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a magoss tigban Istenneh
és a ialdönbé
a jóaharalú
g'nűqehnek!



}|;l0,{}TAI
llOFI§: i

§Lllli\{-itt t,_lszt,ti lí-lft(]§r,l,A:
§utiK§tY NEpM§§EK

:rli]l-|iliI fi nt.P§ .nÁJz.ll§AL
§zri}ir1_1,f i)lr'liirr l crllltt t nesí)ki llrell,cl< kalti.
h ir li }lltrl. gu zsa11, osbatt, kukrrl,icahánt 1lskot, t
nlr:§t|l}t(lIlrló .J'rili nóne ajkárói kcríiltck rlz

ír,ri Iol}rtrn,

li*--l4 ór,tls fiírknnli" lán1,oknak,
;tra rliszkiilrisben 3-8O l, c n § ő

F§RnINANno ABIKA
Yilígsilrorú kt!-
1lt,s-ttIeró. kötlt, r,
t,g.\' btillrtrlt,lkíi,
kis bíkárril. al<i
vrtl i"ir'rria l,rk ht,.
1yctt a virlrgo}i
ktizi -{Zclet ál-

rtrotlozn i.

Kicsinytkrek.
nag!,oli[llk l

Ár* díszlriiíís-
borr i} ptngíi

pAMAC§KA
FOltDIT01"|]A:

fiAItl§THY },nIGY§§
Yidánt, tanulsá}íos álla ttnesék,

6--1l érr,r
{ l ít k n ak. l á n 1, o krr u k.

Árn
rligzkótósbr:rr 4 pengö

JLTLIKA
Es lZ

öröDI K
oSZTÁLY
liet kisian1, l;lkli-
citii kallriltljliitllik _l

!l, 1}5Ztiil]- a]li'tki}{-
Ío4adolt g_v-errrlr, k tl

üt]k tiil,iaa}cit.
l'! -1l írtl,q ltinp,okttttk..

.1rrr rti.211 ji|:il_tbrrn §*(i$ perrglő

fi}. 
'}I]tr,l§ 

S.\§lr0it l

PAMFIL KAPITÁ1§Y
K&cnstatí), izgaltnas. tirtrtrlsiigos kolaIldícgóu}, l

l}-*l-,l évtts íit'lknuk.
Ára rliszköíóslltln 3.60 pcn;;ii

..'3-,Á,

;J ,:'i§
r*.'

flIínI§T{}ltIllrtl
if0IlL_}trY:

}ít.'§tt0 L,li-\í ;

{t§'!iil", LIPLüP PÁtI
Á dunántttli mesentottdó, a g_vcrekelt mdl
káskerlv{i harálja egy friss esolror kurta-
íurc§a i,órtilett-cl lcpi tneg olvastiil-

6,*11r órles i]i{rlrnak, lán_roknak.
Árt díszli{itis}rtn 3.(i(} pengij

§iJ;,u,no, YILÁGYÉG§
;\ Fóid i:s lltr}d ü§§zeiitkőzd,stinole ízga]mts, ían-
tasztikus regénle, ílz §níópai cnrt}eri§és jtjYőié-

nek nregrrtzí) ktípl"
Ae órett lfJrll-álnak ós lelrrötíekntk.

Ára fíízl-e 4-a(D p" kiitl.s (i.* r'

s.i§Dort

§ilRltO-ilRl{
.§

a kittinó szonrjcsillapítónak, egyetlen
kulaesiról §em §zabad hiányoznia l

rlr
{Ir

JdI culirozua. ü.dítő és egész-
sdges ital, melg küIönösen
hossza.bb turd"kniil nagg eI-

í enr}It rl k é p g s s é § et kölcs ö tt ö z

Kizárólagosan honi nyersanyagok-
ból gyártja a

*áffie §{§&rííft gieí frí-**xr*rt.1
na g}:kaniz§ai ó§ mosonMentjánosi
hazai gyáraiban"



xxl. ÉYFoLYAM,7. §zÁM
ÉtórlzETÉst DlJ: EGÉ§z ÉVRE l P

EGyEs szÁM ÁRe ro nuÉn

§ZERKE§ZT|:

DR. szTRlllc}l
l93r. DECEMBÉR l§.

MEGlÉLENlK A HÓ t-Érq És ls.Ér*
c§ÉKKszÁMtA: 3l.,t28

pÁl

gtiliőatuó |rrruó ó/zíiÍ&tc,ít, llM !,,,
Kedves Ocsike!
Gyászkcretcs papíron írt szomorú leveled fekszik elót-

r tem, Nézem a gyöngybetús sorokat s mintia a szemedbe, a
szívedbe néznék,

Igen. Emléksaem. Tayassza| a kárpátaljai hadgyakor-
laton elesett a bátyád, És azóta az otthonotokban fészket ra-
kott a szomorűág" ,,Én nem várhatok örömöt a karácsony-
tól. Mi a szentestén sírni fogunk" * írod és érzem, hogy
szívedből írtad,

Nincs igazad, Ocsike. Az egesz leveledben elejétől végig
nincs igazad. Mert a kis Jézus születése ujjongó öröme az

egész emberiségnek. Azoknak is, akik szomorkodnak. §őt

azoknak öröm igazán, akiknek ezen lrívül nincsen más örö-
mük.

Háborír rázza a világoL Bombavetó gépek dübörögnek a
levegőben, a vizek mélyén mágneses aknák lesik a hajókat,
csapdákban, aknamezőkön tankok százai pusztulnak el és

] bennük emberek, édesapák, akiket otüon kisfirtk vár. Mil-
' liórryi embertömegek szorítják a fegyvert kemény marokkal
] é§ lihegik egymás felé a rettentő szótl Gyűlölct! - És ak-

kor kigyullad egy csillag; istállóban, jászolból kicsi gyer-
mek emelkedik fel és azt mondja: §zeretet!

i ocsike, nem az embermillióknak van igazuk, ,hanem

ennek a betlehemi kicsi gyermeknek. Mert ez a Gyermeki előbb volt, mint az embermilliók, előbb, mint a fegyver,
elóbb, mint u é|et, elóbb, mint a világ. Ez a Gyermek a
tenyerén taúja a világmindenségct s a mindenségben pará-
rányi pont csak a Föld és,a Földön parányi pontok az em-
berek, ". Aa óra járr tik-tak és íut az idő és rohan a tör-
ténelem. Blmulnak a véres háborrlk ás elmulnak az embe-
rek, akik csinálták és akik szenvedtek bennei elmúlik a Wű-
!ölet s elporladnak a szívek, amelyekben a gyülölet élt. De
él a Gyermek és a kicsi ujjai közt per5eti az idót. És él a
szerctot. Mert a Gyermek a Szeretet.

Ocsike, én bizonyos vagyok benne, hogy az élet-halál-
harcát vívó finn testvéreink meg fogják ünnepelni a kará-

l csonyestét. Véresen, tépetten, szeuvedve az égre néznek, ka-
' rácsonyi énekeket énekelnek és azt mondják: Csillag esik,

föld reng, pusztul ember, ország, de egy örörnüiP,és egy
, reményünk el nem,veszi tőliink senki: azt, hogf'Krisztus
r\_ Jezus született. Orvendezzünk!

E{9sanyád vérző szlvvel, forró könnyel gyászolja a na-
gyobbik fiát és {rgy érzi, lelkét elönti a'fájdalom tengefe.
Kérdezi! meg őt: talá1-9 vígasztalást. Azt fogja mondani:
ca;yetlen vígasztalása, hogy Krisztus szülctett. §írva, gyász-
ban örvendezzünk!

Száaezernyi testvérnek nincs meleg szobája, nincs be-
tcvó falatja, nincs rendes ruhája. Rájuk zúdul nyomorítság,

reménytelensóg, gyűlölet, átok. Kórdeud mcg: van-c bizal-
muk szebb jövöben. Azt fogják mondani; egyetlen rerné*
rryük s fenntartó erejük, hogy Krisztus Jézus született. Nyo-
morban, koldussorban örvendezzünk!

Emberszívekbe betör a bún és kioltja a szenrek tiszta
tüzét és elhewasztja az élet minden örömét. Révedezó
szemúo lehajtott fejrl, bünbe botlott, züllött embert megkór-
deznél: van-e szabadulása, van-e reménye? Aut mondaná: ,

nincs más remény, nincs más ví6asz, rnint az, hogy Krisztus i

Jézus szülctett. Búnben, fertőben, átokországban szabaduló
reménységgel örvendezzünk!

0crike, a karácsony öröme nem függ hangulattól, keclv-
től, nem békétől, gazdagságtól, nyugodt lelkiismerettől. Á
karácsony öröme háborúban, szomorúságban, sze5énységbcn,
búnben is ellátogat az emberszívekbe és ilyenkor százszct
jobban szükségüulc van reá, mint máskor, anrikor semmi ba-
junk nincsen. Á lrarácsqnyi kicsi Jézus nemcsak Gyermek,
aki angyalkákkal röpköd és karácsonyfát gyujtogat, hanem
égnek, földnek Ura, az örök egy Isten. ó tudja, miért vette
el édesanyád szemefényét, katonafiát; az anyai szív rneg-
nyugszik, mert fia Krisztushoz ment, hazatért; és a nreg-
vígasztaló léleknek ó a mestere, ó tudja, miért hajt át s?,áz-

ezrehet szegénysélnek, szenvqdésnek kemény iskolájáu a
jövőjtiket öllŰfia kezében. ő hlvja a bünöst s ha nem jiin,
talán korbáccsal vágja, hogy megtérjen; a megjavulónak,
új életet kezdőnek ó az emelóje, ura,'mtstere. A karácsony
nem érzelgős örömnek, apró ajándékoknak és játékos me-
séknek az ünnepe, hanem a fölöttünk élő s a világot a te-
nyerén forgató Erőnek és Jóságnak ernlékeztetője, a földön
mindig {rjjászülető Szeretetnek reméuységünnepe.

Azért lehet a hábor(rt kibírni, mert Krisztus Jézus .{zü-

letett. Azért lehet a legkedvesebbnek elyesztósét elviselni,
azért, a szegénység kínjait eltúrni, azért búnböl felemel-
liedni s rtj életet kezdeni, mert Krisztus Jézus született, Azért
ér{lemerí,étrii és tovább folytatni, vagy tljra kezdeni, rnert
karácson/ volt és mert a karácsony évről-évre {rjra eljön és

beledübörgi, harangozza a lclkekbe, hogy é1 a Gyermek, él
a §zeretet, él az lsten! Orvendezzünk!

Látod, t)csike, aaért lesz tinektek is szép karácsonyotok"
A szpntestén bizonyos, lrogy sírni fogtok, hiszen ilyenkor
élöbb az emlékezés; de aztán imádkozni fogtok és elcsitrtl a
fájás és belyette megnyugvris jön és reménykedés. Meglá-
tod, fogod te a, idén is szívb6l énekelni: Krisztus Jézus szü*

letett, öryendezaünk!

Bensőséges, Istent érzó, boldog karácsonyt, Ucsiice!
üdesanyádat, mind szeretetteidet karácsonyi köszöutéssel
köszönti. Dr. Koszterszitz Józset*
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K,en,ácsorY?l 8,E,IcöszöNTö
Meggyullarltak a hís gyertyák,
íényleneh a karác sonyf ák.
Tí, hik itt aagytoh melletlem,
azuhra is gondoljatoh,
hih nincseneh tnost melcgben.

Náncsen kös karácsonyíóiuk,
nincsen jó meleg ruláitih
ős nem kaPruk semmit széPen,

- mert nincs anyjuk" nincsen aPjuh,
Karácsonyra bármit hérnek.

Ezért, most, akih ött ülneh,
ha este hazakerülnek,
hí-ki, amít tud., azt adion!
Ájándék nólhül, cgyed.ül
senhi, gyerek, ne maradion!

BuDAY ÁnPÁD

Bo cDoG,
aíd,ám szemekkel, kíPőrult arct;al

megy barátjához egy boldog gyerek.
Síet, Nagy títhát, hogy el ne loPjóh,
sőt, meg se sejtsék gz emberek,

Tithát? - Ugyan!Háttútoha jótett?
<l.melyről még csah vólrú sem, lehet?
.Igen, títob, így hallatta mínd,ig,
Hu híre - értéhe elueszett.

',Éncl 
rF,§Nyö

A |enyves az elrabolt bérceken
rabságban ís megnő,

De csak azért, hogy útraheljen
egy egész fenyőerd.ő.

S a szent estre a csonka búaölgybe
jön le a íerlyőh. ária,

Ahol minden darab rög, mind.en szí,v

a Bércét ís visszaadrja. . .

Imre higyúl bártató reménybént
mind.en házban, d

Hogy ne búsuljon a hontisiítlűnk
örökös gyászban.

Áhogy,iéi,nrr, reményt lehel
a |enyőnek ö7Pkzöldje.

Erzem, rem'éhyt üzen a bércünh,
a íenyőnk termőf ölclje.

ttc, 8nH0
9ló. §r. cs. {J.

síktnéma aetkész.

MeGxAn r'ePác§'oNY
Szentestén ünnePel a heresztény vőlág,
harácsonyta körül összegyiil a család,-
szí.aünk mélyén lángol a forró szeretet,
ez€n a. szentnaPon Meguáltónk születetl.

?úmürmePe ez h,icsinek ás nagynah,
örömök-öröme soh boldo g magyarnah.,.
húsz evi rabságból felszabad,ult végre,
hönnyes szemmel tehint a jóságos égre,

Dícsőség Istannek, béke legyen velünk,
győzött az ígazság, tauasz lettatelünh,
szíaünk szeretete míndig aranyat ért,
úldozatt is mind.ig rnag,yal 

űíH"[tr};

AIsl aD
Barátja aáltig Iaggatja, hérdi:_ _^

Us,ran már lózsi, h(lt mi van aeled,l
Ivfítt uaey oi^l boldos,? Árulil el tithod.
s én is ,"í^ridom a íithom, nehed.,

TÉc, r<Ép
A jégairág ablaham táblájára '"'-:

gond.riasztó haloaúny háIőt szőtt,
s a hópáhék bűvös heringőt jórnak
haaarogva a virógoh előtt.

A íelhők lassan, aédőn hözrevetléh .

a temPlomoh elárault tornl,aít
s fehéi párndval, csipharl pótoliák
a meztelen fad,gah lombjair.

A fölclet cőfuaszürrel takarjáh be,
olyannal, atnilyen nem uolt még soha;
el díszítés a gyolcstiszta anyagon
a cserhészek sível ívelő nyoma. . .

BaDAl ÁBPID

trszTtr, MÉcv szE,Mr,rc
Néha megldthatod szememben lelkemet,
csak add ide a kezedet
S nézz, nézz sokáíg reám.

Meglútod lelkem a szemembe,
Mint mikor hútad mögött süt a hold
S ezüsí árjdnak ggönggös zuhatagja
N gitott ablpkodon dt|oly ik,
A szenúen Iéuő nagg tükb némán issza
S raguogia vissza
A holdat és száz parúnyi csillagot,
Né,zz, nézz a szetnembe
A lelkem lúíhatod !

Oh, testuérkém, addig tó,
MIg szentünk liszla ltrístúlyló,
Árnutalan é.s uággtalan
§ lel]cün/c suhan rall zajtalan
Szép |ehér uiíorldshajó.

Add a kezed s nézz, nézz a sz.emembe,
Az úítatos méIu íqézó csendbe.
MegáaíIt az é{ kőcagoa íeletlüttk
S mi-hálút móndunk énekelue,
Neked édes Istenünk,
Hogg ttszta, tiszta a rruTtlÍ-.r^"*"

sz4lppeND,.]/D'onÉr,
A szappa,nbuborékban nagg a üölcsessdg .,

Mert kőnngü és könnyen szállni tud.
Egg életre mindenesetre elég,
Ma úggis 'eggre : eúe megg az tlt l

És malit, ha tnennek, oonulnqk,
Az útra n&ni egg se |og,
Csaíc a |öld twlla ott lenn mélgen,
Hogg akik elfittük ott ídrtalc,
I+tégis té$iak, maguarok.

Palek AIai os munkaszolg&Iator
(Részlet a IX. közérdekü mun}e,
izolcálatos zácz!óaU lapJáMl *- ,,Tábort Élet",b6l,)

_ - Hiába mind,e_n. lóy,i ,cs.ak 
hallgat, A szappanbubarékban nagv a bölcsesség,

Wí"1, :;fW.l:ű í{:í;i:-##tr,o- 
Y,tr,§:{:* rrn :,íőff:::";no,"bun, Y:*: *" ,*".. :*:",j,, -,

Der#'iette elismerést sc aár. IIoI nem ntulatní, hanemngomní kell!?
BovÁc§ Dtz§o Pa§,zÍI §l,úpoff

UJ n.4D§EttEG
;Sállaü, gön4sed.t, íáladt csapat, Sok harpailt mell, szdral kerek, Könng a muttiuk és hdborÚ, Nem ÍérÍiak, nem katonák,

Ilgutk sdnttt, músik köIúg, Arcukott aatal.dá !ut, Bötcsilüket oél ,lrosta dl,,, Ngomorék, mustráIt, satnga nép,

Ydtlukon úsó s meneleliik, § nerra !öttck az életből, Sa!övő? Kedatelenköd,titok, Feggoerbe, harctérre ncm oalÓ,

Álatl.uk nyögnek q rögök. FöIzokog mögöítük al úr. Tátlukon remeg c laqtút, Ggószol a tát, amene lép,

§ mCgis, ha patbg o pofanc§, ásr5iulc letlsap u |öIdba,
Ktggtllnak, égnek a szemak, Repül a tög és a szildnk
Éi'lelsorukozik szótlanul, § }rult a uetelték, hogg leggen ttt,

Az új. néatelen hadscreg. Ha majd melnek a katonák,

()
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§zenú lrarác§orrye§t .. .
Irta: §zalay Lhazlő

Volt nálunk a tanyán egy üres magtár. Áz öreg Szuhay fel-
Lgvelete alatt szópcn kitisztogattuk, a íalait fenyögállyakkal föl-
diszítettük, a padmalyt fölhintettük homokkal, s itt töltötte a
tanya _egész fészekalja a falak mentép végigrakott asataloknál a
szent karácsonvestét...

Oreg Szuhay meghívott mindenkit, A béreseket épúgy,
=int a részcs aratókat, A kocsisokat és a szántógyerekeket. S a
bolgár kertészeket is családostul...

Á magtár közepére nagy karácsonyfát állítottunk. Ázaz hogy
:em is volt al tul'á:n valami túlságo§an magas. nrert hisz egy meg-
.ett ember fölnyujtott karja a méstergerendát is könnyen'élérte]..

A karácsonyfad{szek színes papírbót kószüli láncok, az ágak-
lil alácsüngő fügék és szentjánoikényerek. aranydiók, ezüstalmák,
|:hér habcsókok, piskóták. mézeskalácskák, meg csillagalak{r linzi
sitemények voltak, S a karácsonyfa alatt. egy asztálon föthal-
-.ozya,, a sok kis Pista, Miska, Juliska igényeif szolgáló ajándék...

Mikor megfáradt a nap s az alkony-keidte behamvazni szürke
::3évgl a hómezóket, a bogarászó szél bekergettc vaiahonnét a
:, idönfutót is . . .

No. volt örvendezés. Különösen ami öreg Szuhayt illeti. Áki
::erfölött kedvelte a tudós földönfutót.,.

- Isierr hozta, úri barátom| No, csakhogy maga is megérke-
lrrt! Már rnost aztán jöhet a kis Jézus! ,..-'

*
Különös dolgokat hoaoit a kis Jézus. Áki mezítláb bámész-

i,,jta a karácsonyfát, arrnak kis csizmát. Akinek rongyos volt a
:-.drágja, arlnak bugyogót, A iányoknak harisnyát, topánkát,
:..}eg kendőt, a fiúknak sapkát, ujjast, Csodálatosan tudta, ki
-lben hitványkás. . .

Csak cgyet említek: az egyik bóresnónk, bizonyos Szedmákné
st5lén újszűlött siránkozrrtt. Egyszer csak arrafelé fordult
::uhay:

- Ehol-e, Szedmáknó: ezt a tizerrkét pelenkát meg a te ki-
:,_:l,r-ednek küldte a Jézuska! ..,

A földónfutó kóhécselt, elfordult. f)e ezt is ésarevetie Szuhay,
E _húzott a zsebéből egy tarkababos. tiszta zsel,kendót:

- ltt van ez a zsebkendó - súgta a fülembe, - erigy, oszt
_:j oda a Lajos bácsinak!...

A földönfutó rryírlt a zsebkenclóért ós megtörölgctte vele a
:::neit.,. 

*
\{ikor mindenki mcgkapta a magáét, * befejezésiil egy-egy

:,izemarék rrrogyorót, szilvát, fügévcl vegyest, - asztalhoz kö-
, ::iezénk mindahányatr. . .

Pulykapecsenye, meg birkapórkölt volt. A gyerekeknek meg
:": asszonyoknak szá,rnyas,_ a férfiaknak_birka-.Me_rt 3, künn-
:,.:,si magyar nem igényli a szárnyast, legföljebb leliibnek . . .

Kalácsot is szelde§tek bóvcn. Kenyérke nem is volt. És mákos-
fJra köYette a hrlsótelt,..

De mielótt a vacsorát felszolgáiták volna, íölállott szer-
::::3sos komolysilggal Szuhay, az orráI fölkantározta ókulárium-
,:..z'.. aztáa föllapoz,va a va§tag éuckcskönyvet. éneklésbe kezdett
, :: \alamennyien vele:

,,,Jó keresztények vigadjunk,
Az Istennck hálát adjurrk! . . ."

*
\-acsora végeztével legendázás járta, Ez is meg az is, csoóá-

: :. történetkéket mesélt nekünk gycrekeknek a kis Józus szü-
,,:;. körül.,.

