


A lVIagyar Cserkész regös-páIyázata
' ##&* a,z,afuíi&ú arunaalu l, Regös -tábort űz fal u s ia k nak,
,l**w*+r*ra ,rnr"*: i. l!i3].lli::H:H!:iTil:|Jil"|§1';, őrsvezetói táborok va8y a Nemzeti
üeet?iáet+P7Á'Mi,,,,',, Nagytábor résztvevőinek.}

A pályatételeket részletesen ki keli dolgozni. Olyanformán, hogy a pályaműből

bármely regös-had vagy csapat megtarthassa a tábortüzet vagy ünnepélyt,

A pályázatra vonatkozóan útmut6;ást nyuit a ,,Hadak" útja c. regös-cikkben közölt

tábortűzvázlat. Ehhez hasonló tábbrtűz- és ünnepély-tervet kell részletesen kidolgozni.

Tehát szószerint le kell írni a beköszöntó szavakat, a dalolásra kerülö népdalokat s a

hozzáiuk fűzött kísérő szavakat stb, A vázlathaz nem kell szigorúan ragaszkodni.

lehet tö6b'Íigy ltevesebb műsorszám, más sorrend stb. A pályázaton nemcsak

regös-cserkészek vehetnek részt, hanem résztvehet a M. Cs. minden cserkész előfize -

tóje. Regös_hadak, őrsök is pályázhatnak. Egy pályáző több pályatételt is kidolgozhat,

Beküldési határidő f. évi december l5. A pályaműveket név nélkül, jeligével ellátva

kell beadni. A szerzök nevével ellátott papírlapot a pályaműével azonos jeligével

ellátott borítékban kell mellékelni a pályaműhöz,

lngyenes részvétel az l. sz. BKIE csapat által a regös-héten a Kárpátokban rende-

zendő regös-télitáboron.
Egy néprajzi hanglemez. lllyés-Ortutay; Magyar parasztmesék c. könyve. A mi
dalaink c, daloskönyv.
Egy néprajzi hanglemez. Madarassy: Művészkedő magyar pásztorok c. könyve.
A Daloljatok honvédek c. daloskönyv,
Egy furulya. Egy Kis ma8yar daloskönyv,

pályadíiakat csak megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén adjuk ki.
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MEGJELENIK A HÓ t.ÉN És ls.ÉH
c§§KK§zÁNu; lt.tzg

lv. REGöLő xÉr
A sz|uem, mint |elnyergelt ló dobog.
Indulna már ée nincsen maíadósa.

Nadáuyt Zoltáa vortelból.

Hcltal Gárp{r l5§2.ból való írárából tud.
tuk, $o3y a regölós népszokárának íőide|e r
karácsony utánl hót volt. Ezt rz ldószrkot
rcgölö h6tnck nevczték,

Ma ir oz a legrlkalmarabb ldó a rcaölérrc,
A mczci munka tlünctcl. A falu népc odahaza
található., A rrgör,had mcg|elonésc örömtcll
váltorrtos$got hoz a íalu cayhangrí téll

rnapiaíbr.
Kar{crony ór É|év között tthát mlndGn

rcaör.hednak rr3ör.útra kc|l lndutnia.
Dc a nlm.rgtör télltáborpzóknak lg ígl kell
.harználnlok tólltáborukat a íalu népévcl való
ealálkorárn.

A RE§ö§.uT ELőKÉ§Z|TÉ§E
A rcaös.had már megalrkult. Taruolyuk

drgadozlk a rok rcgös tudománytól. El lehot
lndulnl regölnl.

Az clókárzülstek cgyrészc mcgcgyezik a
,moz8ótábor ér télltábor rzokásoc elókérrít6
tevékcnyrégévcl. Ezzcl t.hát ltt ncm íoglal.
kozunk.

A falut vagy íalvakat, mclyckbc re3ös.útra
ekrrunk lndllnl, már klszemeltük. l3yekcrtünk
mlnél tüzetoscbben majlrmcrnl r klváluztott
íalu mult|át ér mrl vlszonyalt. Mo§t már érint.
kcz{st ksrorhstünk a í.luval.

Legiobb, ha r hnd valamelylk trg|a utrzik le a
ttclyszínre, dg ha cl nlncc módunkbrn, levélbcn
ir elvégczhetjük rz elókészítért.

Tájékozta*u k a írlu vezetólt,(lol kész, tan ító,
ls1yző, bíró, lcventeoktató, a 3ardakör vezc.
tő|c) cél|ainkról s kér|ük le3ítrégükct rcgös-
tltunk glókészítécéhgz,

Közöljük velük, hogy clrősorban a íalu ílatal.
s{gával óha|tunk találkoznl. Beszól|ük me3, ho3y
mely alkalmakon találkozhrtunk a íiatals{ggal.

Kgrersünk alkalmar helyct, ahol rrgös.tábor.
tülünkot m68brthlt|uk.

Kgregsünk a faluslak között Jó táncost,
mesél6t, vagy olyat, aki valamely népl hang-
szeren szépen |átszlk s kérjük íel, hogy mlnt
,,vendégszereplő" v.8y6n részt a rcaör.
tábortűzön.

Készít§ünk hlvogató plakátot. Killd|ük le a
faluba jóelórc s alkalmas helyen íüggesz.
t€s§ük ki,

Kériük meg a lelkészt és a |egyzót, hogy
hírdesse ki a templomban, illrtve'doboltassa
l<i érkezécünket.

EGY NAP A FALUBAN
A íaluba érkezésünk utún tlszt€ltünk a hósök

cmlékműve és az országzászló rlótt.
Ha ünnepnap érkezünk, íeltétlcnül meniünk

cl a templomba.
Templomozás után ismork€dJünk meg a íalu

tckintélyes polgáralval s hívjuk meg ókct
tábortüzünkre.

HAJ REGÖ, R-§]TA, I

Az l§t§ntl§ztclet után iis§le8yű'thétiük az
lrkolásgyermckaket c d*lolhatunk, |átsrhatunk
v.lük. (Báb|áték.)

A tábortűzrc srcm{lycscn lr meghívhat|uk
a íaluslakat. A lakodalombe.hívogató nép.
szokást utánozva, a rcgös-had t.giai hfuról.
h&n |árva hívják meg at €8y.§ csal{dokat rz
cstl ábortűzre.

Déluén a leventékkel lehet találkozásunk,
ltt l§ barátkozás, játék, dalolás a célunk Hlnd a
lcventéket, mlnd az lskolásgycrmckckst lgyc.
k*zünk rávennl rrra hogy mutasranak be
valamilyen népszokíst, tréíás iátékot vlgy
nópdalt a tábortűzön.

Tudakoliuk met, hogy mllyen népdalokat
lsmcrnek s trnítsunk meg neklk egy-két nép.
dalt, a tábortűzön dalolásra korülők közül.

Ha,r re6ös.tlt olökésrítáre jó volt s . napot
ncm töltöttük hlába, az 9§tl r.tö§-tábortűlön
|óakaratú, érdeklódő közönségrc számltha.
tunk.

Fontos, ho3y r had lrórzólója közvetlen
modorú, ötlctcr tgyénlség lcgyen, aki a közön.
sé3 |óakaratát már cltó mondltilval,meg tudir
nyernl r ar érdeklödért állandóan ébren tudja
trnanl.

A tábortűz cgycr számalt már ismcrtettem a
],l. Cl. nov, 1-1 rzám{ban, ahol a ,rHtdtk"
út|áról szóltam.

A bckörzöntőb*n r cscrkészot célJalnak
lcnerretócét lcacélrzcrűbben a crsrkéczet
történaténgk vázoldsa kapcsán vágczhet|ük rl.

ltt emlékerrünk meg §:llarry Aladárnrk
l9ll-ben Alsópélen meglndított íaíusl cser-
készmunkáiáról ls.

A beköszőntóben s az egyes népi credetű
tábortfizi sámoknál hangsrllyoznunk kell, ho3y
mlndcz az ő művcltségklncsükból való. Ml csrk
visszaad|uk neklk, amit tólük kaptunk. Becsüt-
jék meg ugyanúgy ereket az énúkeket, ahoty
ml megbecsüllük.

A daloldrt cgy-két általuk lr lrmcrt (valódi!)
népdallal kezd|ük. §lkerük lesz az olyan dalok-
nak, mclycket azon a vldéken tyüiti}ttGk, va|y
amelyekbcn a vldék m68 van cmlltve. Jó, ha a
közönsé3 mlndcn rétegének (gycrckck, lányok,
legényak, öregck ctb.) dalolunk egy-cgy nép-
dalt. Taníttunk mtg ety (magyar) kínont r e;y
olyan nópdalt, mclynok é8y€§ réNzGlt a íltlk ér
a lányok válakorva énckelhetlk.

Feltétlcnül hangozzék cl e tlbortűzón a
rcgös-lnduló.

A tdncr. mG.G Ér a rsncrám rr, amrlynél
egy,6tf íalurl ,,vgndétozor§pl6" lr körrc-
működhetlk.

A tróíág |át{kok blmutatágába von|uk bc a
ílatalságot. ltt egy-két n€m durv. bcu6retó
trófa lo rzsrcpelhet.

A bdbrátók lchet6leg valamely magyar
történclml (vagy lrodalmi) vonatkozású |clo-
ngtcl ir tartalmazzon.

Negy|aink üzcnitének tolmácrotásdho:
|ó rnyagot találunk a Y. L. l939. |rinlurl rámá.
ban. (A magyar mcgújhodág harronára lZrlnyl
Mlklór.)

I,legöshad 1902-bóI (N;rÉyrdc§f, Zala rn.) Á Nóprajzi iírizgum gyüjtcurénydból



MAGATARTÁ§ A REGö§-UToN
A falurlakkrl való érlntkezésünk lcgyen köz.

v§lcn é§ üsrtelcttel|es. Mentcs minden ná.
plcrkcdértóÍ és vállveregctó íölényeskedéstól.

'Magatrnásunk lcayen mlnden tekintetbcn
klío3ásolan. Trnsuk állandóan szemünk olótt
az ötirdlk c§erké§ztörvény magunkra vonat.
kozó részét.

Nc íclcjtrük ol, hogy adnl akarunk a íalunak.
Kapnl ls, lgal, dc csak szellemicket. Ha a íalu
vcndégül lát bcnnünket, köszöncttel olíogad.
hat|uk, de óvakod|unk attól, ho8y a regös-tlt
harzonólvezóinek látrzatába kcvcredjünk.

A rcgór-dbortűtön nem gzedhetünk belépó.

díjat. Legíeljebb akkor, ha ezt a íalu vlrlamllycn
közcéljára a|ánl|uk íel. llyenkor a frluslrk közül
kériünk fel egy kls bizotaágot a pénz kczc-
lésére.

*

A regös-rlt beíejeztével köszönjük, mbg a
támotatá§t azoknak, akik segltettek bennünket
s továbbra is ápoliuk a kapeolatokat a íalu
íiatalságával.

Küldjünk beszámolót re3ös-rltunkról a Rcgös
Rendnek.

RovA§
l. Ha a regör.hldat me3atakítotttltok,

küldjctek működógóröl beczámolót.

2. Táiékoztasratok a regötő háttrl lrrp_
csolatos tcrvcltckről.

3. Ha van vatamltyen |ó r€8öt.rc|tyény
ötletctek, ír|átok mcg.

{. Eddig az alábbi regör.clkkck iclontck
meg:Toborzó (M. Gs. l9l9. iún. lt.), Utre-
való rcaör.clcrkrárzcknek (u. o.), ,rHldlk"
út|a (okt. 15. & nov. l.) Ha vellmclylkct
mét ném olvartátok, olvarsátolr el.

Hai regö rrita t

Rcaó* Morvay Pétcr l. BílE

2
Katonrl hátlzstt. Normális 14 éves íiúiól

lelfeló tegjobb. Övtartó lósóit elól leszereljük
a vállpántokról. A pántokat külön spárgá_
val is ráiűzzük a zsákra, lgy, ha a zsinór
szakad, kevesebb a kár, A hátsó öv hevede-
reibe síkiránduláson beletűzzii,k a derékszíjat.
A két zseb között elhelyezett csatos pántok
helyett. a lenekére vatrunk két egyszerű
pántot. .l4 éve.n alulinak ilyen zsákot csinál-
tatunk, a liú íejlettséséhez §za,bott méretben.
csináltatásnál a zsinórt karikák helyett a
vissza,hajtott anyag körülíutó nyllásába íüz.
zJi,k. A katonai hátizsák kö'nnyen befogad egy
{5X32Xl3 §m méretii kis vulkánkoffert,
amit furándulásokkal tarkltott utazásra jó
tudni (városban .kofíer, hegyek között zsák).

Minden zsá,lcnak esyébként úsy kell 'fe-
&üdnie, bogy a lerhet a váll és a kereszt-
csont hordozzák és nem a hát tóbbi ,része,

Könnyü 8rlulkabát az egyetlen, reális esó,
vódelem. Akkora, hogy telt zsákon átvetve
köpeny. szabadban hálás e§etén talajlap
(sround lehet), Hides eJlen ott van, a tíikó és
az ujjas, va]amint az úszónadrág, ilyen idő-
ben úgysem üehet fürdeni.

Tornrcloö ielváltja a fél- vagy egész ba-
kancsot, mihelyt célboz értünk. §sonka-
ilagyarország lectöbb hegységében száraz
idöben gyalogláshoz is jobb a szeges cipő-
nél, aminek csak sziklás hegységben var ér-
telme.

tteldóoz lesiobb pappendeklibö!. Fehér
paplrral béleljük, üa üres és útban van,
vagy piszkos lesz - elégetjük.

(ulacs aluíníniumból, lapos, c§avaro§ fedó-
vel, huzattal.

Pohár lapos, alumíniu,mból.
Varrólógzlet 9X7X1.5 om bádogdobozban

(gumiszalag alatt).
Benne tapos csrrmagokban, alul: patányi,

A o§mn,trím§z 3,mL§ ZBaELE§E
InJAl tótn §ÁNDoR

lapos .e2qprran (ssttpapirban); szarvasíaggyír
(evezésnél,kézré, syaloglásnál lábra); kevés
vatta íongyoc§k,ával ; _.gombok.

Kartonlapoc§kákra totorv€,fekete-íehór cér-
na (utóbbi két va§tag§ágban), barna cérna
(varrógépselyem), stoppoló-pamulok.

Könyvszerüen ö§gzeba|tott, pogztólapra
íelszúrva varr&, stoppoló_. zsákvarr&, gorn-
bostük.

Szabedon: vékony spárga, vékony drót,
(bőrvarráslroz). Sok biztosítótú, kis olló.

§eruzának legbiztosabban az ingzseb haltó-
káJának levarrása ad helyet, ha az ing ,ké-
szítósénél condolnak rá s az írj ceruzát ketté
vásjuk.

t8azolvány tartására csak a vas,úti igazol-
ványlor,ma felel meg (bóí,be kötött táblácskák
közt). tsy az ingzsobbe is befór, nom cyú-
rődik, piszkolódik, Ezt is gumiszalag fogja át.

Óra csak töíhetetlen üveggcl karon, vagy
zsinórra kötve a hason lévő órazsebben.

Pénztárca a legombolható larzsebet. Lapos,
de nem Ures (patkófor.ma nyom).

szoLcÁLAT tehát nem klrándulás eseté-
ben otthon maradrhat: úszónadrág, kötött
ujlas. tornacipó, iránytíi, tábori sapka.

B. Élezatázáss8l osybekötött llrlndulásor.
Telles cserkószruba.
Katonal bótlzsál, benne: 1 vagy 2 iakaró.

Könnyü sunikabát. Ruha zacskóban (atni ,ki-
tömve,kispárnát ad), torna_trikó, úszónadrás.
kötött uljas (pullóver, zsebkendó, hálóins
vagy pizsa,ma. l pár zokni.

clpőzacelíóban: gumi talpú tornacipő, cipó-
tórlű roncy.

ll{osdószeros zac§tóban: 2 kis törülköző
(arc, láb), §zappan (alramíniumtartóban), log-
kefe zsebkendöEn. iogkrém tubusban. zseb-
íésú, fémtükör.

Ételdobozbtí, mint a-nál.
Hátlzsál z§ob€lboí, ,nint a-nál.
Egyenruhr zrgbelben, mint a-nál.
Jó ha van, nrint a-nál, meg l, katonai íoín-

busz-sátorlap.
l[oglogyzósok B-hgz.

Taharó lehetóleg teveszór, könnyű, nagyta
méretezett. Körülmények (hízban-. sátorban-,
szabadban hálás, évszak, időjárás) egyáni lz-
tés (edzettség; érzékenység) no meg a mann&
szabják ,rneg, lrogy 1 vagy 2 kettó kell. lla
§átoilapot is viszünk, {tgy ezt tesszük össze-
hajtva a háthoz, a pokíóc vlzbatlan ,burok-
ban, pattó alakban kívülról jön a zsákta,
úgy hogy két vése leér a zsák aliáig.

Hátólng pártiak éjszakáía felve§zik az iszó-
na,drágot. A cserkész-hálóing színes, üosszú,
szükség esetén (megázás) nappal is lelvehetö
(gal!érszabás l).

Törülf,öák 50X60 §m ,méretűek. l arc,rrak,
l lábnak, ami éppen olyan .lontos. ha nem
fontosabb kíránduláson. (ülónbözö szlnü io.
ná}lal betilaendök.

