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a kitünö szomjcsillapítónak, egyetlerr

kulacsból sem szabad hiánl,oznia !
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ség es ital, melg ktilönös en
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ból g_vártja a
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frnanú. g&&rúft giaí Rt,}.d*rmn.L
nagykanizsai és mosonszentjánosi
hazai gyáraiban.
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ÁLenuzeti ftruleő,uE,
,u mai időkben a takarékossúg, A húborúokozta takarékosságí rendszabdlgok az egész uild,gon érezhetők. A had-

aiselö óllamoknúl éppen úgg, mínt a békében éIő semlegeseknél.

Suá jcban csak ieggre lehet cukrot és tésztanemüeket udsárolní. N orué giában, Dú,niúban,
Finnorszú.gban és Észtorszd.gban színtén behoztdk a cukofiegget.Más országokbanuhúst korlá-
tozlúk. Bulgáríában hetente két, OIaszOrszágban hetente hú.rom, Götögországban hetente

négg hústalan napot ltell tailani.
Yan olgan ország is, ahol elóírldk, hogg a gdztúrsasdg napontá csak húng 6rdra szolgáItathat gázt, músutt

a házi maleg uízet adó készülékek müködését tiltották be. Ki.uétel nélkül minden állam szígorú rcndszabdlgtlk

közé szoritja a benzin|oggasztd,st. Benziniegg, magánautók leállilása, uasdtnapi autószünet a legísmerlebb karlá-
lozó,sok.

Ilinltet, cserkészeket nem ér udratlanul ez a rendszabálg. i
KilencedíIt töruéngünk hozzúszoktatott a takarékossdgltoz, haza|ias lelküIetünk pedig eggetlen :Ókszó nélkül.

tudamdsul ueszi, ha ualami takarékossági korlút emelkedík elöttünk.

Sőt ennéI messzebb meggünk: minden lehetöt elköuetünk, hogg cselekuő taltarékossággal hazdnk gazda-

sdgi helltrzetét elömozditsuk.

Ezért:
a cs erkósz takarékos s lehetöleg nem |ogyaszt olgan küI|öIdi árucikket, melgnekbeszerzése

<tz orszúgttak nehéz pénzügpi kérdést ielent;
a csetkész takarékas s lehetóleg mindenben magaar szúrmazdsú és maggarggd,rtmúngít

.angagot |oggaszt ;

a c§erkésr takarékos s minden tdrggat, irószert, Itönyuet, ruhdt a mai idökben kétszeresen

kimél és semmi|éIe értékes |émet uagg eggéb ngersangagot nem enged a szeméíbe iutni.

HAL^TÉRÉs
i._]lii§;i volt annak a szép tábornak a neve, mely ott terült el a balatonftjldvári fenyvesek között.

l:: A tovasuhanó gyorsvonatről. az utas csak azt látta, hogy sátrak, árbocrudak, konyhák

váltogatják egymást. ,,Ni, mil},en hosszú tábor" - mondotta az avatatlan. A beavatottak

tudták, hogy ez a tábor másért nevezetes. ltt ölelkezett össze a felvidéki magyar cserkész

az anyaországbeliekkel a tábori élet sokszáz örökteli percében. A somogyi cserkészek kiváló

vezetőikke| feledhetetlenné tették a Balaton mellett eltöltött napokat a tábor minden

résztvevőjének.

Büszkén gondolunk vissza a szép táborra, az igazi magyar cserkésztestvériség gyö-

nyörű kivirá gzására, a feleithetetlen,, Hazatéré§re".
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,,,í,;Y:;:;'?:,í':rXű,rr;r;:'"ík!i,
műaelteég étlékett a |aluslak, elsísorban a
|alucl |íatabdg között,

Az ,,Utravaló"-ban logutóbb a regös-munka egyik legíontosabb
eladatához adtam meg az útbaigqzttást.

Most a másik lóíeladal, a tulalilonképpenl regölls mlbenlétót
lsmortetem.

Mtelótt azonban ert megtennórn, nézzük meg, mit is ért nópünk
a regöléseu.

§o|íekem 169l törvóny
A rogölés eredettleg karácsonytáji nópszokás. A dunántúll

megyékbó[s a Székelylöldról ismerjük. Á téli napíorduló ósl ünnopé-
.neE,- az írJ esztendó hagyományós megünnoplésének c§ökevénye§
emléke.

A több íitlból áUó rogös-csoport, szedgtt-vedett, régteskedó
öltözetben, íurcsa regös-hancszorolikol íe}szerelve járja be a lalut,
h.ogy énekében boldogabb új esztondót kívánjon a íelkeresett csa-
ládoBnak.

A regölók hangsúlyozzák énekükben, hogy a multból meg-
.órzött régi §zoká§t gyakorolnak. Nyíríakéregbocskorukra, haJdina-
szál nadfáglukra is-azért hlvatkoznak, hogy ezze| is kiemeljék a
multtal yaló kapc§olatukat.

A nylrtakéregbocskor a messzl multban csakugyan használatos
lábbgli volt népünknél is. Flnn-ucor rokonalnk ma is viselik. A lénv-
kéoon bomutatott kéreÉbocskor-a BkIE csapat otthonának íalát
dí§zttt. A gödöllói vüáfróborban adták emlékbo a íinn cserkészek.
.(Le8közolobbl számuuk}sn bozzuk. §zerk.)

A uegötés népszokásában a regösök varázserojébo vetett hit is
megnyllatkozik. Mindeníéle Jót kívánnak a mogláto8atott gazdának
.s ,,ölszoregölik" a Jegyosoket és q íiatal párokat.

Maga a regötés szó ls valaml varázslásíélét jetentett erodetileg.
Az pgytk -népralzi kutató slerint a rogö§-énekek lsmétlódó

varázsmondókája legósibb íormájában így hangzik:
áelbkem régt |öruéng,' ilaj regüI reltem.

Ez mat nyolven ezt lelonti 3

Yardzslásom rágí töruéng,
IIai énekbe uardzsolom,

A törv6ny bgtöltóre
A mai reoös-hadak a réri relöló} utódai,
ók ts a ,iré8i törvény" tetöIté§éte igyekeznek, amikor a népi

müveltséc évezrédes kincsei terjesztésébea íoglalatoskodnak.
óxet-is esr boldogabb rit esztendó, a szdbb |övó ktvánÁsa és

szolqáIata álütotta munkába.*s 
Ot ts tuüák, hogy az ósi magyar míiveltségkincs terJesztésé-

;:lk"ífn#íáRl_?Tái:' 
műveltség és nemzetl öntudat megteremté§é-

Az Árpádok és az Anjouk alatt a }drályi énekmondólíat ls regö-
söknek ne{ezték. (A íalusl regölók ls Szent'István király szolgáínak
nevezték magukat.) Ezek voltak a régt kor ujsá8írói, vagy ha tJgy
tetszlk. történ6tírói.

A'mai regös-badak taElalnak llyen értelemben is regösöbnek
kelt lenniök. Térjesztenlök kéll népünk körében a blzony meglehetó,
sen biányzó történeti müveltséget ls,

K6rzülő116
A cyüités mqgánosan ts végezbetó regös,munka. A tulaJdon,

képpenl-ielolés közösségt tevékenység. Jól összeválogatott regö§
hadak tudiák sikeresen végeznl.

A rec'ös-hadak íalusi- regö§-utaLon, cserkészünnepélyeken s
cserkészkö7önség elótt rendezhétnek regö§-tábortüzeket.

A recös_utafc elókészítéséról és leíol},tatásáról késóbb lesz szó,
ltt csak irarát a tábortüz anyaíát i§mertetem vázlatosan.

Azért vázlatosan, mivel a fábortüzt anyag részlotes ösazeállltását
az ollövendó reíö§ök és reíös-hadak munkájától várom. (L. orre votl&t,
kozó'an a M. C§. regös-páIuázatdí, lapunk l'egközelebbl száma bozza.)

A recös-hadna]< v'an-egy szószölóla (ném szószolóJa) vagy &ö,
szöntőie. a*ki a tábortüz egyé§ szárnait-bevezetó szavakkal egy§égbe
íodalÍa. A had tagjat lehetólog Jó énekesek legyenek. Ezenklvül
mindén taÉnak legyen valamilyen külön regös,tudománya (éneke§,
táncos. me-séló, száÜaló, muzsilius, raizoló a-gy,ltjtött tfugyak me8-
örökttéséhez. látékvezetó), Fontos, hogy a bad valamolyik tagja
tudlon valaririlyen lrangszeren iátszanl. Á népi hangszerek (ítuulya,
clteia, doromb) ismereio különösen hasznos, de Jó a tárogató é§_ a
hegedh ts. (Folytatjuk.)

Begös Morvoy. Póter

Rogö§had 1902-ból. (Garabone, Zala m.)

A NÓTAVEZETŐ
.d nótavezetó-szolgálat §aük§ége§§égét a

Magyar Kntonaujságban vetettük íol. A
menoteló ccapatok nótázásót trónyítla a
nótavozetó, rejtve, mlndon íeltü4és nélkül
karmestgrkgdik a csoportban.

A ló nótavezetó hgsznos és értókes tagla
nemcsak a katonal alakulatnak, hanem
minden cserkészcsapatnak. Pihenóben és
esténként nótát tanft. §zámontartia azokat
a nótákat, amelyeket a csapat már jól össze-
tanult, amelyekkel menetóléskor, vagy pl-
henóben remekelhot. A sikeres nótázás a
íáradt csapatokat íellelkesítt, a lolkesedést
oróre váltlir, mtnden a jó nótavezetón múItk
eleósorban l

Csapatonként, ralonként több jóhallástl
és tóhangú nótavez,etó lelölend6 kl, de a
monotolósénél a nótázást (a ppranc§nok
ongodélyéro, vagy par8ncsÁra) 9sak egy
nótavezotó kezdié ós tolytassa addlg, amíg
(önkónt, vagy parancsra) egy máslk nóta-
vezotónek ót ném adia a nótavezetést.

A nótavezetók a menetoszlop plolén, de
még8em legelól haladianak, hanem lehetó-

2

leg a menetoszlop elsó harmadánál; lnnét
zeiduljon lel az eióteltes, lendületes magyar
nóta, amelyik valósÁggal üszi a csa-
Datot.- -Nein szabad eróltetni a hangot t Éppon
ezétl a nótavozetónek tudnl kell már a kez-
déskor, hogy a csapat btrja-o a magasabb
haníokat. amglyok rendesen a magyar nóta
közobotáián - a ..réd sttlusrl" nótáknak
az el'elérf - szoktali-elöiönnt. Aki a c§apat-
énekldst kezdt, tEen helyesen jár el, ha }ral-
kan próbáüa elöbb a dal legmagasabb és
lecméIvebb- hanalalt. Azután ad halLan,
a -körÜotto menitelóknek, kozdóhangot és
nécv lénés után zendüliön íel a közös ének l
§züLséd esetén a nótázást meít ls szaktt-
hatja a" nótavezotó, ha íolemelt-karral tlltó
mozdulattal int a csapatnak.

Az üíyes [ótavozótó mogJegyzi sorban
azokat -á nótákat. amelyek körülbelül
elvonló hanemaqasiáíban 

-lárnak. külön
háircoróbálqaiás. -hani-adás riélkül kezdheti
ecvíÍ:6t a űásík'utÁn-és a nótavozetó csak
alötmet mondla halkan. Ezekból az egyvégbe
énekelhetó nótákból tanácsos dalsorozstot
összeállttani. tlven dalsorozat pl. a .,Dalol-
iatok honvédoíc" c. katonadirloskönyvból
éz a néhány régl nóta; (C- vagy B-dur,
llletvo moll_ban):

,,Százados rlr, sejehaj"
::R;óö; n;iá 

"áció'k'en 
kapítány",

,,Nincs szebb virá!-a pünkösdi sze!íűnél",
..Géppuskás-nóta".
be 'úár nem iltenék ebbe a sorozatba

..Nlnc§en a Hazának" és ,,Márványkóból
van a Tisza íeneko" kezdetü nóta. Ezek
más hanínembo kívánkoznak. (F,dur.)
Mlndeneseire. ahol ügyes nótavezotó van,
ott a katonanóták, beiyÁr- és egyéb nóták
után méí nem íoí elnémulnl a c§apat, mert
a nóta h-angterjei[elme (ambltusa) ls nótára
emlékeztet.

Érdekes. hogy a cserkészdaloskönyvbcn
a dalok mind ólwécbe énekelhetók; akár
l-tól a 101-1g. (.Koíozsváros htres vóros",
tól a ,.Benetreü hatfu"-lg). A Jóbuporú
szerkesiió, aki sokat táradt a nóták llyen
elhelyezésén, azt mondia, hogy mé8 vélet,
lenül sem szokták az általa váIasutott §or,
rendet t Hanem amit a szlv, a kodv klván l
Ezért ls alánlluk a nótavezetó-szolBálatot l
A csapattril erivütt lépve, mtndlg a püanat,
nak. 'a szívné& és kedvnok, a ítttk bang-
tgrlódelmének ís a legmegíelelóbb dalokat
suialmazza. gz a ió nóteúezetó tlgzto l

Í.Tótavezelók, elóro l Ylgyázzatok a tiúk
,. érc€§, tlszta, §árnyaló együtto§ére l . . .

vouy btvótr
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Magas akácíák között egy sárga benzirrkut lúlaLL az országút
szélén. §zomjas autók szoktak eléje kanyarodni, ha fogytán volt a
motorhajtó eró, itt nápokra te]eszlvhatták magukat ismét : s a már-
már kihagyó, benzinfogytán levó motorok itt rij erőre kaptak.

A benzinkút melletti padkán egy fiti ült, Olajfottos szereló-
ruhájára - amelyet nagy benzináztatta nyomok is éktelenítettek *
néha egy-egy ffuadt, elsárgult akáclevél hullott. Nem csoda, az ősz
erősen hatalmába kerltette a vidéket,

A fíú ült ós halkarr, önmagának íütyörészett, Néha fázósan mog-
borzongott és arra gondolt, hogy idén még trem vette ki a szabadságát,
pedig íme, már vége is a nyárnak. Hja, beteg a íónöke. tr{ost már
ugyan lábbadozik, íelgyógyult s éppen ma fog vísszaérkezni a városi
kórházból ; a nyaralásra azonban most már nem igen nyítik alkalom
az ó *- Tárnok Laci * számára,

Igy hát csak ült Laci itt a padkárr és nézett *- mint annyi§zor,
míóta itt van * a messzeségbe, Istenem, milyen szép lehet arrafelé !
A nagy fekete, kék, zöld autók mind-mind arra tü1rrlek el, az or§zógtlt
fái között,'ott a jegenyóknél s csalr az rlt felszálló és ismét leütepetló
pora jelzi titjukat. Milyen szép lehet arrafelé l

Mert Laci még sohasem járt azon a vidéken. Pedig Isterrenr, hogy
vágyott rá, hogy egy§zer ó ls beleülhessen egy ilyen gyönyörü, nagy
autóba é§ suhanjon a puha gumikerekeken arrafolé, ahonrran izgatÓ,
ismeretlen szépségek íuvallatát hozta íeléje a szél.* Gyönyörű, gyölryörü lehet arra, mes§ze t -- sóhajtotta, majd
hirtelen a kút felé kapta tekirrtetét. Egy vadonatúJ, pompás fekete
autó fordult a benzínkrlt elé. Veaetóje dudáIt, mett nem látott sonkit
a ktltnál. Tárnok Lací készségesen ugrott íel s az autóhozlépetl,* Jó munkát, parancsnok rlr - szóIt hirtolen, mert a vezet6
mellett ülő férííbarr íelismerte volt parancsnokát, Az visszacsodáI-
kozott rá:* §zervusz Laci, hát te itt vagy ? Azt hittem, íelmentóI Pestre.

- Itt vagyok, parancsnok rlr. Már másfél esztendeje, Hová
tetszenek menni ?* A Balatonhoz. Szokolay parancsnok rlrral, talán ismered. §gy
hétre megyünk. Körülutazzuk a tlalatont. Tudod mit ? Gyere te is
velünk l Ugye jöhet, Jóska ? *- fordult a mellete üló barátjához. *
Régi cserkészem, a polgári csapatában őrsvezetőm volt..* Természete§en. De gyor§an, mert délre Akarattyán akarok
lenni l

Laci, rniközbe! betöltötte a rendelt hrlsz liter benzint, lázasan
gondolkodott. Itt van, végre itt van az annl,ira vágyolt alkalom l
Ó is roboghat szabadon a messzi jegenl,ék íelé, a Balatorrhoz, Ó is
ülhet egyszer ogy ilyerr pompá§ autóban, amilyet eddig csak kívülről
láthatott l tIogy megy-e ? De mennyir€ megy ! Azazhogy, . . * és
hirtelen eszóbe jutott, hogy[nem hagyhatja egyedüt a kutat, hi§z
nincs itt a főnöke. Még nem érkezett neg, csak ma fog jönni, amint
írta. De akkor aztán elmehet l Lám, milyerl jó, hogy eddig nem tudta
kivenni §zabadságát l Mos! nem tudna elmenni különben,

Amint ezeket elgorrdolta, lassan Lecsavarta a tömló száját az
autóróI, Felegyenesedett és odalépett a nyitott kocsiajtó eIé l

- Hálásan köszönöm, parancsnok rlrn de, sajnos, nem mehetek.
Nincs itt a íónökóm, egyedüI vagyok, Csak rna délben jön meg Fehér-

várrtjl. a kórltázból, tr{ógegyszer lragyon köszönöm, bár sajrrálorn.
nagyon, hogy tlem tudok menni, idén rnég nem is voltam szabadsá-
gon. . ,

** Semmi baj, taci l §{egvárJuk a íórröködet. Legfeljebb it,t
tizóraizunk Akarattya helyett l .-. és kérón nézett barátjára ,- ió ?

