönöm, édes jó fiam. De nenr is tudom hová
menjek. Nincs senkimo nincs pénzem és koldulni még
sohascm próbáltarn. Senki sem ad semmit, éhes vagyok]
nincs lakásom seír.

Jaucsika tudta, hogy vannak a városban meleged,ő-
szobák a szegény emberek számára, ő maga is sokszor
oljárogatott ilyen helyekre, ha már nagyon f.ázoLt. Biztatta
is a szegény embert, hogy csak jöjjön vele. El is vezette
a._vak embert a rnelegedőszobába és bticsúzásnál még az öt
|íllért is az öreg markúba csúsztatta,

Vegyen rajta kenyeret, magának - srlgta a fülébe, -én már ettem máma. Vagy }rozzak talán én ? Persze a bácsi
nem i§ tud vásárolni.

§zza| mát sza]adt is Jancsika a pékhez, Egy szem-
pillantás a|att az öreg csak ember kezében vo}t á-kenyér.

Jancsika ment tovább elgondolkodva.
Kis veaórem, fehéringes kisfiú, ilyennek kell lennie

a te vitézednek ? *- kérdezte magában Jancsika.

, Áhogy így elgondolkozott, egy§zer csak három gyereket
pillantott meg az utca§arkon. Játszottak, vagy mit tehettek?* Jancsi nem látta tisztán. De egyszer csak hallja ám,
hogy a legkisebbik felsír keserve§en. A két nagyobb meg
csak úti-veri a kicsit. Jancsi egy pillantás alatt ott termett._. Nem szégyellitek magatokat, ezt a kicsit verni ?* Mi közöd, ltozzá ? - rivallt rá durván az egyik
nagy fiti.

Még meg is verik Jancsikát, ha oda nem szalad hirtelen
a kisfiír édesanyja, aki az ablakból látta, hogy mi történi.
Erre a két nagy elszaladt, a kisíiú édesanyja meg meg-
simogatta Jancsikát.

Jancsikának igen jól esett a simogatás.* Mintha a fehéringes kis vezér simogatott volna
meg * gondolta - és az a síró kis íirl is rlgy hasonlított"
a íehéringes kisfirlhoz, akit álmomban láttam. Meg az a
kislány is, akinek a kenyeret adtam. Egy kicsit mindketten,
hasonlítottak bozzá. De azért egyik sem volt ő. Ki lehet az
én kis uezérem ? - tünödött Jancsika. -* Megtalálom-e
valaha ? "

Jancsika nem is trrdta, hogy nra karácsonyeste van.
Nem volt édesanyja, aki megmondja neki. Iskótába sem
járt, naptára sem volt. Honnan tudta volna hát ? A t<ará-
csonyíát is csak a kirakatból ismerte, a Jézuskáról sem sokat ,.

haUott. ",-,-
Ahogy így kóborolt az atcán, egyre kevesebb embert,

látott a gyaiogjárókon. Mindenki sietett haza karácsony
szent estéjén.

Egyszerre csak egy sölét görbe ulca'végén hagy vilá_
gosságot pillantott meg. Ismerte az\ a helyet, nagy üres
telelr volt ott baraklakások között. Nem szokott ott fény
lenni. Mi van ma ? Ma bizonyára törtónik ott valami
érdekes ** gondolta és odafutott.

Hát a szeme-szája is eláIlt a bámulattó}, amint odaért t
Egy óriási nagy íenyőfa vol| a tér közepén, egy teherautóra
ráállitva. A íenyőfán sok-sok színes lámpa égett, Tagyogott
színes láncok, fénylő aranyszálalr csüngtek le a fáról. Az
autó me]lett cserkészzenekar játszott és aki csalr volt a 'téren, az mind vele énekelte a zepekarral :

* Krisztus Jézus szüIetett, öruendez-
zü.ttlt !

Nekí öröménelcet zengJedezzünk !
l,iikor Jancsilia kíváncsian még köze-

. ]ebb ment a csodafálroz, a lábai ís fötdbe-
gyökereztek a bárnulattól: egy kiasíke
|ehérínges kis|itl áIlt az autólz, a |eje |elett
nagg |éngesség.* A Jézuska / ._ szaladt ki a száján.

