


Keilves ,rMrgyar űserk&z'í !
Ne,mlég még asgódó szgmrnel néztünk a

lllagyar §iotl, ös Esater8om várának ormfi-
ról a Duna túloldalára. De bizoda,lommal em.,.

gedtük a szelek szárnyá,rr átkelrr,i énokünket
is; ,,A te rabló ural,mad soká úgyse tart;
Tízmillió magyar nrondia: Nem! Neml
§oha! ..."

November 3-án ör,öntöl repeső §zlvvel
húztuk lel a zásr.lü ártlocunkra" Irnáiirrk rneg-
halüsatá§t nyertek: a magyarlaktn felridák
visszatért, . . meghalottan nóatün-ir át a títl-
partra.

§ azóta.. . A ,m,a,gyar csapatok
tak, é}ükön a ftar!úrrai. .,

November l7-ón peüa a blboros tlerccg-
piímás úr Ö e,mi.nenciája kiatlta remdslkezé-
,sét, a,mely,nek értelmében a felvidóki pap-
növendóke* a7 esztergorrri szem,ináriumba
bcvonulhatnak.

Azóta .már .har,mincegynÉbány fElvidéki
testvért öleltünk keblünkre... Hartnince,gy-
néhány iolvidéki testvéí... harmincegyné-
itÁlty cserkészapostol . ..

És eaért:

Tisztelettel jelentiük, hogy az Esztergomi
Érsoki Paünevelőin{ézet 94, sz. ,,Szent
Adalberi" Sregcserkészcsapat lótszána a
Felv,ídék visszacsatolása rév6n Esztergonba
kerlilt felvidéiti cserkésztestvóreknek a esa_
pat kötelókóbe való íelvétele iolyiá.rr * talát
,e!s{!Bek az országbarr _ tqt§íne§eú! me§flSve-
kedeit.

Cserkészüdvöz!ettel:
g{-oe öresek

A pestszenterzsébeti 8. §z. nrTurul" §§. c§. 1§ éve
Cta,patur,k l9l3, évbcn a,lakult egy Zsirai

rnwrl taníló kezdgményeaésérc, akit az itteril
K. I. §. r(iúsfui e,gy§§ület c§eíhó§z"münka
iránt érdekiődő tagjaiból alakítja mos a
csapatot kb. l6*l§-as !étszá,finnal.

Ezutótl,kiizdel,rneg óvc.k sora következett.
tláború... korrmuníznus , .. NÉha .a c§apat
már a íeloszlá.s előtt álli, dÉ hála lste.nnok,
mirr,dóc ákad,t a mapatnak oly önaeth.n és
tetterö§ vozoiiője, aki a íeloszlá§t mega,ká-
tlályoata § a c§a|pat élére á1,1t, Példáján .lel-

kxedve a máf bffiúadozó csapat megú}ulva
bevonul. látott ltozzá a cserké.szmmkithoz, s küzdött,

,ho,gy a psonka .lrazának grnberebb *mbert,
rnaFyarabb ma§yart neveljem.

A lellendüés kü!ürr,ösen aa utóbbi ll:e &v-
ben észlelüetó, rnikor Bálint,h Béla rondót-
íelüevpiö votte át n bomlaüozó c§ítpet vözs-
té$ót, ínelyn§k a}a-plt&sától tagja votrt. §ttól
kezdve lvel a c§&DEt útja fElíelé, Bátrini Béla
parancsnok ós a tisztikar 0nzetl€n, ieükes és

akad,átrvt tem igmerő rnunkájínak lkti§u öí-
thetó az, hogy tövid tlz év alatt a qsapaíot
igen ma,gas szí,nvonalra emelte ú€y sze}lerni,
rrnlmi a,nyagi tekíntotb.en. Az ő áldozatkész-
sógük révén egymá§üiÁn üárom csónaklráza
épült a csapatnak. Dii,msödön erdőtelek áll
cserkészei,nk rendelkezésére.

lgen kevesen tuüák, bogy csa,patunk
köaremű,ködésével alakultnk városunk, söt a
szomszédos városok csolkószcsapatai. lgy a

?8-as ,,§zt. István", e 9{0-es ,,Petöfi" cser-
készcsapat. Most jrrbileumunk évében is
tcözrgrnükódiünk az 1904. §z, ,,tsocskai
lstvÁn" cs. cs. alakulásánát, melv eüis csa-

€:;w-::a::.-

patunkban a .,Pacsirta" r4iként szerepelt.
Tagiai és vezetői a volt 8-as ,,Turulok",

A jubiler.lmi évei igyekcztünk méltóképpm
raegünncpelni, Május l§4n,,§serkésznall'.-ot
ro,rtdezett { c§apat a viaitelepón. DéIeWtt az
iíjú.sásot foglalkoznattuk, dé}ntán a cser,Io6sz-
szü,lókei . ós ismerösöket is ventlésül látt,lk
ós beú}utatókkal s tnó&ákkat szóra]<<retattu;k.

§bberr az évboa két nágytábort rendcztiink"
Az e§rik résáen vlzeí, rósáen szára-
zon botyolódot,t lc- Csónakon, lgrnentünk
Mohácsig, innen autóbuszon Pócsre rándul-
tunk ki, A moagótábor Dömst di}n nyert be-
fejezé.st, aho} nrár Bál,intb Béla parancsrrok
vezetéusével felráll&ífurtták a nagytábori. Er
tónvles fiágytábor volt, m,ert a tregnagyobb
Stszárn t06 fó volt. 25 év alatt §u volt §
lesnagyobb táborunk.

Tlrbor uián, októ,ber 6-á,n, tábori beszá-
mrrl,ót rendez,tünk a szülijk, párt{ocók és

ismerösök részérc.
Áz emtékév tre,íeiezésóte decernber 17-&t

na§y jubileumi lianepélyt és karácsonyestó,t
rendeztü,nk. Itt egyházunk iestvéregyesülttei
e,mlékszalaggal látták el' gsapatu]ik zászlóiAl,
Az ünnepélyen a Szövets,ég, a Kcrület, az
Egyltáz és a szomszédos csapatok üdvözől-
ték csapatrlnkat az emlékév alkalmá,bóL

Visszatekintve az elmúlt 25 évre, látjuk,
hibáhr,kat, s czeken trkulva, nekivágunk c,rv
újabb 25 esztendónek, s tovább klizdünk...
Küzd,íink a §í.ent pálÉrt, Nagyrnaayar-
országért és drága kincsünkért, a ma8yaí
iiaialságé,rt!

vorból csétl zdtán

nNRIL{l.NAlí
a kitünó szomic§illapító-
nak, egyetlen kulacsból
sem §zabad hiányoznia.

*

ffifr ,n-/:&

* §]í

Jól
és

üdttő
ital,

mely különö§en'hosszabb trlráknál
nagy ellenállóké_
pe§§éget kölqsönöz,

Kizárólagosail honí nyeffi-
&llyagokból gyártla a

,r

rnÁilClínnilnln FilInr.
ná§ykanlu§el é§ tilO§Olr-
suontiánO§i hfi zai gyáretben

cukr0z\ra
egószséges
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HATODIK TÖRVÉNY
A eserkész az állatok bar&tia

Amennyire csak lehetséges, óvnia kell azokat a íájdalomtól
és egyetlen állatot,sem szabad megölni szükségtelenül, még ha
csak légy is, mert az is az Isten teremtménye. Állatot azért sza-
bad csak ölni, hogy az táplálékul szolgáljon, vagy pedig mert
kártékony. 

*
Különös, hogy az állatok és a gyermekek mind fetismerik a

jó embert s ha találkoznak, rógtön barátságosak |tozzá, s azt ta-
pasztaltam, hogy a legbátrabb emberek a maguk módján kedve-
sek is hozzájuk,

Biztosan feltúnt nektek, hogy harctéren a katonáinknak és
tengerészeinknek majdnem mind meg volt a maguk kedvenc
állata és talizmánja. Amikor Franciaországban jártam. számtalan
esetben figyeltem meg katonáinkat, amint eljátszogattak a kis
írancia gvermekekkel, közvetlenül a tüzvonal közelében, a rommá-
lőtt házak között. Mind a legjobb barátok voltak, bár egymás
nyelvén egy mukkot se értettek,

Ahogyan a lovag, vagy a cserkész a gyengébbek iránt lova-
gias, ugyanúgy lovagias az állatok iránt is.

Az állatok az értelem és ész dolgában gyengébbek minálunk,
de nagyon ragaszkodók és hüségesek tudnak lenni, ha azt tapasz-
talják, hogy az ember - bár elég erős ahhoz, hogy bánthassa is
óket, - kedves és nemeslelkü irántuk. Hamar megmutatják, '
hogy nennyire megbecsülik az ilyen kedvességct. Hiszen tudod.
hogy saját kutyád mint görnyed félkörré, farkcsóválva, óröm_,vigyorral ábtázatán, mikor meglát iéged, s lovad is mint szima-
tol körülötted s megtalálja a kockacukrot, melyról tudja, hogy
mindjárt odaadod neki.

Ádd meg tehát az állatoknak mindazt a kedvességet, amit
megadhatsz, s tedd életüket boldoggá,

§qF ri"ú blajlandó kegyetlenkedésre, csupán azért, mert nem
gondolkozik,

De az a cserkész, aki férfias és lovagias az emberek iránt,
ugyanilyen lesz mindig az állatok iránt is. Csodálatos, hogy
mennyi örömet szerezhetsz magadnak viszonzásul, akár kutyádat
idomítod, lrogy legkisebb intésedre engedelmeskedjék; akár cgy
vörösbegyet szelidítesz meg, bogy barátoddá legyen,

Nemrég találkoztam egy garázstulajdonossal, aki jó és szl-
vélyes embernek látszott, mert felajánlotta a padlását a város
cserkészcsapatának, hogy használják otthonul. De hogy mennyire
jó ember volt, akkor bizonyította be, amikor szobájába veaetett
és megmutatta szelíd kanáriját, mely parancsira minderrféle
ügyes mutatványt végzett és dalolt, válaszolt füttyére s hívására
rászállt és megcsókolta, A fogságban lévö állat idomítása érde-
kes és csupa móka, de kaland, , amikor kimegy az ember vad-
állatokat és madarakat megközelíteni és megfigyelni szokásaikat,
életmódjukat ellesni, Minél gyakrabban cselekized ezt és minél
jobban megérted, miként készítik el külöabözó alkotásaikat, an-
nál jobban meg fogod érteni a természet és a Teremtó cgodáit.

A madáríészck-Eedéc hclycr nódja
A madarakat tanulmányozó embert ornithologusnak nevezik.

Mark Twain, a mulatságos és jórzívü amcrikai író mondja:
,,Vannak pasasok, akü könyveket írnak madarakról és

annyira szeretik azokat, hogy képesek étlen-szomjan azon f.ára-
dozni, hogy egy íljfajta madarat fedezzenek fel és - megöljék."

,,Ezeket,,orniihológucoknak" hívják."
,,Magam is ornith'ológus lehettem volna, mert mindig sze-

íettem a madarakat és állatokat. El is kezdtem a mesterséget.

Egy madarat láttam magas ía száraz ágán, hábaszegett fejjel
nyitott csórrel zcngeni és mielőtt meggondoltam volna, rálóttem
puskámból, dala azonnal elhalt s mint egy darab rongy, hullott
|e az ágró|, mire odarohantam és felvettem - meghalt. Teste
még meleg volt, feje ide-oda lötyögött kezemben, minüa a nyaka
eltört volna; szemét fehér hártya földte, oldalán és fején pár
csepp piros vér bíborlott ós Istenem! Könnyeimet nem tudtam
visszatartani"'

,,Eddig életemben még sohasem öltem meg élólényt, mert
nem okoztak soha semmi kárt nekem, és nem is fogok ezután
sem soha életemben." "

A jó cserkész általában jó ,,ornithológus", is, mint ahogy
Mark Twain mondja. Ez annyit jelent, hogy szeret madarakat
megközeliteni és megfigyelni mindazt, amit csinálnak. S a meg-
figyeléssel felfedezi, hogy hol és hogyan építik fészküket.

Nem teszi meg azt, amit a közönséges firl szokott, hogy
nekimegy és kirabolja a tojásokat, hanem szereti megíigyelni,
mikéni költik ki fiókáikat, hogyan tanítják meg őket,táplálkozni
és repülni, Megismeri a madáiakat harigjukróÍ, vagy rtiptükrőt.
lsmeri a teleló, a vonuló_ és vándor matlárakat. Tuilja hiogyan s



mivel táplálkoznak, hogyan vtdlik tollazatuk, hol milyen fészket
, építenek és milyen a tojásuk.

Jó csomó madárfajta már csaknem kiveszöfélben van Nagy-
Britanniában, mert ha fészkükre bukkan, rengeieg fészekrabló
fir1 zsebeli el tojásaikat.

A madárfészkek mcgfigyelésc olyan, mint a nagy vadra való
vad,ászat: épúgy mirrt a vadász: kikeresed a me§feleló helyet,
melyról gondolotl, hogy annak a m4dárnak a tartózkodási helye.
melyet é"ppen m.g aÉárrz figyelni. 'Figyeld a madár be_ és Íri-
röpködését és a fészket megtalálod. Ekkor azonban ne menj fel-
dúlni és kiíosztani a fészket! Ha történetes€D gyüjtenéd a tojáso-
kat, egyet viszel el, de a többit otthagyod és mindenekfelett nem
drilod szét a fészek környékét, különben az anyamadát otthagyja

, és mindaz a tojás, melyb{l mjnd bohókás kis madár fejlódhetett
volna - elpusztul.

Sokkal jobb, ha a tojásgyűjté§ helyett lefényképezed, vagy
lerajzolod a fészkén költó anyamafurat és gyüjteményt készítesz
,a különfóle fészkek felvételeiból.

*
A skótországi Aberdeen kiilönö§en pacsirtákban bóvelkedik.
Néhány évvel ezelótt. nagyon zord szél és blóvihar jött már-

ciqs végén s az orczág magasabban íekvó vidékét anDyira €lbo-
rította á hó- ós jég, hogy a madarak mind a mélyebben fekvó,
{engerparti vidékekre húzódtak s a tengerparti szántóföldeket is
ellepték.

Az emberek tömegestöl mentek ki, hogy lépvesszóvel, hálók-
kal és csapdákkal összefogdossák óket és csakugyan nagy töme-
get is szállítottak el elevenen London ós többi város piacára.

Egy rlriember látott egy pasast, aki telt kalitkával árulta
ezeket. Félelmetes tömegben felbalmozva, mind ijedten verdes-
íek szárnyaikkal és egymás hegyén-hátán tülekedtek vad szaba-
dulási vágyukban. Annyira megszánta a szegényeket, hdgy meg-
yethe az egész tömeget és hazavitte raktárhelyiségébe, ahol elég
h]elyet, eleséget és vizet tudott nekik adni.

Azután is hajlandó volt minden pacsirtát, melyet árusítás
végett fogságba ejtettek, piaci áron megvenni. Ily módon több
"ezret szedett össze és egy hatalmas terembeieresztette, ahol arány-
lag bóven volt helyük és eledelük. Azt moridják, hogy reggelente
fülsüketítö volt a csicsergésük s a ház tetején egész sereg madár
gyülekezett és hallgatta dalolásukat.

Végre elmult i ,o.., idő, ismét kisütött a nap, s a mezók
kizöldültek, ekkor a jó ember, aki eddig bázában tartotta a, ma-
darakat, kinyitotta a terem összes ablakát és minden madár bol-
dog tolongással röppent ki, s csipogva, zengve emelkedett a ra-
gyogó, meleg levegóbe, vagy a környező földekre és erdókbe.
És megépítették fészküket, kiköltötték fiókáikat úgy, hogy ma
Aberdeen környéke mindenütt pacsirtadaltól hangos"

Madárfélzkck
Egyszer januárban elmentem egy cserkésztiszt társasággal

.,madárfészek-lesre". Szokatlannak látszik ebben az évszakban az
ilyesmi, de azért mentünk ki, hogy lássuk, mi módon készítik eló
a London külterületén, Brentford közelében levó ,,Madár Szen-
úélyf' (védett terület), hogy a madarakat fészeklésre odacsalo-
gassák,

Bementünk a riagy erdóbe s csakhamar madarak kőzt talál-
tuk magunkat. Mindenfelé b]allatszott a láthatatlan poszáták csi-
pogása, íüttye, trillázása és lépten-nyomon átröppent e1y-egy
.mad,ár az ösvényünkön.

S azutáp mindegy.ik fatöras oldalán kis házikót pillantottunk
mcg, csaknem teljesen zárt dobozokat, elülsó falukon egy kicsi
tyukkal. Ezek voltak a ,,fészekodvak'q s minden tavassial ide-
jött€k a madarak és ezekbe az odvakba rakták fészkeiket és ne-
velték fel családjaikat.

Mark'\{ebb rlr fia, a Madár Szentély felügyelöje még húsz
éves rincs, de mindent tud az itt éló madarakról s ismeri az erdő
növén}cit, fáit. Elsőrendü cserkész s nyilván nagy öröme és kedve
telik a madarak életének megfigyelésében.

Minden cserkész megtehetné ugyalezl s tanácsolom neked
is, hogy minél hamarább csinálj néhány fészekodfit. Annakide-
jén viszonzásképpen majd valami ritkábban elóforduló madarat
íogsz látni az odvadban, amint fiókáit neveli.

Áz odunak 20-25 cm. magasnak, 15 cm. szélesnek é§ vas-
tagnak kell lennie, a teteje ferde legyen kissé, hogy az esövlz
1eíusgon.

A bebrlvó lyuk kb, 3_4 cm. átmérójú kör, vagy körtealakrl
ayílás, közel a tetőhőz, hogy alatta bóven legyen a fészoknek
hely. Egy kis párkány az odu elülsö falán, kúlönösen a fiók-
madaraknak pihenöképpen _ jó szolgálatot tehet.

Ha csak lehet, mázold be durva zöld és barna foltokkal,
h]ogy beolvadjon a fakéreg és levelek szlnébe, s ha akarod, je-
gyezd, rá örsöd és csapatod nevét is.

Aztán erősítsd a fa törzsére, körulbelül 2 méter magasan,
ahol pocok, kigyó el nem éri s ha a fa ósr,én;" Lózelében lenne,
hogy a járókelók ne zavarják a madarakat. a fána'r arra az ol-
dalára szögezd, melyik elfordul az úttól. Ha a oapos oldalra,
annál jobb.

A madarak akármibe belerakják a íészkúket. ha a: elegendó
biztonságot és oltalmat nyujthat; óreg bog-rács. rfui bádogíazék
például kiváló alkalmatosság fészek számára. Ha pedig kevés
morzsát, vagy gabonaszemet szórsz el naponta au odu Lórnyékén,
a madarak hamarost odaszoknak és csakhamar otthonu}nak is
tekintik.

Az a cserkész, akinek nincsen saját fája. amire íelszegerze az
odut, ha szópen megkéri, biztosan kap engedélvt a szomszédos
kertben, vagy erdóben, esetleg parkban elhelvczbeti az odl,at es
idóközönkint meglátogathatja, hogy lássa. mi t6rténü azuio.

A legtöbb fészekodu teteje,, vagy az elsó fala sarokr"ason Li-
nyitb|ató, vagy pedig csúsztalható, de ez nem arén van. bog.y
a fészket nézegessúk, ba már €gy§zer elkészült túlöab<o a ma-
dár otüagyja az odut.

vándormadarat
A madarak költözése mé8 ma is megoldatlan kérdes a ter-

mészetbúvárok előtt.
Bámulatos, hogy meghatározott ritvonalakon uta.lnal s az

ember képtelen megérteni, hogy miért és hogl,an?
Igy például az egyik amerikai bibirke (Dend.toica sriata)

a nyarat Alaskában tölti § télire Délamerikába k6ltóri}- A le-
hetó le5egyenesebb ritvonalat választja Alaskától Braziliáig. amit
csak lehet: szárazföld és tenger íelett is, pedig a mcrüói óblót
kell átrepülnie. De a sarlós-fecske például, amely a tclet szin-
tén Braziliában tölti és a nyarat Észak-Canadában. e3esrco más
útvonalat követ és külön 2000 mérföldes (1 mf. - 1.5i5 Lm,' ke-
rülővel, hogy tenger íelett ne kelljen repülnie, a partok aentén
vonul: Panama, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Merico és az
Eszakamerikai EgyesüIt Államokon keresztül.

A madarak vándorlásuk közben hihetetlenül oagy dvoisá_
gokban repülnek. Egyes amerikai lile (Charadrius) féléLról tud_
juk, hogy 8000 mérföldet repülnek és ebból 2500 mérföldet cgr,-
szerre tesznek meg, pib'enó nélkül a tenger felett.

A sarki csér (Sterna macrura) még messzebbre repül: a.z
Északi sarkhoz kőzel fészkel s vándorritja a Déli sarkvidcken
végzódik, 11,000 mérföld hosszú.

Talán csodálkozol, honnan tudjuk ezekról a madarairól.
hogy ekkora utat tesznek meg. Jó egynéhány természetbúvár es
madármegfigyeló csip el madarakat, mig fiatalok, vagy elfárad_
tak s csüdjükön számozott, könnyü kis gyűrúvel megjelóli. Más
természetbrivárok pedig a világnak valamelyik más réizén tartják

,szemüket nyitva s bejelentik, ha gyürüzött madarat találnal.
Az Aberdeen-i egyetem pl, aagyszámr1 madarat gyúrúzöti

meg ilyen módon, piciny aluúiniunr gyúrüvel; ,,Aberdéén Uni-
versity" felírással és számmal. Egy ilyen skótországban gyúrúzótt
vadkacsát Hollandiában fogtak el még ugyanabban az észtendó-
ben.

Ot, Aberdeenshire-ben gyúrúzött bíbic közül négyet ugyan_
abban az évben Irországban lőttek le és egyet 1250 mtrföldnyire,
Portugáliában, Egy énekesrigót ugyancsak Portugáliában ejtéttek
el, melyet ugyanabban az évben Skóciában gyúrrlztek.

Egy fiatal lummát (Uria) Aberdeenshire-ben fészkéból szed-
lek _ki éq $rürü,ztek s nem kevesebb mint ót bónappal ezutáa
Svédországban lótték le.

!áthatjátok tehát, hogy mennyire érdekes dolog ily módon
megfigyelni a vándorírtjukon lévó madarakat.

A cserkészek segíthetnek e megfigyelésben és ba bárhol ke-
rül kezük közé gyúrúzött madár, vagy ha csak hallanak ilyenröl.
jelentsék azt Profes§zor A. Thomsonnak az aberdeeni €gyetemre,
(Magyarorszá9on az ilyen esetet a Magyat kir. Madártáni Inté-
zet-nek, Budapest, II, Herman Ottó-út 15. jelentsük.) A ielen-
tésnek tartalmaznia kell a számot, mely a gyürún olvashCtó, a
helyet, ahol a madarat megtaláltuk s a dátumot, mikor találtuk.

Az állatok talulmányozára
A vadkan nyilván legbátrabb az állatok között, ö valóban

a ,,Dzsungel királya" s ezt a többi állat is mind jól tudja, Ha
megfigyeltek egy itatót a dzsungelben éjszaka, láthatjátok, hog,y
milyen félve és lopva ereszkednek hozzá az állatok, minden
irányban a leselkedö ellenségeket fürkészve. De mikor a vadkan
jón: egyszerüen és dölyfösen lesétál, busa fején villogó a5yarait
jobbra-balra ingatja, semmivel nem töródik, de mindenl,i ót lesi;
még ha történeteseo egy tigris oltaná is szomját az itatónál, dör-
mögve oson tova, hogy meg ne lássa,

Sokszor voltam holdfényes éjszakákon állatmegfigyeléseken,
különösen vaddisznólesen a dzsungelbcn 8 ez éppen olyán érdeker,
mint vadászni rájuk és megölni őket,
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Egyszcr eleyenen elíogtam és logságban tartottam egy kis
vatlmalacot és fiatal párduckölyköt s nagyon mulattató és érde-
kes kis tcrcmtéseknek találtam óket. A kis vadmalac a kertem-
ben élt s bár úgy bántam vele, mint egy csecscmóvcl, sohasem
szelidült meg.

Jött ugyan, ha hivogattam, de igen harciasan; idegenhez so-
hasem közeledett s ha benszülöttet látott, nekiment volna, bbgy
csöpp a6yaraival felhasítsa.

Agyarait úgy gyakorolta, hogy teljee gózzel rohant a kert-
ben egy öreg íátönk körül, neki-nekiiramodva; c6y ízben több
mint nyolc percig s aztán lihcgve íöldhöz vágta magát a gya-
korlatozástól kifuliadtan.

A párducom is bájos és kecsesen játékos kis fenevad volt s
urint a kutya, jóft velem, dc nagyon kiszámíthatatlan volt az
idegenekkel való viselkedésében. Azt b|iszem, hogy az embcr sok-
tal jobban megismeri az állatokat és sokkal többet tanul meg
róluk és jobban io megérti, ha mint játezópajtásait tartja óket
otthon és azutitn kint, a természetbcn figyeli meg ökct vadt ter-
mészetes életük közepette,

De mielótt valaki nagy vadakat menne tanulmányozni a
dzsungelbe, otthon kell elózetcscn megismernie az ósszes vad ós
szelid állatot. Nagyon jó dolog lenne, ha minden cscrkésznek
volna válami állatja, akár ponnyló, kutya, madár, vagy házinyúl,
söt akár elevcn pillangó.

sót minden cserkósznek illcnék tudnia aaokról az állatok-
ról, amelyet naporrta lát. Mindcnt illcrrók tudni, tehát a ló ápo-
lását és itatá§át, vagy hogy miként kell fclszcrszántozni, hogyan
kell az istállóban ellátni s tu<lni, hogy nrikor sántul meg s hogy
ezért ncm szabatl ilyenkor dolgoztatni sem.

Lovagiasrág cgy birka lrónt
Egy hölgy sétált rokkant édesatyjával a Sussex l)owns-on.

Hirtelen észrcvcszi. \ogy alant, a domboldalban egy juhnyáj van
karámba terelve éjszakára. Dc kót hatalmas kutya szabadu)t
közibük s két kimúlt birka elnyúl! tcteme mutatta, hogy a baj
már megtörtént s a többi birka rcttcgvc veródött cgy gomolyagba,
,elkészülve, hogy most majd a Lutyák rrijuk rontanak,

A hölgy ncm tu{ta, hogy mitévő legyen; rokkant atyját lrcm
akarta mn5ára hagyni mí5 lemegy, s túlmeredek is volt a domb-
oldal, hogy czt megkísérelhette volna.

S ekkor a fordulónál bekanyarodott négy cserkész,' mind
kicsinyek. a legnagyobb is alig tizenhárom csztendós. Hamaro-
san átlátták a helyzetet és a zsivaj felé tartottak. Mikor a kutyák
meglátták óket, otthagyva a birkákat, csaholva nckik rohantak, s

a cscrkészek menekülósre fogták a dolgot. Dc csak cgy percig!
Aztán haditanácsqt ültck és ismét visszaíordultak, két kézrc

fogva hlosszrl botjaikat, s most sikcrüit is a kutyákat elkerget-
niiik. Az utolsó, amit p hiilgy aztárr még l/rtott, az volt, hogy ott
térdelt a bátor kis órs, kabátját levetve, nekigyürkózve, a földön
fekvó egyik szegény birka körül.

Néhány pillanat mqlva a birka magá-
hoz tért; halántékát utzzel locsolgatták, i

_ 
Nagynehezen végre elérték a tanyát, s miután a gazdának

segltségére v_oltak_ a.további és talán sokkal sikeresebb eliórcgély.
nyujtásban, hazafelé vették útjukat.

Ez valójában rnegtörtfnt eset. Mi történt volna húrz crz-
tendóvel ezelótt, ha öt városi gyerek meglátta votna lzokat a
kutyákat, amint a birkákat pusztíiiák?'Yalószínűleg 

vagy elszátadtak- volna, hogy regltsóget kcíGs-
senck, de ncm vagyok egészen bizonyos afelöl, hosy nem nélték
volna kárörömmel, azt gondolván magukban, hogy-inicroda pom-
pás csetról mesélhetnek majd pajtásaiknak, ha hazamennek.

A cserkészet ncmctak arra tanitotta mes a fiúkat. horrv rni.
tevök legyenek veszély esetén, hanem tanítotia és tanítia }ÜÍiain.
kat az emberek és álietok iránt való szerctetrc és kedícrségrc is.