§átorlap. Még mindig legiobb a katonai
rombusz-lap pottyázáshoz. A,,Nomád|',köze-.
llti mes a cselkésztípusok közül, csak szállí."
tá§a nem ol'an könnYíi, (Folytat uk.,l
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§. (). §... YégveszélJrrl
LAWRENCE M. GUYER NoVELLÁJA A,,BoY,s LIFE..-BŐL

tést. Mirc beíejcztc, az anyahajó fcddlzeté-
ról három seboscn suhnnó árrrvók vÁlt el,
_ * Kész t * kiáltotta oda §triytolrrrilr, *-
lls jönlrck a vadászok l

'l'om jókedvűen intett :

- Látom t Vigyázz t - s bukórepüldsbe
döntöttc a gépet.

zulnnótárnadás ldörmögött. Sohasem volt képes levetkezni
ír ósei babonás természetét és most ls kuvi-
kolt:* §zerencsétlerr indulás. Bajok lesznek
az úton, Tom, meglásd l ltindtg is mondtanr,
röüd ez az ócska rcpülótér. Épperr csat a
nyakunkat nem törttk l

Stayton jókedvüen vágot,t üssza, A
repülés volt éIetelemo s abban a pillanatban
földöntttlí gyönyör6ségllek tetsáett elótte,
hogy a beáradó friss szélben a kormány íölé
hatolhat és nem kénytelen áLizzadt ágyhn
henteregtri.

- Oh, Terry, én a helyedben indiai csoda_
Jósnak csaptant volna iel New-Yorkban s
nem boldogítom az akadémiát _ íelelto
enyhe cstlfondárossággal. _ Ezzel a tehet-
séggel ott ls sokra vlhetted volna l

o'Hara értbetetlenül moímoÉott valami
mo&iegyzést. F'igyelmét a teirgeren íel-
sziporkázó vörös cslkok kötötték , le. A

torpedórombolók fulottak ki a llawai
sziÉetek íelé. Utóbb ez is elmaradt a me§sze-
ségben. Mfu csak a végtelen sós víz hullám-
zott alattuk és kilenc repüIógép dönsött
elveszó morajJal a makulátlan ti§zta, hóld_
vllágos égbolton.

Hóvatovább hajnalodnl keadett. A tenger_
ból vékony párafátyol lePe§ett íel és a liilo_
méteróra egyhangúan pergette a mindmaga-
sabb számokat. Ezerkétsz{z kilpmét^er volt
már mögöttük. Egy íélóia airúva vissza
koll íordulniok, máskép nem íutJa az azem-
anyag. Parker kapitány rádióparancsára
a szÁiad szétvált, ogymástól eltéró lránnyal
repüt toyább. Néhány perc mulva az SP-13
ecyedü'rllradt a látóhatáron-Dél-déftilíugat 

- rajzolta bo a térképbe
O'Hara az tíJ lrányt és amlkor felemelte
toklntotét, íüütyeBtve, tzgatottan elóre bö-
kött:_ ottl...

Az éghailatban lüstcsóvák kapaszkodtak
íölíelé.

Tom elégedett bóIintással aalott gázt a
mótoroknak és behúzta a magassági kor-
mánvt. Rátaláltak a vafua l

Háromezer méterróI már tísztán látták
a biztosított menetben lutó hajóhadat, a
kíséró rombolókat és a cirkálóktól közre_
íogott te§te§ repülógép-anyahajót. Terry
lázas gyorsasággal adta le a helyzetjelen-

A mélysötét, cslllaqsztporkás ecet fénv_
szórók tapogatták li'ossZri sucfruijukXálós a tengerészeti rádlóállomás' aúienua-
tornyáróI szikrák sercestek a véctelenbe.
Nyugaton éJszaka vott. Á meleg mÖsíüiledta panamaf íöldszoros íölött I at riee át-
ttatódott a közeli óserdók íoitocatóan"er6s
drágtllatával és vereitéklakas2tÖ huilámok-
ban hömpölygött rá- a városra. MéÉ talána rögtúró bogarak is llhestek a hős6qtól. a
&igózölgéstól - csatakos íűszálak tövln,' a
}atonat.__repülótér máskor szellós, csínosía!ázikóüan pedlg egyenesen tú;hetetlenvolt a hómérséklot. §tavton hadnaw ls
elkényszeredetten íészkelddött a mosZÉttó-
háIó alatt. LeJehrtnyta szomét. oróbálkozott.
bÁtha elalszik s öt berc mulvir. levecő utáí
kapkodva, lelriadt. Egy ptllanÁtlg kíbámulta §arktí tárt ablakon. Gvors eqvmásután-
ban báiom bullócsillag vítlant őí az ablak
négyszögletében, hogy"eltűnjöu a semmlben
ó§ a ben§zülött városrész felól vidám. pat-
,togó zenét sodort bo a tlkkasáó szél. '

§tayton íáradt sóhaitással íelült. Ez a
hóség ugyancsak megvárhatta volna. hogy
beíeiezódlenek a csendosóceáni hadgvakor-
lgto&. I_t{bgoróltetó, harcszerü szolgTiat és
,ráadásul oz a meleínek nevezett-tróousi
borzadály trllsok ann-ak. aki méc nem ivö-
korosedeit meg a íorró'égOv dátt.

Mozgolódás6a szobat§sa íelneszelt a
tüsó §arokban :

- Hallo Tom, hát t6 §em alszol ? -hangzott a íásult kérdés.
§tayton mérgesen horkant üssza:
- Ilyent kórdeznt t Bolond vagy, Chappyl

:. é§ ma8ában morogva öltözködéshez

itl,glt;. Tán a tengerpárton akad ely ki§

HadnagytÁrqa, Chapman, rászólt :

- VárJ, veled tartók l
Mtelótt- azonban átléphették volna a

}üszöböt, a repüótéren tólvtjjoEott a riadó-
sdréna éir htrtéIen vakító üIá:pö§áÉ öntötte
el a környéket. A kövotkezíporc--ben már
magaso_dó hang8al dörögtek a begyujtott
tnótoIok.

chapman novetv€ húzta el a száiát:
- Noszg neked séta t - s malára úap-

kodva az eló&észített szorelvénirt. fii3s
lendülettel robant staytonnal egydtt'a han-
8árok íelé.

A távolíelilerítóket már a kllutóra toltáta szorel6k, alumlnlumtestük sziporkázott
a ráJuk bulló íényben. Tom Staytón llhegvo
kanvarodott a salát géne mellé. Medlcvel6le.
Teriy O'Hara ébpeí'akkor ránto"ttá- tarigJ
vörös haJára a bórrapkát:

- U8y látszik, megyünk, öreg litl l
Tom mogpróbálta túlharso§ni a mótorok

dübörsését.

- §zorenese l Már azt hlttem, megíúlok
a szobában. Odaíonn legalább neíú íenye-
;get ilye§ml - s karjáí longetve, búc§rlt
lntett a távolabb §orakozó vadá§zokhoz
robanó Chappynek, azLán ő is vigyázzba
tgazodott. Rader kapitány, a századparancs-
nok, íutólépésbon lgyekezett hoziáiuk s
mögötte egymá§ sarkában íordultak kl a
tlsztek az állornásoafancsuoksáq énületéból.

Radér kurtán 'végzatt. Egy-szeiűen íel-
olvasta a gyakorlatíeltovést :

,,Hawaltól ötszáz méríöldre koletre ellen-
séges clrkáló- és repülógép-anyahajó cso-
oort. Felderítl az elsö távolfeldgdtó-század.
kedvezó körüJmények esetén bombázást
&ísérel meg, majd állomáshelyéro visszatér."

Ridegen hangsúlyozott mlnden §zót, aztán
e paranc§ot összehaitogatva, zsebrevágta:

- A rÁdióösszeköttetést természetosen
állandóan tartani. Végeztem, uralm l -íüzte még hozzá bűvösen, azzal már íel i§
lendüt a legelól álló gépre,

A Rader-század elindult. A teljes meg-
terhelés batáráig megrakott ,gépek nehéz-
Les imbolygással szakadtak el a íöldtól.
Az Sp_13_aí i§ alig tudta §tayton áteme}nl
a reDluóteret a tenperöböltól elválasztó
alacsóny kógát íelett. a, kerokek majdhogy
sfuolták a peremét, Terry rosszkedvúen

Két mótor czer lóereje htlzta ókct tcljes
zzal a Inélvsésbe és a leneer írgv ugrottgÁzzal a Inélységbe és a lenger ír

ícléjük, mintha gigászi emeló tolrr
sázzal a Inély§égbe ó§ a tenger írgy ugrott
ícléjük, mintha gigászi emeló tolrrÁ íel hul-
lámait. A szél slvítva slrt a szárnvélekerr éslámait. A szél slvltva sIrt a szárnyélekelr és
a hajókon íilmszerú gyor§a§ággal rajzolód-
tak ki az addic elveszó részletek.
a nalolron lilm§zerü gy(
tak ki az addig elveszó

A magasságméróre meredtek nrirrd a
ketten s a lélcguot elíulladt aJkukon. Terry
uJjai idegesen táncoltak a bombaktoldón.

- kétszáz méter l _ hörrent ícl akarat-
lanul. - Mostl - és ledobta a gyakorló-
bombákat.

Stayton gyakorlott kéazel vez9lle ki
gépét az írtózatos iramrl zuharrásból. llgy
szélesívü íélkörrel rlJra'vlsszakerlllt a hajó
íölé és kíváncsiarr vette §zemügyre.* Bravo, íití l §ikerült l _ ujjongott íel,
amikor észrevette a kénréIry mellélt és a
parancsnokni hld közelébotr íelszálló piros
JeIz6íüstöt.

Majd J<icselezve a késórr ulártuk csapó
vadá§zokat, kedélyesen megbiztatta o'Harát:_ .De ami biztos, az biztos ! Nyrrgtázd
csak l

És Terry clégülten hallíntta a íülkasyló-
ban az anyahujó rádlóst-isztjének méiies,
d€ egyúttal. elismeró dörrnögését :

-Yes. Ördöngős íickók -vagytok t Kót
,,nehé/' találat l-

Mlre a válasz az.SP-l3-hoz ért. a hal,almas
haühajó írjra csak kis íolt á távolban.
Idóközben íurcsa, ólmos homály nyomta
el a kiragyogó reggelt. A napgol;ió lÓIbukó
aranytányérja elóször vörhenye§re íakutt,
kisvártatva valószlnűtlen íehérre sápadt,
p_lntla kihúnyóban lenne tüze. Terry fel_
hókölt :

- Nocsak nem kapunk ciklont ?A légsrllyméró erre mutatott. Bolondul
táncolt lefelé és a homály mindinkább sürü-
§ödött. A szokott széllökések azonban el-
maradtak, sőt. mintha meglagyott volna,
oly mozdulatlanul terült el körülöttük a
lovegóóceán. A távolíelderító eÉyonletes
sebességgel zúgott tova, szinte meg sem
tezzenL te§te. Aztán. . . egyszerre sérceÉó
nesz töltötte meg a íülkét.- A két íéríi Ól-
kéküló szájszélekkel, dermedten nézte ,a
borzalmas közJátékot, Odakünn, a Éép
felületén meÁszámlálhatatlanul sok. aórö
villamos szikia ugráIt kergo tánccai. '
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T'erry, a százatl fenegyereke, a Űha meg
netn hátráIó 'Ierry feldidergett:

Isten se§íts l... Villámühar l...
Alig ejlette kí, az ógbolt szltrc a tompa

szürkéből rezcsvörösre változotl ós a vllátítdr
telhőkból kic§attant az első villámnval-áb.
Villám vitlámot ért. Vakltó, zeAzuÉoi tűz-
nyelvek hasogatták a menny kÁrpitját,
,sikctító dörgéssel és az SP-13, berrzirinel
teletöltve, két halálraítélttel száguldott a
pusztulásba. t]lkerülhel,etlcn volt, hoey
elő§b-tttóbb vógig ne c§apjon egy tüzsói
a csupaíém alkotntányon. A villám pedig
robbanást jelentett, azt, hogy a repüi6gép
alaktalan ronc_csá olvatlva zuban az óccánba.
Tudtrtk. . . Es ekkor íelülkerekedctt agyarló omberon a katona. Staytorr íel-
sóhnjtott :

.- Mi,ldegy... Terry... add le a jelen-
tést l

O'Hara hadnagy engedclmeskedett é§ a
rádló bekapcsolásával maguk etlen hlvta a
végzetet, Colont szólítottá és amikor füló_
ltez ért a jelentkezés, át meg átíonva a
!,iher pattogásalból, tikkadt, száraz torokkal
mondta be a repülógép hozzÁvetólcges hely-
zelét i

*
Reggel nyolc óra volt, amikor Radcr

kapítátty végigment a Rader-század arc-vonala clótt, 'fekirrletc tnegrebbenve
siklol,t el az SP-t3 üres hclyc fölÖtt, aztán
tisztjeihez íordult.

_: Jó mrrnka volt. urainr l Kö§zönöm l --
és a lesztilló néma'csendben rekedten vc-
zényelt: * Inrához l

^.Á_ század ebból tudta nreg, hogy Terry
O'H,ara és Thomas Stavtoí' haóhagv á
hósi halottak alrvakőrrviébe került."'Le-
horgasztott fejjcl- oszlóttak szét szállá-
saikra. Rader kaoltánv a tiszti kaszinóba
tartott: Félrlton Faul Chapman akasztotta'
_meg. Iippen, hogy az ejtóernyőt csatolta
le maqáróI. antikor kiudl,ott a leszáIló gén_
ból és-mái rohattt is d'kapitárry;blé. - '
_ -- Igaz ? l -- kérdeztc izgaldl}ól resz-
ketve. -

_ -* Igaz l Hasztalan volt minden igy€-
kezet. Pedig a rnástrrlik trl11lcdóílotilla azon
a környéken haladt és nyomban odaíordult,A Saratóge..is fBlröppentette valamennyl
gépét. Hiába ! Nyonra sincs. A rrtdióllomás
csak töredókescrr foghltt.a fel a jelzóst . . ,

Yillámvihar t'olt, iiom. . , Viilámrihar.
Chapmun felvctrrtte holrrlokrit,

bázás eredmónyérőI érdeklódött a ,,Lexing-ton" rádiósánál. Három óra huszonötkor
jelezte a Nleteor a vihart. Tom nem volt
könnyelmú pilóta, A támadfu után valril
szInűleg kitéró ttélkül hazaíordult. A köz-
potlt pedig hórom óra negyvenkor íogta ícla segélyhívást. , . lgen, Tom bizónyára
hazafelé repült l * és szinte eszelós módon
fúrta lrónját a térképre, _. Tudom, merre
Ichctnek, parancsnok úr l majdnem
erőszakkhl -vette át a vezetést. Az ir:ánvtíi
dél-<lólrryugatl irányt mutatott és Ch-ap-
lnan konok határozol.tsággal kémlelte a
nlcsszeséget. Rader kapitány sem beszélt.A hatalmas megíigyelótávcsóvel kutatta a
tengert. De az üveg c§ak a nehézkesen
hullámzó olaJos üzet vetítette rljra meÉ
újra. Valahonnan a látólratár alól halványon
íelködlött a kutató hajók egy-egy lüst-
bodra és idónként, repülőgép is elótünt a
horizonton. Kérdésükre azonbalt mindig
€gyíot,ma volt a íelelet : scmmi l Átkutatoti
tengerszakasz íölött jártak, olyan területen,
ahol valósággal négyzetméterenként íésül_
ték ót a sególyvivók a hullárnokat. Chap_
marr hallatlanná tel,te Rader kapitfuiy me8-
jcg.yzését és rnintha zsinór húzná, vezetica lridroplánt, zeg-zugosen keresztezve a
ddl-tlélnyugati kurzust.

- Itt kell lenniök - dünnyögte szám-
talanszor is.

A delelóre éró nap ezüsl;tükörként ragyog-
t$tta meg a teng(.r felszlnét, A szelníájdltó
visszfény €gyrc inkább akadályozta &
kémlelést. Chapman makacsul irányltotta
íol1ton lejJebb a gépct, háthajavulnak majd
a látúsi viszonyok, l)e a tcrmészct ez egy§zer
miutha §záDdékosan rosszakaratú lett volnq.
A ragyogás közvetlen a tengerszint íölött
zavarta óket. Chappy elkeseredetten íordult
i§méi a magasba. Meredckcn lutottak íel,
közben félszemmel a vizet lesték. oldalt
tólük hirtelen megtörött a visszíérry és
tisztán látszott, hogyan íutnak szerte gyü-
rüben a hullámok. Ohaprnan íelhördüt és
rnürepülő bravurral buktatta át a nehéz
bidroplánl. A bizonyossággal egyenló sejtét
buggyant ki belóle:

- l!íost süllyednek el l Másként nem
gyílríiznénok a hullámokl .* csikorogta,
miközben lrátravágta az ülós tolóíedelét és
e§zeveszett §ietségg€l kikapaszkodott a
szárnyíelületre. Rader kapitány idejóben
kézbe kapta a kormányt és sikerült. ki-
egyensrllyoznla a megdűló gépet. Kis hlja
a habokat srlrolták és Chapman a §rárnyra
tapadva, íelüvöItött !* Tom l Itt vagyunk l...