-_ A Jézuskal A fehéringes kisfiú
álmomban a Jézuska volt. . . IlIa szü-
letett... Katdcsong uan...
._ Az ének elhallgatott és a sok rongyos"
éhes, didergő ember sorban mind Óda-
ment az autóhoz, ahol kedvesarcri nénik
mindenkinek adtak egy kis c§omagban
ajándékot. Jancsika is odaállt a tobbiet<
közé, hogy az autóhoz jusson és közelebbről
láthassa a Jézuskát. Mikor odaért, úgy
érezte, hogy a kis szobor szól |tozzá: --

* Jól van Jaucsikám l Maradj min*
.dig az ón vitézem, az én kis apródóm. A
szenverlés, nélkülözés nehéz útján jutsz
el hozzám. Tégy jót mindig, amikor csak
alkalmad van rá, rigy jutsz el hozzám, a
te uezéredhez. En most is, mindig veled
vagyok. Mindenkiben meglátsz engem"
akivel iót tesze]. Ti értetek jöttem á vi_
lágra. En értem állítják nel<tek ezL a gyö-
nyörű karácsonyfát. Rongyos kis ó}iózó
hőseim, mogáldlak benneteket. . .

Jancsika két kézzel szoiltotta magá-
hoz a kis ajándékcsomagot és büszke bot-
dagsággal nézetL a kis Józusra. H, L.-né

Pdsztorok t Kirdlgok !
Szegéngek t Gazitágok !
Ggertek, lcöuessiik a
Tündöklő csí"llagot,. . .

Eluezet bennünket
Á /cís Jézusltdhoz,
A jósdgos Isten
Eggszülött |idhoz.
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t. Leesett az elsí
hó. A közlekcdós
nehozen mozog a

városban.

9, rnd,|nak a
síz6k a begyek

lolé.

3. úgy hógombóe
lgnzán nern árt

az edzett oser.
kósznek.

4. Az lskolaudva-
ron ls rerrokü|
lehot cs{rszkálnl.
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nézd mclst, Fiacskám ! hogy reszket a sok tündöklő, íínom üvegűsz a 8yerltYácskák fényében, . . Mirrtlra a Te kis, febér lelked volna mindegyik, Miritira O
odaakasztottad volna Te_is a Te csilingelő, b_oldog, kicsiny piros szívi-det a kará-
,99on_yjár_a, a drága Jézuska tiszteletére . . . És a gyertyali meg a csillagszórók úgy otündökölnek, mintlra a Te bogárszemeid ragyogáia volna ai ő íényességúk. .-.

,. Karácsonyta . . . Zöld. fenyőfa s néhány fényes, színes dísz rajLa. Aiért fe- á
nyőfa,_hogy a meleg szobában-is tartsorr iidesége nenany napíg, ue hervadjarrak 19

,el levelei órák alatt, Hiszen mennél tovább sieretnénli láüi a karácsonyfát, _

Á békés Sváic a nyugalom és szabadság or-
szága TJurópa szivébe*.

A valtrtarerrdelkezósek köv€tkeztóbc§ sváíc
ma olcsó orszá6.

Kütföldi vendógek számára Sváje 30-tól
45olo-ig terjedő kerlvezmónyt ó§ olc§óbb berr-
zitt rryujt,

Minden .l.alutáris kor}itozá§ nélkiil látogat-
hat eI Srájcba.

Á kitűnú svájci szállodaípár ínlnden árfoko-
zaton a legiiobb clhelyezkedóst nyuitja.

Svájc rnagas hegysógei révón a leghóblatrr-
§abb or§zág. 

/
Á Jólbevált egysóge§ srláici §il§kola Eyor§an
seglt mindenkit'a legjobb tudáshoz.

Nemzetközi sportesemények, tár§adalmi
üDnepségek tarka sorrendbcu követik e8y-
mást.

Svájc vasúton, autón ó§ repülőgépe§ mind§e
oldalróI gyorsan é§ kónyelrne§en elórhető,

Kószségesen nyujtanak feh,ilágosítást ós adnak
prospektttsokat az utazási irodák és a l}udapes-

teu lévő Sváici ldegeníor6almi Központ.

).I

otyan jó rnelietté O
ienni, nagy bol-
dogság rneggyuj- O
tani rajta a gyer-
tyákat meg a csil-
lagszórókatl Aka- O
rácson;rfa mellett
csak örülni lehet,
magát a Jézuskát
érezzílk magunk-
hoz közel, lra éne-
kelünk a csillogó fa
alatt; ezért nagy
a mi örömünk ka-
rácsonykor, Kis-
fiam.,. Emlókszel,
hogy sírtáltayaly,
amíkor Vízkeresztkor leszedtük a sok díszt ós elégetttik adlsz-
nélküIi c§upá§z íát.,. De mít gondolsz, Fiacskám, tetszene-e a
Jézuskának a karác§Onyfa, lra ncm a mi §zíyünk, lelkünk
öröme, boldogsága ragyogna a karác§onyfa fényességében...?