, Oreg,Keszkenős Mihá_ly, a részes_ aratóink bandagazdája
teszem, ezt a csodálatramóltó esetet tudta:
.. _ Mikor a kis Jézus megszületett az istállóban, hát akkor
éjszaka .rettentó_ hide6 volt, Öszt takarmány meg kevés . , . Az
anyja hát elkez<lett könyörögni a lónak, hogy a szBnát, ami elötte
y3n,,r_,e 98ye_ meg mind, hanem hagyjon-belóle derékaljnak akis Jézuskának is . . . De a ló nem íájlott a ízőra. miná meq-
ette . . . Dc utól is érte a büntetés, merf azóta a ló mindig eszik,
de sose lakik jól. ,. Ellenben a tehón odatolta a svermef alá á
szénát, s6t még a lehclletóvel is meleugette. ÁldoTi is lett érte,
mert azóta kétszer is rregrágja ugyanaz-t az ennivalót..,

Kevés vártatva deresbajusz,Íiuna.rurrt, Süveges szólalt mes:
_ - Su!4jában_ szender§ett a- juhász . .. Osit megálmodá.
l9gy u világnak Megváltó-ja szüleiett, aki azonban á§y nélkül
didereg. Nosza, kibújt a subájából, kért a íeleségétöI e[i. dunnát
mcg egy vánkost, oszt útnak eredt vele, hosy rá]afektesse és be-
takargassa vele a kisdedet. .. Hát ahory mle. aisvalok ielennek
mcg neki, oszt visszatérilik azzal, hogy*'a fiÜuak á világ javáért
el kell tűrnie a hideget, meg a kemény fekvőhelyet ., .'Ú6U u
jghász rég a mcnnyben van-a jószívüségéért... És valahányszor
eljön szentkarácsony napia, névetve siória ki a dunnáb'ól a
fehér pihéket, hogy betakárja vele a fázó 

-földet 
, . .

*
Czanef llia, bolgár kertészünk:

- Á kis Jézus nótt, de voltak nyugtalan napiai . . . Mária
ilyenkor dúdolsatott neki és rinpatta.'.] Esvrr..'ázonban mép
ó_'is belefáradt]úgyhogy bágyadÜn hajtotta"Íe fejét és csakneli
elsz_elderült,. . . Ahogy ezt látta egy oit úcsörgő iradárka, meg-
próbálta folytatni az anya dalát.', . Mária isodálkozva' nézétt
í.ől,. a.ztán megáldotta a madárkát, hogy mint ó, olyan szépen
énekeljen . . . Azóta énekel olyan gyönyÖrüen _ a pacsirta. .,

*
Ezt meg Babucsik János, a vincellérünk mesólte :

- Mikor az angyalok szerte hirdették a mezón a §zent
örömhírt, hogy me6váltónk szűletett, egy szürke kis bogárka járt
mindenütt a nyomukban és szorgalmasan tanulta a dícséneklt...
Mikor az angyalok észrevették,-megsajnálták szegényt és egy
pici táblácskáiá irták föl neki'az é"neli versét, s iogy ójjel"ii
tanu,lhassa. az. egyik angyal lecsípte egy szál hajánali'a Éégyét,
s a bogárka szátnyai alá dugta ,.. Ez az angyalhaj a szentjános-
bogárka mécsese!... 

*
Béndek, az őreg kocsisunk is szépen beszélt:

- Mikor a kis Jézus született, JÓzsef parazsat kért a hideg
éjszakában tüzelő pásztoroktól, hogy az istállóban tüzet rakhas-
son,.. A pásztorok évódve kérdeztók töle, hogy hová tegyék
a parazsat? . ,. Mire .lózseí a sapkáját tartotta eléjük, . . A
pásztorok elcsodálkoztak az esetCn -és bementek Útána az
istállóba. . , ísy törtónt, hogy amiért Józsefnek tüzet adtak,
megnyílt előttük a mennyei fényesség, s ök voltak az elsók, akik
meghallották és hirdették a nagy örömhírt, . ,

{<

Így tartott ez csaknem ójfélig. Mint a színesszárnyú madár,
rőpdöstek innét is onnót is a legendák. , .

De jött a láthatatlan pajkos: az álom, S elkezdte lecsirizelni
a gyermekek szemét. Mirc fölkerekedtek valamennyien é§ haza-
rajzottak a magtárból.. ,

,.J
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Detre ovag két karácsonya
IRTA: §ZENTtvÁNvt 1rNÓ

A c,hau,mont-i apátság kónyvtára egy vas-
tas, boriúbőrbe kötött ódon fóliánst órizset
gondosan. Élsö lapján, a §i,rnltott pelEamenen
cifra, szlncs betükkel rajzolták ki a ctmetl
,,A D'Arcy_család törtónete". Csrrpa lovagi
história: szentföldi haüárat, véres ltáborúk,
,dicsÖséges párviadalok lelrása. Elporladt aia-
lrok kelnek életre ívein, daliás, sáncsnéIküli
vitóz fériiak, de rmés közülük is kiemelkedik,
mikónt óiiások a törpék közül, az öred
-D'Arcy János és rhat iia, valanrint s két kard-
dal küzdő Detre lovag, a,ki tizenegl, ország
daliáit syőzto |e vitézi tornán, elnyervén a
lrancia királyné aranygyüríljét, örök dicsősé-
get szcrezve ezzel szülóföldjének, a ma,gya-
rok hazájának. s a íranciáknak is, ,irrert hiszen
lestvériségben volt a D'Aícyakkal.

A krQnika Detre személyéről csak ennyit
mond. Ékes latinságát inkább az eseményók-
aek .szenteli ós a betűk lekete erdejéböl cso-
,dálatos viráca bimt,ózik ki a lovagi históriák-
nalr* A Mi Utunk, Jézus Krisztus születésére
,készültenek azon a napon mindenféle népek

- írja a krónikás. * csillosó hó takará be
,dúsan a vidéket és kegyelrnes D'Arcy János
lova8 uram, .heivén ía!u, vár meg város hil-'béturának szépsé8es kisasszrrny}ánya, Marie-
Ánne útnak indult Langres várából chau,rnont
városába; bolmi ünnepi vásárlások miattán,..

Nógy fehér, csengős szerszárnli öszvér re-
rrítetto ai szánt, nelyet néhány szolsa és a
Iecíiatalabb [)'Arcy iiít kísért. Tán félórá_
nyira a .várostól. egy mély hegyszorosban,
váratlanul,martalócbanda csapott a kicsinyike
társaságra. A szolgák a korom,mal á|cázott
képü üaramiák láttán nyomban szétlutottak
és ,D'Arcy Godofréd egyedül rrraradt Marie-
.Anneunal. Az útonállólt nem késlekedtok a
munkával. Mire oodofréd kétkézre kapta sú-
lyos csatabárdját, et is vagdalták az ,ösz-
vérek istránsját és a,kár egy éhes farkas-
falka, rohantak a lovagra. Rövid és egyen-
lótlen volt a küzdelem. A csatabárd ugyan
meslékelt esy-két marta!óckoponyát, de kü-
lönben ,0odoíréd közelébe sem iérkózhetett
húgának. Egy szlvós lószörpányva suhant át
}ang nélkül a levegón és a lovagot a követ-
kező pillanatban ellenállhatatan erejú rántás
emel,te ki a nyeregböl. Döngve csapódoit a
földre, moccanni se,m tudott íélmázsás pán-
céljában és a mellén térdelő moldályégető
*yilokjának hegye már a vért rését kereste,
hogy sztvébe ere§sze a üideg vasai. Húga
sirkoltása balálharansként c§encett vissza iü-
lében, s ekkor türtént a csoda.

A §zoro§ ,kanyaroilójából egy íoppant ter-
fietíl, §zéúrekete mén száguldott elő. Lovasa
szabadjára hagyta a kantárt, két kezében
egy-egy görbe szablya villocoit. A rablók
lel sEm ocsudhattak meglepetésükból. az is-
mereilen lovag máris tömesükben vagdalko-
zott. parlpája együtt üafcolt vele. llátsó lá-
bára állva rlcaszált patáivat, rucolt, harapott
és a két kard, mint_ a süvöltö villám, sza-
tadatlanul cikázott, Élük elöl nem volt me-
oekvés. A martalóchorda őrült üvöltéssel tó-

cult odább. Leselől iutott, a gazdag váltság-
díjat ielentő Marie_Anne-t hurcolva, naga a
bandavezér" Azonban a rnén néhány elnyuF
tott ugrá§§al utólérte és a szab]ya állis
cneste a bozontos üstökú pribók íejét. Mire
a lovag leziikkent, ,hogy nyergébe emelje a
,rnegszabadltott leányt, már üres volt a csata-
tér. A húsznál is több tagot számláló banda
féltucat halottat ,hagyva a havorr, reszketve
iutoli az erdók olialrnazó súr{íje íelé.

Es Oodoíréd, mikor rnegmentöjük talpra l:r/

segítette, majdnom áhítattal ejtette ki segí- " ]:

tőjük nevét: L* Detre, üdvöa ]6sy! A mi Utunk kül-
dött ma útunkba!

A lovas íejet hajtott az Úr cnrlítésére:
-- Ó, ataas a nevére! -- aztán ,rrrosoly

öntötte el kotnoly arcát, - Meg, eni tagadás,
magam is hozzátok igyekvém! Tán még om-
lékezel a rheirnsi tornára? Azóta &öt §za-
vam, hogy tisztelgek atyád előit.

oodolréd §zeítartá§o§ bókkal válaszolt:
-- Boldogok lészünk, hogy tenkegyehned-

nek örvendhetünk!
Azzal lóbalálában rryar,galtatta elóre a ve-

szedelem multán szégyenkezve visszaszivátc,6
szolsák esyikét Detre hírével.

lsy törtónt, hocy az atanysarkantyús
D'Arcy János, minden írancia lovagok zászlós
vezére, díszben 6keskedö íiai kiséretében,
mint valarni iejedelmet, a felvonóhld elött
logadta és rnellére ö'lelte a vendéget, meg-
tisztelvén benne a daliát, aki a r}reimsi
rnezön baráti küzdelemben számtalan ellen-
felét, köztük az ő hal. iiát, diadalmasa,n terí-
iette'a gyepíe és ömagát nem gyózte le senki
§em.
Á flagy lovagcsarnokot ekkorra ,rnár káp_

rázatossá dlszltették a serény szolgakezek és
amikor beesteledett, a szövétnekek százain
gyíiltak ki a vörhenyes fények. Világossástól
rágyogott a váí valamennyi lőrése, ablaka.
A konyhanép ökíöt loícatott nyárson, künn
az udvaron és a pincében §oíía verték c§aDra
a legnemesobb faJú borokkal leli hordókat.
Lovas hírnökök vágtattak szerteszét és nyo-
mukban egymásután düböróctek át a hídom
az llnnepré és Detre lovag tiszteletére hívott
kiváltsásos vitéze,lt. Mikor pedis odalenn a
faluba,n megszólaltak a harangok, a Kisded
bölcsőjéhez süígetvén a híveket, Algersben
addig ritkán látott íényes vendég§eíeg vonult
le az flr házába" Talpig ércbeu. tükrö§en
ragyocó páncétban a téríisereg, bíborban,
bársonyban a nEmesi dámák.

És ott a messze környék és az Isten szho
előtt iosadta íiává D'Arcy János lá,nya meg,
mentőjéi, liai lesyőzőjét, Detíét, a kétkardos
lovagót. 

'A szení keresztre tettek epküt é,s

kar,üui markotatórd, hosy híisésgel lesznek
ecyúá§ iránt a D'Arcyak meg _ a Detré_k.
ió6an-rosszban, vészben"nyugovásban. örök,
kön_öíökkéti8.

Áztán oedis. mikor már víg ének lrirdeite,
bogy a Megvatto a vilás örömére leszá'llt
az-emberek'közé, lakomára vonult a várba
minderrki. aki kezét-lábát. blrta. Patyolat,

kcndókkel, atannyal, ezüsttel terített asztal-
nál a íöran,gúak, az udvar árkádjai alatt a
ltöznép. kireggeledóskor még mindig taított
a vigalorn. Az ebédlőteremből egyenesen a
bajvívótérre vonultak, hogy kopját törjenek
a kettó§ ünnep nagyságának növelésére.

Az öreg D'Arcy csende§ büszkélkedéssel
tordult Detréhez:* Ugy-e, szép .a karácsony Ansersben?

Detre gnesszenézö szemme|, tünódve vála-
szolt:.- Szép! ... De ,baragvás ne essék, * oda-
haza, nálunk Magyarhonban szebb! Talán
kevesebb a pompa, kisebb a vígasság, de
mégis szebb. Miként a betlehenú pászlorok.
mifelénk is mindenki ajándékot visz ,a oyer-
m,eknek. A ter,méso lesjavát, bégető bárányt,
az aly-ák karonülő kicsinyeiket mutatják, é-s

akinek sem,mije sincs, hát szeretetét viszi.
Ilyen a magyar karácsony!

valaki érdeklódvg §zólt közbei

- Másnapon, per§ze, ott is van ünnepi
torna? !

- Olykor - mosolygott Detre. - }liszen,
ha re,mélhetném. hogy kicsiny tanyám egy-
szer ilyen elökelö vendégeket köszöntbet,
bajvívókban sem lenne hiány.

Az aranysar,kantyús D'Arcy fogadta a meg-
hlvást valamennyiük helyett:

- Elmegyünk, fia,n! Es - Szent Oyörgyre!

- azt hiszem, azotr a napon nagy lesz a lo-
vagi,iegyverek dicsósége!

Az ünnep olm{rltval hasztalan marasztalták
Detrét. Etháíította a nyájas kérlelsetést:

- A lelkem szólogat márl Két esztendeje
hagytarn oda a íöldem, hogy kóztetek lova,8i
okulást szerezzek, Mennem kelll

tlívó szavát azoírban senki sem lolsdte és
ósziordulókor mind az ötven derék óalia, aki
ott volt az angersi ünnepi lakomán, a
f)'Arcyak vezérlete alatt íyeregbe szálli.
Riaszt-ó hírek suhogtak usyan kelet lelől, a
kutyafejíi tatárok dúlták állítólas a Duna vi,
dékét, dehát a lovagi igéret akkor is kötelez,
ha egyenesen a halálba vezet.

Ismét csak hó taikalta a vilásot, mire rnog,
lelték Detre kastélyát, ott a hegyek oldalán,
valahol tírl a ma§yarorsaási nagy tavon,



azon a rájon, ahová messziről már a puszta
iateget. számteian kalandjuk a.kadt az úton,
Vívtak malta]óccal. ténfergő zsoldosokkal.
dölyfös kisk:rá.ylkiai. akik holmijukból akar-
tak dézsrnát - óe Szent üyöícy oltalnrukba
l,ette ótet as..eíenen érkeztek meg vala-
merm} ie:l Ft::: selyenrzászlóittk mocsrrk-
talanul iá:*:ll csapatjuk élén. már rrapi
járóíöldrói rtszüket lrozták és ílyenformán
Detre :s r ;alírkos kastély kapujában fogad-
batta ik:,-

Sz:r:É: .::r,en lovag soralrozott mögótte.
Pin;i:ri ::rpadt volt, olyikulrén rozsda-
,i,rr:í{.: il: i.stett a vér, sisakjuk tollfcrgója
tó![ !:-: ilítigástalan, mintha csak az irnént
::ié{ ; _, la me§ va}amely öldöklő viadalból.
],-:: :=,ét még kötés is borította.

], l,:::; János letoppant lováról és a két,:; :tt,afisá8os §z§letettel ölelte meg egy-

- Éppen karácsonyestére érkeeünk, fianr!
- jdímögte az öreg vitéz.

- Tudtam, vártam, hogy eljövenrlene,k!

- hangzott a felelet és az ötven íraÁk lovas
: tnegpihenés után a tenrplamba tartott e§ye_
lest. Némán, döbbenten hajtottak térdet és
kezüket meghatottan kulcsolták, levett sisak-
;ukra, Mert, valóban, ilyen karácsonyt adilis
sobasem láttak,

Á- ülloiíú-atÚ' öreg pap hansiJ zokosá§ba
:ulladt az <lliárnál, sítt, jaionsott a nép és a
krsgyermekek könnyes pillákkal nyujtogatták
kezecskéiket a Kisded jászla felé, hol ganma-
lába hal,mozódtak az egyszetű aiándÉkok.
Szívük csengett a karácsonyi énekeklren.
rE!,etlen ember sen tnozdult, míg tóvig nem
éltek a gyertyák, aztán lehaitott iejiel tán-
:.,rugiak ki az udvarra.

Itt is iakoma várt rájuk. akátcsak Angers-
5en. lakoma a lovagokra is. De nem tartott
:ajnalig, Az éiszakában jártak még, nrikor-
:,a:ami hírvivőféle bolladozott be és ekkor
l|etre lovag intósére a szolsák az udvarta
:,lrdták a kastély minden drágaságát. Ucy
_sztogatták el a rép között. ünintha rézgarasok
l.:.nának. Esyedül a ncmesek asztalát tragy--ű érintetlenül. És nregint fcItórt, zúsássá
=rósödött a zokogás, Detre lovagot szólítot-:ik. ödaálIt a legf elsó lépcsói<rkra és amit
trndott, búcsírzó voltl

Meljetek! Rejtözzetek bat]angokba és
az errJők rcnggtcgéhe, vigyétek magatokhal
a kisdedet is, rncrt Hetódes úi életre ,kclt és
is,mét halálra kr:resi. Ha rttajdan végelt ér az
üldözós, felépítitek a templOmot úira, És vi-
€,ylizzalak, hogy nyoinottrkat a lotrok ne le]-
iék meg sehol!

A csüggedt nrenet alig kanyarodtrtt ki az
útra a palánkok mögül, ,rrráris hóvihar csa-
pott a vidékre, I}eííe lrlvaia hajadoniőtl illlt
a §üvö]tö téli orkánban és ejésedetten nel,e-
iett:

-.- Most aztlin nent lesz rilyan ttyttlnszitna-
toló, aki megtalálná, nlcrr0 {ltentek.

Visszafotdulva litta, ho$y vendé$ei vala-
ntennyien ott tét0viiznak rnögótte.

-- ílát ilyen a ,magyar kará,c.soüy? -*.hal-
lotta ,D'Arcy J/tllo§ ttiprengő ,kórdését.
Mintha másnrilyerrről reséitél vbina?

Detrc elnelrezültsn intett:-*-. |gazird vagyoíl atyá,mttram! Ne,tl ezt
iBértem. Á,m ez is lnagyar karácsotty. §zá-
mO§ akad efajta. Azonban a viadalhi>l tésze.
tek az igórirrél is több leszen! --. az.zal tl-
mutatott arra, ahotlrtan az éghajiatról a hó-
fergetegen keresztül is vörös ,fény tet§zett át,
f'éktelen tüz dühönghetett arrafelé. ,-* ]!ta éj_
szaka kelt át ír tatáíok derékhtda n rJunán,
Az előcsapatukkai ütköztünk meg dólutáf. Az
imént azt ielcnietiék.

Az öreg f)'Arcv a hírre ,ntegsilrrogatta szn-
káliát:.-- Jó lovagok va§runk mindah*nylrr! --rtondta sejtelmesen é§ szemóben kigyúlt a
harci tíiz.

Valahol, a környező vadonbatt, zsiikmány-
érzöen vonitottak fei az ordastlk.

Az 1_1r szüIeté§e uián I241,et ir(ak ezen a
karácsonyestón.

TsítóE ll?garu| bigi.niku§
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felkiiszöntóket mondanának egynr;isr., Mi-
knron rnegpirkadott, a kutyaíciű Batu !airai
,tn,ár a kastélyt }rüdilge tték, dc ől<, a saáz
iovagtik cleget tevének a reldi szt;kiistknak
és az i§éremek. Ki,menvén a hóra r,gymással
ek'izékcnyen és iínom rrdvariassággal 1ompa-
heííyíi kopjákat t(irtck. ltttoly nagl, ír.önyai-
rűségükre szolgált. A kutyafeiúck czllJtt, irri-
kónt harci taktikijuk,tnc3kiv:iIrá, íeliilíták
<tstrotnló szerkezeteiket és nagy köveket,ésó nyilakat lövetének a k*stély ialaira,nlely nags. daralrokon beszakadoz()tt. merin0!lI építék effajta hrrcrl, fkkorou 3
száz jol.agok befejezték azon §7óp yitézi tor-
nilt és a Kétkardos Dctre tir khryiltatá a ka.-pukat es Szent (iyörgy és Miasszuttyurrek,
Mária kiá!tússal -- mcly külőnöskdppcti lrc-
Iytlnvairi vala, lévén Líunxária a Btrltttrg..jgrl5
Szűz urszaga. --, kirtrhanáuak az- elleIlsdgtc,
akik xrásképpen tatároknak is rreveztetóáe.k.
A,zOk pedig sokezren acsarkodnak a kastélyalatt. Iszonytatti és kereszténv vitézekhel
nréltó volt virla czen viaskotlás. fllesének
tnind a száz ltrvagok, az ötven irrnk ós rz
ltungarus, rrrirtdenekelőtte reí,tenlő s,lkasiigú
ellensóg pusztula el vala csapásaik alait.
Legutoljára Sieur Jehan D'Arcy ós l)etre io-
va§ ítr ,hanyatlárrak el vala, ,nrikónt ar.! fi,z a
íc§yvtrnök beszélé, aki megscbzettctt. holt.
,nak lilclizta ,magát a csatamczőn és ilicnfor-
már ,megmenekedék. Igy pusztula ki a D.Ar-
cyak családfájárrak legeriisebb ása. hat ii.iú
ltajtásáva! egyii(t, virla,mint ísy szakadt
magvlr tttindenkcrrra a kétkardos iír vitéz ís,tlúfies lovttg írr Dctre ncntzetsésének is.
Ádja a Magassáchéii. hocy czan szi|tz. ]rlva§ok
renden kíl.üIr és ícIettc tanulsá{tis szép lrir-
l<iriája ukulásul vaIíl póldára szolgá}jorr-azrlk*
nak, akilr a lovagi sarkantyúra áhittlzvi:n,A kr:órrikás pcdi{lírll í*r iejczi bt: r K t/

kardos [)etre és a ft'Arcyak. hist,lil..ll;ir - /nrMiuián a ,rnvncküiiik e],nr.,t;t, §." l'i
;niltdannyian visszirüli:nclk a l:rkrrnr,ilr,r, di":§u



A §rumNTANDnÁ§I r.IÚI§
l]lTA: SZENl'|' Á őN|.]Y[í(lB)

Negycd-
óránként kávéska-
nál htdeg tea, boro8n-\
tÁsözön. Éjszakára a táz-
mérö kék higanylonala jóvn
telül szaladt a negyvenenl
bácsi }ránykolódott volna, négyen §uorl;
tották az ágyra, mert tilos volt moztlulniá.{
Lázálmában íelpattant a szemo ds rémülten mcrtrrlt
az idóbarnította gerendás mennyezetre.