C§ak egy nelrézkesen mozgó §ötót íoltot
Iátott az elsüllyedt repülógép nyomÁn kel€t-
kezctt örvény szélén, de hogy nem tévedett,
arról bizonyságot adott eE!, u el8yötöIt-
ségében ls vidáman ható cikákolás,

- Éppen lókor... old boy l... De Éyor-
§an, mert már nom bírom l

Rader kapitány ö§sze§zedte mlnden tudo-
mányát -- és ez nem volt kevés - s szinte
kiíutás nélkül ejtette le a gépet Stayton
ntellé.

Tom pedlg, amikor a segitó kezek íeléje
nyúltak, gyengéden terhére biccentett -ót tartotta ícnn utol§ó eróíeszítésével.

-* Talán elóbb ót l
Aztón diadalmas hörgóssel vágta körb€

a légcsavarokat a három mótor. Chapman
arcátr szélesre terült a lelkes, boldog ,i,igyor-
gás és Rader kapitány is emberemlékezet óla
elóször mosolygott. A rnesterséges légzés-
nek is beilló ölelgetésre Terry magÁhoz tért.
Nem gotrdolkodott, klnrorrdta, amí elóször
agyába ötlött. Dadogott, nyelve még télig
béna volt a villámütéstól :

- Ppp-po-kolí jjjó ked-vetek vvann,
Pedig vi-vigyázzalok, bb-baj ]esz. Ro-
rosszul sike-sikerült a sstart. -- Yoltaképpen
csak akkor értette meg, hogy ml törtónt.
anrlkor odahaza tomboló hurrázások höze-
pette pertra emelték. Az örömükben sapká-
jukat dobáló bajl,ársaik láttán közömbösen
mcgljbgyezte :

-- All riítht l Egy_null Staylon és Chap-
man Javára. Terry 0'llarn neln murad adós.

.. . És még mon{ia valaki, hogy O'Hara
hadnagy ncln maga volt a megtestesült
hidegvór,

* Villámvlhar - §z{rkadozta utána. . . _
vépveszólv t

ülés karíÁra. Gömbl,iüám görgött véglg
a balszárnyon lidérces lebegéssel. Feüvéli
a mótorházra és ezer su§árra pattant.a mótorbázra és ezer sugárra pattant.
Bolovágott az antennába, átkígyözott a

igvoszély t
Irtózatosrrtózatos c§attanÁs vetett vóget a kísér_

letezésnek és Terry eszméIetlenül bukott az
{llés karíára. Gömbvtllám

vissza, maJdnem az élete árán.
§zembenéztek egymással. Rader kapi-

tány szivárványos cslllogást v€tt észre
Chapman §zenlesarkában. Nagyot ny€lb
mag-a is, és hirlelen elhatározással kezet
nyultott Chappynek.* Masával tartok, hadnagy l

A tengerészrepülók csüggedten bámttltak
az elsuhanó hldroplán után. Készséggel
tettek eleget a bajtár§i kérésnek, a leg-
kiválóbb qéoüket bocsátották rendelkezé-
sükre és nÖÚ mondták, hogy kár az idóért,
hogy eíy egész osztály tengerészrcpilló
kertns Ódakünn, hoÉy elíoszlott minden
remén_y és az SP-l3 §zemélyzotc már valahol
a tltlÜtági repülóteroken Jclentkezik szrrl-
gálatra.

Dehát chapmannek hlába is mondták
volna. ÖsszeíÜtrbaszkodva ült a megíigycló
helvérr. térdán a térkép s miközben Rader
fok-ozaíosan Adagolta Á ghzL, fólhangosan
§zámítgatott :

; §d166 órakor jelentette Terry a
cirkálóralt s ltocv megtámaüák az anya-
haiót . . . Ekkor itt volt-ak -- jelölt mcg cgy
po-ntot a kók tenqerabro§zon. -- Tlz percccl
ké§óbb íelvette az ö§§zeköttetést és a bonr-

másik mótorra és többé nem húzott a lé4_
c§avar. A mágnesek tekercselése egy ezreii-
má§odperc alatt liiégett é§ az §P-l3 tehe_
tetlen tömegként márts zuhant, íolyton
gyor§uló sebességgel, Tom Stayton a üllám
szelétól kábultan dólt a kormányra és össze-
§zoritott íoggal bírkózott gz ájulással. Küz-
deni az utolsó lehelletig l lgen, ezt lgy tanl_
tották valaha a westpointi akadémián -és géplesen dolgozní kezdett a kormányok_
kal, hogy valami módon csökkentse a zuha_
nás erejét. Áz osés lendtllote kidobta ókgt
a üharzónából és míg íelettük §zakadatlanul
tombolt az ítéletídó, az SP-13 írjra csendes
légövben bukott az olaJsíma tenger íelé,
§tafion a benzlnc§aphoz nyúlt tétován.
TalÁn, ha nem tórnek össze, akkor. . . akkor
az ilres tankok ideig-óráig íelszínen tartiák
a ronc§ot. Benzint íecskendezve vágódtak
a hullárnokra. Az alsó géppuskany,ílásokon
íortyoÉva c§apott íel a l,íz. Terry O'Hara
vilümsujtoüta te§te görc§ö§en megrándult
a hideg zubanytól. . .

4

-Szóval. . . rcményteletr., . étrrnégis. . .
engedélyt kérek az lndulásra. . . Hátha ? .. .
'fom egyszer en8em l§ a halálból hozott
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A megbuJtak klszabadulhat*
tak hát a barlangból és mert a
he6loldal agyagja csúszós sárrá
.ázva foglyul ejtette lábtrkat, egy-
szerüen leszánkáztak a patakig.
Mire odaértek, agyagszoborrá vál-
tak valamennyíen.

Nem ismertek rá bírodal-
mukra. A vlzesdst magával vltte
.az áradat és tíz móterrel lejjebb
máslkat mosott kl helyetto. .d for-
rásra mársás szlklát gördttett, és az
azeldtt alig-altg bugyogó vlzsugÁr
rregháromszorozódva tört oló a hatalmas kőkolonc alóI. Csüggedten
botorkáltak a romok között, mé§ a beszélhetnékJüket is elfagyasz-
totta á keserüség. Komoran tettek-vettek, amennyire lehetett,
helyrehorták feldult tanyáJukat. Nagysokára rlgy-ahogy rendbe-
§zedték.

Jönnek a kalózok
A blrodalomban Toti volt a soros őr. }lelyéról §zemügyrs vehetto

,a közel-t{voli környéket és lókor felfedezte a bokrok között lopa-
todó alakokgt. Aprószerrt távc§övé feldedtette kildtüket is. Lázas
:sletséggel nyomogatta te a teleíón hívógombj{t és fellélegzett Göm-
böc Jelentkezésén. §alkan közölte velo a veszedelmet:

* Jönnek a Kalózok l
§zepl rladoeása felverte a tábor rendbehozásán fáradozó gyere-

keket. Ijedt kavarodás tÁmadt. Nem mágukat, hanem az elmult
lelhószakadás után épen maradt holmijukat íéltették. Antl csitt
tására ósebekaptak és lázasan teljesítették rendelkezdseit. Mire
Gyuszi bevonta a zászIót, a társaságnak már hült helyét találta.
Láthatatlanul, de tottreké§zen üldö§éltek a forrás körüli fákon.
Anti a kunyhóban bujt meg, Gyuszi pedig felkapaszkodott 1'oti
melló, hogy beszámolhasson Lipl.ákék hadmozdulatairól.

A kalózolc ezalatt olérték Ambró bácsi portáját. Á hegytetón
mogálltak.

§zánrltásukból ktlelcjtették a multnapl íergeteget. Az agyagos
gyalogrlt tüázott és szerfelett hasonlltott Jégpályához. Csrlszott
irgalnratlanul. Neklvágtak. A, kalózok zöme egy-két blzonfialan
|épést tett ós egyensúlyát ve§ztve pottyant a sárba. Mlvel azonban"
Mozola Pista meg Lipták Feri, a ,rbárányszlvü kapitány" lde-oda
csúszkálva, a partoldalból kltógó gyökerekbo kapaszkodva rerrdÍt-
hetetlenül korcsolyázott lefeló, kedvsze§€tt€n íeltápászkotltak és
követték 6ket. Lipták alól kiszaladt a lába. Hasztalan kapkodott
támaszért. }íanyatt e$ett, §zeme-szája telefröccsent sárral, és }ia
Mozola oI nem kapja a karj{t, Lusi módjára jár. Igy keservesen
talpra álltn aztán hang rrélkül vísszafordult. l !*.

Gyuszl dorülten figyelte a kalózhad bukdácsolását. Kétannyi
ldelg tartott, mlg íelkapaszkodtak Ambró bácsihoz és háromannylt
hasaltak el, mint a leereszkedésükkor. Lipták a biztos talaJon nagyot
fujt, Gyula a távcsövön még a seája rángását is látta, utána Mozo-
lára üvöltött:

- iíár pedig hazudós vagy t Tudd meg t Nlnc§ ltt seuki t }Iisz
lemenni sem lehct.

Azzal zsupsz t * csuklóig sáros kezével nyakonteremtetto
}íozolát. A pofonütött, kamatostul térltette meg a kölcsörrt és a
}stózfónök meg az alvezdre hajbakapott. A kis Mozola nyomban
bátyja támo8atására lódult. A kalózok sem voltak restek. Mozoláék-
nak z(rdultak és megíieottek nékik a képzelt felttltetésért.

Akkora ordítozást c§aptak. bogy a fán rettózködók leugraltak
lész&,ükbóI és rohamgyorsasággal rnászták meg a hegyoldalt, meg-

ia
,:& j

§
nézni, ml is történt, Éppen a ktlló
pillanatban érkeztek az órhelyre,
A két Mozola rnár futásnak eredt,
nyomukban az üvöltözó kalóztrarl,

Toti lerrgrott a szikláról,
ahotrnan a lrajclhőt íigyelte l* }Iüüü t Ebból nagy hecc
lesz t Gyerünk utánuk l

Nyomban nyakuk közé kap_
ták volna a lábukat, hogy tovább
élvezbessék, mint püíölik tgymá§t
a kalózok, de Anti visszafogta
6ket l

:Édnrroi*.,

* Toti megy, senki más t Ó majd elmondja, mlt lótott.
Zabos Toti elrohatrt. Mire a Tarzan-rlton íelórü Ambró }rácst-

hoz, L\rtákék már a hegy töv{ben jártak. Moaoláék kézenfogva
egymást, vagy száz méternyirc a handa el6tt íutottak. }laitotta
óket a íéIsz ós a kalózok 

T::*rr:: 
sem tudtak érni.

§idroplán
Liptákék lélegzete a város határábarr kihagyott, lela§srldtak és

ezzel Mozaláék megmenekültek a másodszorl elpáholdstól. Toti is
sétáIór* íogta a lépést. Nom akarta, hogy dszrevegyék. Gondolta,
hogyha eljött a város végéig. hát hazamegy enni valamit. Tempósan
bandukrilt, ügyet sem vetett a köeeledó repüIógépbetregésre. Abécsi
postagépnek vélte és azt annylra lsmerte, hogy betdvc tudta a Jel-
zését. Am a motorzúgÁs, ahelyett hogy íokozatosan betehalkult volna
a távolságba, nóttön_nőtt. l'oti drdeklódve kapta fel a ftJót. Nem a
bécst gép volt, Fgy ezü§tö§ testü hidroplán körözött a város fölött ós
szállt egyro leJjebb. §zinte súrolta a templomtornyot, amint a Duna
íölé kanyarodott. Ott aztán olhalt a motorzal.

Totl elfelejtette, hogy,éhes. Árkon-bokron keresáül törtetett a
Dunához. Mikorra odaért, az drcmadár klkötve ringatózott a csónak-
tutaj mellett, §zentandrós üJtlsága pedlg a gáton hemzsegett. Csatla-
koqott a tágtanyílü szemmel bámészkodókhoz, Szép, karcsfi 6ép volt.
Színtlszta aluminium. Ajtaia tárva, nyitva Állt és látnt lehetett a
fülke berendezósét.

Tott áttört a tömegen és a klvárrcslságtól haJtva a tutajra
bátorkodott. §gy tdeig némán csodálta a gdpet} s mikor ósztevett€,
!,ogy a pilóta ügyet §em vet rá, hanem félig háttal feléJe a váro-rt'szemléll, lábujjhegyre ágaskodott és megsimogatta a feje íölött
telpesztpdd.;szárnyat. Egy kéz nehozedett a vállAra.. Tetten-
kapottiur húzta be nyakát ós várta a nyaklevest.

- §zeretnéd látnt belülről ? * hangzott a váratlan kórdés.
Aat hitte álmodik. }litetlenkerlve meredt a bórkabátos tlsztre"

A pilóta megi§mételte a kdrdést és Totinak az örömtől arcába §zaladt
a vór. §zólrri §em tudott, csak rákpírosan bólogatott,

Ilatártal,an büszkeséggel kapaszkodott íel a rövid, meredek
lépcs6n. A töltósen ácsorgó gyerekok szájtátva sandítottak eltűnó
alakja után, aztán lökdösódve; líabálva tódultak a tutajra, hátha
hasonló §zerenc§e éri őket is.

Negyedóra mulva 'fotl elókerülb a repülőgépb6l. Ha tőle kérdik,
hogy mennyi idót töltött odabonn, képtelen lett volna megmondarrí.
Egé§zen elérzékenyülve rázogatta a pilóta bricsrlzóra nyultott kezét :* Köszönöm, na8yon kö§zönöm ! * hebegte.

-- Nlncs mit pajtás t * nevetett a tiszt és barátságosan vállorr
vere8ett€.

Mialatt íelkapaszkodott a gát lépcsóJén, özönként zírdultak rá a
kérdések. Ahány gyerek csak voltn anrryifélét szerettek volna meg-
tudnl tőle. Mit látott, mit csínált, honnan ismerí a pilótát ? Egyre
sem válaszolt, }ranem íutásnak eredt. Lipták, a halálos ellensóg, a
kalózvezér nóm tágított mellóle. }lízelgettn ííit_íát igérgetett, fei-
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batlgatót aJánlotü fel Totírrak; ha szól 
"'tlratjao"*, 

hogy nekl ls
muta§§a meg a repüdgépet. Totl íeleletre sem éidemesíteiti a Ktan
sl,ét1o]ban!óJát., Futoít i_Strázsa_völgy felé és közben azt képzelie,
gtt.P q pilótq karosszékébe!, akár a7 lmént, kezében a korinány-
}er_ékl _dPrOg,a motor, a sok küöDböz6 mutat'ó táncol az nveg atait
és 6 mérheteüen_magasságban bukíenceket vet a géppel. natózott,
nom orvos lesz, hanem repüótlsá.
__.__Egrtturymbann megallós nélküt sz€Iadt a Tarzan-tanyálg, s
tíóItozásával összecsódítetto a gyerekeket. Totl eltüegtu a iOrtOn-
teket. .\z elboszélésótól lelvíllanyozott társaság hamar dsszeszedelóz-
,ködött. Totl harmadszor is olyarr lrammal kezd-ett száguldani, mintha
eldször lndulna el.

_ 4lkonyat_t§t érkeztek a Dunapartra. A ba|óállomásnál még
nlndig_ ott z§lb_onsott a.tömeg, Jelezve, hogy a repüldgép a helyéi
van. Két_macskaugrás és célnál vannak; he Totl vaiói mondótt,
6k is megtsmerlk a gépet - belülr6l t

És ekkor - amlkor már közvetlenül a cél el6tt voltak, a bldro-
plÁn éktelen dübörgéssel a levegóbe omelkodott.

K6m :+ri,i;;"1,r p'i,ll
Az elkövetkez6 tzzó meleg délot6tt Boros PlstAt csalogetta t1.1eí. ,

&orábban a §trázsa-völgybe. Tett_vett, szöszmótölt a tanya Íoiut,
vÁrva a tóbbteket. Felíedezdútra indult. Altghogy eltünt á lombok
}özött, bivaüan_vendéget kapott a tábor. A patakparti nádasból
Mozola Rudl kec_

9

- Mlt akarsz Pocok ?tt - kérdezte Aprószent mérgesen, -Talán te is kém vagy ?l

- Nem vagyok - szipogta Rudt. - Brühühe. . . és Plsta senr
az. . . Ne verJétek meg. . . Vissza szeretnénk lépnt bozÁtok.

A gyerekek tanácstalanul néztek össze. Laci tlhlr69116.
J Hát Jó l Nem bántunk bennetekot. Csak összekötözünk, hogy

el ne szökhessetek.
Fához kötötték mtndkettójüket. §zátukat, bár igen csábltó volt

az altalom, nem tömték be.

- Ugy sem mernek ordltanl l' .- utasltotta vissza Lacl meg-
vot6on Gömböc aJánlatát.

Aprf_qpnt odapöckölódött a testvérek elé':

- tfi{tor, hol vagytok ? - acsarkodott. - A ldnzócötöpön...
a kín-z&cö-lö-pön.. .

Azon nyomban m€8 ls kezdte a klnzást. A két lVlozola lába .eld
telepedett ds csámcsogva íalta uzsonn{|át.