Lord Nclron cgy bllaviadalon

_ Lord Nelson írja a következóket cgy bikaviadalról, mclynck
Spanyolortzágban szemtanuja volt,

- A 16.000 före bercndczett amfitcátrum nózóterón 12.000
ember jelent meg. Tíz kiválogatott bika közül egyszcrrc csak
egyet ere§ztettck a porondra. Három lovas nyercgból ér gyaloson
emberek zászlókkal voltak a viadorok. Mi éppcn egy Ú5yncic-
z€tt ,,nagyszerú" viadalt láttunk, mert hórom ló belepuritult él
két ember súlyosan megsebcsült; s ha meg is haltgh volna, ,,töké.
letes" lett volna,* Mi a bikákkal és lovakkal éreztünk cgyütt ór bevallom.
hogy nagyon jóleoett volna nckem, ha a fclbószített állatok vah.
melyik Don-t (spanyolt) fclöklelték volna.* Hogy miképpen tudják nök az ilyen lótványt végigtEp.
solni, szinte elképesztó. Mi majdnem bclebctcgc<ltünk, s rlig
tudtuk végignézni. A kimult, összetiport lovak, g a vérrel borl-
tott birkák túlságoran rok volt látványnak, Egy bikaviadelt
láttunk ós megfogadtuk hogy soha cz életben iémmi rá ncm
vehct. hogy még egyet megnézzünk.

Ezt irta Nelson _ annyi kegyetlcnül vógigharcolt ütkörct
hósc _ r ez mutatja, hogy egy vórhez és halálhbi annyirl hoz&á.
szokott embcr is mennyirc megdöbberr és mcgundorodik mind.
attól az ólvczettól, amclyhcz néma állatok klnjai árán jutnalr,

Ez jusson nrindig a cserkésznck eszébe, mikor állatoklial bánilr,
s ugyanaz. az étzés_u_ra|kodjék benne, omi cbbcn l lcgkiválóbb
,,vlzicstlrkészben", Nelsonban volt.

Egy dcré} fietal crcr}ér,
Egy fiatal órsvczctóvel találkoztam, aki nagyon rictett, nyil.

vánvalóan a köteleosége hívta. Me6kérdeztem,'hogy hbvr tlrt,
s ő azt feleltc, hogy az örsét hívja ösrzc, mert fontor tcnnivoló.
juk van.

Mcgtudtam azután az édesapjától, hogy a fontos dol8uk l
kövctkező voltl az örs cgy csomó íiút fcdezctt fcl, kiL nóhány
békát kínoztak azzal, hogy szalmával fclfújták sre§ényekct. A
cscrkészek nem voltak clcgcndőcri ahhoz, hogy ennek végct vet-

, hcssenek, de elsiettck 8 ícndóíórircmhe'

megitatták. De lábraállani még mindig
nem tudott, s most már mitévók legyenek?

Hordágyat készítettek botjaikból és ka-
bátjaikból, de rnost jött a legnehczcbb íel_

és megkérdczték, hogy érvényt sz§rclh'ct.
nck-c a törvénynek sajótkcaúlcg él cllót-
hatják_e ezcknek a íiúknak a bujót.

A rendór belcegyczett és mori nckilót.
tak, hogy örsüket megcrósítuék, hogy mcg.
birkózzanak az állatkínzókkal és v6lct vei.
senck a békákkal való kcgyctlenkÜólnck,

Kés6bb artán hallottam,- hogy tcljcr li-
kerrel müködtck.

adat: a súlyos testct lor<lágyra helyezni!
Végül is sikcrült, s a mcnct clindult a
göröngyös szántóföldeken át a tanya íclé,
&ét mórföldnyire,

S,r9ef l
!|l,:T,i. í &

a§
l,aia]l'e*§W.ts,,*,,,

b,,,sÉ'
:i\1-1'',
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RAvA sz ÁnpÁn öRöKsÉ GE
Néhány nappal ezelőtt a farkrrrétl tcmetö egylk dísr-

sírhelyénél 250'cserkész kcze lcndült feszcg tlsztelgésbe, do
vetük'€gyütt tlszteleg, brlcsúzlk Ravasz Árpádtói mlnd a

ó0.000 ml8yar cgerkószflú.
Kopoiiólára hatalmas {rvalányhr|koszorút holycrtünk,

mlnden mat/ar cserkész kalap|a mellöl l*| szál ide került.
Vltér dr, Temesy Győző társclnök szólt hozzá utoljára

a ml nevünkben és a Lóczy-csapat zcnekrránrk ünnepélyol
akkord|al kísérték utolsó útJára

§zomorúrn álltuk körül a sírgödröt, de mlkor íclhrng. ,

A Kormányzó Urhoz lntézett üdvözlő szavaiban ls meg-
mutatkozlk az 6 lgazl cserkész egyénlsége : ,,A cserkészet dol-
gozó embereket akar nevelni, olyanokat, aklknek az legyel az
erényük, hogy kevesebbet beszélnek és többet 9selekszenek".

er ilnnÖisegek hamarelmúltak, de RavaszÁrpád lgazán |ól
csak a hétköznapok szürke munkáJa közben érezt€ magát. Nagy
cróvel vette kl részét a §zövetség. kezdeményező akclólban,
Akkor rendezték az első cserkészgyüjtést. l l6 urna mellól 700
cserkésrpersely nyult a közönség felé. Az összes eredmény
l30.000 K volt. Ravasz Arpád volt azels6 cserké§z,aklfelts.

lölóblzottságait. El nöke volt
r Klcgyenlltő Cserkész Blróságnak is. Elnöklete alatt mtlködött
már közr] egy évtlzede az Eletment6 Cserkészkltüntetés
Föblzottsága ls. Talán ezen a helyen éreztük legiobban azt a
határtalan lelkl|smeretességet, aml egyébként minden mun-
káját véglgkísérte. Blzony gyakran háromszor-négyszer is
véglgtanulmányozta a l2-15 mellékletet tartalmazó élet-
mentésl kérelmeket, amíg a főcserkészhez felter|esztend6
Javaslatát megállapította. Nem akarta, hogy egyetlen egy arra
érdemes cserkész ls elessen az életmentő kitünteté§töl.

Amldön dr. Papp Antal országos elnök az Országos
l ntéző b lzottság leg utóbbl ü lésén megem lékezett a cse rkészet
nagy hrlottláról, méltán mondhatta, hogy benne a matyar
cserkészek bölcs vezet6t, elválaszthatatlan testvért és felejt-
hetetlen munkatársat vesztettek el. A blzottság Ravasz Arpád
emlékét |egyzőkönyvben ör.ökítette me8. Mi meg szívünkben
íogjuk megőríznl az ö emlékét, elsősorban azzal, hogy meg-
tartJuk az ő Jelszavát : ,,Alaposságot és lelkllsmerete§§étet a
cserkészmunkában !" Dr. G. K.

zott t ,,lefúlá§" kürtjele,
összerezzentem. A fáJdalom
srívembe markolt, de úgy
éreztem, hogy ez a rlloltó
kürtszó csu pán RavaszArpád
földl életének befeJezését

telentl. Ar ő mosolygós szel-
lcme és rlkotósaltovább ól.
nek a magyar cserkészet,bcn.
Talán lnkább az ,,előre"-Jq-
let kellctt volna a kls cser-
készkürtösnek lefú lnla : elö-
re Ravasz Árpád nyom-
dokában.

Amlkor l92Q.brn, mint
a budapestl rcformátus glm-
nállum lgazgatóJát, megvá-
lasztották a Magyar Cser-
készszövetség országos el-
nökévé, ó ezt a tls&sétet
temérdek munká|a köze.
P€tte e8y esztendőre elvál.
laltr, mert éreztc, hogy a
cserkészotért mlnden áldo,
zatot érdemes meghoznl.

Az ó verotése alatt
§zerv€zte tí|ra a Szövetség
az egése matyar cserkész.
rnozgalmat. Nagy szükség
volt erre, hlszen a háború
alatt csak __néhány cl§lpat
működött. ö ts fáradhatat.
lanul Járta az orrzágot. Lé-
pósel nyomán egyre.másra
alakultak a cserkészkerülc.
tek és se szerl se száma a különbözö csrpatoknrk. És
amerre csak |árt, mlndenütt csak szeretet árrdt mosolygós

merte, hogy egyetlenegy
nem?et lfJúsága sem szorul
lnkább rá az idegen nyelvek
tanulására, mint a magyar lf-
Júság, Ezért a Magyar Cser-
kész hasábjaln vezérclkkben
szólítJa fel cserkészeit, ho$/
tanulJanak nyelveket.

l92l-ben a Cserkész-
szövetség elnökségét ugyan
átadta, de nem sz0nt meg
cserkész lennl tovább sem.

A budapesti ref. glmná.
zlum csapata az ó szeretetet
sugárzó gondoskodása alatt
fe|l6dött az ország egylk
leg|obb csapatává,

A Magyar Cserkészszö-
vetség közben tiszteletbell
elnökévé választotta. Ez a
tisztség azonban nem címet
lelentett Ravasz Arpád szá.
mára, mert 6 a munka em.
bere volt mlndig. Ha e|hang-
zott a Szövetség hívó szava,
mindlg rendelkezésre állt
munkálával, tanácsaival. Az
Országos lntézóbizottság 20
év alatt gyakran volt tanúJa
lgazl cserkészszellemet su-
gárzó felszólalásainak,

Nem egyszer vezette a
nála megszokott éleslátással
ar országos közgyülések Je-

szeméböl, szelld és mégls kemény egyénlsógéböl.
Mlnt országos elnököt a lelkllsmcrctesség ós az alaposrág

|ellemezte leginkább. Amlkor e Magyar Cserkósz l920

Júnlus l5-é,n meg|elent elsó számába nyllatkozatot kért
tőle a szorkeszt6, mondanlvaló|át azzal kezdte, hogy ,,ha az
országot lsmét naggyá akrr|uk tennl, akkor félre kell tennünk
a felületessé6et és a látszatra való dolgozást".

Eseményekkel tell esztendő |utott nekl, mlnt elnöknek
osztályrészül. l920 októberében ünnepeltc a magyar c§er.
készei elsö |ublleumát. Az l. sz. B. R. l. E. csrpat alakulásának
tlzéves fordulóJán az 6 vezetése mellett gyűltek össze a buda.
p€§tl Vérmelón az ország mlnden részéből cserkészelnk, hogy
izemlét tartson felettük a kormányzó úr képvlse löJe. Néhány
nappal később pedlg ugyancsak Ravasz Arpád vezeté§c alatt
vohult fel több'mlni ezér cserkész a Várba, a Kormányzó Ur
eló.

ó
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A 13, EZERMEyIER csaarÉszax oLAsZoRsZÁet urla

Yégigmegyünk a világ leghíresebb régíséggyüjteményénok
teremsorain ds csodálattal ndzzük iskotai tanulmányaink ismeró:
seit l a Laokon-csoporlot, a belvoderi Apollót, a világhlrü Nilus-
szobrokat, maj{ az etr'trszk muzeumot s a modern képtárat, hol
magyáí vonatkozás nen is egy akad. Raffael stanzáít (szobáit),
egyikük íalán hatalmas vászonnal: Attila megtorpanása AquileJa
ía.lat otótt. A Borgiák lakoszt{lyain 6t az egy'ház| régieégek arany-
özöne, maJd a káprázatos pápai könyvtár következik és végüI a
gyöngyszom : a §ixtusi kápolna. Mlchel Angelo ,,Utolsó ítéIeté'-t
és a többi csodás íroskót csak áhítattal néahetl emberi szem,

Klj0vet, mogrolranják a ítúk a vatik{ni postát, üdvözletek
özöne ilrdul hossztl útnak s amidőn úJra lent Állunk az utcÁn, szinte
,gondotkodni sem tudunk e mesés körút után, holott ismót csak
az elóre kiválasztott legnagyobb alkotásokat nóztük alaposabhan
meg. Do mivel felmérhetetlon az a múvészi gazdagsAg, ami itt van,
seomortlan vs§§zük tudomásul oly sok-sok millió utazó utárr ml is,
bogy Róma uregnózéséher nonr napok, hanom hónapok kollenének,
megismeréséhez podl§ egy egé*z omberi élet.

Délután az Angyalvárat nézz|lk meg, valaha Hadrián császár
és utódairrak temetkezést trelyét, majd a fehér márványoszlopot,
lélelmetesgn nagy lgazságügyi palotát, azután pedig íelsútálunk
a Janiculus halmára, hol a Garibaidl-szobor lábától nézzük csak
lassan-lassan mogpiherró léIekkel az osti Róma hunyorgó, szelíd
íényeit.

§lfáradt ma lelkünk a sok szépségtól . . .

Reg§el gyor§ tempóban UJoturrt Imrédy miníszterelnökünL
íogadására a Termiut páIyaudvarra" Közvetlenül a bejfuatnál kapunk
nagyszerü helyet. Szemben velünk a tér trilsó oldalán katonaszáza-
.dok tömör sorai rengeteg ember, sok-sok virág és lobogó. Hatalmas,
-fekete autó suhan, lehér egyenru}rás férfi ugrik ki belóle íürgéu:
,Mussolini, Gyors mozdulattal emeli fel karját, üdvrivalgás fogadja,
,Gyorsan besiet az elócsarnokba és nemsokára íelhangzik a }limnusz
s óriásí kiál!ás íogadja a pályaudvarróI kilépó Imrédy miniszter-
elnökünket, aki a Duco jtrbbján halad. És most következik szá-
,munkra a legnagyobb meglepetés, a Duce felénk mutat és nem a
kivonult, dlszszáaad sorfala, hanem esapatunk elótt lépnek el. A
I)uce arcának gránitkemdnysége íeloldódik a mosolyban, barna
tzenrébgtt §reletet §ugárzik, ahogyan a fillkra néz. l!íegérezzük,
menlryire szereti az ifJtiságot. Hárornszoros dörgő huj-huj hajrát
kiáItunk, ami annyira tetszlk neki, hogy megisrnételteti. Még na-
gyobbat ktáttunk s miközben barátsírgosan integet és nevet íelénk,
nem is tudja, milyen nagy élmény számulrkra az, lrogy ily körvet-
tron közelból láthatjuk korunk egylk legttagyobb alakját.

Allg rnennok el, mí ls szaladuuk a követségre, ahol §zabó attasé
{rr közli, hogy Jó lenne, ha & c§apat jelen lehetrre a Hósök emlék-
m6vérrek a megkoszorúzásánál. §zirrte be sem fejezi a mondatot
és mi már az utcfu1 vagyunk, taxiba ugrunk és a csapatnak m€g-
adott {rtvonalon szembe haladva, próbáüuk elcsípnl a fiúkat. §ike-
.rül. Futólépdslren haladurrk, átszáguldunk a kordonon és alig, hogy
íeláIlunk, máris jönrrek fülstkctttó szirénázással rendóri mótor-
kerékpárosok s aa elókelóségok autói. Feszes vigyázzban állunk,

Fofim Romanum

himnuszunk akkordjai széthömpölyögnek a nagy tér íelett, a pezsg§
forgalom azounal leáll. Areunkon végigcsorog a verejtók, g szikrázó
márványrengetegen 52 fok Celsius meleg van, §ebaj, megérkoztülrk
idóre,

Az ünrrepség ,után megnézzük á Duce lrires székhelyét, a Pa-
lazzo Veneziát s a firik rögtön észreveszik, hogy a kővel burkolt
téren fehér olajíestékkel porrtosan ki vannak rajzolva az tinnepi
íelállások alakzatainak helyei. Okos ötlet.

Ddlután gyorsvasrlton száguldunk ki 0stiába, illetve ma már
,,Róma-Lidót'-ra, ahol mindenekolótt trerohanunk a tengerbe. Ilyen
jól fürdés Olaszországban még nem e§€tt, A F'öldközi tenger most
nem kék, hanem zöld és nem tükörslma, hanem erósen hullámzik.
Nagy élvezettel dobáltatjuk magunkat a hatalmas hullámtrkkal,
majd a sok móka után ki a partra, ahol egy pár vállalkozó szeüem
megismerkedik az Ó§utrigával, de igen bátratos,arcot vágnak a nagy
élvezet mellé. Vógigvezetnek az iíjtisági nyaraltatási akciók hatalrnas
telepein, hol különbözó színú egyenruhás ltis balillák ezrei táboroz-
nak s a bejáraioknál e€y-egy kis, nyolcesztendós balilla halálos,
komolyan álI órt puskával a vállán. Megnézzük a kislányok rnenet- |

gyakorlatát énekszóva}, végigsótálunk a park pálmasorai közótti
gyönyöríi villák elótt és íagylaltot §zopogatva nézegetjük a lrytiro-
plánraJok vakmeró Játókát az alkonyati tenger íclett, A parton
rejtett eródök sora, az riJ Olaszország védi RÓmát.

Visszaíelé megnézzük a Szent Pál székesegyházat, mely mozaik-
Jaival csodálatösan szCp § az udvar délszaki növényei az aranyló
nap §ugaraibán végtelen hangulatosak.

Fáradtan ballagunk hazafele, ma nincs ének. Gondolkozutrk.
t

Reggel örömmel látjuk, hogy az ujságok címlapjaln óriási
íénykópek jelennek meg a tegnapi fogadtatásról és reggeli közben
ogymá§ személyét találgattuk a képeken. Ma egyébként a rógi Róma
van §oroll. Iilcserrdesüló lélekkel barangolurrk 6'z Av€ntinu§on,
elsétálurrk a Cirkusz Maxirrrus mellett, beugruuk egy pillanatra a
fascista kiállításra, megnézzük Caracalla meleg fürdóinek világhírű
romJait, hol most hrlszezer féróhellyel biró szabarltéri színházban
operaelőadásokat tartanak és elkomolyodva ndzzük a St. §tefano
Rotorrdo templomát, mely ösi magyar vonatkozásokat óriz.

Itt székelt többszáz éven kerosztüI a magyaralapltású Pálos
Rend fónöke és nagytanácsa. Áz árp{dházi szentek szobrai között
van Lazo Jánosnak, az crdélyi szerzetesnek sí,rja e felirattal: ,,NeA kis baliUák és a kis oIasz lányok ritmikus menetelése
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lyen alattunk íekvö csodás tavat és körüIötte a
rragy hegyeket s a lelkünkben mélyen elrejtjük e
ragyogó fényességü emlók kirrcsét.

DéIután rijra Rónrábatr íolytatjuk bolyongásun_
kat, rrregnézzük a Corso tirnbertót, a híres Chigi palo-
tát (kütü6ymirrisztériurn), a l,Iadrián-emlékmüvet és
templomot, Augustus sírernlékét, {r gyönyörű Spanyol
lépcsót, sótálgatunk Pincio terraszain, a v ilág ezen
egyik legszebb parkjának suttogó íái alatt s a Piazza
<lel Popolón át a 'liberis kanyargós partjain megyürrk
cserrrlben egy nap éImén5,ével gazdagabban hazaíele.

Vac§ora után a vállalkozó szellemekkel újból fel_
kerekedünk és megtrézzük holdfény mellett még egy_
szer a Colosseumot. Ezt a látványt nem lehet lelrni,
de nen is szabad elmulasztani,

Utolsó reggel szomorúan ébredünk Rómában.
Ujra el kell irrdulnunk, amikor még oly sok hiányzik
a mindent láttunk}roz. Iüegnézzük a Lateránt, a re_
mek nrúzeumot, a Szerrt Lépcsót, amelyen térden
állva kell íelnrenni a zarándokoknak, mélyen kikopott
kör,eivel, az assisi Szerrt Ferenc szobrát, Nero arany_
házáL, az Oppius dombon Trajánus híres fürdőjének
romjait, a S. Mada Maggioret, Mária Nagytemplo_
nrát, mely egyike a legszebbeknek Róma rengeteg

gyönyörú templotna között is, a Nemzeti Múzeumot (de csak klvül-
ről), a Pantheont, majd az ultramodern, remek egyetemi városü,
hogy délelőtti utunkat a Lazio §porttelepén fejezziik be.

A délclőtti pompás fúrdés után, délután a Níussolini Fórumot
rrézzük lneg, nlel5,et az olasz ifjúságnak épittetett. Lankás dombok
között, csodálatos szépségú sportpáIyák, tlszómedencék, tennisz-
pályák és egyéb sporthelyek épülnek óriási méretú nrárványszobrok_
kal, mel5,ek a külötrböző sportágakat jelképezik, nindez oly szép,
hogy Níussolilri ezen alkotrlsával méltán sorakozik a római biroda-
lom azotr nag},jai közé, kik a birodalom íórumait építettók.

Az utolsó római este küIönösen kedves hangulatú.
Yacsora után elbelyezzük felszercléscirlket az udva_
ron, a vezetói kar pár percre bemegy a kis házi-
kápolnába, kijönnek az apácák, virágokkal és gyer-
tl,ákkal dlszítjük íel Mária sz<lbrát, Szervezó Testüle_
tünk elnöke olasz beszódet mond s Rómában. íel-
csendü a l3oldogasszonyanyánk, a pápai és magyar
himnusz hangjai, majd díszmenetben vonulunk el a
íónökrrő és apácák elótt. A íónöknő könnyezik, hogy
elmennek kedves nragyar íiai és bizorry, rni is nehéz
szívvel indulunk útnak.

Némán mcgyünk a városon által, rljra beszál_
lunk különkocsijainkba s lassatr elindul a vonat. Las_
sarr haladunk s midón visszarrézek az Örök város
eltűnó férlyei íelé, távoli hazánk házai és lris kupy_
hói jutnal< eszernbe a tnérlretetlen gazdagság e láto-
mása utátr s nagy vágy szállja meg lelkemet, lrogy
e száz izzó, fiatal szlv áldozatkelyhéból minél több
tiszta íérry és nrinél több melegség áradjon szét

A pápa svájrli gárdistája odahaza életük során. . . Kleineisel Miklós.

iírlüt ;**;*
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II. Vlktor limálruel emlékmű (hófehér márvány), egyben a hósök emlékrnűve

csodálkozzál, vándor, hogy én, aki a jeges Duna vidékéIr születtem,
római föIddgl takarva pihenek itt, hiszen Róma mindnyájunk anyja
volt és az ig marad." §zótlanul lraladunk tovább a Gyózelem rltján,
konstantin diadalívének rnakulátlan müvészetét csodálva a colos-
seum felé. Csodálatos épltészeti alkotás, rnéltán származott el róla
világgá a kolosszális jelzó. Sdtálunk a Forun l-tomalrurn gyönyörűcn
restaur;llt romjai között. Htlsölünk a hegyoldalból a|ázuhanó víz-
,esés környókén, majd a kisebb Trajárrtrs ós Augustus fórumokkal
§zembeni kófalon álrnélkodva nézegetjük a llónlai Birodalom szlnes
márványból készltett térképeit, vé§ü a Birodalom, a Nernzet ritjai_
nak é§ a Corso Umberto útjainak hármas összetorko_
lásánál találkozík az antik llóma az rlj Rórnával -,a |elejthetetlen tlicsőség az tliiászüIető dicsőséggel.

Dólután néhány templomot rlézünk meg, többek
között a S. Pietro di Vincolit, ahol Szeut Pétcr
állitólagos bilirrcseit órzik és Miclrel Ange}o leghíresebb
szobrát: a Mózest. Fcltűuik, hogy Mózcst piciny
§zarvákkal ábrázolja a müvész és elrnosolyo<lunk,
rrrikor cgy Inagyar kispap elmagyarázza, hogy hébe-
rül a fórryt és szarval. egy szó fejezi ki s a rnüvész
tévesen fordítottrr lr,: a szöveget s a },Iózcs ltomloka
felott ragyog<i íényességet szirrvrrak órtelrnezte. }laga
a szclbor valóban csotlás. A duzzadó izmokbírl és az
egész tc§t.tartásból sugárzik az eró és hatalon.

A Quiriual tnegnózóse utált hazatnegyünli. N,ía újra
kenrények ós frissek a íirik, jílt tett a tegnapi tengeri
íürdó, kihúzta belólük a íáradtságot.

Ma van a pápai audicncia napja, melyre este
jött meg a meghlvó. Ilajrlalban kell elinclulnunk
Castel-garrdolftiba, a Szentatya nyaralóhelytlre.'feljes
díszlreu órl<czürrk rrreg § a várakozási időt a csodála_
tos pápai parkbarr tiilthctjük. Soha nenr látott virá_
gok, fák ós llövények között szrrbadon ólnek ózck és
gazellák, I;'antasztikus, h<lgy a gazellák rnilyen pehely_
kiinrryed ugrlissal suhatrnak át kótméteres ösvényeken
is. A gyönyörü szök6kutak" a vlrágzó vagy gyümöl_
csökkel tcli citrom- és narancsíák között nagy a fény-
képezés, atnikor elhlvnak. Eppen előttürlk voltak a
:szentatyántll nagánkihallgatásorr Imrédy miniszter-
elnök és,Kánya kiilügymini§ztcr urak. A mirtiszter-
clnök rlr isrrrél elbcszélgot velünk, rnegcldgeddsét
fejezi ki eddigi olaszországi magatartásurrk íelett és
további jó utat, jó nrunkát kíván.

F-estói, sziltes egyenruhás, pápai testőrök és fe_
kcte se}yemöltözetű ajtónállók állítanak íel a kihallga_
tási terernbe, harsonaszó szólal meg és trórrszékén
íérryes.kísórcttel nre6;órkezik XI. Pius pápa, a Szerrt-
atya. öriási éljenzés, a Szentatya halk hangorr beszélni
kezd. Szavait a teíemben ügy€sch clrejtett kis hang-
,szlrróli közlik rendes hangerösséggcl. Srllyos beteg
volt, ncm szallarl haIrgosan beszólnie. Kedvcscn, hal-
kan szól hozzánk, megenrlókezik a n}agyar cserkószek
Eucharisztikus Kongrcsszusoll végzett jó ntunkájáról
tls apostoli áldását atlja a magyar cserkészet iisszcs-
segóre. Lettlrdelütrk, nrlndez rragyolr cmberi és Jóságos
volt és rnégis fenségcs.

Már rógerr a városkában sét/r]urrk. rrézztlk a mé- Castclgandolfo, a pápa rlyaralóIrclyrl
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A Fekete Kézzel háborrlt üzentet a
Klannak. Jaj annak a bandának t AFekete Kézzel pozdorjává csépeli,
apróra töri őket t'

- Majd adok én nektek l - fujta
a szoba sötétjébe és márls látta, ho§y
Gyula tércleiráltva könyörög'elóÜ1
élétéért, mert ő tudja, dyulí az oka
mindennek és ö, Szefi, avezér, gúnyos
nevetéssel utasítja el, ad paránc§ot,
húzzák nyársra, süssék meg-elevenen l

Majd adok én nektek l -ismételte és a bosszrlterveken meg-
vigasztalódva, elaludt.

Másnap reggel, miután össze-
söpörte a betört ablak csereDeit. se
szó, se beszéd, elosont otthonról-. EÉye-
nes'en a fő Fekete Kézhez, SkrÖÉarpistához. tartott. peckesen § mint epv
alvezérhőz iUlk, kidüllesztett melÍÖl
sétált be skrobárék udvarába.._ Szervusz * vetette oda Plstá-
rtali önérzetesen.

- Hol a telefón ? * förmedt rá
Pista vésztjósló homlokráncolással.

- Még. . . nincs hebe§te
Szepi egyszeriben megzavarodva.

- Nem is lesz i- Lódítottál l -süvítette skrobár kérlelhetetleniil. -Az a telelón vadászvé l
_ , Ez még Szepinék is sok volt.

6

Feüortyant.

-Ne1- Ne beszélj így egy alvezérrel l
Skrobár irgalmatlanul íolytatta.Sl(robár irgalmatlanul íolytatta.
- Hol vagy alvezér ? - kérdezte

g(lnyo§an. * Itt már nem l Vedd tu-
domásul, hogy a Fekete Kéz kidobott l
Mindent csak ígértél l Hol a bélyeg ?

IRTA: SZENTIVÁI{YI JENÓ
(3)

Nem kellett to.;ább magyaráznia, a sok Klan-tag,
mintha kergetnék, futott a kertbe lenyrlló Templombást,ya
tövében heverő létrához. Nekitámasztották az emelet-
magas mellvérlnek és egymás hegyén-hátán kapaszkodtak
fel á tenrplomkertbe. Felkuporodtak a kőfalra és izgatottan
nézték a szigeti <lombok között fel-felvil]anó puskatüzet,
,hallgatták a kézigránátok apró robbanását. Talán reggelig
is eltanyáztak volna szótlan gyönyörködéssel, ha éjfél után
be nenr fejezik ott túl a gyakorlatokat.

Kezük-lábuk elzsübadt a hosszrl kucorgásban, hát
körülszaladták hamara templomot; hogy tagjaikba vi§sza-
térjen az élet. A futásból kergetőzés lctt. A íehérköntösú
.alakok rigy röpdöstek össze-vissza a holdfényes templom-
udvarban, mintha valóban kísértetek volnának. Mulatsá-
gukba a toronyóra szólt bele; egyet kondítva. Erre fel-
.eszméltek.