Klsértotok hutro8itak szavában, önkivületéberr láztúl i
cserepe§ aJka ltdércokról, manókról, *incsórzőLról rnesélt. fuittyi
íélelem, qnnyi könyörgés rlatlozott bang|ábarr, hogy a 8yerokek
borsodzó báttal pillantgattak az altó leJé, bol a plslákoló petró,
loumlámpa gyengs íénykóro mögött a sötét dJ ásirozott.

Akár a tórbe esett lélek, rtmánkodott a láthatatlan személyek,
bez, hogy most, egyotlen€gyszer kegyelmezzenek uoki, ne vegyék el
életét. Küzdött, vtaskodott volük, mald kiáltozásba tört kl:

.*Jaj l... a szikla... lapülööök l -e arémület kölcsöttözte
eróvel kiszakltotta megát a tlrlk szorttásóból és amennyire csak a
rlerekát övezó merev kötés Bngealte, íeltámaszkodott, belerneredt a
semnribo. Másodpercig tartott a Jelenot, azután dgrabíakdnt, csukott
ptllókkal hanyatlott párnáJára.- Anti t&pogatózva nyúlt Ambró bácst ütóero után és vére szívéból
a torkáha áradt. Gyorsan a derrnedt arc íölé hajolt, ugyanakkor
sötót alak Jelorrt meg az ajtó koretóben. Ez a meglepetó§ már határon
telüli volt, §zepiból tjedtdben kitört e bömbölés, társal ls sóbálvónnyá
derme<ltok.

-No... no... csak énvagyok ! -c.sillapította 
akodélyoket

a doktor bácst.
Anti a hangzavarra felélük íorttult, uJta csendretnlóon rryomÓ,

dott száJára.* Csitt í * §utto8ta. *.dlszlk l
A <toktornak kétkedve szaladt homlokára a szemöldöke.
* Alsztk, ha mondom * lsmétolte Autl, közbon írgy érozto,

bogy mollóbon dalos madár c§attog, tütyörész i 6 már rn€gbizo-
nyosodott, él, ótlábolt a veszélyen Ambró bácsl.- Á doktor bácsi betejezto vlzsgálódásót, Lassan, megfontoltan
lgernelto pápa§zemét, §záiüzre törölgette a párá§ üvoget,. ismót az
orrára itlosziettp. Mintha élveztg volna a íeszültséget, a reája tapadó
kérdó, követoló teklntotoket, Tlaszer megrágott mlndon szót, mlelótt
ktmondta volna.

-* Megél t . , . jól van, gyerokok l

A gyógyulá§ útián
Rövid volt a mondat, sokkal többot boszéli cselekedete. Ó, aki

,elvból soba senkinek kezet nem adott, ogyenként megrázta kozilket,
gkárha talptg íórílak állnának vele szemközt. Iíósök, akik számára
mes 3utalŰlevó§. §zont meggyóaódóse volt, hogí Álrrbró ápolóinak
köszönhetl életét.

Tizenbat órát aludt egyfolytábau. tllihelyt felébrcdt, cnnl kért,
kanalankérrt_rakták száíába a levest.

Ambró dácst mogtartotta a rendelkciésekct. Nenr sz,ólt, nem is
moccant, leküdt némán, gyámolttrlanul.

Lacl íélrgvonta Antit..- Éo ,rgy gondolom. ebból, hogy valaki lelökte a szikláróL Ki
,ksllong mald-teiOeznl, ha letret s ha igen, szóIrlk órlesapámtlak,

I{ároni nap mul,Ía'Gyula mogktsérelte szóra kdsztatnl botegilket,
de erednrénytelenül.- ngi- iiOÍ-sem-szólt a szerorrcsót}orrsé,g é|szakájáról, sót mdg
nairánÍ" sorn érdeklódölt, trogyan varázsolórlott haza az ác{4!q,
Á 

'r;;rk;i 
a iiir.rto rtltottl-ietn gyakorlatoztak t holiográfíal.

Eeyédi,i-Rór*i maradt a közelbon. Ai ajtó olóiti padkán üldögólv_e
élv-ezto a dólutónl nap§ugarat. A beteg loggal hlhette, hogy_egyecur
van.'-11gg9lye§on hari8os- szóval parrasikódni kezdQtü a talaknak:

6

ta{&íoÉ,&,

.),.. *Sobasem
Iesz belólem egész

ember. JaJ szogény íe-

\ 7 jemnek. Nem tudok dol-
goznl, ml lesz velem ? Kt kapá§a

.,- meg a szólót, ki jár majd a piacra ?
Éhenhalok, megíagyok a télen.

A ,rszölőmunkásokí'
tlózslt szíven ütötto a kétségbeesés. Kiérezte belóle az

tgazságot. Hiszen, ha telépül, akkor is hosszrl ldoi$ Jóíormán
tehetetlen marad.

Teklntote végigrebbent a dús íürtökot tgéló szőlótókók*tr,
roskadásig telt gyümölcsíákon, Terített volt az aljuk, a lehullott
szebbnél Úebb bsrackkal, meggyel. Mind-mind arról mosélt, hogy
biányzlk a gaztla keze,Pénz hevert ott, kenyér, ruha l

* Félreteszik a Játékot, csöppnyl Jóakarattal megáll kozllkben a
kapa. A gyümölcsöt leszodni, vásárra hordani, szintén nom ördörr,
giiiség. \'égeztek ók komoly munkát íizetésért, most tlolgoznak
áaJd-mulatságból. tla pedig akad, akt nem vállalja;,_szilrrázni
keidett a gzeme a gondolatra -- annak szúk lesz ez a vllág, kozes,
keök érto l

Ázonban ötleto általános helyesléssel taláIkozott § hamar muil-
kára kaptak, nelrogy növekedJók-a kár.

Ambró bácsl egyszerűen íaputtonyba szedto a g|yümölcs aplgját,
nagyját, Jót-rosszat vs8ye§Bn és odaadta a töródött árut akkora
ósszegért, ametrnyit lgértek érte.

] Kontármunká t .- hrizta el Gyuszl a azáia széléL ezel, az
clJáráson és összenézett Rózsíval. 1 Majd csomagol|uk a gyümöl,
csöt. ., Bemggyünk baza, kosarakórt.. .

Iví§gtanulták édesapjuk boltJában, hogy a vevók a_ szépet,
szernnek-száJnak kívána[osat szoretik, a §aak§zerüen kezolt, ízlésesen
íeltálalt holmit szlvosebben vásárolják.

Mialatt Gyuszi a kompánia felével a városban járt, a gyümölcs-
§zetlók nyekbá akasztott Úátizsákkal, különíéle edények tömogév_ol
me8szálliÁk a fákat. Róast Járt-kelt, pörölt, §zem€ bol ide, hol oda
vill-ant s lal volt annak a buzgónak, aki a bibásat a Java közé rakta.
. 

--,CsakaszépJétt 
*zsémbeskgdett.

Halomra gyütt ; hamvas gyümölcs. .d iava munka a c§omagolá§
volt. Itt már Áózst nem engedett beleszólást. §aJátkezüen bótelto kt
a kosarakat puha, rózsaszín selyempaplrral, mlután meggyózódött
arról, hogy Úakulányl bíbáJa slncs, külön-külön maga rsBo§gatott
mindoB e8ye§ §zomet,

A piacon
Egy korárr ébredt kakas már kukorított, amlkor a viharlátnpa

íényén?i nre8számlálta a vásárra kész kosarakat. Hü§z darab volt.
köiel kótszáikiló gyümölcs. Tíz ernbernek éppen két lorduló. Hanrar
íelnoszogatta az aivókat és piacra lndította az el§6 szállítmÁnyt.
minél elÖbb érnok oda, rutnél !Óub helyet, íoglalnak el, annál biztosabb
aa llalgl t Azi tapasztalásból tudták, hogy négy órakor már talpon
vannak az árusok, már berobognak Postyól a kereskod6k teherautói,
ötkor rretlig údV pezsog, lorr a ptac, mlntha népünnopély lenne, {k1
akkor érkoilliirotmileiat, az blzony kiszorul a ha|ó4llomáson túlía,
és ttélot naplglvárhat a vevókro.- - 

HainaÜ filromnogyed nó6yro azonb_an 1 pla_con volt már a szál-
Ittmán/m4sodtk lole Íi. e te,lirtrordókletelepedtek és roménykedve

"Ártar. 
u vevóket. A sorskl|elölto ápolók, Mozola Pista meg Lusi,

ortiut* rágták tehetetlenségükben,- hogy ók kénytelonel távol
maradnl a Lusi szorintl ,,prlma hecctól"l------'iiia*aroran 

íeltünési keltott a csomóban üdögéló sok gyorek,

Addlg azonbatr, amíg kínátnt nem kezdték áru|ukat,_.kevé§...ügyet
;,iliÍ"k ,Újul. Azt vélték, bogy alighanem csak nézelódnl Jöttok o



i,iafía és a t.],§áJi,k niásvalakié" §ózstr, látván az érdekló{ós hiáttyát,
légigszaladl ;z áit!:ilk surán. Kipírultán tért vi§sztl.

- Kun}-n ie5;;,en a ne§em * §zödts lo a koslir:t*ióket, lrogy
kiiúz}esse az a:;e!zó táblácskákat, * ha rrem a mirlrrk a l€g§zebb.
lde tessék i - szaporáz,tá azutárr. -* Gyönyörü, íinom, olcsó a
Larac}i i

§ diui :,, i:r,g1l6k példáját és a friss, éles hangok srerlmó§yeként.
É§-iú|'|.:r,B ,_::neg tolongott elóttük. A kecskés histótia régen köz-
;r*ji: í,:t,4:..:, a legújabban történteket akkor kezdté.k c§írip€lni ,l
rgrt},ak- fi*:redt az emberok kíváncsisága, lajjon oz mi lehet ?

- },[*::iiért afiátok ? Kiét áruliátok ? * peregtek a kérdések
l-lrlié- r_;iü:I-

].v,It,;:rndták az áíát, ázt í§, hogy kié a gyünrölc§, Á hír töv&*
-lr: ;.*::. ,,,Égighultámzot,t a Dunapart hosszán - itt vannak a 8yer€-
t : n =av terilletg§, nagy§zatyro§ kövér néni összecsapta a kezétt
- ;_, , el sendezett._ Jaj, az ódos lelkein: l Yeszek t6lük, ha a legdrá§ább í§ t

Boross Pista édesanyja is a piaeon volt ós az emb§rárádetban
irc;uk törtetett.

- Ejnye-ejnye, to ha§zontalan t .* korholta fiát" ** Meg-
:i,:,ndhattad volna s akkor innen ve§zcm a befózni valót. De most
ri jut nekem ?! "* mutatott a tolongókra.

- Öt kilót adjatok. . . Kcrek e§y egó§z kosárral ! **- verserrgtele
a levők. _ Kettő az enyóm l " . . 

.* szinte kábitó volt a sok cmber
bangoskodása. *

H,ózsi, adj egy pen-
5-5t tissza l ... Gyu_ ,l". ",

*:i. három kilóm

Vitték, hordták i

a 6!,ümöle§öt, mint-
h; ingyen o§ztogat*
tr.}r volna, §zédült a

_=__l

Iehet eveani és gyakran két-három naptg elbujt elóiürtk. &Ieg azutárr
azok a kalózok, akik li,alamikof a Fekete Kóz voltak. . . róluk jo}.rb

ballgatni. Ók íolyton vlcceket c§iná}uak, de oiyanokat, hogy az ember
a nyakát töri rajtuk.. . *.. § lassan kiderült elbesaélésükból, hogy a
kalózok között kitört a polgárháborír.

Mirrilez §zóról*§zóra igaz volt.
A városban ók is meghallották Ambró bácsí esetét. Krammer

}neg Gál Jenci összedugták a fejüket, §tigtak-búgtak. odalyukadtak,
ha mÁr íeloszlott a balóztársaság ós tgy a csónaknak is végkép be-
felle§zett, a legoko§abb, amit tehetnek, hogy telhúzzák a íehá
zá§zldt é§ a kompánia visszamegy Gyuláékhoz. Hogy az orrukat
nem fogják leharapni, arre bizto§iték a két Mozola. §gyikük sem
jött sírva-ríva haza,

Egyszeríien beállitani azért nem volt merszük. . , Mégis . . .
hátha baj lesz ? * Iatolgatták az e§ólyeket. Napokig rágódtak,
mi módon is közelodjenek. .Akkor adódott a barackvásár és Kram-
mort Toti nrellé sodorta a jószerencse. Nem habozott, m€gragadta
a sors kerekét, aaaz a kosarat. Jencit a nóvére bllta e piacra, kapv4-
kapott az alkalmon, amikor meglátta Krammert az €ladók között.
CsatIakozott"* Hát eddig yan l * íejezte be Krammer a beszédet. és Gál
Jenci lrizon;,gatóan bólogatoüt. .-- §aJnáljuk, hogy elmenttlnk a
Klanból * lujta búnbánó képpel az elbeszólésükot hüledezve
hallgatói felé s imlgyen feteate be: * }Iű, nem is §ejtltek, hogy

milyen remekü ér-
tek a gyümölcssze-
désbezl...

A hajnal me8iítt
a piácon lelte az ui-
donsült koíákat, dg
egyszersmind utol-
jára is. Annyi meg-
rondelóst kaptak,
ho§y számadójuk,
Rózsi már kétlette is,
bogy elóg lesz-e a
termés. Amint össze-
gezhékaz rijabb szál-
lltanivalót, kiderült,
hogy kellene vagy
két mázsa barack,
pedig a fákon sok
volt, ha e\adt ötYen
kilón}i. Kezében az
irónnal töpren§ve
nézott a körülötte
üldögéló íirlkra, akik
Ambró bácsi házi-
kója előtt hevorve,
püengették ki a pia_
cozás íáradalmait.

* yalahonnan
gyürnölcsöt kell sze-
roznünkl*ráztaki

óket álmodozásukból a íogas kérdéssel. * Nom hagyhatjuk elveszni
az üzletet, müor ráadásul í{lnek-lának meglgértük, bogy viszünk
barackot. Ha veszünk és továbbadjuk, rnég akkor is nyerünk néhány
íiüért kilónként. §ok kicsi sokra rnegy !

-- Jó, jó, ezt mi is tudjuk t -* mormogta Gyuszi. * De az a
kérdés, hogy horrnan ? §enki senr bolond eladni itt, amíkor a váro§-
ban többet kap érte l Én mondonr, nyalrlg ülünk a pácban t

üj üzlctág
' Ife ahol arbaJ, ótt tcgközelebb a §€gít§ég. Tanácskozásukat

hivgtlan yendlg zavarLa meg, Örcg volt, haJlolt hátr1 s botra támasz-
kodott., tgak 'a prlp htányzott a hátárót és mellóle a fskete kandur,
hogy a megelevenedett mesebeli anyóka legyen. Közójük c§o§zogott,
rende§, vékonyka földi hangon Jó ostét kívánt. Közelról látták,
hogy a bőrén milliónyi a ránc, atca beesett, fla íoga sincs. Olyan,
de olyan öreg volt, hogy Laci száján ktszaladt a sztntén mesobeli
megszólítás :* Mi szél hozta iclan öregalryám ?

A néne ráteleperlett a íe]kínált zsámolyra, szipogott elóbb
és csak.Jóval késóbb felrllt Laci kórddséro, mer! beszédét a világ
teremlésón kezdte, azzal, hogy milyon jók yoltak akkor az ernbarok,
de haJ, ea a sok lstentelensdg csrlnyán rnegrontctta a lelküket. Ügyet
sem vetnek {r §z€gónyekre, azt mondjálc, hogy minek él az ilyen
vén boszorka, amikor ntár régen sírban volna a helye.

** f)e, lám -* nyögdécselte, * a?, iíiurak rntg a kisasszonyka
olyanok, nrlnt régesrégen voltak az emberek l Nem restellik ápolni
ezt a maga rrem bíró vérrséget * célzott Ambró bácsira, * de a
házatájÁt ís rondbeszerlik téltre. , . * és azzal sápítozott tovább
rendtiJetlenül.

(Folytatása köyetkeztk)

na35 íorgalonrtól az ,,,

uusok feje. Szótkap- l
kudták volna, hatíz- i
trer annyi van is, ;,.,

lemesak azért, nrert :
dk árulták és a nép- ,i,,.
íü€ tudta, hogy a to_ |.

hetetlen betegen i'

rji..arnak könnylteni
Tr*e' hanem rnert a
§rúmölcs gyönyörü
v Ct valóban, a pia- i'

crn párja nem akadt,

Ha valakinek :

oem volt táskája és
qldsz kosárral vet!,
rgr-esen hazaszÁllí-
futták. Tott ts két ] '

Lorarat cipolt, örök
b{rátjuk, Gyuri bácsi vette meg, a mozis és a srilyos, kényelmetlen
ftgásrl teher alatt erdson liheglett. A Görög utca §arkán kikapták
lcíébói az oííylk ko§alat,

- YárJ, maJd én sogttek l
Jóíormán oda sem kacsintott, hágytfl boldogan. Késóbb eszmélt,

b:qi, önkéntes munkatár§a a vlgyorgó Krammer, a2 egylk ,,ka|óz".
H,,g.v a segÍtőt mogpoí§zaa, r'em hagyta a Üála. SzáguJdott vlssza a
prncra, Kramme-r §zoro§an a nyomábau. A vásfunak vógo volt, tljabb
oilog nem akadt. Üres kosarak a töldön, paplrok szerteszét, érdek-
iú,riók : _ Holnap hoztok-e még ?

- Hozunk, hozunk - fetgttek és örömrepesve §zámolgatták a ''
pchzt. Volt ott bankó, 9Zü§t, aprópénz halommal. §gész vagyon.
_r:nbró bácsi egy éven át szöszmötöló öreges dolgával elégedett volt,,
ba annyit keresett ós az d.ró körto, alma, szólö mdg többet i8ór8etett.

Á nagy izgalomban, a siker megtárgyalás{ban ! kl monnylt vett,
rmnytte tartanak holnap számot, a közben odaóvakodott sze-
m,dyekre egylkük §em vetstt ügyot. Pedig Gál Jenci moffirammer
hi{óttük cipolték az üres kosarakat. Az alsó patak[ál pffiuni telo-
1udtek és akkor derült ki az eset.

Nem kövotte íelfortyanás. Ffuadtak voltak ahhoz, meg nagyon
ffi]tek is. Yégtgmérogotték 6ket, akár az ldegent ds sze.Itden kérdez-
t;t, mi dolguk itt.

- Segttünk nektek, szír,juk víssza a haragot ! * szúlt Kraurrror.
Jtnci hunyorogva helyo§olt.

Kapóra Jöttek. Töméntelen munka igérkezfrlt és ajánlkoz{suk
&icjtette a sérolmokgt. Vígan paroláztak, §zent volt a béke.

A két útabb megtórtból kdretlenül dólt a panasa; Lipták Fert
S;, Lipták Feri rlgy !

-- Fert csak parancsolgat meg gorombáskodik -* magyarázta
Gri Jenci kézze\_Iábbat, -- Árva szál becsüIetes játékot sem tud
L.r,r]álai s ráadásul a csónakot is lakaton tartja. Ha nines ott, nern



ii{ffi§k§dési h,aleset,ildozata Iett. -,.

,,Tegnap a kora déIulótti órúkban str
,Igos ktmenelelíI közlekedési baleset történt
a Rúkóezi {lt 72. sz. ház el6tt, Tarros AIa-
,dfu VII. gimn. tanuló a 60-es ielzésű
.oillamosróI leugrott, de ugrós kózben nem
,uelle észre a möJlötte halatló autobuszt. Az
aulobusz aezetőte, hogg elkerüI|e a szercn-
cséllenségct, hirtelett lc|ékezett és el|ordílolta
a kormdngt, amínelc köoetkcztében az auto-
.busz |elszaladt a jdrdáru és qz ott haladó

san megsebesíhtle,A kih|aott menlők mínil-
kefrőiükct a .RdJcus kórházba száIltlották,
qhol Palkait megoperáItúk, Kalocsai BéIa
a műlőasztalon meghalt."

Eddig szól a rövid és szomorú ujsághír.
§gy ember vígyázatlansága milyen §úlyo§
szerencsétlenséget tud okozni. Pedig hány-
,szor ugortAl le már Te is a robogó villamos-
róI, csak azért, hogy elérjél valahova néhány
perccel elóbb. 99 esetben semmi baJod sem
Iesz, de ha századszor a villamos vagy egy
teherautó összelapítja a kalodat vagy lába-
dat és nyomorékká is válsz egész életedre,
akkor már késő lesz elbatároznod: ,,Soha
többé nem ugrok le a l,illamosról." Az csak
a kisebbik baj, ha két pengó büntetést sóz
a rendór a nyakadba. (}ía pedig nincs
nAlad ennyi pénz, tígy 4--6 pengóvel tísz-
hatod meg a meggondolatlanságodat.) Elved
legyen : ,,Csak a már mozgásban nem lévó
lárómüre szAllok íel, illetve a már megállott
villamosróI, autobuszról lépek le". De még
így i§ ügyelj. Mindig Jobblábbal lépj íel,
egytdejűleg megfogva a kapaszkodót. Az
aJtón, az ablakon nem szükséges kihajolnod.
Éppcn a napokban történt, hogy egy szembe
tóvó villamos széltóI meglóbált függöny-
rúdJa a kibaJoló utas halántékába fúródott.
}.íe akard a bátrat mutatni azzal sem, hogy
zsebredugott kézzzel szállsz le, ez inkáb
nyegleség, mínt a bátorság bizonyltója, ha
pedig már leszálltál és a trilsó oldalon van
dolgod, várd be, míg a kocsi elmegy, azután
pedlg elóbb iobbra, maid kb. az {ú közepén
öalra nézve haladJ át a kocsititon,

A legtöbb városi ember a villamost nem
a járdán várja be, hanem a kocslúton, egé-
§zen a síneken. Ila aztán egy autó vagy
lovaskocsl közeledü, gyors visszavonulást
rgndez a járdára" Néhány rnásodperc mulva
ísmét ott az írttcsten van. Pedig ez helytelen,
sót veszéIyes szokás. Amúgy sincs sok értelme.
A vlllamos ezáltal nem lesz hamarabb a meg-
áIlónál, do még meglátni som logJuk elóbb.
Térrllnk még ndhány plllanatra vissza a vil-
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kisérd fir§elommel a közlekedést villamosra ne a.}.bcíiuión. a 6lnek litkcresztlziirlésnél csak akkor lralurlj ^\ közlckcrlési renrtór jttzólclt nrirl-
szűályozó táblákfft mellott várakozzuáii; hhuem§ lÖaáa át, hil a OO""#$t§i' lánlpa zö|dct (lig B,isóf(l íigyelelumel

lamosról való leugrálásra. Egytk isnterósöm
ezeket mondta: ,,§zerencsére a kanyarodó-
ná.l le tudtam ugorni a kocsiróI s lgy móg
elérhettem a vonatot". Szögezzük le: van-
nak igen rltka esetek (2-3-szor egy évben),
bogy a nem trllgyors villamosról le kell
ugornunlr. De ez, ismétlem, ez csak nagyon
ritkán fortlulhat eló. Hogyan járunk el ilyen-
kor ? íía már elóre tudom, hogy itt é§ itt
valószínűIeg Ie kell ugornom,, rtgy csak az
utolsó kocsl hátsó perronjára szállok fel.
Majd pedig a lelépés (ugrás) elótt balra rrézek,
nem közeledik-e valamilyen járómú, Dal-
lábammal messzíre kilópve, a jobbkezemnrel
tartott fogantyírt elengedve ugrok le. Síkosn
nedvcs rlttesten (küönösen gumisarkú cipó-
vel) sohasem szabad leugorni. I(oponya-
alapi törést, stllyos bels6 sérüléseket kap-
hatsz.