§zokolay felelet holyott már szállott is ki a kocsiból s nyitotta a
hÁtsó ajtót, hogy kivegye az útra c§onragolt elernózsiát.

§oha így idó tnulását nem várta móg Laci. Alig tudott valamit
enni a tízóraiból, amivel megktnálták.

párszor, amikor autóberregó§t }rallott, felugrott és klszaladt az
út közepére, lesni, hogy nem a íőnöke jön-e ? De mindarrnyi§zor c§ak
eg_v-egy kirándulókkal telt autó robogott el rnellettük.

Végre, vé5Jre feltílnt a kanyarodóban egy autó, amely a tulaj-
donost hozta. Lacl szinte cslgának étezte a rohanó kocsit, amint
lassatt.]assan -* e§ekély hetven lrilométores ternpóval * ,,botor&ált"
teléjUk.

Dc egyszer csak odaért hozzáJuk mégls. Illsőnek Szacsvai rir,
Laci íőnöke szállt ki belóle. tacl alig lsmert rá. Má§kor egé§z§égo§,
piros arca sápadt-fohér volt, § má§kor foszüló galldrjában most szítrte
groteszknek tűnt íel sovány, csontos nyaka, Nem csoda, bizon} kdt
hónapnál hosszabb ideíg nyomta az ágyat l

Laci parancsnoka foléje sletett. Bemutatkozott és beszéIgetott
vele egy darabig, Majd odaszólt a íirlnak l* Csomagolj, készülJ Laci t Mindjált indlilunk. Jössz te is
velünk l

Laci a fdnökére nézgtt, Erre a beteges, sápadt, sovárly íérlira,
Akí most itt állt kéthónapi ágybanfekvéstól gyengén. Most hagyja itt
ogyodül a megeróItotó munkával ? Lehotetlonség l

Odalépett paranc§nokáhou. C§ende§ert mond,ta neki :* Nem mehetek, paranc§nok rlr, Tessók nézni szegény Szacsvai
urat, milyen beteg még l Yótek volna itthagynorn egyedül. Ne tessók
haragudni, hogy ennyi kdsedelmet is oltoztam. Erre mindJárt gondol-
hattam volrra t

Amint állt ott Laci §uomorúan, leverten, a parancsnok mog-
veregette a vállát:* Jól van fiam. Sajnálom nagyon, de büszke vagyok rád. És
Jövőre is van egy év. Talán akkol l * és beszállt az autóba, _. |ston
áldjon l

--- Jó munkát, parancsnok úr l * mondta Laci, miközben fel-
btlgott a motor, § a nagy íokote kocsi megindult. Pár perc alatt el is
tűnt a szemhatárról,

Laci utánanézett. Hát mégsem ment el ó ís arrafelé, ahol a hai-
ladozó jegenyékon tril a nagyvllág integet. Nélküte ment el a koc§i.
Ittmarad,t háí. §írni szerotett volna. De e§zóbe jutott, hogy ilyet nern
tehet, aki már majdnem fiatalemtrer. Igy hát könnyei csak a torkát
fojto6atták,

Aztán megpróbálta vlgasatalui magát. Talán nem is olyan szép
ott a távolban minden. Talán nem is olyan gyönyörii közelról, mtnt
amily€Dnek innen látszik.

S igaza volt.
A messzesóg, az elérhetetlensóg tette c§ak klvánatossá elótte a

távol_vidéket. A messzeség, arüoly meg§uópít mindent.

ilfit kell úudní míndorr c§orkésznok a biuúosíúósróI?
Megtudotl, ha figyelmesen elolvasod a Magyar Cserkész december 15-i kará-
c§onyiésjanuári 15-i irjévi §zámában a biztosításról irt érdekes cikkeket.
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Az idő előzó nap nyarat hazudott még.
A, napsugár jó langymelegen §ütött, mint
,az aúÉrr§ztusvégi délutánokon és a kül-
város kbpott utcáin topázfényű volt a levegó.
Csak a metropolis szíve felé nyikorgó, t{lzre-
yalóval megrakott szekerek lopták a közöm-
bös járkáló lelkébe a scJtést, hogy változás
közeiedik, Reggelre azfán hirtelen, orvul,
lecsapott az ós7. Virradatra nyirkos, vékony
köd hömpölygött végig a városrrn. bújócs-
kát iátszatott a házakkal és kivetkeztette
íormájukbóI a tárgyakat, iránynélkitlivé
váltortatta a bangokat. Yalahol a köd-
ma§zat ölében moz-donyok sikongtak, góz-
favágó gépe zuhogott és tompa moraj dör-
gött §zakadatlanul, mintha valamerre üres
ládákba követ ömlesztenének.

És az üres, sok helyütt íapalánkkal szegetl
utcán a íátyolos szürkeségból lassan eló.
bukkant egy emberalak. Maga is sziirke
volt, kopoltruhájú, vánnyadt. Amolyan
tizenhat év körüli, esett, szomorír figura.
Yálla elóregörbedt, nyakát íázósan behrlzta
íoszlott kabátgallérja mögé s csak ment,
ván§zorgott a csataktól fekete járdán rlgy,
ahopv óél. értelem nélkül rnehet valaki.
RerfriinyteÍenul. Iigy kapualj alól, vagy talán
a semmiból, várátlanúI társ csatlakozott
hozzá. ll{intha közös mester keze alakította
volna ki mindkettójüket ugyanarra a szabás-
mintára, |ázlLóan szlntelen volt ez is, csak
íiatalabb s nem kopott. hanem ztil]ött.
Amolyan igazi utcatö[telék. Sunyi ü$yorral
váÉta oldalba az ázott gyereket.] Na, mit mondtam ? Pont rád vártak
a széncsuzdánál, mí: Tessék, tessék, Rohácsi
rlr l - szónokolta eróltett hangon. - l!ég
egy hely iires. És zsákoljon gyönyörrel l
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Egy kis ideig várt a hatásra, arra a ciíra
káromkodásra, ami olyan üvatos és köz-
kedvelt a Liget tájékán és amikor hiába
leste, tódította csak tovább a szót alatto-
mosan:* Egészen dilis vagy te, Jóska l Nem
az okosoknak taláIták ki a zsákhordást.
Könnyebben és vígabban bokázik, ha Jól
kinyitja a pislogóját az ember. Nyisd ki
te is,..

A másikra még ez sem hatott. Dermedt
egykedvúséggel mérte a lépést, a íejét sem
mozditotta,- dc amint elhrlztak egy szeüóz-
ködó vegyeskereskedés mel}ett, a söprés
porával kitóduló étglszagra görc§ö§en ös§ze-
rándult a torka. Éhes volt, irgalmatlanul
éhes.

A fiatalabb csirkelogó azonban laposan
oldalt pillantott, lépett is egyet és benyúlva
a félig nyitott ajtón, villámgyorsan kimar-
kolta a keze ügyébe esó, kihordásra készí-
tett süteményes zacskót.

- De most lóaás l -- lihhent fel és már
íutott is, magávaíragadva a gépi€sen mozgó
másikat.

Azonban már ritkult a köd. Nemcsak a
hanqot engedte át, látni is lehetett, látni
azt a kövér tömz§i kereskedót, aki végig-
ordította a néptelen tájékot:

- TooolvaaajJj l Fogiááák meg l
Az orditással egyidejúen, a kárv_allo_tt

ember szlvósságávd- maga is a menekülók
után gurult,

A ki"sebbik utcaíia nem is patkány, hanem
csak íérestermészetú volt, s mert a köd már
nem takáit. más takaró után nózett. A zacs-
kót könnvü mozdulattal társa markába
nvomta éí macvarázkodás nélkül átlendült
a- velük párhűiamosan íutó palánkon. A
íakéonél hasvott nedis a felhtlzott rugó
életfelen mőiBásával i"oholt tovább. Tán
nem is tudta. -mi ttirtOnik körülötte, Babo-
názottan báúulta a papírzacskót, amelyból
a friss. ronocós Dékhólniik illata ingerkedett
vele, ázutárimohón belemarkolt éi reszketó
száiÍa], szinte vicsorogt,a harapott egy kif-
übe, miközb€n irányt változtatott az utca-
sarkon.

Hátulrót méE mindis visított a k€rgető
szó : toootvaaai" - mííszemköztról néhány
íüttvütem. esv indul,ó, a cserkészíndu}ó
töre'dóke szakááozott feléje ós az oszló ho-
málvból maidnem nekirohant egy kerék-
oár.- Éonen 

-hosv elkerüIték az összeütkö-
iést. RVeaetczÓ-íélreugrástól tgy is a földre

zuhant. A korékpáros rendór rángatta talpra.
Mq[ette már ott hadonászott a csapzott
halcsabajuszri, kilulladt kereskedő :

- Elloptal... Ketten voltakl - §za-
kadozta üheÉve a vádat és hrlsos mutató-
uJJa táncolva bökdöste a paplrzacskót.

Most már felderengett elótte, milyen
csávába került akaratlanul. De nem bánta,
§emmit sen1 bánt. Yalahogy minden mindegy
volt neki. Am arra az állításra, hogy kctten
voltak, tagadóan intett: Nem, nem, egye-
dül volt l... az a kölyök badd mentse az
ilháját.

A fiatal rendór pedig szótlanul, össze-
htlzott szemmel mást sem íigyelt, mint azt
a kiflit órló, egyíormán mozgó állkapcsot
s csak az utolsó íalat eüogytával tette 

'ela rideg, hivatalos kérdést:--

- }ít a neve ?... Apta, anyja ?...
Foszlott belelentólao került a rendóri

zsebkönyvre, ágyongyúrt levél, néhány ok-
mány: írott képek, alakok... egy lend-
kerék messze ide§enben. . , 9p&, aklt örökre
a magasba hajított; halotti cédula,: anya
,,tbc" és Rohácsi Józseí, akí 1923_ban szü-
letett és két e§ztendeje morzsolódlk a nagy-
város malomkövén. . . Munka volt, volt,
aztán nincs. . . nincs. 1!íár tavasz óta,

Ilyen egyszerü az egész. Iskola, otthon,
éjjeli menedékhely és népkonyha. EÉy-kgt
írás, mon(ia, elővesszük, van ; z§ebretes§zük,
ntllcs...

A rendór a zsebkönyvét tette el, ó a pq-
pirokat s engedelmesen várt, A törvénynek
megvan a maga rendje: elólrásos minden
moizanata: teitenkapás, bekísérés - esak
ícv következhetik l"-- Éhes ?... - ez a kérdés nem tarto-
zlk a hivatalos eliáráshoz. az ember nem is
íelclne rá. maradi méc réíról benne valami
szemérmes büszkeség,- dd a feje igenlóen,
önként elóre csuklik.

Furcsa ez a rendór. Olyan szokatlan hang-
srlllval kérdi a ténvállásl is a kereskedótól,
miniha eddig egyálialán nem hallotta volna.

- Szóval azt állítia, hogy Rohácsi Józseí
magátóI egy zacskó péksüteményt lopott....
Looott ? lÁ tOvér. szuszoító boltos tétován hrlzo-
gatja bajúszát, tÖiklntete a cipóje orrál
keresi :

- Hászen , .. az úgy volt . . . nem, de-
hosv is....,kérem. tévedés... én adtam
neÍi l Dehogy is 'lopott, dehogy is l . ..,
Jó napot kívánok, biztos rlr -- s mintha ót
is kergetnék, majdn€m futva döcög vissza-
íelé.

Kettesben maradnak. A rendór, ha halkan
is. de meÉint íütvül. A cserkészindulót. . .
A2tán keíten íüt-yülnek és Rohácsi Jóska
keze kabátia haitókájára téved, maga sem
tudja, az Üres gombtyukat simogatja.

* Mityon jelvén}t viselt ott ?
Ez a kérdés már nem száraz, nem is rend-

óri és a zseb mélyéról, onnan áz iratok
mellól, elókerül egy zöldre rozsdásodott
cserkészjelvény. Mái tűje sincs. Hogy lehet
ecv llvón könnvíl fémholmi olyan nehóz,
tróily tóUúzza a tinyeret és sietve vissza kell
tennni?l... Hogy?

- No, gyerünk, még nem végeztem be
a körutam---.mondja a rendór és elindulnak
egymás mellett. Jó§ka ismét megroskad és



csak megy, megy, íel sem néz, amíg egy
torokköszörülés rá nem kényszerlti. A rend-
ór valamit irkál egy papi}lapra és pénz-
darab csillan meg a levegóbon. Egy pengő.

- Utiköltségre. Szeretném, ha \olnap
eljönne hozzám. Szabadnapom lesz - hang-
,zik a magyarázaL és mosf végre Jóskából is
kibuggyan a szó:

* Miért . . . miért nem vltt be ? Hiszen
loptam ? Hiszen a törvény embere l

- Talán éppen azért, mert az vagyok.
A törvényé. Mint ahogy maga i§ azé. csak
ryég nem tudja, vagy inkább már elfelejtette.
Es különben is, nem kísérhetem be, nem
követett el semmit. Nem volt, aki vádolja l

- nyomta meg a mondat végét s a kerék-
pÁr puhán elindult az rlton.

Jóska értelmén csak átíolydogáüt, amit
hallott, aztán elveszett a tényben. Abban,
hogy pénze van, pénze, egy keiek pengó,
amennyit egy összegben már hónapok óta
sem látott - és hogy éhes, még mindig
nagyon éhes. Ezen a pénzen ehet l Lázas
igyekezetében félszeg örömmel indult a
kínálkozó kocsmahelylség felé.

A küszöbön kappanhangrl csodálkozás
állította me§ :

- Ez már teszi l Tudtam én, hogy remek
cimbora vagy és hogy jól birod tüdóvel.
Azért is nyomtam oda a zacskót l lgy meg-
lógni a vén hájas elól l * törleszkedett
hozzá alamuszi dlcsérettel a csenevé§z utcá-
töltelék és ravasz, bujliáló pillantása fel-
íedezte a ídnyes ezüstöt: - Ejlra l Közben
még ezL is szerezted . . . Erre iszunk, úgye* § már nyomta ís be nagy készségesen az
utcaajtót.

Alig értek a söntésasztalhoz, a íüstpárás
zajos teremsarokból rekedt kláltás harso-
gott fel:* Vékony, gyere ide ! * s a kis csibész
lelkendezve loholt hátra, amíg Jóska áhita-
tosan kezdte szemezgetni a ílnom ételt, az
elébe csapott öt dekányi töpörtyűt. Mor-
zsárrként szedegette fel a kenyéríalatokkal,
hogy tovább tartson ez a mennyei élvezet.
KelletlenúI dünnyögött, amikor hivatlan
társa visszasettenkedve melléje, titokzatos
heberészéssel felnoszogatta :

* Gyere, hagyd ezt a vacak ko§?tot. Itt
van két barátom. Egy kis ,,meló" klnálko-
zik náluk.

A munka ígéretére aztán §erényen moz-
dult. De egyelóre mukknyit sem e|tettek
dologrúl. A két rosszarcú, vasárnapi módon
kicslpett alak borospoharat tolt eléJük és
a kiszolgálóért intett :* Pincér, ételt az uraknak l . . . Amit
akarnak I Vendégeink l

TessékJássék beszéddel ütötték agyon az
időt, rlgy nézegetve Jóskát, mint valami
.árura fólkínált tárgyát, hib4kereső mérle-
geléssel és csak amtkoí a bó étkezé§ z§lf-
párás függönyén s a rátukmált borok hatása
alatt látta a világot, tértek rá a tárgyra
óvatosan . . , Hát lgen, munka volna. . .
és nem is csak nta, liolnap, máskor is. Még
csak nehéznek sern mondható. Amolyan
bizalmi íeladat, ahol íonto§ a hallgatás -és közben koccintásra tolt poharak újla
meg újra : Ne szégyenkezz, lgyál l... É,s
ók nem szűkmarkrlák a pénzzel. Nem bi-
zony l Akár már most m€gmutatják, milyen
cimborák s mlnt egy kurta, széles zöld ktgyó,
siklott át hozzá a tarka abroszon egy tíz-
pengős bankÓ.

Nem mert érte nyrllni, úgy kellett biztatni :

Yedd el hát, tedd el l
Akkorra tisztában volt azzal, kik ezek

a bőkezű Yendéglátók. Utcasorokkal beljebb.
a város szívében. betörőknek neyezték volna
óket. És tudta'azt is, hog], az a munka,
amivel kínálják, az órköd_és, falazás, miköz-
ben a többiek ,,dolgoznak". De már aludt
benne a visszahőkölés. Jó altatónak bizo-
n},ult az a bankó l Cseppnyi stilyával is
lehúzta azt a kicsiny, kerek pengót és dacot
ébresztett. A bosszrl dacát.