- Hujnye t - hökkent fel Toti. - Jóságos Ég, elmult
éifél t Gverünk haza l" Kellőtlenül köszöntek el egymástól. Ha rajtuk áü,
reggclig is eljátszottak volna, annyira különös, annyira
íri volt előttük az éjszakai hancurozás. Mozola Pista ehúzta
le:bernyegét, kitüzesedett barna arcát a holdnak fordította
ós felintegetett neki.* Hű l Micsoda romantikus gyülés volt ez - mondta
mély meggyöződéssel. - Ez az igaai l llyet máskor is
csirrálhatnánk l

Valamennyiük gondolatát fejezte ki és bár egyiktik
sem szólt, szenttiü tudták mindannyian, hogy a Klan daeolva
inintlen ,,yeszéllyel", meg fogja ismételni ezt a tilos ki-
rándulást.

III. FEJEZET,
amelgben Szepi bosszúra késztll

Szepit nem a mulatság, hanem az elkeseredés tartotta
ébren. Rettenetes gondolátokat kovácsolva, hempergett
ágyán és közbe-közbe keserveseket sziszegett. Minden
porcikájában ott táncolt még az ijedtség és az apai ítélet
is alaposan mcgviselte. Yalahányszor megsajdult a nád-
pálca nyo_pa, a Klanra gondolt. Meglakolnak ezért az
estéért t Ut még a bosszrl órája l ldáig nem vették sem-
mibe, kinevették, merl nem mert fára 1nászni vagy átrlszni
a Duhán és azt niondták, hogy gyáva. És nem vá-iásztották
m€8 alvezérül. Bezzeg a Fekete Kéz t Ott megbecsülték,
kapva-kaptak rajta. Hát most majd megmutatja, 'ki ó l

,

Mindent csak ígértél l Hol a bélye§ ?
a bicska ? meg a valódi indián balta ?

Miü t ? I]zt is csak hazudtad. ho-cv hozzánk iöhess t Hát
én alt_mondom, hogy lódulj'innŐ, mert lehúzok egyet t

- és llogy megmuta§§a, milyen szavatartó, azonnyomban
képe! is teremtette Szepit, csák úgy csattant.
_. .§ze3i maga §em tuate, hogy-került ki Skrobárék udva-

rából. Futott, mintha puikáb]ól lőtték volna ki és félve
hátra-hátra tekintgezett-, hoív nincs-e nvomában Skrobár
a pofon párjával ?-Csak'leni-a völqvben] trll a Fekete Kéz
területén érezte magát újra biztonsáiUan. Lement a patak-
hoz, hogy megmossa égő arcát. Amint felnézett a Kálvária-
dombra, s meglátta a- rongvlabdát rrlcó csibésztársasácot.
tanakodva megállt. Korsz-akalkotó öt-lete támadt. Fiilér:
jeit_ össz.esze!9g_etvc _ bement a közeli dohányosboltba,
aztán vlsszatér6 önbizalommal sétátt fel a kálváriára.
Egyenesen a játékot vezető hórihorgas gézengúz felé tartott.

- Szevász Gömböc t - kiáltott Szepire a piszkos-
szurtos siheder. * Van cigarettád ? .Ha nihcs, aklior már
mehetsz is l

_ _, -_ Y1n, van t - buzgólkodott Szepi. - Otthon van ,

a bátyád ?
A cig|_aretta előzékenységre. hangolta Krettínger Lajit.
- Uhünr l .- mormogta. - Gyuri most jött haza

a kocsival. Mit akarsz tőle*?
-* Beszélni szeretnék vele - válaszolta Szepi blzony.

talanul.
Uj reményei ellenére,sem találta kellemes társaságnak

ezt a pataki bandát. Mert mi tagadás, szutykos iskola-
kerülőÉ voltak valamennyien. Végie is erót {ett habozá-
sán. Most már csakis ezekre számílhat, ha bosszrlját végre
akarja haJtani, - gondolta magában és megindult Lajival.

Szentandrás legpiszkosabb negyede, az alacsony Pap-
rika-dombon épült viskórengeteg iólt a céljuk. Még itt is
a legelhanyagoltabb sikátorba fórdultak be. Pokoli hang-
zavar töltötte be a szűk házközt. számtalan kutva üvöl-
tött, vonított, keservesen valamelyik udvarban.'

Szepi idestova tizedik esztendeie lakott Szentandráson,
de ezen a helyen sohasem iárt és elfintodtotta orrát a tüző
napsütésben feléje áramló kellemetlen szagokra. yalósáÉos
bílzfelhőn kellett áttörniök, hogy eljuthássanak a zsák-
utca végén álló földszintes házhoz. Ennek az udvarábóL
hangzott kt a pokolba ill6 kutyahangver§eny. A kapu-
félfát egy tizenhat év körüli kamász támogattá. Szakasz
tott mása volt Szepi vezetőjének, de ha lehet, mée piüz-
kosabb.
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.Krettilger_ _Gyud volt az épületes jelenség, a városi
sinté_r _legi.dösebb cse_metéje. A kora regleli kuÍ/afogdosás
íáradalmait pihente ki éppen._- Mit akarsz, hékás ? - vetette oda félvállról §ze-
pinek.- Szepi nagyot nyelt mérgében. Ő, a harmadik polgárista.
hékás_? t_ De aztán, tekintvó a helyzetet, rig-y teit, minttrá
nem hallotta volna a sértést.* veled akar beszélni -* válaszolta §zepi vezetőie
és bátyja rosszkcdve táttán hozzáIűzte. - Hbzott eigá-
rettát l

Gyertek a,padlásra - morgott erre Gyuri és lustán
felhágott a lépcsön.

,_ }Iosszti ideig tárgyaltak odafenn. Amikor Szepl újból
előtűnt, valóságga\ ragyogott aa elégedettségtől. i|él_
írton, az udvar és f, padlás között visszakiáltott.

- Csak aztáa| okosan csináljátok l Hadd btzzák el
magukat, akkor üt/a mi óránk.

- Nem kértülr a tanácsodat l - vigyorgott Krettin-
ger Gyula és teleszórta szalmával Szepi haját.

Elégedettségében ügyet sem vetett a gorombaságra.
§zinte tánclépésben lejtett ki az udvarrót és énekelni §ze-
retett volna boldogságában. Sikerült l Most visszaadhatia
a kölcsönt a lüannak karnatostul l Elbizakodottsáaa minil-
jobban nőtt és mire a patakpartra ért újra, úg} érezte,
hogy ő Szentandrás kiskirálya. Amint befordult a jegenye-
]gorba| ,megpillantotta Gyulát, Totit és még vagy tíz vblt
barátját, akik a trilsó parton mendegéltek hángo-s-an beszél-
getve. Els4vanyodva húzódott egy fatörzs mögé, onnan
nézegette ökct haragtól forrva, Falfehérré sápadt, amikor
a szél átverte hozzája a beszélgetést, Az ő póruljárásán
mulattak. Gyula vittie a szót és- ebból Szepi 'még jobban
megbironyosodott, hogy kinek köszönheti az é96 keresztet.

Emberevő arckifejezéssel meredt utánuk, -míg el nem
tűntek a következő ut-cában. csak akkor mert kilépni a fa
oltalmazó funyékából és bujdosott el a kertek alatt liazafelé.

Iv, FEJEZET,
amelgben a Klan munkát vdllal és nem ís ólmoilík aDesadelenwdI

A Klan kezét dörzsölve számolta, hogy mikor jfu te
a három nap türelmi idő és következik el á biiatet6 had-
tfuat második felvcnása; §zepi elpüfölése. A véletlen azon-

ban Szepi pártján állt és elhalaszthtta az ítélet végrehaj_
tását. A Klan-tagok még az izgalmas éjszaka fáradalmait
pihenték, amikor Gyrrla kora reggel fclverte őket álmrrkból,
azzal a fogas kérdéssel, hogy ki akar közülük pénzt kercsni.

Szőlőkötözésről volt szó. Varlászy bácsi'rrern kapo[t
elég napszámost és mert a munka sitrgetős volt, clíogadva
fia ajánlatát, hogy majd ők segítenek, de perszc üzlet,
üzlet: és ezér| nekik is jár napszám. Nagykomolyan meg-
egyezett édesapjával, lrogy másíél pengőt kapnak fejen-
ként egy napra és boldogan iszkolt el, hogy összcverbuválja
a gáTdát. Rózsi, Aprószent, Lipták l.'eri és Nagy Feri kötél-
nek álltak. Lipták lreri, csúfnevén ,,égimeszel6", nehezen
hajlott a §zóra, mondván hogy rövidlrullámú rádión töri
a íejét és nincs ideje, de vógül is, a kilátásba helyeaett rop-
pant vagyon jobb belátásra bírta.

Másnap hajnalban Aztá\, amikor a város pásztora
kürtszóval ébresztgette a népet, mindenfelól hátizsákos
alakok siettek Vadászyék felé. Gyulát és Rózsit már ott
talá]tak a bolt küszöbón üldögélve, amint nagy igyekezettel
rágtak egy szentjános kenyér darabkát, Rózsi nagylelkűen
a többieket is megkínálta, és máris a nyakuk közé szed-
ték a lábukat, mert íjesziő gyorsasággal köze]edett a
munkakezdés órája.

Künn a határban, harmatcseltcsepptől ragyogott
íűszálakon ra§vosó

a világ.
Térdig csatakosak lettek a fűszálákon rá§yógó vlzgyön-
gyöktól. Rózsi a nagy loholás közben sem tudta me§állni,gyöktól. Rózsi a nagy loholás közben sem tudta me§állni,
hogy itt-ott ne szakítson virágot. Mire a Kálvária-hcgy
déti leitőién elterülő szőlóhöz értek. hatalmas csokor mar-jtöjén elterüló szőlóhö, éítek, hatalmas csokor._ mdÍ-
garétát meg harangvirágot szorongatott. A szőló elótt, a
íehér kőkereszt tövében várta őket az öreg vínccllér. Sze-
retetteljes zsémbeskedéssel mordult rájuk :

- Ejnye, fékomadta, most kell iönni ? Az emberek
már régen dolgoznak l

Sebtiben a présházba hajigálták holmijukat és amikor
elsöt harangoztak a hétórás misére, kötóeéshez láttak.
Ment, mint a karikacsapás,

Közben mind feljebb haladt a nap és ugyancsak pör-
költe hátukat, Mire lenn a messzi Dunán feltűnt a szent-
anüásra igyekvő délelőtti hajó, fürdóruhában dolgoztak
Hajlongva mentek tőkótől tőkéig a hosszú tőkesorokon.
Lassan a harmadik sornak ís végére jutottak, Gyula gör-
nyedt derekát kiegyenesítve az égre sandított és megálla-
pltotta, hogy rögtön dél lesz, Tenyeréből tölcsért formálva

átkiáltott a szólő másik végétten íel-
ücvclősköd6 vinccllérhez."" 

- Károly bácsi, ebédelünk t

Az öreg helybenhagyóan intett és
az egé§z társaság Yer§enyezve rohant
a présház körü zöldeló diófák alá.

- Hiába, nirrcs keüemesebb do-
log, mint a hűvös árnyékban heverni

- sóhajtott Lipták, elnyúlva a puha
fűvön.

De Rózsi nem hagyta pihenni.
Tudtára adta, hogy most pedig főzni
íognak, ha ennl akar, hát méltóztas-
sék seglteni.

Gvula közben kifordította a háti-
zsákjáÍ. Egymás hegyén-hátán zuhant
ki a földre cgy kétliteres bogrács, ten-
gernyi krumpii, kenyér, szalonna és
annyi más ennivaló, hogy tíz kapás-
nak is ítntig elég lett volna.

- Krumplit hámozni l - hang-
zott Rózsi paranc§§zava és a négy
fiú korgó gyomrától sarkalva esctt az
ebédreva]ónak.

Szakácsnőjük térült-fordult és mlre
az éhes ármádia elkészült a hámozás-
sal, ropogott a tűz a bogrács alatt és
a vasedényben javában sercegett a sza-
lona. Annak rendjc-módja szerint fel-
tették főni az ebédet, majd a tüzet
körülülve, szívták magukba a rotyogó
paprikáskrumpli pompás illatát.

Végre-valabára megíótt az étel és
napvilágra került a többi hátizsák
tartalma is.

- Szalonna, sonka, §ajt, retQk,
hagyma, zöldpaprika, szalámi t Micsoda
ktr-álvi lakoma -- Ielkendezett Rózsi és
azoniryomban kijelentette, hogy a pap-
rikáskrumpli mellé pompás a sült sza-
lonna. €olytatiuk)- Hol van a teleíón ?
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Itárpát,rrljaí {l{tc§npítt tábofa

A Csorkdszszövotség elnöktége az elsó órltrtketdst a }"elvtdék
,e$orkd§áetdy§l október 21-1kén lJlolyságon, majd novembor tt*12
közótt 34 ntás hely*dgben levd 57 csapatt*l yettc íel, §zt követte
.docentber {*-5*-6-án az orszÁg 70 csapntából örszoválogatott .94

*árdának a látogatása (2200 cserkésszol). tlgyanakkor tették lo t
íetviddkl ítrtk és vezetótk & magyar cserkésríogadolmat § ezáltsl
.ldnyegilog npgyar csorkósaokké lettok. ttgyídojűleg átvottók n Megynr
,C*otk{gzször,etsdg és a magyer csapatok aJfutddkalt l $2 saabÁlyos
,o§apatzá§zlót ?2 szolaggal, 11.745 drll kítlöníéle tárgyat (tóm- ér
'tngJelvdnyok,bo6lArokn SrvalAnyhaJclokor, stb), 5017 drb külöttíélo
c§orké§zkörlyvet, 18.000 drb Magyar Oserkészt. § suÁmo§ má§ ápróbb-
:ntgyobb tárgyat, kézügyossé6t nrunkát, fdnykópekot, í§§trnónyok§t},mindmegannyí 

JelCt a szoretgttrek és íigyelomnek.
Ezt kövotóleg az Or*aágos IntézőbleottsÁc (O. r.B.) docembor

14-t ülésc számlra vette a íelvttldki csapatokat, § §hol E Jó munka
leltételel adva látszottak, azokat a Magyar Cserkészszövet§ég tág-
Jaivá elvtleg telvette és elrendelte, hogy ideiglene§ tnükódéBl ellge-
délyt nyerjenek, a csapatok tagjai pedig idelglenes lgazolványt
kapjanak. t]gyanekkor, hogy a cserkészet törvényhozótettüetében,
az O. l. B.-batt, amely a legíóbb hatalmat gyakoroJa a köagyülések
körött, a li'elvldék nrinden cserkészértékc, tutlása, t§pa§ztslÉta és
.lolkesedése, példás á|dozatkószsége és rnagyarabb magyarsága betrno
legyen, drvérryesülJött ds hatstln, hat talpig cserkészt beválasetott
áz O, I. B.{a a !-clütték képvlteletében.

Ünnepl izgalom lott rirrá a Cserkészszövetség központ-
,jában január 14-tkén. Erre a nepra tűu te kl az országo§ elnök
tlr, a csei,ké§zek /,níi bácstta az O. I. R.-nak, a c§orké§uek
,,parlamentjének" évkezdó gyűlését. Iis ugyanakkor elő§zör
voítak ineg.|elenendők a Felvldék cserkészete képvlseletében
megvála$ztött ta6ok. Az O. I. B. ünnepi köntöst öltött
helylségében a kitűzött ídöre, délután 6 órára máf c§ak-
nom telje§ §záRrrnal megjelentok az O. I. B. régt tágjal ó§
§zffetettel várták ós fogadták az érkez6 ,,vendé8eket".
Esymás után rnutatJa be őket, ahogyan érkeztek, Érlt
Emil or§z. ügyvozetö elnök. Elsőnek érkeztk Mátrag
Makouías Jenő festömüvószn a fimásuornbatí eserkésack
paranc§noka, ker. patanc§nok. Őt követl egy§zerú c§crké§z-
díszben l{aakouszkg LászIö beregszászi polsári lsk. igazgató,
a ru§zin§zkói me8yar c§sTkó§zek f6parancsnokn, mAJd
Mrenna Jdzsel érsekújvárl glmn. ilgazgabó, a volt szloyon§zkól
megyar c§erkészfőparanc§nok, a cselr-szlovák c§erké§z-
§zövbt§é§ magyer aiosz,tályának vezetöj e] Lelkes ó§ enzésnel
fogadiák valamennyit a ielenlev6k. De kijut áu éfionué§böl
Harngák Odíld ipolyságt gtrnn. tornatanárnak, a legtégtbb
folvidékl cserkébzvezetönek (1912-ben alapltotta a poanonyl
Kiskárpátok csapatot), nz ipoly§ágt paranc§noknak, Víllcou-
szkg Armand kassal banktisztvlselőnok, az €lnyömott
kassai c§erké§zek oly lelkes, Rákóczi §z§ll€mébsn dolgozó
ker. elnökének és Bírd Lucíátt bencés tanárnak, a komároml
Jókal cserkészek ós a komáromi kerület parancsnokának,
a Túbortűz szerkesztöjének, a felvidékl magyar c§erké§zet
egytk legföbb lelki mozgatójának.

Együtt yannak valarnennyienl akik€t vártunk. Papp
áníal elnök t/a7 órakor megnyttJa az tllést. lVllndeneketőtt
a nemzetl zásnlít von|ák fel, s a zászló elóttl tlsztelgéesel
és imádsággal kezdódik -* ttgy mint mindlg ** or az ülés

is. Logel6ször az elnök Rauasz Árpód tb. *lnökről, az élot-
mentő c§efkó$zkltüntetdsl bizottság, a Cserkészktegyenlítd
és összeíórhetetlenségt bíúsóg elnökóről omlékezett meg,
kit esak néhány napJe ragadott el váratlanul a eserkészet
köréböl a kegyotlon halál s aki í8y már hsm tehet telen
ezere Az {tnnopi íllésen, noha oly nágy örömmel készült rá.
Az O. I. B. tagjal állva hallgatJák az clnök kegyeletes
megemlékezé§ét, mard Ravasz Árpádnak, a haláIálg tevé-
keny és hű, mtndtg az elsö vonalban dolgozó csorkészvoae-
tónek az emlékét az O. I. B. |egyzókönyvében örökítt meg.

tszután következlk az ülés legfontosabb pontJa: a
Felvtdókről vále§ztott CI. I. B, ta6ok Udvözléso ós belk-
tatása. Mily vé§telen örömmel készült mlndenkl e porcre.
Mennyl munka, áltlozat, eggódá§ és fáractság teremtette
meg e *óvárosva várt plllanatot. Hogy rlJra itthon, együtt
lehetünk azokkal, mo§t máT örökre elvAlaszthatatlanul,
ektk eddlg elhagyatottan, esyodül, üldöatetés, gyanskvá§,
de tegalább ozer akadály Cn nohézség közepett vé§ezhették
azt a eserkósamunkát, aml nektlnk ltt e szabad földön,
oly rok örömünket srolgálvan mtndtg lehetsóges volt. Nem
csoda, hogy az érzeleín lesz úrrá a lelkeken. Mtndenkt
íátyolos gzemmel hellgÉtlá az elnök §závaitt Bmlnt l§mertcti
a perc történelmi el'őzményelto maJd rátór a c§olké§z€t
szerepére ebben a nagy történelmi változásban:

,,,. , pendkluüIt lellesltméngcket kületell az egész ország-
téI. Ebből a munkábdl ; amlnt azt mtnder/r.l tsmert - a
cserlúszet tggakentt mlndenütt klvenní a maga rósrét, Tlszt-
tdnk és |ta|nk ott valtak m|nden ponton, ahal d.algoznl, aagy
scgttent kellett.

Az állalános numzett munkd melletl dzonban a hazdlérés-
set kapesolatban aalt egu ttsrtán satál családt |eladatur*
ls " . , ártem cnn.a kisebbségi aserkésrcsapatoknak a, cggcremes
magvdr cse*észet öIébc zárását ; a tőlünk eddtg, mesteraéges
|alakkal eluáIasztotl eserkészleatuérelnkkel ualó egaesüIésLnkeÍ.

Amlnt szétlörtek az ldegcn határsorampók: engedéIgt
kértllnk |elsrabadull taúuércsapalalnk megldlogatásála..,
34 küIönbőző helgen őí uapattal rlctlük |cI dI élső kapesala-
tot . , , |talnknak dccembel C-*6*6-tkán a hazatérő csapatok-
ndl tct| látogatása ercdméngckánt márts élénk leuelezés dr lcdl-
csönöa látogatások tndultdk meg a |túk körötl,

A lclkek kapcsolata mlnderekkel dz érintkezésclckel tula|-
d.ottképpen már létrc ts tött, , , Hálra uah azonban még a
szarucgct| |armák egyesttése, hoga , , . elíüntessünk mlnden
olg an uanást, melg ata cmlékeztet, hagy a maga ar c§etké§aetnek
cz a úsre aaiaha ts küIönáIlott ,, . Deaembcr 14-1 ülésün&dn
elh,athaztuk, hagg a felazabadult FáIutdék képutselőtt már
most beuontuk közggüIéat helgettesttő szeruünkbe, az a. I. B.-ba,
hogy a ránk uáró továbbt munkóban most már ők is résrt
uegyenek, ,Meghluotl t*Iutdékt testuérulnk dp O, L B,
meghtpá§át el|ogadták, é* mal llldsünftó'n mcgteietúek. Nem
uáIlalkozam arrc ds ttt kiőnk §em lenne, hogg 6ket eggcn-.
lcént bemutas*arn ds eddtgl mut*:ássdgukal méltascam, Enged-
|átOk meg nekam, hogp chalyett valamenn!ftt* ncuéban tgg
egplltteacn üdvözöttem őket munJtdba úIldsuk alkalmdaal
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Kedpes |elutdékl cserkésztestuérek !

A maggar cserkészet és annak minden egges szerue tisz-
ldban uan annak a munkúnak értékéuel, amelyet ti a htlsz-
áues elszaktttls id.eje alatt az egyelemes maggaí érdekek szolgd-
latában oégeztctek akkor, amíkor az elismerés és méIíalús
mínden reménge néIkül, sőt inkább az tlldöztetés ueszélyének
kttéue összeggüitütétek magatú küüI a mag!]ar i|itlsdg
ktudlasztottJalt és bennük a maggar lelkületet, a maggar
kultúrát és ezzel a maggaí Jőuőt ápoltdtok. ÁIdozatos munkd-
lokért |ogad|átok legőszlntébb köszönetünket, ** munka, amibe
ott kezdetletek, még nincsen be|eiezue. Mi egg percíg sem
áItatluttk benneteket azzal, hogg ilt mór mtndcn beteljese-
detl. EllenkczőIeg, amint első szauunk az uolt mdr első látoga-
ídsun/c alkalmával, rnosí ís csak meglsmételem azí: totldbbrc!
ls keméng munka udr retlnk és ehhez kériük a ti kipróbált
.segttségeleket.

Álalon meg (E Isten azért, amít eddig oégeztetek és segtt-
,:sen meg, (lltlia meg munkdtokat a jülőben is. Isten hozott
köztbénk !

Össze.|ogott e,rőkkel előre a touúbbí Jó munkúra !
Szünnl nem akaró élJenzóssel fejezi ki az egész O. I. B.

,e§yüttérzé§ét aazal, amit az elnök minden jelenlevő nevé-
ben és szivéből elmondott ; § az örömét, hogy láthatja
azokat, akiknek legendás munkája nemcsak a cserkészeto
hanem a magyar nemzet történelmében is ,,aranybetűkkel"
íog nregörökítést nyerni,

E képcn a háttérben látható a Jaross Andorrlé-íélc gycnncknvaraltatási
qkcló komáromi c§bportiának bázikója. Ilbben nvaral{ak a cseikó§ztábor
ldeJén a kis gyermekekrái?;irl:if 

uTu',1tt,Ji"Ju 
a laimltÁbor ideJén

§ most íelá|l Mrenna Józse|, a felvidéki cserkészek volt
főparanestroka és kitárt §zíwel, egyszerüen, tte mégis
;szívhezszólóan mond köszönetet a testvér-szóért, a szere-
tetért, a további közös jó munka lehetőségéért. Elhárítva
.az érdemeket magukról, így folytatja:

,, . . . Mi, a |eluidéki maglJü i|jtlság aezetői, büszkén
mondhatjuk el, hogy meglettük kötelességünket. Mi az elmúlt
húsz csztendő alaí,t megőríztük ngeltlüttket, megőriztük maggar-
sdgunkat ; már ped.ig, ha egg nép rabsúgba iut és megőrzi
ngeluét, megürzi a kulcsot, melg böttöne ajtaiút megngitia.
Ez a meleg ünneplés, ez a testuéri szeretet, mellgel |ogadtatak
.minket, csak nöueli munkakeduünket. Ydllaljuk a 'munkót,

melget a Maggar Cserkészszöuetség rúnk bíz. Mi akarunk
Ienní a cserkészet kouásza, élő lelkíísmerete s kérjük a jó l.stent,
hogg munkdnk teremie meg ggümötcsét, Szercietünk jeIéüI és
eggesüIésünlt emlékére elhoztunk. nektek egg keresztet, melget
az első ledölt határoszlop íúiából készttetlünk "

ngiszera, iaran Sb 
'cm-es keresztet aáott át ezze| az

,orsz. elnöknek. Büszkén fogják ezt órlzni késöi cserkész-
nemzedékek, mint a lemondás, áldozat és szenvedds jelét,
melybenfelvidékitestvéreinknek oly sok részük volt, rnint a
hit és bizalom jelét, amely hit és bizalom adta meg a §zen-
vedéshez szükséges erőt s mint az olyannyira várt és íme
ctkövetkezett magyar feltámadás gyOnytliű szlmbóluniát.

És feláll Kuakouszkg Ldszló is, a Rárpátalja magyar

cserkészfőparancsnoka. Néhány szó csak, atnit mcrnd, tle
a lélek *?ityéig hatol. Üzenetót aa át, az ő cserkészeirrek
üzenetét :

., . Szeressétek eggmdst ! A ti szeretetelekbőI, a ti hite-
tekbőI, amelgek a hatúton dt dradtak |elénk, ggujtottuk meg
a maggar cserkészet tüzét a Kúrpdtok aljún. Igérilik, hogg
slha a tüzet kialudni nem hagyjulc ...

Biró Lucíán szólal íel most, a .,Tábortűeo'vblt szerkesz-
tője, a felvidéki c§eTké§zet egyik legfóbb lelki mozgatója.
Az 0. I. B.-nak már előzőleg egy hatalmas képet ajáncté-
kozott csapatának táborairól, ezt most kic$inyítve az
elnöknek is átadja lrálájuk és szeretetük jeléül. Majd azzal
kapcsolatosan, hogy a szövetség a megszűnt ,,Tábortűz" lap
anyagi terheiből egy részt átvállalt, tréfás köszönbtét fejezte
ki azétt, hogy megmentette öt az adósok börtönétől.
Komolyra vá!ó szóval mondja ezután, hogy lapja 10 éves
jubileumára szebb ajándékot nem tudott volna elképzelni
ós kívánni, mint ezt a ,,klmulást". Szívből kívánja összes
,,ktlllégáinak" ugyanezt,

Ilorngák OdiIó, az ipolysági parancsnok nlessze előre
teklnt. A cserkészéletlgazi teljessége, a nyári tábor jár nrár
az eszében, annak ügyét egyengeti:

,,F'iaínk so/csaor sóudrogua néztek d.t a magaar hatúron . ; .

Yalamenngi |elvídékí parancsnok leg|orróbb uúgga volt, ltogy
|íait az angaorszógba pllresse tdborba. . . Az úIonlból ualósúg
lett ! Ezzel kapcsolatban két nagg kérésünk aan a szóvetséghez.
Az elsö az, hogg adlon szép angaotszúgbelí táborhelgeket,
Iehetőleg a Balalon mellett, ahoud naggon vóggnak csetkészeink.
A mósodik, ha mór olt uaggunk, szeteüúnk megnézni Buda-
pestet és néháng iellegzetes, ősi maggu udrost. B'iaínk 99o/o-a
azonban nagaon szegéng, nem btrná az el.zel iúró sok kiadást,
titíköItséget. Eszközölje ki az elnökség az ÁIlamuasutaknól,
hogg erre az alkalomra a cserkészcsapatok léngegesen naggobb
utazdsi kedoezméngben részesüli enek,"

Lehet ennél testvérieseblr vála§z l az O. I. B. határo-
zatilag és egyhangulag kimondja, hogy a Balaton melletti
táborokat mindaddig, amíg felvidéki csapat jeIqntkezö
van, elsősotban az _ó száruukra blztosítja s csalr lra Ők nem
vesznek minden helyet igénybe, mehetnek csorrkaországi
csapatok a Balatonhoz. A vasúti kedvezményre vonatko-
zólag pedig az ügyvezető elnök bejelenti, hogy -.- a kérdés
nagy fontosságára tekintettel - maga Teleki Púl gr. vallás-
és közoktatásügyi miniszter, mint örökös tb. főcserkész,
vette kezébe a kérdés kedvező elintézésének ügyét, tulaj-
donképpen már előbb, mint a kérés elhangzott.

