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LORD BADEN-POWELL

NyoLcADlx rönvÉNy,
A oserkész mosolyog 6s fütyörószik mlndcn bajban

,.Ha parancso,t }up, vidáman és készségesen végrehajtja, nem
pedig csak ímmel-ámmal.
, . $ c_s_er\é_sz nem zúgolídik, ha nehezen megy sora és nem is

siránkozik. Nem károm[,odik, ha ingerült, hanein fütyörészik és..,
mosolyogva megy tovább. Ha éppen lekéstél egy vonatról, vagy
ha valaki a kedvenc 'tyúkszemedre lép (nem azért mondom.
mintha a cserkésznek tyúkszeme is kénc, hogy legyen). vagy bár-
milyen bosszantó helyzetben, tüstént moóiyog"j, rútty"ii, .gy
vidámat s mindjárt jóí érzed majd magad.

_ A káromkodásnak, vagy mocskos szájnak tegjobb büntetése,
ha mioden vét§égért egy-e;y korsó hideg-vizet ö"rit a tóbbi cser-
kész a vétkező kabátujjábá. Háromszá{ évvel ezelótt találta ki
ezt a büntetési módot John Smith kapitány, a régi idök brit cser,
késze.

:i(

Mikor_ egyszer cserkészcsapatommal Northumberlandban,
HumshaughnáI-táboroztam, egy a'szomszédban élő úriember meg-
hívott bennünket, hogy nézzÜk meg a kastélyát. Győnyörü szÖp
ódon vár volt. csakném ugyanolyán állapotban, *irrt' -iko. á
Skótország ellen való határiédeleá egvik várául'meséDítették, A
teteje lapos volt, ez volt a küzdeleil les{ontosabÉ tire: inneu
lőtték .ki .a.z_ íjászok nyilaikat s innen tü-zeltek a pattantyúsok
csatakígyóikkal. Alattá. .az emeleten azok a szobák ioltak,' ahol
?.,.r.á.p, családja. lakott s ez alatt a fegyveres őrség szobái, A
földszinten istállók voltak szarvasmarhákiák. Ha az eilenség arra
portyázott, a kö.rnyékről a csordákat beterelték, hogy biztÖnság-
ban legyen a jószrig.. A_ várkapu csapórácsa is'mé§'használhaió
+lapotban megvolt és köteleken vonták fel és éresztették Ie.
{Emelőcsigái és emeltyüi a kapu feletti emeleten müködtek.)
* . . 

A későbbi, már sokkal békésebb idókben, vagyis I. Jakabidejében, a,.vár.tetejére még egy emeletet hriztak, hűy u laÉosok-
nak még több helyük legyen

Ennek az rtj épületrésznek dísztermében volt esv feltűnóerr
szép kandalló, a felió párkányán gyönyörúen kidolgoátt tölgyfa-
:.:lr_a8?§ a ,hét erényt ábrázolta. Ápró szobrocskák mutatták az
lrósség,.Jóakarat, Húség,.stb,, s_tb-t, mind?zt, ami egy jó keresz-tfny emberben me3 kell, hogy legye_n és bele kell Íigye a min-
$:1nuti életébe. .D9 úsy éreztem,_ ho_gy egy erény-'mégiscsak
nranyzlk e! meg ts ;egyeztem a fiúknak, bogy mindezt a két ke-
resztény jótulajdonsagot gyakorolhatjátok, 

*áe o.- fogjátok a
|;s:onU eredményt elérhetni. Mintha parancsolat votna. Ü§y hajt-
.;átok ezeket végre. hogy kedvesek. -szolgálatkészek, 

Ioiagiasák,
stb, legyetek, de ha mindezt csak azért tÖszitek, mert para'ncs éséppen ezért mogorván, a cselekedet órtékéböl'ritéi át".*i.tÜ

A_z a legfontosabb dolog, hogy ha tudod, hogy mit kell meg_
t_enned; azonnal odaugrasz és viááman elvészed,"mosollval arcÖ-
don,. L,zért úgy gondoltam, hogy nekünk, cierkészeknek' ehhez allét kereszténv erénvhez még egyet kell tennünk és pedig a
Vidámságot.

Van azután még egy másik oka is, hogy miért legyünk vi-,{lamaK.

. Megíigyelted-e, bár csak e5yszer is, mikor az utcál mentél,
}o8í mtlyen nagyon . kevés ember látszik igazán boldognak?(iyakran szomorú tekintettel, lehorgasztott fejijet járnak s 

-csak-
nem mindig levert, komoly arccal; Üa valaki riósoli,osru oé, ,áá.a1 m|r nagy megkönnyebbülés s szinte boldossá ieiz, És e" u,
?1_1l. 

hosy miért _kell a. cserké_sznek mindig ÁÓsollyal az atcán
.;arnla, mert ezzel másokat is jókedvre derit,

TÖRVENYMAGY ARÁZAT A

Meglehet, hogy nem érzed mindig vidámnak magadat, de ezt,
nem kell mutatnod is, mert másoknal is elrontod i kedvét. Ha
vidá,m _arcot,vágsz, lassanként majd rájössz, hogy egyre derültebb
keoeryuve val§z magad t§.

. Ha gondod_van-, vagy aggó4sz, ha valami fáj, eröltess mo-
solyt magadra. Eleinte nehezéó fog menni, de mé§is eröltessed s
a legnagyobb cs_odálkozással veszá majd észre, frogy a gondod
nem is olyan nehéz, mint gondoltad.

Ismertem embereket, akik a csatában nagvon aEeódni kezd-
tek, ha nagy veszély tornyosult fötéjük. De "Éa vaÜÍi 

"it.ra.itnevetni s vidáman beszélgetni, vasy Íütyörészni. eloszlott a felh,íi
és mindenki nekidurálta -magát éi' kéJ volt mindennel szembe-
szállani.

Ez teszi a mi katonáinkat a hábor{rban - éooen most is -olyan.félelmet9ssé. A súlyos veszteségek ellenéiÖ, az óket el-
átasztó támadások pllenére, ók mindii mesőrizték a iókedvüket
és ezért bátorságukat is. Ez volt sokszir a'titka arrnak. hogy ké-
pesek voltak helyüket megállani s ez lesz annak a titka]'hogv
1ajd ,győztesként íognak -kikerülni. (Bi Pi e könyvét a'vilá}'-
naboru tdeJeD lrta.)
._,, Jegyezd,f§_s _91g3dnak, amit magam is igaznak találtam
többszáz, legkülónfélébb esetben:

,,A baj .abban.a .pillanatban megszüuik bajjá lenni, mihelyt
mosolyogsz és megbirkózol vele,"

A cscrkész uosolya

lslik Birmingham-i látogatásom alkalmával a helybeli cser_
készek nagy díszbemutatóját néztem mes. Ió munkáiűk mellett
feltűnt nekem vidámságuk. A műsoruk kiilsó oldalára'nyolc leg_
helyese_bb .cserkészünknit1 a,,, arcképe volt rányomtatva's mÜ3-
egyik ábrázatán széles mosoly. ült '

*.*:t*daüS
,,Tartsd szemmel kutyádat..
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Nos, ezt sze{etem látni; az olyan fickókat, akik turlnak dol-
gozni és'pedig vidáman dolgozni.'IJgyanezt csirrálják a nri ka-
tonáink is a harctóren"

Minap láttam egy katonatiszt levelét, melyben leírja, hog.v,
milyen nybmorúságc,Ün élnek a lövészárkokban kuporgír katonák,
állandóan átázva és fázva. sárosan, állandó puska- és srapnell-
t{lzben, de mindi5 jókedwel iidvőzölték a srapnelle\et, minthh
csak barátjaik lettek volna § súnyneveket adtak nekik: ,,Dagadi
Jankó", ,,Fekete Marcsa", ;Boglyas Mackó", stb. Ezt írja a ka-
tonákról:

Ha megkérdeznék tőlem, hogy mi }apott mc6 legjobban,, azt
mondanám,-hogy csodálatos az emberek jókedve, akik ilyen bor-
zasztó körülnrények közt így éltek. Mindenki vidámnak látszott,
Mindig kaphatók tréfára s min<lenfélében csak mókát látnak"

És ezért kell ezt a háborút megnycrnünk, mert a mi embe-
reink látják a derüs otdalát is s a dólgokat vidám szemmcl nézik
és a legiosszabb körülmények közt iJ tele reménnyel. Ugyanez

- a §iker titka békeidóben is, mikor munkánkat végezzúk, vagy ne-
hézségekkel, csalódásokkal küszködünk.

Harcolá§ - karolszékböl

A Birmingham-i cserkészeknek azt a tanácsot adtam, hogy:, ha kutyával íútsz versenyt, tartsd szemmel a kutyát s el ne bá-
mészkodjál. A magam kárán tanultam meg azt is, hogy ,,mikép-
pen kell ezt helytelenül csinálni", mert egy alkalommal vef§€Byt

,,§gy vidárrr vén cserkész"

szaladtam a kutyámmal s mikor az é§zrevettc. hogy másfelé né-
zek, hirtelen átfutott a lábaim közt s engem felvágott, Zgy azíán
két boton, bekötózött tórddel bicegtem el Birmingham-be.

De ez az igazság nemcsak a kutyaverserryre, hhnem az élei
más versenyfutáiaira-is áll, Ha valaminek nekifogsz, a figyelmed
a munkádrá összpontosítsd és ne kószálj el másfelé gondolataid-
dal, mert különben - lepottyansz a nyeregből,

§téggé megneheiített dotog cserkészek felett szemlét tartani.
ha az embernek az tgyik térde használhatatlan, de csak azért
csináltam végig, hogy jó példát muta§sak a többi cserkésznek.

Robest Miller, Whitby-i cserkész, aki, mikor német gránát
leszakította az egyik lábát, egészen vidám volt és azL bta nekem,
hogy kitüntetésnék érzi, hog} ó az elsó cserkész, aki megsebesüIt
kőielességteljesítés kózben és hogy.szándéka ezután továbbra is
cserkószkedni - fóllábbal,

,Egy másik cserkész, akinek fólszernét kilötték, azt lúa, bogy
íélszeúével épolyan jól tud majd cserkészkedni, mint kettóvel.
Ez a cserkószkedély.

Hotzáteszem ézekhez nagyszerű druszámat a harctéren: H.
G. Powel órnagyot. Mát líz éve elhagyta. a hbdsereg kötelékét,
de mikoi kitör' a háború, vi§§zament régi ezredéhe z. Egy táma-

dás alkalmával bokáia kilicamodott, cuclar módon. valarni mó*
don egy közeli villá6<'ll csak keritett egy botot és széket és to-
vábbrá is ott bicegett emberei étén s le-leüldögélt, mikor meg-
megálltak közbcn i a tovíbbi hadmúveletekct a székből irányi-
totia. Mindaddig így haladt előrc. míg csak ő is súlyosan mcg
nem sebesült é§ vi§i;a nem vihették bizt<lsabb helyre, még mindig
székóben üldögélvc.

Hogyan lelret sokáig élni
Feltételezem, trogy ti, cserkészek, akik ezt olvassátok, nenr

lnind vagytok vidám,-jókedvü fickók! (Nem hiszem ám!) De, ha
mégis l0]i éves akarsz- lenni, itt a módja ennek _- azl irLa, aki
maÁa is megtctte: - ,,Lés,y vidám és dolgozzál kemónyen!" A
WÓod GrecÁ-i High Roaii-on lakó Rebecca Clark asszonyság
mondta ezt nélriáuy nappel haláta elött, ó ezt tudhatta jól, mert
1l0 éves volt.

Azt hiszem, hogy a legtöbb cserkész azt csinálja, , amit. ó,
aiánlott; s íRy az U;'20lU. észtendcjében 200,000 öreg, több rnint
tÓ0 éves fidlió fogia csupasz térdekkel ós elnyútt kalappal ug-
rálva dalolni, hogy: ,,Légy résen! Cserkész pajtás|"

ScorcsbyRoutledgeúrnő.ajólismcrtfclíedezó,-egyszerazt
írta nekem,'hogy,a Csendes óceánon valő utazgatása közberr min- 

,

denfelé cserkészekkel találkozott.
Miután jó jellemrajzot ír róluk, megjegyz!, hogy az. egyet-

len rossz, amit cserkészeknél talált, az, hogy fütyiirésznek.
Rámutat arra, hogy már amúgy is rengeteg ember._ §zenv9rl

amivárosainkzajától,külónöserrabetegekés-gyengék.-Ezek.
nek még kis, ártat[an zai is ,,az idegcikre megy" ós nem hagyja
öket pilenni. A fütyörészés pedig egyike ezeknek a rettegett
zajoknak.- 

Ugyanakkor nem szükséges figyelmeztetnem benneteket, hogy
mennyiie ió fütyörészni és mosolyogni bajban, mikor máskülön_
ben káromkodásokban törnél ki. vagy feIkiáltanál a fájdalomtót.
vagy fclorditanál a rómülettöl. vagy ökölbe szorulna a kczed.
valy nyakad közé szednéd a lábaiá, aszerint, hogy mi történik '

veled.
Ismertern embereket, akik a kemény ütközctek nehéz idején :

is fütyörésztek, s íütyölé§ükkel nemcsak a maguk nyugalmát óriz-
ték meg. hlanem mindenki köriilöttük szintén nyugodt ós vidárn ]

lett.

Egy régi íclirat 
]

Az algeriai Timgacl-ban órdekes romok vatrnak. közöttük a
szinház ós a fürdők romjai.

A szinház óriási. fédetlen. patkóalakú épület, egymásmögött
lépcsőszerúen emelkedő kópadokkal s, legfclül egy sor.páhollyal.lépcsószerűen emelkedó kopaetol(l(al S ]e8tclul e8y sor_panollyar^ A csinos, kőböl épült izínpadot, íinom márványoszlopok éke,
sítik s a márványból 3pült hátió fala mögött - mert a rómaiak

páhollyal.
onok éke_

sítik s a márványból 3pütt háÍ§ó fala mögött - mert a rómaiak
nem használtak festett izínfalakat, mint mi * voltak a színószek
öltözöszobái,

A színház maga elég nagy volt, körülbelül 3400 néző be-
fogaclására, ami sof, londÖni siinháeénál is több é_s mivel Timgad
.*ák cgy kisebbszerú vidéki város volt, mutatja, hogy a rómaiat
annyirá'szerették a szlt.'ltázi játókokat, mint ahogy az angolok má
a mozit.

Épúgy szerették a fürdózést s egyedül ebben a városban
tizenkét Áyilvános fürdö volt. Olyanok voltak. mint amilycnnek
mi a török íürdöket ncvezzük, fürdótermek, számos. küliinbözó
hófokú medencével, melyen vógig kellett menni. az egyik_ langy_os.
a következő meleg, a másik nagyon forró. majd hűvösebb és hi- ,

deg stb. s a rómaiak szeréttek mindennap fürtleni.- Ez túlsok a ióból, mert legyengiti, elpuhitja az embert. A
rómaiakat - tudjátok _ a végén kikergették birodalmukból.
mert testben-lélekben elgyengültek a túlsok szirtháni látogatásban .

és az állandó melegfűrdőben való henyélésben.
A,z egyik Tim§ad-i lakos kóbe véste, hogy mit taft legna- i

gyobb boldogságnak. Ezt irta: *

,,Vadászii, Türdőzni és nevetni - ez az igazi élct."
Sok igazság van benne, mert a vadászásban például na8yo11

sok erdöáunkára és kemény gyakorlatra van alkalmad s hogy
tisztálkodjál és vidám |égy, ez mind a cserkószéletbez tartozik, ]

De elfelejtett megeml{teni egy nagyon fontos dolgot, mellyel
éleledet boldoggá teheted s elvárom, hogy minden cserkész rög-
tön megtudja nekem azt az egyet mondani - nem tudod? ,.

Kifelejiette azt a boldog§ágoto ami a jótett elvégzéséból ía- ,
kad, Ha az az ember egy kicsit megváltoztatta volna a mondatát
és így véste volna fel:

,,Cserkészni, fürdeni, jótettet végezni és mosolyogni - ez,

aztán az élet és boldo6ság." Ekkor. igazat mondott volna és ak-
kor pontosan azt írta volna le. amit minden cserkész megtesz.

(t"'otytati uk)
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t XI" plLJ§
A honokóra lr:jári, A Vatii<á*barr rrtols<it ilobbar:i cgy jíisli-

{í)§ nagy szír, A ()ape!la §ixtinában ravatalorr fekszii<-a viiág
Iat.uiikúsainak jósagoi at; ja; Xl. Pirrs pápa . . . (§lcrerrrúll, ígi
rl'lll; ,a mi l)ál)átlk, a szegétty, nragúrahagy<rtt mindcn n,agl.arc,k
p;ipa ia , . .] 

*
l92.i-btrr .li lnlg;.ar cscrkússzcl ón is ott tércleltern clŐttc.

lzguitunk vaiamctiltyirn nrig l,g ncir, jötr az aranyos lt'gadÁ-
tcrembe. Bár nem mertúk kiinondani, rti lelkűkben §okan Í-éltek"
hogv ha majil kinyilnak az aran"vos ajtók, valami * bocsássatok
rleg a sr:ói:rt, * rnondom, valami l/rmaszerü jelenség fog szemük
elé tárulni. És rni tőrténi?, .., §zéttlrru}nak a szárnyasajtók.,. §ehór selyemreverendába
öltöziitt, galambósz..|tisligoi atvzr tóp be a l'ogádótcrembt, Az
t!ső pil[anathan múg fcnségcstn komol;,... ])t anrint végigjár-
tatja jóságos atyai szemeit a 4i napbarnított arcrl, ragytrgóizemú,
1iIiomszivű .magyar cserkészen. jóiágosan elmosolyodik| kitárja
áldó kaljait. bőldog atyai ,"..Jt.ttői, még mindig mosolyo5ia
suttogja: Fia,im! Kedves cserkészfiaim! . . . -

Nem volt senki más a pápai íogacl<iteremben, csak a 45 rna-
plyar 

, 
cserkészfiú. És a §zentatya beszé}t. . . Ncm a világsaitíl

számára, csak nckürrk, magyar cserkészcknek. , . Nem tö;őd-ött
azzal. hogy más kcrcsztény felekezetű }nagyar cserkószek is van-
nak a tc-remben, Most aáok is az ő fiaí'voltak, nrert azok is
Tacy?|{r\voltak.,. És beszélt... í:s mi ebből a beszédbiil meg-
értettiik,_iogy az. aki az olasa Álpok hegyóriásait mászta me.§.
érzi, ,tudja. hogy mcnnyire fáj a ma§yar cserkésznek. hogy a
Kárpátok ormán, az erdélyi havasokon'ncln á]lhat őrt a mag-yar
cserkész . . , § beszédbői tudiuk meg, hogy a t{ngermo§te naáZlit
olasz ,megérti. hogy mit ve§ztett a magyá}, mikoi elrabolták tőjt:
az Adriát . . . Ek[Ör igazírn ércztiik, h"Óry a dómok papja mcg-
érti. hogy miórt fáj ickünk magyaroki.,ak annyira or, 'h,,gy'u
pozsonl,i koronázótemplumban, va1y a kassai dómbao ,rc*'ira-
bad a .,Boldogas§zony Anyánk"-ai únekelni . . .

. . . Beszé]-t . . , É,i a Úi szivünk égni keztlett, mint egykrrr a
,szomorúszivü, nrindenükct vesztett emáauszi tanitvánvok iái". . , ,

Mikor pedig körüljárt ós válogatás núlkül mcgsimogáttn arculrkat
bársonyos kezóvcl és mcgáldótt bcrrnürrkct is bcnniink rninden
lougyu.1 cserkészt és a mirrdcn magyarok hazájÁ, akkor mi ajeruzsálemi gy,ermekekct simogató é;' áldó _|i,z.uj szt,rrtrtét i,rcz-
tük és szinte önkéntelcn }eheltük iósásos itvai kezcrc a hála.
a fiúi szeretet, a ragaszkodó hűség-csókjút i,i ú3y ért.ztük. hrrg1
kevós idegen ember szere_t bennünket szegény, migraboli magyá-
rokat úgy, mint ez a behavazott felü] féherruiás, {ehórizivüjóságos öreg.." 

*
Minclenki tu<lta róla. hogy az ifiúságoi. a c§erkészcket lla-

gy<x szereti" Bennük látta a izcbb, a boldosabb. az Istennek tet-
szőbb jövót. És ezért valahányszor'iljúság'tórdelt elótte. minclig
ícisugJrlott arcin a boltlr,g öiöm és-az á jóságos mosoly. mcly
minket is iirökrt hozzálánólt.

§ót talán túlozok, ha azt mondom, hogy egész élete munki-ját ennek az iljúságnak a rnegmentésére sz]ánta]
Á,háború után rombadőlf a csalátti szentélv. A strk íelb<rm-

lott házasság és más nagy bünök miatt veszólyczieivt látta d({del.
gctrtt,kcdvencét: az iljúságot._Körievóllcl fordul tchát a világhoz
és bclekiáltja a_z,.cmbérek lelkóbe. hogy a házassiig szentség ós
szen| az Istón áldása: a gvermek. És e)áel düledezii"családi oieu-
télyeket" Épitett at názáréti házzá, hogy ott oltalmat talál.lrlr:: a
Gycrmek . . .

, De ez még _nem lett_ volna elóg, §z a jóságos szivü atyá tudta,
!_osy ?.gy,c1T9k nevelésóhez, az iíjúság megmentéséhez, a jobb
jövő..kiépitéschez arryagiak is keilene*. TÜdta, hogy az "igaz
katolikus élethez anyagi-bázis is kelt" §zórt újabb körÉele t iitéz
a ,világhoz és társadalmi igazságosságot követel mindcnki szá-
mára, Ebben vési a társadalom [clkó§i, hogy mindenkinck joga
van a szebb, ús boldogabb ó]ctrcl minde rrkincii' joga o,nn u nugy:o6b
,daratl kclryórhez. ós. nemcsak az úhbérhcz; mirrd'ci lnunkásnak'joga
varr az cmberi ólethez; minclenkirrek és nemcsak a kiválasztoitai-
nak van joga ahhoz, hogy annyit kereshessen. hogy gyermckeit
.tiszte_ssógescn nevelhesse és szebb jővójüket biztosíiia.*'

lla ezekkel az egész világon lsmeit körlevcleivei csak kiiz-
vctve védte az ifjúságot, telrát tóged is, cgy harmadik kijrlevelet
t* irt. rlr t,zt cgyent,scn riz ifjúsí6 i,rt]ckóbcn. hogy.mt(gvcdjcn
ri,gcd azoktóI a modern __lclkisicrrvidclmcktő]. -.lvót,rirrop*á;imegkörnyókeznek tége_d. Ez a jósiigos szívú atya túctta. h'ogy mí
minden irányzat, minden tnozgalum vcrsei}g ai ifjirságért ÖÍ ma-

g4ólu_k kőveteli. Kihaszniillja lelkescdósót {s beíogja ifjú erejét
diadalszekcróbe. De ez a jr'rságos szír.il ati.a azt i; tudta, hosy
ezek az iljaktól vtlnt dia<lalkocsik nclrL mindig azon az ütórr
robognak,_mclyrő} .lózus monrlta: ,,ÉIr vagvok az, út., az igazság és
az élet," Ezétt atra kéri a világ vtzrtiiit, ht,gy *ngedjék, i*sy
az ifjúság ,Jézus }ábainá], az ií i;kolájában ta;Úlja inc$ a'sze§§,
a teljcscbb. a mt:6{rcíorm;ilt krisztusi élctct.

Látod, igv szcrctett ez a mo§olygós szivü atya tóged!,..