.* Éhesek vagytok, mi ? - gúnyolódott. - Füllenék a loga-
tokhoz néml kis Jó falat ? ... Nesztet, vegyétek €l... * uyútto-
{atta Íelérük vataskényerét

lfiegiönnek Anti6k
Furcsa holmtval votaa megpakolva. Háromlábú íényképeaó-

állványhoz haeonló
| ]"|iri,,:,]..:,!, valamt, o§avaTokk&l

. meg széles kétágú. rézvtlIákkel teletüz-
delt lécdarabok hal-
mozódtak a kaliut
alatt.

Lusl annylra rá-
íeleitkezett a tttok-
zatos szerszámokra,
hogy két szóval el-
mondta aa eseményt,
pedlg káprázatos elö-
adást óbaltott tar-
tanl:

Megcsípttk
Mozoláékat l

Antl a hltTo
maJdnem íöldre e|-
tettc a cókmókot.
rsmerni vélto batá_
tait, akár a salát
tenyerét és úgy hltto,
hogy tudta a íoly-
tatást is, elcsépelték
akét gyereket, altór
az éíelt buát. Mort
lídólneavilágasar-
kábóI, ha nem vore_
kednének uno§_un_
talan.

mergett eló. Mfu r&
,gen lapult rettekhe_
|!,én és me8blzonyo-
:§odva a v€§zélyte-
lonsdgról, el6merész-
lredett, hogy alapo-
§sn §zemügyre ve-
gyen mindent.

plsta mindebból
mit §em seJtett.
Mozdulatlanul lapult
.egy íaágon és mocca-
nástalanrrl lesett le a
levelek között a bok-
,rosba, ahol a tüz6
napíényen négy apró
lóka sütkérezett any-
tuk tÁrsaságíban a
rókalyuk elótt.

T{lrelmetlenül
várta barátait. Ktkí-
vÁtrkozott bolóle a
megle§ett rókacsa-
lA&ól tapasztaltak
elbeszélése. Azonban
egész délelótt egye-
dü Járta mondant-
való|ával az erdót,
mert senki sem érke-
,ott kl a többtek
közül.

A vezérkar An-
ttuál íúrt-íaragott valaml küönös, tükrökkel megtűadelt szerszámon.

Délután Písta késett és mlre odaért, a megérkezetteket
már a nyomkerosd 

'áték 
íoglalta el. Egyedü Totit tqláJta a

tanyahelyen, 6 ls tndulnt készült éppen az üldözótt utÁn.
Pkta csatlakozott bozá, Jobbra-balra teklntgetve tértek át
a \okroson, ftgyelmüket nem kerülte el semrnl sem és hamarosan
me$lelték a lerakott nyomokat. Már a dzsangalban követték a íurfan-
gos módon elfitgott telek mutatta ösvényt, amlkor susognl-zörögnl
kezdett a nád, s egy íütyörész6 figó ttedten elhallgatott. Plsta íél_
{eszakította a rókakaland mesélésót és karontapta Totit:

-Blztosan a róka l... Erre jön t -lehelte aíüébe matdnem
hangtalanul,

Nesztelenül hasaltak bl a csapásmenti íúzbokrok alatt, lesve a
mlnd közelebb haJtongó nádat. Még egy méter . . . aáán az ösvényre
ér a róka... §zétcsapódott az utolsó nádréteg ls. .. és el6ilugta
képét Mozola Plsta.

Tott'fütyülve szlvtalbe a levegót l* Kém l * suttogta óvatosan. -- Megíoglu§ t
Mozola gyantltlanul haladt el mellettük. Felpattantak és mlre

megmozdulhatott volna, logoly volt. Nem ls próbált védekezni.
' A tanyára cipelték.

A kínzóeölöpön
Mozola beszélnt,atart, de nem hagyt{k szóhoz tutnl, Áprószent

nyomban a klporolási aJánlotta és egyöntetü helyesléssel készültek
hozzáo hogy klosszák Mozola Pista porclótát. Ekkor úJabb hívatlan
vendég érkezett - Mozola Rudi. Bömbólt torkaszakadtából, zápor_
módra potyogott a könnye.

6,

Wii*:.]{,§ry§§^Blm1]*,]ilt};i$|ffii!§;3ffiffi#*iti+vrw Felpaprikázódva
ha8yta íaképnél tár-

salt. Toronylránt csörtetett le a leJt6n, kockára téve saJát teste meg
a §zoron8atott csomagban reJlÓ tükrök épségét. Elhatározta, hogy
irgalmatlanul megmossa a verekedók íejét, bárha a barátság végét
telentené is. Nem türi tovább ezt az általános íolytonos bada-
kozást l

Züálva száguldott a csendesen edalegélók közé.
-j- Miért bántottátok ókei ?t

- Eszünk Ágában §em volt l - feleltek kórusban, tele szállal.* Hát akkor ? mütatott a két gyereket szorongató
kötélgyúrüre.* Ne fél, nem törlk.csontJuk - vi§yorgott Lacl. - Nom
ülhettünk a gyomrukra, másként viszont bizto§an meglógtak volne.

Anti nagynebezen lecslllapodott. Eloldotta a foglyokat. Ruü
úJból bömbötni kezdett, Plsta peüg íöldnek lzegezett fejJel elhadarta
mondókáját.

_ Összevesztünk Liptákkal. . . megbántuk, hogy klléptünk-a
Klanból... és szeretnénk visszajönnl hozzátok l

A íiúk íelzudultak :

- Hát még mit nem ?t - rlkoltott Nagy Feri. * Mí vágyunk ?
Használt ruha talán ? Ha jól esik, leteszem; ha tetszi§ felvószem ?
Elóbb §zept, most meg tt ? Rerregátokra nlncs szükségünk l

Anti elhallgattatta óket. Ó már határozott. A megtéróket szír,e-
*" Y'/rXT'Jl; nincs t oda nem vehetünk üssza benneteket. De
máskülönben, ha igaz szlvvel Jöttök közénk, örömmel fogadunk,

Mozola Plstát megzavarta a,síma eüntézés. Sutáa bámult régipattásaira. (Folytatluk.)
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Senki se higyje, hogy kónnyü a skóciai
lepénvcserkésztalálkozóról'a beszámolás.
Négy- országon utaztunk keresztiil s négy
orsiág városaiban álltunk mcg nézelódni,
látni;- tanulni. Rágom a ,tollat: körrnyebb
volna el sem kezdeni. De minden kü,lföldet
jSrt magyarnak kötelessége tapasztalatai-
ról beszámolni, mert így válik igazán ha-
,zánk javára egy külföldi utaás.

*
Párizs-London. Mennyire más vilá5 a

kettö és mégis rni,lyen hasonlók. Párizs_
ban nyugodiau sétálhatsz a gépkocsiJ<
végeláthatatlan sora elótt s a mosolygó
vezetó nem hajlandó addig indítani, míg
át nem engedett maga elótt az úttesten.
Londonban meg a Bobby-val barátkozol,
akite felfeló kell nézned, ha l80 cm-re
a6ttél is, és akinél nincs fegyver, hanem
udvariasságáva| vigyáz a rendre § moso-
lyogva kér meg: please, go back, kérem
legyen szíves, menjen hátrább kissé. Mi-
uü{Ln ,tisztelegtünk az autójából integetö
királynak, megnéztük á legendás Towert,
benne a királyi ékszereket s elbámultunk
a Tr,afalgar Squar,en, ahol egymás mellett
hat sor gépkocsi várakozik a szabad jel_
zésre, s miad a hatoak vége elvész a
messzeségben, meg az Orford Streeten
ahol szorosan felzárkózva nyomul elóre
száz meg ,száz egyforma piros, emeletes -

autobusz, meghallgattuk a léggömbgátak
szervezetéról szóló magyarázatot .s a West-
minster Cathedral egyik kijárata €gyene_
s€n egy légvédelmi 'óvóhelyre vezetett
ninket. Közben pedig vonultak be a be-
sorozott rljoncok és a templomokban a ki-
rendelt iskolásgyerekek szünetlcnül imád_
koztak a békéért,

*
Near crieff. közel crieffhez - ez volt

a postacímben. § a kicsi Crieff városká-
hoz közel esó Mouzie ,Castl€.nak, az ósi
skót kastélyoak hata,lmas parkjában már
épült az elleo-Crieff, a sátor-Crieff, mely
4l nemzetből szátnaző kb. 4000 lakosá-
val ,tlz napla meg ,is előzte ,az ilyen szé-
dületes iramú versenyt nem bíró kőböl
épüh vetélytársat. De a jó crieffiek nem
haragudtak ezért a vereségért: látogató-
napohon hatalmas tömegekben árasztották
el a tábort és még az otthoniak, a skótok

rem nyughattak az autogtammkéróktöl. A
mi árvalányhajunk külfulcges vonzá*
gyakorolt erre a vérszopó felekezetrc,
úgyhogy rövides€n rmllóztük ékcs dí-
szün&et, czt a szerfelett kel,Icmctlen nép.
szerúséget kerülendó. Késöbb ,azután il<i-

alakrrltak ötletos módszerek autogramm-
kérók kikerülésére ég leráására. EzeLnek
összefoglalása szép feladat lenne, moÉt
csa,k egy néhányat lássunk: karfelkötéo,
udvarias bejelentése annak, hogy ,,nem,tudok írni", sür5ós elfoglaltság mutaüra,
eszevegzett futás stb. Igaz, volt a látoga-
tóknalq olyan csoportja is, amdyiknek'az
,,áldozatok" magúk ajánlottárk fel értékcs
kézvonásukat, Nem kell ,talán részletcz-
nem, melyi.k.

Az ilyen látogató,napok ,ltülönleges lát-
vány,a volt az aútópark. Mikor csak a tá-
bor tagjainak autói álltak ott, a&kor ir
100-150 volt a sámuk. Látogatónapokon
azonban 2-8000 kocsi várakozott a
kijelölt helyen. Ami nem is olyan kia
szám, ha meggondoljuk, hogy nagy váror
nem is volt a közelben.

*
A szigetországi roverek általában sok-

kal,cgyénibb és táborsziiübb életet él-
nek, külön, cgyéni,leg fóznek s a legegy-
szerübb eszközökkel dolsoznal,. Otthonról
csak a legszükségesebbeket viszik maguk-
kal, s ott helyben teremtik m€8 magük_
rrak a táborozás egyéb szük*égleteit. Ná-
lrlk nincs is különbség a legény és öreg-
cserkész között, aki nem fiúcserkész, az
rover és egyformán él. Sok őozhajrl bácsi
táborozott együtt ,a fiatalabbakltal, de
észre sem lehetett venni koruil<atl sohatem
jártak külön utakat; éprlgy rövid nadrág-
balr jártak, fóztek s hordták a vizet, mint
a fiatalok.

Az egész tábor ideális volt. Jó és nem
tíllságosan nagy helyen terült ,el, már clsó
nap el lehetett igazodni s könnyen be le-
hetett járni, A létszári sem volt olyaa
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nagy, hogy a bensöség rovására ment
volna. Az embcr szinte rlgy érezk magát,
mintha egy nagyobb létszámír c§oport_
táborban lenne. Mindez hozzájárult ahhoz,
hogy olyan pompáLs szellem alakuljon ki,
.olyan széleokörü nemzetkózi barátkozások
s olyan vidám bangulat. Nem mult el nap,
.hogy valami baráti teára ,ne lettünk volna
hivatalosak. Ezeken rendszerint nyolc-tíz
különféle nemzetbeli egy-két legény vett
tészt s a kicsi társaság mindig nagy-
,szerüen szórakozott. Néha voltak rragyobb_
,szabású, rendesen hivatalos jellegú összc-
jövetelek is. A magyar csapat is adott
e6yet összes barátai számára. (Ne is tagad-
juk: még a magyarok közül is sokan szív-
tá,k a szájukat Zmn bának, a fószakácsnak,
paprikáu lecsója után,)

*
Orvendetes rneglepetér volt mindnyá-

junk számára, hogy a skót viccekben fu-
karnak rkikiáltott skótok egyáltalán nem
,,skótok". Mindamellett, hogy kifogá§tala-
nul megtendeztók ezt a nagyszabásrl világ-
tábort s fennakadás és nagyobb zökkenók
nélkül lebonyolitottak olyan feladatohat,
mini a London-Crieff és az Edinbourgh-
ba való beszállítás, s mindamtllett, hÓ§y
vidám, jó,kedélyú és kedves firlk, azt -is,el kell mondanuok róluk, hogy 

^N 
ő

,,ho§pitality"-jük,k€l egyedül a magyaí
vendégszeretet hasonlíüató össze.,Alkal-
munk volt ezt többször taoasztalni a tá-
boron kívül is, mert gyikran kaptunk
meghívást a Jcörnyékbe li lskót kas,télybkba.
Pompás autobuszokat küldtek értünk §

nagyszerü ér bösége* uzsonru{kkal fogad-
tak. IlyenJror megnéztük a kastólyt, a-há-,zigazda öt-hat Rolls-Royce kocsiját, ha_
talmas parkját, kertjét. üvegházái és ku_
tyáit és brirrnultunk. Vo,!t miórt.

A tábor iga'ii'ura ncm a parancsnokság,
hanem a skót duda volt^ sokan ismerik
már ezt a furcsa szerszámot a iamboreek-
ról, ezek a bemutatá,sok azonbah csak hal-
vány árnyélcai lehettek a Mootnak. Volt
vagy négy dudaz,eoekar, volt az ireknek
is és czek naphosszat sziinetlenüI dudáltak.
Ebresztó alkálmával két pufók dudás iárt
körül s ólttelen dudálásiat riasztotta 

- 
fel

az édesen alvó tábort. Már ezzel mec-
lehctös nópszer{itlerxéget szerezttk maguL-
nak, azonban ez nem volt elés. Az epésa
tábor ideje alatt mindennap Trosszll Órá-
kon keresztfrl próbáltak; egte a záezló-
levonás elött és után a Monzie-kastély te-
tején dudáltak hosszasan és általábau
mindig cludál,tak. S ráadárul alis három-
négy dallamot lebtt fújni a du-dán. Így
aztán, bár a dobosoknák a dobverókliel
végzett ügyes búvészmutatványait min.
denki bámulta, bosszrlt forralt a tábor s
hamarosan mtgjelentek ,az ál-skót zene-
karok is. Pokrócból szohnyát rögtönöztek
maguknak, botokból, kendőkból dudák,
lábosból, fazékból dobok álltak eló és
éktelen zajt csapva vonultak vógig a sát-
rak között. Nagy si,kert arattak, s nem-
sokára Dem mchetett vé§ig a táborban
egyik skót zenekar sem- ánélkül, bogy
négy-öt ilyen tréffu paródi-zenekar ,ne ha-
ladt volna nyomában.

Közben az írek és skótok állítólag össze-
kaptak valami dudaügy miatt r ezi a tré-
fás viszálykodást basonló tréfásan is in-
tézték el. Az utolsó napok egyikén, este-
felé megjelent a királ}i kaitély tetejéu
egy lr és egy skót dudás és egy darabig
fel és alá sétáltak egymást keriiigetvc és
állandóan dudálva. Egyszer csak mind.
,kettó lerakta dudáját s egymásnak ro-
hant. Hosszas birkózás kel,eikez,ett, mind-

hetten a földön, illetóler a tetón fekve
dulakodtak már, mikor a" küzdetmet lent-
ról fisyclók ijedten láttá,lc. hory rirvlát_
szik, fele sem tréfa ennek, méit i'skót
masa§ra errel,i legyözött vetély,ársát. a
tetó széléhcz siet v€le ér leveti'a mélvbc.
Ijedten rohantak od,a sokan és nevátr"
látták a kegyer csalást: birkózás közben
kicserélték i valódi írt ery lr ruhába öl-
tóztetett ezalmabábuval, 1{z elész tréfás
viada} tulajdooképpen kezdete -volt annak
a nagy népünmpélynek, amelyet Mr. Mait-,land Macgill Crichton, a fuastélv és a
táborhely L,edves tulaidono*a rcnáezttt a
tábor béfejezése alka[mából a tábor tar-jai számára. Két ökröt húztak hatalmás
nyársra e.r teljes 24 órán, át gütötték
egészben s mindenki tetszés szerint fa-
Jatoáatott belöle. S a ,lrözkedvclt mazso-,lás.marcipánor aogol torüiból ecy iard
hog-§zú és egy jaril s#les ,,darabósk7"-t
bocsátottak közprédára. Mindcnii szaba-
don tört belólil. úsvhory mér másnao
is..azza| kínáltak má§ lo-ndoni 'barátaioÉ,

ffiIiioa:rrr'ogattuk 
-óke! szomszédos tá-

*
A végén kiderült, hory nekünk volt ica_

zunlr s jól jártunk a Íary és sötét slát-
rakkal,. Mert bizony éiiácnkint farkas_
ordttó hide5 vott. Mindéirki maxára vctte
mindenét, még tattalék ruhadaiabiait is.
mindez azonban csak keveseket óvoit mcq
attól, ho5y éjszakáuként ne fázzanak. Méi
az.igal,án hideg éghajlat alatt la}ó své-_
dek as oorvégek is mi,nden regcel oanasz-
kodtak a nagy hideg miatt. A1-esö're már
sokkal ,keves€bb volt a Da{ra§z. Áránvlap
ritkán é3 akkor is mérseilettel hulIdoÉali
Igaz, még lgy is annyira megszoktuk, h-orv
a szitáúó permetosót észre sdm vettü mir
és csodálkozva néztiink az éste^ mikor
valaki bosszankodott az áldás"miatt: hát
csakugyan csik?