}lintha jeges vízbe dugta volna a fejét,'hirtelen kijózanodott és rábámult a §ötét
falfestésre. Ott látott mindent, ami az el-
múlt két évberr történt vele. Az qpró meg-
a_lázásokat, a sorozatos elutasítást, a ,,nincs
munkát", Nem, ezt ném teheti jóvá a rendór

ezüstpengője §em. Semmi sem í Iíaza
volt ennek a Vékonynak, amikor azt monata,
bolorrd, aki nehóz munka után töri rnagát,
ha könnyű is akad, Mert ezn ,tigylátszik,
inkább akad.,.
_ Az asztal fölött átnyúIt hozzá egy vaskos,
izzadt tenyér._ Csapj fel í

lVIár íéltlton volt a keze, amikor vi§§za-
kapta. kuncogó nevetéssel.

- Várj t

Hüvelykje körmével a levegóbe pöccen-
tette a pengőst, mitrtha ráblzná a döntést.

-Fej!.,.Fei volt.
És a ltézrázás után a díjbirkózó íormájri

apacs elégedett böfíentéssel jegyezte me!:
_ l\íerthogy mi olyan fiúk va§yunk,

hogy se8Ítünk, ahol tudunk.
A kérkedés visszhangot vert Jóska íülé-

ben. Hallotta már ezt valahtrl, valamikor.
má§'íormában, §emmi kétség. De a gondo-
latkó nag_von kis gyürűket vetett, az éredeti
íormához nem ért el emlékezése. Tán nem
is akart odaérni. Hiszen ő már döntött l

_ Hát, hogy is lesz ? - kérdezte reked-
ten a három mákvirágot és suttogá§ra hajol-
tak össze.

Aztán lassatr-lassan bealkonyult és a
városra ráfeküdt az este s megitrt perme_
tezni kezdett a köd.

'{,
Kovács XIL Lajos próbarendőr este

tizenegykor indult szolgálatos társával kör-
titjára. Egy ideig kimérten koppant egymás
mellett léptük, aztán egyedül maradt é§ a
ködben, amelybe tisztásokat vert a szél,
künn, a külváros §zegélyén, halkan drldolni
kezdte nregint a cserkészindulót. Rossz
szokása voll ez, Öt perccel késóbb fütty-
szóra figyelt fel és a po§tahivatal elótt
tetten ért két betörőt. A vasredónlt fesze-
8ették. Az egyik a markában ragadl, a má-
sikat elnyelte a l,akhomály. Valamikép
ismerós volt elótte az elcslpett, de nem volt
ideje, hogy a sötétben jobbau szemügyre
vegye. Halálos dulakodásban harcolt az
életéért. Bilincselés közben ütött rajta a
banda másik két tagja s már íegyverhez
senr l)yulhatott. Pedig támadót ,,nehéz',
fíúk voltak s vállát első ütésre megbénltotta
a kurta ólomfütykös. Amikor észrevette,
hogy a félig megbtlincselt betöró is közéjük
rohan s hallotta a kinyiló erós rugójrl bicska
pattanását, már tudta, hogy nincs tovább.
Megroggyant a térde a két ráaka§zkodó

súlya alatt s csodálkozott, hogy miért tazul
meg a szodtás és miért jaj-dul tel ólom-
buzogálryo§ támadója. Könyörgó rikoltás
rázta életre :
.*.Ne hagyja el magát t Üssön, az Iste-

nért l
Valahogyan kézbekerítet|"e sumibotiát.

§tost már ő is támadt és nemsokára folvíat-
hatta a bilincselést. Első foglya eldobva a
bicskát, örrként tartotta eléjl- a csuklóJát :

_ 
_ ,Igaza volt délelőtt. Tudtam, csak

elfelojtéttem, § Da most nem jön, eizembe
§em jut többé. Ámbár mo§t niár-ké§ó l -mondta szűkszavrl szomorrisággal. De a
rendór így ls megértette a céiZást. Mint
ahogy megértette a tárí{yalóteremben is.amikor a -biró Rohácsi Józseíet betörési
ktsérlettel vádolt íiatatkorrlnak szegezle a
kérdést : .[!íiért s€Éltett Kovács XIIl .Laios
próbarendórnek ? -Elmerrekülhetett volnai l* s láthatóan elcsodálkozott a íurcsa fele-
leten :

- }íert valamennyien a törvény 'emberei
vagyunk t '

Ekkor Kovács XII. Laios próbarendőr
önkénte§en is tanuul jelcnikezótt, meft a
vádlott nem vo]t hajlÁndó tróvebben mec-
okolni cselekedetét és megfejtette a reii-
vényt, A mindenkoron, míndenkin seÉítés-
ról beszélt. A törvény,ról. . .

A biró§ág hosszrl tanácskozás után ki-
hirdotte, hogy nem hoz ítéletet. Próbaiddre
bocsátja és nyomban szabadlábra helyezi
a vádlottat, mert cgy kereskedő felelősséset
válla]t érte. A tárglalóterem elé kihanizó
szavakra lelkes bólosatással helveselt ócv
kövér, zömök, harc§ábaiúszrr teiri. eteió--
dettségében szivarral klnálva az áltisztit.

Sütött a nap, amikor hármasbalr leíelé
baladtak a_ lépcsón. A kereskedó buzgón
magl,arázott :* Nézd, Jóska, kosztot, lakást, ruhát
adok, azt hiszem, majd valami kis pénzike
is akad. Három év muiva pedig segéri leszel,
Hát elszegődsz hozzám?

Rohácsi Jóska a nap íelé for{itva arcát,
mélyet lélegzett :

- Egy pillanat l - és a levegóbe dobta
azt. a pengőt_, -- r9j l Ujra féj volt . . .
s Jóska újra kezet adótt.

-- Áüom l
Kovács XII. Lajos próbarendör még

ennyit s€m szólt. Rossz szókásból a cserkész-
indulót fütyülte és mosolygott. Olyan jó
volt együtt menni a napsütésben s tudúi,
hogy nem örök, felszakad a köd. Nemcsak
az, amel},ik az utcákat terlti be.



A DIÁK ÁrrnnA...
lrta: §ZALAY lÁSZt ó

§za, nern csinálha-
tott végeladást a fel-
szercléstiből....

lttózatos meleg
volt a hajón, körül-
belül mint a mi gőz-
fíirdőlnkben... Etis kiáltottn volna
magát l.ajosunk ha
tudott volna olaszul,
hogy: Ezer.pengót
egy ökölnyi íagylal-
tértl....

Vacsoránál arról esett szó, hogy Baromíi
Laios helvbeli harmatkárbecsüs htlszezer
oeísőt nvórt sorsieq},en, amely szerencsés
*tirüimenv kuttirioiliéppcn n-ondolkodóba
ejtette Lájosunkat, aki-inint a III. b-s fog-
lalt helyet a családi asztalnál. . .

Valljuk be ószintén, Lajosunkat pillanat-
nyilag va}ósággal rnegszédítette a becsüs
nyeresége, mert átvillant az ag}átl, hoAv
ót illetőleg is ez lenne az egyetlen leheióséi,
hogy vágyálmait, egy tengererrtrlll vadászat
,ábrándjait a ntegvalósulás kiltötójébe
§egítse. . .

Sarnu bácsitól, a keresztapJÁtól tegnap-
elótl kapott, tíz pengőt a nóvnaplára,-'amlt
ugyan arra szánt, hog1, étlesapja erszényét
az ő őszl iskolai belratkozásához hozzásegítse,
de mi lenne vajjotr akkor, ha ezen á tlz
pengón mo§t §Or§jegyet vásárolna ?..,

Ki is Jelentette azotrnal ott az asztalnál:
* Szeretrrék a tlz pengómön sorsjegyet

vásárolnil,.. nIindenki csodállrozva

A fegyverek -- puskák és pisztolyok, töl-
tények, látcsövck, parafaslsakok, szúnvoí-
hálók, sátrak, vízhatlan clpók, csizmák --. nem ls beszólve a kotrzervekről, a házlpati-

--Inkább 
vettél volna magadnak a harminc-

ezer pengóért egy vlllát a Hűvösvölgyben

íir:c.r. 
szép oroszlánbőrt. valamelyik §eücs_

És Lajosunk magábau kezdett is neki
igazat adni, de már nem táncolhatott üsz-

nézte: .- Sorsjegyct ?... Minek ?... *
}Iát * hoEv elmelressek Afrtkába oroszlán-Hát * hogy elinélres,sek Afrtkába oroszlán-
vadászatra l. .. ._. Általános derült§éq tá-derültséÉ tá-

barátom-l *madt : * t]lóször nőjJ nreg, barátorn l *
mondta az ódesapja. Az édesanyJa meg-
csók_o]ta : ._ Először tedd le az órettségit l

hogy nem lesz-e
ltthon maradsz..^

Ércttsdgi után okosabb leszel * tÖtte
:zá a bátlja -_- és meggondolod Inajd,
!y nem lesz-e helyesebb, ha egyelóre

- 
Dr§rL§UB! ulttll oÁO§uDo lc§Zet * lelte

hozzá a bátlja -_- és meggondolod Inajd,
hogy nem lesz-c helyesebb, ha egyelóro

De ő csak erősködött. szigorítan ragasz-
kodva gz oroszlánvadászathoz.. . Aztán
aludni tórtek. ..

*

A bankár kidugta íejét a pénzszekré-
nyek mögül : -- örl Simonfi Lajos a saját
.személyében?... __ Igcn.,. Itt lannak
]az iratalm ! . . , ** Rerrdben van, kérenr l...
Akkor leszánrolom önnek a két§zárezer
pengó§ rryore§éget és sok szerencsót kívánok
.a továbbiakltozl.,.,

Tlz óriási ládát töltött meí és közel har-
incezer penÉóbe került a- fölszerelés. . .mincezer pengóbe került aA fepvverek -.- ouskák ds

apja, mi
káról és egycbekről. Mondta is Lajoinak
apia. miközben bánatosan rázta e -feidt:bánatosan lázta a -fejét 

l

]llikor közcl értek
Aírikához, Lajos vé§-
.képpen nem bírta a
hóséget és a szótárból
kereste a szavakat,
így szólt a derék ka-
pitányhoz: * lllerry-
nyiért fordul ez a hajó rlssza? -- A kapi-
tány elneYctte magát, ceruzát nyálazott
és elkezdett számolni: - Száztízezer pctl-
gőért, rnagátrak, ntert olyan rokonszerr-
vesl... -- Annyit tlcm ér rnbg nekcm l* mondta szomorítan Lajos és tovább
1zzadL , . .

xb 5, §-:

Ott csetllk-botlik l,ajosunk, két puska
a vállán. eg},-egy meg a jobb és a balkezé-
bcn, a mászáik földjén, akkora kaktuszok
között, mint eg}, kápolna, hogy az eleíánt-
fűról rre is beszéljek * és hr]sz rézgalld,rt
viseló meztelen bensziilött cipeli utána a
tlz nagy tádát,. i\ nap csak úgy ágyírzza
a mclegct. olyan feketdre égctl, mínt a ké-
ményseprót, ,r,Iz mcg trltrcs tnát, két nap óia.
sósborszeszt íszik nieg budai vizet a házi-
patikából....

Sírnl szeretne. . . Iis megáLkozza azt a
szerencsétlen plllanatot, mikor a sorsjegyét
kihtlzták . . . Oroszlán meg akkorika se, mint
a clrmos cica . . .

Egv szörnyü éjjeli táborozás utáni reggel.
mlkor a moszkitók kirágták a hálót és ót-
féltg megctték, így sóhajtott föl. _. Leg-
alább a haló poronlat megmetrtem. -- Es
kiadta a paráncsot: -- Irány: ahonnétjöttünkl...

A feketék ledobták a ládákat ós elkezdtek
szaladnl, nrint a veszekedett. . .

* Miért szaladnak ezek a bolondok ? .*-
csodálkozott föl Lajosunk és elópiszkálta a

távc§övét. .,
Volt rajta mit, néznl: öt oroszlán

^ rohant feléje, olyan| \a tempóban, mint a
i kassai gyors, mikor.,/l, késtk. .";

öten egy ellen...
LaJosunk számot-
vetett a lehetósé-
gekkel, gyorsan lc-
dobáIt magáról min-
den terhelót, azzal
föl ám de sebe-
§en egy majomke-
nvéríára. . .'A máslk szempil-
lantásban a2, olo§7,-
lánok is a fa .alá
órkeztek, leültek szép
körben és elkezdtek
ordltani.

Aztán elkezdtek
ugrálrri, mászni a
fáta, Lajosunk nenr
csekély nyugtalansá-
gára. . .

Áz oroszlátrok eikezdtek ordi|ani

Mikor íelöltözött és elindult a III. b-be, az
édesárryja megkérdezte :

._ Na veszcl sorsjegyet ? . .._. Dehogy veszek i-. . . Még csak az kóne,
hogy megnyerjem a fónyereményt t. ..
. aaí(. r-.ü . !.-rÍ . } ..

MAGASS ÁG
Mennél alacsongabban cill a szemöldök-

|a maga, anndl núlgebb meghailásodat
köueteli metl.

IIa körte|át akarsz, magod sem lehet
galagonaa, Dorosmay J.

Három napig rigyáztak rá. hog.v le lrc
jöjjön, miközben Lajosunknak bóséges al-
kalnta lón eltünódni azon, hog1, lnen!a
nylvel különb lenne e ntajotnkenl,óría
ágai hclyett matézis órán gyöl,rődni a
III.b-ben.^.

Végrc a negyedik napon, ._ plszkafár,al,
mozsártörőkkel, dorongokkal ós rrytllal fel-
fegyverkezvc, irtózatos ortlllozással meg-
jelent egy sereg benszülötl és az ót megrérní-
tett oroszlátrt, szétuglasztoLta. Lajosurrk
lejöhetettafárítl...

}íost osztátt kövel"kczetl a ntulatság koro-
nája: a íeketék Lajosunkat hadifogolyIrak
nyilvánították és r,áltságdljjat követeltek
tóle. . .

Valahogy kiszedték belőle, hogv r."an Bueia-
pesten egy bankbatt hetvenczer petlgóje,
követelték, hog1- erről á]lllson ki nekik eg5-
csekket, aztátr mehct vissza a III. b-be. ..* FIát az utiköltség ? .* fortyant í.'l
l.ajosunk, -.- arra.levonoii ötezer perrgőt l . . .

--, líit ? !... ötezer pengőt ? ._ rnontlta
a nagy íőnök, - csapd be az öregapádat l . . .

lnnét gyalog nrég.r, l)zsibutiig. annál is
inkább, mert ninc§ vonal !,.. A tengeren
elvisz a hajó Triesztig négyszázhetvetllrárom
mag_yár perrgóért l l\ícrt ne nézz ánr engem
olyan élhetetlennek, hogy nem i§merem { ti
valutátokat !.. . Már rrrrrst'friesztból rt

vonattal elkerekezöl Budapestlg százhetvert
pengóért, ami összesen lratszáztizenháront
pengó, amíhez jön rrapi egy pengó koszt.
az két hétre tizerrrrég5- peng6 l.. , A csekket
hát hatvankilencezerlláronrszázhet vc Ithárom
pengóról fogo<t kiállítani !

Ami meg is törtétrt , . .

AhoI ballag már Lajosunk a kietlen tájon,
Dzsibuti feié.. . S a}rog5,art ballag. egl för-
telmes nrér4es kígyó aká,r a veszett kulya,
helemar a nadrá.gjába. . .

Lajosutrk nagyot kiált - és fölébrect. . .

Csapzott hajjal, lucskosra izzadt hálóing-
ben kimászott. a2 áÉybó|, letérdclt szópen és
hálát adott az egck- Urlrnal<, hogy az egész
nyereségct és íejlenrényeit csak álmodta.. .

t_.
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§ nmNTANDnÁ§r n, IUIí
-Anti... Antl... gyere hamarl lttabarátodt

Gyuszi merő víz volt. Gumikabátjáról, sapkájáról,
de még arcáról ís patakok csurogtak. Anti nagynénje kor-
holással fogadta a gyerekct l* Fiacskám, ilyen idóben útnak eredni kész beteg.
ség t

- De nénl kérem, én megígértem, hogy ttz óra tájban
tdejövökl * védekezett Gyu§zi.' Ezze| a kljelentéssel v:égleg meghódította Antlt. El-
ísmeiően hajtott fejet Gyula előtt gondolatban. Ez igenl
Nem takarta suba alá meggyőződését.

. .:- Tq mlndig így állod ígéretedet ? - kérdezte Gyu-
szltól és hangjából őszinte e]ismerés csengett.

- Talán nálatok nem így szokás ? - hángzott a kérd6
felelet.
. Erre igazán nem lehetett mást válaszolnl, hogy de
lgen, persze l

- Én is így gondoltam - folytatta Gyuszi. - Vala-
hol azt olvastam, hogy a cserkész szava esküt ér. Csak nem
írnak ilyet, hil

I R TA: § Z a N T
Zuhog nz eső. ..