De azi lriszern. akkor *zclettt lcgjobban az ifjrlságot, mikor
az ósszcl felajánlotta élrtét a békúóÜ Fegyvcrt kóvácioli akkor
mindenki. !) !,!tl bctcg volt. Bókét;ikaií ó. lgazságot. Bókét
mindcnkilrt,k, Nekiink. nra5yarokrrak is. lgazságot nckünk is.
Békét. <ie Kárpáiosat, Bánátosat. Ertlólvcsct,' Adiiárat . . . Békér
akart, mert_ nem akarta, hog,y szíve szerc}.tne : az ifjúság a íronto_
kon, a lövészlrrkokban v(rezztn el írjabb igazságialadságért, Az
ifjúságot. tógtd. akart megváltaui, nrikor-óletó1 ajánlótta fcl
Istennek a bókúért. az igazságos békéért, az ifjúságéri teéretted.,.

lF

És az lster: elótt lekszik nrost az áldozat. ",XI. Pius íe}
akarta_ álrlozni magát a bókéért, Most holtteste Űgy íekszik a
ravatrlon. mint az áldozati ostya az oltáron,''

És nri.. magi.ar ifjúság, magyar cserkószek. akiket úgy szert-
tctt ós akik_et oly .sz-erctcttel simogatott és áldott meg, iélekben
clzarándoktllunk Rómába, letérdeltink a nag,y ravatal Óló és imát
zokog a szívünk: U*am, fogadd cl szolgád-Éalálát, mint heroikus
áldozatot a békéért.., Uram! Utolsó szaia is el volt: Pace. Paccl...
tsékt! BókeI Adj Uram nckiink bókót.. Az.r a bókót, alnii,rt ,'i

á}dttzta i.lctót,.. Mirrdcnki békójót, az igazságosat. Jcsu... Je"ui
- rnorrdta utoljára, rle ncm tudta bcfcjezni. Uiam.,r,ost a migva.
csrrkd,szck fejezik bc utolsó szavait. Á ,oagyar cscrkészek. k"iirrt
oly sztrctcttel,mosolygott és akiket oly na&y jósá5gal sirnogatva
mcgaldott, tm3,dRoznak;

}'iúk! Vigyizz!i lmához!l
}rsu, ]t,su. pic Jcsu l)t,mitlt. dona Ei rcquiem!
É,drs ]úztrs adj örök nl,ugodalmat a rnink"t magyarolat ú>

a c.t,rki.sz[iait antlyira szerttő jóságos Atyának!...
Dr Szivós Donát. 31.1. cs. r
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A helcIporosz*rszági
,,Samlattd" t'engerpartja

szaruaráelrlirk, §zínói is a }rilzzáke-
vercdcti irlcgrxr anyagokn:lli kti,
§zö§hcti. tntrl a borostyánkő üveg*
szerű an.t'aga színtelen. lizér1 ol,va,n
r,áltozatos a színe: a vilitgc}§ borsár-
gatól a barn:js vagy yórij§essárgáig;
néha lt.ketibe hajló (romániai bo,
rostyán}, vag3- }rékes. zöldes (kelet_
iniliai borosll,án;,

A borostyánkő csak a legrit^
kább ese|}:en át}átszó, gyakrabban
felhős vagy zavaro§. esclles leliesen
át,látlratatlan. A felhiisségó| parányi
levegő holyagocskák okozzál<, ante-
1yek átmérője csali ritkán éri el zt

millirrrétcr ezredrészét ; számuk
ázonban oiyan §agy, hogy tninden
gombosLŰfejnyi darabkára t,{jb}r §záz
vagy több ezer jut azokból. r\z
utóbtri esetben a borostyánkő te}-
jesen áttát.sza,tlan ós haszrrálha-
tatlan; repceo}ajba,n való tőzés
azonban át-]átszóvá teszi. mert a
beleivódott olaj kiairlti a 1evegő-
hólyagocskákat,

Még érdekesebbek és a turlo-
mány szempontjából, mcgbec§ülh&
tctterl órtékűek azok az á]iati és nö-
vén.yi maradványok, amelyeli évez*
rcrlek előtt be}eragadtak az akkor

A }rclrostyánkövcl nrár az ókori népek ,,ószak-aranya
rrévcn isrrrertóko rnert rnessze északról, a Ke]eti tenger
ismeretlen tájairót jrrtcltt a kereskede]enrbe, A legtiibb és
lelgértékesebb btlros|yárrl ma is ezelt a vidéken bányásszák;
különösen Kelel-Poroszorszírgban, a Krrrische s }Iat]f és
a Frisclres }traíf közt e}terü}ő §anlanrl félsziget parh,itlókén-
A vilírg ér,i ternrelósének 85o/o-a innen való.

A borostvánkő egyili iegjellemz(íbb tulajtltrnsága" hogy
diirzsölésre eicktromossá vátik s a ktinnyelrb lárgynkat
(papírsze}eteket, boclzabét,gol yócslrákat) magilh a z y al17,?á }

majrl isrnét eitaszítja. llzt a tulajdonságál ynát az ókorlran
ismerték és az elektromo§§ág nel,e is a borostyánkő régi
görög rrevétől (e}cklrón) szárnrazik,

A borost5.,ánkő vegyi tisszetéteie nérnilog kültinbiizik
a nia élő len_vőfák gyantájától, bár czekhez hasonióan
seórrből, ox1.,génlrő1 és hidrogénből áll. Minclig jclentékeny
rrrenrryiségű borostyánsavat is |alá],unk benrre, amely éppen
az évczredes megkrivesedés fo}yamata alatt képződölt"
Szervetlen (ásványi) vegyüleLek is rnindig varrnak trenne-
.arnelyek a borostyánkő elégése utá* lramu a'l,akjában visz-

rnég fo}yé}rony gyantába s annak megköve§edésekor is
rni:gőriztók crerleti alalrjukat. A ni}vényi maradványokból
a tudomány az ős]tori borostyánkőerdő egé§u növény vilá-
gát megiittapilotta s a boroslyánkőbe zárt sipsus-, rnagnri-
iia- ós pá}nra}evéimaradványok azt mutatják, hogy ebben
a korban a Koleti tengcr partvidékén az éghajlati viszonyok
olr-anuk vrrltak, lninl má liszak-Afrikában,

Az áltati nraraelványolr lröztil a leggyakoribbalr az apr<i
ror-arok, rovaráicák, rovarbábok, pókolr, százlábriak, apró
rá};ok és csigák. A nag;yobbacslia állatok könrlyobben ki-
szabadították magukat a reájuk folyt ragadós gyantából,
alrrely iegíeljebb ol_van}ior őrizte meg számukra valamely
nagyobb rovar alaliját, lta ez holtan került. beléje. Ilyenkor
többnyire a rüval te|emtlt bevonó penészréíeg is jd;l látszilr
a borostylrrrt<ő belsejében,

A kiilörrböz(i termószctrajzi gyüjtemónyek és mirzeu-
trrok a }:orostyánkiibe zárt átiati és rrövóriyi maratlványok
szézezr*iL őrzilr, nagy kelendőségük miat| azonbarr élelnres
hamisítók mesterségesen aprir állal}rákat csempésznek egy-
eg.v sze}:b borostyánkődarabira. I{ifúrják a borostyánl és

l}rrrostvltll}ral/lsz. Íiszakktlel.i;zélárarnlásnál a Kelt:ti t,c!rgt:r sok" boío§tyán| sodor a paxtra.
A porrrszrirsziigi .Falrrrinkcrrbett valt l,,)trrripa elgyct}.rrr 'tlagy i}.or,ü§tyált-
báh.ylii.l. ltt baIalnlas ktltrógélrckkel szedik lc 40 lnéterről a löldet,
trt,g.v á ,.trtt fölrlhóz" fórkőz:.cirrk, lltti tiszak aranyát, a boroslvánl"

t art,almazza,
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áe úvegben elhelyezett áltatkát a broostváukőhöz lrasanló
gyantával öntik lröriil. A szakeinbcrt az ii;,en hamisílás
nem téves3ti m.eg; annál inl<áblr a tudományban .iáratlan
ritkasággl,üjtőt, aki nem ritkáil tekintélyes összeggel
fizeti meg az értéktelen hanrisítványt,

Az úzleti élelmesség arra is rájt)tt, lrogy rnikónt lehet,az apró, értéktelen borostyánkő-r]arabkát<at és borostyán-
kőtörmelékeket nagyobb darabbá egybeolvasztáni. Az egybe-
o],vasztás magá§ hőmérsékleten ós nagy nyomás atatt
történik, A megolvarlt tömegbóI lemezeket, rudakat, olcsóbb
szivar- és cigarettaszipkákat sajtotnak (sajtolt borostyán)
s értékük azért csekélyebb, rnert a sajtolt. borostyán híjá-
val van a termószetes borostyánt jellemző, tetszetős réte-
gezettségnek.

A borostyánkövet változatos színe és a belsejében vál-
takozó rétegek szeszélyes rajza tette értékes drágakővé,
Különösen a régiek előtt állott nagy becsben. Uiab}: időben
legfeljebb gyöngysorokat és dohányzóeszki>zöket faragnak
belőle. Nagy hátránya a drágakövekkel szemben csekély
keménysége is, aminek folytán a §zöglete§ darabok élei
és csúcsai lramarosan letompulnak, csillámló lapjai pedig
elhomályosulnak.

A sajtolt borostyán előállítására §em alkalmas, át nem
látszó borostyánkövet a vegyi ipar dolgozza fel, Desztiltá-
ció tltján borostyánkő gyantát, borostyánkőolajat és a
borostyánkősavat készltenek belőle. A borostyánkőgyan-
tából értélee§ máz, a padlózat bevonására használt boros-
tyánkőlakk készül, amelynek szélesebbkörű használatát
.csupán sötét színe akad,ályozza. A borostyánkősav becses
,oryos§zer s a vegyiiparban is sokfóleképpen íelhasználják.

A keletportl§zor§zági borostyánkő a tengerfenéket és
partokat alkotó, úgynevezett ,,kékfóld"-ben íorduI elő,
amelyet valamely távolabb fekvő vidékről a folyók vagy a
tenger árja, esetleg jégkorszak lratalmas jégárai hordtak
őssze. A lapos terrgeríerréken végigzudutó hullánrverés ki-
mossa a kékfölclből a beléá§yazott',borostyánkődarabokat,
amelyek csekély fajsúlyuknál íogva a víz felszínére emel-
kednek és partravetődnek. A,,borostyánkőhalászok'' azon-
ban nem érik be a partravetődött borostyárrkődarabok iissze-
gyüjtésévei, hanem a vlzbegázolva, hrrsszúnyelú há}ókkal
összefogdossák a felszínen úszó darabokat, amelyeket a
bullámok könnyen a nyílt terrger íeló sodorhainának.
Ilymódon évenkint 30-.10,000 kg borostyánköveL szednek
össze. A múlt század közepéig a borostyánkőhalászatnak ez
az egyszető módja dívott. Ekkor azonban más termelési
mórlra tértek át: búvárokat alkalmaztak, akik a gy{'ngy-
halászokhoz hasonlóan a tengerfenékre szállva, Ossiószede-
gettók a fenék iszapjába beágyazott nagyobb darabokat.
Mivel azonban ilymódon a kisebb darabok kiaknázatlanul
maradtak, az egyébként is költséges módszer nem volt
hossztlkeletű. Ismét más módszerhez ketlett folyanrodni,
ami abból állott, hogy kotrógépekkel kiemelték a tenger-

Nagy raktárakba.:r_hclyezik cl a kék íöldct., erős vlzsugárral ltlcsol-ják, így kiázik belőle a boiostyáll.

§legtiszl,iltrtt n_vcrs lrorllstylrnkó.

Ncltóz ós fárasz!ó nrrrnka a boroslvtitl csiszoiása

§acette-csiszclás. Kőzei 600 leiületet csiszolnak, hogy a közel göntr-
alaku borostyánnak szép fénye legyen.

fenék iszapját, amelyből azután a párton válogatták ii a
borostyánkődarabokat. A termelés fokozódott ugyan, de
még mindig nem bizonyult eléggó gazdaságosnak s az
egyre fokozódó keresletet nem tudta kielégíteni. Ezórt
1912 óta rendszeres bányaművelésre tértck át; ós pedig
nemcsak a tengerparton, hanem a félsziget belsejében is"
A borostyánt tartalmazó ,,kékföld" ugyanis a felső réte-
gek alatt az ggész fólszigeten végighúzódik. Helyenkérr,t
külső fejtéssel, a löléje halmozódó rétegek eltávotításával
férkőznek ltozzá, más helyeken aknákkal közelitilr meg.
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Ahányan voltako annyifelé"rohantak nyárs után. Szeren-
cséjúkre a pró§ház mögött egy halom ócska léc hevert és
röviddel később már forgatták i,s a nyársra vont szalonna-
szeleteket a parázs íólött. Amikor ráncosodni kezdett a,

fejerlelmi fa,tai és a §eroegő, pattogó zsír kövér cseppekben
hullott a parázsra, akkor a szalonrrát óvatosan a kenyérre
nyornogatták, nehogy egyetlen paránya is kárbavesszen a
fíi:om szalorrnaolvadéknak. Lipták F'eri előre élvezve az éte|
izét, még a §zemót is behúnyta, mialatl a z§írt a piritoit
kenyéróriásra csepegtette.

r\ torkosság nem hiába egyike a hét fíibiínnek és Perire
egyszeriben rácsapott a bűnhödés. Gyönyörííségtől ragyogt1
ábrázala hirtelen keserves fintorba torzult és kígyómart-
ként ugrott fel guggoltából.

** Jahahaj l - ráztabalkezét a feje íölött, miköebcn
a sziúk hactitáncát járta félláborr, -* Juhuhuj l Jaj nekem t

Jaj nekem l

A szegény pirítotL kettyér, a földöntúli gyöIlyarröket
ígérő ínyenctáaf pedig ott búslakodotL lrasmánt ,for<lulva
a hamuban.

Pajtásai rőlcönyödöttcn bámultak rá, nem tudtirk ei-
képzelni, mi üLö[t bcléje.- 

- Lyukas volt a' kenyér l - nyiigte Feri és szor-
galmasan la;gatott tovább, Ürutr:gatva-a lenyere közepén
idéttenkedó iliónagvságú lrólyagot, amit a lyukon keresztü!*
csöppenő zsir égetett oda.

É,tvág.yát azonban a baleset sem ludta elvenni. Meg-'tnítg=-a hamrts kenveret- előráncisálta bicskáiát éstisztította 
-a hamus kenl,eret, előráncigáita bicskáját

amikor körtrefogták a bográcsot. nekilátott az éteh

§u m§TÁNI}nÁ§I

az é{elrrek,
akár egy kapás- tót.

Nem maradt a paprikásból még mutatóba §em.
-rs Ferkász a nanrikás lé utolsó c§öDpieit is kitörülsetteDobos Ferkász a papri utolsó csöppjeit is kitörülgette

égedetten felnvösött.
l]obo§ f erKa§z a paprrKa§ le utot§o c§oppJera l§ Kl.,orul8eLlc
kenvérdarabkálikál, maj<t elégedetten felnyögött."- Rózsi, angyal vagy ! Bárcsak mindig te főznól- 

- Rózsi, angyal vagy ! Bárcsak m
nekünk.

Ali§ fejezte be dicshimnuszát, megszólaltak a várr:s*
ban a ltarangok.

- Mi ug'yan lramar elvetettük az ebéd gondját ! -vélte Nag.y Fári. - Nlit teszúnk mo§t egy óiaig.-
- Éfi alszom l - szólalt meg Gyula először az ebéd

kezd,ete óta s valamennyíen ragyogónak találtál< az ötletet.
Sorsot hirztak, ki le$yen a bakter. Nagy Ferínek jutott

a kótes dicsőség. K,ivételével valamennyien leheveredtek
és eqr,-kettőre ai ál.,m birod,almában jártak. Nagyon mele8
volt,"A leveAő détibábosan reszkctetL a lávolban, rnéhek
döngicsélése is elhallgatott, nem csoda hát, hogy Feri is
elbó-biskolt, Ig_y törtónt aztán, }rogy a kompánia egy .óra
helvett fél keiiőkor ébrerlt fel -" aiikor is a vinceliér nóga-
tására.

L
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Szégyenkezve szedelőzködtek össze ** ilyen csúfos
íelsülés esik meg velük az első nap *. és folytatták a félbe-
maradt kótözest. Hat órára, amikor a munkát befeiezték,
kezük-lábuk fájt a szokattaú ha;longástót. örömmc]"indulj
tak a patalion épített fürdőmerlencéjük felé, hogy lenrossák
a port. Dyenkor, koranyárban, amikor a l)una áradtan
hömpölyögtette hullámait, kőből épített gáttal elrekesz-
tették a patak vizét. Ott mulatoztak napho§§zat, mígnem
a Dlrna leapadt és átpártolhattak a pataktól hozzá. I)e
amióta a világ világ, illetve amióta a templomhegyiek
gátat építettek a patakorr, a2 rnég sohasem törtónt nreg,
ho5; békében éIvezliették volna kemény munkájuk gyü-
mölcsét. A pataknak ez a gáttal elrekesztett darabja volt
az egtetlen fürdésre alkalmas hely és bár a paprikalregyi
banda ökölnyi kaviccsal sem járult bazzá a fürdő megépl
téséhee, jogot formált rá, és az igazi Lulajdonosoknak min-
ög csetepatézniok kellett velük" ha egy kicsit tlszkálni
akartak.

Ázonban ez egy§zer üresen tatáIták a medencét.

- No, nézd l - hökkent vissza Lipták F'eri a szokat-
lan látványtól. -" Rettingerék ninclsenek itt l

Rózsi elégedel"ten bólintott :

- Orülj neki l - felctt, - legalább nem kell hada-
koznunk t Nem mintha félnék tőlük l Azorrban fáradta8
verekedni kellemetlen ügy. i

Gondtalanul ólvezték a vizet és nem is sejtettók,
hogy a Kálvária oldalán a bokrok között ott lapul Szepi
Rettinger Gyurival együtt és dühösen lesi őket. A fürdőzők
jókedve majd a bőréből ugratta ki az árulót és nagy mérgé-
ben oldalba bökte Gvurit.

- Hívd a firlkat i - csikorogta. .* Most elkapjuk
őket.

De Rettinger Gyuri nem állt kötélnek.

- Még nem érilemes - dünnyögte. - Nem is így
egyeztünk meg. Majd ha mind itt lesznek l Akkor majd
rlgy elbánunk velük, hogy nem lesz kedvük tiibbet idejönniök
és akkor miónk lesz a gát. Most már én mondom, hogy
várjunk l -" ós észrevéve Szepi habozását. vésztjóslóan
hozzáIűzte: - Nem ajánlom, -hogy elrontsd a mókát l

És Szepi, a gyáva lélek, akit három nap atatt kótszer
vertek meg és még többször fenyegettek veréssel, fejét
a válla közé húzva, ismét meghátráIt, Négykózláb elmá-
szott megfigyelőhelyéről és félve, folyton íutásra
készen, lopakodott haza, mint aki !_udja, hogy
rryomon követi az elkerülhetetlen végzet" t}gyes bujká-
lásának köszönhette, hogy e|telt az egész hét és a KlaIr
nem tudta kézbekaparintani, hogy kiossza neki az Ítólet
másorlik felét.

Szrrmbatcln aztán az ő oldalára szegődött a vak §zo-
rencse.

o o},;ÍÍÍffiT,*,
Bórfizetés vo]t szombaton. Délután háromkor befe-

jezték a'munkát és a szőlőkötözők rohantak a váro§ba
életük első megszolgált keresményéért. Miután Vadászy
bácsi a markukba pengette a fényes ezüstpengőket, úgy
megillelődtek,hogy sokáig mást sem tettek, esak gyönyör-
ködve nézték verejtékkel szerzett fizetségüket. Lipták Feri
szabadíttltta fel őket a varáz§lat alól, aki boldogan rohant
el rádiócsövet vásárolni.

Víg zajgássat helyezték biztonságba Vadászy néninél
vagyonukat és ősszecsödítették az egész Klant. Mérhe-
tetlen elégültséggel ballagtak a patakhoz. Parázs vízí-
háborút rendeztek, zengett bele a környék.

A patakiak őrszeme lélekszakadva kaptatptt fel a
Kálváriára, jelenteni, hogy el{rkezett az a|ka|om. Rettinger
Gyuri elégedetten ropogtatta meg hüvelykujját a hir halla-
tán és megveregette Szepi vállát:

- No, Gömböc, most aztán verekedhét§z !

Szepi kelletlenül vakarta meg az ajánl'atra a fületövét.

- Tudod mondta földet kereső tekintettel, *-
. . . én inkább majd vezetem az útközetet !

Rettinger Gyuri vihogott.

- Vagyis nézel 'l l
Azzal megvetően barackot nyomott Szepi fejére és

elindította hadseregét. Lehettek vagy harmincán.
A K}an ezalatt_a tenged csatáról vízipólóra tórt át.

Gyula kapus volt. Éppen "veszedelmes lövést kaparintott
magá};.oz és a mezőnybe akarta dobni a labdát, amikor
figyelmes lett a vizet taposó Rózsi elsápadó arcára.

- Yalami bajod van ? - kétd,ezte ijed|en,
Rózsi némán mutatott a város felé. A paprikahegyiek

abban a pillanatban özönlöttek le a domboldalon.
Gyula azonnal a helyzet magaslatára emelkedett._- Rózsi, rohanj l *- rendelkezett lázasan. * Ott

a sipom a ruhámon, add le vele a vészjelet t Szedj össze
mindenkit, akit lehet l

Rózsi futtában öltözött; hogy be ne keríthessók, át-
ugrott két kertpalánkon és kerteken, idegen udvarokon
rohant tovább. Amikor kiért az uccára, megfújta a sípot.
Fülbántóan sivltott fel a házak között a vészjel.

Távozására móg a játék hevében is mindánnyian fel-
figyeltek és ekkor meglátták a kózeledő bandát. ösztön-
szerűen tömörültek Gyula köré.

- Sokan vannak - számolgatta Rettingeréket Apró_
szent.

- Hft azLán ? ! _- morogta megvetően Mozola Pista
és közben Gyulfua sandított, mit moncl a yezét ?

- Haró ! - bökte ki a határozatot csendesen. .*
öltözzetek fel t

Nem lehetett visszavonulniok. l'udták, hogyha meg-
bátrálnak a trllerő elől, sohasem lesz többé nyugodt életü-k
a paprikahegyi bandátó]. Mire Rettingerék á medencéhez
értek, már felkészülve várták őket a patak trllsó partján.
Akinek öve voltn azt lóbálLa fenyegetően, a fegyvertelenek
pedig sárgombócot gyártottak, jó szolgálatot- íesz az is
más híjján"_Lzgalom fűtötte valamennyiüket és szájról
szájra járt Gyula végső rendelkezése.

- Várni, amíg belénk kötnek ! Aztán, ha vadulnak,
csak az orrukra l

Rettinger Gyuri megállt a gát külső végén. Csak ezerr
keskeny kőtöltésen közelíthették meg a Klant szítaz lábbal.

Gyula farkasszemet nézett a főellenséggel. Gyuri nem
sokáig á|lta ezt a néma párviadalt. Sapkáját mélyen a
homlokába htlzta és cigarettacsutkáját előkelőnek vélt
mozdulattal a vlzbe pöckölve, Gyuszira rnordult :

- Takarodtok innen ? l

- A gát a mienk t - vá]aszolt tömören Gyula.

- A tiétek ? .- csodálkozott Gyuri. - Ne monddl
Azza| a töltósre ugrott és a markában szorongatott

fehér tárgyat ellenfelére hajította, Rövidre szabta p dobást.
A záptojás cóltévesztetten durrant szét egy rögön. Viszon-
zásul homokgombóc repült arcába. Pontosan a homlokán
Lalálta, §zeme megtelt hornokkkal. önkéntelenül oda-
kapott, egyensúlyát veszítette és a medencébe billent.
Loccsanva tűnt el a vínben,

(Folytatjuk)

q
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t. Korhadó gercrrdák tiimege"

2, Katonatenrető
a Pordói hágón.