A budapesti emlrerról azt mondják, hogy
általában íegyelmezetlen természetú s leg-
több bale§etnek tényleg ez az alapoka. Pél-
dául a közlekedést jelzó lámpákat fól€g a
gyalogo§ok bíztonságos és veszélltelen köz-
lekedése végett készltették és mégis sokan
vannak, akik a piros jÖlzést figyelmcn klvüI
hagyva, nekivágnak a legforgalmasabb ke-
reszteződéseknek is. De nem elég a közleke-
dégl rendőr jelzéseire ügyelni, hanem fígyelni
kell az autók irányt változtató karját is,
ez fóIeg ritkereszteződéseknél fontos. Alta-
lában ne felejtsük el, hogy a gyalogút a
gyalogosoké, a kocsirlt a kocslké l }la sie-
tünk, ne akarjunk a járdáról lelépve elózni,
mert könnyen érhet hátulról cgy autó vagy
mótorkerékpár képóben nem várt meglepe-
tés. A járdán is tartsd szem elótt a íő lrözle-
kedési szabál;t: balaldalt haladi, balra térj

ki, jobbra lehelőIeg ggorsan eló.ez / ígen hcly,
telen és nagymértékben zavarják a íorgalmat
a c§opoftos járóketók. Összejövctel után
uem föltétlen szükséges pótgyűlést tartartí
a járda közepén.

Elófordulhat az ,dz eset is, hogy kocsik
kenytelerrek a járdán keresztül haladni,
l(úlönösen ügyeljünk tehát a garázsoknál,
tüzoltólaktanyáknál, kocsigyártó mithelyek-
nél stb., amelyek kapujából bármikor eló-
tfinhet egy autó vagy lovas járómű. l}ár
ezek lehetóségére elég jól látható táblák fel-
hívják a figyelmet, mégis szükséges az eló_
Vigyázat.

Ne csak magadat óvd a közlekedési bal-
esettóI, de vigyázz a magatehetetlenekre,
vakokra, gyerekekre is. Magam is nem egy_
szer voltarn tanuja, amint egy liliomos cser-
kész elsietett félrefordított iejjel, az úttpsten
átbotorkáló vak ember mellett. Pedig hány-
szor halljuk:

.-- Milyen jót tettél ma ?
_- Egy vakot vezettem át az úton.
Igen, elméletben, de a valóságban talán

még sohasem jutott ez az eszedbe, még akkor
sem, ha alkalom is lett volna rá, Idósebb,
beteg lábti etnberek is sokszor rászorulhat-
nak á sefitségefue.

, Másokra ügyelsz és gondolsz akkor is, ha
a gytirnölcshéjat, magot, almacsutkát az
err€ a célra elhelyezett §zemétgyüjtókbe
dpbod. Vagy ha az nincs, bedobhat,od az
írlszéli csatorníiba. Hidd el, nemcsak banán-
héjon lehet elcsúszrri és bezúzni a koponyá-
dat, szill,amag is okozotl lnfu szcrencséllen-
séget. Épúgy azt is jól jegyezd meg. lrogy
a kocsitlt (de.a gyalogjáró) sem való regény-
és ujságolvasásra, hogy miért, erre talán
magad is rájössz,

Érdekes, hogy a balesetek legnagyobb
százaléka nem a ro§§z szenrű, vagy tehetetlerr
emberckkel törtéuik, ezek sokka} jobban
Lutlnak nragukra vigyázni, mintsem gondol-
nánk, A legtöbb közlekedési szerenc:sétlen-
ségrrek, még százalékarárryban is, a fiata-
labb és egészséges testalkatri ernberek az
okozói. A meggondolatlanság, rohanás és
nem egy§zer a kiváncsiskodás miatt (pl.
utcai csoportosulásnál, tűzesetnél stb.} tör-
ténik a baj. A mai gyors ós nagyarányrl íor-
galomnál csak gondos elórelátással előzhet-
jtik mog a baleseteket, Kisérjük íigyelemmel
a közlekcdést szatlályozó táblákat, a rend-
6rök íorgalonirányítását, ügyeliünk a ko-
csik menetirányára, de legfókópperr a nragunkÁ közlckerlési lánlpa zöttl jclzúsót nc u kocsi-

utou várd be, ahogy uzt a leglöbben teszik
(Bélda íclu.t Bólity Dónes



|, , . :,. :J a(lunk egymásnak ajiirr-
c.t.: - !:].: bátyám cgy az irleihcz ha-
r.::.: ':,:-_l .:arácsonykor. * ,,Nem olyan
:;i,rt: :-_:,c :násra,kell a pónz!" * Ne-
o::-:-r )i::i is próbáltam v]tatkozni, Lát---i.!- - ::-. íogalma sittcs a karácsonyi
-i-i : :.::l. lényegériil. - ,,Csak csinál-
.]iil(. l;.lt akartok" "_ mondtam --,,én

:::]::T]. amit jónak látok".
:-: :jándékozás lényege az örömszerzés.

'-.:i tóröm a fcjem, hogy mit adjak. gon-
.::.::aim szeretteirnnél iclóznck, próbálom
:;.eelni magamat helyzetükbe s aztán
ctiiíogok. ho8y terveimet megvalósítsam.
Lesszebb karácsonyi emlékeim közt fog-
_aliak helyet ezck'a készülódések, amik
:sazában sokkal tovább tartottak a kará-
c ionyesténéI.

yalamirevaló c§erké§z nem esik két-
:ésbe. ha nem tud drága ajándékokat
,tnni. Nekilát és ma5a készít meglepeté-
seket. vagy gyakorlati céllal, vagy puszta
gr-6nyörködtetésre. Ez utóbbiakhoz tar-
tczuak a transzparensek (ki tud rá jó ma-
gsar szót?) _ bár gyakorlati felhasznál-
tatóságaikra is mondhatok példát.

Először is megfeleló rajiot készítünk.

vásár) is késziilhctnck így s a régies gyer_
tya helyett bevezethctjük a villanyt is do-
bozunkba. Mindezt rövid kísérletezóssel
kiíundálhatjátok. Gyertyahasználahrá1 há_
tul kis ajtót vágunk a leragasztott do-
bozra. drótból 6ycrtyafoglalatot csava-
runk. ügyclvc, hogy a gyertya ne keriiljön
túlközel a d<rboz falához (különösen a se-
lyempapír gyullad könnyen). Felül
mint a kézilámpákon - a dobozon is szel-
lözó nyílás biztosítja az ógóst, ezeket úgy
hclyczzük el. hogy ne arljanak zavaió
lényíorrást.

A doboz aljába ajánlatos deszkalapot
tcnni. vagy a dobozt deszkára szegeini.
hogy biztosan iilljon.

Munkánkban - ha nem lóptük trll ké_
pességünk határait - elóször nekünk lesz
örömünk, aztán a megajándékozottaknak
s végül mindenkinek. aki íeátckint, lnert
a jó színczett transzparens olyan hatiisos,
hogy lehetetlen észre nem venni. Aztán
mondanom §em kell, hogy az is örülni

amin az ábrázolás világosan, vagy sötéten
érvényesül (lásd a fejlécet).

Még aki nem is nagy rajzoló, egy c§il-
lag szerkesztését biztosan el tudja ké§zl-
teni. A rajzot sárga kartonpapírral sö-
tét kartonra másoljuk, vágótollal kivag-
daljuk s balfelöl színes selyempapírosok_
kal beragasztgatjuk. A színek helyes ösz_
szehangolása a hatás titka. Több rétegbcn
is alkalmazhatjuk a selyempapírt. így sö-
tét va1y keverékszíneket kapunk. Az
egésznek erösebb kartonból keretet vá-
gunk, amin két lyukba fúzött zsinór a kó-
pet ablakra akaszthatóvá teszi. Ajándók-
nak, vaqy karácsonyi vásáron eladási
tárgynak már így is alkalmas.

Ha a képet kivágott dobozra erö§ítjük,
a dobozba tett gyertya világítja ki. Igy
készültek felónk rossz szitából a hordoz_
ható betlehemek, amivel gyerekek köszön-
teni jártak (mi is felköszöntjük így a csa_
pat jótevöit). Erról már lrtam a M. Cs.-be
(l9S2 dec. l5.). Idén ötszögletü dobozt
fabrikálok. Ez asztalra tehetó betlehem.

Persze felírások, hirdetések (karácsonyi

fog, akinek megszületését csatazajon túI
is. sót különösen ilyenkor hirdetnünk kell

1\ía tlnnepélyesen,
önérzettól dagadó
kebellel lépünk eló,
s tlsztelettel beJe-
lentjük, hogy a Ma-
gyar Cserkész titkos
ezermest erm ühelyé-

ben idót ésfáradságot
nem kímélve. meg-
§zerke§ztettuka min-
denki által elóállítha-
tó,,f illéres petárdát".

100 daralr elóállí.
tása, illetve elkészí-
tése egy1,, süternény
(kifli) Aűba, t)a meg
körülbeTül l0 perc:be
kerltl.

§zerezzünk marok-
rryi nagyobb íajta (4
mln átmérójü) söré-
t,et (Iásd : ábra 1).
Vegytink paplr- vagy
ját ékkereskedésben

doboz játékpatrónt,
mdg pedig az egye§
patrórtszemek küön-
külön kis kerek íor-
mában legyenek
(lásd: ábra 2). A pat"
rónt hajlítsuk a sö-

€, 1,

--i--.'
rót köré (lásd: ábra 3), majd a sörétte
egl,titt sotlorjuk sclyempapirba (lásd: Ábra
{ ós 5). t]gye|jílnk arra, hogy a patrrin és a
sördt szorosan együtt, az ö§§ze§odort sclytm-
papir cstlcsában helyczkedjenek el. Kis da-
rab sztanlolpapirral burkoljuk be mé[í ezt
a esrlcsot. Igy.szllárdabban tart.

Dobjuk ícl jó magasra az elkészílett petár-
dát, Földre érve ponlpás rlurranással íog
elsülni.

Gyöpne emberek, a ,,filléres petárda" el-
készítése nem fáradság, hanem egyentsell
szórakozás. Jókó
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Felkláltójel t

Van úBy, hogv a haza az életünket ki-
vánju. És-van írsy, hogy az aranyunkat. És
orla ,kell adnunk. É,s adiuk szlvesen.

Most csak azt kéri: Szabadítsuk ,meB há-
zunk táját a fölösleges l<rmtill. szedjük össze
a rég kimrrstrált kályhaellcnző vastól kezelve
sazdátlan kulcsokig. rossz lakatokic rnindazt,
ami íölösleges férniél,e terheli lakásunkat,

Most a hazának szüksége van rá. Caonka
orszá8unknak kevés at érctetmő báttyáia.
köröskörül határainkon tfit a viláshábtlrú ég,
minden orszá§nak magának van szüksége a
fegyveranyagot szolgáltató íémfélékre. Be-
ltozatalunk ísv igcn megnehezedett.

Nent ingyen kérik, ,megfizetik a f énr nepi
árán a beszolsá'ltakrtt nennyiséget.

Ddgadt, pérrzLárcájú qserkósztmbcrrol rit-
i'.ia lehet találkozni. Érthető tehát, hogy
cílüg nem na§yon próbálkoztunk népszer-ü-
ri:e_ni a rakétákat, petárdákat, meg az
cze§hez hasonló pukkanó szerszámokat,
nert bizony a fent mesnevezett apróságok,i. nem is életveszélyesen, de azért mégis
Émzhetóen megsoványítják azt az írgyis
irizt ötréI cserkészbugyellárist.

o
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Ilogya,n Oo,íóantak a íengeren?
Aki valaha tengeren járt, vagy akár egy

elindult haJó íttját g<rndolatban követni
megkísérelt, bizonyára nagyott sok új, szá-
mára teljesen ismeretlen fogalomrnal talál-
kozott és lsmerkedett meg, amelyek közül-
a legvonzóbbak és érdckesebbek éppen a
haió vezetésére és h,elyzetónek rnegáll*p!
tására vonatkoznak.

Ki ne hallotta volna rnár ezt a szót. hogy
navlgáció és ki ne vágytltt volrr* egy kis
kirándulásra a hozzája tatLozó ismeretek
birodalnrába, a nautikába, amelynek birto-
kában a hajós oly nyugodtan vezeti hajóját
éjjel és nappal, jó ós rossz időben egyíormán
az óceán nyomtalan országútJán egyik
parttól a másikig.

A haJózástan vagy nautika, amely alatt
általában a hajó helyzetének megállapltásá-
hoz és menetvonalának betartásához szük-
séges műveletek összességét értjük, ósrégi
tudomány. Eredete az elsó vízi járómü meg-
születésének ismeretlen mélységú ködében
vész el és bármely haJósnéprtél egyírrrrnán
íellelhetó.

Egészen addig a plllanatig, ameddig az
ember még beérte azzal, hogy a fötrl ]át.ó-
körórr trll rre kerülJön, a hajózás nenr fitkii
zött komolyabb nehézségekbc, Ismert jelek
és pontok a szárazíöldön mindenkor meg-
adták a módot a tájékozódásra és irányl,tásra. Az a módszer, amely íöltti t)ontok
után határozza meg a hajó helyzetét, jelen-
leg is használato§, ez a parti, kalauz- vagy,t-erlesztikus haj<izás,

A szekrztórts

.i,. É

A szekszt.áns rrlűködó§e. Az É d,gitc§trőt klirrdrrló
térrysugarat az rr tükrön át az Á alidade moz*a-
tásával úgy vetít|ük a b függólo!íe§ líáDyban
íelesen foncsorozott ,tüköíre, hogy nz & szem-
határra cssók, l]bben a helyzetien az. i lvttt
az l pontnál leolvasva, megkapjuk a magasság
íelét, mert a visszaverődil§ törvé,nye szerint
< * §. Termószetesen a munka megkönnyltó-
sére az lvcn minden }z, íok 1 íokna} íelel meg.

teltát a valódi ért{.ket adjn
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A íokopott feilótlés ós az enberck válial-
kozókcdvc azonhan nem elógedctl. rncg ilyen
szükre szabott keretekkcl és csakhamar tri]-
nótt a partok látókiirtirr, amikclr is az r:tldigi
megoldásokat többé rnár lükalrnazni rt*nt
lehetett. Ujabb eljárások és mítszerek fcl-
kutatása vált tehát sziikségtrssé a hajír-
vezetéshez és a természet kiíogyhatatIan
kincsesháza az enrberek akarat,ával páro-
sulva gondoskodott is rnegfclelő után-
pótlásról.

Általában elmondhatjuk ugyarris. hogy
mihelyt valamilyen hajó milltegy ötvcn
kilométerre eltávolodik a szátáztól, a földre
enrlékeztetó rninden jel c'ltilnik rncllőle és
a szemhatfut köröskörül, egészerr a lehajló
égboltozatlg tengcr töltl kl. Bármerre is
tekintsünk, csak l,izet látunk, amely vóg-
telen kiterjedésúnek látszik. Semmi olyatr
nyom nincs, amely táJékoztat,lratna bin-
nünket, hog_v hol vagyunk és merre tattsunk.
Egyik irány épp cllyannak látszik, mint a
másik és mégis meg kell határozni a haJíl
pontos helyét, Egyetlen segélylorrásunk
ekkor, hogy megfigyeljük az ógit,e§teket é§
azok szemhatárhoz viszonyltott helyzetét.
F,zt a haióz{st nevezik csillagászati vagy
asztronómikus hajózÁsnak.

Mielótt azonbarr ezen felsorolt két hajó-
zásl mótl részletes tárgyalására rátérnénk,
kell, hogy megi§merk€dJünk néhány fon-
tosabb alapfogalommal, mértékegységgel és
müszerrel.

}Iajózást számításoknál, vonatkozzanak
azok akár szögre, irányra vagy távolságra,
a földet szabályos gömbnek tótelezik íel és
ezéít az adódó feladatokat a gömbhárom-
§zögtan szerint oldják meg, Ha az elóíclrduló
távolságok nem trilnagyok. akkor a sík-
háromszögtani megoldás is megfele}ően pon-
tos eredményt ad.

A föld középpontjában a forgási tengelyre
merólegesen végzelt legnAgyobb met§zetet
rrevezik egyerrlítőnek, Az egyenlítóre metó-
leges és a forgási tengelyen átmenó slkok
metszetel a, hosszrlsági vagy órakörök,
arnelyek közül a kezd6 a greenwichi csiilag-
vizsgálón megy át. Beosztásuk ettól kelet
és nyugat felé 180*1.80 fok, llletvc 12*-12
óra. A hosszrlságl körökóu ugyancsak be-
osztás van, mégpedig az egyenlítótól a
sarkok íelé 90-90 fok. Az ezeken átmenó
és az egyenlítóvel párhuzamos körök a
szélességi körök.

}Iinderr olyan sik metszete, amely a föld
felületórrek két pontján és a középponton
átrnegy, legnagyobb kör. Ilnnek a körnek
a megnevezett pontok közti része adja meg
e kót hcl.r, ltözt a föltl fi:lszínóir a lr:grövirlclrh

}íaJókrrrnnmí:tcr, Kis. horrleizhíttó faládikábíll1
heli,ezik (,l ltnÉósmentcscn. mcllel"te hőtnérí, vrtn,

a hjihatás c!lenőrzós/,re

utat, az orthodronrot. Az a vonal pedig,
amelyet valanrellik hajr) befut ítgy. hogy
az irán},tűhöz riszonl,ított ht:lyzelél nern
változtatja meg, tehát niint]olr }rosszrisági
kört u8yanazzal a szög{cl ttrrll,sz ril,, n
loxodrom.

Ivból hossztlságla ra_ló átszrilllítás rneg-
könnyítése céIjábóI a hajóz:isban rnórLék-
cgységül az egyenlító eg1, ir,llerr;érrek a
hosszát vették, alnely 185l] ntétcr. ez i,t

ten§eri mértföld, röviditve 1lní. l'*hát
ahány kiszámított ívperc, annl,i tmí. t-;ivo!-
ság a valóságban.

Níivel mintl a kétféle hajózásban a hely-
meghatározásboz ds iránytartáshoz sziiksó*
ges adatokat nlegmdrt, irányok, távrllsrtgok
és idókülönbségek kiértékeldséb6} kapjuk
m€g, a hozzájuk szükséges rrr(tszerek sem
egyebek, mint irányok, távolságok és idő-
különbségek megállapítására alkalnras be-
rendeeések, amelyek az alátrbia}r szerint
csoportoslthatók.

a/ Oldaleltérósek megbatárrrztisárn. §ztk
az iránytú, irányzós iránl:tű és az irárr3,-
mér6 rádió.

ö/ Égitestek tátóhatár feletti magasságá-
nak és földt tárgyak látószögének mcg-
mérCse" Ide tartozik a szeksztáns,

cl Távolságmérók. Gyakorlati hajózásban
a távolságok meghatározása csak két irrhry-
barr játszlk íontos szerepet, rrevezctesen a,

hajó által megtett útnál és a vizmélységnél,
a mélységmérésnél.

A vlzmélység mérésére ma rnár a lre}r*!z-
kes mechanikai berendezésekeL ncrn igen
alkalmazzák, legíeljebb csak kisebb írszó-
egységekben és akkor, ha a íelrékról any*g-
mintát ikarnak íellrozni. Egyebeklrelr ki-
zártilag az úgynevezett akusztikai mélvsóg-
rndr,lvcl rlolAoznak. attlelv n fenrlkról virsz;t-

__ -iráL-_.t&.i iro , . laadil§

|{ö ! al

,\ ll,t||{ \uZl;tlU§ tirll;l t]5 ulL;,ltrt:lz:,..l

Akusztlkus n)élyséí{m{,rő. A hanglorrásból ki_
lnduló rezgés a tengeríenékról l,isszaverö<lvr:.
rljrt a hajóhoz ér. Ai eltelt id6b6l a mélysóg
k{innycn m+gállapllhaló. .l készíilékel_ úg1,
$zerkc§zlfitték mcH, hogy lr vezényl{i hídról

kezelheítj



"::,', hallg tcrjedési irleJéből l7atátorae.
- :; a mél.vségel, Ilzt a m{l§uelt óssze lehc1:
r::::i írókósztllókket is, vagy pedi§ €gy
:_:ln1,os mélységre beállltható és ha a haJó
t:__-.t:l sekélyebb vízbe kerül, akkor ezt a
:i:.,it a késziilék hang- és íénfiellel adJa

.+ hajó §ebe§ségének és ezetr keresztül a
::.gtett úl meghatározására a sebe§sóg-
::--l;ó berendezés, az úgynevezett 1ogg szolgát.
E: a tnűszer egy, a harócsavarhoz hasotrló,
.:: ,,snrenetű §zárnya§ rrrsóból áll, amelyet
_-:..zú köté]en vontatnak a hajó után. Al l ellenállása következtében forgásba Jövó
.: : "l,arzat íordulatszámát óra mutat,ia, amely
e;.-5en mindiárt R m€gtett utat is Jelzi.