Csakugyan ,esett. És általában sokat esik
az esö Skóci,ában. Ezt a természeti tör-
vényt keservesen meg,tapasztaltuk a híres
skót tavak környékére tett oortvázásunk
alkalmával. Eleinie igen jó rlíon mentünk,
de mihely,t elhagytuli az'utat, ,a vlz biro.
dalmának lettünk keservesen klnlódó ván-
dorai. A sok esózéstöl nedves talaion hol
bokáig, hol térdig jártunk a vízbeir. Eré_
szen megbizhatónak LíLtszó fücsomók Té1
méte,rrcl süllyedtek le lábunk alatt s el
lehet gondolni, hogy értünk haza ezek
után. Ternrészetesen félcipőben voltuok,
mert felszerelésünkben ,csák az szcreotlt.pcdir számunkra különleres udvariasiác_
gal i legszárazabb portyá,Í választották Éi.
Borzongva gondoltúk el: mílyen lehetett
hát az, amelyiket még a oedver skótok is
nedvesnek mondanak? L. Cj.

}luszonnégy óráig sütöltdk az ökröket parázs feletl Tlz méLer hossaír tortÁt kapott a tábor ajándékba
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l. Ml a kémked6s ós klt novezünk k6mnek

Hadijátékatnk alkalnrával, - hogy az ellenfelet legydzhessük -1gyokeztlnk anrrak táborárót, harchelyzetéról hireket szereznl.
E hirszerzésrg két mód áll rendelkezésünkre:
Egyik mód szerlnt egyes,cserkészeket, járőröket küIdünk az

,ollensdg tábora, qnnak hadállása felé. Ezek lgyekeznek az ellerrség
vlszorryait meglsmetni. Igyekeznek megtudni, hol van a tábora,
hogyan !Ar7 al,felszerelve, lrot lehet azt a legjobban megközellteni,
hol varurak a biztosító osztagok és milyen erósek. Azt is tudni akarjuk,
}o§y - ha harcra kerülne & §of1 * hol ütközzünk rneg vele, s trogyan
lehetrre hadlcselt alkalmaznunk, .az ellenséget megtévesztenünk, meg-
lepntlnk, végeredméuyben legyöznünk

sa egy egyene§, nyilt, mlndenki óltal túdott, még az ellensdg
,által is észlelhet6 és észrevehetó tevékenysdg:' hlrszerzés, |elderltés,
Azok a harcosok, cserkészek pedíg, aktk végrehajtják:, hlrszetzfrk,
íeldetítúk,

A másik mód az, ha ezt teltesen tltokban hajiJuk végre. A hír-
szerzó íelderltó megtévesztés céljábót az elletrség rulráit, harcldlszét
ölti magára, vagy akár valamely más öltözékben, csalaflnta módon
íeltűntk annak tábora közelében sót táboralban. Ez már kémkedés.

Hadijátéknál megtessz§k ezt is és tudjuk, hogy mllyen nagy
veszélyt Jelent az ellenfélnek az llyen tltokban dolgozó kém.

Y&lekeznek ls ellene, De hogaan ?
}ía felíedezték, ellogJák s mlnt kémet megv€tve, blzonyára más

elbáná$ban részesítlk, mint a becsüetes úton harcban elfogott bó§
hlrszerzdt *- feldedtót.

És ahogyan ez a hlrszerzéi, felderítés és kémkedés lejátszódik a
hadijáték, cserkéseJáték esetóben, írgy megy az végbe az államok,
nemzetek életében. Azzal a különbséggel, hogy mlg nálunk cserké-
szeknól csak ártatlan hadijátdk az egész, a nemzetek óletében azonban
már komoly valóság, élet-halál harc. A baza, a lét blztonsá§áért
folyik a küzdelem.

BCkében egylk állam sem küldhot át a szomszéd {llam területére
íelíegyverzett Ómbereket, osztagokat, hogy azok ilymódon híreket
szorezzenek. Az erószakos fellépés a nemzetközl egyeznrények rneg-
sértése lenne. A hírszerzésnek ez a módJa tehát csak a háború kitörésé-
nek pillanatában kezdódhet" A védekezés könnyebb ellene, lrézbe vett
fegyveiT el tudunk szembeálanl a harcállásaitrkat, tábor5l_B}at fel-
derlteni tórekvókkel. Látjuk, érezzt\k a köeelgót. t.||'

Nem tlgg azonban a kémkedés ellen,
Az Államok, hogy érdekeiket megvédiék, már békében készülnek

a háborrlra. Az államok között mtndtg vannak érdekellentétek, ezdrt
már békében igyekeznek egymás vlszonyaiba betekinteni, egymás
titkalt ellesnl, er6ténye2őit kifürkészni. Ez a munka már nehezebb,
mert hlszen rryilt nem lehet. Védekezni is nehéz ellene, nrert nem
tudJuk kivel állunk szemben.

A felderítést fegyverrel, nyütan, láthatóan, harc árán haJtjuk
végre. A kémkedés titokzatos munka. A föld alatt, láthatatlanul,
aknamunkát végezve működik. Mlnt a patkány megfurja a ház
alapJát, aet lassan rombadönti. Kirágia a haió fenekét, azt el.stlllyesztl.
Felborítja állami, nemzeti életünket s még a védekezós lehetóségétől
is megfoszt b*nrrünket.

Rz a titokzalos,
íöld alatt folyó nrun.
kaa&ltnltedCssaki
azL végrehaJtja ít
kém.

§z 18?4. évl
bruxe]les-i clcklará-
ció a kém ds lrlrszerzó fogalmát a következókben hartározla meg:

,,Azt a sremélpl, akl lilokban uallg hamis ürügggel olgan helpen
ggüjl uagy íggekszík ggűilení órtesüIósekat, melget az cllensdg nzeg száIlva
lail é8 ezt olgatt szándékkal leszi, ltogy a szerrett CrtesüIést a másik |élnek
kiszolgúItatta, kémnek neuezzük""

Ezzel szernben az olyau egyóneket, ,,uleik katonaí iellegilk, uagg
küldetésük titkolúsa nélkül az ellcnségtől htteket szereznek, htrszctl,őknek
kell lekinteni,"

Ez a nreghatírrozás magában foglalja az elóbb említett vógrc-
hajtások közöttt különbséget is.

Az emberek általában azt tartják, hogy n kdnrek elszántak,
ravasz számítók, mlndeu hájjal rnegkentek, agyafurtak, ós 'trll-
nyomóan a krltes elemek társaságából kerülnek ki. §zolgálatalkért
jól megílzctik óket.

A kémekről, az örelögök lvadékairól undorral és horealommal
beszél az ember, A kónrkedós a!as, becstelen íoglallroz{s. A pi.szkos
pénzvágy nyer klelégítést, B]llerrszenve| vált ki rniuderrkiben, mert a
munkája olyan termdszet{i, hogy árulásra veszi azt, aki henne dol-
gozik. Igazuk van azoknak is, akik a kómeket tgy ítúlik rneg.

Nem íogjuk azotrban a kémeket ds munkájukat megvetni akkor,
ha atrnak hditó oka a tiszta önzetlen ds önícláIdozír lraza§zefetet.
A magyar történelem ilyon példákkal bóven r.endelkezik,

Az elrrevezésben is már megvofihatjuk az óIes határt aeok között,
ktk pénzvágyuk kielégltését cólozva és egyéb reitett saándéknak
megva!ósltását remélve vállalkoznak a kdmkedésre ós azok között,
kilt ntunkájttkdrt jutalmat nem íogaclnak e|,aat me.g1q11őzőtlésbőI, aleg-
nemepebb hazaszeretetlőI in<líttatva végzik; előbbíeket a czd sgoros
érte[iúhen'belt'kém, míg utóbbialtat a |ittíerua, szemteuételező néa illttl
negl }lllenségos szernnrel nézve természete§en mindkettó csak
kémnek szátnit s míndkettó egyíormán elveszí bürrtetését.

Akadnak a kdnrek között olyanok ls, aklk ltCíkulacsosole. Az
ellenségnek elárulják nregbízóik helyzetét, nregbízóiknak pedig az
ellensóg viszonyalt, szóval nritldkét íélnek dolgozIralr, csak azórt,
hogy mtnél több pdnz,t szerezhcssenek. Elóbb-utóbb azorrban eeek is
vagy itt vagy ott raJtavcszítenek.

A kémek között találunk idcgen és saJát áIlampolgárokat. §ajrros
utóbbiak elég szép szánrural vannak.

Azok az elvetemedett emberek, kik sorainkból kerülnek ki,
eggt6l-ellgit] mind hazaárul_ók. B,zek a legveszedelmesebb íajtál a
kémeknek, mcrt ezek akár fízetés ellenében, vagy más índokból
(bossztl, nagyravágyás} saját hazájuk titkát és krltonai intézkedéseit
árulJák el az ellenségnek. odadobván tízmtltíó magyár testvér bol-
dogulását, éIetét. Az ilyeir ftaradrrrló *ak kötalcl értlemel.

A kémeknek két |aitdiát lrülönböztetjük meg és pedig l
ahzó kémek:
Lclelepedett kémek.
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Az ulazó /cCmek feladatuk elvégzésére az or§zág terítletére Jönnek
üívatásszerll íoglalkozásukkal kapocslatban íoglalkoznak a kém-
kedéssel s bizonyos idó elteltével lsmét visszatérnek saját országukba.
§endszerint olyan egyének vállalkoznak etre a íeladatra, kik foglal-
kozásu.knál fogva (kereskeil6k, ügynökök, színészek, artisták stb.).
§okat utazgatnak. Ezeknek az utazgatása nem íeltílnó. Egy-egy íel-
adat végrehattásfua vállalkoznak. Gyakran íutárszolgálatot is teljesl_
tenek. Felkeresik az ország belseJében müköd6 kémeket, nekik meg-
bizatásokat hóznak, vagy tólük a bo§zerzett híranyagot átveszík s
rendoltotési helyü}ro szÁllltJák.

áz utazó /cCmelc sok esetben kereslk íel a nálunk éló barátalkat,
lsmeróselket és rokonalkat. Ezektól sok mlndent megtudhatnak.
Á szegény emberek nem ls seitlk, hogy kémmel van dolguk.

. A, letelepedett kémek ttt élnek közöttünk. Valamilyen ürügy alatt
(munkavállalás, kereskedés stb.} lotelepedtek. A látszat szerint bókés
polgárt íoglalkozást üznek, a valóságban p€dig az ördögökkel cimbo-
rának s or§zágunk megrontására törekszenek. Ezeknek alkalmuk
van mlndent megí.igyelnl, ismeretséget és összeköttetést_szereznek,
igyekeznek_ mlndenhová beíurakodni, hogy a legforrtosahb' ésnJeú,
tttkosabb dolgokat ls megtudhassák.

Feltaláljuk óket a katonaságnáI, hazaíia§ egye§ületekbeiL,Ncín -
titkán mínt munkások, tlsztvtselók vétetik fel magukat gyárakba,
hld, út és vasrltépltkezéseknél. Megíígyeléseiket, tapasztalataikat
ö§§zegyújtik s alkalomadtán továbbltják. A letelepedett kémek, ha
már keltó ismeretekkel rendelkeznek, a környezetból igyekeznek
magqknak segítótársakat, írgynevezett besugókat szerezni. Ezek az ő
utasitásai szerint járnak eI. A besúgók rendszerint az elvetemedett,
léha, munkakerüló honfitfusakból kerülnek ki: könnyen §zerzett
pénzból akarnak jól élnl.

Árpád feiedelem, mlelótt hazánk mal területén hadával és népé-
vel letelepedett volna, táJókozódott az itteni viszonyokról. Követeket
kütdött elóre az itt éló népek foJodelmeihez, ellátván óket bóséges

aiándókkal. A kiküldött vítézek alt az id6t, mlg itt tartózkodtak,
használták íel arra, hogy a Kárpátok koszorúáa Alíöldet kikémlcljék.

Mlt akart Arpád íejedelem megtudni ?
Rendelkezik-e ez a terület, - amelyról oly sok szépet hallott

már, * mlndazzal a megélhetésí íorrással, amelyre népének szttk_
ségo van. Meg akarta tudni: van-e termóföldje, erdeJe, rétJe, mezeie,
a folyók gazdagok-e halakban, az erd6k bóvelkednek-e vadakban.
De meg akarta tudni azt ls, milyen népek, törzsek lakják ezt a terü-
Ietet, mllyen azoknak harci erényük, míIyen eróvel és íortéllyal
Iohetne azokat legyóznl s a tejben, mézben riszó Kanaánt elíoglalnl,
hol lehetne hadával elónyomulni tlgy, ho6y minél több derék magyar
harcos éIetét megkíméUe § a honfoglaló csatát minél kevesebb vér-
áldozattal m€gvívJa.

A4._qlóreküldött követek, vitézek a rájuk bízott íeladatot íénye-
sen megfldották, mlndent alaposan szemrevételeztek, aá Jól emlé-
kezetükbe'vésték s mikor már mindent kikémleltek és szemrevételoz-
tek, visszatértek Árpád fejedelemhez ós beszámoltak a látottakrót és
tapasztalatikról. Árpád íejedelem mo§t már t{|ékozódva lévén min-
denról, megalkotta nagy temét a honfoglalásra, megindította hadait
s sikerüIt is neki derék magyar ütézeivel az ellenséget megverni s e
hont elíoglalni.

De rrézzük csak rnílpen írángíl htrszetzést, kémkeilést hajtottak
végro Árpád vitézei ?

Legelsósorban gazdasági kémkedésl (meg akarták ismernl az
elfoglalandó terüet gazdasági viszonyait: termóíöld, erdó, rét,
balak, vadak stb.).

Másodsorban népraizi, népléIeklani kémkedést, mert tudni akar_
ták az akkor ittlakó néptörzsek szokásait és erkölcsi értékét, ellen-
állóképességét. Harmadsorlrat díplomácíai vagg politikal kémkedést,
mert igyekeztek kipuhatolní, hogy milyen eszközökkel lehetne e
területet a legkönnyebben elíoglalni, az ittlakó néptörzsek milyen
viszonyban vannak egymással, barátságban ólnek-e vagy ellenséges
viszonyban, kikkel állanak szövetséges viszonyban. (Folgtatjuk.)

Az új c§erkészigazolványok
a hatóságoknak, a cserkészmozga-
lom ollenőrzó szerveinek és e8ye-
seknek néktlözhetetlenül szüksé-
gos. Hasonlatos az úJ rltlevélhez;
tehát kcménúodelü, teljes vá-
szonkötésb€n, több lapot tartáImaz
és az egyes lapok Márton Lajos
gyönyör{l, üznyomásos alapral-
zalval nyertek kivitelezést.

Az l*azolvány tartalna sok kor-
szedl űítást tqrtalmaz :

1. Az arckéo felerősítéso &dl
edluloid caükéEiieluénaból és lém-
cslllaaból dlló szorltóual hanisítha-
tallm & ellóaolíthalatlan.

2. A Bm. 257,34917930. sz. !en-
delete értelrnében mlnden cserkósz
pontos személuí adcíait is taítq,lmazza.

3. Iíen íontos rljitás az azonos-
ságt szfun, melynek tíz szimleEy&.
ből az elsó négy az anyakönyvl
kerüet számát, továbbl két sám
a sz{iletési év két utolsó számát
és az utolsó né8y sámjegy az
anyaköDyü sorszámot 1e|z1. (Az
I939-óla' kiéllltott születésí anua-

t9!0 lanuár 7-én hatdluút uerztl
a régi, zőId, cs*kégzigajolDánr, mert
ürendszerű lgazolványt kap min-
den cserkész és cserkészvezetó.Az orságos Intéz6 _ Btzottság
Igazoló Fóblzottsá8a mlntegy négv
hónappal ezelótt tár8valta elő§zöra eserkészlga,zolványok megrelor-
má]á§a ügyét. A cs.rkészek és a
cserkésztlszti 8úrda részéro a ren-
deletek elólrásainak mlndenben
megfelelő lgazolványt óhaltott rend-
szercsítenl. tlosszas mcgíontolrás

lonpuí ltíuonaíolrban htoatalbóI lel-
tünielík, különben bbmeluik szúlelésí
anuakljnvuí kivonatía a küálütó
halóság póIlólag teűnzett eguszerü
bemutalds alapJdn.)

4. Az tgazolúány a klscserkészből
cserkész és cserkészlríll öregcser-
kész korosztályba jutós e§etén is
hasznólható.

5. A cserkésztisztl lgazolvány-
ban a ..wílto:rísoknak", a,,híuato-
los teVeguzések"-nek és a ,,lrCpesí-
tések és megbizalrísolc" beJegyzésére
szolf;ál egy-egy oldal.

6.- Ezelcől külön betéUapok ke-
rülnek az igazolványba.