I VÁ N Y I J D N Ő
' Antt belóp a Klanba

A Klan természetesnek találta, hogy Anti közéjük lép,

- Persze - fejtegette Laci Lusinak. - Ha lóvérű
gyerek, akkor nem is tehet másként. Csak nem _hasyhatja
megtorlatlanul, hogy Liptákék beléje kötöttek. En is csak
úgy tennék l- 

- Csudamód el kell bánnunB velük - ágált Botoss
Plsta a Vörös Kalózok ellen. - Én azt mondóm, ne csi-
náljunk csatát, mert ahhoz kevesen vagyunk. Van ennél
jobb bossztl is. Férkőzzünk a csónakukhoz és vcrjük ki a
fenekét. Akkor nem tudnak ladikázni és azok, aklk csak
azért vannak ott, tlgy otthagyják Ferit, mint Szent Pál
az oláhokat.

Fejtegetése általános tetszést aratott s már-már el-
fogadták, mikor Anti közbeszólt.- 

- Sánttt ez a terv, gyerekek t A csónak nem a kaló-
zoké s ha kárt teszünk benrte, a mt zsebünk bánja. Velünk
fizettetlk me8.

Dobos F'erkász elszánthn védte Plsta ötletét.

- Hát aztán ? l Miért adta oda Ferinek a csónakot
a nagybátyja ? Mqid este csináljuu, n.*nll'n3.frlixt*

nem így van ? l

Antl szótla-
nul felujjongott,
no, most itt a2
alkalom, hogy egy
kicslt összehason-
lítsák a cserkészek
és a szentandrási
firik életót, azon-
_ban Gvula várat-
lanul niás tárgyra
tért.

*Van bélyeg-
gyüjteményed ?

Mert én elhoztam
a magamét.

Anti szeretet-
tel clpelte eló bé-
lyegelt és egysze-
riben nyakig bele-
merültek a bé-
lyegböngészésbe.

*Szépl *
dícsérte Anti a
pompásan rend-
bcntartott gyitJte-
ménvt. Hol
cserőlsz ?

].,,' &ta(,?on;r.

kérdeznek, ml nem
tudjuk, ki volt.

Elismerést vá-
róan nézatt körül,
de csak $ötét ar-
cokat látott.

.-Este?!*
dörmögte Laci csí-
korogva, * Bo-
londgombát ettél ?
Elfelejtetted, hogy
sötétedés után, ha
kinn ér, elcsíp ben-
nünket a csend-
őr? !

Erre aztán Fer-
kász is elhallga-
tott. Antl felhasz-
nálta a' alkal-
mat és á többiek
elé dobta indltvá-
nyát.

_ Monclok va-
lamtt. E§y csapat-
ra a ,legnagyobb
szégyen az, ha el-
veszíti a zászló-ját. Zsákrnányol-

mondatot, Rózsi fel-

\

," ,'/

- Legtöbbször az iskolában * világosította fel Gyuszi.

- A tízpeicben, meg az óta alatt is.

- Hát nálatok nern tilos ?* Dehogynem l Intót is kifoghat érte qz embe|, plále,
ha magyar órán csípik rajta. De azért . . . Hiqd el, így érde,
kesebb]- Intó, egy-két négye§ még nem a vilÁg . . .* Ahoív vesszük t É]n méa sohasém kaptam és nem
ls szeretnék T Szerintem nagyon k'ellemetlen leh-et - mondta
Antl elcondolkozva.

GvÜla visszanyelte a kikívánkozó kaca8ást.
-] Huh l De komolv l _ mulatott csak úgy belül. -Nem lehet így jó élete Antinak - vélte, -allghanem 

éjjel,
nappal tanüí. 'ltintadiák t Biztosan még játszani sincs
ideljé l -- és rlgy elfogta a sajnálkozás, hogy majdnem meg-
símogatta Anti fejét.

Ekkor neki támadt hlrtelen ötlete. Meg kell egy kicslt
változtatni Antit, úg_"*, hogy kevesebbeL go_ndoljo_n_ a
könyvekre. Milyen pómpás--cimbora lesz akkor. Nem
szatiad hagyni, " trosi n}áron, még itt ts, az iskolával
törődjék.

* fg, Anti. . . * kezrlte. - Nem állanál be közénk ?
Nagyon jó'lenne, mert amióta megalakultak a Vörös Kaló-
zok,- azóIa ml kevesen vagyunk a jó játékhoz.

Azt hitte, hogy nagyon rava§z volt, amikor úgy állí-
totta be a dolaot. -hoqv hékik van szüksécük Antira és nem
fordítva és elé-gedettÖŰ veregette nreg \Óndolatlan a saját
vállát, látva, hogy csillan íel Anti szeme az ajánlatra.

juk hát el a fekete tobogót.
Még be sem fejezte egészen a

elkesülve állt melléje.

- Ugy ám l Ez az igaz1l Liptákot meg fogja ütni a
guta mérgében - hadarta, .mint aki elöre látja az esemé-
nyeket,

Rózsi blzonygatá§a a többieket ls meggyőzte a terv
nagyszerűségéről és azonnyomban fel ls kerekedtck. A
ka[ózok szokásukhoz hlven a szigeten tanyáztak és az elle-
nük indulók ravaszsággal éltek velük szemben. Tudták,
hogy ha egyenesen átusznak a Dunán, a kalózok megérzik
a kózmaszagot és elillannak előlük. Ugy vágtak hát neki
a Dunának, mintha legkisebb gondjuk is nagyobb volna
Liptákéknál. Lassrl, kényelmes tempókkal hasltották a
hullámokat a Duna kanyarodója felé tartva, ahol, tlgy
gondolták, észrevétlenül kapaszkodhatnak ki a szigetre.
Kilencükön kívül egy árva lélek sem zavarta a nap§ütötte
vlzfelületet * azat mégis l néhány méternyivel lejjebb,
a hajóárok sodrában eviekélt a tizedik úszó. A nap any-
nylra tükrösen csillogtatta a vizet, hogy a hadtútton lévók
hiába fürkészték, ki vetődött oda közelükbe. Az ismeretlen
pedtg az arcát a hullámokba fúrta és kítért előlük. Gyanú
nélkül htiztak el mögötte és már mes§ze elhagyták, amikor
a sereghajtó Dobos Ferkász izgatottan felsüvöltött:

- A kiskésit l Kalóóóz ! Mozola Rudi l FogJuk meg !

Kiá]tozása megforditotta a klfelé tartókat. Fontol-
gatás nélkül vágtak újra a Dunának, elfogni Rrtdtt.
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Segítsóg! §egitség!
A kisebliik Mozola pedig óppen ettől borsózott és ami-

kor látta, hogy felismerték, teljes erővel nekifeküdt a hu}lá-
moknak. FIa előbb ór partot üldözőinól, elreltőzhet a2,
erdőben s akkcrr bottal üthetik a nyomát. De hosszú táv
volt nrár mögötte, tütteje zib,áll a fáradtságtól. }iolyton
kisebbeket hírzott, csökkent sebessége, így fokozatosan
bekeítették. .Iobbfelől Ferkász közelí|ett httzzá, balrírl
Gytrszi és Laci már csak öt*hat kalcsapásnyira volt tőle
csupán. Rudi fokozrri'próbálta az iramot, nélrány mozclulat
.utátr azonban görcs rántotta össze conrbizmait. Az ernber-
telen fájdalomra lnaga§ba csapta karját és kiszakadt belőle
a rémúlettel teli kiáltás :* Segítség l

Másodilt kiáltása már brrgyborékolásba fúlt.
fis a KIan elfelejtette azi- ellenségesketlést. Habzott,

íorrt nyomtrkban a víz, szinte röplrentck a bajbajutott felé.
Anti nregelőzte Lacit és Gyulával ef{yszerre ért arra a pontra,
ah<lt Rutli elmerült. 'Ielr:szívták tiidejüket levegővel és
gondolkodás nélkül alábuktak. Anti adtlig kutatott a
vízalatti féIhomályban, mig elfogyó lÉlegzete felszínrc nerll
kérryszerítette. Társai potykamód bukdácsoltak körülijtte.
t_ij atábukásra késztilt ő is, anlikor rréhány méterrel alább
felrncrült Gyuszi. l{anyattrlőlt a vízrt,, tátott szájjal kap-
kodrltt levegő után. ntiközben giircsiis öleléssel szorítotla

mcllóhez lturti fejét. llárman is mellóje rugaszkodtalr s
Rutlit áLvéve, szaporán vontatták a part feló. Gyrrszi
holtrafáradtan csapkodta a hullá,mokat. §reje maraciéka is
fog_vtán volt már és csak Nagy Feri támogatásával tutlott
partra tfunolyogni. Rudi ekkorra rnár egy kis gyeppadon
feküdt, homlokába lógó csapzott lrajjal, e§zméletlellül.
Gyuszi kótségbeesett |anácstalansággal térdelt nrelléje,
Fogalnra sem volt. hogy mit tegyen.

* Mít t.együnk velc ? * törd.elte gyámoltalanul paj-
tásai felé.

Izgalrrras élesztgetós
A vízből kiláboló Anti fele]t rá beszócl lrelvett clsele-

ketlettel. Letépte Rudi fejéről a piros kend,őt, lút mozelu-
]atta,l kifacsarta és gyringéd erő§zakkal szétfeszítette Rudi
fclgsrrrát. Megnézte, nern zárta-e el a nyelve gégéjét és már
hasra is fordltotta a gycrtket. Tenyerót Rudi lapockájára
sztrrítva próbálta meg a pcsterséges légzést. Nélrán_v moz-
dulat tttán egyszerre élénkebben kezrlett dolgozni Ructi
szjve ós meJlkasa is magírtól mozdult. .Antif elárasztotta
az iirijln és nregkönnyebbtilve rnozdult el Rudi mellől.

**- )rio, rnost rlörzsöljétek a bőrét -* utasito|ta a töb-
bieket, mert rigy érezte, h.ogylra fel kell enrelnie a karját,
hát, tőből kiszakad. Tökóletcsen kimerítette ez a pár perc.
§lőszijr próbáIla nreg ha§znosíLani, amit kiinl,vből és az
eszméletlenséget játszó cserkészpajtásain tanu]t és nem
győzött lrírlát adni, lrog1,siktrült a prribatétel." Csak áll1, állt és tttlztt,. hogy pajtásai }rog_van sikálják
ftrttlit.
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Már rákvörös volt a kisebbik Mozola bőreo arrrikor
Gvuszi odaszólt Antihoz ;" ** Tc. . . nem hagyhatjuk még abba ? *- sziszegett,*- Csudamód ég rnár a tenl,erem.

Mintha, varáz§s?ót ejtett volna ki, Ru<li h,irtelen fel-
nyitotta szemét. Rambán leörürrézett, aztán fáracltan le-
,}rúnyta ism(,I a pilláját.-Arrti 

ószrevettel httnyrrrgatását.
** Lehet ! ** lilregett vígan. *- Hagyjátok pi}renni.

mingyárt ktrt,ya baja.
I(örültilték Rudit s úgy lesték, n-rint valatni látványos-

ságot.
-_- Megmozdította a kezól l --* rikkilrrtotb Nagy Ireri

és hátra}rőköit hirtelen, mert Rudi vizzel prüszkölte tele
saeplős kópót. i\ póruljárt Vcirös l(alrizba ttagyhirtelen
vis§zatért az éltlt és látva, }rogy ellenségei veszilr körül,,
talpra akart u6;rani. A combjába nyilaló görr:s döntötte
visiza. N}-ögvc l'eszítcIte hálra nagy lábaujját és össze-
rán<lolt, htltttlol<a rigy slrnult ki, ahogy a görcs múlt.

A társaság jókedve Rudi egészség;ével együLt mara-
déktalanrrl felLárnad,t, l,usi barátságosan a Vörös Kalóz
vállára c§apott r

--- Hogy izlett a víz, hókás ?
Rudi eifelejtette, hogy fogoly, elfelejtette, hogy meg-

mentcttól< élct.él. Kiisziinet helyett tcnyegetett :

. 
*-: .Yajd kaptok. a. bá-

azzal felkecnier§ett és sán-
tikálva faképnél hagyta
Gyuláókat.

Nem akarlályozták.
Annyira örültelt felépülé-
sének, hogyha trel<ik esik
és s<rrba püföLi őket, akkor
sern rnozditották volna a
kisujjukat,

--- Barátom, ez mát
valami l -* kurjantott.
Nagy Feri ós lelkesen fel-
ugrott, hogy megrázza Antí
kezét.

. ,rTarzan és a ilzsangal
bestiáló'

. A lilan-maraclék reg-
gel kilenc órára lgórte jö-
vetelét, de fél tízkor §en}
volt még rryornrrl<n perlig
Anti égő türelmetlenséggel
várta. őlrct. Végre alapos
késéssel mcgjelcnt a lát-
határcrn l{.ovásznay Laci.

H<rl vanrrak a tijb-
biek ? laggatl,a .\n[í
csaidldolt,an.* A mtlzinál l - hadarta Laci. -* Gvula az[ üzeni.

gyere be [e is. Ha rrincs póltzcet az se baj. Cl,erekcllíiadás
lesz" Tarzarr és a dzsangal* bcstiái l Cstrdu renrck film !

Lellrerrclezósc hatott Antira és azontral ilctársult a
váratlan sz<irakozásba.

1'gyaIlcsak szaporázták a lépést. merl fó]íi volt, hogl.
nélkiitük kezriik vctíteni a, filnret. I_,aci a válos végén a
házíalon rikító illakát,ra bökött.

- Látoc_l l ? -*- mtrtntott a, }rarsogó színekkel nrázolt
képre, melyen óriástcrnrctíi rrroszlánbőrbe ijltijzölt eInbcr
bifkózott egy gorillár,al. Kijzben két barackr.rt ráncigáll lti
nadrágzsebéből ós testvériesen megosztotta pajtírsávai..* Hű, micsorla ,,bókája" van ! -** dícsértc Anii a
filmóriás izmait ós csak úgy íutás közben törntc rrragítba
a barackot.

Mirrttenütt, szalacló gyereke]ilrel találl<oztak. A film-
szlnbázhoz vezettj rrtoán már vaióságo§ gi,ereklrarlsereg
gomolygott le. .\ rnrrzi í'ennállása óLa ncm tapasztalI il,ycn
trlszánt rohalnot, Gyuszínak tninden crélyére szi,iks(,gc volt,
hogy fenrrtarthassa a kót késóbb érltező hc,iyét és eléged*tten
moidult fel, meglátva a |örneggel besoelróclír kotrrákat.

No, csakht-rgy itt, vagylók | * fogarlta őket. *
íJljetek le, dc lramar t }Iár rrajdnern vereked[únk kellcl,t
a helvetckórt. 1rolyl;rtjrrk;..--:*-.

*) Dzsrrngol vagy ilzsnngrrl? l]akta}, Érl,itt, ebhl)n u kérdéshen feltét"
ienül illelólres, cgyik l(ön}.vétr$n a kiivctk+Zóliet lrjá: I)z§ilngal, iilt, a b*
ly€s, rlenr rlzsungel, ahogyatt rrénretls ritYritellel lrtrszrrúlják..\z.:tltgol
jungl*t is rlzritltgl-nlrk kt,ll rrllttrtli. Dzsangol llirtrluszllini szri. ltozritos
erdí;ségct jejent.

]a;iiti: .,íáYl



I|AGYAR TAllvlznnfi{
V6gre megérkestünk t

Kötósmezó t - Ott az áIlomás.
célunk felcserkésrni a Tisza íorrágához.

VégígróJuk a községet, megcsodátjuk az
4gbemeredö hegyeket, a íából épüt házakat,
.a magyeroro§zok pompás ruháít, átmogyünk
,a Tlsza-bídon. ,rTo, Lacl, ez egész komoly
irtz l.. ,,Rohan, nagyon íohan, dö nekem
syanusan :maga§ a vlzÁuás. Mlndtg ilyen
magas a_Tlsza ?.. * kérdem egy qtt álldo-
gáló íavá§ótól. - Dehog|y ls kérom, \ felell

-de matutaJvíz van, kinyították á Clausura
Apsinecet (az apslneci völgyzárógátat). Kap-
tunk az alkalmon s a ruthéntutaJosok se$tsé-
.gével hamarosan vízre kerüt a kiváltott kai ak.

- Bekötjük magunkat ? _ ügyan t Ha
,áz Innen és §alzachon nem süllyediünk el,
,akkor itt is íelesloges, - fetelom méltatlan-
kodva. - Osztán slessenek az urak; ötre
már leapad a vfu. Vlgyázzanak a küszöbökre !