: l lcl,ómóró, az églte§tekre vószett rneg_
í":,,elések idojének rögzitésdre és az idó_
i:l,rk J]o§§zállak meshatÁrozá§ára. Errg a
:t.la a hajrin a kronomótert használJák,
§:_e]}, egy hatnapos íellrtlzásti, igen pon-
:,,an jriró rilgó§ óra,

}lii,el a lrajó mozgása és a hőmérséklet-
..'iozások a2 óra nrenetét befolyásolják,
*:é:t a krononrétert mindi§ letrgésmentesen
!_;qesztik fel a hajó közepe táján és a
i-:_.ó hő ellen §zl8eteléssel védlk. Azonban
r:_-.ek ellenére nrégis lesznek klsebb-nagyobb
:,:,;,i eltérések, &melyek ugyan legtöbbször
i,_andó jellegliek, tehát, vagy kósós, vagy
:,:1ig §ieté§. Ezerr eltérések nagyságát az
::i mellett feljegyzik és a számításoknál
ia,,elembc ve§zik. Az óra meneténck ellen-
,í-ésére felbasználható még a partl rádió_
"i 
" lmásoli ponto§ idójelzdse ls.
ll Az észlolések ponto§§ágának növelésére

er azok efedményének kldolgozásához né-
:jl§ §egéde§zköz ls szükséges. Igy látcsó a
:.o-elé§hez, derékszögü és párhuzamos vo-
-!zók a rajzoláshoz, mérőkörzó a távolsá-
::i felrakásáboz, kéz| nagyító a térkép-
:...,asáshoz. ceruza, papír stb.

i ) Ezt a íelsorolást még néhány §egédlet
*{eszíti ki. Például: c§lllagászatl ó\-
si:l,vek (ephemertdák) és táblázatok az
€testek me§flgyelé§ekor nyert adatok kt-
r,.ékeléséhez, partt íények klnrutatása a
:a,jékozódáshoz, maga§víz és ktkötótd6k
.+51,zéke a kl- ds befutás tdóponttÁnak
:eghatározásához, áramlattérkópek stb.

Külön meg §zefétnék ltt emlékenrl, mlnt
.._rfontosabb se§édletrdl, a haJózásl tór-
tepekróI. Tengeri haJózásban a Merkátor,;tlítésl retld§z€rü térképeket hasenálJá}.
3 r,etítésl mód mcllett A §zéle§sógl és hosszú.
re3t körök egvmá§ön belül p/rrhuzamosan
!;ladnak, Tl§zoRt kölcsönösen merölege§ek
:r_tnásra ; a ho§§zú§ágot Jelképezó vona-
i} azono§ távolságra vannak egymá§tól,j3 a szélességlek térköze a §arkok felé

::.]1onosan növekszlk.
Ezen vetítési rend§zerllek sok elótrl,e van,-]:bek közt pedlg az, hogy ha a haJrt

',: r;,drómon utazik, akkor menetvonalát
1 térképen mlnt egyen€§ vónalat lehet be.
rtizolni és ennek a vonalnak az eltórése a
r:+|essé§ektól rnindJárt az írányszliget is

A pörBcttyűs irónytű r,ázlrrtos rrrJzu. A I' vlz-
ízlntó§ tengelyü pörgettyíl ir c's cJup köfüJ nz
R rózsrlval ogÍütt lt Jí hlgann},trl íöltött t{irlbsn
az U ílszó tegitségével szabudotr elíordulhut.
A pöPBettyű a gyakorlntban egy 30.00() fordu.
luttal menő elektromótor íoríó rósze. A míilzer
me§lndulá§a után minte8y trégy (',ru lnulvu ált- be u cslllagászati óráklirlle

A pörgettyús lrúnyt,ű mükitd(,sc. Az a íöl<llrclyzet-
belr me8lndltott pöf gett!,ü ttz á.-B lrónyt
teníelyéi,ol megtartenl l8yekszlk i mivel moi-
íásá [ötött és Csuk a vlzszlntes slkbau trrd cl-
|61drtlnl, a D íöldhelyzetbgu a C-D síkban kény-
tclon matadnl. Dzen erő hatásának oldalt ki.

té]v9, áll be a cslllagászaü órakörbe

Irlrnyzós lrrllrylű. Á l,ükair scgí{sttgóvcl e8y.
íorniárr nlkulnins d,gl és íöldi lroutok úi€shán},-

zísára. ̂ \z tránr-l nthrüg északtól mérlk

lnegadjn. Az orthorlrotn tlzeken a térképekcrr
görbe vonal,kónt jelentkczik, amel)i homotú
otdalát tnutatja az cgyenlltó felé.

Méretarárry §zerint hárornfé}e tengerl
térképel kitlöltbözl"etünk nreg t }:$J- kls
arálryrlt rigynevezett lrlkötÓ, egy kiizepcs
arányú parti és eg)/ nagy arár)yrl (ice/ulí
felvételt. 'Iekirrtettel alrá, hogy a hajírzris
a partok közclóben * lcgveszedeltrrescbb ds
nelrezebb, tájékozóclás §zcillpontiáb(il ll
parti tét,kópek a legfontos§bbak. nzek f§l-
iütrtetrrck nrlrrrltln részletct, amitrek tlsak
lt*sztrírt lehet vetrni n lrclytrreghatározásrrril :

[lakokat, úsztlkat, világíttltorrryokaü tis hn^
jókatn gyrlrkólnónyckeL és tcmplorniornyrlkat,
§2ólmalnrokítt, haj/rzdsl, akadályokat, rtrrr-
csokat, zátonyok&t, fenékviszonyokat. viz-
nrólységet §zárnokban, a parti időJelzó d.s

ráclióAllornásoli berendezéseit és szol6álatrtt,
lnágrreses eltérést és általában minden olyntr
dolgot, ami a haJózásban fontos és nélkülör._
lretetlctr. A klkötólapok a2 egye§ kikötók
bell,i viszonyalra llyuitanak felvilágosítást,
mlg az riceántak csak általáno§ támpon-
tokat adnak a tájékozódáshoz.

A segédletek kiizé sorolható nég a pa-
rancsnok által kötelczóen yezetend6 hajó-
napló i§. .Hbberr mltlden, a hajót órintó
íontosabb dolgot és esamónyt feljegyczntk,
tlgyrnínt illegtett utat, irányt, idó- é* tenger-
lárAst, személyzeti ügyekel, balesetet, trxur-
tést stb. A halthrapló hirlatalos rrl.r.rnÁny,
adatai perdörttó ercjűek.

Ezen dolgok elórebocslrtása utÁn tórjtittk
most rá a halóvczetó§i míldok egyes malz.a-
natalra és azok elméleti és gyrrktlrlati vógre_
hajtására.

Mindeníajta, haJóvezetés három rószból
áll :

n,/ A melretvonal tneghatározírsa.
D/ Az lránytartás.
ol A helvmeghatározás.
Kisebb távolságor. belül a merretvolrnl

me8határozá§a lteil} különlegesetr nehóz
íeladat. Az utazás kezdó ós végpolrtja köut
a hajóeási akadályok és kiki}tó}reJáratok
figyelenrbe vdtolóvel húzott egy*ne§, mi|rl
loxodtom, megadre a3 trárryt és a távrrl-
ságot. Más a helyzet a vltorlásclkon) m€ft
ezeken, móg rövitl utakllál is, a szélj/rrá.s
mlírtt az lr/rnyrlkat és távolságokat csrrk
na8yjában lsmerJttk,

Tengerontúll íorgalomnál e belyzet ncg-
változlk. Itt loxodromon utazni máf net)l
szokás, rrrert ez na§y idóve§zt€§ég€t jelctlt.
Ebelyett ktszámírják a kdt hely közt ílz
orthodromot és rnlvel ez a térkrlpen mirrt
görbe vonal jelentkczik, azétL ,|z ir/urylnrtr'rs
megkönnyítése céljábót rnég a trapok számir
után le ls sokszögelik. F]z a tá"i,olságktitörrb_
sóg az egyturlitón át végzett utazásoknlri
arátrylag kisclrh, rtrlnt a k€lclnyugatlakníl.

A vitorláshajirk ism{lt. kivételek. Nrilrrk

Földl helyzctmeglrntrlroztis két pont után. A
híromrzöiban l§mert cÉy oldttl tls nz észnkl
lránytól mért kót s:.öf,, Hnlibő} u lrclyzet meg-' oldlrató

t1



u§l,altis. r}lÍlit ilíu|l\:*k tl sxÓIltek" 1crtgcr-
alrirrrrlai,okltnk foktrzotlahb:trr ki vxrrttak
tévp, ;,i íl(|nlilf lrilIillrg lcgrövitlehb írt trtnl *z,
iiln!:Iy i'!.{.1,}x,n l lcgkovr:sc}tl.1 idól j§ kl\,/rr!"iál.

;! J*(riiyillr:hll j;iral-rrknt a, nrtl,errlllltigilti és

t*trgt.ri viszrrtryok fig5elcmlre lritrlí,ve! raii,
mltjrlk ki tls ki}rlik a, ,.l,tljrlzási ntlrsllils"-rrk,
ban. {§aililrg rlirrqlirut}. }i,.tegrövidebll"
ut;tk, }}1essz(. t,lkirlatrdtrznalt t lt:gtta§,vrilllr
k{h, h,*tt'l}"

llctrtlttletl lóvő hajól; irárryának l)ctíltá-
silrit tis *lJtlttór:óstlrtr az irátrytű szol1|ál,
[1z, ;l hltjt'lr,ásb:rtr le §íotrto§rihb műsaer.
rrrfik(irlhei l.tlgy í1 földmágnlsség. vá8v pedif;
egy vízszitrit,s tellg(:ly, köriil foTgó ptirgettvű-
§§k ilz{)n trrlajdorrságrr alaltjált" htlgy a íiiltt
í<lrgása és lon;r5ercjt kiivetkeztéberr tetr,

€el},é\,el bcrili a csill:tgáseati hrrssztiságbn.

Á hajóir:lrnytl1l n hqjó rnoxgá§átdl íiií{-
gttierrll.enriő, kardattikusntr fi!ggeszlik tttl.
Az irtinrtii hrlzátr a hajtl lrossztetrgel,_vét

ielző vOtlii§[ neycil ik kclrnrányvotrásnak.
Áa ilárlyt{i rílzsájáu. arnfly e tiivel egviitt
mozoÉ, a harrlrinckét vtlitgtáj jal §gyiitt,
a teljes kör 360 íokils beosztása vart, tntrek
érl.dkg risenkhtil kiinrlulva. kclel" d,ól" rryu"
gaton át lrövekerJik, A rtlzsátr kót vitágtáj
közti ktiönbségnek rr nelr ,.von,ás", értrikrl
1,1 ),í íok.

Azt il §Ziiget. irnteiy-ei tnint tdtérést, nz
észlrki irán1,[íl1 a térképetr lt,olr;asrtnk. vagy
e}{írc tnagunl,irrak kisuámit,ltnk és a ,tolrger.

r.nlü,Iilint a §zéijárá§ vórhutú tertléséntlk
nagyságál,al kiegósz[tünk. c§ak pörget,t,yüs
irán_vtfluél fogarihatjtk €l, ntirrt irány-
szögct. §lígrrcses nrüszernél trzt urég helyeslrl-
terri keil, a fö!drajzi helyzetnek megfclcló
ntáglteses elttiréssel, a tleklinácirival ós a
v*s lrajrilcst zar.lrrír hatásának cllerrértdkó-
ltll. l drlviác:iírval. ;\ rlr:viácirl értéke ncni
á.lll rr;ló. ezért etrtrek gl,ak ori meglratárclzíislr
és ellenóraésc igert ílrtt,ttrs, rrrely rrttihlril. lcg-
tiihhsziir ntr;lr:l írátryzlrssal állapttjírk niog.

Á hajó vczetése ilány és tár,olság tttítn
fsük, 'lröriill.}elilti órtókr:t *rl. a haj(l tntlnetér*
ilól,vc. lrtelL urég a leggl,akrrriottablr kor-
llíulvtls senr ltlrljtr ü hajót állantlóan ug},an-
ablrur az irlirr1,Irnn l,írrtittli, lranem kisebb
ltilerrgéselrr:t, régtlz, anrilre7" hoz?.ájönlnég
a htrllrinirrk, a szól és az jsmerrrl.Ien áranrla-
tok elv*tő lratása, vtllirnrint lrz a tóny,

Nd*} 1orl|islli iráttyzlt:. t lci.t,zclnrtgltlttúf1}/i't\ c|.{},

íöl(li Dunl rrlrirr, A nrcgltll, tlllt islnerell), 1,|s?.{)r}l
rr Iir- fokrrs dcrr'kszöüít lríiít)rn§zöfiben B kél
hrlíoÉó u*§r:nlő hoslzú, 1r,hrit a trlvolsóg t6y,r,rtlő
.r nlixteii út!ll. l;)nu}l ttz esetnól igerl í(}ntOs,
ltrrgv C lrajó a nttités H}lrtl ifán},t (,t st:|rtssí,gll

1grtrllrt

F:*ilcstek llIlriltit!,rir leIctli tttltpltlssrign, hl crrnck
ilrli.ke trz igitest lútszóla8<r5 lll(}zBÁsa kaizb$o
lr le5nragl,rrhb 1.rtéket. veszi íel, akkor ez n dclelíi-

p(Jlrl

Szcmlti,l:ir süllyctlóse , I lu u nltirtis n}llr{a§
hclyr(il lört(lrrlk, ukkur oz égltc§t nngHsstigu
melrniivekszlk azzal t szöggelI antoIy ntegfele|
ertnlk anonlrrak u szelnhotárlól mért lótószöEé-
vel. Éí a-z égites! irártya, §:u u valódi szcmhRlár.'§zd llcüE nz ószlclt

Az ógilesth*z kirzelrbb ó* tírvolrr.lrb ítlgrrlrnrr, [,Ia
a |.átósziig .r1 íta8yr rtz égiiesthez körel va§yok,
ha kicsi ,i. tiivolalrb i az §, ír }özóphai!zt,|

ltogl a |,lg5 is 1;orrlallrrrr, írllag li .,-ijlá-os
hitrírtal drrlglizih, i,]zt,rr hibák iissr,cgr:zlírlr,e
lttrsszalrb tit ltt:i:i il hlrjr'rt ltrrnlrrly vlszúll-be
is roclrlr}rat;ák. },]trrtrk rlki:r,iilrisóre §?rik§úí{*s
n, hel},ll1e§hattirr)zil\. ;}l)lc]} tninclig fiiltlí
!izéil:§ségr(1 Ós ]l1)\szú.itír;r tíit,l(,ttik.

Á prrrtok látókörébcrr rr 1rr. jti heiyztltórlek
rneghátllrozáí;a tulajdonh{ppetl lt{,trt tttás,
lrrittt. hlirotrt 11ggrnért arlatbtl| .r h:ir()ll)§zög
itnrerctlcrr alkotóirrak kiszáIttítiisa. .,\z ismert
olthlt píldliul a ltajó által lrlegtett ílt adjfl,
vag3 pedig a térképről lehetó lc, irz irtitryti-
krrt perlig az irányztls irárr3,tüvel hat.rirozzák
rllcg, .\ párti h§jÓZá§ trcggyaktrribb esttcit
a nle]lt1l<tl1. *i hráh vilá gosarr lrtegrna gyirrtizzák,

A hajri irárr.v és ,lávolság utáni helyzetf
a csillagászitti hajózásn{rl fottteis. Iihhez lt

ponthoz. nlilrt viszorryítítponthoz tört,érrik
ugyarris a lrajó valórli helyzettluek li!egál}&-
pitásrr. íliz utt'lblti helytlt igy lr&tárouzák nreg.
lrog;- ógitesteknek d látóhatár íelctt,i n)ngas-
ság;it nrcgnrórik és nz íg1, nl,ert a(latok&t
a hajtizírsi §cgódletck alapjárr kitlrtóktt}ik.

l15,ctr nrérúsek történlx,tttek a lrfll}ía.
holdra, az i)l legfén},eselrb lrrllygrira ós eg1,

csonrri jril látható álkicsillagrrl. l{z rrtrllrbiak-
kal tlolgozrrak a hajósok legszivcse|rlrett,
A rrtgfi$-e}éseket rcndszeriE[ kósíí este
és ktlráu reggel vógz.ik, rIapközben pedig
rlélben. A reggel és esti ntegíigye}éstlk azért
elónyösek, nrert il_venkor vagy móg. ragy
pedig már a Dap d§ a c§il|agok íénye tlem
zavar, viszont a §zerrrbat,ár jól látszik,

A hajri helyzetérrek égiteslek rrtáni meg-
állapítására többfóle eljárás használatos,
arnelyeknek l tinyege fl zonbari llír14yiá}rfi n vah-
mennyiltél azol}o§. llzerr a }relytlrt, nlirrt
legelterjetitebbet, legegyszerűbbet ós leg-
polrtosirbb.lL ü ]\,Iarq Sailrt l{ilaire rrdrrrirális
által kidolgozottírt l(iszletezern, l)rrrck 80lt-
dolattnenetc a következó, l"la egv ttgittlstet
nózek, akkor n föld íelszlnórr nrilrdazon pon-
tok, rr}tolrnarr ezt nz égitc§tct ug.y-irnazott
idóbtrn, ug.\,arlazzal n nragassággal l/rtont,
egy kiirön fekszenek. Jlut a kört nevezik c§illll-
gászati helyzttkörrrck. Tla lcét, ilyetr helyzel-
kört lncghat.ározok, itkkor czcln liiiriik kiil-
csönös metsztisporrtjai közül valantr:lyiken
áliok, illetóleg vagyok a lrnjónmal ; hof;y
nrel5,ikerr, arrt atl títrnpont,rrl; a lrajónapló.

Ezetr míl<lszcr gyakorlati végrchajtása a
következó. A n,avigácitis tiszt sze]<sztánssal,
ltleghítározzll két égitest rrragasstigát i a.

jó nretszés rniatt szükséÉes, htlgy irányuk
egl,nllrstól lcgal/rbb l}í] fcrkrt legyt,n, vag1-

ílu ttl! l"íits§ll,t, rlóztk, nkl<ltr rr föld íelszltrtilt
iriinjfÍ"ri-n,,irlok, ohdnrtrrtr czt uz ógltestet
ÜÖuii;Ói;^,i 

-;; ' 
ii!őberr, trgyanrtzzal É.. szltg$9l

ttiibrn, tg1 kiir(i,, 
í;tl:zfi,i.',]cjI 

cz l! cslll.lgüs.'jl'
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llrr rlrr kél ilvctt helyzttkörl ttr+*lrirlúrozrtk, ukhtlr
czr:k, kö'tcsöiös ntciszósptlrtllrt iióz{il lalanrclylk,
bcn óllok. illetőleg vagyok tt hajrllrItrrnl; htlgy
rnelyikhtrr, rlíril itll íónr;ron,lot rr hrrJónnpló.
c* at§ C, rr két Égilest, rI, ís rl" n kót tlzlmrtt,
IÍ, ís l!-, :l kél hel;-zrltkör. nrrrtlyekrrek rttelszÁ*-

ponfjni az -{ ús }l poltlok

/
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X prrutbaa nteg-
:, , ,- - .i delelómngasságot, ü-at, cz ilz 6 dekliná-
: :. i:iegélzltve és 90 frlkból Jcvortva, Infgildjn,
e .---,atéget, d-l. _\ {yakorlfttbiln,cz,nzéftteheló
E+i- a na|) neg}, távíJlsílgt rrrialt az á és Il
i-:5ok pálhuz:rmosnak l,elrctök,,3 és a ee§,enlők.
fttriináCió az rr szög, amelyet az egyenlítő á

sikja és a nap irányá, A bezár

Feíiis ha eg§ égitestlel dolgozik, tnert cz
fu lehetséges, akkor a két megíigyelés kö-
r:iti ifánykülönb§éget §uintén legalább 1}0

ílkra teszi. A leolvasással egytitt a ponto§
i"Sj.het is feljegyzi. Majd ezekre áz idó_
!.)ntokra kiszánitja ugyan€zen égitestek-
:ek a nlagasságál ós irá,nyát az €hhez §zük-
§e!e§ eljárással a vi§zonyitírpontbúl is,
r-el1- irányrrkat azütátr a téíképbe berajzol,
<zek az rlgylrevezett azimrrt-voilalak. Fía
:--?rt a mért látószög nag},Óbb. mint .t szá-
*ít,ott, akkor Q haió közelebb vau a csillag-
h.:z. tehát ahány perc különbsóg va§ 1r kót
üiék közt, annyi tmí-et rak íel a viszonyít(r-
g.:,ntbó} kiinrlulva az azinlul,or1 ír c§illág íelé
É,§ itt egy nrerólügest llűz. ílz a vonal! az
.,!t{}-neYezett lrely:letvorral" a helyzetkiinek
aÁr egF,, része, nmclyet rÖvidsége rniatt
€.iene§nek lelret rajzolui, FÍa ilYen módorr
e másik égitestrc vonatkozólag is me5;-
ntirozzuk n helyzet-vonalat, akkor eiurck
a kettőrrek a }net,széspontjn adja illeg a
::ji valódi lrelyét.'fernészetr:seir. ha, a
Le:lvasott látószögek kisebbek, aklirlr a
ix]ó 2 c(i|lagtól távolabb van. lehtlt l kü-
i::,lrsé$et a rnásik irlrrryban kell fclntttrtti.
.1: il},err nrírdrrn vtlgzctí }rcll,mt:ghalározás
;.,irtossága kedvező viszottl,tlk tnelIelt, (),1

r-j. is lchet.

lizerr *ljárásnak egy másik rn<idozatát
kcll mdg rn§gernlítetlert, mirrt n hajósgy-*kor-
la1 legkedvesebb trregoldását, az Lrgyneve-
zett déli he'yzet megáIlapitását, amei5,nek
Ineilete a következó: A valódi dtll elóti
mintogy 3(t perccel á napra lonatkoztatva
meglratárózzák a htrlyzetkört" utána perlig
a valódi dél pillanatában ntegmérik a deleló-
rnagasságot. Ez a §zög a deklinációval ki_
egészítve és 90 fokból kivo[vá, mcgadja a
hajó szélességi helyzctét, A szélességi vonal-
nak és a menet irányában a mcgtett úttal
eltólt helyzetvonalnak a metszóspontja a
hajó valódi helye.