7. Az utolsó oldalakat a vonat,
kozó minísllerí rcndcletek röyid
lsmertetése tötti ki.

Az {ti iruzoluanu bfumclu haló,
sdai szúl álőlli ioazokisru alkalmas.
Áia 1940 íebruái 28-i8 az önkölt-
iéd ar (ervenyesító liéIyeggel) 70
íilÍér. Türljuk, hogy sok sze8ény
cserkésznél nchéz cnnek az ö§§zeg-
nek ts az elótererutése ! De ba
tekintetbo vesszük, hogy az rij
ilazolvány (mely teljesen a cser-
liilszinl iscbéhéi mérctezett) be-
rendoziso olyan, lrogy kiltüszöDöli
ú fuazoludtticserél - mldőn a kis,
cserí<ószdól óserkész, tlletve a cser-
kéizből örcccserkész vagy vezetó
lesz - nkEor valamennyicn be,
látju*, nogv semrulvel sem drágább,
mtnt a ród. könnyen összerongyo_
lódó zöld-igazolvány. áz rlj iga,
zolujnu leoalább 8-10 éuíg haszndl,
ható, Ősuiútt événte kell c híualalos

Ul|Jeg bera1uszlústiuttl touibb érw-
nyesítteini.-Az Országos Intéző Blzottság
Igazoló Fóbizott§ága abban a tu-
dátban indítJa rltrrak az rij c*er-
készi8azolványt, hogy annnk bc-
vezet?sénél teljesen a cserlcdszla&a-
rdkossrín elve alupján iárt el. .\
rnagyai cserkésznrozgalom ielentós
átalakulásának egylk §zeíény, külsó
lele kiíelé ennek a ponpás uj
lgrrzolványnak is a megJelenóse.

alapján élctrglrirták az úJ, minta-
tgaZólvrinrt. Több c§erké8zkerület-
nél és sziimos csaDatnál felrnertilt
a ktvánság : az'!ú' igazolványt
rlgy szerkesszék me8; hogy az a
legklsebb cserkészruonctól a szö-
vetség elnöl._ének lgazolványáig
}rülseiében tcljesen egysé8cs legiyen.

örömruel íoEtak hozzá a- meg-
natrvobbodott leladatnak és sike-
ruíf eEv olvan lgazolván}t ö§sze-
aUtanÍÖ},r, ámely-mindeni íelölel,

tellrírrá§.-.
Van ú.sy. hogy .a haza :az életünket kívánja. És vaa ú8y, hocy

az aratryunkát. É§ oda ,kell adnunk. És adjuk szívesen.
Most csak azt kéri: §zabadítsuk tneg házurrk táját a íölösleses

lomtól. szedjü:k ós§ze a régi kimustrált kály,haellenző va§iól kezdve
gazdál|aa kulcsokig, rossz lakatokig mindazt, ami lölösleges fénrféle
ter,heü lakásunkat.

Most a hazának szüksége van rá. csonka országunknak kevós az
érctermö ,bányája. Kötöskörül határainkon túl a világháborír ég, min-
den országnak magának vaí szük§ége a fegyveranyasot §zolgáltató
fémfólékre. Behozalalutrk lgy igen me$nehezedett.

Nem ingyen kérik, megfizetik a lóm rrapi árán a beszolgáltatoit
fiennyisóget.

Míú trell úudní mínrlen G§orkósznelr a, hízúosíúásról?
Megtudod, ha figyelme§en elolva§od a Magyar Cserkész december 15-í kará-
c§onyi és január 15l iljévi §zámában a biztosításról irt érdeke§ cikkeket.
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,,Rladó..
A budapcsti lésvédelmi gyakoílaton a

Széna-téren mint sebesült álltam egy
,,bomba" mellett. l1a valaki látott rnár ilyen
bombát, az tudja, hogy a hegye vasból van
és a földbe szúrlák. A,,lésitámadás" után.egy idósebb, jól öltözött úr Jött oda hozzám
,és izgatottan lrérdezte, ,,mit csináljOn. hosyha
,a fejére e§be egy ilyen bomba?" Megnyug-
tattam, hogy ,mi cserkészek tudunk első-
segélyt nyujtani, azonban. ha a legközelebbi
riadónál nem megy kapu alá, mint az előbbi-
nél. úgv pénztárcáját rendőrségi bomba iogia,érni." Jó munkát!

Bronnor Kurt, II, Bogár-u. 12, Ila'

Városunkban va1l egy csizmadiatársaság.
ahol a csizmadiák össze szoktak gyülrri és.csinálják a lábtyüket. Én is ezekkel csinál-
tattam egy cipőt. de bosszantóan elszabták.
Ebbe a társaságba beletattozik ház,mesterünk,
akinek ielesése mind,ig lrorzalmas híreket kö-
zöl a háborúról. s biztos hírekből tudja. hocya románoknak 2,000.000 katonájuk van fegy-
verben, stb. Megkérdeztem, hog1. honnan
tudja olyan biztosan? - Hát a csizmadiák
beszélik - íelelte az a§§zony. * Azért lett
hát olyEn kicsi a ci,póm, mert olpolitizálták.
Azóla Zsazsánna ínem ,mond politikai híreket.

lgmándy zolttfu,
}lajdunánás.

illarl n6nl

NagyaDa az asúaha dőlve szundikál. Mi
beszélgetünk.

- tlát lesz háború, Mari néni? _ kérdi
anyám,

Erre én is odatigyelte.m, ,mert az egész
falu tudta, hogy amit lllari néni elóre ,meg-
iövendö}. az be i§ teljesedik.

- A háború _ ismétli Mari néni, _ hát
bizony lesz.

- llonnan tudja? - kérdem,

- Szegény megboldogult uram mondta, mi-
kor ,még élt, hocy 1913 flyaíán egy e§te a
te,mető lelett megjelent egv kard és egy
koporsó.

- De miból következteti, hogy most is
lesz háború?

* Abból, hogy ,a íyáron i§ megjelent aza tényesség. Tetszik tudnl. ,melyiket értem.Mec abból. ,hogy tegnap e§te lo-kor kiinn
ültem a ,ház elött és ,rnegjelent egy tüzes
görbe kard, s szaladt az éEea arra dél felé.

tl,m, gondoltam valarni hullócsillas
lehetett.

Ö iobtatja, _ A kard háborút jelent. Lesz
itt nagy véresó.

Nagyapa az esö szóra íetébredt és közbe-
szólt: Esö? ... Esöről van szó? tlát elkelne
bizony egy kicsi. Nincs rá ,kilátás, de ha
komaasszony mondja, akkor biztosan lesz,

Mi erre elkezdtünk rrevetni. Mari léni meg
csak irult_pirult.

Délután ,mesint beszélgettünk, Mari néni is
itt van. Nagyapó kinéz az ablakon, No né,
komámasszonyl Már esik is.

Azóta k&dezzük Mari nénit, lesz-e háború,
de az öreg többé nem íyilatkozik.

I(lllán Józsel

- Örege,m! X; Y. azt mondja, hocy . ..
stb., stb, _ íontott a mina.p barátjának egy
,,rémhírterjeszt". _ (érlekalá§§an, ő ben-
íentes az ügyekben, ísy hát iól tudial

- Nézd, Palikfun _ szóIt a válasz. -aki tudia: az nem mondja, aki nondja: a2

Bevonltás
A ,mult hónap an édesapánk kózölte ve-

liink, ,lrogy bevonul katonának.

- Katonának?... _ :ltérdeztük,mi kórus-
ban, - hiszen édesapánk már 50 felé köze-
ledik.

- Ilyenkor nem számlt a kor * felel,te
apuka. - megyek és szolgálom a hazát. Este
már utazom.

kint az állomáson hallottam:

- Na édes lányom, te se látod apádat
töb et tán srrha. Maris nénéd azt hallotta a
piacon. hogy mennek egyeno§en a háborúba.

Ezek után kónytelen voltam odafordulni az
öreg nénikéhez.

- Ugyan néni kérem ne beszélien ilyene-
ket. Nem igaz egy szó sem ebből. Majd rnés
valami baja lesz belöle. különben is honnan
tudja ezt olyan...* De a Maris. .. * vágott a szava,mba.

- Ugyan kérem, a Marís néni?! Talán a
Maris néni ifltézi a háború és a ,béke kér-
dését?

lme, a magyar tléptétes esyik alakja, aki
elhiszi ,rnindazt, amit a szornszédoktól és a
piacon hall. Közben továbbadia § maga
§em gondol arra, hogy ezzel országunk er-
kölcsi szilárdsását ,méte|yezi. Takács La|ot

,,YILLÁmPÁLYÁZAT. üZENETEK
lt|. L, Józsol. ,§sy a sok közül" címü pá-

iyázatod ,,A középkorü szakállas úr'i |magya-
ráz.atára nem ad cáfolatot. Egy ho.rdárember
is }ehet tájékozott és tanult.

F. Sándor, Tokal. Jobbat kérünk. Olyat,
ahol a cáfolat kézzellosható s nem íeltevésre
épített.

§. Dezső, Mlskolc. A lésvédolmi elóadáson
negiörtént eset jobb. flasonló alapgondolatra
felépített eseiet mát közöltünk. így sajnos
nem hoz,hatjuk.

|(. l., Oy&. tíol a cáfolat a íecsegésre?
B. l., Budaoest. Az esetben leírt válasz

hangja bántól Udvariassáslll
N. B.. Érd. Rémhír, amelyet més rémhír

formáiában sem közlünk.
Nyertes: Kilián Józset, Tokaj, 5 P. Bronner

Kurt. Budapest, 5 P.

lrtrold 6r rr|rerdrör6k
nagy vála§ztékban, Jutányos áron. Klcln
Deiiő látszerész, Budapelt, Kecgkeméíl
utea ld. Flókok: Szolnok és Debrecen.

I. 6§ Il. ro00§-ro|ív0ny nOOíOlt6§0
L A kép egytk legtökéletesebb szövegíl

népdalunkat ábrázo§a. Müvészl módon
íesti e népdal a magyar ember ragaszkodá_
sát szü6földjéhez.

§zövege a következ6:

Naggabongban csak kél torong látszík,
De Majlanilban hatminckeltí látszík.
Inkább néam az abongi ketlőt,
Mint Matlandban azt a hatmínclcettít,

B ndpdal Milanóban (Olaszotságban)
keletkezett. Bgy Nagyabonyba való ma8yar
katona saeíezLe. 1859 clótt keletkezett,
abban az ídóben, mikot l!íllanó az ausztriai
császársághoz tartozott. A bzerző' gyátogos
volt. Nagyabonyban ugyanls 1859:ben s az
a?.t me8el6?Á években a 12. huszárezredhez
§ a 32. gyalogezredhez szedtek katonát. A
12. husárezred sohasem állomásozott MaJ-
landban. IJUZ, gyalogeaed vlszont 1838-ban,
azután 1849-tól 1851-19 s végü 1E55_tól
1859-i8 ott volt elhelyezve. Azok a tüzér
és műszaki csapatok, melyek 1850 után a
32. gyalogezr€d ktegészít6 kórletéból ls
kaptak legénységet, az 1850-tól 1859_tg
terjedó tdó alatt nem tartoztak Majland
helyórségéhez.

A néptíalt tehát egg 32, ggalogenedbalt
naggabongl katona szerezte az 18{18 és 1859
közti években.

Persze, ozt llyen pontosan csak az tud-
hatíe, akl a hadtörtdnetet ls íelhasználta
a reJtvényíeJtés,,§egédtudomání'Laként.
B,zérL ewszet{tbb megíeJtéssol ls megelé.
gedtünk. A ponto§ megíeités közlésével fel

akariuk hívnl íigyolmeteket arra, ho8y e8y-
egy népdalunk multunk milyen emlékeit
6tz1,

íI. A rajz az Ubaaaló c. regö§ cikkból
maradt kt. (A gémeskrlt tartozékainak
n€vel a §zlavónlal magyaroknál). Azt mu,
tatta be, ho8y a re8ö§-fiton lelrt népl tár-
gyak neveít hogyao kell megöróldteni.

A fénykép a ,,Hadak írtja" c. regö§ clkk-
b6l maradt kt. Egy pár finn kéregbocskort
ábrázol. Ilyerr kéregbocskort emlogetnek a
regölók a regös énekek legele,én.

(Itt említlük meg, bogy ,,}Iadak ,ttrA"-ból
a garabonci ,,regöshad" íényképe alól ts
lemaradt az alábbl §zöveg ! }Iangszerük a
,,muzsikáló bot", a kettós íurulya, a csengó
és a höppögtetó vagy köcsögduda. A ki-
íordltott ködmön korábbi állatbórös iel-
mezek emléke.)

A nütedvelö rzln|átszás lózllónyvo. Az
őrsvezetök és a cserkészvezetők nem járhat-
nak a színiakadémiára, csak azért, ho8y a
szokásos csapatünnepélyeket jól rendezzék.
örömmel kell felhasznábriok minden könyvet,
amelyik a rendezésról és a színdalabokon
való szerep!ésíöl §zól. Alnál nngyobb az
öröm akkor. amikor o}yan jó könyv Jclenik
meg, mint amilyen ,,Illükedvelő színlítszás
kézikönyve". SzerzóJe esyik legnagyobb
gyárunk alkalmazottainak mükedvelö elóadá,
sait irányította és rendezte hossz,ú évekig s
a har,rninc év leszlirt tapasztalatát adia a
nagyon szép kiállítísír kónyvében. Megien-
delhetö a szeruőtlél is 2 pgnsö 60 lillór árú
postabélyeg beküldésével: Szieberi I,mre m.
kir. kormánytanácsos. Budapest, X. ker..
óhesy-u. 21/a.

Az ELEKTRomo§ Bo§ctt-KERÉKPÁR-
vILÁolTÁ§

me8lelelö }albrntsrlás mellett lesalább olyen
bogszú é|ettaftamú. mlnt mrgr 8 lerókpór.
Karbantariárának rzonbrn ngm ,rabrd cr&t
tlrziltásra ór a dlnemó ola|ozárári lzorlt,
koznla. hrnen 8 herznílrt lotyanán met-
hlbá§odott rlkatrólzeket kl tell cgcrélnl. A
Boschlkerékpárv|lásltág lénye évek mulvl ls
eredetl erössósű. ha e koDott dörzsterelet,
m€cyakült lényrzótótüktöt. sérlllt kábolt gtb.
ldeletrorán klcreréllü*.

A Bo§§tl-KERÉKPÁRvlLÁolTÁ§
eredetl alkatrógzel rnlnden kerókprlr.szatüzlet.
ben úgyszólváu tlltérekétt kiDbttóh.
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A lepedékek oloti dolgoz.
nok o kóror bocillusok ér
sovokr' omelyek tzétron-
csöltók o fogzomóncot ét
o gyÓgyírhqtot|on corie§t
idézik eló. Mindennopo§
fogópolór o beyólr ODOL-
íogpéppel megyédi íognit.

nem tudia! K, E.27.



A f.tirgíe gvík
Az első tava§zi napsugárral megjelenlk a gyík ls. A kis

állatka csinos, slma, fényes ruhájában futkos. Zsákmányt
keres a mezön. Bőre nem nyálkás és c§upasz, hanem
száraz. apró pikkelyekkel van borítva. Ezek azonban nem
egyenlö úagyók. Feje tetején széles és'lapos pajzsok alak-
iában rendeződnek el.

Ki ne ismerné a kis gyíkot, okos szemét, félénk ter-
mészetét ? De_nem mindig olyan ámi mint amilyennek mu-
tatja magát l Ő a törpe krókoitílus. Szeret rabolni és megvan
,a hailama az öléshez is.

h eyík leginkább egyedül él, nem tűrl meg a fajtáját.
Ha két gyík keresztezi egymás munkáját, pI. ugyanazt

a legyet kergeti mind a kettó erdön-mezőn keiesztül, kósz
a háitdelhadd. . . Föleg a hímek tüntetik ki magukat a
csatákban. §okszor a verekedés eredménye a harctéren
maradt gyíkfarkocska.

A csáládi élet nincs klfejlődve köztük. Augusztustól
szeptemberig terjedö ldószakban babnagyság(r tbjásokból
á nap melegének hatására előjönnek a kls gyíkok. Ezek

nagyon élelmesek. rögtön maguk táplálkoznak, játszanak,
veszekszenek. Szüleik egyáltalában nem törődnek velük.A gyík na8yon szeret sütkérezni a napon, ez élet-
feltétele. {qkább napoklg éhezik, mint hogy testét kitegye
a rossz iclő viszontagságainak. Ha a
elbóütjá,k, könnyen meg lehet fogni.

éltetö sug#ai
elbóütjá,k, könnyen meg
masan vadászik. keresi a

szorgal-
és csigá.

kat. Igy számunkra hasznos állat.
Tavaszl ébredése után ecv.

VI. törvény l)
Ífér atvaílal-

val. A gyíkocskák akkor 't 
hétig megfér atyaflai-

és pajkoskodnak. Késóbb
azonban kitör harcias természetük. - -

Ha jön an ősz, a kis gyik felkeresl szállását. T. i. azok
közé a szerencsés állatok kőzé tattozik. amelveknek nincs
gondjuk a télre. Lakásában, melyet egy tattrásaaék, vagy
sziklaüreg képez, átalussza a telet októbertöl má,rcius végéig.

Tehát éppen a napokban kezdték meg álmukat. - -
Jó. éjszakát, kls gyíkok, szép álmokat.