I(ís
íometök
nagy he_
g}ek között

A Dráva §
ós Adige folyók
íorrásainak vi-
dékén hatalmas
sziklatornyok me-
rednek az ég feló,
rnély völgyek szakttják
szót a tájat, ztlgó fo-
lyók, hófehér jégárak es-
nekamólybe.A Dolomi-
ták, Adamello, Ortler fen-
séges hegycsoportjainak vi-
lága ez. Széles autóutak háló-
zata szeli át a vidéket. A meré-
szen tervezett utak száz és száz
kanyarral legyőzik a maga§§ágot
ós a hatalmas társaskocsikbót ki-
szálló kiránduló}<, vagy a gyalogo§
vándorok seregei elgyönyörködnek a
pazar termószetadta látványban. Mikor
azonban a kocsi a Pordói hágó emelkedé-
sére ér, egyszerú kis kerítés vonja magára a

§,6ryig$*;t"
Grárrát"szilánkok hevernek nrindenfelé. lfinek kedve van

cipelésre, vihet haza levélnehezéket, íróaszta_}díszt
amennyit csak akar. §őt, egész sértetien lövedéket
sern uehéa találni" Néha egész lőszerkészletek látnak
napvilágot- A szik}a a jóg előgdja rejiett zsák-

mányát. A fed,ezékek,ütegek heiyei, megfigyelő-,
tőállások bedőltek ugyan, d,e azért rnindenüít

telismerhctők. Aki itt járt a háborúban. bi-
zöny §la is ott,honosa* m§uogna köuöttük,

Bfagyar katonák Tírolban
Ki tudná megszáml,álni hányan

küzdöttek itt a nri hőseink közül ís ?
A Monarchia igazi hegyi katonái a

.} tiroli ,,császárvadászok" voltak. A" magyar honvédekkel cgyütl ők

figyelmet. Az apró nógyszögletes keltbeu ma-
gas fafeszület körüi egyszerű keresztek állanak
sort. A világháborrl hősi halottainak legmaga-
sabban fekvő temetője. Közelebb-messzebb hazá-
juktól egymás mellett nyugszik a tirrrli, magyart
német és osztrák. Nem messze tőlük a]usznak az
olasz bajtársak, akkor ellenségek" A vándorok kegye-
tetét egy-egy zászlócska, koszorú vagy néhány virágszál
mut.atja. A sírok fölött minden emberi alkotást, me§§ze
fölülrnuló emlékműként a Sella hegység hatalmas íalai á1l-

voltak a hadsereg legjobbjai.
számban azonban a hosszrl
írontvonalon kevesen lévéno
sor került a síkföld lakóira
is. A hadvezetőség csak-

ha.mar bámulattal és cso-
dálattal látta, hogy az

arföldi magyar katona"
ki életében móg csak

dombot sem. látott
-- nemhogy szik-
lahegyet és glecs-

csert" -_ rövid\, ioő- utan a
,. l§ számára, szo-

katlan, rlj
környe-

S. Magyar slr ae
olasz harctdrerr.

nak őrt. Hrisz év előtt itt két kemény fé} vívta harcát
makacsul. szilár<lan, hősiesen, esztendőkön át. Ma csak a

fennmaradt nyomok alapján idézhetjük magunk eté a jóg és

szikta köziitt folytatott kemény küzdelmet.

A háború nyornai

ADolornitokban vánd,orolva sokszor azt hisszük, hogy a hegyek
nagy tekete szemekből néznek ránk. §zek a kőbe vá.il sötét üregek_ ,1.-

miid gránátok ellen biztos véc]elmet nyujtó kavernák" Megmaradrrak -,

most már emléküt az idők végezetéig. Nem úgy a sok ezer és ezer tonnára

l
I

rúgó faanyag, mely még ma is föihalmozva ál1 rombadölt barakkok,
hidak, párkanyok, fólvonók hel}én, Leszállításukon nrég lrosszú évekig fog_
nak dolgozni és a java mégis ott korhad el. Ha nem vigyázunk eléggó, }izonr_ §
ktinnyei drótsövéirybe íuiunk még ma, 20 évvet a háború után is. A huzalok. "_
tüskésdrótok ott húzódnak a gleccserek szóléig 2-3**4000 m rnagasságbatr. ! {'1,,

,,\
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kátonáirrk, A jóg és kó
bjrod*lnra,

5, Drótakatlál_vok
a gleccserek

fglett.
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l'','..:..,
zetben is jobban bevált, mint bármely xrás náció, Igy t
hosszú kárpáti harcok után oroszlánrész jtttott kato-
náinknak a nehéz olasz terepen is, Magyar katonák
emlékével találkoztam lépten-nyc,mon vándoruta-
mon rnég most is. Róluk beszélnek tisztelettel és
szereiettel, meghatódott, hangon tiroli legények,
öreg vezetők, régi bajtársaik. Magyar emlékeketn
levelel*et találni az ös§zeomlott lövészárkok
maradványai között. Magyar neveket olva-
sunk a katonatemetők korhadó keresztjein
és fejfáin.

A világhábonl egyik nem várt meg-
lepetóse volt * hadviselés a magas,he-
gyek között, §lőtte nem is á]modtak
arról, hogy majd 4000 m magasságig,
a hó és jég birodalmában éveken
át lehet állásokai tartani és har-
cot folytatni. A nehéz, kúlön-
leges terep hegyekben jártas ,],]

,szakértőkei kívánt. Búszkén
mondhatjuk, hogy ebben a
munkáöan is fontos, irá_
nyító szerepekben ott
találjuk a magyar
hegymászókat, alpi-
nistákat. Már a
,orégi békeidők-
ben-' rendkívül
fejtett turista-
élet volt
N a gy- Ma-
gyarorszá-
gon.

{.s.,;':. ,

§zik}a-
mászóink,
sífutóink a

Magas Tát-
rában és au

erdélyi hegyek-
Iren olyan gya-

korlatot szeíea-
tek, hogy Tirol és

Svájc hegymászói-
val felvehették a ver-

senyt. A háborúban
ezekre a szakismeretekre

mindenütt szükség volt.
Igy a háború történetóben

mindenütt találkozunk a
}nagyar turista-f olyóiratokból

jól ismerl nevekkel, A magyar,
rle a tót és rutén katona is egy-

aránt otthon érezte magát Len-
gyelország lapályain, Galicia agyago§

dombvidékén és Tiro} sziklái kiizött.

!(üzdclcm :r termószettgl

)' Pedig a nehézségek uem minden-
napiak voltak. Legerősebb küzdelmet ma-

gával a természettel kellett megvívniok. Itt
.. voltak mindjárt az óriási magasságkiilönbsé-
' gek. A szédítő falakorr, meredek tornyokon,
keskeny párkányokon járni' hozzá teljes felszere-

léssel, nem kis"dolog, A nagy magasságokban rit-
kuló levegő nehezíti a munkát. Emberfeletti felada-

tokkal keltrett megkúzdeniök. Egy kisebb támadásnál
pl a mieink kétszer másztak íel 3500 m magasra teljes

LV felszereléssel. 1000 m rnagasságban fekvő tálrorukbóI
először íelmásztak 3500 m-ig, azután több hágón átkelve

leszálltak 1200 m-ig. Ott végrehajtották a rájuk bizott fel-
adatot, megzavarták a békés nyugalomban táborozó ola-

szokat és ahogy jóttek, ugyanazon az útvonalon vissza is tér*
tek a másik völgytren íekvő kiindulási pontra. Fegyver ós felsze-

relés nélküli turistáknak is óriási teljesítmény !
Hát még az i&ő t A hegyek között peíz§e}ő napsütés és metsző

Í' hideg váitakoznak. A hőmérő nem egy§zer -46 íok C.-t mutatott.
É:: S renrlítetlenül aludtak, illelve fagyoskodtak jégbe, sziklába vájt
;' kavernáikban, kezelték a gépfegyvert, irányították az ágyú csövél,

védtók a hazát, hiányos feiszereléssel, sokszor heteken át meleg ótel
nélkiil, éhezve. Nern ritkán 2-10 rn magas hó, orkánszerű szél, villám-

c§apás, kőzuhatag, Iavina tette teljessé a természetes ellenségek s<irát.
(A, lavinaszerenc§étlen§égekről külön is meg fogunk emlékezni. A, háború,

ban a ,,fehér halál" löbb százezeí emb€rt viit ei.)

\§
fu§,,,,

§

Hzeken a szikla-
csitcsokott is évekig
harcok folytak.

6.
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l"ova.gi ktízrlelenr rt XX. százaillran tnihor telferlczeisrc kevós a l,alirszín,iiség. Ncrn cgyszer fcgyver-
Az alpesi frontol pef§ze nem rigy kelt elkópzelniink. rcl, teijes lt,lszcrclÓslsc}, ltózigrílrrátrrkliat köriilaggatva olyan

.mint vi:gnólküli, lrtrsszir, zitt iijvósuároksort. Áz ellenfeleli l,rirákat tcttelt rncg, melyek bókci,rlőben, c§ollla§ rróIk.iil,
eleirrte csak a leglorrtrrsabb, kicrnclked{i hegl,csírcxokat lzáll_ férrl,es. rag,vtlgó na.psiildslierr is világraszóló tetjesítrnóuy{
ták meg, honnan .tegyvereikliel 'visszaverltctttk nrintlen jtlenleltek volna. HnrelicltL hányszrrr meg kellett kiiztlcni a
tánla<lást az alattrrk fckvő kiinn_vetiben járh:rtó lrágírliról, portyázások alkgtmáral cs{tcsrlkon, ótci szikla,gerinceketi,
egyúttal lálcsöveikkel kériyel- talpalatnyi trelyen az elleníói
me§en beláthattatr íre§sze az őrjárataival is. '
ellenfól fiilttjére. A hábrrrú első j*rÉfififfi§&l."_ A világháborrl tömegek,

tott. Ilyenkor pár méter vá- S,§Pl,;}"§§ffi:, ,#"§ffid&, d;i1 egyc§ ember személyi
|agztottaelegymástólazellen.'s,"§bátorsá§a,ügyességeszám1-felekállásaitésaharcköröm./ffff$§!r'}§.|§gffitott.Iiiekahar"ok.emlókcz'
szakadtáigíolyt,nemegy§zerffi€§,#§#'.ffitett*karégiittőklovagiküz.

sebbponíokbirtokáért.§zá.rtak-ésktiid<;ttettrisegységek
m<lscst1csramindkótÍólÍelju..egymássalszemben.Iiiniin-

évekenátváltozatlanul.ACold'elrncire'aÍrolemberérrrber.

ilyenőrjáratok,újcsúcsokffiderrlkrrckáratóvőbátor-

futásindultmegalegórtÓke-ffi...:'j*&'mágashegységckormairrá1l-

felderítése, legtöbbször ójjel --u-lr,?''' 
sírgát.

ment, vagy ködben, viharban, Heverő gránát. a l)olr;tlritokban rfj. Kunfatvi Rczsíí

mógbeszélnifogunk,mind-ry'rcegyéni,kiválóságálaheg1'-
össze11.1épésválasztottaelvioem1rarcottissziikségessó
egymástólazárkokat'Adrót.h.;tette,aholnagyobbtr;m}gek
akadálynéha,,közös,,vo1t."ffi#kerül|ekszembe.

Akadtak "'"" "'i§i§§: ou-, ?i"*1il,-XXriTffilt-,:irmelyeken egyszerűen

'diLana-n,melyrőlkésőbblffi.-9Éffi]#tí%reIálltszemlren'I{atonáink

lenvolt.állandóá1lástberen-.&iljkU..€;á'trffiffimondaninéhánycsodálatos
dezni"Ilzekr_enaponkéntörjá- W[,1'SX-_"=.'=S'm§j§§r tiirténetet, Isnrerjük meg és
ratgk mentek íel, hogy meg- Y},,,§ffi;l'ihÉr;ir tanuljuk betőle megbecsüliri a
győződjenek nem kísérelte-e \,, J,l '-' világhábcrrú hőseiriek iirrfei_
rneg az ellenfél a feljutást" Az '§§&r§i.wrel7 áldozó hazaszerotelét és min

MÁRCIUS
a nemzeti Ünnep

1§_É N,
alkalmával

CSE
A
RK ÉS ZSZÖVETSÉC

MAGYAR
a mozgalom fővédnöke

vlTÉz NAGYBÁNYA| HoRTHY MlKLÓs
kormányzó úr őfőméltósága ti§zteíetére

Dí§zEtőADÁsT RENDEz
A h{, KIR. OPERAHAZBAN

B e m u t a t á s r a k e r ü l:
A CREMONAI HEGEDŰS
dalmű7képben.
POZSONYI MÁJÁLIS
tánciáték "gy képben.
Az előadás előttegy ma8yar cserkész
köszönti ma8yaror§zág kormányzőját,
MEGHlVÓ És JgGYlGÉttylÉs
a Csei,készházban (Bpest, V, Nagy-Sándor u" 6).

A dal
*" M.i dol,os ar" ő|ed, pacsirta * iámad-

iák meg a dalos pacsirtát osztályostársai:
a fogoly, a íürj rneg a íácán, -_ hogy, habár
köztünk: itt a mi göíöngyeirt]k közt szütci-
tól, itt i§ é[.sz velünk, rn,ikor dalolni támad
|tedved, els.zálrlasz kiizülünk, fel it nragastln,
mintha nem is testvérünk, ,mintha nem is
,kiizüliirrrk való voirrál , . .

- Ne haragudjatok, atyámiiai, ezért rlun.
nem büszkesé,g Vir§z el közületek a maga§ba,
,hisze,n,mé,g valaltányszo,r elmentem, nlindiig
vissza is tértem bozr.álolr. . , dchát a dal
ífiptöt, rnaga§ságot, föl,dtaíl-röstól való e]-
§za,kítottságot, ti§zta 1evegöt, messzelátír§ti
szabadságot kíván s a löldön, a aöröu,gyök
között hogyan találhatná ezeke t meg ..l

ló]e,k ? !

Dorosmap János

Méhek
§gy alkalornmal í.ey szókltt .a nréhekhez a

iepke:
.* Bennetekei a becsületes munrka és a

szor§al,orrn,mintaképének állítanak a viláll
e,l,é, ,méhek,, ti pedig egész életetekben egye-
bet se csiiráltok, nrint loptok, loptok és ,lop-
iok... eltropjátok a szegóny ártatl,an ós tehe-
tetlon lais virágok mézét" lt szeaény dongók
is csak ugya_rrazt teszik, azork mégis r*,b,lók,
milrasznák üIdözötiek!

* flát lehet a dologban vala6i * u1,1,,-
szolják sunyi képpel a lepkénck a méhek, -
dehát rni arról n€,m tehe tüilk, ,miért olyan
ostobák :r d+ngók, irrgy csak naguknak
loPnak"' 

[orosmay Jánm

)//-//
€,wv€',{:

ál̂l

Heverő gránát. a l)olr;tlritokban



AZ,,H ZER*T ó*' oa.§zÁ cÁnAN
srszÁF{oró a ,,MAGyAR c§FRK§§Z,, FINN ősenngt rxneotcló.lÁxól

iY:tltuUlt t,eItuUeIl.
}íegérkezLck a lát,lák, lrcnne a sátraklral, lrálílzsákokkai
is főzőerlénl,ekkel. "{it van }lik]ós hártxrtlsör,ű rncirriálva,és főzőer:lén_vekkel. "{it van }lik]ós hártrtrcsöt,ií mor$álya_,
A fegvverengetlély tizenegyre rneglelsz !

t]srrp:l ió hír. ra§vognak az arcok-

É. ii ó-.r. *y-- úi, i r. o" 
" 
ű" 

"ru,,Vii 
apiic; ; 1 rtúáít*' p uórrilrii ÖÍ:

1er1.), szarrlíniás tlobozok. Na és tejkonzerv, Ógy tucatrrál
is ttibb ! 

_ 
Mindennapi dolgok következnek : ha§yma, bul,-

go}rya, citrom, szalonna. cukor, csolroládé, meiólt tészta,
rizs, keksz, vaj, kávé, . . Hopp, de érzem vógére értünli,
krize]erlik a sajtgörnb, . .

Na és hol a kenyér ? Az egyéni cseimagokban. Otl
rejtőz!ödnek ,a liem,óny finn kenyér diszkoszlápok {rrekki-leipa korongok) ós pulra cipók.

xvIII. },HJEZE1,"
Az utolsó kullírre}ród -** Ilúosú x házigazrláóktól .- A rneg_
lepetések §Orozaía *-- Az ilrdrrlás *, Utban lrz őserdö letó -A legolesóbh kávó ^-- Mcgórkezós az ősertlőlx:

Déltren Iirncs : t9.i, kávé, kenyér, vaj, hirleg felvágottak,
halak, retek, stb. tirtlekes rnurri<ásvendégliíben vag_lunk.
I]mberek úlnelc itt. §tunkaközben ugrott.ak be, ide, mtig
érzik rajtuk az olaj, vagy a festók, szaga. Itt-oit mosolygós
képű elárusító lányok s cserzett bőrű, barázclás képű barna
legények, zárl nyakít, zár| karú posztókabátban, tórdnad-
rágban s íelkrrtr]<orodó orrír csizmában. Oltl*lukon az el*
maradlratatlan .,prrukktl", s övükön kis leeroilos, kátrány-
olaios iivegcse. Olaj a moszkitók ellen. Yan v*lami meg-
kapó, megíoghatatlan romantika ebben a kiirnyezetben.

Az rrtcán taxi rolltrg, Yaapa (üres) jelzéssel. Szem-
ilveges. lobrrgó hajír női sofőr, vezcti. Átriolt trélrány tarka-

xv1l. IrEJEZ§T.
F'*lvirratlt a nagy rrirp - -

Az expetlieió megalalrul .'--

Ulolsri problómálr -- É|elmi-
sztrkoresós --'- .A ,,ropülii

sl*orpió"
Ragyogti napstitésrc

ébredünk^ Gyors mostlás
tls öltiizós rrtán t,lső utunk
Peurakaskié]<hoz v ezet"

{ ptl}lRc,) es eijY tils Kl]lNcs
,:},ug ellclri ltrtl,ánvlrlajjlI

Mi v:lrr az expedí-k. t i oultkó) és cur. liis kullt,s sztt_ IvlI Vi{rl :lZ
,,].,,,..il.,,i Ljl'rli,4n1,1rllriirt Ció l'ClSZ.CrC'lí'Sévcl?

Minde n rentlben.

Csttp:l jó hír, ragyognak az arcok.
- ''- De rnikclr indulutrk, lolrr1 íel nrindenl<iben a lrértlés.

tnagttnl<ltal
§:::^rei

De ní:zzü]t csa}i, mit is viszünk. }iz a dtrdor itL a rrrharn-
zsák alián, egy tit kilós, tiibb irierős sajt,giitnb, ez a hosszantisajt,giimb, ez a hosszarrti

ni rúrl : ezck a vriknnva vékonr
!§., 1,v

cludor perlig credcti lnagyár szalámi rúd ;
r:síkok Dedis ki}lbászrtitlak,. I)e bontsuk csa_r:síkok pedig killbászrtitlaÜ,. I)e bontsuk csak ki a csonragot.

Ni*ni, a lel\i*li, a legtctején ténszarvaslrús, szép pirosas, . ,
Aiatta lionzervek : FJnI|:rnri .Iamborec knrrzirv- ]:: r'larl}r: }lolland .Iamborec konzerv 5 darab"

csrrnrirgj ainkkal

- Dóltt{.án iit óra,kor, --- lrangzik a vá}asz.
}-urcsa. i<lőpr:rrl, clc sok elintózni való varr móg atlrtig.

_ _ }íint, r,rLólag 1<irleriilt,_ a .krlsői intlu.lásnak móg egy igcn
kedves oka v<ill : r,enrlt18_1áttink arrtóján szt:rnélvÖ*eii" íl}iá;-
tott bcnn,ünkel a.z, iíscrt]óbe clvinni. }livatala pcilig ctélutárr
5-ig tart"ot1".

Nci<iiát,Iutrlr az előkósziileteknek, Lcgtllősziir átö}töz_
tünk, szinl.c át,vtlilletttink őscrriei girnl,ánkba,

'lcrtnt!szclcserr tla8}i kiiriittekinléssel ús gondosstil4ga1
a színlalak m(igiitt, _hogl_ anná-l nagyobb legyen a mt4ic-
pettis, }ra a szlrllotjai szobából kilép:iink a nzlpvilágra. "

_ r\z _iivcn íc]kósziilósnek, illetve őstrclci 1e}fcgyverke-
zésncli,is tntgvarrnali a maga l<trlisszatitkai, '§esZi:m íel,
aki er,trlig, sovárr;, volt. az e§l,szcrre iiiir,úr. lesz, aki pedi{
kiivér volt, {z nem hog_v le{ogyna. rnint ahogy szeretné,
ha n t, ttl oltitlttty i ra rncggiirnbölyörli l<, hog.r, a rovánicrni i vcn-
tlóglősiili,. ós kil'iiztlst,k szt,nte csAli úgv kopog r r.ág1 tól :

bárcsak bcttiutc l\al.r,űvt l.

l]chát, iiltiizköcliink ! Ftllcipő lrell,ett bak*ncs, cgy
harisrrva ltelveti. ketti'i r,,agy három, t,sctleg móg egy lÍb-
szárvéili!, csi:rkésznadrág iíelyett z-árt iOiiÍnatrriig. -" "

_ I{ogv mii,r1 kellett enn_vire fclpakkrr}nunk ? Talárr
h.itlcg.]s|"n"_] O, n_t,nt, hancnr vódekezniink kell a,,repiilií
skorpiók" e]len. Ilvetr nóvvci tiszteltük nres a finn szú-
lr3rogoltal, akik trrinrlenütt ot-t vannal<, alrol nein l<ellenénck.
s aki|< rr*mcsak szúrnak ntitlt a tör, ltanenl íírrrrak is. Átfúr-
nak rnindtnlóle atryagorr, s a lcgrragyolllr vastagságokon is.

Aztit,án ntlkiláttrurli éle}rniszerkészletünk kiegészíté-
stint,k.

A szercncsés Sekuta.uarakaup7>ct, .amelyet megrerl-
delésünklrel xl,egiirvencieztettünk, ]iiizel rrlázsás csomággal
tcrh e]te p órrztárcánkat és ] eljcii smere t ünk ei,. 1'ernr ószet,Ö,stn
a_ ládirt, illctve csolnagoL részeire bontolttrlr s egyrósze az
é]r:.lnriszerek szátnára elirozol.I lengerészrohanrzsáli§a kcriilt,,a másik rósze a lrátizsákokba, a nraradék lrarmadilr rósz
bcnn lrrararll. a íalátlában. A modertr experlíció rna rnár
tehcraulóval robog, akár a Szalraráról yan'szó, akár a, íinn
őserrliiriíl | 1.1lllír.irr az atlló a íatátlát is. rniéit rre vinnŐk

barka rikító ruhás cigárryasszony, mögöttüir maszatos-
képű purdé krrllog. Ytlltink áttllenbcn, a nracskaköves
utca títlrrldalírrt ablakot nyitott.ak. A liohókás napsugarak
áttükrözőtive vógighancúroznak a pergámeni.bőrű sárgás
arcokon s végtit Diegállapodnak a verrdóglő jobb sarkában,
lrogy lraczigva szernlóljéI< ezl a vcnrléglői csoclavilágot.