.- lÁtnak el Jótanáccsal a tutaJosok.
,Ellndulunk, hogy ítJ vlzeket v€gyünk a

vlzlcserkészek birtokába. Felhókoszorúzta
.hogyek, évseázados íenyvesek, komolyan,
büszkén teldntenek a soha nem látott ma-
€yar ylzic§€rkészegyenruhánkra,
Ugy érezzük mágunkat, mtnt a
vadvlaek úrai, amlnt bláos cra.
,pásokkal kormányozzuk kal akun-
kat a sarkantyúk és sziklák közt :,

,nem ls látszík olyan nehéznok. ,

De ü8 íutunk két kilométert (10
perc slncs az egész), hatalmas,
ztlgó hullámok tornyosrrlnak elót-,tünk, Ptsta íényképezógépéhez
k"p, - íel az evozót t - orű-
tom, már kés6 l Eelekap a hul-
lám, a kaJak elórebüon, § mlnt
.a ktlótt nyll, vágódtk a bullámok
,alá. Ely pillanat s éraem, hogy
nem kaJakban, hanem firrdókád-
.ban ülók. Csuromvlzesen, c§epe86
lényképezógéppel, féüg elsüy-
.lyedve paftra vergódünk. ,nÁt-
mentünk" egy 70 cm-e§ 1,1zesésen, - ea volt
aküszöb, el ls botlottunk benne. Kirakodás

- vlakiöntés - borakodás. A fényképezd-
{épek gumizacskókba ker{tlnek, csendesen
bokötJuk magunket.

Ezentúl mlnden komolyabblák lgérkezó
lrelyen, sztklalaláb küszöbök, bo nem lát_
ható kanyarok elótt _ meÉlondolt csor-
készhez ill6en - ktkötünk s megvlzsgá{uk
la terepet. Köóen a vÍz aF8asáóan apad,
egyro több k6 áIl ld a m€derból, é8yr8 több
íennakadt tutat mellett §uhanunk eL Egy
lrerékpfuos íut velünk ver§en}rt az ország
-úton, ót kérdezgetJü&, hogy ne kelljen lrt-
lsáltni. _ Itt c§endes a víz 

-válaszola, - de
a kevefol szurdokbarr két vashíd után vigyáz_
zanak a íiatalurak, ott alegnohezobb átmenni.

A ,rcsendes.' vlz egre gyorsabb, egyre
vadabb lesz. A sarkantyúk és szlklaíalak

Az országrlti kajakozás

Pü'ennek a ki_
kötött tutajok

egyre gyorsabban váltják €gymá§t. A gyö-
nyörúvtdék már nom érdekel, csak avizet
nézom - kissé szorongva. E§y híd árnyéka
vetddik ránk. El6ttütrk a má§odik. Ki kollone
szállnl terepszemléte, de már nem lehet.
Eveznl kell, egyre elósebben, hogy az aka-
dályokat ktkertilhessük. Átstklunk egy vtz-
esésen, még egyen; o§é§zen megszokjuk.
A völgy szúkebb lesz: két hatalmas szlkla-
fal közé kerülünk. A víz ztlgása harsogássá
fokozódik, g hirtelen el ls tíintk a szemünk
elól. - Evezz l EvezőL fel t - ordítom, a
kajak elóre bukik, s a íejünk felett átcsap-
nak a hullámok. Egy hatlépcs6s, két méteres
vüesós van mögöttünk. Fel sem lélégzünk,
már l§ eg|y szálíákból összerótt tutajcsrlszdán
Yágtat a kaJsk, a végén ítjra víz alá kerülünk.
A hqlamból cs€pegó vlztól már alig látok,

karórám minden c§apásnál meg-
íürdik a hullámokban, de nlncs
ldó agondolkozásra. Ujabb bukó:
a kajak íara hatalmas üté§t kap

- kevés a vtz l - még egy vlz-
esés: a kaJak már recsog, a kor-
mány nem fog * harsogó han-
gon vezénylem: - Ballal eróset,
iobb kimarad. }IÁtrapillantok: a
kajak íara felkunkorodlk mlnt a
bocskor orra. Elóttünk vágy 25 m
,,§lma" vtz. Yillámgyors elhatá-
rozással megíordulunkn s az utolsó
küszöb fölött pár métorrel el-
kapjuk a partl köveket.

Mire lepedónagyságrt leukop-
laszttal kiJavttjuk a kajakot,
annyira leapadt a vlz,'hogy nem
lehet tovább menni. Nem baj, a

logszebb té§zeken trll vagyunk és rlgyis meg
kell szakltanl az íttunkat az oláh batfuon. Le-
táborozunk, sreggelgyalog lndulunk el. Cso-
dálkozó és mosolygó arcok közt hrlzzuk a kis-
kocsira szerolt kaJakunkat a' or§zágliton. -_
A kerék úgy-e arra való, hogy meg Re akad-
janak a §zikl4kban _ kérdezi egy naiv lélek,
s szörnyen csodálkozlk, hogy azt csak
,,országrltl" kajakozásnAl használJ uk.

Rahóról a gyönyörú howerlai völgyzáró-
gáthoz megyünk, megmásszuk a Howerlát;
majd vasírton, autóbuszon, meglnt vasúton
és végül szekéren az oláh hatÁr alaüt Técs6-
nél újra elérjük a Tlszát. Sziklák helyett
zátonyokat kerülgetünk, a vlz még,gyor§, de
már nem rohanó. A völgy egyre szélesebb,
messzlról int felónk }íuszt vára. Ktrályházá-
nál még egyszer a hegyek tövébe kanyaro-

, dunkl oly szelld iesz a !7z, amilyet meg§zo-
kott a kaJakunk a váci Dunán. Ttszaútlak...
utóliára \erjük fel sátrunkat... Teliin-
tetünk a holdíényben ragyogó vlzen plhon.
kemény vólt, szép ,volt l lgazl cserkész-
éImény volt. Két kéz összekulcsolódik, két
szempár összenéz: nem megyünk többet
idegen .vadvlzre; nekünk ls van igazi vad
kajakvtzÜnk' 

, 
§zemenyel László"
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vízesésen

Tutajosok

Zrlgó hullámok tornyosulnak elóttünk

yízesesek hullámai között

Ez yolt a ,,küszöb"



Készíts festőállványból. . .

Igaz, hogy holnapra irmétl6s van s annakidején nagyszerüen
,tudta az ,,anyagot". ., Szóval délután jól esett a korcsolyázás.
,Eete pedig a szokottnál bóvcbb volt a vacsora: édesapának szüle_
tésenapja van.

Mfu az ágyban volt Zoli, amikor esaébe jutott: hátha a
:fizikatanár írr mcgfeledkezik róla, hogy éppen a feladottból.
.felelt valaha, s most ismét kiszólítja. Scbaj, a kisujjában van:
,az elektromos vezetö, ellenállás, elektromágnes'stb., stb.

*

Félhomály van. Nem látja jól a körülötte levóket. Inkább
,csak sejti, mi történik. Elótte ködlik valamiféle ócska festóáll-
vány. A katedrán tanárai, de mintha nem a rendes viseletükben,
hanem hatalmas csokornyakkendóvel és a fejükóo köcsögkalap-
pal. Most döbben csak rá, hogy ó az egyetlen diák r vizsga van.
Kiveri a v€ííték, de nem jut erzébe rcmmi. Amit tegnap még
nagyszerüen tudott, csak halvány sejtés, (Az pedig teljesen ki-
.esett emlékeaetéböl, h,ogy az elektromosság századábaa él s náluk
otthon is van villany, maga villamoson szokott az iskolába menni,
különben is szenvedélyeg rövidhullámír amatór.)

,,Mcgbabonázták". A legltezdetlegesebb dolgokra sem emlék-
,szik. Annyi még rémleti elötte, hogy a fizikai laboratórium sar-
kában valaha látott hatalmas ócska telepeket s ha vas köré huzalt
teker, az áram batásár írgy viaelkedik, mintha mágnespatkó lenne.

- Készítsen olyaa készüléket, amelyikkel nagy távolságra
üzenetet lehtt közvetíteni * hao8zott a vizsgakérdés,

Ijedtében fclkiáltott és.,. felébredt. Reggel volt.
*' 

száe esetend6vel ezelótt nem tudtak sokkal többet az elek-
tromos áramról, mint álmában Zoli barátunk. Ilyen körülményelc
között oldotta meg Morse Sámuel festómüvész azt a feladatot,
hogy az elektromos áram segítségével nagy távolrágra jeleket
.adjon.

New-Yorkban meghhllgatott egy elektrotechnikai elóadást.
Ézen már clektromágnert ir bemutattak. Áz elsót, amelyet akkor
hozattak Angliából.

E5yébról sem beszéltek a ,,tanultak", mint az el6adásról és
,ar elektromos áram teremtette csodás lehetőségektól. Morse
,könnyelmúcn kijelenti egy társaságban:

Az elektromos áram segltségével nagy távolságra jeleket tud-
nék közvetíteni.

Szaván fogták ér seavának állt. Alig néhány esztend6 fej-
törésével és nehéz munkájával megteremtette a kés6bb róla el-
nevezett morse-készüléket. Mint festö - az elsó példányt nem
másból, mint - feltóállványból.

A papirosszalagot lrlly továbbította. Aa ingára erósített iron

Az elró morse-készülék íest6áUvAnyból
készült 183?-ben

§amuel Finley tsreese Morso, (t791_-1E72,) A morse-készülék és a
morze abc feltalálóJa. New-Yorki íestó. 1826-27 telén elektro-
technlkai taníolyamot n.''*ohTü"lltrse-készülékén 1832-tól 1837Jg

állandóan érte a papirost. Valahányszor elektromos áramot bocsá-
tottalc a készülékbe, az elektromá5nes magához rántotta az ingát,
Az elgó morze-írás körülbelül a követkegóképpen nézett ki:

ABC-I is össze kellett állítania, hogy szöveget is továbbít-
hasson. Ae, elsó morze-ábc nem azono8 mindenben a maival.
Amerikában sokáig az eredeti volt használatban, az európai vala-
mivel különbözött ar eredetitól. Ma az egész világon az európai
morze-ábc-ét használják.

A régi amcrikai morae-ábc különbözó betüi és számai:

4 _-_
6.,....
7 __..
8 -....9 -..-0_

(Természetesen az írárjelek és az üzemi jelek is különböztek.)

*

c ..
f .-.
i _-
l-
o..
P.....q..-, '

kés6bb már tökéletesedett a motse-készülék
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tb§OA Orri *-1l\*ru
Igy írt a2 elsó rnotze_góp

I&4,_=r*J&[:.=a

a._
b -...c _.-.
d -,.€.
f ..-.
s **.
h ....
i,.

§ ...
t-
u .,-

x -..-y -.*-

j
k
l
m
ít
o
p
q
r

Az egyes nemzetelc kiegész{iik e jeleket - szintén nemzet-
közileg elismert _ olyan jelekkel, amelyeket saját nyelvük hú
visszaadása megkiván. A magyarnyelv{l morze-ábécé a következó
jelekkel egészül kil

a._-.- o ---.

pontosvesszó
vessző .

kettőspont
kérdójel
felkiáltójel --\

Pont ..,...

üacni jelel

' hiányjcl
- gondolatjel -,... -() zárójel
,"' idézójel
/ törtvonás

aláhrlzás

e"-" u fehívás -.-.; várjon,-.,.
A német nyelv például az á {.-.-)-vel, ch (- _--)- Közlemény vége ,-.-. a táviratozásnak vége

val egészüt ki. A spanyol (többek között) a n {- .--)_nel. értettem...*, vettem, értettem,-.
Ezekei magyar srövegben nem szabad hásználni. tévedés ,.... .... vételké§z vagYok - . -

Felmerült a kérdés: azonklvül, hogy Pista a saját örömére
és gyönyörúségére egész nap telezümmögi a házat maga készí-
tette morze-búgójával - mire használhtató még a motze?

Végtelenül fontos a vasírtnál. A távíró segítségével irányít-
ják a forgalmat. Annyira nélkül,öahetetlen a vasrltnál, ho6y sa-
ját táv{róhálótata van.

A posta távíróvonalhálózatával, nemeetköei földalatti kábel-
vonalaival, rádiótávíró á1lomásaival nemcsak a fontos állami
távlró- és a sajtószolgálatot látja el, hanem - pénzért - l€n-
delkezésére á1l mindeokinek, aki csak üzenetet akár továbblttatni

- akár a Föld másik felére.
Tudományos földrajzi, meteorológiai és sarkkutatást el

sem tudunk képzelni rövidhullámír rádió nélkül.
A tengeri, de különösen a repülőgépforgalomban mindennél

íontosabb a rádió. Hogyan tudna ködben repülni és lcszállni a
közforgalmi uta§, vagy akár a hadirepülögép, ha nem a földröl
irányítanák és látnák el utasításokkal?

SOS, SOS , . . segéIykérö jelet az egész világ ismeri. Ki íudná
megmondani, hány ember és mennyi yagyon köszönheti me6uren-
tését a morze-betúknek?

Természeteseh egyetlen hadsereg sem nélkülözheti a kor-
szerúen rnegszervezett híradószolgálatot. Mivel pedig a katonai
közelményeket általában nem igen il}ik, sót nem is tanácsos köz-
hírré tenni - a rejtjeleeett morae nélkűl me5 sem élhetnének.

Mit csinálnának a rövidhullámrl amatórök, többek között az
1500 magyar cserkész-rövidhullámír amatőr is, ha egy századdal
ezelőtt ,,Samuel Finley Breese Morse" úr New_Yorkban fel nenr
találja a távírógépet és a morze-ábc-t? Rcs

Á o')

'p

A mult századból való kttlönféle távírórenclszerekl a., Tü§ távíró, D. Mutatós táviró, b., c., nyómtató távíró

A nemzetkózi ábécé a kóvetkezó: A szárnok a következök:

l ,---- 6 -,.,.2..--- 7 -*...8.,,-- E -*_,.4....- 9 ----.5 ,..., 0 **
IrÁsjclck

= Egyenlöség, kötőjel

A legtökéletesebb tnorze-távírógépek egyike 1939-bon
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V l LLÁ M PÁ LYÁ z^T
A íaláló lelelot

Jön hozzánk egy zsugori nagyiparos.
Tessék elhinni, ez a szombati szirénázás
nem ió jel.

F6nököm §zól:

- Meghiszem azt, hogy Önnek nem, mert
akkor kell hótvégi szünetre engedni alkal_

HlREK
Ériíekos szem6lyl lrírek

A vallás- és közoktatásügyl minisztérium
rij államtitkára Fáji Ftig Istudn, m. kir.
titkos tanácsos, Pest vármegye volt íó-
ispánja, a kecskeméti cserkészkerület
elnöké tett. A cserkésztársadalom, de külö-
nösen a kerületébe tartozó cserkészek nagy
§zeretettel köszöntik az rij munkahelyén.

A budapestl tankerület új fóigazgatója,
vitéz Fraknóg, Józse|, tanügyí fótanácsos
lett, A budaoesti c§erkészek §zivét öröm és
büszkeség tiilti el, melt az rii fóigazgató
jót ismer1 a cserkészeket, maga is éveken
kcresztül egyik lelkes vezetóJe volt.

Dr Múrkus Miklóst, a Cserkészszövetsóg
gazdasági és pénzügyi vezetójét a Magyar
Kereskeilelrní Bank a budai Gömbös Gyula
úti fiók fónökévé nevezte ki.

lllaga§ páDal kltüntetósek az Eucharlsztlkls
világkongresszus előkészltésééri. A szent
Sziiveszter-rend nagykeresztjét kapta: Kara-
fiáth Jenő m. kir. titko§ tanácsos, Buda,pe§t
Székesfőváros főpotgármestere, cserkésztiszt;
a Pius-rend középkeresztiét kapta: vitéz kis-
barnaki Falkas Feren.c m. kir. vezérkari ez,

redes, cserkésztiszt; a §zent §zilveszier-íend
lova§keresztiét kapta: Velíisy Elek ,m. kir.
pénzügyminiszteri számvevőségi tanác§O§,
cserké.sztiszt.

A Kárpátl Cserkésztanya gyiiJíége
1. Nagy Fónök . P 250.*2.DoróGábor.,..,.... P 8.*-
3.Bánhelyödon. ...... p 35.*,.
4. Bertóty l§tván . .... . P 3S.'-
5. Dr. Sztrilich Pál . .. .. P 40.---

Gyüjtésünk mái állása P-E6§;
C§apatok lapkozclől l Az el nern adott

lappéldányokat ne c§omag vagy nyomtat_
ványként küldjék vissza a bizományosok.
hanem,,eladatlan lappéldányok"-ként. A
cserkész takarékos l

Az ,,Eladatlnn lapp6ldányok" nem ,,le-vél" és nem is ,,nyomtatvány", hanenl
külön bérmcntesltési osztályba tartozlk;
,,eladatlan lappéldányok". Bérmentesítési
díja kilogrammonként 2 íillér. (A ker.
mitt, 90.943/1933. X. 4. sz. rendelete.)

lrW"-U?oUm.
\-' lsQblártlpaalffi,

A napokban íejkendós as§zony vcsze-
kedett a boltossal: ,,Ha nekem nem ad rög-
tön 10 kiló cul<rot, akkor soha többet nem
fogok itt vásárolni és elntondom mindenki-
nek, hog5, ktfogyott a cukor maguknál !"
A boltos torkán akadt a szó. I(özbeszóItam:
,,Ugyan kedves néni csak nem gondolja, hogy
a ]ovakat abrakolják a cukorral és azért nem
adnak ? Hlszen máskor sem szoktak ennyit
kiadni. Jó hazaíi pedig hazájáért vár és túr l"
.Erre az asszony elszégyelte magát és tovább
nem veszekedett. §zrics Jdnos, 314. cs.cs.