És a szeretetnek, a Felvidékkel való szlvbéli egyesü-
lésnek, a III. cserkésztörvény mélyebb felfogásának a jegyé-
ben folyik tovább az ülés.

Papp Antal ismertetl javaslatát, amely a bIaggar
Nemzeti Bcnk mult évberr tett 20.000 P-s alapítványa
kamatainak felhaszrrálására vonatkozik. A kamatok egy-
harmadát - a java§lat szerint - az e8é3z ország tefüle-
téröl arányosan, a szegénysorsú cserkészeknek, a Jövő
édolyamtól kezclöd.ően, Magyar Cserkésszel való ingybnes
ellátására, kétharmadát pedig már ez év nyarától keZdő-
dően 20-20 P-s táborozási segélyekre fordítanák. f)e
Henkeg-Hőnig Yilmos tábornok, a II. cserkészkerület elniike,
feláll és kertilete nevében lemond az ingyen Magyar Cser-
készről -* a felvidéki testvérek javára. A példát zítgó
lelkesedéssel követi az egész O. I. B., alzal, hogy a többi
kerületbeli esapatokra jrrtó táborozási segélyekrőI is lemon-
danak erre az évre a Felvidék javára.

Most vitéz Farkas Ferenc vkari ezredes, a Ludovika.
Akadémla parancsnoka á}l fel, s ztlgó éljenzés közben
jelenti be, hogy 143 akadémilrussal megindította a csdr-
készmunkát a Ludovíkán is. Majd az 1940-ben rendezendő
II. nemzeti nagytáborral kapcsolatosan inclítványozza,
hogy ne a Balaton mellett rendeazé azt a §zövetség, mint
tervben volt, hanem l{rasznahorka mellett, ahol ő már
megfelelő alkalmas helyet keresett és talált is.

Egyhangür lelkesedéssel tette magáévá az O. I. B. á
javaslatot és ezze| is kiíejezésre juttatta határtalan szere-
tetét és egytittérzé§ét a Felvidékról hazatért testvérek
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Irírr: Aníg, I GyuIa
A margitszigeti fedettuszoda nagyméretűre szabott

medencecsarnokát nappali fénnyel öntötte el a számtalan
világítótest. Az ríszómedence vizét hullámosra kavarta a
víg kiáltozással bucskázó diáktömeg és a halványzöld
hullámok smhragdosan megcsillámlottak a lámpák tiszta
ragyogásában.

A vidám lrajcih6t hirtelen süvító sípszó hagyatta
íélbe. A gyerekek engedelmesen tódultak ki a partra, lepték
el zsibajogva a nézöemelvények úléseit. Bgy kék rlszó-
nadrágos, cingár fíú fóllábon topogva rázta ki szőkehajából
a vízcseppeket, íélszemmel a bejárat fölött íüggő órára
kacsintva. A kismutató hovatovább elérte a hatos számot.

- Tyűhaj, ilyen kóső van már ? l - nyikkant oda
hüledezve ugra-bugrálásán mulató társaihoz. - Hisz' akkor
Iögtön kezdődik a v€r§eny l, . . GyerünkcsakFerkéhez l ., 

"Azzal eliszkoll az öltözők felé. Mezítien talpa csatto-
gott a kőburkolaton. A úszócsarnok hangosságához viszo-
nyítva az öltözők környékén rresztelen volt a csend. Izgal-
mukat alig-alig rejtegető íiatalok késztilődtek a ver§enyte,
el-ellankadó figyelemmel hallgatva vezetőik utolsó utasí-
tásait. Szabó Zolti fürgén síklott el a mormogó csoportok
között a legtávolabbi sarokig, ahol idősebb hasonmása, a
bátyja beszélgetett gimnáziumuk tornatanárjával. Az illen-
dőséget tökéletesen feledve, azonnal a szavukba vágott,
lihegve, erősítgetően :

- Ferke, drukkol érted az egé§z c§apat l - dugta
orra alá öklébe szodtott hüvelykujját. - Ha nem te leszell
a százméteres ,,ifi"-baJnok, akkor búbánatba esiink va]a-
mennyien. Győznöd kell t Ugy-e, paranc§nok úr l ? -fejezte be lelkes hadarását.

A szálas, kotnoly, ruháján cserkószjelvényt viselő
férfi mosollyal nyugtázta a gyerek lelkendezését:

- Petsze, persze l ...
Szabó Ferke tizenhat esztentleje minden tfugyilagos-

ságát feleletébe öntötte ;* Ugyan Zo|ti l Trrdod jól, hogy mindannyian tlsznak
rlgy, mint én, ha nem jobban. . . Majdnem lehetetlen . . .

Csapatparancsnokuk félbeszakítva leintette :

--. Ferke, állj l... Senkisem kíván tőled lehetetlent.
Mi csak egytized máso<lpercet kériiLnk. Egytized másod-
percet t _- hangsúlyozta szinte kényszerítö erővel. - Ennyi-
vel kell csak többet adnod és minden rendben van. Mindig
csak egy tizeddel többet. Ez az egylized a győznitudás -s mindaz, ami ti vagytok, fitlk, egy vorrallal magasabbak
másoknál. . . cserkészek. . .

-- Százméteres gyorstlszás döntó. Rajt'-hoz l . . .
A hangszóró recsegő felhívása azonnyomban tisztára

seperte az öltözők folyosóját. Zolti Ferke bátyja sarkában
rolrant a csatakiáltá§§ál ] - Szorítjuk ! . . . s a parancsnok
egyetlül maradt.*- No, nézd .- csodálkozott maga elé, - egészen
belemelegedtem a prédikálásba. 

- Aztán ő is elirrdult,
még idejében, hogy l,ássa a rajf-ot.

Akkorra már kisimult a mcdence felvert tükre s az
indításra luganyos, kipattanó íjként vágódott a startköről
a íenókkockákat tisztán mutaló yízbe az ifjrisági bajnok-
ságért tusázó féltucat fiú. A pályahatároló kötóIkorlátokat

ltl:s§l
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.€gy§zerre ellepte a sistergő vízgyöngy. A nézősereg lólegzel-
'íoitva követte szemmel a kirobbanó gyorsasággal rtszók litját
és amikor megfordulva nekívágtak a második ötven méter-
nek, zúgni kezdett a tömeg, alig íél perc mulva pedig vagy
száz diáktorok üvöltötte tombolva a bíztatást:* Kazinczy ... Ka-zin-czy ., .

Az uszoda zrlgott, harsogott a kiáltozástól, mígnem a
íelbődülő hangszóró cserrdet teremtett :

,., A, százmóteres ifjrlsági gyorsriszás bajnoka Szabó
Fer€nc, Kazinczy-reálgimnázium, új ifjtiság.i rekorddal , . .

második. . .
Az eredmény kihirdetésekor a parancsnok a vállánál

fogva maga {elé fordította a íürdököpenyében megbúvó,
zihálófitlt :

_- Látod Ferke. . . egytized elóg l
Mert az rlj rekord egytized má§odperccel volt jobb

aréginél1,azzal az egytizeddel, mellyel Ferkeelőbb ütött be
a mellette célbaúszónál. szabó Ferenc kimerülten bólintott :

-Látom l... Azt hiszemn sohasem is fogom elfelejteni.
A rákövetkezí esztendőben megnyette az országo§

bajnokságot, tizennyolc eszterrdös korára az Európa-bajnok
címét szerezte meg é§ a párizsi téli nemzetközi rlszóverseiryek-
re, a szakórtőkszerint, az új ülágrekord egyik letéteménye-
seként utazott el, a válogatott rlszógárclával. Brlcsrlztatá-
sára a csapat javarésze kisereglett a pályaudvarra. Alig
tudott kiszakadni közülük. Már indulást jelzett az expres§z-
nek az állomástiszt tárcsája, mire végeszakatlt a bírcs{tz-
kodásnak. Öccse azonban, parancs[okukkal együtt továbbra
is ottmaradt a vonatablak alatt és lépést tartva a lassan
gördülni kezdő kocsivaln utólszor fe]szólt Ferkéhez:

- Ugy fogunk szurkolni, akát az első nagy versenyeden l
Ferke elmosolyodott a vi§§zaemlékezésen. Jókedvűen

intett :

_- Kicsit ugyan messziről fogtok bíztatni - de az
nem baj, csak rajta t -* válaszolt és mcrt éppen akkor
iöktók meg a könyökót, alig vette észre Zo|tinak a parancs-
nok rlrral összenéző szemvillanását, . . .

A vitág legkiválóbb tiszói gyűltek össze erre a vel§enyre
a colombesi írszóstadionban s egyhamar hírc futott, lrogy itt
voltaképpen nem is egyszerű ver§eny lesz, hanem döntÖ
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küzdelem az riszósport fölényéért. És ebben a jegyben zaj-
lottak le már az előmérközósek is.

Ferkének kedvezett a sorsolás. Minden nagyobb erő-
íeszítés nélkül került a középdöntóbe s csak itt szodtotta
meg a kis iapán Harada. Amint az eredményhirdetés után
lepihent az egyik padra, tekintete találkozott egy hatalmas
szál négerével. Néhány méterrel távolabb üldögélt bolyhos
fehér köpenyébe bugyolálva s csillogó fekete szemét ]e nem
votte volna Fcrkéről. IJgy leste, akár valami kígyó a ki_
lszemelt zsákmányát. Ajka közben úgy mozdult, hogy Ferke
leolvashatta róla a gúnyos-fölónyes mondatot :

- No, csak velem kerülj össze, majd én elintézlek l
Jean Ramearr volt, egy guyanai francia rlszó, akinek

az edzőmérkőzéseken elért eredményeiról csodákat harso-
náztak a sportlapok ós aki az elődöntőkben is valóban jó
időket rlszott.

Néma fölényeskedése már-már bántó formát tiltött ós
Ferke kényelmetlenúl fordult félre, miközben önkéntelenül
is az elkövetkezendő döntőre gondolt, ahol végre iissze
íogják mérni gyorsaságukat.

- Hát majd most t - mondta önmagának, rnialatt
,a hátán étezte, hogy a fekete írancia még mindig figyeli.

Este azután a versenyzők föhadiszállásául szolgáló
párizsi szálloda nagy társalgójában a szemek néma párvia-
dala a szavak mórk{ízésévé alakult át. Ferke a viiröses-
,szőkel csupaszeplő Cartrídge-vel, az angol gyorstlszóbaj-
nokkal tárgyalgatta az úszósportot, Rameau pedig a szom-
,szédjukban valami írást tanulmányozott gondosan. Rameau
hirtelen az aszta|ta tlobta a papírt és egy hatá,rozott hangtl
megállapítással kéretlenül beszédjúkbe kapcso}ódott :

- Tévednek az urak l...
Cartridge félig-meddig üsszautasítóan lrúzta fel szem-

öldökét :

-- Hogy étLi ezt, Mr. Rameau ? . ..
A guyanai tovább fölényeskedett:
* Ott tévednek, hogy a jövőt az európai versenyzők

kezében látják. . . A jövő, értem alatta talán már a leg-
köze}ebbit is, a miénk.. . a színesekké l Önök hovatovább
kiégnek, nem képesek velünk az iramot tartani. Önök a
sok mód§z€rezés közben e}felejtik a győzelem titkát, amelyet
mi most frissiben tanultunk meg, de annál alaposabban. . .* s látva, hogy Cartridge közbe akar vágni, udvariatlanul
íelemelte akezét. -- Nem, ne fújjuk a régi nótát l A berlini
,olimpiász eredményei már a multaké, . . Mondom, önök
elfelejtik a győzelem titkát, mi viszont megtanultuk t.- l'alán mégsem felejtettük el l - vetette közbe
Ferke, kihasználva a lélegzetvételnyi szünetet. Parancs-
noka egykori bíztatását idézLe: - Egyszerű titok. Egy-
tizeddel felülmulni a többieket, . .

A néger diadalmasan ]egyintett:

- Rossz l . . . Ennél sokkal több l Lám, nekem van
igazam, Pedig a marathoni futó az európaiak történelmének
hőse, nem a mienké ! - s ezzel íensőbbsógesen faképnél
hagyta két vitatársát.

Cartridge fintorogva sandított utána :

*- Fölény ? l . . . Majd holnap elválik, barátom l
Ferke nem maradt ilyen magabiztos. Rameau fanatikus

bizodalma, az a biztosság, amivel letorkolta őket, megboly-
gatta nyug'almát. . . l\{it akart a marathoni íutóval ? -töprengett még lefekvés után,is, és kellemetlen érzés bizser-
gett végig hátgerincén. Éreztem, hogy eddig soha nem állott
még előtte ilyen küzdelem . . . A kellemetlen érzés álmában
is fogva tartotta és hajnaltájt a hátgerincéről a gyomrára
htlzódva, sugárzó fájdalommá növekedett.

- Gyomorgörcs l -* hasított Ferkébe a fólsz és ijed-
ten nyomta kispárnáját a fájó helyre, fohászkodva, hogy
szűnjön meg a fájdalom gyorsan, gyor§an s vissza se térjen.
Még fáradt sem lehet reggelre, nem}rogy beteg. Hogy
vigyorogna Rameau. Bizonyára azt hinné; veretlenségét
féltette tőle és csak színlelte a rosszullétet. . .

Megkönnyebbülten fedezte íel, trogy a íájdalom szűnik.
Felkeléskor ugyan gyomra, környékén íelnyilalt valami kis
;sajgás, de íögtön el is mrilt. A minden perccel közelebb
kertiilő tlöntő nemsokára teljesen el ís íelejtette vele ezt a
.pillanatnyilag meghiikkentő közjátékot.

Á hárnas starlszámot kapta. Balról Rameau volt a
szomszédja, jobbfel8l a japán riarada. A colombes-i stadíon
óriási nézőserege, mintha beleíojtották volna a hangot,
némult el, mikor a lrat riszó sorra íelállt a startköre. Ferkét
szinte az indító pisztolylöl,és ugrasztotta e]" Már a levegő_
ben érezte, ltogy rajt'-ja pompásan sikeríilt. Ekkor kiáb-
rándítóan csattant a visszahívó kettős lövés, Az amerikai
King_izgalmában jelzés elött ugrott. , .

És még kétszer kellett megismételni a rajt'-ot.
Flarmadszorra már Ferke is didergett a versenyláztól.

A kőre állva oldalt pillantott és látta,',hog5l Rameau szája_
széle csuíondárosan vonaglik. Nyilván az ó izgalmukon
mulatott.

Harmadszorra végre nem szólította vissza a mezőnyl
az indító, Rameau ós Harada íej-fej mellett haladt Ferkével.
Karcsapásaik szinte a rezzerrésnek ugyanabban a töredé-
kében zuhantak a vízre. Tán a kétharmad uszodahosszat
hagyták így maguk mögött, Ferke levegőt szívott ._ s
mintha a|é|egzet okozná, szórnyű erővel beletépett testébe
az éjszakai fájdalom. Szúrt, hasogatott. Elködösödő aggyal,
gépiesen érintette a fordulónál a.medence falát és ruga§z_
kodott el újra, A csattanásokból kihallotta, hogy a fordu]ót
is együtt vette két legfőbb ellenfelével. De ekkor mfu této-
ván mozgott és keze a víz helyett egyszerre a pályasávot
határoló kötélre c§apott. A durva dörzsölés feleszméltette.
Féloldalt íordulva fellállott a nézőernelvény előtte lévő
darabjára. Két alak nőtt ki ámrrló tekintete eié a tömegböl.
Minteg.r* álomszerűen nyomult eléje parancsnoka elrettentő,
s öccse íallehérre sápadt arca. Zolti előrehajolva a korlátra
támaszkod<ltt és kinyujtott jobbkeze ökle a hüvetykujiát
szorította.

- Hát ez volt az a kacsingató összenézés, ott a pálya-
urlvaron ! t]tánuk jöttek l -- gondolta révetegen és mind
nagyobbá nőtt látókörében a hiivelykujjat szodtó ököl, . .

Kérlelte, taszította. . . és egy lrang harsogott fiilébe l
Egytízeddel, mindig csak egglizeúlel ! ,.. Aztánamarathoni
futójutott eszébe s hirtelen meglelte a győzelem igazititkát.

Foga az ajka husába mart, küzdótt a fájdalommal,
miközben ellökte nragát a kötéltől és isrnét a vízbe íúródott
alakja. Egyetlen gondolatnyi idő alatt játszódott |e az egész.
Mire a közönség javarésze ráíigyelt t,olna, hogy valarni
történt, már szorította Rameaut, Irtózatos nekiszánással
feszítette meg erejét, beledobva minden készségét a végső
iramba.' Haradával alig törődött, csupán a négeren ragattt
tekintete. . .

. . . Nem, nem szabad elveszítenie a versenyt l Győznie
kell az öreg Európáért, Magyarországért és egy kicsit azért
a szorongatott hüvelykujjért. Ha nem másként, hát ahogy
a marathoni íutó és Lehel vezér győzött: rrtolsó lélegzettel,
utolsó csapással.

Rameau válla centiméterenként közelebb került lassan-
lassan. A lrövetkező mozdulatrrál egyvonalba jutottak
megini . . , ezernyi torok tombolt a tribünökön és a guyanai
torz fintorba ránduló voná§okkal valósággal a ylz szlne
fölé ugrott, karját beütő mozdulattal előredobva. F'erke
i,s előrenyúlt, lába hajócsavarként lökte még tenyerét a síma,
hűvös csempefalnak, - aztán ezernyi kés módjára újból
meg újból testébe hasított a bujkáló fájdalom és fekete
köd borult öntutlatára.* Győztem l - volt legvégső gondolata.

Eszméletlenül emelték ki a medence fenekéről, miközben
az időmérők tanácstalanul hasonlítgatták össze óráikat.

- Holtverseny l .* rnondogatták, A fotocellás fénykópező-
gép fílmszalagja döntötte el a vitát. Megdönthetetlenül
bizonyította, hogy a magyar bajnok egy mozdulattöre-
dékkel előbb érintette a íalat Rameau-nál.

Ferke pedig, mikor felóbre<lt a vakbélműtét kábító-
szeres álmából, bágyadtan rámosolygott a kórházi ágy lábá-
nál tétlenkedó parancsnokára :

- Parancsnok úr, tudod, az az egyLized. . . Egytized-
del többet adni . . . az utolsó eriííeszítóshez még a legutolsót
adni, ha kell, ahogy a marathoni futó tette ... ez az igazi
titok. . . És akkor miénk a győzetem t

Majd ingerkedve öcc§e felé nyujtotta öklébe §zorított
hüvelykujját és megint álomra csukódott pillája.
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,fordul a kerék
á gép alatt, azu-
tánmennyei ke-
zek nyútlrrak a
hóna alá és su-
hanva visznek

Mínt valami
bálna gyomrá-
ból dugja ki a

L§ő 3.'reLrrőm,,m*$§ffi
Irte ! l{. fejét ósinteget,

Hamarosan ta*
lál egy ternri-
ket. I]tána re-
pülök és vígan
körözve emelke-
dünk egynrás fö-5!. .******.

hatvankilométeres'.!l
sebességgel a Csírcs_
hegy felé. A szik]ás
hegyhátak hátra_
csúsznak alattatn és
néhány méterrel a fák
koronája fölött megérke*
z,el* a Csúcshegyhez. Atig
{l0 másodperc lnulva ólesen
fordulnom kell, hogy az eme]ö-
térlren nraradjak, amely ennél a
széliránynál, sajnoso igen rövid. Egy-kót
másodpercrc a variométerre pillantok, ami
renrényt önt belém. Néhány centiméteres emelkedést mu-
tat. Félpercenkérrt kell fordulnom, de lramar beleszokom
,és lassanként fölemelkedem a Csúcslregy kilátója fölé. Most
szusszanthatok elöször az indulás óta, A kilátón trlristák
integetnek, Néhány perc mulva ismét erősetrben süllyed gé-
pem és csak arra vigyázok, hogy le ne söpörjem a boldogan
i:rtegetó ket a toronyból. Szemem sarkából az emelkedósjelző
műszerenret is figyelem. A hegy északi végén gyengén, de biz-
tosan kimozrlrrl a rnulaló és ón várakozással pördítern meg
,,-WOlf" névre hallgató vitorlázógépemet, A műszer mutatója
rnost már engedeltnesen nrászi,k fölfelé. §melőáramlásba
kcrültern. Nagyon vigyázok, hogy pontosan repütjem
a körö]ret. Csakharnar olyan magasra drek föl, hogy az
erdők, mint mohanrezők lapultak meg a mélyben. A ,,'Woll"
bal szárnyvégére dűlve, egymásután rajzolja a köröket a
kék égre. },íessze a hegy mögött egy§zeíre úgy érzem,
mintha lift állt volna meg velem. Ekkor már kétszáz mé-
:terrel magasabban voltam a Hármashatárheg1,, csúesánál,
Kikerültem a terrnikbrrborékomból, arnei5l idáig fölszállí-
tott. Yisszasietek a hegy elé, de közben lnásfél métert
süllyerlck másodpercenként. filkezdhetem eltílrő} a lég-
t.orn,ászást. Eh czcte rrrunka vo]t l Á széi közben elgyengült,
a falevelek alig mozogtak. Elkószúltem a legrosszabbra,
a leszállásra. Iigy távoli gyárkóményen látomn hogy a
szólirárry változ<rtt. Átsiklorn a Csírcs}regy má§ik lejtője
föld, lrogy azt is kitapasztaljam. Hz azonban még rosszabb,
mínt az előbbi. próbálkozni kell l Távolatrbi kirándulásra
jndulok. Hegycsticstól hegycsúcsig előre repülök a l(álvária
hegyig, Fliába tettern meg ezt a hatkilométeres utat, mert
a gép itt még jobban süllyed. l\{egfelelő szükségleszálló-
helye| keresek, ami zz országrlthoz elóg közel íekszik. Sze-
rencsére kisobb termik-emelőszeleket találok a hidegkrlti
búzafölriek fölőtt. §egítségükkel újból visszaérek a Csúcs-
hegyhez, cle jóval a csúcs alatt. Nekiirányítom a ,,'Woll"
orrát a hegy közepének, most már végleg elhatározva,
hogy leszállok a hegy lábánál, ha nem kapok valami
emelőszelet. Igy megtakarítunk legalább égy autóval
való szállítást. A gép azonban legna_
gyobb örömörnre kíssé emelkedni kezd
ós amint a Hármashatárhegy
íelé íortlulok, szembetalálko-
zam a ,rKarakán"-nal. A
szívem kalapátni keed örö-

lött. Olyan meg-
könnyebbülóst ór-

zek a ,,Karakán"
nregérkezésekor, mint

mikclr egy lakatlan vi-
déken egyszer kilyukarlt

csónakkal a l)unába íor-
dultam és egy lactik jött a

segítségemrc" A,,I{arakán"
kihúzott most is engem a mé}y-

ségből és hamarosan isnrét 150 rné-
terrel a cs{tcs fölött lieringtiink, Ekkor

Tatár meggondolta magát és egy óvatlan pil_
lanatban hátat fordított ennek a vidókrrek és átrepült a
vörösvári völgy fölött a Nagy-I(evélylrez. Én alacsonyabban
vagyok, még kiirtiznöm kell egyet, .Azután nekiirányílonr a
gép orrát az Eziisthegy sziklás oldalának, Keresztiilreptilve
Pilisborosjenő fötött" a sziklák fölötti termikekkel emelketlni
kezd.ek a Nag_v-Kevély gerince íelé, $ kilátót még alulról
látotn, ahol megint turisták kalimpálnák íelém, A nyeregben,
a menedéklráz fölött egy§zerre egy métert mutat a vario-
méterem. Boldogan forgok a termikben. Iirősen ki kellett
hajoltrom, hogy lelássak a kilátóra. Kicsit sajnálom szc,gény
földhözragadt emhertestvéreimet ott lent. Ők csak alulról
nézhetile a világot, békaperspektivából. Nem is tudják
tatán elképzelni, nrennyivel szeblr innen a magasból. Igaz,
hogy társaságom itt nincsen, de a repülós kárpótol min-
denért. Egyszerre azonban előkerül a ,,Karakán" megirrt,
Varr már társaságom is. Tatár kilóbálja kezét és átsüvölt,
}togy: Brávóó " . . Dole. . , t]gy érzem, mintlra oktató
repülne me}lettem és vezetne eng€m,

A Csepelszigettől Vácig előttem fekszik a táj. Gépem
gyorsvonatként suhan velenr. A hűvös szel]Ő arcom}ra
legyez. Ilgyeelül a pacsirtát irígyeltem most, amely még
énekel is eh,hez a gyönyörűséghez. En csak néIrányszor
átkurjantrrk a,,Karakán-'-hoz, amikor egy terrnikkémény-
ben körözünk. Oly közel sulranunk egymáshoz, hogy a
gépek kezet foghatnának a szárnyaikkal" figyszerre íel-
}rőcskéket látok növekedni fölöttem a kék égen. Mutogatok
Tatárnak fölfeló, ö is élénken nyujtogatja a kezét" 'I'atár
egyszerre otthagyja a lejtőt és _elindul a Pilis feló. Csak-
hamar eltűniir a §zemem elől, En is elin<lulok arra, de a
féltiton igerr erös merüiőára,mlást találok. Yisszafordulok.
Ujból egyedül járom a látlratatlan országutat. Társairn
érkeznek azonban hamarosan. §zép gömbölyű íelhőcskók,
Az egyik emelőszelóbelr körözni kezdek. Most már alig
kell a műszerre néztrem. }lamarabb megérzenr az emelks-
dést, mint a variométer. Minden porcikám élvezi a szabad
repülóst. Ugy órzem, mint}ra saját szárnyaim nőttek volna.
Elszakadtam a földtől és most már valahogyan a felhőkhöz

tartozó lénynek érzem magam. Halálos
csend köröskörül. Egyediil a sebesség-

mérő csövén sípol a szél, mint egy
gyor§ morzegép. A nap lassau

fJdr{ótül, Az erdők kezdenek
elhomályosodni, mintba

vékony köd kúszott
volna a hegyeken át.
Ugy lát§zik, betelie*
sül régi vágyaín,
bejutok egyíethőbe.

Mindig csábítja az
, embert az isme_

retlen, különösen
az olyan titok*
zato§ valami,
mint egy ilyen
felhő. Milyen

]ta!:

dulok. Közelóbe
érve, megismerem ,i.,i



ízgalmas históriákat olvastunk a hatalma,s emelkedő és
süllyedő áramlatokról, amelyek játékszerként dobálják
még az utasgépeket is. Bárcsak sikerülne belejutnom l
Mindlg sűrűbb foszlányok szaladnak el íölöttem, én meg
tekergetem a íejemet fölfelé, |ogy . szárny íölött me6-
lássam, hol a legsötétebb felhő, oda kell beemelkednem.
Nézem az iránytűm, hogy melyik irán,yban mutatkozik a
legnagyobb emelkedés. Arrafelé tágítom a köröket. A körök
számolását már a 15-iknél abbahagyom. Az iránytű gombia
ponto§an a horizonton fut körbe. A sebességrnérő nyugodtan
áll a 60-as számon. A gép szinte magától repül. Egész körök
alatt csak millimétereket moztlulok a kormányokkal. El-
gyönyörködöm a tájban, amely a függölegesen alattam
látszó szárnyvég mögartt srrhan körbe. mint egy varázs-
szőnyeg. Gyönyörú a Pilis innen. A íelhők közti lyukakon
egy-egy fényíott esik az erdőkre. Eszembe jutnak a sítúrák,
amelyeket ott tettünk. Alattam íekszik a Kogtrtowitz-
térképről jólismert lap, a Pilis hegység madártávlatból.
.Nevetségesen ellaposotlik a Csikóvár és a Dobogókő, ame_
}yekre annyi szuszogá§ után kapaszkodtam föl kiscserkész-
koromban.

Még egy pillanatra meglátom ködösen a Hármashatár-
hegyet, azután Budapestet, a hi<lakat ós a csillogó csepcli

és közeledett a 2000-hez. Most már csak azon vagyok, hogy
minél messzebbre tudjak eljutni. Növelem a sebességet.
Világosodni kez,d egyszerre fölöttem és meglátom a napot
halványani mint egy homályos üveg€n keresztül, 

, 
azután

mindig:több és több lyrrk keletkezik alattam a felhötenger_
ben. Álant egy ezüstös szalagot látok. llgy napsngárkéve
reflektorként világított le. Ráismerek a Szentendre szigetre
és a tahii hldra. Most már csak íránytű §zerint követem a
szélirányt, hogy minél távolabbra jussak. Erös merülőáram,
latokon fuiok keresztüL Nyomom a gépet, ho89 hamar
átjussak rajtuk. Nagyon élvezem a sebességet. Sajnos,._a
magasságot- is folyton veszítem. A termikek, úgy látszik,
elenyésziek a Duna trllsó oldalán. Eltérek az irárryomból
kelei felé, abol nómi felhökópzőtlóst látok, de mire odaérek,
feloszlanak, Visszafordrrlot liÉX-i irányba és sietek elöre.
I]eérek a Cserhát hegyei közé. Nagy erdők htlzódnak
}regyen-völgyön át. Kiválasztok egy országutat és afölött
repútOt<. Egy falu mellett szép lucernaföldre ismerek rá.
Méllette kastély áll egy park közepén. Felette kezdem a
leszálló kört. Körütszáguldok a íalu fölött és rárepülök a
lucernára. Néhány métert grrrul a gép, azután m€gql.