Ebérl utírn bcfejezzük a cseimagoiási.
Az idő nóg11 óra felé jár. Házigazdáink észrevótlenül

eltünnek, helgy percelr mulva, mirrl, lapp-föld járó emberek
jelenjenek meg. *

rl*agy rlreglepetés ér. Peuleskaskí. és -&nsio elkisérnek,
ingyenarrtóval ]'rivaroznak }:errnünket. Jákónak, a pénztá-
rosnak gönrböl.yii lesz az arca és hízni keztt.

A i!l;nek övérr nz r:lmarirdlratat!an

]'curakrrsk j a.utrija írlban az őserrli_l fel,t'



Yégre itt a teherautó l Gyors felpakkolás, brlcsrlzkodás.
Fényképezés egyik részröl, fényképezés másik részről, há-
romszoros hujt huj lHajráll * s megindulunk a titok-
zatos finn őserdő felé. Nemzeti színekbe csomagolt szalámi_
rudat nyujtunk át a háziasszonynak. Főnök úr, Sanyi bá-
csi kedves házigazdáink kísóretóben pompás Chewolétt-en
gurulnak, a legénység többi tagjai a tehérautón élvezik a
gyönyörű vidóket.

75-80-as tempóval nyeljük a kilométereket, s teifehér
füstfelhöt kavarunk az út porából. A szél z&gva, sivítva
fütyül el a fülünk mellett s mi hol süllyedünk, hol-emelke-
dünk, mintha hullámvasriton ülnénk. Szakadatlanul vált_
ják,egymást az emekedők. Jobbról előbukka4 a l(emijoki
zúgó_ tükre. Csodáljuk az út mellett itt is, ótt is feltiinő
tejeskannákat. Közeltávolban egy lélek sem, s a kannák,
meg egyéb csomagok nyugodtan várják a tejesautót, hogY
összeszedjék azokat. Suomi a becsületesség országa. Hogj
valaki elemelné a kannákat - ez lehetetlen. Balról néháúv
faházacska mosolyog elő, s a telep szélén nagy vidámair
pípál, füstölög a Sauna (finn fürdőházikó) teteje. Tarka
tehenek bámulnak tágra pattintott kíváncsi púpillákkat

A komp átszáütja az expediciót,az Ounasjoki széles hátán

a daloló legényeket röpító teherkocsi után. Fe]riadt nvu-
lacska húz át az autó erlőtt. . . Lobogó hajú falusi lánvl[ák
karikáznak sz,emközt velünk. Itt ís,-ott is tettttnő gé"mes-
kutak ösztövér karjai integetnek feiém, s a telepekÖn fel-
felbukkanó, legalább is tízméteres zászlórudak áilanak
merev glédában. S mindezt átf.ogja, mindezt átzsongja ez,az őriítő száguldás, az emelkedő hegyhátak, a keűénv-
_de1g\ti magasbaszökkent fenyóf.ák ezrá s az ég báisonyós
kókjén úszó tejfehér felhőfo§zlányok. Mesebeli utazás l . .

. _ Egyórásrohanás utánmegállunk. Előttünk az Ounasioki.A komp a parton már vár minket. Először a teherautót
viszi át és az expedíció tagjait, azutáLrr másodszorra Peura-
\gsk! gyönyörű Chevrolettjét és szerénységemet, aki cser-
készdíszben ott feszítek a komp elején, hogy Fönök úr
fényképezőgépjének lencséjére kápjod. Hiábá,- ez a sor§a
annak, akit a Magyar Cserkész ilyen nagy úton vendégül
lát.

lVlaga a komp is nevezetes érdekesség. A drótkötél, a
folyásir_ány íelső bldalán, tehát átmenetkór a jobb oldaion
van. Elindu]áskor a másik oldalon, drótkötélcsörlővel ha-
ta]mas deszkakormányt feszítenek ki. olvannvira. hogv a
víz sodra maga is segítsen a komp átÍisztátá§ában. Bs"\ien-
ként a kompos legények, végén lyukas fabuzogány foimat-
kal kapaszkodnak a drótkötélbe, tehát így emberi erővel
is haladunk. A komp felszerelése Í egy menT6tivön és mentő-
tutajon kírrül 4-5'hosszrl facsáklfi és házikészítésű vízi-
pumpa.
_ Az Ounasjoki trlloldalán közvetlenül a part mellett,
homokos szakadék. A szakadék oldalát a homoki fecskék
apró lészeklyukai filrják keresztúl kasul. Feljebb 5-6 fa-
házbó| álló telep | ,,Suvanto," A telep alatL dz elmaradha.
!a!_lan sauna-Fázikó, ,4 finnek gózfürClője füstölög. §reddti,
jellegzetes, kéménynélküli sauna.

A íinn aludttejet, a ,,viiü"-t, nagy fatálakban tartják

Mtg beígért őserd6í vezetőink megérkeznek, várunk.
Lepakolunk a telep közepén elnyúló fúszőnyegre, uzson-
názunk. Az expedíció egyik legérdekesebb uzsonnája volt
ez. Az északi, ,,viili" (aludttej) adott találkát a magyar
paprikás kolbásznak és szaláminak, Kényelmesen körül-
heverjük a hatalmas 35-40 cm átmérőjű lapos, fából
készült üilis tálat. Mindenki megragad egy-egy cinkanalat
s pompás étvággyal nyeljük a hílsítő aludttejet;

Közben ,,a repülő skorpiók" előfutárjai is megjelennek.
Apró, kis muslicaszerú lények, alig lehet észrevenni őket,
de,ezzel szemben csípnin azt tudnak,. . . Még pedig alaposan l
IJzsonna után díszküldótt§óBünk megízleli a legolcsóbb
finn kávét, a,,Suvantoit" (csészénként 50 pennia, cca hat
filler). Megtekintjük a lakóházat is, legalább is annak nagy-
szobáját, a ,,tupá"-t. Konyha, ebédlö, dolgozó és háló-
F_e_lyisÉg együtt, már mint télen, mert nyáron a konyha
kikerül egj, kisebb faházikóba.
_ _ _Szép tágas helyiség. A balsarokban óriási nagy kö-
kályha terpeszkedik. 2-2 ós lél méter maga§, teteJé csa-
pott. A kemence mellett faléces lépcső yezef fel a kómence
lapos tetejére, ahol 1-2 alvókuclió ásítozik. A melegedni
yágyók ide hrlzódnak fel, sőt a gyerekekek, meg a fázósab-
bak itt is szoktak hálni. A kályha elején nyflt tűzhely:
,,takka piisd'. Oldalt sütökemeirce. -

szaggatóját is. A szo-
ba berendezését asz-
talka egészíti ki. Az
asztalon magasnya-
kti üvegedényben né-
hány virágszál. A
kályha mellett, a ma_
gasban, szádtó ru-
dak, meg egyéb bi-
zarr formájú fogasok
lebegnek. Az egyiken
most is , ott árvás-
kodik egy fél pár
vastag harisnya.

M.egcsudál j uk
még a telep mögött
lévő ló-, vagy ökör-
húzta vályogkeverö
faalkotmáryrvt és be-
kukkantunli a fészer-
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4 finn expedkió tjtia
Jelmaggorázal,

-r 
aaSÚt

.....f. ha]óút
l.-.- autőút

be is. Óriási fatömbök t A miltiméter fínom-
ságú évgyűrűk megszámlálhatatlan mennyiség-
ben kígyóznak, karikáznak itt is, ott is a fa-
lapokon. A fészer előtt hatalmas farakás, a fa-
rakás<lkon tipikus, pehelykönnyű finn balta, a
fészer oldalán pedig léchajtító, lécedző íabogok
merednek. Az emberek kedvesek, szívélyesek.. . .
El6kerütnek a régi, féttve őrzött sflécek. Hallat-
lanul hosszú (2.50 cm), középen a ,,Lapikkat'
(kunkorodó orr{r finn csizma) számára kivájt
mélyedéssel. A léc elől hátul hegyben végző-
dik. A nálunk ismereteso rugós vagy c§atto§
kötések itt ismeretlenek, de föIöslegesek is. Csak
egy keskeny ,,gurtni'' darabka húzódik a Lapik-
kat orra részére. Ez pedig teljesen elég terep-
járásnál.

Csípős hidegre hűlt a levegő. A nap hatal-
mas, tüzes korongja a horizont szélére érkezett
s ott bujkál a hatalmas fenyőtörzsek között.
Lenyügözően szép látvány. . . Negyedóra mulva
már csak a vörösre itatott szikrázó szélű felhő-
csíkok jelzik/a nap horizont alatti útját. Köz-
ben a Főnök befejezi a szükséges tárgyaláso-
kat és indulunk tovább.

Az erdő misztikus kék színbe olvad, a föld
íölött gomolygó páracsíkok húznak. A mellet-
tünk elsuhanó hatalmas törzsek mintha befelé,
az rit íeló hajolnának. Az etdő itt már alaposan
megritkult. Kevés az aljnövényzet. A fák eI-
szórtabban, kimért, távolságra állanak egymás
mellett. Csupa szép szál erdei fenyő. Csak ítt-
ott bukkan elö egy-egy lucfajta, vagy szipor-
kázva világít egy-egy eltévedt nyír fehér törzse.

(Folytatjuk)
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.dz ősember, amikor harcra készült, elővetle a legjobb fogású
bunkóját. nóhányszor megsuhogtatta maga kiirül" §z 1,olt a háborús
*lÓkósziilete. Aztán megkereste haragosát, lehetőlcg olyan}ibr, amikor
a? aludi vagy legalább is nem szárnított a támadásra és leütötte.
Áz ilyen, a legegyszerűbb eszközökkel nregl,ívott háború elíjkészillete
ós lebonyolitása nem kívánt hosszalrb előkészületeket.

A háborús tcchnika fejlődött. A rJráború előkészítóséhez idó
kellett. Kezdetben nagyon hosszú volt az előkészületek irleje. És ekkor
a hátlorút visclő felek, lcgalább kúlsőleg, udvariasal< voltak eg1,,nrással
szemben" Felállították a lovagiasság kiilsőségeinek szabályail : udva-
rias szavakkal üzenték meg egymásnak a hábrrrút. Igy volt ez a
közópkortól napjainkig. A nragyar történelemlren tötrb órrlekes példát
találhatunk crre. Áil;on előttünk az a]ábbi:

.Iulián barát rnásodszor inclult vissza a vo]gamenti rnagyar ha-
zába, 1237 rryarán volt. Nem tudott már a vrrlgarnenti magyarok
hazájába eljutni, Utközben arról szerzett tudomást, trogy a tatarok
a bolgárok országával együtt a volgamenti magyar hazát is elfoglal-
Lák. . . §őt György fejedelemnél letétbe helyezték Batu kánnak IY.
§óla királyunkhoz írt levelét is. Ez a tevél volt a tatárok hadüzenete.
IY" }3élának í237 őszén adta át Julián barát ezi a hadiizenetet.

A kiráty mindjárt hazzá is kezdett a háború előkészüle*eihez, De
ae előké,születek ideje rövidnek bizonyult. Az akadékoskotló főurak
tllenóben a király nem tudott kellőképpen fe]készülni a tatárok
ellen. Pedig a döntő csatára csak 1241 április 11**12-én került a
sor. A badüzenettől a hálrorrl tényleges megkezcléséig kcrekcn négy
óv tollett ol.

Az id{i múlol,t. ;\z emberisúg alaposan beletantrlt a háborúba.
}linrlen nemzel nagy gyakorlatra tett szert vagy elprrsztult. A
tapasztalatok arra az ererlményre vezettek, hogy aháború előkészületeit
.már trékéberr megtegyék, amikor mé§ nem is trrdják, hogy rnikor és ki
r:llcn íognak háborrlt" viselni. A háborús előkészületeknek megszcrvezése
fl keresztülvitele teljesen lrikóletessé vált a világháború irlejérc. §
harlseregek már a háborírt megclőző cliplomáciai tárgya}ások ideje
alatl felvonrrlíak a határokra, §s a hadüeerrettel egyirlőlren dördiTltek
t,l ir l'r.gt,verck.

Mosl már nem lebctstd l.tlváb}l fokrrzni a gyorsaságol, I_ij rent1.-
szert kelle{l bevtzetni a háborír trregkezclésére"

l{inából akkora ttlrüetet, mint Enrópa. Néhány
nlinisztertanács foglalkozoLl ezzel a kérrlóssel: ne i
nak ? Yégúl is úgy döntöttek, hogy egyelőre rnég r
Á háborúskodás pedig zavartalanul folyik tovább.

Az abesszin és a kínai viszályokhól azt az en
nrrnk, h<lgy a mai háborír már nrás, mint az 7911
ország lakossága még élhetto a maga bótrés polgrir
* óriási fokú fejlőclése a lradszíllteret kiterjesztett-
nem csupán a' hadseregek harca, hanem egész nel
an_vagi erejét lalba fogja vetni a győzelern kivívál

..]:]:|rr]:r3j]:.a.::l]aj. 1

élótt
valrtrák

ácyuk

{,í
a,.
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, ' :,:.11}li5 október 2-án
uL Olas?- csapatok át-
léy:l,ék ^z 

abes§z.ín
határt" :\{ásf éléves
kcnrónv lrarc u{-án az
ola§zoli elfoglalják
a l}a,ta]mas területű
t 1,12().000 krng; És

kereken 10 milliós
lakelsságú országol.
l{adiizenet nern yolt.

i }iz akkor ta]árr nem
is volt lráború ?

tlásfél ór, óla,

tari a kínai-japán
csatározás. "Iapán
atlatolt szcrint a japá-
nok keroken 50.000,
a kírraiak periig
8irü.000 embert veszí*

tettek eddig. A ia-
púnok clfrlglaltak oz

I eIlnrrtt mástél (,v alat L

lrítlappál *zclőtt a japán
penjiink-e }ráborút t{íná-
lrn fognak harlal üzenrri.

t*rényt, 1<c11 rnegállapíta-

Renülók tárnadása
menetelő Éyalo#ság ellen

!

1

s világlráború volt. A 25 év előtti világháborílban a hát-

életót, A mai harceszközök *- e]sősorban pedig a repülók

a hadviselő áIlarn.ok egé§z területére. A rnai lráború nrár

letek hare:l tesz. A }rarcban á|ló rTerrrzet t,eijes crkiilcsi és

hoz,

Hogl,an i<ezdiiriik telrát a nr<rrlern háború ? .,\z előbbi pélrtákbó}

teljes biztonsággal rrregáll,apít}raljrrk, hogy a morlertr hábrrrir nenr hatt_

,iizenettei kezrlődik, A lraclseregel, ptrlgári lakosságot (légolL*irni szol_

gálat), ipart mozgósit.ia az órrlekelt rtrszág, lehetőleg úgy, hogy cz
nagyobb íeltűnés rrtilkiil rutlrrjen véghe és értc a felelőssilgct az eJlerrfólre

tuclja hárítani, Az eredrní:nyes mozgó§ítá§nak. a rnclderrr ler:hnika fqj*

lettségének megfelelően" a lelrető l*griivirlcbb irtríj alat,l kcll rnegtiirlí:n*

nie. Ig1. pl. az olirsz<rk az abesszín hálrordr alkalrxtival a barlsereg és

milícia Inozgó§ítását csirpán nélrá.n3, tira 'leforgílsa ala.tt, hnjtrltt,ák vógre,

tas talárr ez is hozzájáruli, a}rhoz, ltogll az qrlasz*alrcs*zín viszálybót

ncm lett, európai lrállorú.
A moderrr háború valószírtiilcg llem á ha<ltizerrcl,t*t kezrtödik meg.

A 
,:renrzetkiizi 

tllclberi ri,incs lavagiasság : f§ak e,rő ós gy*rrgeség

, ,\ nro<lern }ráborlibarr rlriási ért.ókek forrrgnak kocl<irrr : cg}

neí$zet élete Yagy halála. ,Ilzért" a lrátrorirl<i:zrlés lrllelössógéi egyik

ttemzet scrn akarja rnagára válla]ni, }{inclcir valószinííség szerint e},

fog tehát tnararlni a hacliizenet.' t{clyetle a neg]€pelésszerűo r,árai-

larr lrell,en keresztiilvitt gyor§ tá,n}a.clás .lesz a 'lrállorirs borryorlalortl

nrr,gindít i'lja.

A rnor}er.n lrábor,ír| a lógieriik és a gyor_ran ]nozgó a]akulattrk (pánc:él_

.iárórrriívek) egyidőben vógrelrajtott nreglepetésszi:rű támadásrr intlít_ja

lncg, i\z eiső rneglepí.tó§szer(i t,árnariás nresszi ki}rat,írssal lehe I a.

háború kimerretelére , lla tresz a jiir,ő háborújírbarr hadiizcnct, az lrizriny-,

nxlal csak gz első rncgleJreii:sszerfi tánratlás lozajlása rttátr fog :rreg_

tiirt tittni.

A lrrodern háborirra minde.rr ncutzel igyekszik a ,legtiik(llclcstlbben

ós a legkrlrszelrűbben íelkósziilrri. ljnntlk rrgyik_ lópóse az, hogy a ltiiz-
[.trdatba belcviszili, liogy rnrr a rtenrzet, nrindetr t,agja horrvrltl, Áz trrrólrai

,r*rrr24ttrk cbbcn a szellembcn ttevc[ik if.iúságlr.l<at ós 'képczill 1*st}:ert

és lólckllcn itilrl<ls katorrává, \ekitrrk, }nnía,vrr t:scrkószeknck rrz a fcl_

arlaLttnk, lrrrgy hirtlrl,ői (ls riregvalrisít-rli ltlg5;iirtk a !ialrlná,s szei,lr-,rrrtrclr

rrt 1,1iiszkén r,:*ll,iuk, ltO{i_v a lnag.i,ar cscr"kósz : }rrrrrvórl.
13clla I)r,rs&

1T
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N§M lÁrrur UGvAN, or mÉcts eqörr

a Ma8yar UserKe§z toDDloroulo§, czerpent

Metsző, hideg szél iramlott végig a budapesti Nagy-
:§ándor utca házsorai között, s kísértetiesen kopogtak a

havas ólmos esö kövér cseppjei az ablaktáblákon.. .

Koromsötét némaságban húzódott össze a Cserkész-
ház, yak fekete ablakok ásítottak bele a cudar téli
.éjbe. . .

A merev dermedtség mögött Lázas izga|om lükte-,
tett, kattogva ketyegtek az őrák s ütemesen morzsoliák a

puerceket. Mély zengéssel kongatott tizenegyet a nagy
falióra.

l2-kor jön a Vörös Kör. . .

12-kor jön a Vörös Kör.. .

ezt ketyegték, ezt csacsogták az időmérő gépecskék.
A szerkesztóség ajtaja előtt s benn a szerkesztó-

,,ségben Browninggal felszerelt mesterlöv6k. A Főszer-
kesztő telefónon tattja az összeköttetést a Fókapitány-
sággal s 5 percenként ad helyzetjelentést. A szoba négy

, sarkában hatalmas reflektor szemek bújnak. A Fószer-' 
kesztö |ába alatt szirénát megindító gomb . . .

A szerkesztőség mindenre felkészült . . ,

Idególő percek, idegölő másodpercek.

l2-kor jón a Vörös Kör. . .

l2-kor jön a Vörös Kör. . .

Nemcsak az &ák ketyegnek igy, 1gy lüktet a vér
is az erekben.. .

Dallamos mély kongás hullámzott végig a sötétben.
Bim-bam. Bim-bam. ..

Tizenkétóra!!!
Most ütötte az utolsót! Megszakadt az összekötte-

tés a Fökapitánysággal ! ! ! Riadó szakadt fel a
hörgó kiáltás a Főszerkesztö.torkából, s teljes erejével
ráhágott a szirénát megindító gombra.

Ebben a pillanatban hatalmas robajjal zuhant le
la sziréna mennyezetre felszerelt köpenye s utána tompa,
dörgó zuhanással huppantak le a mennyezet kózepének
malter- és tégladarabjai.

Egyszerre kattanfak fel a reflektorok s emelkedtek
lövésre a revolverék. A sötéten tátongó nyíláson keresz-
'tül, a malter felverte porban szórös kéz villant elö. Ha-
.talmas üveg ereszkedett az asztalra.

.*
Megérkeztek a riadóautilk. Szfuar köhögéssel puk-

kantak a revolverek. Az elszunyókált padlásór felriadva

a padlásablakon kihúzódó árnyék után vetette magát.
Hatalmas testgomoly kúszott végig a háztetókön s el-

, tűnt az üldózők szeme elól.

A Főszerkesztő és u r"LUrOu, tag;jaiizgatottan vizs-
gálták az üveget. Telveo szinültig telve golyókkal. Az
üveg nyakára üzenet kötve:

Magyar Cserkész többfordulós, ezerpengős rejtvényver§enyének 6. (utolsó) fordulója

18

A fényképen ütható üveg alapjának átméróje 156 milüméter, teljes
magassága 309 milliméter. A játékgolyók átméróje kb. 15,3 miü-
méter. Az üveg alja 6 homoru, középpontja az alapsíktól 13 mll-

§méterre emelkedik íel.
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Nyomoroncok!!!

Aláahnózzuh a cserkészhúzat és

,kaegőbe röPí.tünk bennetehet; csak

úgy rnenth,etitek ?neg nyomorult éle-
tetehet, ha annyi Pengőt adtoh ne-

künk, ahány golyó aan az üaegben.

Azt gondoljátoh, hagy hönnyű ezt
megoldani??? Ki'kell csak nyitni az

üaeget s megszómolni a golyókat???

Téaedtek, nyomorult kukacoh!!!
Az üaeg tetejére PoholgéPet rejtet-
,tűnh! F elnyitásnál robban!

Kázmér nilPjóra vi,rradó éjfélkor
ott legyeneh Pontosan a Pengőh a
salymári, ördöglyulh barlang hoPor-
sótermében.

Ha a Pengők szómában téaed.tek.

befellegzett életetehnek! ! !

a. K.

Ezer pengő,
azaz tiz ropogós szőzas aiu-
talma annak, aki segít rajtunk

Pajtás, ez az rttolsó feladat! Meg
kell írni, hogy hány golyó van ai
üvegben, hogy tudjuk a pengók szá-
mát; mennyit kell elvinnünk a
Koporsó-terembe.

A megfejtés módja: megírod, mit
gondolsz, hány golyó van az üveg-
ben. Tehát csak egy számot írsz le
(minden egyes pályázó csak egy szá-
mot küldhet be megfejtésül! Szel-
vény melléklendő!)

PajJls, azt mondod, ez a legnehe-
zebb feladat| lgazad van!!!

Arra azonban, hogy elkeseredj, s
meghátrálj az utolsó forduló elótt, $Tíí.;Y

Kapható a magyarors,zági
összes szaküzletekben!

nincs okod! Gondoli arra. hoEv
mindenki esvenlő eiéllvel inrlüí.mindenki egyenlő eséllyel indúi.

ér!
dől el!!!

fillí'Hn"§,,;"&.j::"#r'ilÍl} h o l. l) l,yfi-"§e6lS'rli*h-{, 
fehruár 2B. r§ 'L ll ll ll al dr

A pály ázat ezzel a feladattal véget
! Légy pontos! Ezer pengő sorsa

Jielatdéld'i c§ert(é§gelí rés;aére frreg,o,ranloíí .Dí. Cs. e1őtiaeíéselc
Megajánló neve, cííte: I{ovávalóíelvldékicserkészkapta: 13. $. 9p._ ajándékozó jeligéje RozsnyóJ_ánosdeák Jenó, Bp., X, Duda u. 8, Rimaszombat, p. i. §liglertlr lmie,- li,iááii"si-" MunkácsBerzí Lászlő, Misköló nimfi^;;rb;ü fli -' vi"aii-iiaiiiiiii, bi]I'liÉnrv ". ro Munkács
{9l§ Pr9l B*.,_V, ,Nádor u. 31 i;;;*""'"-" '"' dís. 