Hatln Kornél
glmn. V. oszt. tanuló (Kassa)

A gyórl lllotvódö ecyerlilet élénk tevé_
kenységet lolytat abban az irányban, lrogy
hazárrltban is külön összefoglaló ál,Iatvódelmi
törvény létesüljön. E célbóI alaposan ,meg-.
okolt e,mlélciratot szerke§ztett és azt az ösz-
szes hazai á,llatvódő egyesületek hozzllátulá-
sával küldöttsésileg szán,dékozik n miniszter
úr elé terjeszteni. A Magyar Cserkészszövet-
ség már benyujtott egy á,llatvédelmi törvény-
tefvezetei, .de orrindezideig nem kapott vá-
laszt kérvónyére. Kívátratos, hogy a me§-
indított moz§alom,'meghozza gyümölcsét. A
tervezet megjelent iapünk l93E március 15-i
számában.

A §aegsd ós yldéke Áüatvédo Ecyesatlet
szep|. 17-ón tartott&.27, évi köz*y{lését a vá-
rosháza bizottsási termébe& A ti§zi,újltá§ §o-
rán egytrangú lelkesedéssel is,rrrét Lantos Bélát
választották :rme$ ehröbké, aki rmár az ,ala-

pítás óta yerc|L az egyesütetet. zádorné tír
Kovács Etel,ka és Némecskay Árpád lett
alelnök, Bata,bás Jenö titkár. Bara,nyai László
péuztáros, tlertelendy Jenó el.!enór, Martinyi
László dr pedig üsyész.

olasrországban állailosltották az állatvé-
delmet. A fasizmus az 1873-ban alakult §o-
cieta Zoofile-l letroszlatta és helyébe Ente
Naziona}e Fascista per l,a porteziono desl,i
animati cí,rnen állami szervezetet léteslteit,
Mussolilri azt mondta, üosy aki állaiot kínoz,
az nem ,lehet olasz. lgy ,m,cg is kell sziinnie
annak az elterjedt vélemórryngk, hogy az
olaszok áillatkínaók. Érurek az á\lami inléz-
mérrynolc legyveres örei vamnak, ltik rmint ha-
tósási közesók akadályozzák meg az állal-
klnzásokat.

A To}nni Viláelapja is Kutya,rnacska törté-
rctoket közöl §ebestyén Ede tollából.

Küitöldl hlrch. A német birodatmi e.gyesl-
tett áUatvédó egyesület ,tnost iolytat}a a vi-
lás,háború ütáLrr ,mes,kezdett mozgalmat: a
baü}ovak kitüntetését. A lensyelországi há-
bor bam kitünt badilovak is kis bádospaizsot
kapnak e ielírással:,,tlá,borús bajtárs". De
bizornyára jobban órü,hek annak, ,ho8y .havon-
kéni egyszer atá,ndékszénát kapna& az egye-
sülettól. Bécsb§,tl lóg.itá,madások alatt a o-
varkat ,lti k'ell losni és kapt ,alá kell vezetni,
kutyákat és macskákat sázszúrővel oltrátoti
ládába kell te,nini, kisobb m,adarakat be sza-
bad vinni az óvóhelyre. Egy bordeaux-i lo8-
orvos műfogakat ké§zíiett a kutyájarrak. El
kellett altatnia, hogy gipszmintát vehesseln a
,kutyá a}só és felsó ínvéról. Elei,nte ,nenn

a}atta a kutya tlirni szájában az idoxon log-
sorokat, de azután üamar megszokta és egész-
ségsel használia műiogait.

A dohány _ 3 gyümölc3ö§ áldása
I Ha valaki a ,,Dohányjövedé:lr, ,szót hallja - önkéntelen

eszmetársulás révén" egy vástag szivar, vagy e3y könnyü ci5a-
retta, illetve e5y pipa bodor füstje tünik fel. A dohányor bizo-
nyos. sovárgást ére4 a nemdohányost pedig bizonyos feisóbb-
íenduses erz€te, ontr el.

Kevesen gondoloak arra, hogy a dohány neÜcsak élvezeti
cikk, vagy üa rlgy tetszik, nemc-sa.k sokak izenvedélye, hanem
ezet és ezei eübemeft ad megélhetést és mezógazdarágunlcnak
egyik lcgjelent6s€bb tényezöje, mert a dohányból nemcsák ciga-
tetta, szivar vagy egyéb szívnivaló készül:

Kevesen tudják, ho5y a dohánykóróból külföldön papír, a
dohánymagból minden célra felhaszná,lható jórninöségü olaj
,il<észül nálunk is és a nélkülözhetetlerr növénlvédelmi szer, a
nytr,snikotln is dohánybóI készül. A nyersníkót{nnak a mőző-
gazdaságban a szóló- ée a 3yümöIcstermelécnél igen nagy sze-
íepe van ós amíg a nyersnikotínt hathatós védekezésül használ-
jrak fel a növényi kártevők ellen, addig aktuáli§§á, csaknem diva-
tossá vált a,dohány nikotlnmentesltésének kEresése. Többgzáz el_
járást találtak fel, sót szabadalmazta,k isn de ezeknek a találmá-

nyoknak tömegéröl derüt ki a csalhatatla$ kémiai laboratórium-
ban, hogy nem érnek többet a közönséges víznél.

A magyar dohányjövedéknek nem lehetett más eljárást vá-
lasztania, mint amely kézzelfoghatóan bebizonylthatóán száza-
lékokban mérve vonja ki a nikotínt a dohányból. Ez pedig ki_
zárőlak a Falk-dr Wenusch-féle eljárás után érhetö el. Ennél
az eljárásná,l nincs bizonytalanság. A Nikotex dohánygyárt-
mányt vásárló dohányzók valób,an olyan ,rzivart és cigarettát
kapnak kézhez, melyböl kivontrá,k a tudományosan elóírt nikotín-
rnennyiséget, De még ezzel sem elé5edett meg a magyar dohány-
jövedék, Nem ,elégedett meg azzal, ho5y a Nikotex-üzem€t a
Iágymányosi dohánygyárban- állltották Jel, hanem saját szak-
embereivel Daponta 

-ellenőrizteti a nikotínmenterített cigarcttá-
kat és szivarokat, vajjon az elöl.rásnak megfclelóen - a prak-
tikusan vehetö ártalmatlanság határáig - vontá.k-c ki a niko-
tínt. Komoly magnyugvár ez mindenki számára, aki félti az
egészségét a nikotln ,ltártevésétöl, mert ,a nikotex-eljárás és a
dohányjövedék szigorú ellenörzése garanciája a nikotínmentesi_
,tés megtörténtének. A nagy közönség ,tudja ezt, és ezért feltét-
lenül 6ízik a Nikotex-gyá,rtmrá,nyokban. Föként ennek köszön-
betó a Nikotex-félók gyors elterjedérc és népszerüsége.
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hangulatosabbá és kelleme-
sebbé tehetJük, ha keskeny-
film vetítéseket rcndezünk.
Fil m kölcsönzési m űsor|egyyék
díJtalan.

(HAT§CHEK És FARKA§)
FoTo-oPTlKA-KEs-
KENYF|LM í§ PnoJEKcló
BUDAPE§T, lV, KÁRoLY KRT.28.

vl, ANDRÁ§§Y uT 3t. §z.
Keskeny'llmorztály :

Vll, RÁKÓczl uT 80, sz.

l{lREK
Kltünteiés. Az OlB. lesutóbb_j ülésén enge,

déli,t ádott 
-arra, 

,hogy a B. Ö. M. E, isaa-
gatósága által az Eucbarisztikus vilá,ckon,
gre§§zu§oni, virlamint a XXV!lI. Katolikus
Nagycyülésen végz§tt mpntósztllgálatórt
WBbcr Józselnek adományozott .,Budapesti
Örr,kéntes Mentöegyesület ezüst mentőérmót",
Vámossy lstván, Csekey Tibor, Bolsár Fe-
renc. Dobos Mátyás, Pápai Károly és Früh,
baucr Ferencnek adományozOti,,Budapesti
ónkéntes Mentöegyesület btonz mentőénmét"
víselhessék.

xérelom. Azokat a cserkészeket, akik a
július 8-án i4rtott ve§zprémi cserkészünne-
pélyen ielvételeket készltettek, ,kóri a ve§z.
prémi piarista cserkészgsapat, kóltséseik
mectéríté§o ellené,ben küldjenek képeikbÖl a
kóvetkező címrel §zlics lmte dr. pk. vesz-
próm. Gimn.

Az e§ztargoml Érsetl Papnevolö Intézot 94.
sz. Szent Adalbert vezetőképző cserkész-
csapata tfz éves. Üdvözöljük jubileuma al-
kal.mából.

Nasyszerű oredmónnye| íolyt le az orszá-
gos céllövöverseny. A ver§eny részletes ered-
rnényeit a M. Cs. 3z, ?. sz, hivatalos kör-
levele közólte. A lelkiisrneretes iel.készülés
és a szakszerii előkészítés ,mes is hozta gyü-
mölcsét: a cserkésaek a cé'llövés terén is jó
munkát végeztek"

ill|nlszterl ellsmgrésoí. A m. kir. vallás- és
közc}ktatá§ücyi rniniszter a cserkészet fej-
}eszlése és az ifi.úsás nevelése terén hosszú
évelren át kiíejtett buzgó ós eredményes
rnunkásságáért elismerésben részesítette a,kö-
vetkező cserkészvezcttiket: Albertv Nándor
(23). Bartók Esycd dr, (47). Bánlakv Örlon
dr, (262), Bárdos István 0r. (a), Bódy Kor-
nét (156). Dóró Oábor (95), Draganits Ferenc
(45l), Etelakv (Fébert) Lajos (56), Jeremiás
Lajos (289), Kirner ousztáv (184). Korompai

(KIekner) üvűzii (750), Krlvícs Albcrt (55},
Lénárt Jántrs dr, (?94\, Marczclt Árpád dr
(?ll). Szupek L<irílrd dr. (44), 'I'omay Dezsíí
(963),'l'oronvi lstván (3ttl), Ujvárr, }-creno
(592), Udvarlrclyi Ágostr.rn (l6). V(ikányi Ár-
I/ád dr. (669).

Az r1l csorkészkoriiletek *zámal, Az oIB.
me,gáI,lapított§ a visszacsatolt területeken lé-
tesitendő cserkészkerületek szárnait. Eszerint
a ,krmárorni lreriilet a X.. a kassai a Xl. És
a kárpátaljai kerület a Xll-es szá,mot kapja.

A hgtőcsabol 77{. Mindszenti Qedeon cser-
készcsapat alakulásának tlzévps évíordulóján
zászlói szentelt. Zászlóanva özv. Kalfka Bé-
láné volt,

50 gzer példányban jelent meg a Reíor-
mátus líjírsáci Mozsalom kiadásában a ,,kis
Magyar Daloskönyy", 40 legősibb üí}agyat
nópdal, 10 ,,i§tene§ érr,ek". Mindenki,nek, aki
50 fil}ér adomáuyt ad, a szövetség 2 pé}dány
,,Kis Magy,ar Daloskö$yv"-et bocsát ,rendel-
kezésére. Esyet neki ,kü|d ,el. egyet az ó
ncvében aiándókoz ,hazatért, hazatérő, va§y
messze idegenbe szakadt magyar vérün,knek.
Kapható Budapest, lX, Kálvin,tér 8. I.

§zeller Tlvadar dr a ,,Testnevelés'lócn a
katonai ;kerékpározásról ií §poítoívo§i §zem-
szösből. Többek közölt ezt ,monílja; ,,Nem
lehet elégc,é hangsítlyozni. hogy a testí al,kal-
masság és rátermettség mellett a szolid élet-
,rnód és e}ózetes sportszerii neve,lés mennyire
szüksóges abhoz, ltogy vala&iböl ,min,den te-
kintetben ió kerékpáros katona lebessent E
célból még kiemelendörrek tartom a dohány-
zás és a tendszeresen vagv idónként kisebb.
nagyobb alkoholmennyisés fogy,asziásából
származó szervezeti károsodások jelentősé-
gét ,és a teliesttöképességre való kihatásainak
hangsúlyozását. Mirnd,hogy rnindkét káros
szenvedély végerodményben a szív időleges,
vegy vúslege§ károsodását ídézi elő, az eitől
való teljes absztinenciára való nevelés igert
hasznosnak iog bizonyosodrni, Mérséke}t do,
hányzás és ne,m rendszeres, .mértékletes, hí,c
lolyadékokkal kevert atkohol logyasztása,még
türhetö, de nagy me.netnapokban teliesen be-
tiItandó volna."

LWcUftalgbq\"' zsQblánpgQlarFel

UZEN Az M. c§.
Wágler Józ*el. Yómoscyörök. A kiadóhiva-

tal a ,,Magyar Cserkósz" ügyeivel ioslalko-
zik, Kérésével fordu,Ijon ,a ,,Magyat Cser-
kész"-ben,hirdetni szokott cések vala,melyi-
kébez.

llot váráiol 8 mogyar crerkész? A ,,Magyar
cserkész"-ben hirdet§tt céceknél!ll

}ltrdotötnknél való vásárlásainál,hivatkoz-
zék a,,Magyar Cserkész"-rel

Tlzlllléree leveleztllapodba kerül és a leg-
pompásabb árjegyzéket kapod. ha a ,,Magyar
cserkész"-re való hivatkozással ikérsz ár-
jesyzéket a ,rMa§yaí Cserkész"-ben hirdető
cégektől,

|DEJEKonÁN MEGlÁr
MlNDEN AKAoÁlvrt
Ar utat széltáben.hossában |ól bcvllá3lt|a a

Bo§cH
KE RÉ KPÁRFÉ NVSZÓnÓ
Elcmszekrénycr klvitclben hlbakcrcrérrc {r
k&lltmpának ls használható. Oldalról közcloő
veezétyt a prlzmát íényszóróüveg hárltir ol.

Kérjcn kerékpárkorcskcdőiótól felvllá3osltárt l

BEKüLDöTT §zlNDARABoK
ltetedlk oczttllyl Kollár Forénc, §, J. Kolt-

gíecánista diákdráma § lelvonásban. A
,,Mária Konsresáció" (Vll, Mária-utca 23.)
kiadásában rrnegjelcnt színdarab lcbilincselóen
iz§al,mas s drámaian megkapó mssében tárja
elénk a hetedik osztály ,rnegtérését. A lei-
tóre lépctt liúk a kongregáció tasjaivá ]lesz-
nek,

Jó hangszert olcsón, sserkószgt REüÉNYí
oítrálo§hlrü trng§ZeíieleDón Budapert, Vl,
K|rály u. 5l. _vásdrglnak. 75. gzánú ártegyzat.

ÉlrrmrnrÉs
A íőcserkész írr őméltósága élctmentésért

l939 október 27-én a köúet,kezóket jutal-
mazta ,a ,,Jó ,munkáért" ,életmentö kitünte-
téssel:

Bözsöny Dénes, 10. sz. csapatbeli pécsi
örsvezetőt, víz,ból való menté§ééít.

Id. Gocső llugó, ?5ü. sz. csapalbeli lruda-
pesti cserkész§§apatti§ztet, vlzból való men-
téséért,

Jablonczay Jíhász Istváu, 17?. sz. csapnt-
beli debreceni cserkésztisztct, igen nacy
lélekjelenlétrót és bátorságrótr tanuskodír
tcttéért.

Könnyü Jánog, 102, sz. csapatbeli budapesti
cserkésztisztet, úszva végzett mentéséért.

Kremó András, 8§. sz. csapatbeli székes-
tehérvári roverc§erkészt, úszva végzett ünen-
téséért.

Pgllch Józsel, l02. sz, csapatbeli, budapesti
óregcscrkószt, úszvq végzett nnentésóért.

Autógázo}óssal kapcsolatos életmentó§ééít
dlcrórő oll*m§íé§b§í ré§zesltett€ Mónyoky
§ándor, 95, §z. csapatbeli, kispesti cserkószt.

ún$,Tt]ilá§§fiüZú
HoOy luthütok ol odólg, hogy az

órsl tagJairn egymás baráUai le-
5,enek ?

Hogy órhotom oI, hogy nz őrsi
tagiaim nckem adják bizalmukat ?

lHlt tegyck azzll t ltúr,al, akl
á]landóan tréíál, íavicceket mond,
nem lehet vele kontolynn lreszélrri
és veszélyezteti az őrs legyGlmét'l

lllt GslnúUek, ho az őrsöm cg5,1k
ta*lának némct társnlgásra és
szfunlnkülönórára kell járnla, pedlg
ez neki nehéz, §zükségtelan és nincsis kedve hozzá ?

Eg1, önl tagom mlndl0 ,,Dagyot
mond", bogyau vozethGt[órrr vl8§zaa eorhészlgaznrondás úrláru ?

Jólesó melegs€ ömlött el ben-

nem, aíEikor ezt e clmet meg-
ldttam.

Visszagondoltam első őrs-
vezetőmre, }'recsóra, ald leszokts-
tott engem a hazudozásról,

Nc gondouátok, hogy hazug§ág
clleni pirulával, bonyqlddt Ielkl
ayógymóddal sacy nádp{&ás kúrá-
val kezelt engem,

Nem ! Nem csinált mást, rnlnt
bízott bennem, Az elsó beszélge-
tésürrkön még azt gondoltam, bogy
,,nagy Pall" nz őrsvezetőm, uzórt
hlsz el rnlndent.

Később, mikor ntlndent elhttt
nekem, nagyon Jólesett, mcrt érez-
terB, ho8y bízik bonnem.

lls qkkor elszégyellem magom.
Az a hlt, hogy bízik bennem,

órlásl eről kölcsönziitt. Nem akar-
tarrt, }rogy csalórljék.