A parti .ós csillagászati hajózás eseteírt
kívtil van azonban a hajóvezetésnek egy
fejezete, amikor az eddig felsorolt eljárások-
kal dolgozni nem lehet ós pedig rossz látási
tiszonyok mellett. körlben ds jdghegyck
lrözcldben.

Általában olyan körülmények közt, amí-
kor sem földi, strm pedig égi pontokat meg-
figyclni nem lehet, a hajó helyzetét rádió
iránynér,óvel lialározzík mr;g"' §u egy kitlirn_
lcges vevóbereirdezés, amelypck antenpája
köralakír keretantenua, A véte} akkor a leg-
eróse btr, ha a keret síkja az adóálltlmás
felé néz" I{árom ad.ó/rllomás mtgirán§zá§á-
nek §zögértékdből a hajó helyzete könnyeu
ncghatározbató. Áz eljárás teljesen hasonló
a parti hajózásnál lelrt megoldáslrqz, Pon-
tos§ágn, 50 tnrf-ig 15 ívperc, 400 tmí-ig
pedig egy ívfok. IJgyanczen az elven mükö-
tlik a ma már elavult vízalatti hangjclz6
kósziilék is, csak a hatótávolsága kevescbb.
llfint tájékozódásra támpontot n_vujtó el-
járást gy*krarr hasznírlják a hajósok a
nlélységmérést és a íenékanyagmintát is.

}Ia ködhen vagyunk, akkor a jéghegyek
lrözelsé§e a legnagyobb veszedelem §7,á-

rnunkra. ffzek áltatános hetyzetéról a hózag-
Inente§en meg§zervezett jelzószolgálat ad
hírt, pillanatnyi helyzetüket perlig az akusz-
tikus rrrólységmóróhöz hasonló visszhangos
jelzókdszüLékkel hátáfozzuk me§.

A hajózásnak" egy teljesen ktllörr része az.
amikor a hajók kikijtők hejártttábarr, szúk
csatornákban vagy folyamok alsó szaka-
§zain közlekednek, A keskeny ds lr:rnyargós
hajózási titbarr, hozzávéve a me€szaporodrrtt
forgalmat, hirtclen irrlu_vváltozásokat, kcrü-
leiseket ós egyétl hajózási mliveleteket. móg

lládióirúoymóró. Aluj jobbro az lrónyzókerók,
le'lettr: 1lcdig t iok eltórésmórű.

a lr:;;gy:rkorluttalltr hajtisrrak sincsctt idttjc
mérésckre és számításokra.

Ilyerr helyekcn a bajózó tlt betartását és
a tájékozódást külön parti és vizi ópítmé-
nyekkel könnyítik meg. A tengerról beJövő,
vagy arra kifutó hajó vezaté§ót rúvka.lauz
veszi át,, aki ebben a mlnósógébelt, a pa-
rancsnokságot átvéve, teljes felelósséggel
hajózik. A révkalarrzok külön rízsga alapján
uyernek kópcsít.ést dri nagyíok{r holyi isme.
retekkel rendelkezve, bizto§an kornrányoz-
zák a hajót a zátonyok ós sekélyvizek út-
vesztójében. Minden r,áltozásról trrdnak Ós

n€héz lnffikájukkai méltán sorolnak a leg-
tigyesebb hajósok köati.

Most pedig végére órtünk képzeletbeni
utazásunknak. És abogy a kikötó bejáratá-
ból rné§ egysuer brlcsrlt, irrtünk a kémények
és árbócok erdejérr át annak a haióüak,
anrely oly hosszli id6l át otthont, életet és
biztonságot jelentett §zámunkía, *kár
akkor, anrikor a lomhán mozgó mély, kék
tenÉ(eren szállongó sirályoktól lrísérve uiaz-
tunk, rragy pedig akkor, amikor a ,vak§ötdt

éjszakátran, süvltó orkánban küzdötte ma.
gát elóre a fchór tajl,ékokkal koronázott
vlzhegyeke.rr, kell- hogy §zerotottcl gonalol-
jurrk vissza útunkrt és trrra & vlure, amaly
az emberiség §orsát hordozua ó§ irán},ltJa.
Kell. hogy megb{c§üljíik annak mindon
egyc§ §eve§ l,agy trdvtelen katonáJát, a
tengerószt, lnett flu a hatelma§ érzés ós
sorsközösség, amely óket egybekováe§o!&
a parancsnokt.ól le egész a hajósinasig, r:ilá-

({.olytatá§a 24. oldalon)

Irrinymrirí] abtf nna. li§_v kiirlürkíl !(órotírntÉnna

}ir;y l,í:I}í{*l.i kikiltő llajárirtúnah kitilág{tás.l ójií,l, vázlátírs rnJzh*n
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Wakétn?kellan!
(B. í.olytatd.g)

§zek után tehát az olóbb említett brüsszeli ileklaráció folyo-
mÁnyakónt, de most már a ma6yar t0rvényeink szerint röviden
összo ls tudnánk foglalul, hogy mi is a kémkedés :

,,Kémkedés (hűtlenség) büntettét köoetí el az, aki egg mds halalom
kotmángáaal szöuetkeztk azéil, hogg ad az áIlatn ellen ellenséges cselek-
méngrc blrta, avagg azt llgertre tndítant törekszik, touábbd az, aki az
áIIam:

katonaí,
gazd,asdgl (lparl, kercskedelml ),
népléIektani,
polilíkat

ctúIéngezlinek oísrongaít, títkaít megszetzi, megszerezni íggekszik,
azért, hogg azt pénrért, egyéb szolgáItatásétt oagg esetleg ezek nélküI ís
(bosszttból) kiszolgálIalla, valamint mlnilazok, kik a htrungag meg-
sutzésében, elszállltásában közreműköd.nek, segédkezet nguttanak.

Rémkedés (hűtlenség) bűntettét köaeti el az ls, ak"í hiuatali dllá-
sánúI |ogoa tud,omúsáta iutó olgantítkokat melgekruk tlgíIuQpossógra
hozása az állam érilekeít ueszétgeztetlk, lltetéktelenüI közöI, kltecsegi,
auagg azokhoz a hozzúférhetőséga - akár gondatlanságból ís - lqlra-
tőué lcszl,"

íV. Hogyun, nllyen nóilszerekkol 6s eszküzökkel ilolgoznak a k6mok ?

Ezt azután lgazán nehéz meghatározni. Erre nem lehet szabá-
lyokat íelÁllítanl.

Ha valakt közüIünk arra vállalkozlk, hogy a hadlJátékon az
ellenség táborát ktkémleli: a íeladatot megkapta parancsnokától,
de hogy azt lrogyan és mllyon oszközökkel hajtsa végre, & perailc§-
nok sem tud útmutatást adnl. A fgladat végrehajtását ráblnza a
vállalkozóra, akl mlnden §gyességét, ravaszságát s rgndelkezésére
§ló eszközöket lgénybe veszi, hog| íeladatát st[eresen mogoldhassa.

A végrehaltá§ tehát egyént lesz, más és más, aszerint, hogy ki
baltla aut végro. Le}retotl€n lelruo ltt mlnalenkl részéro szabályokat
íelállttani.
_ rgy v&n €, a valós&gba*-ts,,"t Ahány kém, annyiíéle módszer.

Átalában azt mondhatJuk, hogy a ravaszság, fudang, találékonyság,
vakmeróség, az ömberok |óhiszomúsé5e, gondatlan§ága, könnyelmÚ-
légo, sokszor butasága és lecseg6 termé§zete, legtöbbször pénz utáni
vágya segíttk eló a kémek munkáJát.

A módszerek lsmertotésénél a tapa§ztaletokra koll épttent. E
tapasztalatokból l5yekszem megvtlágttant, hogyan dolgoznak
a kémek.

[ía a kómeknok még meglelel6 összeköttotéseik nincsenek, elő-
$z€trotottel kereslk íel azokat a helye.ket, ahol honvé4 vagy csendór
cgyénok, vagy egyéb blvatalnokok megfordulnak vagy ahol hatfu-
monti lakossá§ ö§§zerön.

Itt valamt ürü8y alatt lgyekeznek lsmeretséget kötnl, hogy
ártatlannak látszó beszélgetés keretében olyan dolgok elbeszélésére
bírtÁk rá a g}anutlan embereket, melyok óket érdeklik. A legtöbb-
J{lk a nagy magyar hazaíit Játssza, hogy tgy személye iránt bizalmat
keltve, ugte§§a be a |óhlszemü embereket. A beszélgetés kezdetben
csak közömbös dolgokról íolytk, maJd lassan, óvatosan rátór a
lényegre s kozd a honvédségn csendórség, határórség és egyéb ható-
eágok tránt érdeklódnl, küönösen a létszAm, fegyverzet, szol8álat,
élelmezés, ítzetés után stb.

Blószeretettel kereslk tel a venddglóket, kocsmákat s olyan
helyeket, ahol sokan összetönnek (vásárok, brlcsrlk, pályaudvarok
stb.), ltt maguk ls feltünés nélkill tartózkodhatnak. Itt észrevétlentl]
ldhallgathatJÁk az bmberek beszélgotéseit § lyakran maguk is belé-
rrcgyünek a beszélgetésbe, különösen, ha olyanról van szó, ami óket
érdekll, ha meg nlncs, rátorellk olyanra a szót. Megktnálják ktválasz-
tott emberelket ogy kls íüstölntvalóval, bort ts lizetnek, nagyon tól
tudván, hogy ez megoldJa a nyelvet.. Ha látták, hogy fec§egó vagy
körmyelmü omberrel van dolguk, mtndtg merészebbek lesznok, a
lecsegó embert beu$atlák a bóbeszédúségbe, a könnyelmú ember^
_nek ígérnek füt, fát, íöle6 pénzt, sokat, ha ezt v§gy azt elárulja"
Ha az lüetó baJltk a csábltásra, megbízrák katonal utasltások, köny-
vek, tltkok mogszerzésével, ha keü, lopás vady betörés árán ls.

Aklt egyszer bebálóznak, az többé nem szabadul a karmalk
közül. Megíizotlk a murrkát, dg mln,dlÉ több"et kívánnak s ha a
tovÁbbl kémkedést - mlkor már az lllotó rájön búnössdgénok tuda-
tára * megtagadJa, lön a loleplozdssel való íenyogetés.

Mlkor az áIdozat már kezükben van, lehull az á7atc, vége a
|Óságnak és lgérgetéseknek, Jön a kényszerltés. Irgalom nlncs többé l
De me§állás sines, az áld.ozat rchan a bűn |ert6lébe, rohan satát aesz-
tébe, rchan a bbtön felé, az akasztó|a ald..

De szomotú, Eols udr az áruló családtagjatra ís / Elveszítik a
kenyérkeresót, nyomorba Jutnak, megvotés tut azoknak ls osztály-
részü. A családtagok ölpu§ztulnak vagy elzüllenek. Az árrrló pedig,
ha nem akaszt,ófán végezte élotét, büntetésé4ek letöltése után ki-
szabadul, állásN, munkát nem kap, becsülotét, kenyerét olve§ztette,
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miniterrki által megvetve vagy elpusztul, vagy újabb búnöket eF
követve börtönben fejczi be gyalázatos éleíét, Ez ualóban a kém,
a hazaáruló sorsa !

A kémkedések torén egyik legveszedelmesebb ée legerószakosabli
elleníelünk már felszánrrolt, így a csehek kémkecléséról már csak
mint multról beszélhottlnk.

Azokból a módszerekből, amelyeket íóként a csehek és a velltnk
nem barátságos vlszonyban éIó államok hirszerzésük terón alkalmaz-
tak, nóhány mestörtdnt kémketlési példát bozunk fel.

A csehszlovák államot tólünk egy határlolyó választotta el.
A, folyóban tizennégy.tlzenhat éves serdüló gyermekek, lányok és

fiírk fürödtek. A íüid6zó gyerekek patkosságból a sekély íolyón a
túloldalt partra átmentek, itt a szomsáédos áIlam cseh fináncai
elío8ták óket. Egy tlzenöt évos és esy tlzcnhót éves lányt csak
azzal a feltétellel voltak hajlandók seabadon bocsátani, ha vállalkoz-
nak.&émkedésre. A két tányt kioktattÁk arra, hogy katonaegyének-
kel 4thsenek lsmeretséget, lgyekezzenek tótük katonat adatokat
negszbroznl, próbáltanak katonai irodákba beférkdznl s onnan tltkos
iratokat ellopni.

A lányoknak ttz-tí" pengót is,adtak, sót nagyobb pénrö§§zs§et
is helyeztek ktlátÁsba, maJd szdp ruhákat mutattak nekik azzal,
hogy azt is megkapják. Á két rrag}T avágyó és kalandos természetíl
lány az igérettöl megtántorodva vállalkozott á §zerepre, szerelrcsére
azonban már az első lépések mogtételónél slkerült ókot leleplezni.

A határ felól Budapestre töv6 vonaton sgy tlzenöt éves íiír
jegy nélktll utazott. A kalauz átadta a rendórségnek, hol azt adtÉ
átó, hoBy lopva lépte át a, határt, pénzét elveszltette s euért utazott
jegy nélkttl.- A rendórségröl a firl a kémolbárító szorvekhez került, ahol
bevallotta, hogy Pozsonyban o8y cseh tlszt szólitotta m§§ § azt
kérdezts tóle, nem lenne-e kedve katonai dolgokat talulni.

}Iát melytk gyereknok nlncs llyerrhez kedve l
A gyerek vállatkozolt ls s a tlszt utasltása §zorlnt osy lakta_

nyába ment, ahol már két hasonlókorír diák volt" Huzarnos ldón
kóresztül hetenként egy délután fogyverlsmeretre, lövészetre, térkóp
olvasásra és katonal gyakorlatokra tanitották óket, Rajtuk klvül
még többen ts állottak oktatás alatt.

És most jón az, aml e fondorlatos katonal kiképzésnek a !á!*
mögött reitózött, a kémkedésbe való beugratás, bekényszerítés.

- Kiképzésük befejezése után a csoportnak külön-külön 1*1,
budapestltérképot adtak, melyen mindegyikük részére cgy bizonyos
tertilótet jelöltek meg, berajzolván azokat a katonal épületeket,
laktanyákat, melyeket me6 kellett figyelniök, hogy ott milyen csa-
patok, hivatalok vannak elhelyezve, milyen létszámmal, milyen
ágyúk vannak stb.

Pénzt is kaptak § azután egy erdós területen áttették óket a
határon.

Figyelmeutették ókgt, hogy ha elfognák, gkkor feladatukról
és ktképzéstkről egy szót se szóljanak, tnert ellen*setbetr, ha vissza_
ketünek, m,eg íogják őket ölnt.

Teklntettel arra, hogy serdüló gyermekról volt szón a íiatal-
korrlt a rendórség szabályszerü tolonceljÁrással a határon vlssza-
tetten annál is inkább, mert a {nagyar hatóság nem akarta azt a lát-
szatot kelteni, hogy gyermokeken tölti ki bossztlját,

fFolytatiuk)



pHI{I{AI\T
F{ILLS

Cs u.Lé. zvezetői t áb<lr

az auseháliai őserdóben

' Az ember losd-
t{l az esylk syd-
neyt löldalatti pálya-
udvarba, nem egó_
§zen két pengóéIt
vÁlt Ií. osztályrl
retourJe8yet (mert
IíI. osztályú nlncsl),
megnéat a kls vll_
laltykörték §orozato§
ktgyulladás mellett

r r1llanyos órák alatt látható tÁblázatokat l a különíéle lránybn
trduló vtllanyo§ 6yor§v8§utak legközelobbi tndulását jelzik. Meg-
dlapltJa, hogy logíelebb t4 perc nrulva lndul a vonat (mert
15 percenként közlekednek) a 6. sz. vágánp,ól Pennant Hills
í.lé és átme6y €8y kapun, ahol ktlyukasztJák a jegye
*-§,tk íelét. (Mellékesen e2 az egyetlen |egyellenórzés, mert
r vonaton nlncs kalauz és emiatt az ember utazhatna nyu-
8odtan l. osztályon ts - de nem teszl l). Ezekután választhgt
r}özött, hogy lemegy még egy emeletet a íöld alá, a megíeleló
Tatánypárhoz, amelyek több emeletnylro egymás alatt és íelett
'r.mak elhelyezve vagy rááll az automatlkus mozgó lépcsóre, ha
k-§tább természetú és legíeljebb csak arta vlgyátz, hogy mikorra
Éér, ne leleJtse el azt az egy lépést megtennl, amlvel a mozgó lép-
eróról a Járdára kell lépni.

Pár perc ntulva berobog a 10*1§ hosszír kocslból álló vonat.
Hinden kocsflAn két hatalmas aJtó állandóan nyltva van, hogy minél
g;orsabban legyen lebonyolttható a be- és klszállás. Egy szintben
rrnnak a JArdával, ú8yhogy nem kell lépcsóket mászni, Másod-
p,ercek alatt olhelyezkedtk a várakozók ttime6e és mlnden lzgalom
l,dtrlü mtntegy 4§ másodperc mulva lndul ls a vonat, mlután mint-
cal 200*-300 omber beszállt. A rendes vonat egyelóre a íöld alatt
::5og 40 kllométeres tempóban. Még megáll egy_két íöldalattt állo-
-oson, mald klér a szabadba és a külvárosok között robog tovább
3,.1-60 ktlométeres sebességgel. Ennek a nagyszerűetr nrúködó
§üanyos gyor§va§ílthálózatnak köszönhetik az au§árállal nagy-
;:tosok oly egészséges íeJlódésüket, amelynek íolytÁn a be]város-
L,aa alig laknak emberek, ott csak üzletek és lrodAk vannak. iíln-
cgltti kívül laklk a városon a ltertes kts családt háeakban, mert a
\jrlekedés gyors, megblzható és nem nagyon drága. (A melbournei
_S;encer §treet" állomás. a vtlág egytk legforgalmasabb állomása,
c_:ennyiben naponként másíélmillió utasnyl lorgalma varr l)

Félóra mulva a vonat §pptrrg állomÁshoz ér. Enrrél már látható
,r úg}ltevezett Epptng Forest, az epplngl erdó, egylke ama terüe-
::"bnek, amelyek beépttését törvény ttltta. A következ6 álomáÉ
Fennant llllls, ahol kiszállunk, szétnézünk és aztÁn 10 porcnyi séta
us,án s, aszfaltozott or§zágútról betérünk e8y u8yanc§ak aszÍalto-
s-"tt mellókútra, mely a völgybe vezet. Folerlton leíelé kezclódik az
Eiptng Forest és az rtt itt beletorkollik ogy nyers kövekból és 6oren-
ei_kból müvészt éraékkel összeállltott kapuba, amelynek egyetlen
cr íódlsze a c§efké§ullllom. A táborban vagyunk. Sp{ekes össz-
]lr:ika a véletlerrnek, hogy az angllat Gllwell Park tősúíÖmszédságá-
:,0n van az ottanl Epplng Forost-nek.

Nyolc éwel ezelótt ltt az lga?,I, hamlsltatlan Buoh, az óserdó
l,czd6dött. Most vlrágágyak között lobbfeté íöldszlntes kóépület
t"!é vezet az út, a végé1 néhány lépcsóíoknyira íellelé hatalmas
reandára Jut aa ember. Nagyszerü kilátás nl,ílik az elóLte elterüló
3;üekezóténe. A patancsnokságt épületben vagyunk, egyúttal a
Ubotpaianc§nok, mr. Macalllster lakÁsa is" (Gödöüór6l srrkan ls-
m*tik.)

Amlkol elsóíeben tÁrtam ltt, lelkesen magyarázta el tábora
btlségtelenü párját ritkttó történetét"

Nyolc évvel cz_
elótt slkerült a,,re-
servotion tlugt"
gondnokságától en-
gedél}t nyernl atra,
ho§y cserkésztÁbor
részére használJák
a2 eredetlle§ 19
holdnyi területe;t,

amely ettól a íelsó
határtól le a völ8y
alJába nyúlt a Lalre Cove patak völgyébe. A nteredek domb-
oldalt akkor sziklarengeíe6 között vadon bur!ánzó mlndenlélg
rrövérryzot. bokr<lk ós sokíéle íábót álló rttkÁs erdósé§ brrtí-
totte.

Éveken keresrl.ül öregcserkészek ralai töltöttek mlnden hét-
vdget ott ér dolgoetak keményen ! megérkozé§tlk ptllanatÁtól vasAr-
nap kásó e§tig. Klvéve a parancspokság kóépüetdt, mlndon uz 6
kezük munkáJa. Robbantottak, ástak, íAkat döntöttek, gnzt lrtot-
tak, addlg, amlg ma ez a hatalmas tér, végén a hatalmas aászló-
rírddal és kórülötte e külónböZó íából készült épületekkel n központr0,
a tábornak. Idóközberr 200 holdat m€ghaladó teíUletnyt l€tt. A
Jól íelszerelt 4 ágyas tábort kórház é§ kötöuóhely kóltsé8ót az
egylk Galllpolinál elesett cserkésztlszt szülel aJAnlották íel.

A különbözó megajánlások és a|Andékok tdónként lavinnszerü-
leg érkeztek és néha kissé meglepóek voltak. Az egytk csapat a|Anlko-
zott, hogy íeléptt és berendez íélemelet magasságtl madÁrketrscet
madarakkal együtt, az €8ylk vltlékl csapat oleven kölyök-szlkla-
kengurut kl}ldött, tnásik eleven emu-t (sruccszerú íutómadár).
Ezekkel azotrban elelrrte elóg sok bal volt. Mlvel §onkl sem tudtr
pontosatr pl. hogy a kenguru mekkorát tud ugranl, blrodalmának
kerítését több lzben t{rlalacsonyra méretezték és mlnduntalan ana
ébredt a tábor, hogy a ,,Josepir*' meguntá A íog§Ágot, merész lendü-
lettel átugrott a kerítésen és szabadon kószál.

Egy mástk csapat rendezte a szabatltérl muzeumot mindon-
íéle elképeelhetó tűzhelymegoldással és egyéb tAbori ügye§§égmln-
tával.

A tÁbor egylk legszebb részlete a szabadtérí kápolna, emely
lzléses egyszerüséggel é§ a környezet lensógéndl íosva megható.
BeJáratánál elhelyezett §gy§zerü sziklaíalon kts vésett róztáblák
óreík azoknak a cserkésetlszteknek az emlékét, aktk itt végeztek
taníolyamot, de közben elhrlnytak.