A következő kis történettel klvánok részt-
venni a villámpályázaton : ,,Két, nem valami
nagymüveltsógnek örvendhetó úr beszéfiét
hallottam, kik az utcasarkon tárgyalták a
hadsereg ügyeit. Az egyik így szóIt a társá-
hoz: Nem tudnáttk megverni az oláhokat,
hlszen jófornrán puskánk sincs, nemhogy
tankunk. }ikkor már elfutott a m{reg.
Hozzájuk léptem, s a következóket mondtam:
Nyugodtan lehetnek az urak, hogy még
tankjaink ls vannak. Hogy mennyi és milyen,
azt nem köti senki sem a maguk orrára.
KüIönben láthatták az ungvári légiharcban,
trogy nem a gép a fontos, hanem az ember.
Nem a mennyi számit, hanem a milyen."
Ezután siettem otthaÉyni 

?z 
,urtkaji'

H ollósg Ldszló, Y eszptém,

Kedves Magyar Cserkész !
A,Magyar Cserkész" villámpályázatán

.én is részt szeretnék venni, s a bacillus-
háborrival szemben íelvenni a harcot. Éppen
.ezért itt küldök egy megtörtént e§etet.

Iigyik este a sztlmszddasszony nagy ijedten
,szalad át hozzánk, Tudják-o mi ujság ? Azl
mondják, hogy mindenki hadköteles, s még
az iskolásgyerekeket is besorozzák. lVJi lesz
mo§t az ért Jancsi fiammal, ._ sopánkodik
tovább. Megsokallom má,r a jajgatását s
közbeszólok. §j Mári nélri, rosszul tudja
maga, nemc§ak az isko}ásgyerekeket soroz-
zák be, de .a legújabb törvóny szcrint a
keresztelésnél a l,izsgálóbíró is ott lesz. j\íin-
den csecsemó1 besoroznak kereszteléskor.
Ehhez mit szól ?

Erre aztán Mári néni arca ís mosolyra
derült, látva, hogy csak bolclndot űznek
belóle a sok sorozással.

cserkész üdvözlettel
Horvdth László

gtmn. YIII. o. t, Zalaegerszeg

Minden esetbcn iggekezzünk a rémhírter-
jesztést megcá|olni.

F iggelmeztes síik az illctőt, mint hazaárulót.
'föbbszöri haszontalan íigyelmeztetés tttán
jelenlsük íel a hatóságoknál.

Eoruálh Lalos, S2ombatheiy

mazottait. Kajdi Ferenc, Sárvár.

Nlnos oukor

Jó hangszert olc§óí, c§erké§zek REMÉNYI
.országoshlrű han8§zertelepén Budapest. vt,
Király u" 68. vásárolnak. 75" számrl ár|esyzék
lngven.
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Az utóbbí hónapokban annyit beszéltek
..iól értesürlt" cserkészkörökben arról, hogy
á- cserkészruha és jelvények megváltoznak,
hosv már senki serir tudta: hogyán is keü
öliö;ködnie az elóírásokat megtaitani akaró
cserkésznek. Most a kezünk között van az új
..Cserkész Ruházati Szabályzat". Megkapták
iirár a csapatok is. Azok, akik csapattitkári
beclsztástiárr működnek, bizonyára áttanul-
mánvozták már. De lapozzuk végiÉ mi is.

Fiiye|mes tanulmáiyozás után megálla-
Díthd{iuk. hoev a cserkészruha semmiben
iem riettózott]- Nasvobb változást csak a
cserkésztiszti ruha"?s jetvények lelrásánál

Mogielení az úi ,,Csgrk0sz Ruhf,zntt Szabályzat"
jelvényt találunk a szabályzatban. A harma-
dik próba jelvénye: zöldszinü tölgyfalevél-
koszórúba foglalt cserkészliliom és ,,I-égy
résen" íeliraf. A negyedik cserkészpróba
jelvénye : a magyar címer (kis címer), íelette
a §zent Korona babér- és tölgyíalevél-
koszorrlba foglalva.

A,,Cserkész Ruházati Szabályzat"-ból
minden cserkésznek meg kell jegyeznie az
alábbi pontokat :

,,A cserkészegyenruhát és vlselési mó{iát
e szabályzat írja eló. Mindazon öltöze.tdara-
bokat éi tartózékokat, melyek viselését a
§zabályzat szúkebb körre nem korlátozza,
mindeú |ogadalmat tett cserkész, rover-
cserkész. 

'öregcserkész, véncserkész és a
cserkésztisztikár tagjai viselhetik. . ."

,,A szabál}talan egycnruha viselóje egycn-
ruhájávat teiz nyilatkozatot arról, hogy nent
kíván tovább önkéntes összetarlozásunk ré-
szese lenni."

,,A cserkészegyenruha és jelvények (rang-
ielzések) iooosulatlan viselése a m. kir. bel-
iiey minísitÖr 7 9.390 l l 922, sz. és 257,349i í 930
sz-. rendelete értelmében bíintel.andő kihdgús
ós a 99.620/1924. VIII., valamint a
99,400i1936. VII. a. rendelete kapcsán a
rendóri hatóságok kötelesek a cserkószegyen-
ruha vlselésének Jogosultságát cllenőrizni."

,,A cserkészruha és jelvónyek vlselési
jogosultságát a Magyar Cserkészszövetség
illfal kiállított éruéng es igazolvány tanuslt ja."

,,A szabál}talan cserkészöltözékben eléje
kerüló egyén kilótéról a cscrkésztisztikar
ualamenngi fogadalmat tett tagja körelc§
nontos bizonvságol szerezni és arról íelettes
Öserkészhatóiágainak írásbeli jclentést tenni."

,,Kevósbbó tehetós cserkészeknél, akik
szabályszerű kalapot, inget, nyakkendót,
nyakkéndógyűrút és ezeken szabályszerű
jelvényeket viselnek, szabálytaIan egyen-
irrhaviselésnek nem minóslthetó, ha a többi
el6írí egyenruharósz hclyett megt elelő polgáti
ruhadarabot viselnek,"

,,Ugyancsak nem szabdlgtalan öIlözködés,
ha a iserkész munka- vagy iskolai ruházat
gyallánt visel egyes cserl<észruházati cikkc-
ket. Ncm viselhelő a:anban így a kalap. a
cserkésznyakkendó ós mint lelsó ruhadarab a
melljelvényes ing."

,,Ezt a Ruházati Szabályzatot a Níagyur
Cserkészszövetség Országos Intézó Bizott-
§ága J939 június 25-éuel éIelbe léplette. E sza-
bályzattal nem egyezó, de a régi szabályzal-
nak megfeleló egyenruhadarabok elhorddsi
iileie : 1943 december 31 ., a irluéngekC ; 1939
dectlmber 31."

találhatunk, E]zek: a zrrbbony szabása a
honvéd repülótisztl zubbonyhoz hasonló.
Továbbá : -cserkésztisztek,,,gazda-cserkész-

csanatok. valamint lovas, motoros és gép-
kociizó 

-eavsécek 
cserkészei szintén visel-

hetrrek csiiináf de csak csapatonként (egysé-
genként) egyöntetüen."

A cserkésztisztek ké-
rlesítését zubbonyban:
á vállpántokon, ingben
az ln§ balkarján levó
párhuiamos aranycsí-
i<ok jelzik. Scgédtiszt
(tisztjelölt) jelzése egy,
raitiszté kettő, csapat-
tis-zté három keskeny (5
mm), törzstiszteké egy
szélés (15 mm) és egy
keskeny (5 mm) arany-
csík. A megbizatást ékek
jclzik. Ilyenek: a raj-
hoz, }reosztott tisztek
eÉy, rajparancsnokok
kéttő, c§apatparanc§no-
kok három éket vi§elnek.

Az új próbarendszer-
ben szereplö harmadik
és necvedik cserkész-
próba jÖlzésére két rij

-*-_,..-_,-**J



őnsl rexÁcskozó
nllben különbllzzék tgy őrsl kl.
rúndulás a csapatklrándulóstól ?

Áz órsi kiranduláson sokkal
több gondot kell forditani az
egyén kiképzésére, Itt miIrden
oercct fel lehet és kell használní
árra, hogy az őrsl,ezetíJ treveljcn.
llc§teheti eg},ségesen, mert min-
deIi idóbeIr minderrki ráfigl,elhe!*- ami a csapatkirátrduláson a
nagy létszánr miatt, pl nrenet-
bt,ii *.,nent leltet, Itt a klkópzés
nrellctt sok közös játék kell,
mivel az órs egységesebb, azétt,zárt, minden percet kitöltó
programm ke ll, minden percet fel-
hasZnálhatunk, hogy a kirán-
dulás érdekes, értékes és a fiílk-
nak éimény legyen. Nemcsak a
treszélgetést, hatrem még a gon-
<lolkozást is az órsvezető irá-
nyltja, ő ad beszódtárgyat, ő a
köztlorrt.' 92, cs. Pacsir|a.

IIol 1nlállratok olyrrn ló magyar-
nótúkat, amlket lrlÚ§ őrs nem

isurer ?
I,Ia olvan lról,Ákat akarsz az

órsöddcl inegtanulni, amiket nrás
őrs lretn isirer. akkor föltétlen
találsz ilyelreket a következó
népdalkö[ctekben :

Bartók l]éla : A },íagl,ar Nép-
dal.

I]artílk l3éla : Népzenénk és a
szomszédnépek népzenéje.

Kiss L. : Régi Irépdalok Hód-
rrrezővásá rhel_vról.

ljürerli : Sz-ílz }íagyar }íépdal.
,,Erdéll,i }lag5,arság",,Nép-

dalok" kötete.
,.}:[adllrlia".
,,l01 l,Iag}jar §épdal".
., l,|)2 _\laÉl,ar Nólldal".
,,103 }lagyar Nélrrlal".
liodály Z. : },Iagvar népzene.
,.Daloljatok hotrvódok".

f,rol'íaláthnlok auyaí|ot az őrsl.
sarok dlszitúsére ?

Sztriiich Pál l Gyakorlati órs-
vezetó.

,,J!íagyarság ndprajza'' (Egye-
tcmi ttyotnda kiadása).

Régi,,N{agyar Cserlrdsz"-ek-
ben :

XI. évfrrlyamban Vida §ilmos
rlikkei,,Az otthotr cliszítés"-ról.

XIII. ór,folyanr rlrajdnem nrin-
den számában.

- *A nemzetek kultúrfokát lcggl,akrabban a, §zappan
fejadagja szerint. szokták megítélni. Ez a módszer azorrban
nem felel m,eg telje§ pontos§ággal, mivel §ok esetben a nép-
§zoká§ok eltorzítják az összeha§onlítás alapjául szolgáló
§zámokat. Igy egyes kiilföldi viclékeken gyakran azt ta-
pasztaljuk. hogy a lakás, az ablakok tisztántartásában
versenJieznek az asszonyok, erre a célra tekintélyes §zappan-
mellnyi§éget is fogyasztanak el, §aját te§tük tisztántartá-
.sára azonban jóval csekólyebb gondot íordítanak.

A test kttltúrája szerve§ tartozéka a műveltségnek,
mely netn szorít,kozhat kizárólag §zellemi térre, A művelt
ember előrelátásában különbözik egyszerűbb embertársá-
tóI. A műveltséggel biró, tehát előrelátó ember nem várja
be a bajt, hanem előzetesen intézkedik.

Igy tehát tulajdonképpen a preventív, a fertőtlenítő
szerek fogyasztása a legjobb mérték egy nép műveltsége

. íokának megállapítására.

A fertőtlenítő szereknek azonban c§ak egy kis cso-
portja alkalmas a nagyközönség használatára, mivel erre
csak a nem mórgező és nem maró, de mégis gyorsan, illetve
azonna] ható anyag alkalmas.

A legtökéletesebb fertőtlenítő §zer az úl, magyar
taláImányú SUPER-LYSOFORM, mely a behatás percében
öli meg a kórokozókat ; de nem mérgező és veszély ,nélkül
a]kalmazható. 1o/o-os oldatban használják, sebek környé-
kének fertőtlenítésére, esetlegesen íeftőzött tárgyak le-
mosására, kézmosásra, Izzadás elhárítására, ro§§z §zagok
megszünteté§ére §tb. Ebben a cikkben mágyar iparunk
vezetőhelyen áll és gyártmányát minden világtáj felé szál-
lítja.

A cserkészek, mint a műveltség és testí kultúra fáklya-
hordozói hivatottak arra, hogy népünk egó§z§égvédelme
érdekében a fertőtlenítőszerek használatának általánossá
tételét előmozdítsák.

$.iaarpláípl
ielpntftR zam

Szemüvegviselés gázálarcban
A rosszlátású embernek életkér-

dés, hogy a látása sremüve3gel a
|ehető legiobban ki legyen iavítva.
(Háborríban a polgári lakosságra is
íokozott íeladatok háru|nak, a min-
dennapi szokott munkán íel0l a lég-
oltalom terén is. Francia katonaor-
vosok kísérleteznek vele, lehet_e és
hogyan a gázálarc alatt szemüveget
viselnl ! Mert hogy a rossz látás ki-
iavítása éppen légl riadó eretén
l8ezán íontos, nem kell magyarázni.
Ha valekinek a g{z*larc mlatt le
kell tenníe a látását ievító szem-
üvoget, könnyen érl baleset ég nem
tud dolgozni sem.) Az e3yszerűen
a szemüyeg íölé vett gázálarc nem

XIY. évfolyam igen sok cikke.
XV. évfolyamban Benkő An-

dor cikkei.

kedves Fiúk l
A i\,íagyar Cserkész legutóbbi

számában <licséretes kezdemé-
nyezést inditottatok az ,,Őrsi
tanácskozó"-val; etrnek 5. kér-
désében szeretnék segítségetekre
letrni.

Nálutrk orvosoknál móg sokkal
íontosabb, hogy az oldalakat fel
ne cseréljük, mert az pól<láuI
mütéteknél végzetes hiba Ie-
hetne. A kezdő orvosoknak az
u, n. kereszteződési szabálv van
nagy hasznukra, amely szÖrirrt:

1. a jobb és a baloldal nreg-
határozásánál nrindig magamból
irrdulok ki ;

2. jobbkczemmel a jobboldalt
mutatom, balkezemmel a bal-
oldalt mutatom ;

l}. szenközt állva úgy mutatok
rá a másik helyes oldalára, ha a
mulalds irúnga előtlem kcresz-
teződik. lgy az én jobbkezem az
illető jobboldalára, balkezem
pedig baloldalára fog mutatni,

Nagyon megkönnyíti entrek a
szabálynak a megjegyzését, ha a
,,kéz|ogásra" gondolok, amit a
polgári életben jobbkézzel, lni
cserkészek pedt8 balkézzel vég-
zünk.

A vezénylésnél azonban nem
lehet mindlg karmozdulatokkai
hadonásznl. Ilyenkor hüvelyk-
ujjaim állásával helyettesítem a
kezernet. Szemközt állva így csak
arra kell üg},elnem, hogy hü-
velykujjam által mutatott irány
testenr elött kereszteződjék. Te-
hát annak a kéznek a hüvelyk-
ujja, amely a vezénylés helges
irárryát mutatja, adja meg egy-
úttal, hog5, mclyik irányt'morrd-
jam vezényléskor. \iagyis, ha a
helyes irányt (a tesiem elótt
keresztczó) bal hüvelykujjam
mutatja : balra íogok yezé-
nyelni.

Ez a szabály leírva talán kissé
komplikáltrrak látszik, <le a
tapasztalat azt mutatja, hogy aki
eA},szer megél,tetl(), ncm felejti el,
Gondoljunk mindenekelótt a
kézfogásra !

Jó munkát l
Ilerman Jdltos

1000lö. parnok,

megoldás! Az orrnál nyom, e íül-
nél emell a gázálarcot s az ablakról
lekaparla e páramentesít6 bevonást,

Most .í írancia katonaorvos €l-
3ondolása szerint olyan gázálarcoklt
fognak náluk készíteni, melyekben
az álarc ablakára belul kls íémrúd
van íorrasztva éc a íémkeretbe ío3-
lalt szemüveglencsé .rre rátolható,
A ró3zítőrudacska a lencsét e szcm
elótt me8felelő síkban tartie; köny-
nyen levehetó, tisztítható, ez eble-
kot nem karcolia.

Hogy íog majd beválni, me3lát-
iuk. Feltalálók, lehet matyar szaba.
dalmazott me8oldásokról 3ondol.
kozni ! M, M, dr.

Művelrségr és egé§\s,őgwédelern
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Áilatvédelmi hirek
Az t9S7/ü. tanóvről szótó óllntv6delúrl

lolout6sünL megjelent a tanítóképzők közlö-
nvében és a Nébtanítók Lapiában. A mult
tánévről még kevés ielenté§ és évkönyv
érkezett be.

A Gyermokuaptát az 1940. évro nem jele-
nik meg.