".. csapat, IJudapest Munkács§zaöo János. Naevcsákány Léva Fábry György,']VliskoÍc KaisaDr Zala Sándor.Örvos. ii"ytingyös _!"g"a", g!mn. g_l§ rlrÍrmfri;'B;ft;"- , Kassa
9Y_ü]:_|1!1]ó, látoraljárijlielr'" 

-- 
Ü;§rái; §iffi: P"rri"r' jOiiói''XTJunma;sa KassaAglar\ry rmTe. t,sztergom Érscttújvá gimn. B_öszórményi Nagy Gézai Sopron KassaBoda Ferenc. Kunheó,es Éi;iiúj"á" '',;"' §ei,teióriá'lánaefó"i'"'-' 

'-' 
Kassa

E::|.id"j,§lyan2 Paj.á" É;;;[új;il ]] !q-s cs. csapat, I3udapest (2 péId. csap5enK€ Józsel. usursó Érsekrljvár :: 421. cs. c_saiat. Budaiest (z pta.; siiöeszasz
§}H $*1"*,§.=:ls_ EilóiiÜj,;i :: 3_ ismeret]eri u;anaat"?o"ti-péro.í úiü"ii,DO<la Danoor, ltunnefies Érsekrljvár ,, ?upc.ek Károly, (?) Muiikács}Iolmarrn Mátyás. 855.- cs,, Kecskemól íaü;-áiün. " \"cy xo.,l"r,.íót.'t'etkérz, Óc.a ffiö;Kruchió Laios-, (?) sjrű"íiáii', Iar%r-iieii,-'óil; 

"'-"*' 
NagymegyeroKiss László, Sarkad oi,i,iifá--'-- E§. vörös kai ihvazt Perbete

T.1'-í_. 9l^9.tqv, jr,, Honvéd u. 38 ioJÖnc, arr, _eimu. PE!,^i.-"r.trÖir 1"jáaáctoro Párkáiyfö'/. cs. csaDat. l]áiá ílO,péld.) Komárbm, ijerlc. g. DiBalassa Lajos, Ócsa 1tet avi; NÖ*Jito.ut,§zarvas Gábor,' Peslszöntldrinc' iilüác ' 402. cs. cs, Budapest (rO peÜ.j' iiimiJzomlatSzombath,József. Ráhakovácsi !fiiffiE iql.*.Toldi M.'cs. c)i vinaégei, Bp. (7 p.) Losonc, gimn.
TT9'*:j_".1,9Y9*3_, róÖiÍ,iáE iÓ6. sz._Szt. László falka, Budapcst Kassa
'ULII DlcKr ^ls*Unnalas lpolvság 18. sz, L. L. cs. cs. Bp., i\tester u.60 (2 p.) Léva,'Rr§L9Y*llí^,|éx___ lfii'yii§ 19ó. ,z. 

"L "...nóuói].lji'bp. §iit- r,ás"i; ü "'' "riiát,r;"a,
Uf §omlo Kalmall. Ocsa Komárom, íp. ísk, 303. sz. Erkel cs. cs. Iiáthbry-raj, Bp_-, Cs. u. Vagieit"ye 

-
:Sz3la_y István, Deúrecen K;ilái,;iii: i'p. fii;: íöá. .". Ganz cs. cs, eúdaóe.t (2 péld.) Kassa
§:lj|j':er ,Yyá* Csongrád K-;;ffi;; iil'iJÉl' 5ó6. ;: s-"t_ r"".óö'".];: Ép:, s)T. iáüío te" 's)i,iörÍunmann JenÓ, Sopron Komárom', ip. isk. Szekeres .|$nos., 3§ cs, cs. t'a{;a. eudápéi-- v?áiirrv"Reviczkv Elemér. Észtergom. ._ s"mö;j;"' *riÉoltcs }róriő, sti, .i, 

"-i. 
i&iá, -B"iiip.r-ri ú;E;;i}y"

lil:t_ €l*lPp*,.|'rzsébdt királynd rlt 88 §Ör"o"i.
-Nvárv JÓzset' Ijattonva Somorja Szeretnénk_.kiíejezést_ adni a nagy, boldog örömnek, ami aMegYerv László, VásáiosnaménY- $fi;ii;. megaján4ékozottak szívét betötti, amikor kézbesíti számukraHorváth Kálmán, Szolnok. (2 P-éld,) §ienc, gim.r. a pójta,r<_qav_e9 i;pn"k;i,-; Magyar Cserkészt. Köszönet, forró cser_Horváth János, kecskemét' §;;;ó: frffi: üe§zszivből tátáa'o--iiái7ooui ,isy a cserkészet barátainak, mintIvánYi Béla, Kecskemét-_ _ §zó'.;; §iinn: a;fréüa"rt"di"k"ö;-ü;;*"áondott kCrólió móghallgatásáért.Kántor Károlv, SzomhathelY §i"rr", Et*rr. ü- áldozatos' Jööi;t gvöniii"n sztmbóluma ez. Firti< t Akik csat-Dr Kontra László, ZalaegeÁzeg §;ónó; gimn. . i&o.zni akarto! a jó rfiúnkát végzők sorába, elóre hát l ÁlitsatokElarla í ai^. DÁr,r^

fi;;. ilí.i.;, tiT§i" frsnáisfi3;:iltiÉffi áH,,t""?*§fri$?íx%,ltr;T,":ity#:t"ilrh"ts.-"ttll3Á.§xT,TBodó Ferenc, KÓszeo Galánta -"ir"" ifjúsági_lapot, a Magyar Cserkészt. Amikor a Magyar Cser_Bikali LászlÓ. Csurs6 c"jái,lii t§'á"r. üaraüokat'ii"".itö, magatokat ts gazdagítjátok egy-egyDarilek Ottó, Ujpe§t Galánia ió;;g"d;v'c"gaö pYál,iiü Göa;ü ,;Ií#áb*:|#"rTll1ö,ültr,,ffiÍi,l'J,itJt3fr?*1,1'ö",.,JTl
CYenese József, Körmend öala.,t" eserei.áborozasr",-t"it§efi-'Tézszotltás a jövő évi nemzeti nagyVidor LászlÓ, Szécsénv Gaúiia ÖÖrrcszt*attozón, Krasznahorkáu. A hrlsz éve meqszakadt szeretct-Wieland Gvula, Sarkad Caráirlá i"ii"r.rt _:rO;iit most erósebbre,7LL az alkalom l Figyetj a szlvedben

ffiffi#ffiffie** ffi§n§li§
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A ,,Táltos'' startia
a Hármashatárheg]ven

§{§ kilo,métetes távrepüés
§,;lTáltó§ " rl:r§rgében

§teJ Tibor

l)óter íls l,}ál na.p.iárr cltili fóltizenkrritőig t:sentltls volt
a Hármaslratárhegy. 'lil<kasztó melcg pírrában. ítszotl az
egész viclék. A gyenge dóli szeltő itt-tltt lapos gtinrolyíelhő-
ket hajtotl az égen, jelezven hog1, a ftiggőleges légmoz-
gások már kialakulrjbalr vannak. Arnint a szél 5 rrréter
másodpercerrkénti sebességet. elért, Tai,arek fJéla a,,Czuwaj"*
jal termik-ugrásra inr]ul|. A Csírcslreg1, cliítt ci, is {rrgja az
.emelőszelet. Alig 10 perc multán a ,,Czuwaj" már ezor*
métercs magasságban tiinili e] szemünk clől.

'fatarek után l)olevicény inclul a ,,1&'olf"-fa1, majd
néhány perc mulva, porrt 12 órakor a,o'l'állos"-sal próbálok
,szerencsét. A lejtőszél semmit sem tartotl,o a Wolf és a
Táltos mind lejjebb kerülnek. Negycd órár,al a start után
rnár: fele|tern lát.tim a startlrelyet. §lszomorodva veszenr
ószre, lrogy a Wcilf nrár egy ztildelő lucernatáblán tért
pihenőre. íllrepülök a l(irlvária hegyhez. Régi lapasztala-
tainr szerint jó tcrmik-Telszállóhclyneli turltuk ezt. Níost
sem lragyott cserben. Alig 50 nréterrel a talaj fetctt elf<r-
gom egy éppen elszabaduló termik |ctejét. Néhány kört
repülök belnne, majd amikor úrjra a, starthely rnagassá-
gában, vagyok, visszarepi,ilő]< a Csúcslregy elé. Ott írjabb
,emclőszólben kiirrizve, 650 méteren ellragvonr a Cserkész-
repülőlr telepét.

Az égen súrűsörlnek a felhők. Félegy van. A góppel
már ezren járol<. Nem kétséges a }reiyzet. Távreptilósre
indulok. Csakhamar a. Nagykevé11," felett forgolódom"
A g3lenge déli szellő alig segít valamit a távrepülésben. Az
első óra után még csak TalriTótfalu íetett körözíik. Gyenge
a termik is. Iirldig rnóg csak egy méterrel ernelt másoillrer-
cenkónt a legerősebb. 1300 méteren érern el Vácot. A várost
elhagyva,, a Nagyszáll melletL észalrra tartok. §lőző repil-
léseimből már ismerős tere1l felett repülök. Romlrány,
Széchény maraclnak lassan a lrátam mögött, A 700
móteros Karancs felett 1500 méteren repültik el, arnikor
j9bbkézről a párás levegőben Sa.lgótarján bontakelzik ki.
Északra vasúlvonal fut-" Felismer"rn á határállomásl is,
SomoskőLrjfalut.

Határoznom kell. Hiőttem a lratár, l\Iagasság 1300
méter. Ugy gclndolom, hogy a }ratár mentén ttlválrbra is
ószak felé repülök. 10 km után azonban a Tarrra völgyében
nagyon leszlvóclok. A talaj felett alig 150 lnétererr járok,
amikor a völgy északi oldalán kisebb dombsorok rnellett
megrezdül a variométer rputatója. Nrrllban körözök, las-
san fólmóterig, majd egy méterig erősödik a rnásoclper,
cenkónti emelkedés. Igy iart ez. azutátt vagy félórán keresztül,

A körözés már íárasztóvá lesz, Az őtára pillantok.

l'élntig_r-r,att. A iórképcIr láLrltlr. hrlgv nrtig t:sak 8;l litu^t
tcttenl nreg. Nenr szabarl tchát már sokat kiirözrti. A távol-
ságtlrr van a hangsírly. A 100 km-en túl kell iutnom. 170{i
rnéteren észak felé ta.rl.ok. Szóp" lrúsos gtlmolyfel}rők alalt,
rcpüiők kétmétercs emelősztllbcn. Nern ktir:ózök bele.
Inkább sebességgel repiilöl<. Mtist rrrár ismcrc{.lcn lertilet
fclett járok. Térk(lpem csak a határig volt.

A talaj hazzám ernclliedik. Az 1{t00 rnótererr valósirg-
ban csak 800-at ó.r az ezerrnéteres lregyviciék íelett. T]alró{
rnár látszik az alac:sr:nv Tátra. Csak egy kb, 1000 mót€le§
erdővel borított, 15 }<rn széles hegyvitttik váIaszt el tijle.
Közben újra merii]őszelet liailok, Nt:m ttlclok már átjtrtni
az akadál.v--on. Ig_y le lrell tnorrclanom a ró5li tcrverll n}Og-
valósításáról, a 1átla feltltti vitor]ázásról.

Keletre forrlulok. Szá rnításorrr sze rint rnég 20 --lJt)
knr választ el Aggtelek íelé a mag_var határtól. íiisebb
clé]nek futó foly<ivölgyeket keresztezek, Atrlró tcrrrrikekre
vadászom. Ez._ seln segít már. A lehíílő dóirrtáni levegii rnár
alig mozog. F]szakltelet lelé a nagy hegyek irányábarr, rnóg
óriási felhőtornlrok toboroztrak a kók égerr. 'l'ávoli áltnok,
már nenr lehet elórni őket. Nlind lcijebb kerüliik. Dólre
íordulok a Túróc patak viilgye metrtón. Szóp kis falu csriszili
alám. Á talaj felett rnár csak 300-on .iárok ós sehrll selnlni
l,égmozgás. IJgyenletescn siklózc;rrr tefelé. A falrrktól keletre
szép rétet látok. tigy-kót pcrc ós a ,,l'áltos'o mát a reptilő-
térnek is beillő kitűnő kaszáltin pilrerr.

Rögtönzii,lt mezei frrtóverscnyben órkezik a falrr népc.
Mag_varu} szólnak, kórdezrrek, szívesen fogadnak. Csali-
hamar kerékpár,<rs, egyenrtlhás ember érkezik. A csenclőr-
őrs parancsnoka, mondják. Kalapja rnellctt nincs kakas-
toll. Csak ebből tritlom, lrogv egy me§tersóges határon
túl vag1,ok,

A hivatalos elj*irás gyor§an megy. Négy órával a le-
szállás után rnílr vihetnórn is vissza a gópet, A szállítóaulri
azonban csak lrót naJr mulva érkezik, Yezetőjétől boldogan
lrallom, hogy e$l napon az én t40 km-em rnellett Rotter a
,,Nemerével" és Sztrkola_1, az ,,M. 22"-vel }rasonló tdjesít-
ményeliet értek el"

Felpakkoljuk a gépet. Yárniir ]rísérettel rnegytink a
határig, A kiadással nincs is baj. Csak egy a nelréz. Haz.a-
hozni ol<mán_vok nétkiil a Inagyár g(lpet. }3izony sok beszódbe
kerü1, míg rneggyőzzük ilz érdernes r,ánrtiszt,et, lrogv magvar
gépet, lnagyar fiildrtl hozunk visszrr.

Nélrány <irai autózás ut,/rn a ,.T'ált.tlsunk" ismét a hár-
mashatárhegyi istállóbart várja a jó irlőt, hogy ismét a
ma§asba ragatlja lovagjait,

20
i:

,á

í



Vályi professzor éppen a másnapi leckét adt* íel.
*" A versből két sza}iasszal tovább lesz. Demeter, ne

mozgolórlj, még nincs vége az órának. Holnap magyarlról
<lolgozatot írunk. A címét már mo§t megmondorn : ,,[:Ia
{n király lennék". Tessék addig is gondolkozni rajta. fisen-
§eté§ig pedig még felelni fogunk.

Lapozni kezdett a noteszében. A fiúk meglapultak a
lrolyükön. Még a lég1, zümmógését, is meg lehetetl hallani.

Ilgyszerre \,'ályi professzor felnézett"
*- i.iao Demeter, halljuk. ha olyan nagy legd.ny vagv,
I)emeter, vékon_v, sáparlt liú, még jobban e.lfehéredett,

aztán lassart felállott a hetyén.
Mintha madár csipogott volna.

-* F'öl<tiekkcl játszó égi tünemén;l, istenségnek látszó
csalía vak renrény. §íma szádda] mit . . . Sima száddal . . ,

Elakadt. A kabátja szélét gyűrte. csavarta remegö
rrjjakkal.

- Ugye, le cickány. T.zegsz-rwozogsz, de a leckét nem
tudod, Folytasd csak.

A fiúnak 1cgairbiill a szája széle.
-*, Síma szádtlal . . .

Ilbben a pillanatban a c§engő hangos berregéssel meg-
,szólalt.

Mintha elvágták volna az osztályban az előbbi rémtilt
{se§det. Ujjongva, visongva, kiabálva ugráltak fel helyükrííl
az apró fitlk és kifelé rohantak.

Az öreg megcsól,álta a fejét, aztán íelállott ós intett.

- Kimehettek.
De már akkor egy lélek sem volt az osztályban.
Lassan kibicegett Ő is az rrdvarra, A kapunát ismeret-

len, szürke cilinderes, cvikkeres fórfi állott, Odasietett
}l.ozzá.

** Miesoda meglepetés, Isten hozta, tanfelügyelö rlr.
Az igazat megvallva, csak a jövő hótre vártuk,

A szürke cilinderes a kezét nyujtotta.
*_ Egy-két nappal előbb elintéztem a dolgairnat, mint

terteztem. Gondoltam, miért ne jöjjek hamarabb.

- Ugy van, f)e menjünk talán beljebb.
** Nem, nem. Szeretem nézni ezeket az apró kis firi-

kat. Míg professzor uram ki nem jött, úgy viháncoltak,
ugrándoz|ak, mint valami kis csikók. De most nézze,
milyen félve pislognak irle. Félhetnek öntől.

Vályi professzor elmosolyodott.

- Perlig igazán nem vagyok };rozzájak szigorLr, De ha
megmeltóztatik engedni. . . Két vidéki szülő vár odabent.
Csak egy pil|anal . . .

-- Menjen, menjen. A{ajd idekint rtregvárom.
Az öreg besántikált. A szürke cilinderes tovább néze-

@:
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getett a hirtelen megvidámodott udvarorr" Feltíín1 neki egy
csendes, feketeszemű fiúcska, aki hallgatagon nekidiilt
az eg1,,ik fának ós rrem vett r,észt a többiek játékábarr. tlg_v
látszott, mintha mélyen elgorrdrrlkoztltt volna,

Hirte]en egy szep'liísarcú, r,iiriisha,iú fitl ugr<rlt elébtl
és megrántotta a kalrátja szélót.

- }lóric l Móric ! Móri*ririric l

A ragyogó fekcteszemű fiúcska vógigmérte a pulyka-
tojás-arcút. Nem szó]t egy szót sem. Elforclította a fejét.

A sziirk.e cilirrderes már éppen szigorúa,n rendre akarta
utasítani a k,is okvetetlenketlőket, mikor a leketcszemű
fiúcska megrlnta p clolgrrt és anélkül, htlgy eg}. szót is szólt
volna, megintlult befeló, az r:sztályba.

Éppen ott fordult be a kaptrnál és a sziirke cilincleres
látta, hogy két crkos szcme könnylren riszik.

Két nap rnulva i.*et rrrlsvar óra volt és a cvikkeres
a katedrán ült. Szürke cilinde$ét most a fogasra akasztotta.

\:ályi profcsszor beszélt.

- Kijavíttrttam a dr,ilgozatolrat. Sok j<i volt köztá,
de még több volt a rc!§§z. Néhányan megpróbáltak idcgen
tollakkal is ólreskedni, de persze, azt azonnfl észrev*ttem.
Itt van példáttl Sárosi. Mondd, r:sal<, fianr, lronnan szetlter]
te a dolgozatodat ?

A pulykato jás*arcir, vöröslrajú liú felállott. Aprti
szeplői mintha kigyítltak volna az arcán.* Azl . . , én írtam. , .

Ne hazudi. Felelj, ki csináll.a ezt a dolgozatot ? *-
Es fe]enrelt az aszLaltól. egy füzetet.

A liít rnég jobban elpirult, egyik lábáról a másikra
Nem mert a 1rrofesszor szemébc nózni,

- En írtarn - . . Igazán ruorrdorn, hogy én írtam, , ,

Az őreg bosszírsan megcsóválta a fcjét. Nagyon hara-
gudott arért, lta tanítvárryai hazudt,ak ntki.

t--



* Fiam, t€ n€m tudsz ilyet csinálni. A dolgozat olyarr
jó, hogy móg egy egyetemistának is becsületére válnók.
Édesapád segített ?

A vöröshajrl megrázta a fejét.
-* Hát ? Fiam, felelj, nem érünk rá. Ki csinálta ?
A fiú fettekintett. Látszott az atcán, hogy majdnem

slr. VégignézeXí az osztályon, aztán fejóvel átbökött a, másik
oldalra.

-ó.A feketeszemű firlgska arca lángragyúlt. A pulyka-
tojásarcú őreá mutatott,

Vályi professzor hangja §zigorúan c§attant.

-- Átt; tet t

Ebben a pillanatban a cvikkeres lelépett a katedráról.

-- 
,Ne bántsa őt, tanító úr.

Odament hozzá. Megsimogatta a fejét és a szemébe
nézett.

__ Brávó, kisfiam. Derék legény vagy. Nem bünte-
tést érdemelszn hanem dícséretet. Sok ilyen fiúra lenne
szüksége ennek a hazának, Olyanokra, akik nem ismerik
a bosszrlt. Mi a neved, lelkem ?- A fiúnak felcsillant a §zeme, aztán tekintete melegen
simogatta végig a cvikkeres tanfelügyelő jóságos arcát.
Halkan mondta.

- Jókai Mór.

A nagy magyar mesemondó valóban híres volt ió§áv6-
ről. Mikor Komáromban tanult, a íeladatok elvégzéséberu
sokat seg{tett kisebb tehetséggel megáldott iskolatársai-
nak. Mindenki szerette, mert csendes, jól nevelt kisíiú
volt, de zátkózott, goudolkozó természetóért társai sokat
csufolták.

Yályi professzor is valódi, élő alak. Ő tanította a tudo-
mányra vágyó fiúcskát éveken keresztül az iskolai tár-
gyakra. Már korán reggel eg;yütt ültek és írtak, olvastak,
számoltak. Akkor szokta me§ Jókai a korai felkelést. ,,Aki
sokat akar dolgozni, az keljen fel már hajnalban", tartotta.
És valóban, ő volt a ülág egyik legterrrrékenyebb írója.

Az is igaz, hogy nevéért sok gúnyolódást kellett el-
tűrniti. Kis korában mindig Mórnak mondta rnagát, nom
szerette a Móric elnevezést. Mire íelnött, megváltozott a
dolog. Arra haragudott, aki nem teljes nevén szólította.

Nóvtelen feljegyzés tanuskodik arról, hogy egy§zQr
Tóth Lőrinc nevű barátjától levelet kapott, a következ6
megszólítással:

,,I{edves barátom, Mór t"
Mire ö másnap így válaszolt neki:
,,Kedves barátom, Lőr l"
Hogy ez valóban megtörtént-e, arról mfu nem szól

a krónika' yitéz Szegedi László

nó§mn Jónsm§,
(1BBB-I939)

Január l8-án a budapesti cserké,szek mély ,fájdalo,mtó.l ]e-
sújto-ttan állották köril H6ser József ker._ társelnök sirját- A fa-
svös röEökre forró könnycseppék hullottak sokszáz cserkész sze-
iierat, át it a Szövetség,'az I] kerület, a III. körzet és csapata,
a 102. sz. ,,Ganz"-csapát képviseletében megjelentek temetésén,
Koporsóját elborítottáli a hatilmas kosrorúk , . . Vámossy Károly
-. iir. k"orrrrányfótanácsos, a Ganz-gyát igazgatója, a csapat §zer-
vező, Testületéirek h. elnöke búcsúztatta a gyár és a cserkészek
nevében, Né}rjány mondata a búcsrlztatónak még ma is fülünkben
cseng... Hóser'Tózsef főfelüsyeló kitúnő tisztviseló volt, jó alá-
rerrdilt, kitűnö iel,iebbvaló. E"áyformán tudott parancsolni és en-
gedelmeskedni. Tridása, s"orgái-a, lelkessége a becsületességról
iallott egészen puritán'felfogása őt az eliók, a vezetók közé
.emelte. ETmelte ázonban úgy, 

*hogy 
ugyanakkor a hozzá béosztot-

taknak jóságos apja is tuábtt rriáradni, aki meglátta a vele dol-
gozók áyom-orúságáit, bajaii s akinek meg volt-a bátorsága, a
Éedve, á türelme-és a szive, hogy a bajoknak az orvosságát .is
megkéresse .. . Hóser József, bévonultál abba, a Ganz,gyári
paritheonba, ahol azok pihennek, akiknek a gyár 95 éves fenn-
ittasat köszöni. Hóser józsef hivatalos gyári elfoglaltságát nem
érezte elegendónek. Erői magyar éruése,-a magyar jövőért aggó-
dása munfakészségét a fiataliág nevelésügyének szolgálatába állí-
totta, Tizenöt éviel ezelótt migalapítottá a Ganz-villamosgyári
.csapatot. §z idő óta fanatikusa, 

-szerelmese lett a cserkészéletnek.
A iegkülönbözóbb cserkészközintézmények alapításában, úgy er-
kölcsileg, mint anyagilag résztvett. Az OIB-nek egy évtizede
tagja, az I. budapesti kerületnek lrat esztendőn át társelnöke, a
tűaí ttt, körzetnlk vezetője volt."