Külön érdekessége a tábornak' a ,rtotemek erdero". Mltrden
tlsztitÁbor végén u völgy allán levó tábortüzhelytól, az utolsó tábor-
túz után egy el6re odakészített gereirdát A tábor legldósebb tagJai
megemelnek és aztán kézról-kézre adva íelcipelnek a gyülekezóhely,
melleft lev6 ,,totem erde!8'-hez. Itt a tábor legftatalabb tagiának
Joga a gerendát beteállítarri az elkészített gödöfbe ds ezekután bele-
véslk az tlletó tábor órselnek állatfeJett és a tábor számát. Aszerint,
hogy farkaskölyökvezetól, cserkész vagy öregc§erkészvezetői tábor-
ról van azó, a gerenrla sárgára, zöldro vagy pirosra van íestve. Az
tdók íolyamátr aztátr mlnden fé§ztvevó, akl olnyerl a cserkész-
csapattlsztl képesítést, Jogosult tábora gerendáJába egy kört vésnl.
Az esetleg közben olhúnytakért a parancsnokság vés ,,hazamentem"
lelet.Á tAbornak ma már saJát ólelmlszerkeresk+déso, teázóhelyo,
zuhanyal, tlzvezeLéke, garázsa, lavttómühelye stb. varr. De azért
még mtndig lennáll az a szabály, hogy mlndenklnek, akl a táborban
tartózkodik, legalább egyóral munkát kell lelajánlanla a tovább-
le|lesrtés érdekében. Mid6n az a megtl§rteltetés ért, hogy n közel_
multban az egylk ttsztképzó tábor paranc§nokhelyettese lehtttem, a
tábof tartsma alatt ö§§zesen mlntegy §*6 óra bosszat clpeltern

Szgbadtdrl kápolna Pennant Hillsben .\ .lrrntborcc totentfájn.
lrel0lről a hatodlk a gödöllót csodaszarvás

K. M. b-. dr.gerendákat, tJgy érzem, jó munka volt !
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A Zrinyiek röldjén
A legközelcbbi hatátmcnti íaluban (na-

g;,on lrchezen akart |'cItiirrni ail örcg cs-
tó}rcrr) rneg kellctt szúlIrruuk .Az ámI rl,,
1ro}i

Tipikus alfiildi házak reuunyadtlznak a
nagy hoglyas tetiik alatt, §rnherek piJláz^
g;rttak elóttük. I}eértünk a tcmplom clé:
mcgálltunk tájókozódrri. Kiirülvettek ben-
niinket és csenrles találgatással i6yekezt*k
megállapítani azt, bogy mifóle náció i*
lehetünk, Nagyot néztek. mikor ma6yar
szót hallottak tólünk. hát nrég niikrrr hor-
vátul kczr]türtk értekezni, nagy v6|1 a

nreglepetósiik, r!e rragyohb a boldogságuk.
Az öregek még tudnak jól magyarul: kö-
ziishaclscregllcli élnr{:nyeikcl morrrlrrgattlik
őszintc mclcgsóggel, mlg az igazg:rtó-
lalritt't báza ícló kísértek bennünket. Nagy
szlvcsséggel álltak rendelkezésiinkrc, Nenr
,gondoltuk volna. hogy olyan jllmódban
töltjük el aa éjszakát és olyan jól rneg-
vacsorázunk, Másnap re5ge!, ahogy e lin.
rlultunk, nagy esót kaptunk" [,gy horvát
para§rt venrléglátó }rázában rekedtiink rneg
az esó idej,ll,e, de bizony az esó az cgétz
nap e§ett s igy csak az csti óráklran in-
dulhattunk; nem tudtuk mcgt,árni. hogy
a náluk f6zött krumplistarhtrnya lrogy
inlctt nekik, Jónak kcllótt annak-lenni. 

""

Ncnr valami elsórangú rlton. nemsokára
tli,riiik a Zrinyiek ker_lvclt f észkét, Csák "

tornyát. Most az idő különleges hangula-
tából kifolyóla5 üsakovecrrek hlvjált.
Nem sok rnaradt az ósi sasíészekből, dc
a Zrinyiek emlóke örökké él, Minderr
,koesmában {rnás közsógekben ir) a kis
Péter királv képc mellett ott van a Zrinyiek
képt, Legszívescbben azt a képét használ-
_ják. amclyiken Zriayi ós Frarrgepán van
egyiitt a siralomházban. Büszkék natyon
Zrinyire s kár. hogy nem engedik át ne-
kiink, csak a magukénak tariják.

Átmegyünk a széleserl hömpölygó Dráva
hi<lján s eléak túnik Varasd. Köröskörül
ide kóklcnek a begyek, "A,a út is megtinja
simarágát, emelketlik. rlgylátszik, szokta_
tórrak. Dz még rnenne valahogy, de az
r:lsílrangúnak jclzett rrtat schoi scm ta-
,lriljuk. nrerl az az. út, amclyikcn most já-
rulrk. olyan, hogy egy fél négyzetméternyi
hrly sincs, ahol giidör. vagy hasonló bi-
cikliJavító ne lentrc. Várjuk. c6yre várjuk,
hogy javuljon az át, cle sajnrls, az út in-
lrlibh romlik. 

^ 
kátyúk tele vannak vízzel

s valósággal úgy néziink ki a ielcsapridó
s;!ros latyaktól, mintha htnrrc élnénk. Gya-
lázatos hirle€ sz{,l kezd írrjdogálni. Uniuk
már a sok gödörközti kínlódíst, lakás
után nóziirrk. Novinrrrodban voltunk" Igy
ahogy rnondom, ,,voltunk_", mert a falu-
ban nem ialálunk ottlron senkit §em, még
az iskolaszo}gát" vagy rnás efféle hivata-
los s,lernólyt sem, §{utattak azután a he-
gyek kiizt cgy falut, bog7 ott talán ott-
lhon lesznek az urak és adnak lakást. Ma-
§yarevo volt az a íalu. Egy kicsit ugyan
cltórt a fiiutiól. de Iegalább jó volt. sima
vrrll az rit. nem úgv mint az aszfaltosnak
jelzelt orszá6iüt. Már itt nagy hegyck közt
jártunk és sziirnyü hi<leg volt, Jól esett
hát azután üagyoll, mikor a magyarevói
tanltó magyar asszonykája azt rnorrdta,
hogy az iskolát épperr most meszelik s ott
bizony nirrcs hely; talán nrcnnénk a pap-
hoz. }{cntiink ocla s most már tóny)eg
íragyotr jói esett. hcgy végre "* nern kell
mcgijcdni! *,^ ncm volt r"ottlron, Á }relyet-
ítgr: aaonban a<lclig intézkeqlttt. a }rázvere-
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tónóvcl. htgy ;l lcgt,isiil,rllrcrrtlíi hcll,ct idr,-
adták, nz cnrclctes szriuapadlást. Lótrán
szállíiotta az egyik crerk'észcm íiilíelé a
csomagokat, azrrtán nreg rrrinket, Mikor
nagync}tczerr .letrérttir:k. beszóltak. h*6y
kész a vacsora-kávó.

Mcgágyaztunk a kiittők által illatosnak
mondtrtt .rzónírbarr s nyugovóra tórtiink,
Az összkomfortos szállbdá beváltott
mindcnt, amit ígért. reggelre min<len pot-
cilránk íájt. A letcrítctt pokrócok eltüntek
a jótókony szénában, alattam is csak vala-
nlelyiknek a szalvéiáia maradt az
enyóm ltcnr lehrtctt, ruert azt otthorr lelcj_
teitem! * azok a felszerelósi listában fel-
tüntetett ..bizonyos" apróbb tárgyak is
mcgurrták {rrlyton vá|toző hclyüket s bele-
változtak a szónába. §zegórry ökrök, lo-
vak, telrenek. a szénával egyiitt kanalakat.
bicskákat, fo6kefékct fognak enni, az ap-
róbb-nagytlbb gyilkokról nem is sz<'l|va. A
fiúh nem voltak a síippedő és mirrclent el-
tüntető szónához szokva és úgy vackoltak
le. Igy azutín addig forgolódtak i,s vaka-
ríztak az éjszaka, Irogy bcIesüppcdtek a
szénába és ülve ébredtek fájó derékkal.
zsibbaclt tagokkal, Nekem ió helyem volt,
mert arárrylag ,,nyugodtan" alurltam §

csak a tulsó olilalon levő göóör aivóján
rendeztem he rryugvóhelyemet az iiletii
ólénk hortyogása közlren, rle eg"y parancs-
nokrrak vigyázrti kell a cserkészei épsó-
gére s nehogy az ójjel elmászkáljon a
}relyóríil valaki, }rát ha nrindre ,nem is, de
legalálrb egyíe. a nagyobb nyomatók ked-
l:éért, ráfekszik.

Egy szerb katonai autó felvett benniin-
ket, amit sohasem reméltünk volna. Ez
azután berobogott velünk majd Zi$,rábig.
Igtn udvariasak voltak velünk szemben s
az aszfaltos útig elvittek rninket. De cz
már ténylcg ,.jó" írt volt s az autózás után
jól esett a sirna úton hajtani, Zágráb már
idelátszott s trll ra.lta a kékesszürke hcgyck
tömege,

Szóp rrapsütésben kerékpároztunk be a
városba. Mi csorláltuk a §zóp. sz{lres ru-
hijú. haza igyckvó parasztokat. sürgö_
itrrgó népet. azok meg minket, de nem is
kicsit, rragyon, Jól is festcttiink fehér viei-
sapkánkban"

lVíinrlannyiunkat rneglepctt a város nagy
f<rrgalnra. A szalézi;irrus atyák m38yrr
isazsatóiához rrrentünk szállásért; lett is,
,ieg''rr..",rirru is. l,akásunk ott volt az év-
százados, ua&y töiténelmi iriólcet átélő
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órscki v;ir ;rljábatl, a kc!tornyú. te lrlek llr
épiilt tlóm gtitcsipkés |ábáná|-

A városnézés élmény vo!t sziiltrunkra.
Sok szép modern ópülete van. A köralakú
képtár * engcrn termi,szelcsen cz i,rrlckcll
lcgjobbarr. -- a morlern arrtomatabüfé -*
a fiírkat meg ee érdekclte legjrlbban,
rengeteB sok és nagy kiterjertósit parkja
van jó ódivatrl szobrokkal és
még ennél is tóbb iskoiája, A }vlaximír
olyan. mint nálunk a Városligei, móg áI-
latkert is van benne, A víztornya cgy nasy
hegy, a Tuskanec. Ennek a tetejé,n na6y
tartályok vatrnak a földbc Ép{tvc ós irlrrcn
osztogatják a vizct. A város legtilbb tlpii-
lete a monarchia idcjébcn épiilt, láini az
egybeszabott akkori stílus különcségeiról,

Legszcbb ftsze Zágtábnak a hcgyolrJa-
lon épült ó-vátos' ülyan. mint Brrdán volt
a Tabán. Külörrósebb talán móg ennól is
abban volt, hogy itt az utcrikat fölfeló
a lrcgyrlek. vagy éppensóggel Jefcló ncm
kő!épcső, ncm falópcső kópcztc. Ez a rógi
és elsó tel,epülés helye. Vig,váznak is a hor-
váttlk rá nagyOn. Itt csak a ré5i stilusharr
szabad építkczni. Van itt Zágrábban solr
ióutca isrnetós ncvekkel: Zrinyi, Frangc-
pár1, Jellasich nevét látni.

Kétnapi tartózkodás után me€-
várva bö|csen. mí8 irjra elkezd esni
az esó * clinrlultunk s váitakozíl §zcren-
csóvel rlsztunk tova az irgalmatlanul rossz
út latyakjaiban a nagy hegyek felt,. me-
lyck bevchctetlen ma6assirgban pipáztak
elót tii rrk.

". " Fiumei kikötőben áll egy hadihajó.. "

Azon a remck, jó országúton, ami tló-
bürrk jött, alaposan kiélveztük magunkat;
r kátyuk tele voltak jri, latyakos esóviz-
zcl s hamarosarr a pulykalrljáshoz lrasonló
arccal nézegettiink felíelé a tnag;rs ógre,
kómlelvón, meddig És milyen adagrrkban
jöhct móg az áldás. Hirleg szél járta he-
gyek között voitunk. Néha móg halarltunk
is. Valanri <llvushatatlan nevű faIu széli'rr
állt €gy krcma * kocsnra. Más galu
szi,lí,n is :illtak ilyenck, nem is erórt iill,
tunk meg, hogy csodálkozzurrk. hancm
azért, hogy dólib:ibot zargassuttk. ami t:g1,

tcljcsen iires Krupp-l)iesel tehcraut(l kó-
pében a krcma cliitt állornásrlzott.

Jómagam, mcg a hitclcs trllmács. belip-
tünk a krcmába, eriisen szava}va (lsoko-
naitó1 . . . Hagyj el ír reménység, hagyj cl
engemet! Meglepődtek a bentlevók. Olasz-
nak képzeltek .minrlannyiunkat. I"átszott
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rajhrk. hog1- csaló<ltak. mikcr a rracia*
nálénkat negmulrdtuk. Kelló diplonráciá-
val aztál :ltcrtütrk az iizleli ügyre is. hogy
rigr,-ench bennürrket ma§ukkrrl, biseen
úgvis úrcs a kocsi. rreg úgyis }'iuméig
menocL meg úgyis nagyot} rosse az út.
meg :nég tóbb úgyis után valamit
hüw.*ó5ttk, bogy majd meglátják. Kczd^
:uú |,,ni a sors johbraforrlulásában és
ti,=g]:t addig nózegcttók a pohár alját.
=- :c::;l3gg5 val{,ság lett a ,,majd meg-
la:;,ei!-rl '. Felílltak" intettek. hog1, me -

5.-i="L Ebben a pillanatban berluródik az
,_::t-_ t tábor többi része. akik ínáf ncm
tlloti mire v{lni, hogy mi lett velünko
C.a,:-_ak-e, rncgvettck beunünket, meg üa-
g.:: fáztak is és így bckövetkeztek áz aj-
;;r- A fuvarosoknak majó kiesett a két
l;enúk, úgy rróztek az írj j6vevényekre ó§
<:ós gyanuvai néztek egymá§ra. bogy bi-
roovára ezek is jönni akarnak, ami a mi
r:empontunkból nagyon is tetmészetes

"olt. Ijedtiikben_e, vagy más okból, ki-
ricttek az autóhoz, mi a nyomukban és
ellor követkczett, azt hiszem, az életük
lqnagyobb meglepetése, amikor a §olr ke-
rckpárt a fához iámogatva meglátták. Te-
k_intve móg azt is, ho§y er6sen bnrközi ál-
Lapotban voltak és így ,.duflán" láttak
*indent, a mcglepeté§ük csak fokozódott.
\em tudni azután, hogy bcszédűkhen há-

Igy, kösziirrtött ránk az €§te, Már ali5
látszuttak a pipáló hegyck, a §ejtelme§en
sötét erdók összefüggó sótét fallá tömö-
rültek, Nagy távtllság*kban sehol egy éle_
tet ielentó í*ny" Már lrésóro járt és még
minrlig mcntünk. Kezdtcm aggoclalmas-
kodni a gyomrunk mirrémúsógét illetóleg,
hogy meddig is bírjuk móg" Először attól
fóltiink, hog;, hamarosan 1etesznek ben-
nünket, most meg attól, hogy egész }'iu-
méig visznek bennürrket. oda meg csatt
holnap tlélfclé órnénk be, még ilyen roha-
nás mcllctt is, koszt meg semmi sincs ná-
lrrrrk. Már kilenc óra volt é§ még mindig
tnentünk, Na, ezt úgylátszik megkoplal-
juk, de legalább lc lehetne feküdni vala-
hova, de a kocsi parllatán ísgy ősszerázza
ae embert ez a vén dög, mint haszuálat
elótt szokt{k az orvosságo§ üveget.

Azért jó az Isten! Az egyik szerpentin
után, jó lent a mélyberr, hosszú sávban vil-
lanylények csillogtak. Kezdtiink remélni.
§z'csak Karlovac lehet. Áz is volt. Az
autó beszalad a várorba, órült irammal
egyik utcából ki, a másikba be. Élfogott a
keserúség bennünket, ez a vén dög itt sem
áll meg. A kirakatokból sonkák. kolbászok,
sárgapiros cipók, gyümölcsök gúnyoskod-
tak útánunk. Én, legalábbis részemről,
némi mepértést tanusítottam ezctután
ama Tantálusz irányában-

CsERl/.IlsZEK fRÓcÉP8l

"CONTI§BNTAI,
C§ j?aí{*§zEr( §eÁLLlíÓJA,

ryönö§r-iny
c§§irnrá§Zfi"aí xÁ§Ác§olYyll l

tnÓGÉP
ffi

nÉ§ZL§Tn§re
Vq§ö§vÁR{TÓL!

v0nü§yÁny §llfi§ztlntl§íTfipÁn
okmáIrymásoló (íotóBrtpla) ilzem,

irodagépkcreskedés,
BünAPn§T, Iv, MüznIJM.KÜnfrT 1§

l'elefon: 1a-77-B1.

lilkodtak a sorsnak. vagy épp€nséggel ká-
romkodtak. dt nagy beszédben voltak és
ni torckbaa dolrosó *zívvel néztük óket,
.ltójukat, az utat, az tlénk tornyosuló he-
gyeket s vártrrk a döntést. Na. hajde.
tejde! Higyjéiek el, nekünk sem kellett
tább. Zrinyi kirohanása nem voll olyan
gtors. mini a mi felpakolásunk az autóra
r már mcntünk is, Gyónyörűcn vitte ez
a nagy ..clög" - majd'kéióbb megértitek,
uiért kapta ert ö becenevet az auló - az
c_rcsz énCklö tábort. hatalmas tempóban
*relte a kilométereket. Jó volt, bol<logok
.oltunk. hogy nem kell cbben a gyaláza-
mr útban kárikázni. Jó volt. mrrndom. de
crah egy darabig, mert e? a nagy diig úgy
rirtódett a kátyus úton. hogy pcrcenkint
tgt,más kariába estünk, volt aztán úgyis.
fr.ogv mellé. Á kerókpárok is megunták az
Cláogálást és ók is 

'clkczdtek dÜlöngélni:
rórögtek. a küllök kipatlogtak, a !.ot:
nánvszarvak összeho5ozridtak, a vidékből
scm-látturrk semmit, áert mindi5 a kerók-
párokat és az egymás kar_iába és melló
es€tteket kellett láhra áltítani. Ez a vÉn
d6g meg egyre csak robant ós ráaott.

Egyszerre csak a város szélén elöre-
esünk, azután meg hátra, csikordul a fék.
Megállturk. Egy szálloda volt. Itt tóltöt-
tük az estéi"

Másnap valóságos élmény volt szá-
munkra a hetipiac, Olyan színpompás ba-
biloni zavart nem láttaín még sohasem.
Okörfogat, szamárkordé, autó, hintó, szí-
nesre fÖstett bringa, kétkerekü kocsi, köz-
tük sivító malacok és azokat hajtó asszo-
nyok. Megzavarodott kisborjírkkal vias-
kodó legények, Színpompás viseletü. gyö-
nyörü arcú leányok. rirrgó lépésekkel, fe-
jükön a k{vánatos gyümölcsóskosárral,
alku. ráígérés, nóta, veszekedés, a temp-
lomba igyekvó pópált fckete foltja, a ha-
íang tompa puffogása . . . és minden szi-
nesf mindén él, olyan mint egy nagy kar-
nevál. Onkéntelenül is a ,,Perzsavását"
furcsaszép melódiája zsongott bennem.
Azuián közéjük mentünk mi is. Alkud-
tunk, veszekedtünk, kóstolgattunk, otthagy-
tuk, visszamentünk, idehívak, odahívtak
az árusok. Olyan jól éreztük magunkat,
szinte otthon voltunk, hiszcn a vásár, a
piac, az alku itt is olyan, mint nálunk, leg-
ieljebb azon c§odálkoztunk. hogy néba
nem értjÜk egymást.

Érdekes volt, amikor egy peícre meg,
állt a piac zaia éE néma csend fogadta a
piactérie nézd templom ajtajából kicsilin,
iető. Urfelmutatást jelz6 hangokat, melyrc
á harang §zava figyelmeztetett az előbb,
A károrikodó, han['os kofák térdre estek,
a férfiak leemelték sapkájukat. keresztef
vetettek és hallgattak, A,zután rljra elkez-
dódött minden. Veszeketltek, adtak, vei-
tek. A városi tanács hirdetó§§it elnyújtott
hangqn kiabálta a kisbíró, dobjának éles
per§ése mes§§ze elkisért bcnnünket.

Gyónyörü friss reggelben futott autónk
a horvát hegyek legszebb részein egyr,e
felfelé. Messié, az ég alján, ideszürkéltek
már a karsztok. vágyakozva tekintettünk
feléiük. Messze beni'iártunk mát a Seve*
rinen. Vakmeró kanyárokkal emelkedünh"
Már 34 km_t iöttünk felfelé. Rettenetes
mély szakadék izélén kanyarog az ú.t. h
szakadék alján, rnegbolondulva saját ere-
jétől. vad tajtékkal, vízesésekkel rohan
iova a Kuoa.- Felértűnk a Severin tete-
jére. Mésziégetök kemencéi füstölögnek
izerte. kíváncsi emberek ve§znek bcnnün-
ket körül. Némelyik még töri a rnagyaít.
Ami szót meg a többiek tudnak a ma-
gyarból, szórnyü káromkodás, vagy trá5ár
beszéd. Ki kellene kötni azt a piszrrk
gazembert. aki arra használja fel a küt"
fóldre jövését. hogy a legpiszkosabb sza-
vakra tanítja meg az idegent, Pirultunk
az ilyen esetben, mely, sajnos" a további
utunkon is oagyon sokszor előíortlult.

, Ilyenkor rigy csináltunk, mint[a nem ér-
tettük volna a szót s erre abbahagyiák,

{Folytatiuk)

}'ittme lílkrlllt,

l?



Bgyszeríí pásztor,, térdeden áltj !...
Sürü pelyhekben hullott a hó.