A karácsonyfa alatl kis talyigát találsz. Egyetlen,
ajándékod, I{isfiam t És ez azt jelenti, hogy a magyar
fiúnak a becsületes, szorgalmas munka szerszáma a legszebb
karácsonyi ajándék l Bizony sokat kelldolgozni, talicskázni,
Fiarn, egész óletünkben l Le kell talicskáznunk a nagy ma-
gyar Kdludria-hegget és fel .kell horclanunk újra a maggar
húrmas heggeín amelyen a kereszt ragyog örök fényességben . . .

,Ádjunk hálát, Kisfiam, a Jézu§kának, hogy eljiitt ma
hozzánk, köszönjük nreg a drága kis talicskút, a sok-sok
ezer ki§ magyaí talicskát és ígérjük meg a Józuskának,
hogy sok dolga lesz a mi kis talicskánknak. . . Lehordjuk
a magyar Kálvária hegyót, hogy híre-hamva §e legyen és
visszaépítii,ik régi, szóp országunkat, Isten király nagy
otszágát, l . Biztosan sikerül a mi munkánk, csak a Jé-
zuskáról ne feledkezztink el sohase. . . l

Kw
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A l0yal cserh 0sztalf,lhozá s
Lévának kettős ünnepe volt december 4-én.

Htlszóvt otthontalanság után régí fiai, öreg diákjai
tértek meg falai közé és a csonka haza cserkészei
látogattak el a lévai cserkészekhez első testvéri
találkozóra. Volna bőven mondanivalója az öreg
dtáknak ls, de hadd legyen a szó most a cserkész-
krónikásé.

dübörög át a vonat a Garam
fölött. Faragó Ede bá' - mert
ó is itt van a Szövetség kép-
viseletében, hogy kivegye a
lévai és garamlöki cserkészek
fogadalmát - boldogan, köny-
nyes szemekkel magyayáz. Már
Iátszik Léva, a Siklóshegy, az
ólévai szőlők, a báti parton a
tanítókópző gyönyörű épülete
a vártorony romja.

Léva. Az állomáson ott
,áll a lévai cserkészek Koháry
csapata s a garamlökifalusi
cserkészfitlk csoportja. Röüd,
de annál, bensőségesebb kölcsö-
nös üclvózlós után a városba
lndulunk. A déli csendet pat-
togó zeneszó veri fel, s kíváncsi
fejekkel telnek meg az abla-
kok. Az tit Lóva íőütőere, s a
Kossuth-térre, a város köz-
pontjába vezet. Köröskörül emeletes épületek, köztük a
tetszetös városház.

A nemrég emelt országzászló körül felállnak a csapatok.
Faragó Ede aeszél. Szavá szívekbe markol s könriyekbe
csuklik. A szülőföld szent ihlete lebec fölötte, Maiól eav
pesti kis cserkészfiú elmondja a törvéiyt és követliezik"á
fogadalomtétel. Htlsz évi némaságra íiélt magyarok fiai
hangosan, szívből esküsznek fel a magyarabll máiyarságra.

Majd a három zászló kerül átad-ásra. És felCsendÜl a
htlsz évtg titkon drldolt, üldözött Himnusz. A köd elszállt,

a ború kitisztult s a távoli, garamparti hegyekből lecsapó
csloős. íriss szellő veszi szárnvaira a Lóczvak térzenéjét.' De akadnak már türelmellenkedők. S-összebújnak a
pesti meg a lévai fejek délutáni programm megbeszélésére,
Előbb még a tanitóképzőben berendezett szállásra vonu-
lunk. A léíaiak derék darancsnoka. szabó vtlmos kalauzol.
Ó ké§zített el fiaival mindent. Ecv kicsit elfullad a léleg-