A fülemben 
-még duruzsol a levegő, a dőlósmérő pör,

gettyűje kati.ogott egyitteig, azután földi zaiok riasztottak
íel álmodozásom-Dunaágat. Azután

ködgomolyag sz,a-
lad el alattam,
mint ,nAz ember
tragécliájá"-ban a
világűrjelenetnól.
Egyszerre bealko-
nyodik szárnornra
.és kőrülzár a fel-
hő. Meresztem a
§zemem előre, de
nenr sokat látok,
mert a szárnyvóg
is olhomályoso.
dik. lVlindeniitt sö-
tét, sűrű gőz kava-
rog minden irány-
,ban. Eszembe jut
a magasságmérő.
A rnutató ]assan
mászik íölfelé és
rnár valahol 1000
méteren túl iár.
örömömberr éne-
.kelni szeretnék,
,de nem jön hang a
,számorr. A torkom kiszáradt. Hűvös valr és eső szemereg.
Á lejtővitorlázásban igen kimelegedtem és levettem a sap-
kámat. Most a szél cibálja a hajamat. Meghúzom a c§er-
késznyakkendőt a torkomon. Gépem, mintha egy nrenny_
béli forgóhinta kötelóre lenne akasztva, állandóan köröz és
emelkeclik. A variométerre pillantva, meg ke}l dörzsölni a
szelnem, mert az egyszerre ugrott egyet és megállt a hár-
mason. Azt jelentette ez, trogy a gép velenr együtt emelkedik,
mintlra villanymótoros líítben ülnék. Egyszerre hatalmas
:§yomorütést éreztem a bekötőöv megrándulásától, I(ima-
radt alólam az ülés, azután meg hozzászorultam, mintha
íöliilről belenyomtak vo]na. Azután oldalról süvített
be a szél és a gép törzse elkezdett duruzsolva remegni.
A dőIésmérő golyója egészen balra billent. Kétkézre íog-
tam a kormányt és visszacsfirtem, egyidejűleg nreg-
h{rzva a maga,ssági kormán5rt is. A gép nagyszerűen
engedelmeskedik ós most mfu csak babonának tartonr,
amit egyes felhőrepülésekről beszéltek. Biztonság okából
valami ösztönös mozdulattal megtapogatom azért a be_
kötőöv csatját. Ezután már szinte magától rrgrott vissza
a gép egyensúlyba minden kilendúlése után. Egyszerre
ragyogó napsútésbe érek. Körülöttcm sziporkázó, hófclrér
íelhőhe$yek csúcsai meredeznek. Gyorsan rohannak
íelém. Ugy érzem, rnintha kemény hófalba ütköznék. A
,,'W'olf" azonban símán belefúróclik a nagy falba. Itt még
sötétebb van. A magasságmérő elhagyta az 1800 métert

rövidnarlrágos cserkész kér bebocsáttatást, aki azt mondja,
hogy Budapestről repült ide. Mindig tokonszenwel fogad-
taÉ"cserkéizkirándu!ásaim alatt, tti ilyen ven<lógszeret6
házra még nem találtam eddig.

Nagy volt a meglepetésern, mikor este a vasuti kocsi
sarkában Tatár barátommal találkoztam, akitől a Nagy-
Kevélynél váltam el délelőtt. Ő 10 km-el messzebb szállt
le. Boldogan utaztunk hazafelé a döcögó vonaton, amely
teljes gőzZel három óra hosszáig szuszogott azon az rlton
vé§ig, arnit mi minden gőz nólkül 40 pcrc alatt vitorlázva
tettünk meg mótornélküli repiilögépúnkkel.

Uj élmtnyeinket megbeszélve, érkeztünk meg késó
éjjel életünk legszebb közös cserkészkirándulásáról.

ÜAZATÉRTÜNrC
Szinte álomnak tűnih íel, hogy szabadoh lettünk. S most

mi leluidéki mugyar cserhószeh--hönnyes szemrnel ölelünh
s ziaünkr e tit e het,"bkikr ől c s ah uj s á go h' ha s áb j ain hallo ttunk
aalamit. Mi lmzatértünk, de ebben a tnegérhezésben mi máris
munkál látunh; mi azonnal bele aharunh kaPcsolód,ni abba
az igazi cserhtszmunkába, amit mi,, sajnos, ed.dig nem. végez,
hettünh.

Segítsetek minhet ehhez a cólhoz, hogy mi is hason,
lóhká Tehessiinh hozzátoh! Mi d,olgllzni i,hnrunh ueletek
együtt * szebb és boltlogabb Magyarországér}/o"nl, t*", xorro

: ból, mert képzelet-
] ben még most
, is a felhóvpl re-
, pültem tovább. A
, fatrr megmozdult.
. n Apraja-nagyja' vágtatva közele-

dett felém. Olyart
volt, mint egy tö-
meges mezei futó-
verseny. Egy me-
teor megjelenése
nem okozhatott
volna nagyobb
me§lepetést, {mint
a ,,'Wolf". Nagy
igyekezettel segí-
tettek a gépet az
uradalmi gépszín-
be vinni.

A bárói kas-
télyban bizony
nagyot néztek, m1-
kor az inas bejc-
lentette, hogy egy
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Amerika
sziklavadonában

Yan-e sztlbb a sziÉek világánál ? Az óriási hegyek
kimeredő csrlcsainál : messzeségbe vész a tekintet. Hatal-
más és fantasztikus kőszálak mennyországba nyrlló tömege
vet ártlyékot az elterülő völgyekre, ahol a falu éli békés
életét, juhok, teherrek kolompja szól s a szirtek őrködnek
a inagasban, vigyáznak, hogy a legkisebb báránykának
se legyen panaszra oka.

Amerika fiatal világrósz.
A természet játékoskedvű gyermek. Nagy játékter-

meket, szlneket rendezett be. Elküldte népeit, a dakovákat,
a csippevéket, a cayugákat. hogy játszogassanak a szikla-
íormációk között, amelyeket az ő kedvük szerint faragott
Iri ilyen különös alakrlakra. Valóban különös, óriási játók_
szerek a kövek, 'Wyonring és Dél-Dakota íurcsa kör,ei.

Ma már rószint elköltöztek, részint beolvadtak a régi
indiánus_törzsek. Helyettük az, amerikai sziklamászók
fürkészik át a szirtek különös világát, életüket vetve koc-
,kára, h<lgy ogy-egy fantasztikus hegyormot, kőszirt,et meg-
hódttsanak. Rekordlistákat,vezetnek a teljesítmónyekről
és a nevek kczrlőbetüi gyakran olyan helyeken is felfedez-
hetők, ahol ..'- úgy vélné<t -* előtted még a madár sem jfuL

Az egyik kópünk a wyomingi DevíI-Tower bazalt-
fornlá,ciója. Irtózatos darab szikla e6y tömegben. Oszlopos
bazaltrésze, mely tulajdonképpen a hegy csúcsa, több mint
ötsz,áz méter, ligyertül trónol a királyi trónus messze vidé-
ken, mert szánrbavehető hegy nincs az egész környéken.
Már tnessziről látni különös alakját. Ha ránézünk, alig
.gonrlolnók, hogy valaba is felmásztak volna rá. Pedig nem
fgy van.

Amerika sziklamászói kötelek, vasak segltségével fel-
kúsztak tetejére. A síma bazaltfalak nem képeztek aka-
dályt. Ahol nem ]ehetett t.ovábbkúszni. lépcsőt vágtak a
kőbe, ahol czt sem lelretett, hat-alnras szegeket vertek a
sziklarcpedésekbe, I.ógva, kapaszkodva, négv napi út utá,rr
hódították meg az íitszáz méter magas szirtet.

A természet is tud íúrni-faragni. Söt az tud igazán l
Gondoljunk a különiis gleccserkőtáblákra. rnelyeket

.egy jégkar emel a magasba. Ki tudna ezeklrcz hasonlót
alkotni anéllrül, hogy alkrrtása pár hét, esctleg hónap
alatt tönkre ne menne ? Gondoljuuk a síkokból klemelkedő
ú. n, vándorkövekre, melyek mintegy útmutatók emelked-
nek ki a puszták talajából, mikor hegyek onnan több ezer
kilonréter tár,olságban fekszenek. ki tu<lna ekkora köveket
,elszállítani. csak a természet t

A spanyolországi ,,fekvő szoboy'' is páratlan e maga
"nemében. Nagy hegytömeg, szirtvilág, amely egy ember
profilját alakítja ki. A spanyolok Dantere, az amerikaiak
Washingtonra ismernek benne. Különös művészet Qzl

játék. Mintha a termószet grlnyosan utánozná az em}rer
kicsinyes törekvéseit és egy_egy tettével adna bírt magáról.
I{i volna az, aki hegyet art:cá tudná kifaragni. Egy-egy
kőszirttel már kísérleteznek itt-ott, de egész lregyet senki
emberformára ki nem alakít,ott. A nagy, olasz Michelangelo-
nak volt egy hasonló gondolata. Persze. sohasem került
kivitelre.

A kaliforniai Josemi.le-I>ark, a Jellowstone az igaai
kójátékok kertjei. Sziklatűk, sziklapiramisok, sziklaállatok,
sziklából vízalak, habalakn torony, ház.Yíz és tűz, a természet
e kót szolgája, jókedvűcn alakítgattak.

A l}rgce-cannon csodálatos szirtvilága egy autó-nap-
nyira fekszik Salt-Lake-City-t6l. Itt van a hír€s ,.Üveg-
kastélt'', mely a fák közül tornyosul ki és fehér színekben csil-

log. sótartalmúak ezek
a szirtek és állandóan ol-
vadoznak. Es6k áztat-
ták ki öket ilyen tornyos
formákra. A só nagyobb-
részt lekerült róluk, a
kenrényebb anyag íönn-
maraclt.

Ahány állam a
hegyvidéken, annyifóle
szirtje, hegye. kőkatla-
na, arrnyiféle játéksze_
rűsége, amelyeket mind
az alkotó, nagy Termé-
szet fejtett ki, készített
€l, hogy az cmberttek
gondolatai, érzései le-
gycnek" necsak a saját
lrantm .az Ő alkotóere-
jéről is. P. J.
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Jankót azonban elöntötte a pirosság, majd tehajtotta
a fejét és fel nem nézett volna egy világért sem. Mert, hogy
,szórnat össze ne keverjem, szégyelte nagyon Jankó, hogy
ilyen könnyű kérdésre hibásan felelt. f)e különösen az bán-
otta, trogy tudta ó a feleletgt, csak elsiette. Igy számított

magában l 2 x 60 : 1,20. És kimondta az 
- 

eredmónytn
rnielőtt még tízzel megszorozta volha.

Egy idő mulva észrevette a jó tanító, hogy Jankó szívét
keserü§ég íeszíti, hát hozzálépett és megsímogatva haját,
ennyit mondott:

-* Ej, ne búsulj, Jankó l Tudom ón amit tudok. Ettöl a
hibától, még király is lehetsz.

IIát olyan kedvesen, olyan felemelö megértéssel csen-
€ett a me§ter úr szava, hogy Jankó szíve egyszeriben meg-
tisztult a mardosó bánattól, arcának színe rendesre váI-
:tozott és szemét megint csillogó figyelemmel emelte jó
tanítójfua.

Hanem otthon megint csak bánat érte. Amint etette
kerlves gerlicéjét, rossaul támasztotta be_a kalitka ajtaját s
amíg vízért járt a kisedénnyel, kisurrant a kís madfu és
Jankó szemeláttára hussant fel a szomszédék háza tetejére.

No, hívogatta, csalogatta a legéd,esebb szóval. De híába. .

,Csak krírgatott nóhányat feleletül, miutha megköszönte

firt §olt
Jankó,

szorgalmas is.
Az iskolában

§em az utolsó.
Csakúgy filjta a ver-

set, mint Miska meg a
szőkehajú Bözsi, akik- pedig igen érdemesek vol-

tak a dícséretre. Törtónt
azonban, hogy az egyik szám-

tanórán a tanító {rr kérdésére,
hogy hát mennyi is hrlszszor hatvan,

Jankó ezt felelte:

- Százltűsz.

volna
az edrligi

szeretettcl_
jes grrntlozást,

aztán szótnyi-
tott szárnyakkal-

emelkerlett a magasba
ós eltürrt a közeli erdő

lombjaí közótt"
Hej, btinak eresztette fejót

Jankól Megeredt a könnye,
mint a zápores6. llesietett a kony_

hába ós hüppögve lreszéIto el édes-
_ anyjának a történteket.

Etlesa.lryja magához ölelte Jankót, csókot
adott könnyes alcájárá, aztán tzt mondta :* Ej, ne brlsulj, Jankó l A madár is a

szabadságot szereti.
Hát sírt még egy verset á fítl, majd elővette

másnapi íeladataiD és csöndesen munkához látott.
Telt, mult az idö. Egy esztendő, kettö. Jankó elvégezte

az ískolát s apja rigy határozott, vfuosba viszi a fiátn
hadd tanuljon meg valami érdemes mestersóget.

Amint ezt megtutlta Jankó, nagy §zomorúság költózött
szívébe. Fájt neki, hogy meg kell válni szeretett szüIeitől, a
kedves }o'ááól, kicsi íalujától, mindattól, ami szívót betöl-
tötte és idegen emberek közé, kófalak rengetegébe kell
mennie. }Ianem megintcsak hiába búsult. Egy nap előáIlott
a szekér, felrakták holmiját és neki is helyet kellett íoglalnia
az édesapja mel]ett.

Az Ódesanyja pedig, amíg nyalcába akasztotta fínom,
hainuban sült pogácsával megtöltött tarlsznyáját, így
vigasztalta :

- Ei, ne b{rsulj, Jankó l Egy-két esztendó nem a vílág.
§mbert faragnak belőled ott a városban, Aztán, ha majd a
sok tudománnyal hazatérsz,|esz itt becsületed. Isten áldjon t

Es csók, könny, ölelós esett annyi, mint csepp egy
kiadós nyári zivatarkor.

De csak elindult a szekér, be is ért a vfuosba és megállt
egy ménkúnagy ház előtt. No, ha megállt, le is szálltak róla.
Elsőnek édesapja, előkapta a kis batyut és vitte be a kapun.
Jankó a nyomában. Hát az udvar végén valami nagy
műhelyféle állott, ezernyi ragyogó ablak rajta. Odatartottak,
Jankó apja benyitott, kis id6 mulva kiszólt Jankóórt :* Lépj be te is, liam t

Szakállas, mosolygóarcú öregember fogadta Jankót :

- Isten hozottn Jankó l Én leszek a gazdád. Hát
akarsz-e ötvösmester lenni ?

I(issé szorongatta ugyan valami a legónyke szívét, ami-
kor belópett a nagy üvegfalú műbelybe, melyben zúgva
zakatolt a sok gép, ám a mosolygó öregember szíves szólí-
tására visszatért a bátorsága és felcsillanó szemmel így
íelelt :

- Örömmel, me§ter uram t

Hát így törtónt. Elbtlcs{tzott édesapjától és még abban
az órában munkához látott.

No, jó dolga volt Jankónak. A mester tlgy bánt vele,
mintha édes íia volna. Ellátta étellel, itallal, lakással és
1nrtyi jótanáccsal a munka körül, hogy akí kinyílt lélekkel,
figyelmesen íogadta magába, annak ezt a me§terséget meg-
tanulni nem került nagy megerőltetésébe.

Hát Jankóra nem lehetett panasu. Olyan szót tartó,
figyelmes, dolgos inasgyerek vált belőló, amilyen hét határ-
ban sincs tán. Esze, mint a borotva, §zeme, mint a sasé és a
keze rlgy ügyeskedett, szorgalmatoskodott, hogy még a
mester is megcsotlálta.

- Ez. a fiú ernlrer a talpán t -_ gondolta és ettől fo6va a
legfinomabtr, legkényesebh rnunkát is Jankóra bízta.

No, nem is töltötte ki Jankó a három inasévet, már a
második esztendö végén legóny lett belőle, segéd, a me§tef
jobb keze, Vitték is baza a hírt az ismerősi}k. Örültek
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otthon nagyon. Csak Jankó arcán nem mutatkozott az
öröm. Megtudta szegén}, hogy édesapja beteg és hogy
édesanyját is megviselte a §ok gond, munka.

Egyszer aztán a mester megsokalta Jankó csöndes
szomorúságát, rnagához }rívta, jól a szemébe nézett ós kér-
dezte :

- Mi bánt, fiam ? Könnyíts a szíveden, hátha tudok
rá orvosságclt.

Jankót a meleg szavak szóra indították és elmorrdta
szüleinek szomorú helyzetót" A jó öreg, a íitli szeretet láttára,
szinte könnyezett, de aztán magához ölelte Jankót és vidá-
man mondotta:

Éj, ne búsulj, Jankó l Itt van ez a százasbankó,
vidd haza, Fogadj fel a házhoz segítséget. Futja orvosra is,
patikára is belőle,

Jarrkó arca l{iderült, mint nyári vihar után az égbolt,
m§gkö§zönte a gazda jóságát, lerakta szerszámát, tiszta
luhát öltött és már szállt is haaa, llaaa, a kis faluba, kicsi
házba, szülei nyakátra, akár egy sebesszárnyú madár.
, No, volt öröm l Fiút tigy még nem fogadtako mint

.Jankót. Ötelték, csókolták, meg is simogatták és annyi ked-
ves kérdést intéztek hozzá, hogy egy álló napig sem készült
el a felelettel.

Den hogy Jankónak milyen áldott jó seíve volt, ai csak
,ezután tudódott ki.

Másnap, amint éppen a levest karralazgatta, merthogy
ebédidő voltn egyszerr€ c§ak btsötétedett a lakás. Valami
nehéz, komor felhő takarta el a napot, rettentő szél rázta
meg kinn a fákat, majd meg villámlások közepette olyan
jégesö zrldult le a íalura, hogy olyat móg nem látott.

Ugrott az ablakhoz, szemét könny lepte el ós így nézte
,a sötét fellegek pusztítását. Ablakok törtek be, kémények
.dőltek össze, háztetők repültek idegen udvarra és a rettentő
jégverés minden íát, bokrot csupaszra tarolt . , .

Aztán, amilyen gyor§an érkezett, olyan hirtelen szakadt
vége a viharnak.

Jankó elhagyta aházaL, végigment a falun, ki a hatfuba
§ amerre csak járt, rnindenütt pusztulást látott. Tele volt az
utca síró asszonyokkal, rohanó férfiakkal, akik a íöldjükre
siettek, hogy lássák, mit végzett a vihar odakint.

De bárcsak ne látták volna l Egy szái nem sok, de
,annyi gabonát sem hagyott lábon a jóg, Mintha valami
óriási henger száguldott volna végig a földeken, minden
sárba verve, letarolva, kicsépelve.

_-- Ó, Istcn t Isten ! _. reszketett a szó a sápadto két-
ségbeesett ajkakon. És nem maradt egy férfiszem sem szá-
razon. . .

Jankó szívét is mólységes fájdalom járta át. Szeretett
volfia vigasztaló szavakat mondani a meggyötört szívű
embereknek, de érezte, hogy több kell itt a szónál. Mert kol-
dus lett a nép, betevö íalat nélkül maradt a módosabbja is"

Hát csak hazaballagott nagy szomorúan, elbúcsrlzott
szüleitől és visszatért a városba.

De a jó mesternek nem kerülte el a szemét Jankó nagy-
Jragy §zomorrlsága. Megint kérdőre vonta :

- Jankó fiam, mért lógatod az orrod ? Nincsenek jól
otthon ?

- Bizonv. nincsenek - felelte Jankó. - Koldussá lett
az egész íatu. 1 És rendre elbeszélte, mi történt otthon.

Most aztán már a gazda sem derült fel. De azért csak
mondta: 

}* Ej, ne büsulj, Jankó l A ió Isten majd megsegíti
őket. . .

_ Igen. A jó Isten. Aki kúldi a csapásokat, tud az segíteni
ís. Es Jankó, hogy most oly erősen gondolt az Istenre, érezte,
megnyugszik a szíve ós már nem látta olyan sötótnek a hol-
napot. Hit, bizalom, remény napsugara szállt szívóbe.

És alig fordult el a gazda, clíszes egyenruhába öltözött
íérfi lépett a műhelybe. Csak a királyi patotából jöhetett 

-gondolta Jankó, amint meglátta és közeled,etthazzá"
.. Hát jól gondolta Jankó. Az udvarnresler állt előtte.
udvözölte illendően és kérdezte :

- Mivel lehetünk szolgálatára, nagyuram ?* A gazdát keresem l - felelte az udvármester,
Jankó elszaladt uráért, aztán illő távolból figyelt beszél-

getésükre. Egyszercsak magához szólította a mester:
*Jaukó fiam, jöjj ide l
Jankó ott termett.

- A palotába kell merrned - folytatta az öreg. - Az én
szemeim gyöngók márn a kezem is reszketős, nem tudo,k rlgy
bánni a szerszámokkal, mint régen. Király urunk koronáját
kell megjavítani. Meglazultak a drágakövek, foglalataik
kikoptako meg itt is, ott is javításra szorul, Hát eredj !
A munkát is, meg a munkabért is néked adom,

Jankó felvette ünneplöruháját, összecsomagolta szer-
számait és az udvarmesterrel együtt, a királyi hintón tette
meg az utat a palotáig,

Hát vtllt ott rnit nézni a szemének l Csiltogott, villogott
minden, mintha aranyból meg gyémántból kószült vo}na.
Atalvezették vagy hetvenhét szobán, sgyik drágábban
brltorozva, mint a másik, a faiakon gyönyörű képek, a
padló süppedő szőnyegekkel íedve és a mennyezetről kris-
tályüvegből készült, szebbnél-szebb csillárok lógtak alá,

A hetvenhetedik szobában hatalmas, hét lakattat zárt
acélláda állott. Körülötte hét, fényesruházatú koronaőr.
Amint Jankó belépett, a koronaörök egyszerre kulcsot htlz-
tak elö zsebükből, €gy§zerre léptek a ládához ós egyszerre
dugták a kulcsot a lakatba.

Ekkor megszólalt az udvarmester:

- A királv t

És vatóbanl megnyílt egy hófehér, kettősszárnyri ajtó és
be]épett az ősz király. Mindenki meghajolt. De a király
nyájasan fordult Jankóhoz l

- Ifj{t mester ! A koronámat kell megjavítanod. Min-
den napodnak száz arany lesz bére. Ki tudja, egyhamar
szükség lehet reá. . 

"

Atz ősz király szavai, melyben mindenki megérezte a
brlcsúzó öreg_séget, Jankó szívót nagy szomorúsággat töl-
tötték meg. És bár igen restelkedett miatta, két könnycsepp
szökött a szemébe.

Me6látta ezt akét könnycseppet az öreg uralkodó, egy
lépést tett Jankó íelé, mosolydsva veTeggtte meg vállát és
ezt mondta:

* Ei, ne búsulJ, Jankó l Ez a világ sora. De azért
többet ér nekem ez a két könnycsepp, mint koronám két
legnagyobb gyémántja. . .

Elfordult, elsietett.
Amikor pedig becsukótlott a kiráty mögött az ajtó, elő-

vették a drágalátos koronát és Jarüó munkába kezdett"
}{át, ami ezután következett, talán eI sem kell mondani.

Ja4kó egy óvig dolgozott a palotában, EIöbb a koronát hozta
reRdbe, aztán ami régi ékseern kincs csak akadt a kincstár-
ban, mind sorra vette. A sok aranynak egy részét, amit
munkájáórt kapott, nyomban sziilőfalujába küldötte, hogy
segítse a szegényeket, egy részén apjának, anyjának házat,
földet vásárolt s ami még megmaradt, azon magának is
építtetetett egy házat, szép műlrellyel, melyre a király ren-
detéséből ezt a táblát kellett kifüggeszteni :

BU§ JANKÓ
klrál}.i ötvö§mé§t€r

Ámint pedíg az első ezer arany a falulra érkezett ris
megtudták, hogy ki micélra küldte, egy§zerTe nagy becsülete
támadt Jankónak. Mikor már helyrehozták a vihar pusztí-
tásait és valósággal megszópülL a"f.lu, néhány embÖr élón
megjelent a tanító rlr Jankó házában. Az öreg mester szere-
tettel ölelte keblére'vott tanitványát és emlékezve a rógí
dolgokra, könnyes szavakka] ismételte :

- §j, ne búsulj, Jankó t Ha király nem is, de királyi
ember vált belőled. Mert királyi az, ki szívóben olyan gazdag,
mint te. Az Isten áldjon meg továtlbra. is !
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xv. FEJEZET
(Utban az ősenlő lelé -Méteres hangyabolyok -Mlklós bá' aggorlalmal -Mlórt nenr íogok rántást
enni az őserdőben -. A
logászaldbb vasritállomá§ :

Rovnnlenl)

E7.,,E LER_T Ó" oR szÁ cÁnAN
BESZÁMoLó A,,MAGYAR csERKÉsz,. FINN ősrnorl ExPEDlcIóJÁnól

Sérülés nélkül látjuk-e üszont azokat ? -- tolul fel minden-
küen a kórdés.

- Csak össze ne keveredjenek - sóhajt Miklós, a
nagy vadász--- Micsoda ne keveredjen össze ? - kérdeztem.

- A kofferomban levó preparálószerek mellett élelmi-
szerelr is vannak. Rémes lenne, ha például az arzénpot
ósszekevere<lne a rántásliszttel.

-- Bizony, rémes l

- Rossz-rágondolni, mi történne, ha a lelőtt madarak
tollát arzénporrál lrinteném, tolluk a liszttől ragacsossá
válna.

- Más baj nem törtónnék ? -- rémüldöztem.

- Mi máa történhetnék ? - csodálkozott Miklós.
Nem mondtam meg, hogy mire gondoltam, de elhatároz-

tam, hogy rántást pedig az őserdőben nem eszem.
-- Késiülődé§ i Már ]átom Rovaniemi híres síugró-

sáncátl _- kiált a Főnök.
A közeli kis hegyháton feltűnik Finnország legnagyobb

síugrósáncának órási gerendarengetege. Előtte folyik a
hatálmas l(cmijoki. Hátán lomhán úsznak az óriási ía-
törzsck. Megilletődve tekintünk rá. Vizét a íinn ósrengeteg-
nek abból a részéb6l nyeri, ahová mi is készüliink.

A vonat lassít. Mi ragyogó napsütésberr ott állunk egy
kis faépiilet előtt, melyre rá van írva : Rovaniemi.

CsÖma{keresés közben köszönt finn cserkésztestvérünk,
Peurakoski-cserkészvezetó, aki itt a helyszínen készítette
elő expedíciónkat. Csomagjainkat teherautóra rakjuE és
gyalogósan indulunk meg a város legmodernebb szállodája,
a Pohjanhoui íelé.

XVI. FEJEZET
(Észak esoilálatos vórosa _- A ínvágók és prémvailószok
Üazá|n -- Előkolő szállásunk a túrlstaszáIlóban - Egy
vendóflszeretíí ílrrn esaládnál __ Hol vannqk csomagjalak? -F'l"rrnoiszóg lcgnagyobb sísáneán - rrÁtlép;uk"-Áí ószakl

sarkkört)
Néhány perc gyaloglás után elérjük Rovaniemi pazat,

rlj szállodáját, a HoleIIi Pohianhouit. Hatalmas, vasbetón
éitilet, gömbölyű kilátótoronnyal. Az clőcsarnok ragyggó
üvegkalicka, nlintlen sarok ragyog a ti§ztasá8tó1. Veri
összés eddigi hoteljeinket. A szokásos bejclentőlapok ki-
töltése után levezetnek a túristaszobába, Húsz, ragyogóan

A vasúti kocgi kerekei egyhangú zakatolással falják
a kilométereket. Észak felé háiatlun-k. Végignéztük Fiirn-
ország kultúrált részeit. Elbtlcsúzunk egyidőre a kultúrá-
tól és a k{,nyelemtől, mert a vonat Finnország legészakibb
vasútállomása felé visz. Rovaniemi a neve. Innen már csak
utak<rn, vagy folyókon lehet tovább haladni. Itt kezd6dik
a finn erdő ösrengetege. Ide készült a Magyar Cserkész
cxpedíciója öserdei ha]ász- és vaclászéletre.