A cserkészéletben mindenki ismerte, mindenki szerette, min-
,denki szívesen kérte és fogadta el tanácsait. véleményét, mert
mindenki tudta, hogy igaz hite, mély vallásossága, rendíthetet-
len magyarsága, embersleretete, higgadt józansága, emberisme-
rete, dJiegfó[,éppen a fiúk iránt táplált kimondhatatlan szeretete
irányította ót minden állásfoglalásában.

Ezért állnak itt a sír körül a cserkészvilág elókelőségei, a
Magyar Cserkészszövetség, a budapesti kerület, a III. k<irzet ki-
ktiláiittei és a sok-sok cseikészbará[ sajgó szívvel, könnybeboruJi
szemmel és ezt üzenik Neked: köszönik a jó munkát, mindig há-
lával gondolnak Rád, Ez a munka állít Néked soha el nem múló
emléket.

Bírcsrlzik a Parancsnok Urtól a csapat, attól a parancsnok-
tól, akinek semmi sem kerülte el a figyelmét, aki mindenre és

-Úa."ti." sondolt, akihez úsy lehetetÍ-mcnni, mint édesapánk-
hoz. aki véitelen Íósáesal iniézte el bajainkat, aki olyan egy-
szerüvé. világossá iudtá-tenni a súlyos gondokat, bajokat, ame-
lyekből már-inár úgy éreztük, bogy nincsen kirlt. Búcsúzik a csa-

pat attól a Parancsnok rlrtól, aki 15 éven át szőtta_ közénk ga1-
áas lelkének kiapadhatatlan kincseit, szeretó szívének minden jó-
sááát, derűs lényének jókedvü tisztasá5át. Aki kivitte a csapatot
a iermészetbe és megmutatta a íűszálon ringó harmatcseppet, a
zuzmarát, a szellőt, a mennydörgést, a villámlást, a fejét bána-
tosan lehajtó kis hóvirágot, a madarak fészkét, a kicsinyeit féltó
madár ijedt repkedését, a természet ezer búbájos csodáját, titkát.
A Parancsnok rlr elment, engedelmeskedett a minden cserkészek
legf6bb Parancsnokának, a Mindenható Istennek. Szeretetért szere-
tetet kap. Képe, mosolya a szívünkbe van berajzolva § ezt oítnan
soha semmi sem fogja tudni eltávolítani.
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máeü Bála (c^de §W
Kedr:es filitestlléreim. ntil;ént a qö-

rög közmondds teszi közszdjra: Nnűe-
rnam rubóne csinóló emberini!'', at:agy-Iau maggarul mondaa: nem'a rűtía
tes.zi az embert. Leoalabb is engem)
még neTn tett sehoaa seTíL az inqem,
senl a nctdrdgom,

Ez a filles zsófia azért j.tltott az.
eszembe, mert a csőraezetőnk a mult-
kotí, őrsi audllo"§on a ruhdról beszéIt.
.Nern, ah,, nern saitosli,ba, akatom m,on-
,dani. §aitóhiba aolt az az őrsi glJdLMs,
melyet tollaln heguéuet ,szemelék eté
sercentettem, hanem lazadas a nyehs
.egg.old,alusaga ellen. Ha aan guüés,
miért nem lehet őrsi gaólld§,- neá
i.gaz? Legközelebb pedig 'őrsi gy|ekxést
logok emleqetni,

, Szóual a ruhdról beszéltünle, neaeze-
úesen a cserkészruhórót. De mietőtt
erre rdutcúlndnk, akarom mondani" rd.-
térnénk, kénytelen o^agyok, kezetnbe
téa,e a.gllqnx kalapdcsü és- tudundnEont
szö_g_eit, leszögezni., hooy a ru.ha árra,DaLo, hogu az emberek ne ktdiak mea-
dllapítani, hol1y a md§k embbr mikőr
mosd.ott utolidl.a. Mi jó is a felnöttembereltnek! Szeqén,a 

- kisfíúk' térd.e
s zabad, zac s kóm dny a, ak a r o m t non d ani.
zstilr.mlinlla a forrósató, akarom mon-
d.ani, kutató tekinteteknek S óA-, akiA
f el_nőttck, talan egész buludr l..eríés;e-
tet oiselnek a térdükön,'nliq s:egéng
kisfi,uknah a térd,ét r&góso,t|ák. Xb ab
nem baj, maid f etnöoöIt én is!
. Rtthdnak neuezik azt a nöuényi ere-

d,et!i, ltülönböző alakra szabott istikot,
melu. az emberi, felhdmtóL fél, uskl;e öi
centtméternyi.re lel,etlzik, hogy az em-
ber tes_talkatdnak anEagó.t mégaédle a
külső h_akisok ellen, UsÚ-e, milyen gyö-
nyöriieket t,udok én írni? Különösen-az
uskue tetszik na-gaon, bar. hogy mit je-
aent, csak a tud,omangos nikodémia
íudnd megmonilawi.

Van olyan ruha, amelyet a,z ennber
ma.ga ae§z.?nagúra, de uan olaan ruhais, amilyent az ernbe,rre kértlezés nél,-
kű,l adnah, llgen ruhat tld,hatna.h. az

e,m.berre nddpalcelual, pipaszdrral.,
uOersl)un{Jtlel, nDq'ga nadrdgszíiiat?§etleg |urkósbottal, söt náttotlaui
md,r olyan ruharól is, ameluet nu-putcsal udtak, Tekiniae. ho-ttu ' o,
utolsg felruhdztisi a.kció este iőrtént.a papuccsal adott ruhdt estélyi rul6-
nak _is__mondhatjuk, Legalabb'i§ ez Q.gondolltodtis szetintem pacíOi|ogdbe-
aszdd, auagg lóaikuss!

van téli ruha, nudri ruha. alsóruha,
f_elsőruha. középruha, ciuilruha, cser-
készruha, kongharuha és töríőruha.
Ez utóbbit senki sem leszí magara,
tehtít nem í,ng, mert a gőzmandd,'s azitartja, akínek nem ümágje, ne üegae
önre. Azért nptn mond.oÁ h.oou ín|u-
gdra, mert Cipöember bd' a Ínbttttor
azt mondta, hogg a ma7azds nem íl-
domos dolog,
__A nl.hlit, ha nerl úseljük, óuni, kell.
Ilgen óaóhely lehet a ruhaakasztó- a
szersdtor, a ruhaszeleréna és a zdl'og-
Itá.z. Hogy a ruhdt rnesó,Diuk a nortŐI
é_s piszoktü, nagaon has:ilos d.Őloq a
kefelés .és a poiolds. Utóbbi azonőan,
ha_a_tl.i_selő egyén nem tóuozott még áruhdból, eglészségtelennek mandhátó.A porolas arról isrnerhető nteg, hogyaz ember az itletőségó helyei XetíÍ-
rnetlen, lesujtó érzést tapaszial.
_Mgst pedi,g egly-két iólird,ngzottöltölcsapdssal térjünk dt -a 

cserftész-
ruha isme,retére. Igen megfontolandó
dolog az, hoga a ruha ismbitetését fc-
l.ülr!l, aagg alulrót. kezdjük. T]guahis
Ielülről kezdue, labtól kezdae egiárúnt
?raenae§ az ó-peTzsa idézet. hoau azl
tn.ondja: íejétől büzlik a cibő.
.!m.legy9n és kezd,jük inegis alut-

ról. A cse_rkész ltibdn rendszeíint cipöis oa.n. §jiet mínden rendns cserkési
mezi,tltib ,alszik és tekoe, kil:ételt hé-
7leznek az éjjelí örölt, akik cipőben al-
szanak allua. A cse'rl:észcip|nek aan
í_e!9 is. Ldba nincs. de aan ialpa. Ez a
különbs_ég a cipő és az embbr közt,
mert olgan cmbert .méq ndrl ldttam.
akin.eh talpu lenne. de idUa nem_ Ab-
ban aiszont_na7uon hasonlit a cipő az'
emberhcz, hogy a talpa pont szembenran a fejéoel. A csérkészcipönek fit.-zője is aan. Amennyiben niics tíjzíie.
madzagaal jdr, Azt a cipöíiizőt,' rneht-
nek nines cipöje, uih,aizsinórnak Ői-
selik és a kalapon aan. A cserkész-
cipö t_alpdn néhol. öt pengő nagustigú
lyukak uannalt. Az én cíp-őmt;n'iaoőtu
vlgp ne_!lu! és husz fíIlér nagl|sdgú
lguli talt. Ez a lyuk arra szotgtii." hobu
uz em-ber taborhttn kitapasztalja uelé.
hosu ég-e méq az eloltott ttibőrtüz. A
c s e_rkés.zcí.pő s zab adalm,d,zott lguk!ót apolgdri életben elaeszett raizsiaaek
me gkeresésére ha sznaljtilt. lgen U g;ues
0utam-ata: lent. bemegy o rajszög,-fént
kijön az orr],ítas,

A cserkészcipöben külanböző dot(tok
talalhatók. Szösek, biit|Jkök., taúttőze-
m.ek és harisnudk. Néha még ltibat is
takílhatunk benn,c, Yan aízhat, sőt.
xízhétlan _ ci:"slő is. A aízltatlan 'cipő.
iqen érdekes. Valami ötletes kutí,mdiz-szal uan bekenae, amitöl a oiz, ha.
belement a cipöbe. ném tud kijönni.
Különös stljdtsaga az emheti étetnek,
hogy míg a-kin nincs cipő, mezltld-
Qasryak hí.oitík, akin nincs kala1l, nem
h,í.xjdk _mezítf ejesnek. Igttz -ugaalL,

hrlgy a ka.l,aptalan eg11, sőt ltétént-ha-

ladoníőttneh.mo_nd!dk, de a cirlőttentnem rnondjdk hajadonldbottnah.
_ .A cipő |elett a harisnya emelkedikki a föld.böl. Különös aot"og,'di""'ŐÍ'á:.risnganak le|elé uav o íőie, *Űrőmsztill bele.a aér, a hariiiuan"Í{Ő"i
Ie]e, de nints ltíba, Ha oalaki több hé-tig uiseli a ltarisnuditit, azt ,noÁaíi.i,hoqu a, harisnya elaesztette a tiilt'
(Dbben hasonlit a Valószlnű mcíúői'.a|l.gQQio. tlkrdndozott, mig aéÓ"i'á
röaidebbet Huszta és rnost- csehűl all
g_ dolgq_ és _ ezért na7uon goTnorua.
Ugu kell neki. Amíg a masuá.r íi.úkaitanitotta Guszti bti uolt, most'nedío
öt_t!,nítjtik a pem.dk fiilcskdk éi teít
belöle Huszti bdb.)
. De nel^íl, forgatom toaabb szönueaen
a.Valószin_bdcsit, majd |orog előgőt asírjdban, Té.rjünk uira a hárísniara.

A hari,snya fent le aan tekerae, Átlt.
le.nt níncs ̂ feltekerae. A szabúly sze-rint a harisnya tekered.ésének Űazén-
európai idő szerint a térd, alatt hdroim
dekángi.ra hell lenni,. A tekeredésbei
harásnyakötő is elő szoltott fordutni"Ezt azfut nelsezík harisnyakötőnek,
mert nem kötik, ho.nern {lu.ittiból aan.
és nyúlik. A csuzli is gulniból uan és
ngúlik,,m é o s e m,neu ezil1 h arisngalt ötő-
nek, igaz tiszont, hott1l a haríínuaká-
töt sem neuezik csllzlinak.,

A h,arisnlla tölött & térd" szokott elő-
fordulní. A térden rúncs elöíró,sos
rub,ailarab. A térden kísfíúknól tete-
l:ény föld, n:an, rnelyben termények te-
remnek. Buddn aan ega utc&'.'Azon
szoktak a meztelentérdű cserhészeka hegyekbe menni, tehat az ö emlé-
kükre azt az utcdt Retelt-utcdnalt ne-
uezték, Azóta m.dr solt idő telt et és azt
az. utcd,t Olasrf asantak hí.l:iak. Én
még alya.n cserkészt nem Ldtiam, aki,-
nek u térdén olasz fók nőttek llolna.
Lehet, hagy nlúr oan. rnert a Dzsubi,
azt mond,ta, ,hogg a ,pestí cserkész-
parhban .sok furcsastiq z,an. Maid, ha
megnöuök, én is elmeggek és megné-
zem, hogy aan-e ott olasz fdlu eser-
kész,



A fuarisnaa és a tóril föIött uan a
nadráq. A nadrdltttnk llét szára uun,
inia ii fuszuiktinuk csttlt cllll, -É,s

ménts, a' nairtis nem twl [eVutni a
Idrá, mírl a régi aIodn dal uzt nondju,
itooit n Íusmi|ta szara |elíulolt n fd,ra,
tai'űtósii cicrlúsdeknele íélratlll _a
.srai,i. h ptpanali is uan szúrn, csak-
hoőu m,tg' á pipaszar benne aan a ió
-ni,iában,- adüg a ió pipu a nadrag-
|szZrban'pan. A bölcs |clrt.őttek olyan
,ltosszttszúru nadrdgot aiselnek, ha{l\)
a f ötilet óri. H.a a nipónak ran olllan
-ho'sszti szd,ra, akkor csíbuknak hiuidk.

A nadraaszárnak elöl élc is aan,
nrtuszer éi is ,m,eapt,óbdlta.m kiélesí,
íőil " nadragorm súira_t a Brinza bú-
.esi,ék líöszöiűkö,Dén. .Lh,,miluen a
sors. Jd atuám ahelyctt, ltogy a nadrú-
oom..Ta móndta aolna, hogg éles, az
ággomra mond,tu, hogy tompa.

A nadró,g szdra egues kutydknal a
d,nát nótolia. Inerl ,ntdl, az én nqara,
,1r-ÍŐ,- izárai i.'.s oette lrutyn a szdiába!
tjuuan az is lehet, hoqu a pipa sztirat
i,s""a szdjdba ue,nn(, ha, dtmószna a
.kerttés en' dinrulét, berlt,elni.

Leok-özetebbi alltalommal, kedues
füríeitaéreim toaú,bb fttly|atotn a cser-
'triszruha szfunbatsítelét. Addig ragód,
iát;ok tt cípőn, a. harintyún és a. nadrd-
'oon, Most mar héső Dan, pedlg, lnxnl
á nagu költö mondja:

A na,draűnak szdra ua,n,

A ,ci.pönek faje,
A cserkészneh este tízkor
Ágaban 1)an a hollr! _rroíko_

HIREK
,l tatal 146. §z. Révai cserkészc§aDat dec,

rS-,in- rirrgv iikcrrcl ,mutílttJ be f azckas Mi-
,t atu uerliir" készült ,,Ludas Matyi" szílr-
áriiuot. A fiúk prrmpásan mcgáilták a heiyü-
iel ÓÁ "ásv 

sikórt órt el az l, íelvorrás cle-
jón a szíiiiadra beeresztett liba is.'-"be;"m,6;; 1l'ón ,a csapat VIIl, örse, meiy
u, ioen alakul,t, órsi százlóavató ünnepséíret
tartott.'-Á"Őiapat 

decernber 18,án tartotta m9g ,F1:

,ú,. i' únnipélyét. tnctyen a felszabadult
Komárirm 1l3, sz. Jókai cserkészcsapatána,k
Ói"iúóirói is íésztvettek. A tatai íiírk rnee-

"iinuéttirztet< 
a kotnárotni cserkészckct, Az

üffipi'lri jóhang,ulatír teadélttán követtc.
ni"já-i'fet isuput f"lu,',ltua mutatta he é,nck-

i,iÍÁa]. 
'-Áz - -iilinepély igen szépen sike rü]t,

ltlodelléoítőverseny. Csak a kerület cset-
te"izei- veTieinek részt. Vcrsenyczn,i lehet. 

_a

vízicserkészctben ha^sználatos ös§zes. haJ(F
tírlusokkal (Iadik, örsi.,párcvezos, l(aJal{,,

Üiiiiioilia.,jtat'a kerület vizivezetótis.ztje
aa kedden és péntekem a hivatxlos (-)ra'k alalt,
A- j' üiá-bú- iródellt értékes díjakkal. juta1-

Áűrá-'i--yéiétatirrti'f,e§t,ület. Beküldési
fi;Tá;i&'; t9a9. április lió l. Cím: A brrda-
;;;ii'1' i.jike.j Kerület Vlzivczetöliszljé_
n"i Budupe.t. lX., Sóház-utca lt, sz,

A skóclat óresc§erké§ztáboí iránt_ érdekl,ö-
aarine-li 

- 
iiJrtéié i 

- 
ko rleve tet küldünk,_ Az_ út

J rr-dtii iart. Valószínűleg Pírizst és Londont
is érintik a résztvevők.

Leveleld béí,mente§lté§éro ,lllagyar a ma,
syjarért" bétye8et ba§zíául A klssorozat ára
45 ltlléí.*Éüi;;. 

ttúk! olvasd el_a ,,.Masyar. Cser.-
kész" előbbi szám,ának ,,tsterbe ltüK" clmu
kóz}emónyét !.. 

Ü;;;ék ló állaDotban , tévö használt örsi
sátrat. Értésítéseket kérem Lévai Alajos, tJu-
ÓipJJi, Úrrtt y Miklós út lE. l, ó, címrc
,kü}deni ármegielölésseI."- l -ú"gv". Élet, és Járadét Blztosító Inté"

"*i' -.-Ö"r"sui János 
-öregcserkész iizvesyé-

""i e, arnáanak - tekintettel arfa, hogy a

biztosítás nem volt ikifizethető * iitven
pengő segélyt adott.

Á, §zövet§és márclus l6,éa az ldén is dísz,
etóáaast rendiz a magyar klr. Operabázban,
;'",nüs"iu. JOveandlie, nagybányai vitéz
tlrlrtlrv- Miklós kormányzó írr öíőméhósága
tisztelgtére. A díszelóadást részben lelem€]t
,H"t"áiái.tit rendezzük. Azok a csapatok és
is;iolt csárkeszvezetők, akik je gyi gényIésii,lr-
i<li ióctesOtt március 5-ig _a _ Szóvetséghez
toiouÜatr, az l. és lI. eme,leti náh_o_!vck, a
a tOtOszint elsó két sora, vala,mint a III. eme-
leti erkély jegyeinek kivételével a többi jecy
tr"t"areuot ?007o ensedményt kapnak. A ic-
gvdt<ót t"Urunr lS-től kezve lehet igényelni,
ÍlÍetve készpénzíizetés ellenében átvenni a

ÖserliészházÁan Buda,pest, V,, Nagy-Sándor-
utca 6. Meglhívó-jgényIés ugyanitt. A dísz-
e}őadással kapcsotaios cserkészszolgálat _c.l-
iáiísa"rOl az i. cserkészkerü}et gondoskodik,

yáltozás a cserkészbolt vezetéséb€n. Mint
köztudomás,ú, dr. MolTrár Frigyes a Cserkész,-
bo}tnál viseli üsvveze!ő-\gazgatói tisztsógé-

től rnegvált és lelenleg Ausztrálíáiran a7
.ausztril;-1zsiai jirmbrltee rendezése köíiiltevé-
kenylrer]ik, A Cserkészbolt rnásik ügyveaet{-
igaixattljirt, dr. Aikat, .lózselet, aki az irá,
riyltíst jelenleg is intézi. a közgazdasági,élet
nna*a.sabb pozicitiba szil]ította és igy a cscr,
ké§ibolt aktív veze*lésótöl szj,ntén kényteler1
megválni. bát az i§azgatóságrr,ak tovább,ra
is tagja marad, hogy szakérte l,mévoJ és ta-
pasztalataival, a cserkészet gazdasági érvé-
nyesülésót továtrra is szolgálja. Mirrdirót tá-
yozó igazgatónak eddigi nrunkássírgáért t
cserkósibolt igazgatósága a Iecteiieset}b elis-
meré,sével adózott. A Cserkészbolt további
ücyvezetó§éíe az igazgatósás a Magy.tr
cserkészszöl.etsé,s elnökségér,el egyetértós-
ben lrr,lyó ,éví iebruár hó l-ével dr, Maiol
Dezsői, a Cserkészszövetség közponLi ig,ar,
satójár kértc fel, akit, hogy e megbízatásál
vál,lrrllrassa. e tiszisése alól az einökség egy-
elöre a íolyft év végéig szabadságolt.

Változások. Az o, I. B, Iegutóbi ülésén
országos öregc.serkész vezetótisztté esy-
han§úlag kjss sán,dor cserkésztisztet váiasz-
totta. Az O, L B. a vitóz Faragó Ede ehröklete
alatt á.lki K,iscserkész Főbizottsác tagjai so-
rába a m,aga részérö,l Kolozsváry Bélát.
KLeineisel Miklóst, Dékánv Andrást, Mihajkó
Bélát, alr. Kavin Józsefet, Radnay Ferencet.
Vámbóty Lórincet és az idiikózben eilrúnyt
Hoser Józseiet küldte ki, A bizcrttság ,e}íi.

adója Vámbérv Lörinc kcs, vt.

Az Eszperantó Cserkész-kör hírei
A kör *nirrden csapatnáil keres csalat,ügy-

vivóket. A jelenlkezések Budapest V, Nacy-
§ándor-u. 6. címre lcíiiden,dók. llyel *neg-
blzást csak a csapatparancs,nok hozeáíárulá-
sával lehet vállalni.

,Ezúion is kérjük a kör tasdíiának bekül,
tiését. Esy óvre csair P *.50, (Lehet levét
bélvesben is!) A Cserkész Eszperantó Liga
tasdíiával, annak lapjával és ingycnhirdetós-
sel a londbni lapban: P 3.40.

30 lel,vidélti csapat könyvtára rész,ére küi,
dött a kör - rész-ben a Magyar Eszperantó
Szóvetség adom,ányából könyvekét és
füzeteket.

Vetíiésre képeket kú}dtek előadások tartá-
sára Budapestiől és a södö}lői jamboree,riíl
Ang}iába, Ausztráliába, Észa,k-Arnerikába,
É,sztországba, Finn orszá gba, tloll an,diába, Lit-
vániába, Svédorszíigba, Skóto,rszáeba ós

Fran ciaors zígb a.

UZEN Az M. c§.
§" J.: Látomások. (Melodráma.) Költemó-

nyed szép elí{Óndolás, de m,ég ,n*lrr olyan
ciiszolt, lrogy nyomiatásban is lrasson. A,mit
esetleg egv üíayes, el(iatlíis jirvátelrette. azok
a hibák, hiá:nyok o,lvasva ólesen kitúttnek. --,
Csak álom volt. Kedves dolog, de még nem
közölhetfj"

Jasper János, Andretll Jakab, Bercsényl
Latos, terésteket áttettük a külüsyi hivatal,
hoi Ízives elintézés có]tjáb<'ll. -- Fiete OttÓ.
Bélyegcserél{íket igyeksziink szereztli. Nem
,rnegy tírlkönnyen. Klsórd ligyelem,meI hirein-
ket.}t|agyar gyártmány t

Vidám íarsangi jeleneí önsvrzETöl TABo
Bcn6kc a Kékesen. Rógzlet cgy vidám croporúiinrrepélyr6l
Elrö kéo: Benóke elindul. Telies íelszerelés, hátizsák, árva-

lányhai, köisailér, bot. Benöke hariányan kiáltja: ,,Fel a hegyre!
Utánarii ma"gyarok!" Kis szünet. Me} kell várni, míg Benóke
400 m-re felér.