zetün-Íi, mtre a magaslaton épült

= !: lTl,nf"lh',",,,íi,llf;.,P*|- i,**iíiX
ll ll belénlink- Meqdöbbéntö lát-

'ü,;!lr

beléoünk. Meldöbbentö lát-
váni tárul eléri'k. Csak a c§u-
oasá falakat látiuk a Trianon
ÖtOtti Magyaroiszág legszebb
tanítóképzőiéb6l. Sehol egy
pad, egy székrény, egy könyv,
üres. kifosztott az egész épü-
let. De méíse, Összetört zongo,
rákat találtunk, a klaviatúra
szétszórva hevert a padlón. A
hrlrok mectépve, talán hogy
mapvar daÍ nÖ ze-níien rajtuk l--n rojtogató üiességból a
városba menekülnek vi§§za a
cserkészek. Mindenki siet. Lé-ffi ffinh"',i,iíi,T-"a§§í#á'fn1,onrrl Lór,lirr 
sn*Ólir;, t,|JffiTlt f:i:§,'i

fel elsőnek. Idegenek vették birtokukba ; mos! ma.gyar
katona nézki az aólakon. A piarista kls templom még nyitva.
Benézünk. A régi, a húsz év előtti.

Amott egy-csoporb a vár felé siet. Az idő nagy qqltaJ
vésett a kövdiie. Itl iárt Bors vezér. Védekezett a tatárok
ellen. Dőzsölt falai közt Balassa Menyhárt. Támadta török,
védtc Dobó s vérzett ocskav, vak Bóttyán, Romjai csrlcsátr
most háromszínű zászló teriri és vidám-cserkészek másznak
a tetejére, hogy végig tekintsenek a városon s az észak
felé terülő síkot záró hecveken.

Este tábortűzre váríá a csu. <szeket és a lévai cser-
készszülőket a Katoliku§ Kör meí,. l b"lyisége.

Zeng a nóta. És megindul a talcsc. ^ir haltott és
tiltott sZavalatok hangzínak és vidám } ,",rkészek
lévai anekdótákat mondanak a híres lúdfer,a ",q a
repülő lévai kocáról.' 10-re jár az idő, míre a vendégcserkészek meg.,.
nak szállá§uk felé. Már nem is találják olyan ijesz
mert megtalálták a lévaiak szívét. Azlán csend borul *
városra. Talán a
hogy lesz itt újíl
szeknek is lut m

Szabó paranósnok úr gondoskodott. Még át kell adni a
könyveket, amelyeket a-Szövetsé g küldö_t! s maguk _a .csap a-könweket. amelveket a§zövetséc küld
tok is hozt'ak. vólt epv kis kocslrá való.

- Még egy meleg kézszodtás, s
tetése mogiúdult már a kis vfuos

Még egy meleg kéz§zorítá§, § ellndulunk. Az ólet lut(-
e riegl'iiautt ri'ár a kis vfubs utcáln, Qq egy. plllanatra

sra. Talán apesti cserkészek álomkéneiis arról beszélne.
: tesi iti tjÍaepttes s a lelkek rtjjáipítésében a cseiké-
rek is iut maid részük.
De az"éjtszaÜa rövid. Már itt is a reggeli, amelyről
,ó naranósnok úr condoskodott. Méc át kell adni a

tok is hoztak. vólt epv kis kocslrá való. Hoíyisne t Hiszen a
budapesti Fáy-diákot is küldtek egy sereg könyvet a lévai
qimnáziumnak s e könweket is a Lóczvak cipelték örömmel." Méc ecv meleÁ kézszorítás. § eliúdulufik. Az élet lük-

Majd lassú döcögéssel meglndul a vicinális Léva íelé.
Ellragyjuk a bényi avarsáncokat. Mögöttünk van mát az
oroszkai cukorgyár is s Nagysalló vérrel szentelt földjének
ls üdvözletet intettünk már. Alsóvárad közelében vashídorr

A ,,Gárda" fclvonul LCv/rtr

A 18. Lóczy-zenekar térzenét ad Léván
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mecáll. hoiv mosolvocva brlcsút intsen a riesti cserkészeknek.
VisZonttatáira Lévá, Óa8yarok végvára f Jarcon Yilmos
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{Engelmtna Géza béesl vleael)

- Miért nem szabad a |őzésnéI segéd.-
keá Lacinak énekelni?

- Mert a szakács jelentette ü parancs-
nok úrnak, hogg olgan hamisan énekelt,
hogg a tej össze|utott tőle.

*

. . . És mondjad kérlek, a cserkész-
zenekar összes tagjait a zenekar közre-
múködésével temetik ?

-_ Nem mindannyit, - csak a
halottakat t '

*

Farkaskölgök., Bácsi kérem, vegye
meg tőlem a Robinson Crusoet.