Kinézünk az ablakon. }tutnak el a fenyők és a nyírfák.
Kissé ritkábban áll,nali és cscnevószebbek, mint f)éli-lrinn-
országban. [)e a réteken pompázó virágrrk óppen olyan szí-
nesck, nrint otthon a Mátra- vagy a tsúkkhegységben.

Az ottlr<lni vidéktől két jelíegzetes dolog küIönbözteti
meg. Az egyik a ragy<rgóan kék égbolt, melyen csodálatosan
villogó felrér felhők kergetik egyrnást. A másik pedig a
Tengeteg, méter magas hangyaboly. Eleinte számolgatni
keztltenr, de amikor olyan sok tiínt föl, hogy a robogó
vonatról nem győztem számolni, abbahagytam.

Az expeüció tagjain felismerhelők az izga|om jelei.
Az ok jogos: néhány óra és Rovaniemiben leszünk. Meg-
kezdődik a Magyar Cserkész igazi őserdei cxpedícíója.
I{iszen eddig tigy utaztunk, mint jómódú túristák, szállo-
dában, hálókocsiban aludtunk, ételeinket más készítette eI.
Ezután következik majd az igazl cserkészélet, Az eddigi
utazáson az boldogult jobban, aki nyelveket beszólt és
részIetcs útikönyvvel rendelkczett. Az őserdőben nrajd a
cserkésziigyesség és a baltakezelós fogja eldönteni, ki
menIryit ór.

Irokozta izgalmunkat a viszontlátás öröme is. Ugyanis
;sátrainkat, főzőedényeinket és sok egyéb felszerelésünket,
melyck a körutazáson felesleges nyűg lettek volna, vasriton
előrckülrltük. Llz a sors érte Miki bá' preparáló felszerelését
és vadászpuskáját ts. Vajjolr megérkeztek-e idejében ?

I'curakoskitré
kislányával

,]r.:l-,.,.':'1r

"' ::,i'*'- Pcurakoski íi :r
."t, ' .l cscrkészvezctő,É .o!.,_ .:1 §crxc§Zvrzcltr,

§i',. ,. '' ,*';,§, cxpediciónk ós-, ,1., crdei részéttck

Irjö Ensio cser-
készvezetó, expe-

rliciónk lelkes
támogatója
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tiszta ágy^ sorakozik bentre.. .A_ Iegjobb '!jl ,,l]i:,' ;.,,;gffif t:]sp.';;i J magyar gyermeknevelós hasonlóságáróthet.etmárlefoglaltaexpedíciónkré.§zére::','.-.-H":'.1...',#és-irülö'ibözőségérólbeszélgetnöka
afinncserkéaz§zövet§ég:.Jóvoltaz l*|nrÁ§Ápllnli & fi házigazda felesé!ével.Sanyi"bá'cerrr_

í;"';".',T,ifffijJjái"".'"il3i:ili:fiT"j} §lööfi-niiirlq § íflill!íf,gl],*3íía,il,|"j;,}r,l,-Ts:
északra utazó túristál
és ezért.ig9.t} ntcy .",JffiíiíÍ}i,T'§ # lif.iffli;fli i § # f,,ix:{i8Í3i_,Í*hi,trffiJrÍ,"lÍ'f*

honMagyárországban.is,hőh.ullám..tü..ffi#tKávózgatás.közbenajöésrosszhírekhöngött.Azutcán"n:si1i#il';.,\l;1l.|ffiffi#§,"xflJá?h'"i1f,lli}"'},1,q{uln:
Jó 28 fokot mutatott. AJó2*íokotmutatott i}:ti,,ff*Ti{{. $l,*l-o.,ifnffiYl;:l,,tl*i'l;rjlt",,".
csak csodálkoztak. ho1
haias maAvar cserkésl

xiii-"il,i:-T$ái-i:lt*lH*f;ifil'#: y.kfij-lrF & ,:tr i.{$tt},?uitJ,f"f 
-,ifii*Yí"i,,:lT"k

mácsunkPoj''""*'T*}:--,l1.*:i} ffi& ffi,& .,:il ::l*i,*T"*"#*mímriiii*í§:l{;ei
,szellemes mondássa]
,,Minél északabbra va
"MinéI 

é§zakabbra "§i*J,".T tr ffi,ffi r:ffiii'í!l#á:ffii#;,;
,annál alacsonyabb,
annál magasabbat mt

A szellemes mesáll
annál magasabbat -§iir:*§ll;lr, nffi {í,f.}?,il*#*,bti **ff:r§j

A szellemes megáll;
zqtünkrertem nagyon tzetünkre nem nagyon,ii1jhát,*.,*"tí 

ö!3ffríTíi3ál;il,,T",J*§§l1,3"x?ír.i:Finnországban, mint

(S 1-1l:-]; - ::: :' :-;*-t*r,ti''t*i 
L{it',-;.;li,**;Btsffit*}si#i}T

hajas magyar cserkésl

iif""i*,," uiü8 lffi?,\i 
"i

t,,i-;:,t*;li*.üeil,rfnilisií}l;I ilcsakMagyarországba,#1ui;"a:,'}u."ukonYuliíj".fi"iu-ihallatszanak:re.
milyen meleg tud nál

Rövid, iie alapos mosakodás rrtán üLfu '{; i T,,ü3-.,,.-'TT11 mek őserdei terepet találtak részünkre
döngő_léptekkel soiakozunk fel a szál- Bru: *,F_ _lL 'tB.J,:í;'l: ,.! a }Ieltausjoki m'entén. 1Ét;en t) A fa-
loda előtt. Mondanom sem kell. hocv Lz i<qqlzi carlrlrőnrál kitermelő társasáp három -fgházat, bo-loda előtt. Mondanom sem kell, hogy Az észak| sarkkörrról kitermelő társaság három faházat bo-a városkában, elég nagy feltűnést kel- csát rendelkezésünkre, melyek a folyó
tettünk, Arvalánvhaji§ifiJtj-#i-lE ,"* [{{ff"iái*tl5Jíiflt?.::ffiT,.§"i,T
hogtatta meg az észz
miközben róttuk a vá;miközben róttuk -"^fi{{-ii3*i#":í 

$i§idfr.$jifi!?ff?lfrHlhií§izegettük a kirakatoka
és a jellegzetes embertés a jetegzet" '-"-[iiiffii#;**: 

*í*§íffiTfl*T,#*i,iilT.:,jiáI
déligyümölcsök mosol.
ták, sátrak, puskák, I

sek kacsintottak felén]sekkacsintottakfelénk''rö$."É#i.1;f.:&"*-Íi9il".to':#;itu;s*3szélgetós
és cipóbolt hívogatoles ct'öDolt n'"o*"'o"'ir''1'*fli:}}§ 

,,.-á,fi{{31i*iiffi-i}liili'tnmn
magunkat, mint egy n
közepén. Milrelyt azeKoze'en' onrlrel't "'",ifTnJi',i{Tütr i'uYáfí'nit!#l,H[:u*1!1l#j.,t':-'#'ta F-őutcáról, a sok a1Íigyelmeztetett*""'.}$ía'1,Íío.n#,.",ft,*f'Jö|!".u.,",,,o*,előálltkét
vadonának fővárosába
zetönk mentegetózik'#'+.,,i:,,í*d: 

díü,T,iffi#*,i:lftTii}jiu;i
balt a város, de bezz
és tavasszal, ryi.ko.r _a 

1

vaoa§zok ezrel lnoulni
n9k, nyiizsgő hangyaboly az egés_z ExPediciónk négYkézláb léP át a sarkkörön nem leugrójának nagy reize is iálót
város. Peuraltoskí finn cserkészvezető- épült. Szinte elszédtillünk, amikor a
höz megyünk, akit vállalata, a Standard olaj-benzintársa- tetejéről lenéztünk. Utána ismét robogunk az autókka], de
ság ide, északra helyezett. nem a város felé, hanem északi irányban. NyíleÉyenesenA íinn cserkészszövetségben Lauri Vuolasuiría nekí kivágott út vezet az erdőség közepéir. Autóink liiiesznek
továbbította kéréseinket és ó vállalkozott, hogy cxpedí- magúkért, a gyorsaságmérő iíéha r2o tm-ig szalad fel.
ciónkat itt a helvszínen előkészíti."""Tir"Jii i."'i,;iöL" z kávé fogad. Bemutat bennünket ^,o.. 

E8Yr"..re gYors fékezés és me.gállunk _egy fehér oszlop

i!ff$"1?fi;:Ü§,í,l,:i1,**,*$ier$r"le,*tt*; xl'+i,;;ti1 
Y.tt"ití'J,'n.;il?osi',i[o,.,,"n?",t"i.ii*!iJíi;

egész szobán, mellette a falon cserkészemlékek és néhány a Yl

jellegzetes finn tájat ábrázoló festmény. Vendéglátóink idehoztak, hogy méÉ a mai napon
A fínom kávé és szendvicsek fogyasztása között végig- átléphessiink a sarkkörön. Sietni ákarok, hogy én teg.yek

lézegetjük_a háziri_r gazdag,cserkészálbumát. { Fónök- és elsó, de Pejrakoski megfogja a vállamat és a IŐlore mÜiat.
GYesza bá', mindketten többszörös családapák, a Íinn- (Folytatása a 24, oldalon,)

Az észak| sarkkörrról
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Ylssznplllantús a?, elmult 15 esztenilOro
.A S0. számú or§ollós Mútyös.. eserkószcsapnt krónik&ia

Irta l rÍÁZAI .lÓzsBr

Egyesületünkben, a Magyar Turlsta Egyesületben, különösen
,el- és sr,iklamászó tzakosztályunkban, 1924. év folyamárr több ízben
íelrnerült az az óhat, hogy nem volna-e klvánatos egyesületl életünk
íelírissítésére a tagtársalnk körében egy öregcserkész csapatot ala-
"kítani. Jelszavunk lett:

,,Több csctkészetel a turístaság,ba,
Több turistaságol a escrkészel6e,''

Ezekból kllndulva, többseörös megbeszólért tartottunk és lel-
kértük derzsenyel és zsemberl dr. Zsernbery Gyula urat, a ml ked-
ves Gyula b{tyánkat, ho6y legyen ebben vezetónk.

15 éwe} ezeldtt, 1924 áprtlts 28-án törtdnt az elsó llyen mog-
beszólós, mlg végre 1925. év UrnapJÁn megtörtént nz eisó összÓ-
Jövetelünk, ahol k|elentettük, hogy megalapttJuk az öregcserkész
csapatun_kat.

Csapatunk az glókészületok után, 1025 novembcr havÁban
l$t€tto az öregcserkészpróbát és elkészaltünk az 1925 december
hó 13_ára kttúzött togodalomtételre. Csapatunk megalakulásakor
a. követlezó Magyar Turlsta Egyesületl tagtársakból Allott; Téry
Ferenc, Torma LaJos, Lazarus La|os, OsvÁth Gyórgy, §zabó Zoltán,
Götter Kálmán, Akantlsz Rersó, §tahl Béla és Wikhmdt Mthály.,Öregralunknak ezldelg hatvan tagla volt, melynek igen nagy résies Msgyar Turlsta Egye§ül€t tagJatból került kt és aaok, akik nom
egyesületl tagokból adótltak, mlndenkor lgyekeztünk óket meg-
ayernl ana, hogy léptenek be a Magyar Turlrta Egyesütetbe ér
most ls tgen sokan vanrrak azok, kik a cserkészotet olhagyva, az
egyesületben tovúbb turlstáskodnak.

A csapat tehÁt megalakult hosszú klsérletezés utAn és 1924.
dvbon mAr me8kapta a 30. számot, rnikor a MaByar Turlsta Egyesü-
let lett a szervezótestúlete és a B0. számú ,,Hollós Mátyás'' cseritész-
csapat lett & nevo.

Tlszteletbell pamncsnokalnk l 1937 máJus g0-án Dobogókón
m€gtartott cserkésznapon ünnepélyesen mogválarztva MadarAsz
Kálmán, Zsembery Gyula, Ákantlsz Rezsó ós Vlz IstvÁn.

Életmentó kitüntetésben részesütek ezidelg a crapatban:
Lazarus Lalos, Osváth Gyö.gy, §uJtó Béla és §zücs Kálmán.

Táboralnk: 1921. Polgárdi, 1922. Dinnyéshét, 1923. trehértó,
í.924, Csaptrny, 1025. Balatonboglár, 1926. Megyer, Nemzetl Nagy-
tábor, 1927. UJpest, 1928. Tthany, 1929-1930. Dot ogókő, télt
tábor, 1932. Regenuburg, 1993. Gödöltó, Jambofee, 1934. Bakony,
portyázás, 1935. Bükk, portyázás, 1936. Vértes, portyázás, NógrAd,
állótábor, 1937- tsörzsöny, portyázás, Böfz§öny, Pilis, Bakony,
mozgótábor. ÁtUnaO cs-erkésztálorunk Oolo!ó*ön a Magyar'Turlsta Esye§ület menedékháza területén.

Csapatunk történetében külön'meg kell emlékeznem a követ-
kezókr6l: Lazarus LaJos cserkésztiszt volt az elsó, akl vitorlás_
lepülóvel felszállt. lillkhardt MiháIy, a l,ízicserkészek között oly
népszerűvé lett rrudlik íeltalátója, Osváth György, ezek propagólóJa.
§eregély Félix cserkdsztiszt négyszer nyerte m€8 a többszörös család-
apák síversenyének vándord{át. Barbi Lajos öregcserkészünk tlren-
háromszoros élotmentó. Cseh §ándor öregcserkész, a vízlcserkészek
között a turistnság nagy harcosa. A líatal ra|unk nagy vezetójo
néhai Szarvas Láczló. Barbi, Lazarus és Klemeng cserkésztestvérün-

A 30. rz.
líollós
Mátyás
c8. ct.
an§ol-
m&{yar
örsének
budnpertl
íole.

ket az Odovárí baflang íoltárásáért a Barlangkutatók kongresszuóárr
a barlangi medve nagy bronzéremével tüntotték ki.

A Nemzetl Nag}táborban öregraJunk mlrrt nemverrenyzó G§A-
pat vett részt a cserkészc§apatunk kötelékében. A Nernaetl Nagytá,
borban már mindnyálan mlnt elsóosztAlyú c§orké§zek jelontünkmeg.

Foglalkoztunk szervezótestületünk megbizásából tltJelzéssel ós
íorrÁstisztttAssal. Tavaly a S*labuslna kutat, Cser-forrá§t, Sóly0m-
íorrást, Fáríkutat tlsztítottuk meg a ga,ztól és hulladéktól. Mo§t
az Esztergom metlettl MaJállsktlt ven átdpítésünk alatt ds a tnellette
lévó páloskút tlsztítását is tervbe vettük,

1928-1929*1930-ban a csapatban mós sem hallat.gzlk, mhrt
vízltelep, vízltelep. A Noptun-lston teljo§en hatalmába kerlt§tti &

csapatot. A trlristaságot azonban mégsem dobtuk sutba és 1932-tól
kezdve újra élénken foglalkozunk ttlrlstasÁggal és ez évben komoly
trlrlst{skodásunk tlzenötödtk évébon tapossuk az öt€uredlk kllo-
méterünkot. Turáinkat összeíoglalva, veuettüIlk 172 ktsebb, 167
nagyobb és 27 többnapot turát, eltekintvo mlnden vízituránktól,
vlzl kirárrdutásatnktól va8y ki§ebb-nagyobb vízltÁboralnkról, mlnt,
pl.'lllhany, Paseau*Budapett s,tb.

i{eg koll emlékeznem arról, hogy ré§ztvettünk az egyesületürrk
mlnderr egyes klsebb-nagyobb mcgmozdulásárr, 40--50 éves tubt-
leumán. lVtlnderr évben Dobogókórr dr. Téry Ödörr emlékünnopén,
Hósök Napián, karÁcsonyfaünnepélyeken Cs nrinrlen olyan trevezetes-
ségen, mely a cserkészettel és a turistasággal kapcsolatban van és
összeíügg. Résztvetttlnk a Magyar Evezós§zövetség által rendezett
evezósversenyerr jó credmónnyel. 1928 végélr a budal Toldy reálban
ismételt elóadást tartottunk a síelés alapvonalalróI.

Megvetettük az alapJát az egervldékl slelésnek az ott tartott
propaganda siversenyonkkel, A dobogókól ugrósáncot ls ml kérzí,
tottük. 1926 végétóI 1927 etejéig téll tlsztitábort rendeztünk Dobdgó"
kón, klzáróIag ábbót a cólból, hocy cserkésetlszteket nevelJünk, klk
azután a turl§taság eszmétét elvlszlk tovább a cserkészcsapntokbsn,
ezze\ is elómozdltva a tufl§ta§á8 ltatalságának elókészttósót. 1027
íebruÁr 13-án megnyeítük a Magyar Cserkészszövotség által ron-
dezett hykeversenyt.

1927-ben út csapatotthonbo |utottunk
ég ottól kezdve a Ezövet§óg tisztlkaszlnótá-
ban tartottuk összeJövetelelnket.

1929-bon me8nyertük a dobogók6i sí-
ver§eny vándordíJát.

1929-ben dolgozta fel órg§nk a nekl kt.
o§ztott kalauz- és térképellenörzó munka ogy
részét.

A ml tervünk volt legolószür az ls, ámlt
},ésóbb a Magyar Munkások Turlsta Egye*U-
lote tett magáóvá, hogy a 5oszte81 vArst mc-
nedékházzó kellene ktkópeznl. Ezt, báí ha
nom tudtuk megcselckodnl, a cserkéslvAr
álma'a tovAbbl programunkon ven.

A gödöllói vlláglemboresn §zoíoBan
ögszeb§rdtkoztunk alondonl 6. számú wgmb-
ley Mol a5-Rower8 cserké§zcsapattal, melynpk
következménye lett az Angol-Magyar (hr
(Anglo-Magyar Patrul), m€lynek og},ik ldét
ltt mi, a mAslk íglét pedig ök Londonban
képeát. §zorosan örszedolgozunk az airgp_l1
mágyar cgerké§rbelAtsá8 érdekében, egfld6-
ben tartJuk összelövetelelnket és ktrándull-
salnkat ls. A londonl órrünk er év ezeptem-
berébon ltt ts volt Dobogókón táboroárrr.A 30. az. Iíoüór MÁtyás co. ce. batonyl portye réoztvevól 10í!,|.
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Áí,e fthpzd a,z dllaful!
Ha |basztod, ha táratod:
Ne koplaltasd az, dűatot l
Elégttsd meg delenle is,
Gandozd, ápold telenle ís l
Lovad kettős haszna uégett
Ne fogd mellé az éhséget !
Ha uért serkent ís a iusdng.,
Nem mulik eI a szamttlsúg !

,Ne ütlcgeld, ne ostorozd,
Szenuedését ne sakszorozd ;
Többet btr eI, azt gondolod",
Ila a |eJét dorongolod?

í,íagy terhévelo ha elakad,
Ne hóhéroM, mert megszakad l
Mtg rúgdosod, korbúcsolod,
Az erejét |orgdcsolod l
Az dllatot véddn óud, szeresd,
Gandozd, tlpold, kedvét keresd ;
Sarsa úgg is ggöngörtelen:
Ne lógg hozzd köngörtelen t

Ndshong Gábor

HlREK
llz v. c§Érkészk9.ülét évl rendeu kör-

gyíltétót folyó óvi március hó 5-én tartia
§ze,geden aa Iparostanonciskolá,ban, délekttt
l0 órakor a követlrezó iárgysorözatta}: l.
Ebröki .megíyitó. 2. Fótisztviselőlt besá-
*nolója. 3. Részleges tisztúiítás,

Elemt lengyel nyelvlrníolyanot rendez
tagjai részére február 7-tól a Magyar{.e*
gyel C§erkészkör. A iattfolyam }elye: Bu-
dapest, V, A}kotmány u. 6. fszt. Kezdete:
mindcn ,kedden este 7--€-íg. Társya: a lel-
gyel nyelv elemi ismerete, írás-olvasás és
ltözhasznú kifejezések tanulása. A részvétel
dijtalan.

Az Ésrperantó Csertészkör üdvözjő sorait
:lengyel nyelven köz,ölte a ,,0to§ Spo,
teczny" lengyel heiil,ap, meleg hnn€on em-
Jékezve nne§ a ma8yar-lengyet cserkész.-
testvér,iségról.

Gombog Álbln, a pe§li piari§ta cset&észEk
*edves Albitt bácsiia, a mindis rnosolygó,
rninden cserkészt egylotmálr szeretö .meler-
szlv1l vezetó ittbasyott bennünket. A masán-
életben méltó§ágos úr volt, 3 i14o*rur Tudo-
mányos Akadémia tasja, világhíres tórténet-
iuidó§, innáí é§ iskolaigazsató, cserkészei
közt a legmolegob,b szívü atyafl balát. kopor-
sója mellett szomorúan állunk. Talán mrrgun-
kat sajnáljuk, Jriket ilyen nagy vesztesóg étt,
,n€rt e Mir.de.nhatóhoz lért mes a cserkész-
tábortüzek rnelegsávíl mesemo,rrdója, minden
Iris cserkész nasy barátia, a jó Albin bácsi.

Lehóczky Elnö szabómester, a balassa-
gyarmati E04/ö. sa ,,Zichy Nándor ,8ról"
§§Apat véficserí(ó§ze, az egésa országo.s
véncser,készmunka esyik alapltója 42 éves
lcorában elhúnyt, A §§asat a koszorút meg-yáltotta é§ a temeté§i ,költségektez lsy }á-
tult hazzá.

K|rmrrlal lndro. Közöld clmedet. - Etü,
adárra alkesmar. ,közlésre boküldött szín-
darab ,,A jómadarak". Péceli Nagy Lajos
,líá,nJoíta$itÓ, Saatmárökötitió.

kovaeslk §rnok ég másokíak. A hitdetési
düszabás a következö: a 6 crn-es hasáb
mi[lirnétere 50 {iilér. a 9 om-es üasáb nilli-
métere 7§ liltrér. * Tübbeknet. A Magyar
cserkész olyan o}csó, bogy elóíizetési árá-
barr nincs benne az elöiizetöivel való leve-
lezés összege. Akinek valami kérdezrrrivatrója
van, küldjön a l&laszra bólye,got, vá,gy ,pe-
dic vá.laszos levelezölapon kérdezzEn. *
§ X. llt. E. ll. Kérésedei telie§ltjük! * Bot
do8 Lsro§, Klstunmatsr. Paltós, a M. §s.
szerkesitósége nem javítrjnrrühelyl lltgyan
sondolod, htlgy átiavítr-rtt veiset közöuünk
a To neved alatt? Összeférne ez az I. tör-
vén*yel? Pedig versoid tém{ia isen ió, de
a kivitel még igen gyöngécCke. A ütlyes-
trássat is isen üadi}ábon, állasz, az pgdig
erós .hiba. Veí§et líü,i nom kell minden iiít-
nak, de az ódes anyanyelvünkön helyesen
írni igen. Dolg,ozz ,hát egyelőre inkább eb,
be.n az irány,ban. - Csordúg Tlbor. Oyu|r.
paitás, ne vedd roscznéven, ha a ,rno§tani
verseidre som tudrunk másban jót rnondani,
,rni,it a tníta}ümban, az érzésekben, Ezekért
esye§ dnkál. De a versek tec,bnikáia ,móg
íagy{rn gyönge. §zegény ma8y,ar íy§lyüil-
ket szörnyen kerékbctöröd csak azért, ,hogy
egy-ggy rlmet lricsikari tő}e. tlát €at nom
szabad, Tibi lia,ml Mit yzó}junk pél,dául az
ilyen ootokhozl

,,Ahon,nan szakttott a pokol visyorró
Ördösével társult rút ellensésünk le .. 

"'Aztán me§ ió volma, ha írazaszeretetlink
több kézzellogható értéket iartalmaanat Ma
ttem annyira költökre van szüksfue nemze-
tünknek, rnint acélakaralú, fáradhatatlan
szorga.l,m,ú fiatalembetekre, aki,k,mi,ndennap
azzal ébrednek, horv mmden ideiüket a?,

önrrraguk tökéletesltósére, tudásuk gyarapí-
tására szánják, llyesmire is gondolj, Ti,bi
fiarn! * .lllarocgy §ándor. Dornbovár. Ked-
ves §any,i paitás! §zeretettel megvereget-
iük a válladat azétt a ,mély cserkész-
lelkületért. arnellyel,lélelúm végískisér}ed

a ,,Nermerét" az első tervezó ,cffidolattól a
fe}hók közötti útjáís, diadatrái§,. tu az ,§a?i
cserkésztestvérisés, ea a jó ,mutkának nrpg-
becsüése. _ A versek tartatrma sokkal érté-
keseb,b, nrínt a ,,ruháia", rnert bizryny ott
még soik a ,klvánniva,lól De hiszen a tlazá-
nak elsósorban bocsülretes, áldozatos, tó
murrkás"okra van sz§ksége, nerrrr pedig ,köl-
tőkre és Te biztosa,n az elsók kőxé latkszoll
*na,id ,ha nagyobb bszel. Adia a ió Iste,n,
hosy úcy legyont * Nagy §ándor, Klspest.
Testvér! Leikesedés *u{allta versed a poé-
tika trrérlre,gén il,Em ítrlja ,mgg a ,ptóbát!
flihetet}en, milyen csürést+savarást,kell el-
szenvednie drása anyanyelvürr,knrk cs,a,k
azért, ho§y esy-egy rlmeló sort ki*slkarj
belírlel Látod, az ác.rtól, asztaiostói is rossz-
méven veszík, ha eróvel, az, anya8ot de-
szltve, kényszerltve ,.pászitja" ö§§uo a
munkadarabokaL Mit szólnánk, ,ha preciziós
műszerész cselekedne így! De akkor a költö-
töl, a száp m§,gyar szó bokrétába kötóiétőI
mé§ §.níiél i§ többet kell kívárrnunkt A ver-
selést is tanluini keli. m,égpedig rragyrrn. És
fóképpen sok-srrk öübííálattlt kell újra mes
{rjra átnéznünk az írásarinkat, ,mielűtt a nyil-
vá,xrsság elé merészkedü,nk.

§aa Paula ( Brasíl)'19;}8. .lt!$-ikc,
§nrelelt Maggar CserkCsztestuéreim !
HdIa az Islennlk, egészségesen megérkeztünk Brazilídba. Nagyon hasszt|

aolt az utunk, ile azért úg11 eltelt, hog17 észre sem aettük. Mindig az idrt €§ítinft-
ben, hogg miluen szép Maggarorszdg, milgen szép ű" magaar cserkászélel. Az
ideqenbán nem bírunk úgg élní, mint efiahaza. Minilenkor, bdrhol lakilkozunk,
az-első szaüunk: ínnen Disszorneggünk maid aalamikor. ílísszülc, hogg majd
eg!]szer mí b eggütt leszünk ueletek Nagg-Maggaror§zdgon. Tiszlelletem a Maggar
Cserkészl, a maggv cserkészeket és a Maggar Cserkészszöuetség uuetőségét.

Aidnlam magűmat, a mindig hű uerkész" 
peírisín Míhtilg (segéiltíszt)

ttzEN Az M. c§.

Aimía'tn alstíh
r Drrmol dolgorlk. Nygmdi
alvárút ncm irvarjr, 'mlglr
41.9hottt rc!9.]l. rr rnyhló. íáldrlmltlrn klütülórt

f.';'fö,'r', í!N§
KoNYvI§MERTETÉ§

Katltász Álmanach 1939. .,l§t§ít a szeg8-
nyek részét a *azda§oknál tette le" * idézi
az ahanach Tompa Mihá,ly ,,A kenydr"
círnű vcrsónek ggy sorát és enzel $ mondat-
tal egyúttal jeilemzi is a mú tartalrrát.
§zépirgdalom, riport, statisztika a |ratrilikus
l(ariiász elrnúlt óvi ,mrmkájáróL Lelki és
te,sti segltés óriási csokrát kötötték iil össze
írásban é-q képben annak, aki a szociális
kérdések bármely ásávat íoElalkozik, igen
ótdckes és értékes §egít§égot nyujt mun,ká-
láho* ea a beszámokr.

,,VönöS KöR,n_pÁt y nzór t
A sorozat utolsó feladata a Magyar Cserkész febr. lS-i számában ietenik meg.
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képzést rendezünk .számukra.
úl cserkész hlvólelek. Aposta külön cserkészhívóielet

tett s lgy a cserkészállomások azonnal fel-
isme,rtretók. Az új hlvóje}ek a szokásos ,,fla"'
jeIzlssel kezűdnek, ütelyei a 0-ás jel és
kéi betű követ. Például ,,tlA 0 AP".