A f,ardóI a üáz- ós nyútőrzö ebek lngyon
oltá8{t kiván|ák. Az orszógos Mezógazdasági
kamara közkivánatra íelírt a íöldmívelés-
ügyi miniszterhez, hogy a bÁz- és nyáJórzó
e5ék kötelezó oltását hatóságilag ingyen
végezzék,

i§em szabnil a hrlzlnyulakgt lülüknóI logva
íelomglrrl. A Petit Parisien lrja, hogy a
bolóeci placon egy ember a fülénél fogva
emélt,,fe[ egy házl nyulat. Egy csendór fel-
ielentette és a bíró súlyos pénzbír§ágra ítélte
áz állatkinzót. pedig ná]unk is általános
balvélemény az, ho{y a nyulat a íülénél
íogva kell íeIemelnl.

Gvermekvódelem -. úllatvóilelem. Ezt a
ketfót szoktók szembeállítani az állatvéde-
lem ellonségei vagy félreértói. Ezt a tárgyat
ejtegeti eg} cikklró A kulga című lapban,
I{íemellük a cikkbőI a következő okos rnon-'dast : Áhová a gyerrnekvédelem bebocsátást
nyer, ott nem zárják le a kapukat az állat-
védelem elótt sem. Mert hlszen legtöbbször a
gyermekszív nylt utat az állatvédelemtrek.

Jolonlefl működö óllatvódő ogyeoülotetnk.
Hlreket Eaptunk az utóbbi idóben a követ-
ltező bazat átlatvédó egyesületektóI : Mqgyar
Áuatvédók országos Egyosülete, Gyóri Allat-
és Növényvédó Egyestilet, Szentgotthárdi
Áuatvédó 

-E8yesület, Sopro_ni Városszdpitó
Eavesület Természet- és Allatvédő Szak-
osáálya, Magyar ornithológusok Szövet-
sóge, §ugfu István a]apítandó EgyesüIete.
Szégeal és Vitléko Allatvédő Egyesülete,
Tiszántrtll Madárvédő Egyesület (Debrecen).
Tiszaiobbparti Madárvédelml Egyesület
(Miskblc),Test§zenterzsébeti Allatvédó § gye-
sület. A I\íagyar Cserkészszövetség Allat-
védelml Fóbizottsáíáva| együtt tehÁt tiz
müködó állatvédó egyesületünk van. Ezen-
kívül vannak még iíitlsági állatvédó egyesü-
leteink is az lskolákban. Ezek a testvóregye-
sületeink milrd azt kívánják, hogy vegyük
íöl közleményeiket állatvéctó rovatunkba.

ül állatv_ód6 íalrngaez. A lvlagyar Cserkész-
,szövotség Állatvédelmt Fóosztálya új plaká-
tokat raga§ztott ki Budapesten és a nagyobb
magyar városokban. A íalragasz szövege a
köVetkezó l ,,Mi : Ió, tehén, marha, szamár,
luh, kecske. . . stb. könyörögve kérünk tite-
ket. nemesszívü emberek, hogy a nyárl nagy
melegben ne feledkezzeüek meg rólunk.
Adlatok napiában többször lriss vizet l"

Mrg. Lorna Gnsoolgne lóltató kút|o. A §váb-
hegyen, az Istenhegyi út egyik pihenóJénél
egy angol hölgy, Lady Gascoigne, a maga

űr-í!€tíffi

költsésén múvészi kivítclű tóitató liutat
állítta{ott. A szép dombormű Andrássy
Kurta Járros alkotáia. A hortobágyi lóitatást
ábrázoló dornbormű alatt }Iarsányi Zsolt
verse olvasható:

a
Hű állalodat óh hallgasd meg, ember !
Ne üss, ne uerj, lógy hozzdm lürelemmcl.
Ha megdolgoztam, adjdl innom, ennem,
Ha ldíom,- adi leilelet melegednem.
Erőmön íelüI lerhet ne halnlozz rám,
Istennek'tels:ő, hoggha jó uagy hozzám,

Ez naqvon szóp itató. de netn szünteti tneg
az ecész-lóváros iovainák szomj írságát. mert
ezeri kívül csak a Teleki térelr van Ió-
itató ktlt.

Alvarv Gascoiqne eddi§ a budapestí angol
követséd elsó titlára voit, de tarlgeri angol
íókonzuiia nevezték kí ós így a magyar állat-
védelem rragylelkű pártíog<íja és feleségc
legnag1,obb -sajnálatrlnkra nlár e'ltávozott
hazánkb<i].

Ár-,r,lrvÉnő
EGYBsÜlnTEINK

A Magyarországt Áuatvédó Egyestiletek
Szövetsége 1908-ban alakult meg 16 egyesü-
lettel. 19l3-ig 45-re emelkedett az alakulá-
sok száma, 1922-ben már csak 27 müködött
és ezek közül 10 volt elszakltott t€rül€ten.
Most mindössze tíz egyesület müködik ha-
zánkban, megszállt országrészek egyesüle-
teiróI nincs értesülésünk. Azokhoz az állat-
védó egyesületeinkhez, melyekról tudomá-
sunk van, kérelmet intéztünk, hogy küld-
jenek lapunknak tudósítÁst működésükról.
I]rre a következó értesltéseket kaptuk.

A l\íagyar Áuatvédók országos EgyesüIete
a kutua címü lapban közli részletes tudó-
sításaii. Ezeket ismertetni szoktuk. Leg-
utóbb íeltünést keltó plakátpályázatot htr-
detett és a beérkezett müveket kiállltotta,
Az egyesület elnöke Vakár P. Artur.

Egy másik budapesti áIlatvédő egyosület
vezetóje Sugár István kószénbánya-i Eazgató
közli, hogy az egyesület csak most van ala-
kulóban és kéri á Cserkészszövetséget, hogy
a parkokban üldözött mac§kákat vegye
pártfogásába.

A Magyar Ornithologusok Szövetsége meg-
küldto i(dcscg címü tudományos folyóiratát.
melynek,,Névtelen rezervatunrok" (azaz
védétt területek) cimü cikke Radetzky Jenó-
tól, iíazolja, hogy a Szövetsóg nemcsak a
madáitanúal, hanem a madárvédelemmel is
íoglalkozik. Különben a Szövetség madár-
vá}tái is szolgálják e célt. A Szövetség veze-
tói Szalóky-Natratil Dezsó dr és Greschik
Jonó dr.

Á sonroni városszépító Eqvesület tor-
mészet-'és állatvédó szákosztáIYa Természet
és ÁIlatuédelem címü lapot ad ki negyed-
évenként és ebben ad- hlrt müködé§éról
Tasch Pál szerkesztó. Elnöke özv. Balassa
Istvánné.

A Szeged és Vidéke Átlatvéaö Egyesület
1902 ót' folvton müködik. Lantos Béla el-
nök a régi ireleg barátsággal tett jelentést
állandó tevékenységükróI és elküldte az
egyesület legutóbbi- nyomtatott évi jelen-
téaét, tsarabás Jen6 fótitkár touából.

A másik szeÉedi hasonló célrl egyesülettel
is összekötteté§ben vagyunk, de ez alkalom-
mal még nem küldötf tudósltást. Az egye-
sületet Lorbelár Kamilla vezeti.

A Szentgotthárdi Állatvódő Egyesülct is
1902-ben alakult. Aprilis 30-án tartott köz-
cyűlésén Kíss Elemér dr nyug. íószolgabíró
Öinökölt. Kegyelettel emlékezett meg az el-
hrtnyt dlszelnökról, Pun Károlyról. Az egye,
§ülel 150 pengót irányzott eló a gyakorlatí
madárvédelemre és ifjttsági páIyázatot hir-
det. Az egyesület alelnöke Luka Ferenc.
titkára Illyés Károly, pénztárosa Csaba
István,

A Tiszántúli Madárvédelmi Egyesület
Nasy Jenó dr tanár vezetése alatt nagy tevé,
kenl,sécet íeit ki f)ebrecenben. A Tiszán-
ttlli"Ga;dák cimü lap }Iadárvédelem * Állat-
védelem - Madárismeret címü rovatában
részletesen ismerteti ezt a nagyszabásti
müködé§t, Mi is közölni szoktuk a tudó§ltá-
sokat, csakhogy szük terünkhöz és bó
anvasukhoz képest sokkal rövidebben. Az
ecyejület február 27-én tartotta közgyülé-
séf. Ennek éyi jelentése fájlalJa a Gyermek-
nqptár és az Allatvédelem c. lap megszüntét,

A Tiszajobbparti }íadárvédelmi Egye-
sület Miskólcon, szept,ember 29-én tartotta
alakuló ülését, Ennék leíolyásáról részletes
tudósítás jelent meg a Tisz4iobbparti Mezó-
sazda címü lapban. kulin István ügyvezetó
élnök, mezóg{izdasági kamarai igazgató ba-
rátságos levélben irja, hogy a gyakorlati
madáivédelem érdekébcn több komoly dol-
got kezdeményeztek és hogy legkésőbb köz-
gyíilésük alkalmából évi Jelentést íog küI-
deni.

A pestszenterzsébeti {tl állatvédő egye-
sület még nem küIdött jélentést.

Szövet§ésünk és lapunk állandóarr készsóg,
íel ált szoigátatára ri testvér-egyesületeknek
és kérjük az ügybaráti szoros összeköttetést.

Fodor Árp{d

Állatvód6lmi,óíteknzlot. A Mag_var Cser-
készszövetség Állatvédő !"őbiz,ottsága októ-
ber 2-án ülést tartott. Ulbrich Hugó elnök
kimentette magát és hell,etie Kos:terszitz
Józseí. a oesti Szettt Imre kollésium iÉaz-
satójii vezttte az értekezletet. t'náepóll,éseu
émlékezett meg A§si§i szetrt ljerencról, az
állatok nagy barátjáról. Próbáljuk elérni
azt a közelséget, melyet a lrag}, §zent a
természet egyódelvel érzett, azL a testvéri
szeretetet. frelv lclkét áttüzesítette. Test-
véreinek 'vallo[ta nemcsak az összes élő
lényeket, hatrem még a napot, holdat,
tüzet ls. mert mind a közös Atya gyermekeí
velünk eavütt. A'aael Edaar dr, fótitkár
beszámolt''án§liai útjáról, Űely alkalommal
behatóan táiékoztatta az angol állatvédelem
vezetóit ha2ai tevékenységunkről. Jelentést
tett továbbá a íótitkfu a két új állat-
védó falragasszal, melyeket báró Keméng
Árpddék áldozatkészséíének köszönhetünk.
Védre bejelentctte, hogy az áIlatok élve-
boicolása elleni cuvesülót íe]oszlatása után
annak pest§zelrtlórjnci házát a belügymluisz,
ter feldrészben a Magyar Cserkószszövctsóg-
nek adományozta, Kukuljeuic Józse| dr, ny,
gezda§ágí aliadémiai tanár több indítvány
§orán íe-lajánlotta ,,Az állatok §zefetete a
szentek életében" 

'címú szöveges vclltó-
képsorozatának ingyenes használat,át a Ma-
A_vár Cscrkészszövetségnek.

Légy bátor és ,merész, 
-vidám és tettrekész, -igyál sok Fraockkneipet,

erós leszel, - mint
Popeye a tengerész!,,,

EL§ÓEENDŰ FÉRFlRfmÁt(,
tlú forma. ós sportruhák na8v vála§ztékbqu az
orszároshüú NEÜMIINN M. céinél, ln. },if. udv. é§
kam.-száll., Budape§t, IV, Múzoum körút 1.
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Az üsíötrös úíla. o.
Mit tennél, lra üstökös közeledne íelénk ? Mit csinálnál, ha azt

ielenterrék a csillaíászok, hogy az elszabadult, tüzes égitest elsodorja
á Föld negycdrésiét, talán'íelét ls vagy végkép kiíltt helyéb_ó} a
bárcvú sársolvót s meqsemmisítve taszítia a messzeséíbo... cser-
kés;- Muki-biztosan liiaÉyalna valamifé}e óvóíntézktiitést, esetlog
rninden cépezet mcllőzésóvel csaDatot szefv€zne és bátran klállna
a löldi térsépekrc. hosv a ketló billanatban szabad kézzol lökje el
a tolakodó vendéget'Í: így végzótes útja irányát eltérítse tőlÜrrk.
Mukí lüsíC_rrí íakép:n61 hagind az iskoldt, szüleil, otthonát, tandcskozó-
sokra mennc iársáiual a iaggrétre, hogu megbeszéIje vclük idejekordn
üIdomeauáIló teruét . .. Mintha az eaész Föld melmentésére ó volna
hivátot[ egycdül . .. No, de mulatIunk ml már-Mrrki pajtás kelo-
kótyaságán éppcn elegct ! l\íost nenr róla van szó...

Én tudom, hogy az üstökös ritját nem én szabom meg, méretolt,
irányáí. rendeltotését meg neln érhetem l A Mlndenhatóra tartozlk
oz l , Nern az én dolgom az iistökösök dolga. Es e te dolgod §eul,
to§tvórem.

A mi dolguttk a. tíz cserkésztörvéng munkdlása, a könpu, a |üzet,
a térkép, a gaaht, a |{ró, az dsó és minden szerszám, amit Meslerünk
a mi kczünkbe cdoíí. Mukit sohasem ludnám megtanltani, hogy ostoba-
ság minden grólködése. Hogy mindlnkább nevetségessé válik, mlnél
nagyobb dolgokaü akar véghezl,inni. De titeket megtanithatlak,
ínagyar cserkészek, hogy a kicsiny dolgoknak csodáIatos müuészele

uan t A, te leckódet csalc íe tanulhatod meg, a te gyaluddal íe dolgozol
a legjobban, a te hibáidtól csck íe szabadlthatod meg magad I Ezer-
nyi dolog van, amit csa& te végezhetsz el és rnindezt elvégezni köteles-
séged is !

Manapság sokat beszólnek a háborrl üstököséróI. Különösen
azok fecsognek róla sokat, aktk sommlt sem tudnak íelóle. Nem
tudós csillagászok ezek a tecsegök. Sohasem néztek a végtelerrbe s
jövóbe látó távcsóbe, mégis mindent tudnak l De hiába is néznének
tár,csövekbe, mert a háboríl messteldtóta kormos és sölCt, semmit sem
lehet látní benne. Ezek az emberek elhanyagolják munkájukat,
ellelejtik kötelességüket, nom érnek rá kicsiny dolgokkal íoglalkozni,
mert nekik most nrindennél íontosabb tennivalójuk varr l nekik
sutlogni, buttogni és |ecsegni &ell J Mlndnyájan Muki tórsaságába
tertoznak ók. Nem tudJák, hogy hivatlanok ós nem hivatot{ak l
Hogy nem rájuk tartozik az országok ügye l Uprcni akarnak ldbali
nélküI és ld.tni akarnak szem nélkül. . , Nevetségesek . . ,

}Ii csak maradJunk, tostvéreim, a ma{unk murrkáiánál l De
ott tartsunk ki mlndaddin, amlg vezetóink máshova neni rendelrrek
berinünkot. Ha lnas uagÍ, légv-inas, de ínaanak kttünó l Ha didk
qagg, Iégg didk, de did,knak a legJobb / Azt végezd csak, amihez drtesz lMi, a csöndes. kicsiny d,olgoE müuészei uagaunk.
_._ _Do_lgozz hát sokat, do végezd ol munkádat művészlesetr, egész
lélekkel, teljes becsülottel, hógy €íykor ti§ztárr állhass MeslÓred
eló, aki kczeclbe adta szorszámodat. hoqv munkálkodi velg Isten
dlcsóségére, Hazód rragysÁgáért é§ tostíóreid boldog drönrére lÓ 1 BéIa bdtgátok

íR'fA: rtNTAL. BD§CÍ§
Egyszer az ÁSC. &rna au állatok sport

clubja g_vülést tartott. Á gyülésen az állatok
elhatározták, hogy a kétlábtt ellenségeik,
(az emberek) mintájára ók is ren<loznek
olympiát. Nyomban mesindult a meghívók
írása és szétküdése. Meghtvták a jeges-
medvét, fókát, kengurut, oroszlánt, majmot,
kutyát és mindenféle madarat.

Az olyntplát egy nagy erdó közepdn
tartották meg, A futópályát mohával bélol-
ték lri, az uszoda vlzét egy közeli forrás vize
azolgáltalta, Hónapokig tartott, amlg e
modvebocsok kiásták a medencét.

Nemsokára elérkezett a várva.várt nap,
Az olympiát egy öreg medve nyi-
totta mcg.

Az első szőm a ,

stkíutús uolí, A uyul 
I

vezo,tett, azonban e l

cél elótt az agár
leharapta a nyul
íarkát, mtre azlled,- 1s,,
tóben elszaladt. A l' l
második szám ma- ,:,,

gasugrás volt. Ezt
a §zöc§ke nyorte
meg. A tóvtitugrás-
ban nagy harcot vl-
vott az első belyért

GtMN. TANIJLó az oroszlán ésakon-
guru, Végül ts a

kenguru nyerts meg ozt a §zámot, p9dt8
a bórtarsolyában lévó kölykével ugrott.
A stilylökésbetr természeteson az eleíánt
leLt al elpó. A diszkoszt és gerolyvetést
a maiom íly€rte meg, mort ó látta az ehhez
szükséges mozdu|atokat és sikeresen utá-
nozta óket. A bírkózásban és ökölvívásbatt az
olofánt rlgy a íöldhöz nyekkentotte az oro§z-
lánt, hogy annak a továbbl blrkózástól el-
ment a kedve.