Antiquárius., Fiam, én csak egész
könyvtárakat veszek.

Failcaslcölgök., Akkor rendben van.
Ea az én egész könyvtáram l

,t

- Te azt mondtad, hogg a Zoli úgg
játszik zongorón, mint Dohnóngi és most
kisüI, hogg a ,.Kutga kutga tarkúl" ís
alig ludja hibanéIküI leiátszani,

- Pedig ő ís két kézzel jdtszik, akúr-
csak Dohnángi,

I
A cirkuszban egy késdobáló lép |el.A kések haiszóInuira a Dartnere melletl

|Zlff a,

A halottí csendben a karzatról meg-
szóIal egg srdc:

- Pacer ! Még eddíg egyszcr sem
taláIta el' 

*

- Patancsnok úr kérem, úgy-c ebben
az üuegben hajolaj uan?

- Dehogy le szercnesétlen, |olgékong
engo uan benne,

- No akkor múr nem csodáIkozom
azon, hogg a kis öcsi, akinek a haját be-
kentem uele, nem tudja teuenni a kalap-
i,lt. t

Örsuezető., Jóska, már meglnt kée6n
|öttél az összeJövetelre ?t Fogadnl mer-
nék, hogy még a salát temetésedr6l is
le fogsz kósni.

*

Blró: Tehdt maga azl áIlttta, hogg a
lehenet nem lopta, hanem az magdtól iött
az istállóiúba? De hiszen a tehén a iúszol-
hoz volt kötae, ta.Idn nnagamagdt kü
tözte oda?

Vádlott : agg van bíró úr! A cirkusz-
ban talán mór ldtott btró úr olgan looat,
melgik |eloldazta a köIélcsamóL Ez a
tehén meg, meg tudla kötni.

- 3inyo Plsta, ez nem cserkészhea
méltó eliárás. Te almát eszel és a lds
öesédnck rem adsz belőle.

-- P6lqlr65nok úr kérem, nekl adtam
az összes magokat. Ha elültetl őket,
egósz éven át ehetik belölük.

*

Polcsl báeslhoz lovelGt llo't6z egy
cserkész, melyben azt kérdi l ,,Meddig
kell ülnie a kotlósnak, míg a toiásokat
kikölti ?.í

Polesi ad|a a választ a

+8oá,
4|l

i
{
,

örsoezetó., I}önel, ntOrt trszli#az
abiaküvogot esupán a belső ielén ?
, Dönci., ,,llásan jelentem, 

- hogy mt
kllátbassunk, de az erre menők ne
nózhesseuok be,

Parancsnok., Ejnye Sanyi, mít csi-
ná]tát már megint, hogy úgy össze vagy
karmolva ?

§anyí.. Tegnap hurcolkodtunk és én
vittem a macskát.

,rilIagyar üserkész"-ben :,§fu eslrkék-
nól 3 héttg, kls kaosáknál 4 hótlg.

K6t hónap mulva levelot kap, mely-
ben ez áll : ,.Köszönöm a íelvllágosítást.
A kotlós S hóttg üIt a totásokon, de lds
eslrkók nem keltek kl. Mlvel kaesákra
nem volt szükségem, a totásoknt elarl-
tam ltt táborozó cserkószekuek.

,t

Fa*asköIgök., Parancsiok úr ké-
tem, igaz az, hogy a nagy halak meg-
eszik a kicsiket, például a szárdiniát ?

Parancsnok., Perszen hogy igaz.
FarkasköIgök., Hát akkor hogyan

nyitják ki a pléhdobozt ?
,t

A tanár úr megszólít a Vllmos csfuzfu
úton egy arra baladó qserkó§zt :

-- Flam, morTe v&n ltt a Cseikészház?

- Másotllk uiea balra, e Nagy-Sándor
utea, ott tessék betordulnt ó§ már
messzlről láthetó a telírás és a bolt eég-
tábtála.

-:-- Jól van, leülhotsz t

A Magyar Clerkélz§zövetrég Hlvatalos Lapja. Elóíizeté§l ára egy évre 2 pcng6 80 lillér, amely egy§z6rr9 küldendó be. Egyer r?jm,_ára. 2P.ttll9r.,csekkszárttle31.{28. SzerkesZtőség ég kladóhivatal3 Budape§t, 
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re^{zlán

A cirkuszban egy késdobáló
A kések hajszóIngíra a partnere
ttltódnak a deszkába.

09 /5,t§}, !-'t L