Központl f,önyvtár, §§€rké§z§zoba. A
Magyar Rövidhu}lárnú Ráüó A,rnatörök 0r-
szágos Egyesülete székházában a cserkész-
amatórök ,rnar eddls is kellemes otthonra
találta'lr- két újabb helyiséset adott cserkész-
oélokra. Edd,is a tagok laboratóriumát épí-
tési célokra és ae elöadóterrnet kiképzési
célokra használtuk. Most ezenkívül a könyv-
tir é§ a ,központi rai számára kü}ön cser,
készszobát tap. lgy a már összegyüjtött
könyvanyagból és folyóiratokból ,kisebb

könyvtárt állltottunlr iel, amely a szükséges
szakirodalmat több példányban öleli fel, Köl,
csönzés minden szombaton 6-7 óra között
a csopoít tasjainak. illetve au érdekelt csa-
patoknak,

Ytdékt épltéset. Több cserkészkerületben,
iltetve c§apatnái lolyik a kiképzésen íelül
a készüléképitési rnunka. Itt csak azokat
sotrrüuk lel, amelVek központi tárnocatás
nellett folynak. A lV. Cselkészkerületben a
közelmutrtban készttették el a hullámmérő-
iüket, az V. Cserkészketület vevőt épít. A
vl. cserkészkerület az adóját alakítúa át, a
VIII. Cserkészterütet szintén vevöt épít, Leg,
közelebb módlát ejtiük ,ínajd, hosy ,a ,l€g-

utóbb épített berendezéseket és a különbtiző
helyeken folyó munkát képekben is ismer,
tessük. Ezért kériük úgy az egyéneket, mint
a csagatokai és a kerületeket, ttosy a {olyó
munkákról külüenek be egy-egy képet
ajándé,kba a csoport ctrrrére. Azo&at az állw
másokat vagy állomásokkal rendel,kezö
egyéneket, ame}yek mé.B ngm kütdtek volna
a berendezésról képet, szintén kérjük, hogy
ezt pótolják és a képpel együtt rövid isdner-
tetést és kapcsolási vázlatot is ,küldjenek be,

Eladó készülóL. A ,,tla 6i" cserkészold,
man saját készüÉké,rr klvül més egy beren-
dezést épftett, Minthocy eríe nincs sziik,
,sége, szlvesen eladja, Az adó-vevö leslénye-
sesebb adatail az adó 15 W-os, fi. n. MOPA,
készülék 1l0_.Z20 V-ra, a vevó O-Y-l-es
tlpusú. A kettó együtt 450 p+ngóbe kerül.
Érdeklödók iordullanak,közvetlenül sajto§
Kálmán cseíkészparancsnokhoz,'I'örtiJ<szent-
jlllklós, Almási.u. 4l.

Magyar-Lengyel Cserkészkör hírel
ÍI|évt törleveliintnek kelrlemes visszhangja

támadt cserkészberkeinkbgn. Máris sámos
városi megblzott é§ c§apatücyvivó jelentke-
zett. váriuk a többieket ist kevés türelrnet
kérünk, a klvánságokat is §zép sorjában fel-
tétlonül elintézzük.

Az lll körl lg.zolványokat eMre kód kép-
visekíinkön ktvül csak azokna,k küldjük ki,
akik muli évi tasd,íóutat rnár belizették, vagy
a lolyó évre a Szövet§á§ 46.310. szá,rmú csekk-
szárrrlájár.a,,Lengyelkör" je}zéssel beíizet-
nek.

A lengygl levelezöt keresök círneit Len-
gyelországba továbbltottuk. Közveüen jelent-
kéző eseién kériiik a kör szíves éítesltését
i§. Nemsokára érdekes levelezési ver§enyt
kezdünk. közib tírsy,ú olbsó levélpapír és
levelezöIap bármilcor rendekrető a M. L,
cserkészkörtól.
.-,aJ-aT@

KÜLÜCYI HIREK
Gserkószelnk 1938 nyarán tlz tábort ren-

dcztck küllöldön, mé8 pedig ,kettö állótábort
(l72. sz, Eró cscs. Yárna mellett Bulgáriában
és a 665. sz. Turán cscs, Vil}a Opicina-ban
Trieszt mcllett OIaszországban) és nyolc
rnozgótábort ( a 2BKG cscs, Szerbia-Bul-
eiriában és Nómetország-Fiqnorsiágbnn), a
3, sz. Regnum Matiarrum c§c§. öregei Ola§z-
olszágban, a l5. §z. Bethlen Oábor cscs.
Szerbia-Brrtrgáriában, a 153. sa Mátra cscs.
Olaszorszá8ban, a 192. sz. Erdösi lmre cscs.
és 197. sz. Batoss cscs. Németországban, a
284. sz. Szent Korona cscs. §zerbia-Romá,
niá,ban, a 13. sz. Ezermestel ,csc§. Olasz,
országban Ezeken klvül több cserkész vclt
részt- angliai, franciaországi csapattáborok-
b,a,rr,, valamimt a,lengyel-magyar c§er€tábo,
rokban.
tí. E. §pencer, Magyarország nagy ba-

rátja, a keoti cserkészek titkára. december,
ben megvált,hivatalától. Levelében, a,rrely-
ben erröl értesít bennünket, igen kedvesen
lrja, hogv a tá.borozási ü,gyeket még mindig
ő ialézi és .lgy vendéglátó szeretete bár-
mikor rendelkezésiirrkre áll.

An8ol c§erkész arigo} nyelven szeretne le-
veleznri ma8yar cserkésszel. Adatai: K. J.
Eltiott 58 líurst Rohd Sitcup Kelt England.
20 éves.

Francla §§erlészet leveleznének,némelül
nragy.lí cserkészekkel. Adataik: Walter Kra,lt
E Rue Biot Paris l7e, Robert Papillon 12
Rue Considérant SalinsJes-Bains (Jura)
France, Aimé Touro}le l. Place d'Alsace
Hirwn (Aisne) Fra,nce.

Jl8logzláv csertégzek 16 ,és 20 év között
leveleznének magyar cserkészekke,l, fia§Vaí:
német vagy szerb nyelven. Csapatuk cí,me:
Stec Skauia Novi Sad (Ujvidék) S. }l. S.

Érmn*§,,Frúxt
A thívó szóra sokan jelent,keztek. Minderr-

kível íelvettü,k a ,kapc§olatot: vagy a köz-
ponti tanfolyamon, vagy pedis rövidhullá-
!non. A rövi,dhullánr,ír amatőrök kiképzését
tovább kell iolytatnurrk: , üétezer cserkész
tövidhul,lá,mú a.matórre van szüksésüílk. A
,,Macyar Cserkész" rovatot nyit s áliala
mindenról táj,koztatja az érdek!ódöket.

Azrrk a cserkészek, akik a rövidhrrllárrít
rádiómunkában részt szoretnének venni -és eddig semmi kapcsolatuk ,nrrég nincs az
illetékes szervekkcl, - lrjáak meg szemé,lyi
adatai,kat a cserkész Rövidhullátnú Rádió
Csoportnak, Budapest, V., Nagy-§ándor-utca
ó. sz. Akár fóvárosi, akár vidéki cser*ész
valaki, ha tizerrketteük életévét betö|lötte s

Darancsnoki ajanlasa van, jelentkezhet. A
ncm cserkószek egyelőre nem jelentkezhet-
nek. A következó személyi adatokat kel,l
meglrnil Név, cí,rn, foglalkozás, végzettség
(iskola). életkor, születési ,hely, év, hó, nap,
va}lás, ,milyen készüléke van, ,milyen ta,n-

lotyamon vett már részt, milyerr ütenr,mel
Te§z.

ÚFtn rot állomás. A központi ,míllrelyben

lecutóbb újabb két adó-vevó berendezés d<é-

szült eL Ezekkel új állotnásokat telepltet-
tünk. Az bgyiket a Il. Cserkészkerület szék-
hetyén, Miskolcon, a másikat a III. Cserkész-
lrerület székhelyén, §zombathelyen áUlrják
íel.

közoontl tantolyam. A rövidhullárnú
amatótegyesület székházában,még novem-
ber hóban kezdett tanfolya.m a karácsonyi
szünid6 után ú,iból megindult. Ezévbel az
elsö előadást január 7-én dr, Antalffy l,nrre
lartotta. A tanfolya,mon t72-en vesznek
részt. Minden alkalornmal egy órán keresz-
till c}méletl oktatást kapnak, amelyet e§y
óia morsegyakorlat követ. A ,kiképzés vál-
toaatlanul a szombati napokon lesz s lebruár
4-én ,fejezödi,k be. Február 18-án a tan-
íolyagn résztvevöi vizsgát tesznek, bizonyít-
ványt kapnak. Március folyamán a cserkész-
parkban nasy bemutatást és gyakorlati ki-

Masyar kir,
rendszeresí-

§nfuilsaáőW
A Magyar-Lengyel Cserkészkör rendezésében ezidén a 4.

cscretáboroiás kerüi lebonyolításra. Az elózó évi tapasztalatok
alapján a résztvevóknek kevés pénzért mindig több élményben
és látnivalóban lesz részük. A mult éviek l0 napot töltöttek a
Keleti tenger parját Hallerowóban, 8 napot a krynicai technikai
táborban, míg a többi nap utazással, városlátogatá§§al telt el.
Á közel 8000 km_es úton óseretáborozóinkat mindenütt felejthe-
ietlen fogadtatásban részesítették lengyel testvéreink.

A táborozásra május t-ig lehet jelentkezni a körvezetórég-
aél lrásban (Budapest, V, Nagy-Sándor-utca 6), vagy személyc-
sen kedden d. u. 5-7-ig a kör blelyiségében (Budapest, V, Alkot-
mány-utca 6,). Az érdeklöttöknek jelentkezéei lapot küldünk. Je-
lentkezhetock 14-20 év közti cserkészek, öregcserkészek. Csapa-
tonkónt 1-2 tisztet, g.-tisztet is felvészünk.

A háromhetes táborozás részvételi díja l20 P, mclyból 20 P
zs€boénz zlotvban.

l"áulá, ifiius eleién Budapeströl. abol 2 naoos oróbatábort
tattunk. Vidékiekn€k'kedvezményes vasúti jesyót kfftaiint. A
cseretáborozók kedvezményer útlévelet válüátnált.

A iclentkezéscket mielóbb kériük. hocy a craoat ecyséces
ícllégzüiése érdckében az elókérzltó lé'pése[át megtchessüfl

A közös határ{rt való küzdelem, a sorsköiösség, azono§

világnézet ismét igen közel hozta egymáshoz a mindig együtt,
érzí lengyel-magyár népet. Éppen eiért ezL a történelmi barát,
sásot cúiekvóen'ápolni és tbvább mélyíteni olyan örvendeter
cselkészfeladat, amelyet mindnyájunknak szívén kell viselnie,

Egy nagy cseretábori csapattal mutassuk meg ezévben lengyel
testvéiéinknik, hogy sokan vagyunk, akik meg akarjuk ismerni
közelebbröl a leng/el hazát, vitéz fiait és megköszönni nekik a

bátor kiáUráist a mágyar igazság s a közös kárpáti határ mcllé. . ,

Várunk! Czuwaj!

(,Áz Ezor-tó or§zá8ában" c. ctkk folytatása a 21. oldalól.)

- A sarkkört először négykézláb kell ,,átlépni" -.
fordítja le Poiu Peirakosbi mondá§át.

Áz expedíÖió tagjai né-gykézlábra ere§zk€dnek és ebber
a szabályÓ§ alakzat--ban tÖiténik me9 az északi sarkkö
,rátlépése."" frrec autózunk e8y kic§it, gyönyörködünk a hamisítat
lan 6serÓ6ben, áthalaiunk a Kémijoki két hí<lján is s aztár
hazatérünk a szállodába aludni.

A íyönyörű e§te után az eddig megtett többezer kilo
méter f?iadí§áíával ta*iainkban Éajtjük íejünket nyu8o
vóra. A nvitotf ablakon át behallat§zik a Kemijoki vizénel
§rrsoEá§a. 

-az 
6serdő üzenetelt hozza el.számunkra.

}ía'mindenki az őserdőról fog álmodni.
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ROVAnIÉZETÓ FODOR ÁnPÁO

Nórnelors zőg rnadárvédelrne
A madárvédelem szülőföldje Németország. A, mult

xzázad, legvégén Berlepsch János báró nagy természet-
barát természethű faodvakat kezdett készíteni mestersóges
fészkelőtrelyekül, mert az új erdőgazrlaság az odvas, régí
fákat mind kivágta és ezáItal elpusztította a maQarak
tonnészetes fészkelőhelyeit. A seebachi gyönyörü nagy
park lett a világ első madárvédelmi telepe. Innon jöttek
bozzánk is a fószekodvak és madáretető bázikók mintái.
Kőszegi, soproni és szentgotthárdi állatvódó e6yesületeink
terjesztették először a gyakorlati madarvérleletn eszközeit.
,Gyártásukat Kühnel Márton vállalta Baranyakárászon.

Berlepsch szerkezetei célravezet6knek bizonyultak és

most is azok alapján történik a madárvédelem vílágszerte.
Legíeljebb módosítások történtek az alapformákon. Hama-
,rosan kitűnt, hogy a mesterséges íészkelőodút és etető-
házat nemcsak a hasznos és kedves éneklőmadarak, hanem
ja verebek éIelmes serege is kényelmes otthonnak és ét-
teremnek találta. Hiszen hasznos és
:§zükséges madfu a veréb is, de csak
,ott, ahol nincs hasznosabb éskedvesebb
madfu. És népszerűtlenségét emeli az
a kel}emetlen tulajdoosága is, hogy erö-
szakosságával és nagy szaporaságával
á rreme§ebb fajta madarakat kiszo-
dtja, eluyomJa. Ezenkívtil még egy
rossz tulajdonsága van: sokkal több
eleséget elszór, elpusztít hasztalauul,
mint amennyit megeszik.

Arra törekedtek tehát a madárvé-
dők, hogy ezt az élelmes népséget ki-

Madáritató és fürdő

játsszák a cinegék, vörösbegyek, serególyek és a többi hasznos
madár j avára. És ez a feladat neh éz volt, d e végre meg tudták
oldani. A veréb csőre vastagabb, mint a cinegéké, tehát
olyau szerkezeteket kellett létesíteni, hogy a veréb csőre nc
tudjon az élelmiszerlrez íérni, ne érjen oda. A veréb feje, teste
is zömökebb, tehát olyan kis röplyukat kellett a fészkelő-
odúkra filrni, hogy a veréb ne tudjon belerepülni.

Van ogy olyan elmés szerkezet, melynek ülörudacs-
kája lesúllyed, vályucskája pedig bezárórlik, amint a veréb
rászáll, míg a könnyebb cinkéket engedelmesen ki,szolgálja
a madárvendégló. Kontraspatz a neve ennek a verébellenes
intézménynek.

Yan azután olyan függőkészülék is, rnelyet a ver{lr
nem tud igénybe venni, mert nem képes rlgy kapaszkodni,
mint a cinkefélék.

Egyik vívrnánya az új találmányoknak az is, hogy,
miat az örökégő kátyha, megtölthető tölcsér vagy garat

és csak apródonként oresztiki rnagából
a szemeket. Ez pedig nagy megtakarí-
tást jelent, mert nem szórhatják szét
az él€§éget a madarak. Másrészt peclig
az emberi fcledókenység mulasztásait is
pótolja, mert nem kell oly gyakran
gondoskodni az etetésről.

I!íost már évenként 3000*-4000 q
kender- ós napraforgómagot etetnek föl
Németországban ezekkel az öuműködő
etetókkel pazarlás nélkül.

Itt bemutatjuk egy hamburgi gyár-
n*k újmódi madárvédelmi eszközeit.

o=
|ó
-:.

Ribi-íéte íüggó íészekodu

Itontraspatz Bruhns önmüködó
madáretetóJe

I{is itató Madátvédó öv
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Amíg tanakodtunk, cinkemama ogyrs keservosetrben cslttye-
gett a íoJünk felett. Es$k ágról a másikra ugráIva, jajveszdkelto
ö§§z€ az atyaíí§ásot, ú6yho8y €gy egó§z cinkesokadalom keredekttt
íölöttünk.

Bizonyára rablóknak, gytlkosoknak tituláltak beunünket cinko-
nyelven.

Végre sok tanakodás után kisütöttük, hogy egy hossnl pózna
végéro erósítünk egy dobozt s a kis cinkéket boletéve, íelnyujtjuk
a íészekig. A póznát meg az ág mellé kötjük.

,,Cirrkemama majd csak l,isszacsalogatja fiókáit a fészgkbe."
U8y i§ lett.
Hanem azért a clnkefamilla sohasgm nézett jószemmel, ha ez

eset után a kertben látott. Valahányszor lemorrtem, milrdig hallot-
tam a ,,e§ittyogóst", amivol ligy€lmoztették ogymást a kio bohók.

Hát lgy kerfiterrt haragba a cínkékkel.

Aztán eimult a nyár. *

Beköszöntöttek a húvös ószi napok.
Reggelenként egyre íe}iérebb lott a dértól a lrert vlddke.
h{egiöttek a tél lrírnökei i§, a §&gy, lomha, íekete varjak. Le-

leszálltak a lombtalanná vált körtefákra § mintha az elrtrrlt nyarat
sajrrálták volna, bánatosan kiáltották ndha: - I(ár, kár l

Egy ilyelr zímqnkós napon dszrevettem, hogy az én cinke-
haragosaim a ház közelében lov6 bokrok aljárr keresgélrrek.

-- No, itt az ideje * gondoltam, * hogy kibékü]jünk s lcerestem
is mindjárt egy darab deszkát. §nnek szélelre keskeny deszka-
darabokat szegeztern köröskörül, hogy le ne eshessék ró}a a rátett
ennivaló és már kész is volt a ,,terü{, asztalkám'o"

Fel is erósltettom mlndiárt az udvar közepérr álIó almaía ágai
közé s hogy esótól-hótól az eledel meg legyen védve, íölébe íedélnek
egy ócska cukrosláda íedelét helyeztem.

Ennél porrrpásabb madáretetót lrat puszta udvar környdkében
§em lehetett volna talá}ni.

Nem hiába tartja a közmondás, hogy l ,,Órül, nint citrego a
tökmagnak". Örütek is az én cinkéim nagyon, üsakhogy az örómitk
mindis rövid ideig tartlratott, meít a verebek még többen örültek
és nagy csiripeléssel pillanatok alatt szdthordták a pompás napra-
forgó- és tökmagot, arüit pedig én esok a clnkéknek §zánlam.

Mit csináljak most már ezekkel a gézen;gÉz verebekkel ?
§lég lett volna uÉ|yen, ha kunkorifarkrl Buksí Irutyírnnak csak

csendesen annyit morrdtatn volnan hogy: ,rTe Buksi ! Nézd már
azokat a verebeket ! Mfu rnegint §zemlolank€dnok.í'

Áz ilyen beszédre kunkoriíarkú Buksi kutya olyan vitézül szokott
nekirontani a verébhadnak, hogy rrtég a legbátrabb veréb is íennebb
repüI vagy két ágga} ijedtében.

Hanem hát ezúttal a Buksl vitézségével nerü sokra ment*m
volna, rnert a cinkék még a verebeknéI is ittkább megijedtek voba, s
aztán csalogathattam volrra 6ket akár tyúkkal-kaláccsal is.

Törtem lrát a fejem, hogy mit is adhassak a cinkóknek, amit a
verebek ne ehessenek el elólük ?

- Hopp | }íegvan l FéIdiókat fogok íelaggatni az almaía
ágaka, Olyan ügyes veréb még rrem terrnett, aki a íonalan lógó íél-
dióból kiegye a belet.

Mentem is mindjárt a kamrába dióért.
Ámint ott keresgéltert, a kezemire akadtak rdg eltett íapipák,

amelyek régen rnegbagósodva brlsan porosodtak egy sarokban.
-- Niní l * Hátha euekkel is tudnék valami okosat kez-

dení a cinkék számára l?

kibólcítettem a cinlrélret
Va:r a kertenrben két cltronrkör[ela. A mult nyáron ugyancsa}

lrilettek magukórt. Arrnyi yolt rajtuk a körte, hogy kézzel sem lehetett
volna már többet rakni rájuk.

A család apraja+ragyja naponta többször is lesétált a kertbc,
,gyönyörködni a sötétzöld levolek közül sűrúen kacslngató §zép §fuga
körték sokaságában.

A gyönyörűség akkor lett a legnagyobb, amikor az érettn sárga
,lcörték kezdtek leíelé potyogrri. Egyik gyereket §em kelle[t blz-
tatni reggelenként a lebullott körtók felszeddsóre. Küldés né}kül
ballagtak a szakaitóval a körteíók alá, melyeket még csak rázrri
sem kollett, mert a legftnonabb körtók éppon azok voltak, amelyek
maguktól pottyantak aIá. A íák alatt lcvó krumplibokrok az ütó-
déstől ls megóvták a szép körtéket. Folyt tct át a körteszüret íínoman.

Amdc minden jónak vége szakad egyszer.
Lassacskán a íákorr cstlngó körték is elíogl,tak. Utóbb már

csak sz egyik fa középs6 ágán mosolygott mé8 néhány körte, ame-
ilyeknok, írgylát§zott, hogy íáj a véglegos brlcsrlvétel a dajkáló
ágtól. Odaszóltam hát egyik fiamnak:

- Ugyan, mozgasd meg kissé azL az ágaL l
A)fiú íelkapaszktldott a fára és rázottl egy€t rejta. Potyogta}

is a körték'szépcn lefeié, de hirtelen azt l§ C§uyevettem, hogy nem-
csak potgognat, hanenr repülnek is a krumpli}rcrkrok közé. § ha még
{§&k ropültek volna l Do gyanus vékouyan csipogtak is .hozzá.

* Hrn ! Itt alighanom egyebet is ráztunJr kiirldnól.
}íirtelen abbahágyaltam a kórtefa rázását és sietve kutatni

i<ezdtük a krumplibokrok alját. M*g is talíiltuk lramarosan a §ucgény
kis cinlr,gfiókákat. §zererrcséro az ijcdtsdgcrr kívül egyétr }rajuk nem
esett. LegfelJeblr 1*2 nappal korábban repütak ki a fószekból,
rlint aho8y cinkernama tervezte.

* No de most már hogyan te§yük 6ket vissza a fészekbo ?
§l6saör ís a íészek helyót kellett megállapltani. lJl volt az úgy

bujtatva az ág lre8ye íelé a sürü lonrbozat köuött, trogy az! rrg.yan
,alulyól sem ember-, sem macskatia ószre neln vshette volna- Ha
peüg észrevette volrra, akkor senr tudott volrra felmászni orláíg,

?Á



* }ía a cinkg a íélüóból ki tu{ia ennl a üóbclet, hátha ki tudná onni a mrrdztgra
akasztolt íapipából is a napralorgó-, mo8 s tökms8ot ?,

iltirrrtjárt írtrtam is egy-egy lyukat a ptpák ot<lalárn, s 1*,2 arasznyl lrossuri zsitlegrc
íüzve egyenkitlt kiaggattÉtn a plpákat az almaía locsüngó vékony ágair*. Aztálr nrincleni-
ket jól mogtörrrtenr -.- ezrlttal n€m doháluryal. hangm tökmaggal"

Majd bementetn és az ablak mógtll tl8yoltom, bogy ml törtdnik odokinn ?
Nenr telt belc 5 pelc, § már hintázott ám egy clttego egyik lapipán.
Utána a másik, -- a harmadik. . .

§gy íélóra mulva tlresen lóglak a pipák.
** No hitvány vercbelr t tiztlttal trtllórtam az eszetekon l
f,ttól kez<lve reggel, délben és csteíelé rotrdes veudégei voltak a cinkdk a terltctt a§ztal-

nak,-* akerom mortdani : a íapipÁknak,
Vcrébridiak és asszonyságok peilig csak ndztók lrígykedvo a lakornát, s vigasrtalódni

A §uométdombra Jártak, ahol korryhalrulladék ós apróra vagdalt konyérhój aa ó száfirukra
ls volt kiöntve. Jó az a verétrnek.

I.ódolo8 az, hogy amit a cinkéknek szútrtan, ng a verebok kapkodják szét.
Igy váltak a iapipák valóban ,,bókopipákká" köztcn és n cínkék köuött.
Azóta lsmdt tóbarátságban vasyunk. 

ü

És ozt a ióbarátságoü bárki kóunyen nrogszerealtetl andlkül, hogy csak egy íilléIjébe
is kerülnc.

A kis círrkdk tdli etctésélroa telj€§en fölöslogos ltz ilyen-olyan drága ós rattgrls madárct,ctó.
§Iirrdi6 akacl a háztrál valalni kis kerek ladoboz, csorbult bf,lo§pohár, kl,s Játókbtigro,

vagy eltörtrryakrl tintósüvcg, arnit €§etleg cgy kis dróital körüllorrvrr egy ar*l.szrl;i rrrad-
eagotr íel lahet alrrrsztatrl valarncly fa lccsüngó vdkony ógaira.

}íadd himbálózzattitk a vékoIry ágon l

Ánná! kevdsbbó tudnak hozzáíérni az ügyellcn verebek Ós anrrál ügyesclrlrerr hintáznak
rajtuk a ketlves kis cinkék, kiknek ügyes tornászmutatványait gyönyörüségge1 lrézhcti
i?T§oír.n.oYe§ 

l(l§ cillxek, KrKneR ugye§ f,orna§zmut&tvanyalL íayonyoru§eggel lreun€tr 
b o r |) l, y tt.Éppen ezdrt célszerü a cinkcctetó bögréket valarrrely ablak clőtt álló fa ágaira aggatlri.

n*,;|,j,,l;ffi 
ffil,í?í":Í;,,1ili:T-f,ix\11-1,1f]u}, on,un,n, 2_ 1l nrrllcr távolsrlgra n§ u ll ll p ll alr

au embor.
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Kaplratró a mflüyeror§zű11i
ö s s z e s §u a l(ünl c to k b ün!

,leszrlrunk $gy kurót. IJnnelc tctoJdbo felerósltürrk ogy hajlósvesszójü íaágat és az ágrrk
Jresydre felkötö*zük n lrögréket jó erós fouállal.

Il*rtltt [,aJos.

Oyermeknaptárunk 8z 1939. évre nem le.
|eili meg. Közönsé*ünk érdeklód{sére ki kell
rlrirdctnünk, hoxy 0ycrmekllaDtárutik ez év-
,bEn, legnagy-obb sajnálatunkra, artyagi r-ikok-
ból nern ieicnhetett meg. Már készen állt a
,kiitrlásra népszeni kiadványunk neByveJ!csy€-
<lik Cvítllyarna, meb, méltrj testvére lett volna
,tili<lei,rrek, rnikor le keliett mclndanurk tan,u,ió-
ifjúsáslllrk kodvo,s nrptárának,nrerje!ené§ó-
rr(íl, Aürr,a !r] lstcn, ho{y jobb időkben üra
íclv*lressük az cieitetr fonaIat.

Még vannal tó eoberck! A ,,Pesti Po}gár"
cínrií }rrp ,,Szeresd az áliatot" címgrr méltatja
a ppsti c.rnberek illatvédó szlvét, . §zépen
nuiatja be a járóke'ó emberek részvétét,
:se,gítségnyujtisit, E!al, 'irínak eltörte a lárbát
a villa.mos, mindjárt akadta*, oki& viaes
ru,hákkal elvjsegélyt nyujtottak lgki. Esy
,kóboíklltyát egy írrttő az utcán m98:.mentett
az éhinségtól, hú§t vett neki és vizet tett
eléje" Esy szegényes házaspár azután sond-
j,aiba vette n kis íoxit. Bgy kis cicái ,is el-
*árotrt a vil,Ianlos, segíteni már í€m ]lehetett
rajta, de mindenki §ajnílii, EIeséget szór a
budapesti cínber nomcsak a szelíd galarnbolr-
,nak, hanem a vere"beknek is. Lándori György
'lrta a §zép cikkct ós helyesetrben cseleke-
dttt, mint oki folyton szidja a ,ínagyaf
grr'lrert szívtelensó8e miatt, A ,,Sopron-
vánnqgyg" oImü ,Iap éppen egy ilyen cikk-
írónak jelel mcg alaposan és tiltakozik az
ollcn, hogy a magyar parasztot tájékozatla,n
tmbérek állatklnzónak tüntessék {el. Nasyobb-
részt a külföldro hivatkrrznak czek az idege,
nek, pcdis íos§z omberek mindenütt vannak;
de ezek _- 'hila l§tenndk * kivételek. A
,,Pesti tíirlap"-ban Benda Jenő ,,lstcn ma-
dárkái" clmen írt §zép cikkct. Erre papp
Lászlóné azt a klvánsÁgit leiezi ki, bárha
§ya*rabban jelennének mer ilyen közlemé-
úydk, melyek a nép erkö}csét, kedé}yét ne-
me§ítik s a szegény állatok szenved6sét ke-
vosbltik. különösen pécelen és más vidéki
he}yeu van erre szükség a levélíró szerint.
Az ,,Ujsás" Sugár lstván hányaigazgatónál,
a nagy állatvédő mecenísn{l tett l'átogaiá§í-
ról számrrl be. A bökezű ós lószívü ornbe.r
állatmelredékházat tart f€nn Tömö-utcsi ilázá-
ban és már 150 kufyát helyezett el, ,rnelyet
jórészt a klinikíkról váltott ki. A ,,Dé|-
tnirgyarország" Corbelár Kamil}a zonBora-

tanárnak, a §zegedi Állaibaíitok köre vczc-
tőjónek áldásos rnűkódéséról számol be. lgaz,
lrogy a ci,kkberr itt-ott ccy kis snyhc súttyis lelcsillan, de jóindulata nenl tagadlrltó.
szóval, varrnak més jó emberek és va,n,nak
més jó írirk is, akik belátják és hirdctik,
htr§y az állalvédelem ngm az emhervédelgm
rovására, hanem annak javára iörtónilc.