Mácodik képl Nagysokára megjelenik. luzgón törli homlo-
kát. A kalap. kÖrsallér, nyakkendó a boton lóg.

Harmad:iir kéi': Tudniillik 700 m-nél egy félliter izzad,ságot
facsar ki a zsebliendójéból, Benöke elcsukió hangon jelenti ki,
hogy ha ez tovább is- így megy. nem marad más belóIe, mint
csv zsírfolt. mes a két gumisarok."' Negyerlik kép: Hossias vátakazás. A közönsé,g _türelme_tlen-
kedik. ii|sre betámolyoE Benőke eg,y szál klottnadrágban, Kezé-
ben á boi, szépen féldiszítve, legféiül a kalap, legalul két pár
harisnya. szor{t-ó nyolcassal odakötve. Benőke nagynehezen magá-
hoz térve kissé eifuló hangon köszönti a Kékest, s örömének
ad kifeiezést, hogy csak 10Ó0 méter, mert még 200 métert már
nem bíri volna k-i'a ruhatára. Ureg Bagoly

Április l-ó-ig tartiák az őrsvezetők

l8. országos őr§yezetői táborát Buda-

pesten és Debrecenben. A tábor két

lagazatára ö s s ze s e n lÓÍX) Őrsvezető-
jelöltet vesznek fel. A jelentkezé§ tud-

nivalóit a Szövetség március elsején kü-

lön körlevélben megküldi minden csapat-

paranc§nokság címére.
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Á_ ltnrrrrrrfi-óla,k
A baromfitenyésztés nilp-

szelrűsítésél is tlgyik fel-
adatunkrrak tart jttk.
§ogyha ebbeni niikötlé-
*ünkben szakvéiemén5,-
,{nyagra, kópekre yalr sziik-
ségiink, mindig a rlregfe-
lelő {orrír.slroz, a I}aromfi-
benyésztők Országos Egvt-
sületélrcz (L}udapest, I \.
t]llői út 25} íordulunk.
§zomorúan jeientjük. lrog1-
Winkler János m, kir.
gazdasági tanácsos, az
egyesület ügyvezető igaz-
gatója, aki mindenkor
készségesen nyujtott e
tárgyban íttbaigazitást ós
támogatást szerkesztősé-
günknek, az egyesülct és
egész országunk nagy ká-
rárá, elköltöztitt az élők
sorából. Uttörője volL a
seakszerű Lrarom.fitenyész-
tósnek ós szakkiinylÖivet. egyesúleti
szaklapjával óvlizer],eken át vezetője,vol| e gazdasági ágnak. ,Az eg1.,esület

I]aTontítól, t:lől kaparóht.il},el, t. trágyutogó-
<lcszka, 2. ülórudak, 3. trljófészkek, 4. köz
a fal és a tojóíészkek közótt. ó/ A homlok-
zat. amelyen az ajló és amel5,előtt a kaparó-

beiy vall

Fából óllült baronrfiól, a hál<ilrcly alatti
kaparóval

szátaz. I.egalkalmasabb a
baromfiólnak valanleiy
domb rléli vagy keleti lej-
tője, Gazdasági épületok*
kei, íákkal és bokrokkal
is rrregvédlretjúk a zord
szelek -ellcn, Legke<tvezőbb
az olvan völgvkatlan, mely
délrrik nyílt, de a ti'bbi
iránybarr, el van zárya,
célszerű a baromfiakat
gyürnölcsöskertben tar-
tani.

Az ólak lehetőleg föi<t-
szintesek legyenek és ne a
diszn,ó-ól fölött. §lindert
fajtát külön óIban ktll
tai|ani. 1 m2-re szárnít-
hatunk 5-- 10 tyúkrlt, {i 8
kacsát, 3-6 ludat fajta
szerint. A kaparóhellyel
együtt azorrban 2.**3-szot
akkorának kel1 lennie.

vezetősége elött részr,étiinket fejeztü_k
ki ós a vílla§ziíatban, biztosít benniin,
ket az elrrökség n,evében l{ovács Inrre
titkár, lrtlgy lapunknrrli továbbra is
készségescn áll renrtelkezésére.

A Bartirníiterrl,észtők LapjáIról vesz_
sziik az itt közölt anyagot és képe-
ket is" Ilzúttal a baronrii-ólakról vati
szó, vagyis a baromfiak hálólrelyisé,
géről, Nappal ugyanis a baronrfiak-
nak minél tágasabb kifutóra, vagy
lege}őro van szúkségük, de ezenkíviil
az ól köztllében védett kaparóhely is
kell, hol szél és e§ó ellen meghrizhatják
magukat, A baromfi-ól c§ak ójjeli
szállásnak való. Ennek egészen zárt_
nak kell" lennie és olyan térfoga-
túnakn h<lgy a barom{iak' kónyelme§cn
elfórjenek benne, de állati melegükke,}
egymást melegíthessék. Mindazonáltal
legycn az ól elég szellős, hogy a le-
vegő átjárhassa. legyen elég világos és

25-"-30 tyúkra 3 m2 ól és
S-*-10 m' kaparó, 50,*100 lyúkrn
5 m9 ó] {s t0,-*15 nr2 kaparót kell
számit-ani.

A pápai várrrlorólal Vig l(ártlly, tr

pápai nr. hir. baromfitcnyészLő tele1l
vezelő.ie tervcztt, Ez a szerkezct hor-
dozható, telrá[ 3() 35 kg-nál nclll ne-
ht]zebb..olcsó. egysz.erű és házilag elő-
állítható.
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.ü(ilenc cirrke
A tavasszal szép fészekodrit veltünk. Barnát, lrasonl!

tott a fa kérgéhez, oda drótoztuk az egyik {a oltlalára,
}eletre szóló n}ílással, hogy az északi szél be}e ne í{tjjon.
Rákötöttünk e§y kis zöld gallyat s alul, hosszabb madzagra
három féldiót. I§y ni l Per§ze, tudni kellene, hogy ez madár,
nvelven azt ielenii, hogy minden kónye'lemmel ellátolt }akás
,cínkének, sÜvöltőnek s egyéb madárnép számára kiadó.

Hogy a hirdetésnek- megvoll az c,rednténye,.kitűn|
abból, fiÓgy délután egy cinkepár nagyon órdeklődött a
lakás'irán{. A hirdetésbBl a dióbelet kiszedeget-tók, előljárt
a hím, aki komoly legónyke volt, mert azt mondta, meg_
ettem a tiiót. a lakást ezennel le-
foslalom. Felült a szemben levő
bo-korra és rágyqitot| egy olyan
hevcs ütemű nótára, ho6;y csak
úpv harsogott a kert bele."" Cinke-rnama azonban beug-
tolL az odúba. Kinézelt a lyu,-
kon. Kiugrott belőle. A tetejérc
billegctt, Ón4arr le s mcgint elől-
ről k-ezdte. Es az a sok kiíogás,
nincs központi fűtés, nincs viz-
vezeték, Ígen sok a lépcső, na-
gvon táqa§, kisebb kellene, sokaL
ÍÓtt máld' takarítani, porszívó
sincsen és így tovább. Hiába
szólt rá az ura, hallgasson, mert
addigaddig cincog, míg más is
észreveszi a kiadó lakást.

Ugy is vol[. llirtelen oda
rebbent cgy középIermetű veréb-
anvó. Nem a háziveréb fajtából,
mórt az nem férne be a lyukon,
hanem a szikárabb hegyiveréb
volt. Ő is bebujt, lakást- nézni,
és mindjárt kitolta gorombán a
kis cinkeanyót. fress ki l Ez
nern ueked való, majd mi költö-
zünk bele. Mondta s odavágott a
,csőrével. A cinke sem volt rest,
ráugrott a veréb hátára, csihi-
puhi, vágta, ahol érte. De a
veréb segítséget kapott, az ura
.iött ; csakhamar az öreg cinke
ápó sem hagyta annyiban. Egy
gomolyagban volt már a cinke és
verébpár. A toll is porzott a nagy
harcban, melynéI csak a lárma
volt nagyobb, mert mindegyik
azt vitatta a maga nyelvén, hogy

Széncinege. Leghasznosabb madaraink cgyikc. (Ismét fog-
lalkoznunk kell a madarak fellsmerésének gyakorlásával.
Nagyszerű színes lelelezólap sorozatot adott ki a ,,Tlazai
Mailaraink" kiadó vállalat: Ujpest, Mussolini utca 87. -*

Darabja 10 fillér).

az övé a lakás. Végül is a verebek kerüllek alu| s szókés-
sel menekiiltek a bizttls h,aláltól, mert ilyenkor a cirike, a:

veréb fötó keriil s azt a tűvékon5r csőrét a vo3éb fe.ié§.tl,
üti, hol fészkel az aqy s kivágja az agyvelejét.

Most a cinkék--boltlogan elfoglatták a í]ószeko<lút s
hordták a sok miegyrnást, amiből a fészek elkószül, Fínorn,
vékony hajszálgyökerct, puha fűszálat, apró, kis mtrha-
félét, Cérna- meg spárgavéget, egy kis sarat, majd gorrdttsittr
kibéielik szőrre[ és pi}retoltal, lrogy puha ós meleg legycn.
Ebbe most belerakja a cinketojó a tojásait.

§mber vigyázá l llyenkor' nem szabad a fészeklrez- kézzcl nyúlni, mert azl a cinkr,
-** rögtön észreweszi, gyanakvó.lesz,

l ";:;;iii-i,it 
-ei'6it hagyja a

', fészket, tnást keres.
,,:,ll.,§ Amíg a kellőszárnú tojás
,.,l],.l,:.,1] ninc§en együtt, a tojÓ kikirepül
'.,..],]],'! élelem után, de ha máry megvan a
, tojás, ráül kotlani. A költés ideje

a]att a hím eteti a kis matnát.
'. "ll::,!i Kere§és közben folyton szól :] Titita, titila l Itt vágyok, nem

messze tőled, ne félj l Maradj
, n_yugodtan, vcszély nem fenye-

eét I A kotló meg felel rá : ,,Jó,
jió, jó, nem félek, vá,rlak, csak

_ hozz valami jó falatot l" Pont
három hótre azonban nagy váI-
tozás volt a családban, kibujtak
a kicsinvek a tojásból, mert egy-
szerrc csák azt láttuk, hogy mind-
két madárszülő hordja ám szor-
galmasan az ennivalót s etetik a
kicsinveket, azok meg összebujva
a fészckben, várják a jó falato-
kat. Mert most kell ám etetni
őket, nőnek, fejlődnek s három
}rétre már tollasodnak, a szát-
nvuk is kinő, már alig férnek
meg. jó, hog,y az odút olyan bőre
szabtétk. Egy szép májusi l€gge-
len látjuk, hogy másznak ki a
kicsin5lek, mert íme, szárnyra
kaptai<. Számláljuk : egy, kettő,
három, négy, öt, hat, hét, rryolc,
kilenc ! Egyszerre te]e lett a
kertünk fiátal cinkével s min-
d,ez csak azétt, mert kiirtuk,
hogy madárlakás kiadó.

Tat Józse|.

§gy napig őrizto meghalt gazdáiát
,sgy kuty&. Nem volt törzskönyvezett,
tiszta fajkutya Peggi, de nemes szlve
volt. §azdája, Rose rlr, a suffoki an_
gol grófságban szenvedélyes horgász
volt, vele ment mindig hű kutyája,
Peggi is. Volt Rose rlrnak egy fiatal
horgásztársa. Anrint ez a fiatalember
€gy§zer csendesen horgászott, futva
jőtt bazzá Peggi ós kabátjánál fogva
ráncigáilta őt. Az ifjú engedett a hí.
vásnak és Rose urat holtan fekve ta-
lálta a part ryellett. Az orvosi vizs-
gálat megállapította, hogy már 24
órával azelőtt szélhűdés érte a Jó urat.
Í1ü kutyája nem tehetett mást, mint
bogy őrizte mindaddig, míg nem érte-
síthetett valakit a halálesetról,

A kntyákról mostanáb,an sok szó esik.
€yór.ben, §aegeden és másutt a túlságosan
felemelt'kutyaadó miatt gy{lléseznek, folya-
modnak. kiilönö§en a farkaskutyák tartasát
teszi ,lehetetlenné ezeknek 30-40 pe,ngős évi
adója. Kaposvárott még 300 kuty,a nem rke-
rült ,berrti-ás alá és az ,,Uj §omogy'| círnü }ap
méltatja az ebvédő oltás ered,nr,é,nyeit, ZaIa-

egeíszegen pedig a kóbor kutyák elszapo-
rodásáról pa-naszkodnaki mé8 a templomba
és moziba is bemennek a csavargó kutyák. A
,,Mai Nap" egy ikutyatenyésztőnél teti .liáto-

gatásrót ad heiyszí,ni tudósíta"st,

§tessük a ha§znog vadakat! A föld-
mrlve!ósügyi miniszter, ,mint minden télen, az
idén i.s utasította a tórvény,hatóságok első
tiszivise.lő}ét, üogy a nagy fagyok és hav.azá-
sok idején hívia íel a vadászterületek tulaj-
drynosaii és bér,iöit a hasznos vadak eteté-
sére. A ió,tadászgazdaszénacsomókatteszki
az erd,ő,ben védett he,lyekre, hogy az éhező
vadak el ne pusztuljanak.

A íémet itlúság állaivéd€lmo. A Neú,net-
birotlalom iliítsági vezére, §chi,rach Ba!d,ut,
,megegyezeit dr. Krebs áltlamtanácsossal, a

birodalmi áliatvé,dő §zövets6g elnökével.
holy az átlatvédel,mi §ond,o}atot belevon,lák
az iijítsás nevelésóbe. Már az áilatvédö nap
elrendetrésénél tervbevették az iíjúság alapos
felviláeosításái. Ezt a mozgainnat különösen,
az ,,Ottlroni esték" (f1eimabend) és a rádió
róvén fogják megindítaai. Az állatvóde}gm
iskolai tevékenységét évszakok szerint log-
ják beosztani írsy, hogy mindig azt ie,gyék,
a*.ire éppen leginkább szükségük vatt a §zen-
vedő ál{atcknak.

BaromllöÉs, elkábltással. Svédorszíg,ban
mát barorrdit sem szabad eükábítá§ nélkül
levásni, E skandináv álüa,mb,an re.n,deletet ad-
tak ki, hosy szigiorúan ,megbüntetik az.t, aki
nemcsak nésyíabú állatot, hane,m házi szár,
nyast i,s kábítás nélkül öi le.
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A lcrrrya a lakósban
A szánhirzó eszkimókrrtyákat, ha ar. északi sark felé

utaznak, este kifogják, meletetik és szábarlon eresztik"
Á halálrá íáratlt állaiót beássák magukat a hótla és a fagyos
föl<tbe és ott töltik az éjszakát. A nyájőrző pusztai kutyák
és a íalusi házőrzők sem igen kerülnek fedól alá, bár örül-
nek, ha besurranhatnak vatami paj!á!a, istállóba, és ha

,egy-konyha iűzhelye alá húzódhatnak, hát akkor_a meny-
oi§zápbán érzik mágukat. A városi kutyáknak 1nás sorsuk
van : de ki tu<tja,- jobb-e ? Szobafogságra kárhozLatják
őket, pedig a kutya-szabadságszerető, ragadozó faj, mely
mindi§ futni, veiekednio játszani, hancurozni szeretne.
- Ha az emberi szív önző zsarnoksága mégis rabságra
kárhoztatia őket a nagy városokban, próbáljuk enn_ek a
szeretetreinéltó, kedvei-állatnak az é|eLét minél inkább
elviselhetővé tónni. Hogyan ? Fektessük selyempárnára
a kálvha melletti karossZékben vagy eresszük bele meleg,
tollas"ásvunkba ? Ne tegvük ezt, eiiel csak ártanánk neki.
Sőt ellei"kezőleg t Ne kéiryeztessük, hanem inkább edzzijtk
mes á,llatunkat] hosv minél tclbbet adhassunk meg neki a
terfirészetének ínegíáelő szabadságból. }Ia lehet, állítsun\
:számára kint a siabad levegőn liutyaházat, jó pokróccal
vaev szalmával ellátva. Az á;tón is-legyen függő pokróc.
De"üncra ne kössük a szeAény állatot. Mindenesetre eresszük
ki udvarra, lrertbe vagy vlgyük magunkkal hosszabb sétára,
hoav minden nap töb-Ó orái ttilttressen szabad levegőn, ki-
ugiálhassa magát és örülhessen kutyaéletének. Rövidebb
id"őre naponta Éáromszor ki kell ereszteni. A lakásban pedig
tartsuk iásasabb helyiségben, folvosón vagy előszobában
és csak kiv?tclesen röüd ídőre ere§szük be a fűtött szobába
vapv kon'vhába. Rendes nyugvóhelyén legyen pokróca,
hoEí ne kéllien a padlón vagy liövön íeküdnie. Gondoskod-
iufrÉ számáia ját§zópajtásrÖi: legjobb, ha együtt alhatik
is vele. Magunk is foglalkoztassuk, futta|suk, szolgállassul(,
fadarabot Íasv keménv sumilabdát dobáliunk neki, hogy
vissza kelljen--hoznia. 

-Dé ne ügyük a neve]ést cirkuszi
mutatvánvbkis. Ne leÉven kínzá§ ez a napi foglalkozás,
hanem eg"észsé]ges test§jakorlat, iáLék, szórákozás. Ezt az
,,apportiiózást'j is legjobb szabad téren vagy nyitott
ablaknál végeztetni.

Ha ígf kifárasztottuk kutyabarátunkat, akkor !,iz-
tosan nyÜglon fog maradni a hltásban és nem fog rendet-
lenkednÍ, TrancurÖzni, tárgyakat tépdesni és személyeket
háborgatni.

B?váltataban ne tűrjük, hogy a lakásban cécózzon a
ku|va.""Nevelésünknek annyira ki kell t,erjes?kednie, hogy
,áilaÍunkat a viszonvokhoz- alkalmazzuk. Csakis úgy lesz
kutyánk veszélyte}en, tűrhető, sőt szeretetreméltó házi-
a]lat.

Ne engedjük, hogy a bútorokra fölugráLljon,_íölteleped-
iék- ruhánÉat-összepisZkítsa és vendégeinknek alkalmatlan-
i<oáiet. Ne engedjüi<, hogy az ablakból kiugorjék az utcára.
Ne éngedjük, hogy ajtónkon kívülről dörömböljön r'agy ?z!.
kinyis§a és eírged"éty 

-netttit ki-be szaladgáljon. Ne engedjük

Minden állatvédó tiltakozik, hogy csak divatcikk legyen az okos,
érzó kutya

bent lenni az ebédlőben ótkezésúnk közben. I;egrosszabb
szokás ilyenkor dobá}ni a kutyának falatokat yagy c§on-
tokat.

Szóval, ha már kutyát tartunk a városban,..?kkor ipar_
kodiunk arinak is. magunknak is életét lehetőleg elvisel-
hetdvé. sőt keüemessé Íenni. Igy lesz a természettől fogva
alkalmázkodó, hű kutya nekünk is, másoknak is kedves,
szelíd állat. De nem Ókvetlenüt szükséges nagy városban
kutvát tartani. mert a falak közötb nincs neki valami
pvöhevélete. látiut< azt a sok elhlzott, vízibetegsógben'és
ÉŐrnáibtran szerivedő kutyát Budapesten. Ha még valaki
a szívi sugallatának engedve, kellő ellátásban és got]dosan
tartia kutiáiát, Isten ne-ki l De hogy csak divatcikk legyen
az Ókos, éráő ieny, az ellen mind-eh állatvédő tiltakozik.

Az angolna és a tazac ellentétes vándor-
,rá§8. Két 1eslzlétesebb }al az angolna és a
lazac. Az a .különös sajátossásuk, úrosy éle-
fiiket édes és sós vláerr, azaz folyókban és
tengelekben egyaránt, lolytonos vándorlás,
ban töl,tik, Csaklrogy pátváiuk ellerrkezó irá-
:nyú. Mig ,az an8okra a tengernek 6000 mé-
ternyí ,n€lyében születik és orurarI tolya-
,rnokba, lolyókba, paiakokba 1000 néter rna-
casságig a.t€ngeí színe ,iöió és ósszel onnan
nagy rajok an vis§zasiet szülőhelyére és ott
szapor,oditk és ott végzi életét, addts a 7azac
*eresztezi az angolaa pálváját. Az a titolr-
zatos hely peüg, ,ahot az angol,na bölcsője
,és sírja van, a sargasso tengeí, a mexikói goli-
.ára,mlattó] netm ma§§ze, Floridáiól lyu8atra,
,állandóan szélcsendes, örökös hullámtal,aú teí!-
geri nyugalomtraa, Ezt a többezer kitrométer-
nyi életpályát a ,halak 10-15 év a}att iutiák
bó. Csódálatos és szédületes dolog. Miéri
yégztk egész áetükön 

^í 
ezt 

^z 
óriási uta-

zá.st? És honnan veszirk lwzzá azt az ór,iási
erőt? Mi ,haiüa őket? Ez mind a jó lstorr
titka. csodiija'és rqűvészete, Az e,mber necn
is naevon kutatja, hane,m összefogdmsa a
rerrgeteg sok halai és megeszi. Ez az embet

, nnestér§égg, A ccmacctriói lagunákban éven-
, kint 15.000 méter,rnázsa angolmcktmzervet
készítenek és az Északi terLc,et ha\á*?ai l9?7-
ben 9655 tonnát íostak ki.

sen jó énekeserket. Ma már nálunk is van,
nak jeles tenyésztólr, Ez a wa&ár má.r nem-
zedéke'ken át. ailnyira ,megszokta a fogsággt,
hogy nern is tud már szabadban élili é6 fé-
!ónlien szát,l vissza kal,itkájába, ,rnelyet biz-
tm otthonának, sőt pal,otájának tart. Aki rna-
,darat akar tailani, az ilyen kedves, sárgá,s-
zöld kanárit taft§on. tlasznos, féregpusz-
tftó énekes madarat e!fiosni és kalitká,bag}
tatlani a ,madárvédeimi törvény §zerint üe,rn
szabad. De hogy milye.n keóve5 6gy ilyen
kis karuiri, ngrn is tüüa, nem is hjr,zi az,
aki ,nom isrneri. A kanári énekmúvésszó te-
,nvésztése és nevelése külön rnesterség.
Eimek titkaival nemr íoglalkozunk, csak meg-
ie'€,vezz;.ik, hogy ennek a íínom, gyenge fita-
dárkának a keze}ése nagy gyengédséget és
,fieyel,m,es go,ndosságot ,kövste}. Könflygn
rnesszelídül úcy. hocy tásÁll az €fibeí
ujiá}a, de kieré§ztése sok veszéüyel iár. Rá-
sie\l at ajtó vagy abla& szárnyára és lg
becsíoődik'va.sy :!úrepül az abla,kon ós el-
vész 

-vagy ,meglogja a macs&a. Fontos, hogy
nanorlkinT. üszti üomokot. {riss vizet,, kender-
másot kapjon. Kalitkája ne legyen lég,}ruzat-
ban vagy a tűző, erős napon. Nagyon_sze-
íet füidsni. Leggyakoribb baja az, hogy
larktőrnirigyö ne,gdagaal. Ngm szabad fei"
szúrni, eiY. ,kipsit böitöttetrri kell . és hamar
meggyógyul.