Az tlszószámok &özül a gyorsúszásban a
plngvin dr a kutya elótt a íóka jutott a
célba. A múu$ásban a maJom aratott gyó-
zelmet, egy msga§ íáról a levegóbon buk_
íencezve pottyant a ytzbe,

A tegnagyobb érdeklődés a repülöverseny
lránt nyilvánult meg. Ezt a ver§eny§zámot
a kolibrl csalafintaságával nyerto meg.
Ó ugyanls ráült a sas íarkára, s mlkor a cdl
elótt a §a§ már íáradt volt, előre repült §

elsónek ropült át a célon. CsalaílntasAgát
azonban észrevotték és diszkvallíikálták.
Igy mégh a §a§ nyerto lne§ a v€r§Bnt-
§zámot.

A télí olympiát természetesen tdlen
tartották m98. A korcsolyapálya bofagyott
tó volt. A téliszÁmok körül a Jégon való
versenyfutást az tram§zarva§ nyorte mog,
mart erÓ§ ollenfele, a jegosmedve, rl8y ol-
csrlszott, hogy mackÓ-bácsinak elmolrt a
kodve a v€r§enytól. Azonbsn a hólabda-
célbadobásban a joge§medvo vitto el e pál-
mát. A fóka ós a pingvln ls próbált dobnl,
mlvel azonban kezük nincs, lábukkal dob-
tak, do mindkettó rlgy elcsúszott és gliorült
a havon, r4int egy palacsinta, A Jéghockioban
a rozruárok c§apata e jcge§medvék c§apatá-

blrolel ól rr|rcrrbörüb
nagy v
Dals6

,n, Jutányos áron. Klsln
Builapes!, Kgoskgmétl

: §zolnok és Debrecen.utca 14.

A ntásodik szám a maga§ugrás volt

val nagy harcot vivottn a harcot vógiil ís a
mackók c§apate nyerte rneg.

Mindkét olympia díjkiosztással, a téli
oltmpla a fókák, a nyári olympia a tücskök
s a med§lak hangvetsenyóvel órt vÓ8et.

adil,ui ittdllkí!-
(Népköltcroény a mult §zázad vdgéról)

A nap kerüI,
Hattvl derül,
Mdr a szabott óra csang!
Mdr minden sor,
Mínden bakor
Lasstt marssal zeng,
§erkcnt |aI hát, talpailra keli
Vitéz maggar! Lóra székelg!
I(abqlfual\ §zósr!
Rest ember az, aki nem |ul,
Mlkor elútte aan a, út,
Ca|rangos ló és rezes hdm,
Ptros c§almás uti szerszdm, , ,

Ugg leészüIietek:
Eogg utaimhoz kerdhessek,
Cslkorgás néIküI mehessek -katondsan
És pompúaan
Jártak aelelek!

' Tbaly, Kólmán; négl magysr vltéz énekek
c. brunkájóból.

l) Lóra.

KÖ§r6

.\z elsó szám a s|kíutás . . ,
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IyÍDLlYYrc§UK JANG§I
Melnyicsuk Jancsl csak ktcsit tud magyarul. Megért mlndent,

de nehezen talál a magyar szavakra. Az eszével már tud magyarul,
de q nyol,ve klnosan vergódik a magyar, rutén és cseh szavak renge-
tegében. Sztlleitól ruténul tanult, az lskolában csehül ke{eti beszélúe,
magyar szót csak elvétve hallott. lranem arról akarok tanuságot
tennl, hogy a szíve ts magyarul dobog Jancslnak.

A rahól vastltállomás elótt ác§orgott, amikor megi§mertem. Az
érkozó ídegeneket vÁrta, akiknek vezetóü ajánlkozott. Podgyászomat
,ki is vette a kezemból rögtön s minden áron vitte. Ahogy a Tlsza
hídJán áthaladtunk, megálltam s körülnéztem. A }ratalmas hegyok
komoran néztek rám, titbkzato§an . . .

Még ogyszer körünéztem, de csak a sötéten közeledó, ker8etóz6
felhóket láttam. .{ Pop lván ködbe borult. . . Alattunk megmózdult
az eíd6, a nagy íák jobbra-balra tokintgettek. A métysógis csond
felboru_lt s z{lrzavaros, távoli, ztlgó éneket hallottam a messzi hegyek
felól. Ereáem, bogy sietnünk keU, mert viharba kerütünk Egyre
hangosabban koüett beszélnem s így mondtaítr Jancsinak, hogy
menjünk leíelé. Do ó megint c§ak a völgybe mutatott.

- Ott... Oda... Arra, arra...
; Ellenkeztem vele, bogy siessünk haza vagy legalább a trrrlsta-

házig igyekezzünk, de ó makacsul kitartott elhatározásn mellett,
hogy a vöIgybe menJünk, mert ott mutatnl akar valamit.

.J
,t

i]i
].

- Ottl... A lIooerla!..,

- mondta Jancsl s a havasok íelé
nrutatott. * Felmenni i... tvteg-
nézni. .. Én vezetek. . .

És verte a mellét, hogy job-
ban megértsem, hogy ó idegen-
vezető. Aztán elmondta Jancsl,
.bogy ö már s'ok idogent vezetett
íel a }íoveplára. Engem is felve-
aet másnap szlvesen.

HaJnalban lndultunk. Jancsi
értem iött a szálodába.

- Dobré ráno l §ietpi, siet-
ni.. . Illesqzo a Hoverla...

A hóna alatt szorongatta bá-
ránybói_&o:su/t/dt s engem is ln_
tett, hogy én is vigyok magammal
kabátot, mert, a hegyekben hldog
van.

Jó óra mulva visszanéztünk
Rahóra. A vfuos íohéren mosoly-
;gott íeI ránk a napsütésben."Az
4gíg éró fenyók mint mozdulatlan,
§zörnyú katonák álltak mereven
a.völgyteknó szólé;, a város fe-
lett.. . Délíelé, Űözel a tetőböz
megpihentünk. Falatoztunk és
próbáltam beszólgetni Jancslval.
§okat boszólt a magyal katonák
bevonulásáról, a rÁszlókról, az
örömról. Mtkor úJda útra szodel6z-
&ödtünk, .Iencsi a kiugró tisáás
szélére szaladt s egy völgybe mu-
tatott.

- Ottl... Nézzol...
. Kérdeztem, mlt mutat, de

lxem tudta megnondani. Beszélt
háborúról, nagy- csatáról, Öe igen
összeíüggéstelenül. Nom értottem
Jancsit és semmlt sem láttam ott,
abova mutatott. He§y és hegy és

- Itt a vitiar, Jancsl t_ Igen. . . Sletni l Sietní l
Követnem kellett Jancsit, hi-

§zen ogyodül haza sem tudtám
volna menni. Erdón át, §zitlátotr
le s fel, lrgalmatlan szélben. . .
Kérleltem, hogy monJünk arra,
am€rre jöttüDt, do ó csak íutott
elóttem.

Fehér sziklák elótt állott meg
s a sdklákra tnutatott :

- ott...
Először ót néztem. A szomo

cslllogott barna arcában. Azután a
sziklákat vettsm szemügyre. Vas-
tag,, rozsdás drótok íonták be a
-9riklsfalat.

-.A nagy hábonl
mondta Jancsi.

Gsak most értettem &€,
hogy ezek a drótok a világhÁború-
ból maradtak ltt a Hoverla olda-
lában. Hatalmas drótsövény le-
hetett akkor itt, mo§t szakadozott
üótszálak halmaza. Az idó át-
rágta, amtt az omber nem tudott
tönkretonni, de végkép eltüntotai
r$abb barcokig §om tudta. . . Po-
dlg ,* ldó vasíoga erósebb ós
keményebb, mint az acél . . .

Némán áIltam ott és lmád-
koztam. . .

Jancst hozzám Jött s a ka-
romba markolt.

- Itt... ltt... megbalt
az... apám... Nem is régen...

Slrt.
Magamhoz öleltem Jancstt.
-- Nye placs, Jancsi . . .
Nem tudtam többet mondanl

íengeteg erdó az egósz vidék.
Ugy ktlszott elótte_m, mint a zerge. Meáelen talpa odaragadt a

,§ziklála, ahova lépett. En csak nagynehezeu baladtam el6re a c§upa§z
,kövekerr.

A tetón r§egáilott Jancsí, mlnt egy kó§zobor. Én csak néztem,
uéáem a hegyekot, szótlanul, nom volt semmi kérdeznivalóm. Égy_
,szer csak megmozdüt a szobor karJa, a messzeségbe lendült s 4 leg-
-rnéltóságosabb, magános hogyre mutatott* A Pop lván...

A szél belemarkolt a hajunkba s mintha megrázott volna :_ Nézzetok }örüJ l . . . Csodálatosan szép ez a vidék l L{tjátok ?' Késóbb még tobban megrázott be.nnünket a hogyl szél :
TérJetek magatokhoz és tnduljatok haza l Vüar lesz. . .

Nagy vlbar l

meg§lmogatnl. Az ó rutén apja ls a magyar hazáért harcolt . . .
Aztán esóben, viharban rohantunk haza. Jancsí biáosan rlgy

érezte, bogy a vllág legnagyobb tttkát és csodáját mutatta meg
nekem. . .

Müor az aJtóm elótt elváltam tóle, megkérdeztem:

- Mi leszol te, Jan(xi ? Mi szeretnél lennl ?
Villogott a §zem8.* Kátona. . . Huszár l
Azután pénzt akartam adni Jancsinak a vezetésért.

- Nem kell... - mondta. * Holnap is olvezetem... ahova
akar . .

És nevetett Jancsl kls, magyar sztve mélyéról. Boldog vott.
Mlnilszentl §zvoboda Bóle

Védekezés a hideg ellen
közeledik a téI. elókerünek a metec ruhák

és a télikabátok.'Mindenkit érdekel, Irogyan
védekezhetünk teg|obban a bideg eüeu.-Az
amerlkat ,,Scouting" címü lap alapján ismer-
tetjük a védekezóst.

A ntdeg ellenl uédehezés elúsoúan a szige-
.telés kérdése.

A hót ttgy tartluk meg, hogy megaka-
,dályozzuk & testtól való elvbzeté§ét.

A rubázkodásnál íóleg el?árt leve8óréteÉ|ek
,§zigetelóhatÁ§át használiuk ki.

Ilyen légrétogek kelétkeznek két ruha-
rétog, közt, de, egyes rubázati anyagok üregei-
Den is.
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Ideális ruházat a gyapjrl, prém és toll.
A ruházat legkülsó rétegé legyen finbm-

szövésű (szél és víz ellen), de nem légment€§.A második |őszabdlg, hogg olgan ruházatl
angagot ud,Iasszunk, ani keaés nedaességet
aesz magába.

A vtz vezetl a h0t, lontos tebát, bogy
ruházatunk kevés vizet tartalmazron.

A test klgózölgése aránylag szabadon tá_
vozha§§ék a ruhán át.

Légmentes ruba (gumt) és oly anyagok,
melyek a vizet ma6ukba veszik, (pl pamut)
nem alkalmasak téü viseletnek.

Puha, bolyhos gyapjri nomcsak légréteget
1tart, de a test nedvességének íokozatos oI-
pórolgását ls lohetóvé tesil.

|,,lC§§z

Ttllnehéz ruházat tzzaszt. az izzad§áEtól
pedig a ruha átázik és hóvez'etó lesz.

Earmadlk |őszabóIy, hogy a ruha ne szotll-
son és ne dörzsöltön.

Bó, porózus ruha loveg6rétoget tart, de a
nedve§§ég elpárolgását nem gáto[a.

A szorog övet és ezük cipóLkerüljük.
Több könnyü ruharéteg ogyniás íelett

nemcsak azért elónyös, mert megvédt a test
melegjét, de azért ls, mert könnyen növcl-
botó, vagy csökkenthetó.
,Ha végtagtainkat,m€legen tarttuk, más

ró§zünk sem fog íázni.
A hideg ellgnivédekezés aüája ás omogáJa :

B te§tet nagy b6termelésro kényszerltenl s a
termelt hót szigeteléssel mogtartani.

07t5íbr 3rr



ghouftíoorzft Qo,esűéa,a!
Minden szakkérdéssel felvilágo-
sításért bizalommal a Hafá-hoz
forduljon. Nagy képes árjegy-
zékünket díjtalanul küldiük.

(HATscHEK És renrns1
FoTo, AMATőRMozl
És oPTlKAl szAKÜzLET
BuDApEsT, lV, KÁRoLy KRT.28.

Fióküzletek l
v|, ANDRÁssY UT 3l. sz.
Vll, RÁ KÓczl uT 80. sz.

KURüLlRTA
Kéregetó: Kérek szépen egy pohár vizet,

mcrt olyan élrcs vagyok, hogy azt sem tu-
dom. hol a|szom az éjszaka.

I.LT,rt]RIS,l,AvICC
Gügyc (tisszecsukott rnarékkal kórrli):

Találd ki, nri varr a markomban ?
Lüke (kis gondolktlclás után) ;

Iilefánt.
Gügye (méltatlankodva) : \ieled neln

játszom, rnert csa,lsz.
Lüke; }lonnan gonclolod ?
Gügye: Mert belenéztél a markorn-

ba.

iltIÉnT §IDT
Az ízletes boriírpörkiilttel teli lrográ-

esot eserkészok lilik ktirül. Falánk Forl
olyan gyor§an eszlk, hog.v az őrsvczető
rá ls szóI.

-, Ne egyél olyarr rnohón, Ferkó.
Van még időnk olég.

Mire Falánk Ferkó tömött szái|al
válnszrrl l - Időrrk az van, de a pörkölt
kevós.

Pikula Palkó: Aztán tudod-e, hogy kell
a levegőt ötfelé osztani?

Tüdő Tamás: Az lehetetlen.
Pikula Palkó: Miért lenne lehetetlen?

Fújj a kesztyüdbe és kész,

ELLENÉRv
Csusza Gergely bá' két ökröt hajt a

gyalogjárón.
A rendór meglátja és ráordit;

- Hé, bátyám, nem látja, hogy ez
gyalogrtt?

* Látom én, de hiszen e5yikünk sem
ü1 sem kocsin, sem lóháton.

Dlc§EKvÉ§

- IIol van a fia, Padlutlra bácsi?

- Kiment Afrilrába.

- Mit csinál ott?

- Kereckcdést nyitott.

- A négerek között? Jói megy az űzlct?

- Mi az, hogy iól megy? Még a mai-
mok is nála vásárolnak.

cÁFoLAT
Tanító: Bizony, gyerckck, az amcrikaiak

akkor kclnck ícl, amikor mi lcfekszünk.
Kcnócs Mioi (nyújtja az ujját).
Tanító: Mit akargz fiam?
Kenócs Misi: Tanitó úro akkor Olaj Laja

bá' az éjjclicsósz ic amerikai?

BüszKE§ÉG
Bagó Tóni biiszkén diccekgzik a cigány-

soron, hogy a bátyia bcnne van a katona-
zenckarban.

- Aztán mit clinál á bánilábán * ér-
dcklődik irígykeilve a óádé.

- Mit? Hht ő húrzzá á nágyilobot -henceg Bagó Tóni.

ÚJRAFELVÉTELI ÜGY
Ebéd közben a diákot szívélyesen kí-

nálja a háziasszony.

- Tessék még ebbóI a süteményből!

- Köszönörn, már nem kérek - sze-
rénykedik a diák,

A háziak többször nem kínálják, hanem
jóízúen falatoznak tovább, Egy,szerre csak
megszólal a diák bátortalan hangon:

- Mit is tetszett az előbb mondani?

'r-+:, ,+..:$Ét

l",
1a,aá,

<i53 -

LOVAGLÓISKOLÁBÓL
Ormester (Lapocka Gcdeon önkénteehez,

aki lcerctú a lóról):
- Hé, önlréntcrt Húzza ki azt a krumpli-

orrát a földből, mcrt ha rokáig benne
b{yj", még 3yökerct ver.

_ Koldus; Nagyságos rlr, egy pár fillért
kérek, otthon tizenkét gyermekem éhezik,

_ Jószívú úr: No itt van egy pengő. Aztán
hozza el a gyermekeit. Szeretnérn látni.
. §oldy9 (sértódötten) : Mit tetszik gon-
dolni, felölem. Hogy én a gyermekeimet
I>cDzert mutogatom?
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EGY KIS TÉVEDÉ§
Az ötévcs Balambért patikába küldik.
_ Mcnj a patikába él czt mondd: Pa_

tikus úr kérek egy pirulát - tanitja az
apja.

Balambér egész úton hajtogatia, ho6y cl
ne felejtrc, aztán bclóp a patikába.

_ Mi tctszik? _ kérdi tólc a patikuc.
_ Pi-pi_pirula úr, kérek egy petikurt

- hebegi Balambér.

l, d,§&
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