Ecy ielvldékl vórtanu kutyá|a. Boclrox-
szerdnhcly volt aí a' község, melyet le,gelii
ször szálltak nreg csapataink, Barcsis lrnre
huszorehétdvcs gópkrnsivezetö, amini !ncg-
hallotta a magyar honvédck közeledtét, haza-
fi.as örömében áüött a hatóron, hogy romzeü-
,sziníi zászlókat és szalagokat vigyen falu-
jába a magy*í sereg ,m,éltó íosadá§ára, Ezt
me§tudták a csehsk és sortűzzel fosadtá,k a
magyar hazaiit, mikot visszaiétt rntrtorbicü-
liién. Nagy hősiesség volt a le8yvertelerr.,
ártatlan erilbgrt egy sere$ iegyveres csend-
őtrrek n}€gölni! §zegóny Barcsis lm,rét az
e,g6sz község mély részvételével ünnepélye-
son tem'ették el és lkoporsólia után mgnt §z
ö büséges kis kutyáJa is. A szesóny Buli
árván maradt és a tcmctés után gazdáil,an,u1,
ott'hon nélkül és éhezve kílborolt Bodlrog-
szerdahely utcáin. A bevonult magyar had-
fiak azonb*n pártját iogták a kedves kölyök-
komondornak. Buli mcx is hálálta a ,kabonák
szeretetél és a jó íalatokat. Öre lett a üronyha
könnyékének és távoltartott onn,an mirtden
illetéktelen egyént, més ha idegen ,kutya
volt is az érdeklódit. sohase tudott aaonba,n
többé o|yan vidá,m, ugrándozó len,ni, ,mint
a,zelőtt, rnilror az ő Eazdála elóti mutatlratta
ki nacy öíömét, boltlossását, szeretetét. A
hon,védsereget e}kl só,rte'íornír,a, Tor,naatj'á ra,
majrl Rozsnyóra, de betegxé tette a s?ívén
rá§(ldó bánat. A katonók nem tudtak rajta
segíttlni, ,hát meskértgk ú(ót ufat, akik éppen
Budapesire jöttek, hrlgy ltozzák íön a bete8
kutyát az állatki,inikára, Az állatkórhízban
&igyógy{tották ,és azután jri ,sazda ro,ndlaira
blztárk. BuJi merérd,cmli a jó tartást, mert
nemcsak szeretni tud, hane,m üsyesen szol-
sálni ti§, katonáéknál levelelrct ,ós kisebb cso-
magokat §zállltott, új saz,dáJámak a háaát,
vagyonát örzi. És ,m,i,lyen ponto§an tudja,
bosy meddi§ ér aa ll keíuilkl Nem harap,
hanon élénk csaholással lelai. ha va}aki vagy
valami közeledik.

A házlnyulak tenyé§zté§c iráut töb,berr úr_
dekkíd,nek. közóltünk rnár crr{il tudrrivaktkat
lapunk l937. június 15-i és l937. ltrtvomtre!
l-i szímátlan. A"íkalrnila§ i§Trtet cgye§ ddlgrF
kat ,isrrrertetüuk a ,hi'tzinyrllak tartásiiról és
neveléséröl, dc részleies útrrnnrtatást adni
e,syes álilaüfajok telyésztésóről nem íelada-
tuttk. Erre a gazdasÉgi .saa,kkönyvck hiva-
trrtiak. A lrázityúltgnyésztés egé,tizss§tanát
dr l''6]kgttr László, a syöri ürázinytlltcnyésy,t6
cgyesülcü á,llatorvosa írta és a pátria-uyomda
adta ki 1936-ban. Va,n rnóg iüzete u n*'o"*''
teny,észtésről Tóth Ferenc,rLek, a flázi,nyúL,
t,enyé§ztök országos szövetsése titkáriinak;
ilca,pható ArrJfenberg Járurs i. keresk i.skolai
i,gazsatónál Csillas.he,§yen. Az Ansorany,úl-
tenyésztés kézikönyvét Román tséia saaza-
dos, tdnyésztö írta és adta ki. KaÉiató
1 pongóért Pécelen (18.186 sz. csekkszám,la).
Erríít tartott előadást A,rulhy Csaba Oeyzais a föld,rnúvelésüsyi .rni,ni,sztérium rádíó*
eiöadássotozatábant És Béldy Bálirrt ki,r.
*aatiasági leiüsyelő n *ödöllói .baromli-
tenyésztö kíMrl,eti ál'lomás vezetője is érte-
keaett a üasaonh{zinyukrk terjesztésóró}.

Macstaktállltás volt Berllnben. |l,z elsó
nernzetközi macskakiíl!ítas Bertinben 1932-
ben, a második a rnult év decemberében volt.
Ezírttal ,nerncsail< a szápség volt a rmcskák
értékrnér<irie, hanem a,hasznossá8 §ze,rrrpontja
is érvónyre iutott. Ennéltosva az eddig el-
hanyagolt rövldseörü lajok is e}iogla,ltálk az
ökct nlegilleiő helyet a kiállliáson. A n&net*
biroda,lrmi kisállatterlyészülk szakosztálya
usyanis olyarr .macskákat akar teny€sztení,
rnelyek az egerészetei nemcsak óhsésből, }la-
ne,m vadá§z§zenvedélyböl íizik. De még a
hossaúszörii díszmacskákat is be akariák
von,ni a gazdaság szolgálatába. Az ő &ifósült
szórük fonása-szövése igen szép sikerrel ke-
c§cgtel kil}önben ezek a cicák jó kiviteli
áruk is, ,melyl* szép pénzt visznek be aa
ors,záeba. A macskák száma Németorszá§-
ban 3_4 millióra tehető. Sok gazdátlan
macska is akad, de raktárakban, csürökbga
ezek is hasznos,ak. A gazdátlaú macskák
száma a berlini á}latvédelem szárnya alatt
14.000, tlambrrrr,gban 35.000. üyógycólokra
íélmiüió rnacskabőr van fotgalomban éyso-
ként.
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Csupaész király torténete
Hallottátok hírét Csupaész királynak ? I:]nt .lr törté-

netet róla mondonr néktek, ítéljetck mcg, megérrlerneltc-e
a nevét.

Rettentő hata]mrl király volt Csrrpaész. Birotlalrrta akko-
ra, hogy három királynak is elég lett vo|na, kirtt:se, drúga-
sága meg annyí volt, hogy a gazdagságáról hírcs l{.r{ízus
csak szegóny ernber lehetett volna mellette,

,Csupaész király gyönyörű palotátran Iakrrtt. §zín-
aranyból cserepezték, gyémfuúIról üvtrgeztók ós valóságos
czüstből verték a falait. Tornya tö}ib volt százrrál, szrrbája
,ezernól és minden szoba olyarr drága holrnival volt briLo-
.rozva, amilyen drága nem volt másrrak az egész vílágon.

No, gondtrlható, támadt is anrryi irígye, ahány ország-
gal sztrmszédos volt a birodalma vagy még kótszcr artnyi.
l{ert hát cs{rf természete van az embernek. §ohascm elég
az, amije vah, mindig többet kíván. S ha a szomszód egy
csipcttel gazdagabb nála, ezt a csipetnyi gaztlagságol, biz-
tosan megkívánja.

I)e 'erröl Csupaész'király scmmit scnr tu<loüt. Ncm
törőrlött ó más egyébbel, csak a tudornányár,al. }lgész
rrapját országa tudósai között töltötte s lrtrl a csiltagos
,ég titkairól társalogtak, hol meg a tenger mólységeibe
irányították gondolataik íénycsóváját

Hát szép dolog is a tudomány, Nagyszerű órzés a csillag-
világ titkait íürkészni, meg elmélyedni a tengor csortála-
tos életefolyásába. Szóp egy kts pillangó szárnyairr a ragyogó
l§zíneket vizsgálni és
,érdemes elmé]kedni
egy tojás felett, mely-
ből élőeleven kis jó_
;§zágot kött ki az
anyamadár teste me-
legével,

Ilyen és ehhez
hasonló ezernyi do_
logról bölcselkedtek
a bölcsek és elsösor-
ban Csupaész király,
.akinek ezt a nevet
már bároméves korá-
,ban ajándékozták ós
azóta §§m tudták
,megváltoztatni.

Mert halljátok
,csak l Ha őfelsége
homlokát összerán-
,colva ezt mondta : *.
Uraim, atenger mély

- a bölcsek mélyen
meghajolva így felel-
.tek:

-^, Ó, felségcs király, bölcs, te csupa ész vagy l lgen,
a tcnger móly l

I-Ia. rneg trzt monilta tífelsógt: *-* §zép az élet *-. lelkes
szavak zajrrngtált kürül :

--- Micsrrrlrr ész t Micsotla ósz l Fclség, nz élct valóbatr
szép l

}{áL lrogyne ]ett volna seép ,az élet tbban a mesebcli
palotábarr, alrtelybetr nrinrlerr trrrlósnak egy §t:reg sztllga
ltlsl.e szettlrt,bbcnósót, t csak inttrni lrellet.t s rnár hrrzták *
flrronr 1.recselryílt, tortát, gyülrrölcsöt és nlyau fejedelnti
italt, rrrelyrlt,k egy cscppje a legvónebb iiregasszunyt is
hajadorrná varírzsrrlla volna.

Aztán, ha nrrlr mogttlltötlék gyourroclkájukat, bár-
soltypárlrákon szttny{rkállrattak, najtl a vllág lcgsztrlrlr
kertjében sétáttathatták meg lábaikat, llogy trl ne szokjon
a járástól.

Törtórrt az[án $§y szép nalron, lrogy va}ami jámbor
tiregernber kért bt.bocsátást a királyhoz, Amitrt, an rtelvar-
mester lrírü1 hozta ezt, á király ezl" kérdezltr:

.- Mit kíván az az etnber ?
ttétrót.giirnyedt az udvarrnester és úgy fclelt:* Iielséges királyom, életem kezedbe ajánlom, az az

'erirber nem rrronüa rncg, hogy miért akarja zavarni tanács-
kozásodat.* Ha nem mondta, kérdezd meg és jelentnd. Nagyoblt
dolgokkal vagyunk itt elfoglalva, scmlrogy akárki íüle-
farka mesélését hallgassuk.

Elvonult az rrtlvnr-
mester, de nrár egy
porc mulva isrnót
megjelent.

"_ §|cr, rniért, jiitt- az a7" ember ? * kór-
dezto kegyesen a ki-
rály.

De az urlvarmcster
netn felelt, csak állt
és arca színét úsy
változtatt,a, nint egy
kamóleon.

A király türelmet-
lenül szólt a sápattó
udvarmesterre ;

--- Ne várakoztass
a, íelelettel t Tudni
akarom, hogy mit
óbajt az idegen.

* Nem kérni jött,
felség *- nyiigte ki a
.sznvakat nagy kótsóg-
lrcesetton az qdvar-
ntcstttr.
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* Nem kérni ? [Iát miért ? *- csodálkozott Csupaész
király.

*. Nókcd akar tanácsot atlni, uram.
Hát csak láttátok vrrlna, rnicsoda derültség támadt

eg_vszerre, a király körül t Csupaész is előbb elmosolyodott,
azián gyomratájára szorított kézne| kezdett el kacagni.^

--'*ile, he, }te, he, he t llyet sempipáttam születósem óta.
A böicsek szinte . vonaglottak a görcsös nevetéstől :

- }Ia, ha, ha, ha, ha, ha, ha t Ez aztán a tréfa l
Csupaész, miutárr a kacagást befejezte és szóhoz

jutott, ezt mondta :

nézzllk meg innen az ablakból l
Siettek az ablakhoz. Kinézett a király és egy rongyo§

öregemberr- pillantott meg a kapu elótt. Még koldu§naa
is Útolsónak ]átszott. Poros és piszkos volt a fejebúbjáig
és alig állt a lábán.

Nem is volt mit sokáig nézn1 az öregen. Behítzódtak
bát, Csupaész elfoglalta trónját, do miel6tt tovább szótték
volna a tudomány gyolcsát, egy aranyat vetett az udvar_
mester e|é ezze| a szóval':

- Régen nevettem ilyen jóízűen. Jutalmazd meg hát
ezze! az arannyal azt a jámbor embert l

Aetán már el is feledték a dolgot, ismét valami i6en
maga§ai szárnyaló gondolat foglalta le íigyelmünket.
És másnap, harmadnap, sőt egy hót mulva ís ilyképpen
elmerülve 

-elmélkedtek. S talán még ma ís azt tennék, ha
időközben meg nem változik a helyzet.

}íert igen elmét zavaró esemény tört a bölcselkedókre.
Egl,ik reggil megkondutt a palota harangja és fülsiketító
_kiáttás rezegtette meg a íalakat:

- Itt az eüenség a vfuos körül l Menekülní t Mene-
külni!.,.

Nohiszen, támadt olyan íejvesztett zür-zavar, amilyen
még nem volt. Tódu]t az u<lvari nép a íolyos_ókra, onnan a
}erTle és egl,más hegyén-hátán ki á kapun. Őrség, katona-
ság, bölcsek és tudatlarrok, mint a riasztott nyáj, vakon
robantak a tömeg után. Csupaész király pedig, akit leg-
52g!§ álm;ából vert fel a vészjel, éppen csak királyi palást-
ját terltve magfua, utolsónak ért a kapuhoz.

De már elkésett. F'gy század lovaskatona toppánt
eléje, néháuyan leugrottak a tóról és megkötözték. Aztán
lovat adtak alája s körüüogva lovagoltatták ki a városból,
melynek ekkor minden utcája tele volt mfu díszesen öltö-
.zött, idegen katonával.

Estére valami öreg bagolyvárboz értek. BevezeLték
a királ;t eg;, sötét szobába és az ajtóra kívül nehéz lakatot
tettek.

Egyedül maradt. Fogoly volt. Rab. A sarokban ócska,
dísztelen vaság1,. Előtte kis szék, rajta vizes kancsó és egy
.darab fekete kenyér.

De ezt a király csak hajnalbarr vette észre, amikbr
felébredt. A szoba felső sarkából kis, rácsos.,ablakon keresz-
tül szűrődött némi íény a helyiségbe.

Csakhogy szegény Csupaész nem }ritte valóságnak,
,amit látott. Azt tritte, álmodik. No, nem csoda. Ép ésszel
alig érthetó, miként lehetséges is.

Hát csak ült, ült és várta, hogy véget ér az álom és
megint otthon tarálja magát, fényes trónusán. De híába
rlárta. Ahell-ett kínzó éhsé§kerítetie hatalmába. És mielőtt
:a fekete kenl,érbez nyúlt volna, nagyot sóhajtva mondta :

- Ez bizony nem álom l Sohasem voltam ilyen szobá-
.ban, sohasem láttam fekete kenyeret. Márpedig csak olyan-
ról szokott á]mod_ui az ember, amiről fogalma van.

De azért beleharapott a kenyérbe ós úgy mogette,
mintha kakastejjel sütött kalács lett volna.

Aztán gondolkodni kezdett. De nem úgy, mint eddig
tette a bölcsei kózött, hanem igazán. És eszébe jutott,
,hogy hatalmában bína alig törődött szomszédaival, or§zága
vezetésével, hadseregével és a néppel.

A szíve ne\ézzé vált. Érezte, érezni kezdte, hogy rossz
nlton járt edög. Felismerte, hogy hízelgók udvarották
,köriiü és hogy minden látszólagos bölcsességnél előbbre
való az igazi élet.

És ekkor a szégyen pirja futott arcába, lelkét mardosó
íájdalont járta át és lrangosan felzokogott:* Megérdemelterrr sorsomat t §sztelen íajankó voltam
tddig, nevetsóges figura, nem perlig király . . .

§ hát amint ezt kimonüa, csodálatos dolog történt,
A börtön ajtaja bangtalanul kitárult ós egy öregember
lépett be rajta.

Csupaész riadtan nézett a jövevényre, de íelismerte.
A kinevetett öreg koldus volt, aki tanácsot akart neki
adni.* lgen, én vagyok, az öreg koldus * kezdett csöndes,
jóságos beszédbe az omber, miutha Csupaósz gondolatára
felelt volna. *-" Az lett volna a tanácsom, amire itt óbledtél
a íekete kenyér mellett. De jobb így l Tudom, ha vissza-
térsz országodba, méltó királya leszel. Az ország elíogla-
lását én reudeztem m€g a hűséges, téged szerető határmenti
népeddel, akik bíztak bennem, a hegyek között immár
negyy€n éve éló jámbor remetében.

Kissé megpihent az öreg, majd a szóhoz sem jutó
kiráIy jobbját megragadva, ezt mondta még:* Jöjj, térj vissza palotádba t De azt ne feledd,
hogy egy a kicsik közül is adbat megszívlelhető tanácsot
és aet, hogy országodat igazi ellensóg is megtámadhatta
volna. koudch Ferene

&

Nehéz ügy u súloruerés!
|ól tudja ezt rninden csethész
Csetkász Muki, cserkész Muki!
Elf eledted me gtanulni,
Hogy is kell a sátrat aerni,
A zsineget feltekerni;
Mi ás annak legjobb mód,ja,
Hogy álljon a sőtrad rúd.ja.

Muhí horna egész naPPal
aergődött a sátorlapPal,
De a sátor csak netn óllott,
Mind,untalan össze hullott.
Uira kezd,te Muki kama,
De csak nem siherült soba , ,

Próbálta szózf éleképpen,
Kacagott a naP az égen,

S tníkgr hifogyort a naPbóI,
PaPlan lett a sótorlaPból.

€1
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Amint a délelőtti
órákra gondolt, az agyú-
ban egyik ötlet kergettc
u másihat,

- Csim,csiri cskrm|f ,,,

- mormngta lrclyeslően,
uégiggondulau a hétfő-
délelőtti teend,őhet.

Csodólatas, Ircgy mi-
Iyen gyorsan és ügye-
sen tudott hatórclzni,
Hatnarosan készen lett
a hedd,el, szerdával és
rnár a szombati tanrend
legutolsó órúin töPren-
gett, amihor lelhendez-
ae szólt az ismót előbuhkant osztóly-
főnöknek: hész az úLi teru, tanár úr,

- Hót csak ki uele! - bólintott az
aszláIy|őnök úr és Szekunda Miska

Á"
\Wt
\r,\]

/^

Hz antán a tanrend!
Szekunda Miska oly édesen aludt a

Párnáján, mint a tej.
Borzasan feküclt, jobbkezóael fogta

a uónhos csücshét és szemmelláthatóan
tetszett nehi ez u műuclet, jőIlehet Pár
Perccel ezelőtt hegyetlen csörömPölés-
sel járt le a aekker.

Hirtelen egy ház nyúlt Szehunda
Misha kobakjához és nyomban utána
ez hallatszott:

- Felkelni, hé!
Miska uálaszalt, de csak így:

- Krmtrrr ... bruhumm!

- Már háromnegyed. hét uan...
Brrní .. , cskrokr ,.. muruaukk,_ Ki az ágyból, hóhás!

- Krm|nr .., brmí uálaszolt
Misha ilyen Perzsára emléheztető óhes-
szólással és másih oldalára fordult.

Púr Pillanatra, úgylátszik, abbama-
radt a höltögelés borzalmas műuelete,
Misha ezt jóleső örömtnel aette tudo-
másul, touóbb szunyókált-e, aagy |éIig
ébren maradt, nlár ,naga se tudja,
csak azt uette ószre, lngy a máskor szi-
gorú osztályíőnöh úr jelcnik nl€g az
ógyo mellett, gond.osan bctakar ja a
aúllót és így szól:

- Igazad, uan, Miska, nem jó ez a
horai felhelés és egyáltalában az egész
délelőtti beasztás, csak azt nem tud.-
juh, hogy mit tegyiink helyébe , ,,

* Nyunyuru mumurutty! - nyögölt
Misha, d.e azt hitte, hogy így felel! -majd én megmond,om, tanár úr, hhem-
széPen. , .

Aztán mintlla eltűnt aolna az osz-
tályfőnöh ú,r, aPuha se jött höIlögetni,
de Miska tisztán látta a |eladatát,
hogy miként kellene rnegreformální a
lanrendet,

,.$\-!
x, .l/ '/,'/ 'lff

V

észreaette, hogy nem is hell sokat 7,e-
sződnie, mert egy teleírt Pa|lírlaP vatl
a kezében. , . Át is nyújtottu a céfuilút,
amin ez állt: \

Az osztályfőnök úr beletehintett az
írásba és elragadtataa kiáltotta:

- Bráaó, Miska! Csakhogy íeien ta-
láItad a szöget!

Miska ód.esen elrnosolyodott a Pór-
nőn,

Olyan felemllő aolt ez a jelenet, ez
a szóP dícséret, színte azt hitte, hogy
álmodik,

Sőt uz osztóIy|őnök úr még feléje ís
nyúlt,.,hogy elismerőIeg, szeretettel
,negcrroga§sa . . ,

A cirógatós azonban turcsa héuael,
folytatódott, egyre erősbödött, fülrán-
cigóIós, majd egy csendülő nyakleaes
Iett belőle.

És nyotnbah tó harsogua szólt aPuha
hangja:

Hi,iba beszéleh, te gézengúz?,
Mind.j,ár t r e ggel nyalc !

Mí.., tní,,, mő, te.,. te.,,
tessék? - ült íel Möska és ehhar mór
sejtette, hogy csak az álom űzött acle
tréÍát' 

undi -

Átnyujtotta a códulát
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Tizíkaórán
Tanúr (miután a kísérlete nem sike-

rült) : Autnt látlátok még semmlt sem
láttok, dc hogy mlófi nem lóttok sem_
rnit, nzt mlngyárt meg íoglátok tátnl.

- Na mi bajod Pityu ? - kértli a
vendégségbe érkező nagybácsi a sarok-
bau duzzogó csemetót.

-- Megsértett a papa * fele§ szi-
pogva a kérdezett.

- Megsértett ? Hát aztán mivel ?* A nádpálcával.
|*

Tanúr: Miért megy a villám olyan
cikk-cakkban és nem egyene§err.

Kerge Ferke., Mert amikor elindul,
nem tui: ar hogy hová csapjon le.

A knstólyból-klropül ogy pnpngáj ós
ogy lalusl ház tetetóre ropül. Az arra
lábatlankodó íalubolondJn meglátta a
íurcsn madarat ós mog akarla fognl
Amlkor nrúr egóezon k0zol ór hozrÁ, a
pupagál hlrtolon ráktúlt.

* ilílt akarsz ?

- §onmlt -_ lrökken mog a gügye, -esak aat hlttgm mailfunak toüszlk
lenul.

Termószotralz
A. tanító a macskáról tanít. A macsk,a

látása kítílnö. A sötótben is lát, amire
az ember nem képes.

- Tanító úr - ágaskodik fel Tiha-l mér, * ón tudok egy esetet, arnikor az
ember ls lát a sötétben.* Ne mondd t? És hol ? t

- A moziban.

Magyarázat
* Apukőm, mi az liliputí.?

- Liliputi az, akinek egg szem szilaa
* görögdinrrye.

*

l|Iama (szomorúan)., 6ubl, üabl, ml
lesz belőleil ? Nem akarsz tarrulnln nom
akaxz dolgoznl. Nózd a móhcoskóí,
mllyen szorgnlurnsan syli|tl & mózot.

Ga}i., Van ls abban vnluml. M6zgt
ón ís szorgalm&§nn gyültenók.

-l

§zakszeríien
Állqíoruos lía; Hány éves vagy ?
Buta Béla., Nyolc.
Áltatoruos |ia: Nem hiszem t Mu-

tasd a fogad l

Kutyák osymá§ közötí

- Aztún honnnrr tudía meg a Bodrl,
hogy hová rsttelted el a esontokat.

- Rlztosun kluguttrrnr ó||ol álmom_
bnn.

|t

A tanító az f betűt tanítja. Fel_
írja a táblfua a fog szót és kérdi a
vályogvető cigány fiától.* Mit írtam a táblára Kolompár ?

Kolompár hallgat._ Nos mi varr az apád szájában ? -segíti a tanító.

- Bágó l * bökt ki a íüstös csemete.

*
Tanító z Ha 98-nak elvuszi,t* az eggtk

|elét menngi marqd?
Lajhár Lajcsi : A músik íele.

(' }

,O*5

Ktnogí16 k6ntós

Nevelő (kiránduláson) : Milgen töuís
ez?

Buta Béla (hallgat).
Nevelő: Mítszoktam én nekcd mon-

dani, ha nem tudod a leckéI?
B. B.: Szamár.
Nevelő : Nos /rdí milltren töuís ez?
B. B. (boldogan); §zamúrtöuís.

vlllamoson
Yillamoskalauz; Mutasd a |egyoril !

No tegyét úgy, ndntha aludnál.
§ungí Sanpí.. Én nem tettotom ma-

gauu Eu tónyleg &lszom.

Igerngoás
* No Pista, mondj egy egyszerú

mondatot.
* A szél filj.
* Helyes. És milyen idóben van ez ?
* Szeles itl,őben.

A kíváucsl
Beteg: Oraos úr, ha meghalok, bon-

coljanak |eI.
Orvos: Miérl.
Beteg: Szeretném megtudni, hogg

míben hallam meg.
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Yigy{aat ! Az alant hlrdetett clpők nem r3|onnan
bevezetett cikkek" Régi, kipróbált, komoly mlnő_
ségek, melyekért a Cserkészbolt felelősséget vállat,
Ez az igazi gazdaságos iskolai, cserkész- és trira-
cipő. Mindenhez jó ! De a legJobb szolgálatot tlyen-
kor tavasszal nyu|tJa, amikor a változó időiárás min-
den szeszélyével szennbe állíthatjuk. Ha még nem
vettél taya§Ira cipőt, csak ezt a|ánlhat|uk !

}-ldfföldlépő-Világtábor véd|egyt!, sötétbarna*
krómcsenzésű barkás bőrból, erős, tartós, kru-

36-40 számlg P 2l.S0

I.|őríöldlépő-Karakán védJegyú, sötétvörös,
krórncserzésű bőrből, va§tag, duplavarrott kru.
pontalppal, bőrrel bélelve, békanyelwel'ellátvx,,,
igen erős, tartós kidolgozásban
36--40 számig ... r....l. P 2.ll.s
4la& számig . _............. r...... p 2ó.í0

\rrH#ábor-ff lci pő, 8ocskay-n /e lvvel, sötét barn& .

, kr{mcserzésű barkás bőrből, erős, tartós kfui,
]]pontalppal ::-36.*,{ó'számlg 

... r.. t.l. P l§.f.,
4l..,{íí' sámig .. i t., P t0,.-,

,,Karakán" c§erkész hátibőrönd
§rabványoe felszerelési cikk ! .

A cserkészek nem hordanak a jövöben hátizsákot.
csak Karakán hátibőröndöt. ldeális súlyelosztás,
praktlkus csomagolási lehetőség, legfinoúabb víz-
}ratlan sáíorvászonból készítve. Alaszkal lécmere-
vítes, dupla lekötésű nagy zárótakaró, külön belső
zseb. A ,,C" nagy§ág a \ulacs és a Portyfuócsa|ka
részére külön nagy zsebekkel van ellátva., §zéler,
vblódl bőr hordszí|ak, oldalbujtatók köpeny vagy
takaró felerősítéséhez, külön deréks*iibul$ltók,
celluloid névtáblatartó emelik és fokozzák nép-

szerűségét,

Karakán Nomád ,rAn', 40x 30 cm nagyságú, léc-
merevítéssel, bőrszíjazattal, névtáblatartóval, víz-
hatlan Nomád sátorszövetből .. P 9.§0

Karakán autótetö ,rA", a fentl méretben és ki-
vltelben, autótetó sátorszövetből . .... P l0.§0

Karalrán Nomád ,rC"r 45x35 cm nagyságban,
lécmerevítéssel, xéles b6rszíJazattal, névtábla-
,tgrtóV{, tql§! kulacs- és csa|kazsebbel, §gr{
sátors:övetből -. t...l. ..... t.. P l3§0

Karakán autótetö ,rC", a fentl méretben és klvl-
.tilben, autótető sátorszövetből . . ,.l. P l§§0