Amie'tn alsgih
a Darmol doloozik. Nyrrgodt
alvását nem zavalja.'mégls
T€ghozzá reggelre az cnyhc
és íájdalmallan kiütüléci.

fflfji,a N
A kanárl nradár. catullus római költö ér-

zékeny verssel .búcsúztatja e} Lesb,iának ki-
rnlilt kedve§ verebét. Aüban az időben ínés
csak verebet tar,tottak ka,lit,kaban. Persze
nem vol,t olvan kedves és szép, nean énekelt
o}ya.n rrnüvészi triltlárlrat és iutamo&at, ,mint

a rni Jcarnárirnk. Yz a házimadár a Ka,nári-
sásetekfiil szártnazik, onnan hoaták a spa;
nyo}o,k a 15. saázadbal. Ök azonban csak
hímeket adtak el s azért" nem szaporodott a
madár mas országokban:,,Egyszer ogy kanári-
na,darakkal t,dtrt §pa,íryol haió' zátony,ra ke-
rült és a hajósok kénytelenek voltak ,kieresa,
temi a madá,rakat, Igy ,keriiltek a kanárik
olasz íöldre. Az olaszok ,rnár párosan is
eladták és így |,ett {ehetséges mindeaütt a
teriesztése. Némesítésükben a rrémetek tün-
tek ki. különösw a ílatz heeységben. Trutte,
,ma,id 

'Seifert nevű tenyésztö nevelt 'kii,lönö-



Ii) t!,,stt pú t n, néu n, t 1,aú u n
í,'sr,r1,,ls.- | ittl iittltelx:ltt.i
,\ll t,léd
Enyetltl, hagg ma /ciiürllrcs.lem
ll úI,is szitu,m Irllttl;tttló
I:} t,:ettil..

'l'l: utt.l1y, akí. trlqiin.1le kezent.
Iltiis k,tlzzel, jósúlJosun
Yr:alrt l
S ,t: i!!u:i, 1,élrttis éler
.\ldttll tltttgjti! a szipettthe
lf Itlt:ttd,

Iglen Apdm / Nem ínl't.lt. .|l nap.
Hogg ualami szépre, itiru
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A bagÉ
-{z istátlólran ótverr*hatyáu jrrh meg 1,ag)- feleannyi fartt. a §2írlnrál.}all, Űkclnrc aziirn tústérrl <rdábbál}ott §

bárányka bégetett, nyekergetl, L}eszólgettek az ál]attik. újra kezdtc a jirtóktlí"
Kózbcin jó ritvítggyal rágcsálták a. s?,etat lucernát, sokan ,Iavában tolyl n iát.ók, arniktr Miíltilg órícsf, * jrrh,
kónycimeserr l:reverésztek a t!§ztá §/"álmán" A barik óppen társadalom, rlagyba.!usz(r gond()zója lrtlépetl az isláilóba.
ryr$§t tanulták a rágás nrestersógél. Rele-beleszusszant,ak Kezében rréirárry pircrs párrtlikáL larlott.
.az. iilat,oi §zónába é§
ügyesen kivá]aszttlt-
ták rr legízletesebb
lucerrraleveltket" Né-
ha-nóha az anyjukr§,
:sarrd.Íiotlak, hogy
már nagyon is jót
tudják aí evé§ tudo-
rxányát. Némelyik
lrárárryka azonban
}rcrn férl a bőrében,
}lancuroztak a §zal-
rnában vagy szalad*
gáltak ide-otla" §aj-
bakaptak, döíkijdték
egyíná§t. Különösen
e§y kis fehérszőrü
}rárányka volt na-
gyon virlám. El-el*
}:ujt a jászol alá s
i§t}ikor yalamelyik
társa észrevétlenül
óppr:x előtte sétált el,
kiugrott s a sótifikáló
barika §agyot pl!f-

A julrarryák szá-
ja ncgítllt az c\ré§*
}rcn s a sziviikbe
lítjdalorn villant. iik
tudiák tnítr, lrogy
rtlit jelent a piros
párrtlika, . . Artrelyik
barika fitegkapja Mi-
hály bácsitól a piros
§zalágot, örökre ejbú-
csúzh:rL az édesarry-
jától, t]e az éltlttőt
is..,llyenlior,tólen
csali egy-két bárány*
kára irerül sor, a ltg-
többje nlajd }tu§vót.
it lé vesz b{rtsrit a
kerlves najortól ,.,
I{ire esilt hát etihály
báosi választása ?

Á íchíx,szőrii bá-
rárlvklt csak játszol t,
[ilrllen l\lihlilr- bácsi
lábll eiti gurrtll trróst,
Miltáty tlát:si lrirtr,lltlr

&*
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iillrck.aplt.a a kis illtaIilt § n.1:161r, 
-tr<ötúl|t a p'fO§ szalagot,

A }larika ar:yja pcrlig , - ktxerv*serr ír:ilrilgr:te|l" 0 trrclta,
mi vár a fehór:szőríi lrirrira " . , ;{zt,án rnóg három hárányka
nyaliárrr keriilt a piros szalag.

}jlikor liirrrcril Milrály bácsi nz istillíóból s btrftlgta a
lovakal a cserllősu berlliís s*ekérbe, 1:,z :t sztlkór arról vtilt
hires, lrog_v egyetlen szr,ig scrrl v<ilt benle vasból" F'a szögek
tarttltták még a nelréz korekeket is a, tengclyeken. A kocsit
sza-lrnával bólelt* ki §{itrály }rácsi, a szalagrrs báránylrákat
a kocsiba tette s megiridult velúk a falrr 1elé , . .

A íclrórszőrű bárárryka anyja csak áll.all" ar. i,stáltó-
ajtóban és szomorílan bámult a szekér rrtárr. Mikor aztán
etfordult a szekér az egyik r}iilőútorr, hogy többé nern lehe-
tett iátni, újra elbógctt* magát, lájdalnias, keserves sírás
volt a huttg.iu...

Diictigöít, zöt,yiigött ü c§ergŐ§, lrergős szckér a lalu
felé. A báiánykák-csalt rrtih*, szólaltak meg. ]_irtelmetlenül
nyekcreglck § nctn is nrertók megl(órdezni cgymást, lrogy
htrva is merrrrek ? . , . Rosszat se.itettek, annyi bizonyos " . ,

Hiszen örök sorsuk Lurlaía l,olük szíilcttll s lnost kezdték
megértcni azt. A kést érezték a rryalrrrktrtr, §zökésre nem
gondol,hattalr, hiszerr a sarogl5ia erős }áncokl<al volt fel-
csat<llva, Íis lrova is szijlrtek volna ? Mirrttcniitt csak hó-
fe}rér rnezőséget láttak. trgye|}en árva l'űszál sem k,tizel,
§em távo]., "A fagyos tlt a falu}:all trlyan giiíöngl,ar§ vo}t, ltttgy ha
szalrna nenr .lett volna a kocsiban, bizlr:s*rn összetör(kltek
volrra a gonO§z rítzástól.

Miháty }:ácsi csak iilt, a lr*kon § aztlll gondolkodott,
hogy merrrryi pénzt is kap majd, a b:rrikórt ? " . . I{an,enr
€gy§zer csak }rirttderr kiziiklrerl-t gorrtlolataitról, rnert *,.- a
kocsi is rragyr.rt zötty(rnt. az egyik lrerókszög l<iesett az egvik
zökkenésrról s a hátsó terrgely a ltit<lre pot t.yant. A fehér
szőrű bárányka kibukí|crrcczett a kocsibrjl s tnittl Mi,há}y
bácsi nregállílotta a lovakatn túl voll /rrkort. bokrorr. A
görörigyös kocsiúton ug_van aiig tr.rtlott előrejutrri,. tl,e nóhán1,
ugrás Útán a járdára kerütt,.,l]g}, rryitott ajtó'előtt állott
meg d:ppen s jónak látta tiistént besurranni az úzleLbe.
Nem vo}t ideje a létovázásra.

I)e nt,}rr tuclta a bari, irova is lrrtol,t. Yalarui kegyctlt:n
birkasors irányitotta lépteit,

Az üzletben néhány asszony s egv kis szőkc gycrek
állott nagy asztal előtt". Az asztal mögött }ratallnas íatönkön
egy fclrérkölórryes enrber óriási bárddal csrrnltt,t darabolt,
nagy kósekkel, meg lrirst vagtlosoit. Kinek cgy kil,ót adott,
kinck rneg csnk l'elet.

Amikor jobbarr, körülnézetL, s nriridenütt csak hfrst,
kóst, rneg bártlot látot,t a bari, összeborzadt á §ííve , . .

Mészárszélcbe nrenekiill a szerenc§étlen í1,1lat . , , Nagy kam-
pós srögelien nyúzott birkák is lógtak köriilötte fejjel le-
felé, kidagadt szernekkel. . ,

Legelőbb a kis szőke fiú r.ette őt észre, Hozzászaladt
s mt.gölelLe.

-* Barika, barika l --- kiáltot.ta. ** Milyen szép
barj ka.

A ]riálltlzásra a rrrészáros is figyelmes Iett, Amint
mcglátta a barit., nagy kóst fog<ltt s lüstónt elvágta a barika
nyakát. "{ mószáros nevetttt, a íiúcska meg sírt . . .

- Nliórt bántják az omberek az ilyen kicsi állatot ?

-^ sírdtrgr{lta keservcsen a fiírcskrr, rle senki sem íelt;lt neki,
Hanem :l mészáro§ §zív§ még§em volt kőből. Gyorsan

megrrytizta a {ehérszörii bárányt s a bőrét a szőke íiúcskának
adta, hogy ne sírjon,

- Nolretl aclom Pistika a bari bőrét, rrc
tass belőle magadnak meleg körlmiinkét. . .

sirj ! Csinál- Azóta sem tudja senki, hogy ez az anyjuk a fehér
szőrű bárányka anyja volt. ..

De Pista csa,k sírt. Zok<lgva vitte lraza a baribőrt és Mikor Pistáék újra szánkóba ültek, a fehér szőrű
sírás közbtrn,még arrót is megíeiedlcezett, hogy húst vigyen bárán.yka anYja_ csak állott az istállóajtÓban és szomorrlan
haza a moszársietqrőt. bámtrlt a saánkó után. Mikor aztán eltordult a szánkó

az egyik dülőrltorr, hogy többé nem
lehetett látni, elbégette magát
I,'ájdalmas, keserves sírás rrolt a
hangja. . .

Mindszenti szvaboda Béla

}}ista bá*
nirta §Okáig
iart,olt. Csak
akkor ví-
gaszLalór1olt
mcg, anrikor
az ótlesany-
.!ahazahozt*
a kis köd*
rrrönkói.

*- Nézd,
csak" Pista

mondta
az alla íiá*
nak, **, nég
tulipántrkat
is hímcztel.*
lern a ködl-

rrriinkére 
"

llgy-e szóp?
t{ál bi*

zortv rcntek,
kótlmönkc
lctt a bari

bőróblil,
l-ágy yolt,
szé1"l vrllt.

§{irl<lenki
Pist;r kt'il*

mtinkéjét.
nézLe az llL-
cán, ami|ror

iskoiába
rnenL benne,
Hanem ak_
kor vette
csak igazán hasznát-, amikor szánkózrri vitte ódesapja.
Hiába íújt a széi, Pista nem érzett semmi lritleget sem,

Egyszer a tanyára mentek szánkóval.
Milrírly bírcsi éppcrr a juhokat terelte be az istállóba,

amikor me§állott a szánkó a major előtt. A báránykák
rtrár nagyot rrőttek azóta, hogy íehérszőrű társuk örökrt:
búcsir{. vett tőlü,k . " "

Pisl-a persze minrljárl a juhokhoz ment és §orbarr
megsinrogatta a bárányokat.

íltlosalrja m€g Mihály bácsi régi ismerősök voltak,
így hát szivesen fogad.ta őket az óreg juhász. §ttek-ittak
;óízűon. Á juhsajt külörrösen ízlett Pistának

}lanerrr Pist,a alig várta, hogy lerryelje az utolsó fa}a-
lot, újra a jutrokhoz szaladt az istállóba. Csak a bárányokkal
loglalatoskoclolt l,egszívesebben. Egyiknek a lábát htlzta
rnóg, mire a bárány nagyot rrlgott. s elszaladt. A másikat
a szalmába nyornta s kipróbálta, hogy milyen srő§ a báfány,
ki tudja-e szabadítani magát kezei kijzúl ?

Ahogy éppen nagyot gurult a §zalmán az egyik bfuány-
kával, azon vette ószre magát, hogy egy angaiuh áll rnellet-
te. . . Szagolgatrrtt a juir jobbra, balra, aztltán le{eküdt
Pista mellé a szalmába. , . Fejét a ködmönkéhez dörgölte,
az\rlan megnyalogatta Pista ködmönkéjét, cipőjét, kezét. . .

Akár merre meilt Pi§ta az istállóban, a julr mindenütt
követte s örült, ha szclítlen a fiúhoz simulhatott puha
bundájával. . .

*
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(KlNAl NoVELLA)
Sokszáz éwel ezelőtt lakott valahol Távolkeleten egy

ember. akit úgy hívtak: Ttle-}-oe. Kis ijzlete volt, limonádét,
gyömbérsört és nrás <lolgokat árult. T'oe-Foe jó ember voli,
Óiyan jó. htlgy rt'lla igazán el lehetett mondani. hogy a légy-
nek sem vét. Ellenkezőleg, ha me5történt, hogy egy légy
beleesett a linronárléba, Toe-Foe szalmaszállal kihalászta, ki-
tette a napra és azt mondta neki: máskor aztán jobban vi-
gyázz magaára.

Toe.Foenak jó} .rnent a dolga. Jó árut adott el, nem
volt drága és olyan udvarias és barátságos volt, hogy szí-
vesen vásároltak nála az emberek. Néhány év mulva meg-
nagyobbítbratta üzletét és végül is vagyonos lett.

Mégis: aki meggazdagszik, el}enségeket szerez magának.
Nem messze Toe-}'oe üzletétől lakott egy másik ember, akit
Koerodának neyezték. Ez puszta irígységből megeskürlött,
hogy tönkreteszi őt, Volt egy üveg mérge. Egyik nap meg-
leste, mikor nincs senki se Toe-Iioe üzletében, észrevétlenüi
besurrant és a méregből jó adagot beletöltött az egyik limo-
nádés üvegbe. A &övetkezmények nem maradtak el. Az az*
napi vásárlók súlyosan megbetegedtek, A rendőrség kinyo-
tnozta, hogy a limonádéban volt a mére5" §z persze sú}yos
következményekkei járt a szegény Toe-§oera" Feljelentet-
ték, hogy az embereket me& akarta mérgezni, Halálra
ítélték.

Es ekkor valami egészen különös dolog történt.
. A császár kiadta a parancsot, hogy a vásártéren kell

kivégezni Toe-Foet. De arnikor u hóhei'í.t.melte a bárdot,
egyszerre na5y tömeg légy repült elő, olyan sűrűségben,
hogy egész sötét ]ett tőlük. Mindenkinek feltünt, minf va-
lami rendkívüli jel: a császát elhalasztotta a kivégzést dél-
utánra, Amikor néhány óra nrulva már egy legyet se lehe.
tett látni, mindent újra előkószítettek. De a^kkor ismét rneg-
jelentek a legyek, még nagyobb és sötétebb tömegben. Olyán
:sötét lett, mint éjszaka és semmit se lehetett látni. §rre egy

egész nappal halasztották el a kivégzést. Alig vitték Toe-Foet
vissza a börtönbe, minden légy újra eltünt. De másnap reg-
gel megint visszatértek.

Ez a furcsa színjáték hatalmas feltünóst keltett.
A császár hírúl adta, hogy maga is jelen lesz a kivég-

zésnél. Minden pontosan irgy történt, rmint az előző napokon.
A császár meghökkent. Ez a különös esemény gondolkozásra
késztette. Talán csak nem ártatlan ez a szegény Toe-Foe és
talán csak í}em a legyek akarják megmenteni?

Császári paranc§ra újra szorgosan meg"vizsgálták ar
ügyet és igy jőtt Toe-Foe igazsága napfényre: ártatlan és
Koeroda azért követte el, h<lgy Toe-Foet tönkretegye. K<re-
rodát száműzték az országból. Toe-§oet pedig tüstént sza,
badlábra helvezték.

- Ezt éá a tegyeknek köszönhetem - mondta Toe-Foe,
mikor elbeszólte ezt az egykori szerencsétlenségét gyermekei-
nek és unokáinak. * Erősen hiszem, hogy azok a le5yek tet-
ték, melyeknek életét ón megmentettem. Hálájukat akarták
kifejezni vele, Erős a meggyőzödésem, hogy a legkisebb jó-
tett is éppen úgy megtalálja a maga jutalmát, mint a gono§z-
ság a büntetését.

F

Két íiu hecceli eggmúsí.
*- Tudsz tlszni? .- kérdí az eggik.

- Tudok úm.

- Hútott is?

-' 
Pg7g6g.

- Oldalt is?

- Ugg is.

- Hiszen akkor te egg hólyag uagg !

Enyolgós
Péter : Mand.hatom neked, éIetemben"

még nem l.attam naggabb sza,marat
núlad.

?ál: IIát a lakúsatokban nincs tükőt?
*

pisía: parancsnok
úr kérem, a te§t me-
lyik részén fekszik a
lóp ?

Parancsnak., Kö-

rülbelül ott, a}rol az órádat tartod.
Pista (akinek karkötő órúja uan, ré*

mesen felhórdüll: A csuklómon ? **,
Ezt sohasem hittem volna !

d<

Gundrum repülőparanesnok rir:
,,HaIIom Pista, most érettségiztél. Hdt
milgen pólgúra készülsz?

Pista : Még nem tudam.
Guttdrum : Légg repüIő. Az ggorsan

halad előre, tokozatosan emelkedik a
pályújún és retnek kilátásai uannak,

*

Bíró: És mondja csak panaszos,
nem lebetséges talán az is, hogy vádlott
önnek csak pillanatnyi felheviiüésében
mondotta azl, hogy maga egy óriási
marha t

Pancszos., Nem bíró úr kérem, ez ki
van zárva. Előbb hosszasan rám bá,
mult és csak azután mondta, mély
meggyőzőtléssel.

ts'oglrúzás rógen
Tudvalevö, hogy r6gon bolbély, vagy

kováes ,,kazelíe" a táiós togat, akik
*laposan meggyötörték a páelensí.
Miska báosl dagarlt képpel beállít a
lrováeshoz.

_- Aztán mibe kerül a toghúzás ? *"*

nyögi.

- §gy korona óránkónt **váIaszolja
a ,,fogművó§z".

!F

A táborban kiosztidk az ebédet. Misí
belenér a csajkúba és elszbngedue he,
beoi :"- Örsuezelő tlr ! A leaesemben egg
döglőtt légg tlszkál !-Mire - as örsuezető szemtehúnyóan
mondia:

-' Hdnuszor |ígyelmeztettelek múr,
hoqu a cserliész sohase,m hazudik. Hoggatt
úsikahat a leuesedben a d'ög|őlí légg !

,,YÖRÖ§_ X ÖR.. szelvény

30



,,Észak Velencéje" nem Gárdony-
Velence, hanem Amsterdam. Hanem
hát rettenetes! Áz ember ,,aelencében"
van és állandóan esik az esó, Ez a kü*
lönbség a zord észak és a nap§ugara§
dól Velencéje között.

*

Mindig esik az eső? Mert kissé
szokatlan az, hogy nyár van és esik, és
folyvást csak esik, esik. Csak az a vi-
.gasztalí benne, hogy nem mindig esik,
néha szahad, is.

*

A gyémántköszörüsök hazájaAmster-
dam. Oklömnyi gyémántokat lehet itt
látni. Nagyobbakat, mint egy-egy jól-
termett krumpli mifelénk.

Amsterdam öreg városnegyede na-
gyon érdekes ás egyben félelmetes is, '

mert ha feltekint az ember a rógi orom-
falakra, ijedten kérdezi: Nem dülnek
reám ezek e házak? Nem is mertem
alájok állni.

8.
A holland vidék egyik jellegzetes-

5ége a kerékpár. Annyi van: belőle,
hogy minden második emberre jut egy.
Négymilliót számláltak össze a leg-

utóbbi időkben. A gyalogjárónak na-
gyon kell vigyáznia. hogy ha átkel az
rlttesten, egyet-kettőt el ne üssön kö-
zülök. Velem is megesett, hogy mialatt
egy autót kerültem ki, elütöttem eg.v
kerékpárt.

*

.- 
l ul lt. trr | !. 

)):,

A második jellegzetesség Hollandiá- '3\Ó$
ban a fehér-fekete színrl tehén. Azt hi- _^ V
hetnök, hogy a leg,ujabb divat szerint í,1ll
veszik fel a tehenek a tarka-barka min- Xőtákat. K[

két múegeret. Á macska szereti a ha-
lat, a szálkát azonban kiköpi, ieát &
kávét iszik, kedveli a rádiót és ha tár-
saság van a házná|, mindenkit össze-
karmol. Neki van igaza: nem azért
macska, hogy nytuzák, még ha szere-
tetból teszik is.

,*
A hollandi ember öt-hat heringet

csusztat le torkán. Re6geli, vagy est-
ebédi előételként. Igaz, hogy gyomor
kell hozzá. Azért rlszik be a holland
partokra a sok-sok hering, A hering
már tudja, hogy mikor jönnek a halá-
szok és elóbük mennek. A holland vá.
rosoknak egyik jellegzetes mozzanata
az utcai hering-evés. Én ,is megettem

1 egyet. De csak egyet!'*
vollendami halászbárkák saázainak

árbocrudjai emelkednek a magasba.
Valami gyózelmes §€res lándzsáinak
tünnek íel messziról.

A Zinde*Zee merész hullámain át
vezettem magam is egy ilyen valódi
halaszbárkát.

*

Esv-két sor a szivarról. Köztudo-
másÜ, hogy a halland-indiai szivarok a
vilás leiíobb szivariai. Holland em-
bert"nerri is láttam szivar nélkül. A fiú
éppe" úsy szívja, mint az apja, S.ö!,
megdöbbentem, amikor az utcán két
lán} szivarozat| a dólutáni napsütés,

szivar nélkül mindaddig, amig az elsőt
el nem szívtam. Nem nekem va|6 ez a
hollandus szivar, mert miért legyek ón
tenEeri betes. amikor nem is utazom
tenieren. Ez}rt senkinek sem ajánlom,
hopv néhánv évi evakorlat nélkül hoz-
záiősion a szivarÜáshoz. Szépek a hol-
landiri szivarok, de jobb őket békén
hagyni.

*
Az amszterdami villamosok szép

barna színüek. A villamosban srő§eb-
ben kell kapaszkodnunk, mint egy al-

[B-n N rt
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l l " ben. Természetesen én sem élhettem,J.l' , , ,1_!L

Holiandiában minden macska fekete. pesi hegymászótűtá* Mé5 így. is meg;
leen ritka közöttük a sovány cica. Me- ésik, hogy a hatodik szomszédommal
*élik. hopv volt eEyszer eó közöttük, kerülök a padlóra. . .

á. u"t is"elkergetiek a kö"vérek. Min- Nli a1 öidög?_ Csak nem légitáma-
den házban vai macska es amely. or- dás? Még annál is rosszabb: elindult
szágban ennyi a macska, mennyi-lehet a hollandus villamos!
ii'rgérl Én 'a magam szeméveí láttam Ábán Zo|t&n

tr\
\@\
'\É

A Magyar c§erké§z§zövetség Hivatalos Lapja. Elófizctési ára c_gy _évre ?. pencö.8o íillér, amely egyszerre . küldendó be. Egyes szám ára 28 fttlór,

N|omatbtt Tolnai Nyomdai Műintézgt és Kladóvállalat B.-T. mélynyomó körforgógépein, Budapert, Ytl, DohánY utca 12,
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