'Es ha eleinte nehczen ls rncnt, de
leszoktanr a hazrrdozásról.

Ázt kérdezed mo§t már, nrl &
teeudőd, ha az egylk őrsi tggod

nagyot nrond,.8zt íelelom, csak
két szó: .

BízzÁl bpirno t
Ha pedlg olyaníormón gondol-

kodtál volna:
tsolond vagyok neld lolülnl.
Most gondolkozz lgy:
Akkor lonnék bolorrd, ha nem

bíznók benne.
ad-4l, gg, CsaILdd.

Eüy 6rtl tsgom nyór ót8 rúlzotístr
önórzetes, tltasóbüvo[ulir Dlóít vólt
llyonnó ór hogy Bogllhot[ók rBlt! ?

kedves órsvezotó testvér l
Ahogy lrod, ez az órsl tagod 15

óves, Ezelótt vlrlám, uugablztos
íiú volt d§ most egyszerre megválto-
zott. Kérdozed. ml ennek az o}re ?

Ennek az oká a t5 év. Órsl tagod
nrost került a serdülés koróba.A ttllzott önórzetesróg c§ak kül-
szín, a valóségban éírpen ollenkezó-
lót,önbizalomhlányt, alacsonynbb
rendűs€érzért takar.

Ebból kövotkezlk, bogyan segít-
hot§z laJta ! Vlssza kóll adnod
az ónblzalmát !

Bízd me8 az órsben valanü lro-
moly lelodattal, pl. őrsi össze-
lövotelekre ő 8ondoskotllk Játótrólvagy nótákról. ,,Játókme§teT",
,,Nótavozotő".

Ha látod, hogy nebBzeE Degy
nekl, akkor - segíts raJta lo
hetőleg, hogy ó ne ls vogye
észro.

Mlnél többet beszólgess vele.
Be8zélgetó§ közben értókeld, mort
bisz ó ls arra vágyódlk, hogy a
többiek ó§ különösen te méltányold
és becsüld. Bánl vele lgen na*y
szeretettel, mert na8yon órzékony,
o8y szó is elé8 most ahhoz, ho8y
megbánttd.
, Akard és o! fogod érnt, hogy
hamarosan neked aJándó}ozza n
blzalmát éc loveü a túlságos ön-
érzst álarcát.

Rd*d', S2, Qsaruíd,
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BáÉInorÉ tBsreerEs.áta
- Nytssátok kt a kapukatt - ktáttotta a várnagy - Megyünk, Györgyöm, meg_yünk, te is.,.. érted? -toporzékoló pejlova }rátáról a lovászoknak. mondta Báthori, miközben Játékosan megrázta Gyurka
A kolozsvárl Bátbort-udvarban mlnden teremtett lélek vállalt.

sürgött-mozgott. Az íródeát rtj tollakat íaragott, de izgal- Gyurka Jól értette a fejedelem s3avqtt, csak a szíve
melan elrontotta mlnden másbdikat; a fe§veitfuos ógy akart klugrant a belyéről. Fonák érzések töltötték be le|két,
álló bét óta kl som mozdul a íegyvores teróinbőt, mrndá.-__qí1g|_ is gáeretett volna, de nevetni is . . . Szó nélkü balla-
nap rfira kezdte az ósl,íegyverek-iendezgetósét; á szakács goii"&1'3'íeiedelem szobájából. Plllanatra édesanyjára.gon-
húiztilkuktátkapott, az&ÍaégúJrubábabltözöttésmlnden- áolt, aklvel nem sokára_találkozhat, majd_Báthori jósága
tólg Ústerember lopte et az utolsó betekben az udvart. iutott e§zébe. Menjen ? Ne menjen ? I8en, igen. . . meg_y...

Azudvarnagyünne§rekészült...Lázasanvártákakolozs- áe ttt.kell hagynia |rdélyt.._._ Istenem.... Amikor
vári magyarok a leirgyel urakat, aklknek érkezésére mln a toriglgpa ért, kiirtszó verte 

. 
föl gondolataiból. Per,

den pillÖatban számíiani leheteit. Díszes küIdöttsóg íogja cek alíft,' díszes ruhákkal, ugráló lo_vakkal, csüogó kar,
íehjántant Bátborl Istvánnak, Erdélyország felede[ménók dokkal telt meg az udvar. . . Megérkezett a nagyon várt
Lengyelország íényes koronáiót. . . küdöttség.-Deuete vagtato lovas érkezett az udvarba, Tüetént q *

várnagyboz sletett s jelentetto, bogy a küldött3é8 Seíorüult §aerencsésen, de íáradtan érkezett szülőföldjére. Bot-
a kolozsvári Útrar. 1 \ _ dogan hajtotta íejét édesanyja váüára és tüstént el ls mondta

Az lzgalom s a büszkeség íényel csillogtak a slóinek_ . ne[l a íejedelem határozatát. Alig pÜente ki _magát a bol-
ben s alany napíény ömlött az e[eaz udvarra. Az udvar- ' dog csatádi körben, már is indullatott visszaÍelé.

mokek szúadgáttali 'taűaa, 
,,illln,ii!.,:;i:]illlli:r}li:§Bíjr# i,íjlt!ffi,*;#ttii,irri..:lllll:i.:§!i,t] töle :

mlndegytkmoridottvalamlta§#r§!i'1li.ffii;#;i:l;.'.l'-.Gy9rkár,n,kisfiam,akár.
másrkiák s robant 

'"_",n11 _, i#;.§, *:ffi.T rY,J:Xlr*'frlir:t-.-q*} :F;n.{yEfif; ;iíí '"í§ií:íj;.jil?., ]il*" 
telejtscl

volt kedvetlen. A kl
vásy -abogYa" Betr,óii ;dŰ;i; #§ai
kedves szolgálóJát: a lcís Ggörgg U/
;tr rlfi'X1,l§#"",Tilfirtr t ,ooápl::.:
dám- arcát mort v"tami'*f,arna § , 

" 
TíS|}"TáÍr,;'n§n":"*!

a' Eltelt a nyfu s jött az ősz.
S az ősz is ment-mendegélt

s a lengyel nép jó nép. Bá-
; thort új udvarában nem hiány-

gés_íorgást. Egyszer .;'ff' mö_ f. ::l! -.gJ]*T* _'^1Trl:-^]ll1

szomonlság árnyékolta. ÜaOgett i,
és szótlanul nézte a nagy sür- i

gyöm ?

gondolta magát, r.rÜ.fr e'ii'§- *ju Y9t__l'11li:.1on1,^'*uL:111::1

lemhez nrent.. . 
,;' ;r,r* i ; #f;t"l'á*e'íiJ#,. ::""' ":

Mélyen gt€hajo]

; nlr'laratnővasv,éyói: elérkezett nagy vallomásának
gyöm? 

Y ---"*q@M napja...__
Gyurka szemóból végre ls klbuggyant a könny, meg- Ósz derekán a király nagy_ vadászatot rendeztetett a

ragaatá a teieaeteá,obblarp i tgÜ-izott: -' - 
9patai,erdókb91 4.polnpás vadá.szaton Gyurl.<1.mtndiglra

9rgt1, niaiq. fuöip{;i,{,111íi 
.--#ií';:,fi"*:íi,,j"fi

íejedelem díszes öltö
ságos arcát. Báthosilo' arcá!, u"no§ -T§,$í: l:fl"#:ffi{ör H*észrevette, hogy a k
cvel velaml történgyet valáml -iortént, ,,l#í*: s;",niflulliT"r,rJ:it.Ütrikeserúsóg nyomJa a
ti"roÖ"noiía-aiŰ--ar.ar-váamti Éái sohasem. .. Félt, hogy Báthort
urának. Kót ou,n*n *: ,"",ff"jl"#'#:,;, 

Tégis csakGyurka íejét s így

]- 
- urarir, nagysigos teilaelem-.. . ne men! Lengyel- közolében volt. Látnl akarta, h_ogY qa vidám-e, tud-e

prszágla-. .. izeu6" lű az é1*.,.. rraetylen. .'. Ntrics a örllJnl, nem íelhőzi-e az.ő arcát is bánat, hahazagondo!? .,..
pt tá"antnat perJa ietrot a v[agon...' Fs._Gyurka nem is gondolt arra, hogy a király is
. Báthort §ötéten aézett a ílúrú hosszan, azután magá, ílgyelt ót . . .

boz szórította Gyurka íejét. Elnézótt a tevógObe s gondol- -- 
- §zomorú vagy_, _fiam - mondta, - mondd meg,

kodvabeszÉlt:- - mlbánt?Hazavágyol?",
_ Nem a dtcsóségért hagyom ttt Erdélyt, ílam ., . Gyqrka alázatosan, de Őszintén felelt :

Erdélyért teszem én eá ís, peóg íáj ittbagynómc görbc - Ulam, menjünk vissza Erdélvbe...__
arszd{ot. . . Az ordélyl tóiiaotÖnnetr bataJinasnak 

- kell Elcsuklott a hangjP, de lenyelte könny_oit s fo,lytatta :

tonntÓ, bogy Erdóly ii naúmasabb lehessen. . . ,- Erdély az ón bazám s nekem csak eg_yotlel egy
ezutáÖ mosolyogva móndta: bazám van . . . ott akarok élni s ott akarok megbalni is . . .

- Hanem, Gyur"Í<a. . . úgy gondoltam, bogy. . . téged ltt is iók az emberek,,9?ép a l_elsvelek vtlága is, de ott. . .

k magammat vtsáter... - ott... _a,.Szamos p$ján szebb az élet... Büntess meg,
-Óirurka'rg*aptalebaJtottfeJótrafeJedolemczemóbe uram, hütlenségemért, de... bocsáss haza... Bocsáss

meredi. Bátbort néhány ptllanat mulva folytatta : haza, uram. . . 
,sen. _ Én

- ua aélután lfua-kdpez, átvágtatsz Hu-nyadra s hírül - Megértettelek, ílam - mondta csende
vlgzsd3züetdn€ft rzándékomai..Egy- naptg ottúon maladsz, ls sokat vágyódom haza . 1. de nekem itt kell maradnom . . .

"rute" 
aiosidniz izututatol iCstvóitat& l. . meg a hunyadi Vátlaltam . . . Jvíegszerett9ry g lerrgyeJeket , . , .Népem l.elt

eráóttoiosloiiz-Üisza ÁŐzzaÁ... Én negy-nap müNa a lenggel....Ér ne íel9dd el: Erdélynek még szükség_e

nidrr"k; siö.i üi6za, lzóretneú, la a pompíi venáéglátas- lebet 
-az er6s len8Jel .}t1e|vra . . . §ek_em maradnom koll.

tbi-"náiiea-ij lui"i'valamt*. Erdélyért, tlan, Erdélyért... De te hazamehetsz,_ Gy9l--- A]íú -"it"poioti, áinom lett vldám... 8yöm... Mlnilsnntí Szwboda Béla
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avtű-frth
szi kirándu]ásainkon nyugödtan élvee-

sport-hetjük a termésuet szépsógeit, ha
ruháxatunk'In,danthren festésű, mört
akkor ennek n§m árt §em az §§ő,
Sem,a nap-
Indanthren festésű anyaqrok ugyanis
felülmulhatatlanul moshatük, sxíntartók,
időjárásnak ellentállók.
Bevásárlásainknál ezért ügyelj ünk az
Indanthren vedjegyIe



lzzó homolr rüti lalpuuk,
I)obog crlvün!, izzad e}llpunk.
3ambó gyomr8 }orog-morog1
Kczébcn a pallor forog.

Kótélhídl* rápraladtunko
Xetcet toryO zrús alartunk.
Bambó lecrap, lrötÉl sratad,
A létcgzet torton akad.

§eicmeli, totja, virzi,
Hogy órtékcr, nem is hirzi.
Mind a kcttcn partra érnck,
Yize* bórlrcn alig férnc}.

S földre roccoln a nagy láda.
Álla egy ragy körc roityan,
De ca neki meg §G koltyan.

§,zerrrre§íer
llarapólogó-nyélguml

l{a nem vigyázunk, eliifrrrdrrlhat, hog!. lz
ii§szc§zoríiOtl lIarapóiosó nyele becsípi uj-julrhet, Ez a lehrtiisés kiküszöbölIretii. hr
gutnilrlcstrlúcsó (v.r{y x;izcsíí) durahkát szcr-
zünk, annak kőzérrsö részé,i sz áöta szerint
,kivágiuk s aztttán a c§aivet rii,lrúzzuk a két
tyCire. Ha a qunúcsii nr,ílíla trilszúlcs,l{!lln0

.\ ü5tl§./-lúarlna il nyé]§Il. ítgJ: viiseoncsíkiilli 1e-
kerjük be etózöleg a nyelet "s az igy küllőleg
ielhízlalt ny,élrudakra htizzrrk a gn,íni§§övet.
§lönye més ennek az eljárásnak, ,hogy 1grr.-
rünket kíméli a vasnyé.l cumihuzirtá.

llaltü a go6btelvarr{s §eséde§zköze
ffombok, főles kat átccrnbok íelvarrásánáljó szolgálatot tehet esy öreg hajtii, A go,n-

bot a tűvel felszúrjuk t lkelló belyre. Élőnye
az, hrlgy így neíri rmozoB, nem forrr§ a gomb
s ltem kell kezünkkel szrrron,gatnunk azl,
Nagyszerűen mesátrlja a helyét ez *z eljárás
nkkor is, ha egész gomb§Ort kell ieierösite-
trünk. ]sy tuclrriilIik tnár e|rirg odarögzit'hct-

júk ruindecyikct a rua§a hciyórc s mic}őtt
tnegkezdenéük a lelvarrást, könnyen sere§-
szsntrét tarthatunk. vajjon mindegyik a meg-
fcleló lrelyen vnn_e.

oumlnyelü konybalés
Nasyobb mennyiségű hámozni való esetén a

rcndszerint ,sztjgletes nyelü konyhakés bi-
zony alaptrsan tellörl az ember kezét. Elke-

rüllretjük ezt a kellerrrctlenséget, hn ir késre
olyan gumihengert húzunk, mint amilyent a
kerékpárok korniinyára seoktak helyezni,

Talpta ugrik, ládához tont,
§erénycn llir, lüzcrcn bont.
Nézzük, lácruk mi a titha,
Ilycn történct i§ ritka.

Aranyláncok, rzép gyöngytorok,
Urül néki Puíók, Xorog.
Él igy letíck gazdagok ólr,
Milliomor vagyongyűitók.

Fr 'a:li;ol

- -* /a'

Pulók ü8yes, botlik lriba,

miú kell tudni mínderr s§srk6nznok a, |oiiutosításróI?
Me§tudoel, ha íigyelmesen elolvasod a Magyar Cserkész december 15-i kará_
csonyi és jannár 15-i ítjóvi sz&mában a biztosításról irt órdekes cikkeket.

A l!íacvar Csorkészszövetsóg hlvatalo§ laola. Biadia e Maqver Cserkészszövctsé8. A szclkesztésért és a kladásért Kogch Béla dr íelel. Előtizetésí ára
osy éfra $ penÉö (osy összógben küldenóó bet).VÁllalatoünak, lodszomólyekDcke8iy óvro 25 pengő. E8v€E 8zám ára 30 íülér. A postatakarékl*nzüirl-' crekksZániln izóma: 31;,128, A szorkooztőrég és kladóhtvtttil óíruo; l]udapest, V, Nagy-íMudor ute& 6. CserkétzMz; tololonczáma: 11ú-726,

Nyometott Tolnal Nyomdal H§lntézct ér Kladóvóllalet R".T. mólynyomó körforgó3épeln, Budepert, Vll, Doh{ny utci 12
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KIVONáT A ü§§RKÉ§zBütT HtŐKE§zÜl"§TB§N tÉvŐ
yf,t§ Án3xruyxÉrÉnőn:

axctó stxÉszler
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drlr, {,tloErrls/e:tlarr Jg,s:lril/lítl§}irn, fi; ille/fí;*g s:iiur,ísrgi rlelrlr5*
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uúenrs s:ltltl múquorll{r, Pnis iéQhTJquel ell,iltlt, Il; cm-es :sírr,c
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a rtndel§ llzetl"

slLÉ§ÉK
.{; {rlitfii í§ín{,lrfr.,íi létch ntínrltn lr:lr:crrlár rtél!:iil, pdran}:inl

i:kn$é§!,
l.tt,tn!r: sllóo. ,t íegjitbir /rdrt,l/c 1l1trtl;tr!ólir, l*rrnd"s:eírls s:jn&en
1,(r!l!! bürtlirü piicolr,,J .,......, J' S"tl*
§rrttirrl rilr':r.. \'rilaqat*It, cs,;rntítÉecírs lleiri,llÉ*rjl. terlnis:eks s:in-

brI. ürJ]!! biri,!ú?í.z ?ár:ülr{r ?} i l.B{}
llonri.d iilú(,, 

'r{,3-f§, 
tngudini |*imiijli, tr iegs:ráö egg*nts s:álli

,ldr;'slr'lótii,, 1rrrntx:*les s:írilien" úünalú:úll, íilrye:ett l,ü(!a üarüé$-
b.t?fií.ir{! i}.lcdíilit ..",. l] l*"tH}
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