_ . . I.urk_{ a hüvösvölgyi kastély ablaltában áltva nézett ki a
fehérbe öltözött parkbá. Mörötti a nafy kandallóban o"ttou"o
fgtek.a fahas.ábok; égö nyeri fa saját§áóo§. kellemes sz^.ga iöl-
tötte be a szobát. §zeáét áegfogta a-bóbórította erdó, füléi a tűz
ropogása, orrát a gyantás íá iÚata; s az órzékek válami-saiát-
ságos csalódása egyrzcrre messze röpítette az álmodozó firt leltét.
Elfeledte, hogy a-iragyvárosban éló-magyar kultúrember tett be-
lóle; hogy tegnapelótt vizsgázolt kitünó éiedménnyel a nély elemi
osztályból öcszesített. hosr}ír feleltetés árán; hoiv Thuriil Imre
gróf, róllom-cserkész. második 6imnazista.. . Mintha rljra ott
lenne a Hallgató-völ_gy ,,kartélyá5an'', Kund tüze pattogvá égne,
elötte a csíki hegyek'gyönyöril téli köntösében 'piheá6 eiaö,
amelynek fái közül bármely pillanatban elóbukkaibat Bocs, a
r{sylá!{. jóbarát... Várta,-hógy megzendüljön mögötte a va-
dász vidám hangja, téli fuiásrihívja-a hóbi...

A kandalló mcllól nesztelenül- óriási, fehér bundás kutya
emelkedctt íel, odaballarott a fiú mellé s két el§6 lábát az ib-
lakpárkányra emelve. szótlan bámult ki ó is a bóSorítótta Éeribe.

Lurkó melléböl nehéz sóhai tört eló,
Bodri, öres paitá§. te 

-is 
visszaváEvol a réci trazantbá.

rlgy_e? Micsoda_ futásle;rne mo§t ott a havái hegyteűkönl Kund.
a régi mesterünh ugyan mit csinálhat?

Kezét a kutya fejére tette és hallgattak hosszan. bosszan.. .

. §yítt az_ajtó. Villanyfény árasztótta el a szobát r Dobay
hansJa c§endult:

- Kis pajtár, nem jössz egy jó téli kirándulágra?
A firl virszanézett. Tele volt a szeme könnyel.

- Megyek. Nem jó ilycnkor, egyedül. Ei,ós az erd6 blvó
kiáltása.

Dobay felemclte a gyerek fejét és belelézett a hönnytól
fényló szemébe:

- Kir pajtár, a te lellted Kundnál járt most, a Hallsat&
völgyben. Szeretnél ott lenni. Vágyik a izlved a vadász útáu.
Ugy van_e?

- Igen. Szégyenlcm a könnyet, de nem a rzememból, banem
a szlvemból jött. Menjünk, Dobay, oehogy a régi Lurkó elhívjon
Budapestról!

- Karácrony ertéje közeledik, ilyenkor teljesednek a szív
kívánrágai. Gyere pajtás, vát a száal

A könnyü szán kigördült a kapun. A coengós lovacska víg
prüozköléssel tapo§ta az érintetlen izűz havat. Bodri a kutyák
bolondor táncát járta körülöttük. Amint beljebb értek, ember-
lakta helyre, a villanylámpák fénye millió kis é8ó gzemet csil-
lantott a hóban. ltt-ott csómagokkal megrakodva elkésett ember
sietett hazafelé. Rendór állt a sarkon; vástag hótakaró a vállán,
sapkáján. Gyönyörü téli estel_ Mit mondtál: hogy karácsonyestén teljesedik, amit a sz{-
vünk kíván? Hogy lehet-áz?

- Karácsony a kis Jézul születése napja. Családok ünnepe,
gyerekek ünnepe, szívek ünnepe. Kis Jézús nevében ajándékot
adnak egymásnak az emberek: kinek-kinek azt, ami neki a leg-
kedvescbb. Megsyujtják a karácsonyfát,.. Hó, Paci, hó! Le ne
térj az írtróll Elóre vígant,.. Enekelnelr, imádkoznak és a fa
alait mindenki ott találja azt, amit legjobban szeretne.. .

_ ,Amit én szeretnél, aat nekem tóirmiféle karácsony el nem
hozhatjal . , ,

A firl újra sóhajtott és nem vette észre a huncut mosolygást
a mérnök arcán, Hosszú hallgatár után rezzent fel írjra és kér-
deztc, kis izgatottsággal a hangjában:_ Hová mcgyünk?_ Haza. Karácsonykor miodenki hazamcgy. Áhová a szlved
legiobban kívánkoaik.

_ . Iluskához l

Valóban, óppen most fordultal be a jót ismert nagy vas-
kapun a parkba. Vártak rájuL Á tapu - magától nyilt, most
szolga futott eló és vette gondozóba a lovacskát. A terraszon
prémes bundácskájában kis jégtündér kacagott eléjük: Iluska, a
ház kisasszonya. A hall nagy ajtaja tárval belülröl lámpafény
integet, melegség áradl ott vár az otthon

Felejüetetlen, kedves órák. Meghitt beszélsctés. emlékezéselc.
Vacsorára borlever volt és mákoscslk. Utána öóval és mogyo-
róval játrzottak .,páros-e, vagy páratlan.t?"... Futottak a per-
cek. Lurkó valami csendes izgalmat étzett a vele foglalkozókon
c nem értette, miért van, mit jelent. Várnak valamit. . . , Valami
na8yot. . .

'lxJfrádiőn a karácsonyi ének csendült: ^.Dicsósér mennvben az
Istenffilt . .," É3: ,,Menni,ból az angyal tójött hoizátok, 'pászto-

rok.. ." Nagymama elóvette a bibliát és élolvasta a kaiácsony
történetét... Aztán mesélt: a kis Jézus ilyenkor angyalaival el-
kütdi mindenhová az ötömet. Angyal saá[l az éjszakában. Ée a
szívek kívánsá5ai teljerülnek. Amit legjobban ltíván, ott találja
az ember a karácronyfa alatt. , . Majd ha megszólal a pici
csengó , . .

Dobay nesztelenüt felállt és kiment a rzobából.
Észre rem vették. A legendáh, a titkok levegóje burkolta be

öket.
A szomszéd szobában ezüstös hancon kis csenr6 szólott.
Kitárult az ajtó. Fény ragyogott íeléjük. Zenő sz6lt és halk

angyalének;

,,Fel nagy örömrel Ma ozületett,
Aki után a föld epedett...
Egyszerü párztor jöjj közelebb..."

Már ott álltak az ajtóban. Ragyogó, 3yönyör§ karácsonyfa.
Hófchér. Mellettc jászol, benne kicri JézuJ...

,,Egyszerü pásztor, jöjj közelcbb.. ."
Lurkó, mintha igézet hrlzná, ment közelebb, lassan, lassan,..

Szemét le nem vette a jászol kisdedéról. §zíve tele volt meg-
hatott örömmel, ajka imádrágot mormolt. ..

Az ének szólt tovább;

,,Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágy nincs neki itt.. .

Egyrzerü pásztor, térdeden állj..." 1

Jászol mögött, karácsonyfa mögött óriási férfialak állt. Nasy
bundában, kajmós bottal. Látta, de nem figyelt rá, annyira
hozzátartozott a kép hangulatához. Most csendesen letérrlcl.
,,Egyszerú pásztor. térdeden állj!,.." Igy is majd akkora, mint
más ember, ba áll ... Kitárja a karját. A jászol felé?... Lurkó
felé? ...

örö* 8y.r.k torkából zokogásszerü felujjongdssal tör ki az

- Kundl
És egymás karjában vannak.
És teljes lett a szenteste öröme.
Karácsonyi kis Jézus meghozta az,erdei firl nagy ajándékát:

Kund, a vadász most már élete végéi6 nem távozik többé mel-
lóle.

Lesz Lurkónak mé8 sok kedves, szép karácsonyestéje életé-
ben, de ilyen ajándékos. ilycn szlvet fogó soha, soha többé!

Angyal szállt el az ablak elótt, Fehér szárnya lebbent.
Na§y pelyhekben hullt, csalr hullt a hó . . ,

xo."t", atya nagy hármas resényének közópltő kötetéből: áz,,Ilu3ká-
ból való e2 arerezea. Azt monrlla el, ho$yan,töItötte az erdet ílú elsó
pestl }afácsonyéstlót és hogyan órkezett íel hozzá résl mestefe ós brtrátja.
Kund, a vadász.

ailh*zfua
, A karáaongt köngvpíaeon telent meg Koszler aíga halalmas köngve a §erdhlö |itlk uilúgóróI.

Soha még Igg a serdüIő |íúróI nem írlak, Anngi megértö sze?etetlel, olgan méIg megbec§ülé§§e,l, algan. soha nem kertelő
őszíntaséggel és olgan éIes, tíszta krítikáual.

Az előszó azt mondía, hogg a köngu a sztllöknek és neuelőknek készitlt, Édesapttk, étlesanyák, tanúrok, cscrkészüezetőh

íengeteget tanulnak belöle, meg lem lehetnek néIküle. De a legkényesebb kérdésekrőI ís olgan |tnom laIIaI tr, hog1llw serdüIő

|iúknak kezébe kerüL, azok lclkében sem unék makulúnyi kdr,
Fontasak és éttékcsek az,,Öröklés töruénge alatf', a rrGgermekéoek",,,A praepuhettas kora", tl ,,Testi átalakulós"

feiezeteí ; ar otthon neuelését át meg átszötltk irángltó gand,olatoklcal Egészen eggéníek, méIgek és srépek azlnban a ,,Lélektani
mozzanatok a serdülő |tú fetlődése uonalón", a,,YúIsdgok",,,A keména parancs uottQlán" és a ,,LéIekirúnyltds" |eiezeteí,

A magaar pedagógía §zúmóra, kardcsonyi ajánilék ez a könav, Mondjútok meg édesapútokrutk,hogg kerloes meglepetésü.I

ae§Lle m.eg, de olaa^ssa is aégíg !

18

]

t'



vl LLÁ l,!,pÁLyÁ z AT,
Vl0yilzzaíok l

n_qrcn§ok, em,bergk,
_,, iráiat befogul;\:= jó mindenlél6t
:arÉlrüt locsoglti,
ii:_t a-klnek szája rémhlrekkel tcll,
..-: magát csaklramar, a vészlraglyok között.i tolonchÁzban loli,

l1ósz6rog Józseln }'olr6galln

Iitrd6d8 drágncóoról beszólnek.. . pediB lta
ETTI..]tt szemmel és lüllel jársz, blzonyÁru hulloil,ál
a: .{reUenőrző lJlzottság működóséríll, nmely
lu,:ttságnak már n léte ls megcólolJa a köz-
sf,L:égleti clkkek nycrészkedé§i yáayból való
=€ílá3át. Regfis József, rüzo§pü§zte

De ha az oktalan állatok a magok barlanf,Jok-:it bántódásáért, u ma8ok kölyköknek clvitelcéIt
r lzek a halált szenyYcdnl : mennyivcl minókünk'--ebb, kik tllcsőséges magr-ar vérnek meradéki
. "i\ilnk, uz ml Btyúnkíiaiért. alyáillkórt, nnyr'r-
r: t rt, íeltrégilnkólt. gyernrckünkórt. hnzúnkl,rl\lll lnrlrrlntlttk. lrrll'rlrn is. hll lrdtvlinlálik

iiggzefrris
Jnlc.a t Jal nogyságos úr ! Évíiszik u szcgérty-

h3€t, n 14 óvcs kls ír;yufkámnt rr hrlllorüba,..
M,e_l íel is írt.ák.

Fuksdl rlr l Ájnye mlt sÁpllrlzlk tIénrínr l
_'- l-ul(okílt nteg u mrtngallcrlkal is szátnlla veszik
o I ltirják. Talárr rrzokut ls besortlzztik ?

lletykapurtl
\irhán ! ..So... was" átme§lrenraszomszédba

"§ kis kseítre - hát mlt látom ! A 
'alu 

íelctt
*-F rúmán ílugmaschln. - Jól kinézünk.

- Irrl l Oszt mllyen lelzós volt rrlita ?
§ilháü: Ja. . . azt én ncm látnl. a na§!,-r,ikn. Udvnrdy l(álol!,, Zlrc

Blztos íorrás
Elílk : Te, t8az, hog§ íel aknrták rohbantanl n-_-ii.hidat ?tisl}: Iíaz t Olvastam ls rólu.
Errlk ! Ná látod, mógls l8azam volt, borzasztó !
l(i.l\ ! IÉen, még 18-18_bon, rle crldig nem.,r+:rrlt. - Tplek Guőzö

Pontos nreshatűrozús
Frkrte: I{allottad, hogy a lrázmesterünk íiát

L-].nrzúrkálták a Flllnka-gór<listák ?
F.bér: Igetr hallottam, valah<rl ilt n \'ároq,

i;rtjxn a Yur§tli táJékán !
Frli?le 3 Na de kórlek !
Frhér: JaJ bocslrnat, t(ivedten}, §zeíaén,ri flít

í.: |'j-:enzálrarr halt mes.'|'blok Győz6" F'ól (l'est lrr,}

A gtlzálarc

Hárman utezna,k e tülbon. Két barát és esy
örogobb úr.

- Hja -- mondja az egyik. -- mlndenkl nrról
bcszól. lroí{y milyen jó nz a glizálarc, do a szcgény
cmbert ném se8ítlk ebben som, Hallom, ho8y a
külía'ldl or*zágokbun mtndohkt lngyen kap.

-* l)o kedves üregem. 'firxlra van póilzcd,
críc nenl ? Nrgy G}uIü, BD. Vllll MáIle u. 

'}Julalom 6 pong6

Az etInult nap a Hangya szövetkezeüen vol-
tam, mikor hent6 iött a boltlra és 5 deka borsot
kért. A boltos sajnálattol Jelentettel hogy nlncs.
F]kkof klabálnl kezdett, hogy ez azután méds
csak szóp dolog. Még háborír slncs s már bor§ot
sem lclret kapnl ? }Iát mé8 ha háborút lenne,
akkor talÁn éhen vesznénk ?

Én az azelöttl nuporr onnan vettem kot_
bászt, Amcly borzasztó bornos volt. Most ls Eyor-
san kórlcm tehát 5 dekát, és megkínáltam a hen-
test. ltrz beleharapott, de a következó pillanatban
ki ls köpte a szlnte égetöen borso§ kolbászt.

Azután tltüösen rámszólt : - Hát Jó, elhlszem,
hogy, van bors, de ón nem vehetern kt ebból akolbászból. Alloíth Bél&, §nttlurr&n&r

Mlt átul a r6mhlrtorro§áö kolt
§Temc§ok zöld§é§ét, vugy toJását, hanem hazá-jtlt ls. tí| Zttlhtl Gyalrt|y, üy6t

és nég|§ íötcélcíG§en-
íe§érlt és olüIa a tolg-
lr.öueí a koDcerrtrűlí

őabaó togkré mpot'
Ára l hls szőró90 ííll., na§y I80ltllér

-- M. Jóxel. Bp. Volt már hasonló. - B. TlbGr.
A papírbakahcstalp rémhlr, ha nem ls ll}en lor-
má.ban. a multban blzony sokrzor nem 13 volt
rémhtr. Hogy ma már n-e leuno paplr, ezt lel-
tételeznl aklior, amlkor az uJságokl ha korlátozott
terledelemben ls (sőt karácsonykor a íégl térje-
delemben). de meÉJeletrnek (tll. meg loüinek

'elonnl) 
s a boltoli}rnn. üzletokbett papírba

Ósomariolnak Bü., erőltetett. - X. Pótcr, Nngy-
galló. -'Kedves Palür, tt8yanazt mondhatlut,
mlnt elóbb. Az eset eróltctett. - B. Tlhumól,
§onron. Az eset ténvlec tánulsá(os. de elsősor-
ba'n a szak- és pénze-m$Óreket, hélyisebben pón-
zes embereket-érdekelhetl, nem pe{lg olvaró.
gÁrdánkat. - P. SAnrlor, lrnszeg. Erdekes és
nevetséf,es n lcírt esetl de mégsem ütl me8 a
közlés ntértókét. _ 2s, Jánor. sronlDalbely.
AJ-vuJh l Paltás, alnposan derékba tördelgetted &
vérgsórokat. TalÁn kapunk,|obtrat ls... ?

:,.*,:
.''|'.:,

:-:lii

§ltalpakon Aírlka ég§ nnpi. al.tt
Bátmily furcsárrak is tünik fel. de a siva-

las izzó, süppcdö hontoktengerén való járást
nA§y mértékben megkönnytti a síialp. A kép
l(airó meilett készült, s a két burnuszos férii
teímé§zetesefl kiránduló, válla}kozó szelltlmű
tfilista. Az bizonyrrs, hogy negfáz,ni nem log-
nak s ha elesnek s fekve maradna,k, meg-
{agyás helyett legieljehb ,meg§ülngk . . . ,d
}egítjabb gport tehátl sielés a sivataBban.

kdvóhízban
ll6mbír lnyeno l Na Jóska, mi ujsá8l mlt

lnesélnek a vendécek ?
Jóska (ujságosíiii): Öt törzsvcndégünk bcte-

kerillt az ujságba, kár hogy nem tetszett ltt
ltrnnl tegnapelőtt. Akkor blztosau ónDek l§
sikerillt volna.

R. l. l llogy hogy ?
J. l Ákkor c§íptók nyakon a vészbaglyokat...

vn LÁMrÁLYÁZAT t}znN§TEK,
A VlllámpályAzat kerttóben elsősofban azokat

uz esctekef közöUük, nmelyck érdekes beÁllí-
tásttknál, lelrásttknál íofivu cll,órnek n mindennapl
.,subtónos" e§€tcktől s cmcllett 1crmószetesen
azokat. melyek tétlylef,es rénrhircáíolatokat
tartalmuznak.

Iíl. B. §ándor! Tab. Olynn esetet kérünk, amely
nem lelntést. lll. íeljelontés§el való lenyege-
tődzést tartslmaz. Ezt a me8oldást már lsmerlük,

- K. Józsel, Debrecon. Sajnos, ezt a rémhlrt,
móía líy rómhír formáJában gem közölhetlük. --
D.-Lu|bs. §lklór. Jobbat kértlnk. _- l}. Pól,
Ambrózfalvn. Igen szép és üdvös (lológ me§_
nyu*tllló szsvnkkal leszerelnl a rémhírterJesztó
öic*éket.... de a ,,Viüómpólyázat" e8é32 meg-
olrlásokat kér. -- F. §óndor. Tokal. Gyenge !
l lol a cáíolat ? - U. Jen6, Tokat. .{ ,.szavshlhelő
tnalra§ híríorrásra" való hlvatkozás ntór el6-
íoriiult. tijlát, lobbat kérünk. _. G. E.\lln},:,
l|rrrlunest, Jobbat kérilnk. .-. N. Jen6. Tokoros.
Volt inár husonló ! - K. Sándor (ii$-os). /\ rém-
hIrterlesztőknek íeljelentésscl való íenycgetését
nrár iail)l)lzhen említettOk. -- ll|. I{. Jútos,
}ludoDort. Szellcmes létntés, de nem kézzclloBhntó
cúfolÁt. -.* N. Mtklós, Iludapo,{t" Az ötlet ugyes,
szellemes. A vers több szempontból kifo8ásolltntó.
I;élrctettük, de jövőbeli álslmított lormáJában
való közléséro móg íeltételesen sem {rdbatunk
tqér0tet. * G. LÁgzló. llntvon, Már többszór
h"nncsúlyoztrrk. tén],leBes kézzellogbató cóíola.
toka1 kérünk. * M. LuJor, Tótkomlós. Ugyarrazt
monrlhiii,|rrk. mlnt az glirzó pályázónak. -- X.
Kúrolr./4zékesíeh6rv6r. l{öszöniOk n tényleg
mulatiíiios esetet. Sttlnos, nélktllözi nz általunk
már ló'-enynóhártyszór kórt, és hangsúlyozott
táíolntot. :: J. Lliizló, Rrrrlopert. Jobbat kór0nk,
-- tíl. Zulkn Grüroy. Az ü8yes szójátékot rövl-
dítvc közöllük. _ U. Tlhamór, §opron. A pá-
lvázaton ktvult killdcmén}t köszönlük.
Á. Bólrr. Az esetet tulátr íelhasznólhatjuk. -(i. Drn6. Bn. A rémhír leszcrelóse slkerült, dc
az mócéem- tényleBes és órdeínle8es cófolatlal
1örtént. .-- B. Zolíán. üüdszeutmlbály. F:jnye-
elnve rraili. llven nevet§égcs rómhlrekct ls kl
tónót tIrlriüni..'. ? Kulönbi,n hasonló beállítósri
már yott. -, t(. ilónos, ]!íukó" A t,Kl a syózte§
hatlvez(,r ?" lútókokut külön ptilyázut ttíJulul
írlírjrrk kllűznl. A lr|nylcges cáíolalok hol mlrrntl-
ílrk 'i -- í). Józstf, l}nlu. ()ycnge" ,lohbal kírriink.

llörn8§trbl Júuos. (gllltltmölt
Jutllom ír perr116

il. t \,,l

"]'§ , n
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szÁurró.
lratalnas zuhatagokon buktlácsol a tnélybe.
Ii'orr, pczteg ntitrdeIt t,észc. Hirtclen t,szemhe
villan, jtt pisztriirrgtlk is \atlllak,.\z egdsz
tíirsaság mcgáll. s met,őetl nézi a vizct.
Nilrány pillarrut ós f1,1tör ;r rIicdalrlrrlílás
ot [ §arl I (]sakuuvan. örömrricl r;t(zzük nz
rlső fell,i<léki pii2trángot. ÓIieIrnc azrtltbatt
elúrrja a dolgot, s lota irallrlik. líi lsnh
lllrktatni }rírurrk na91, }rornlo]rtiirül§etések
közepette,

l'jabb mercdck lejtók kór,clkcznek. A
[onrbos fák ttlnjdttetn cAószell t,ltül)tek,
mittden csttlia fen_yő, Núzzük a kilometer-
köveket. Már hét és lél kilométerl tettiink
tneg a völgybon. A patak állandt'l zúgását
lrtcgsztrktuk, dc a ránk borulr] sziklafalak
külÖrrös alakjával, csipkézclt 1lerettlér,ci ttetrI
tudunk betelni. HcjI micsotlg, sziklamász,i
iskolákat lehetrre itL rendezni.-

. . . A hartnittlih- kiinnréter.iclzó kó utátr
rnegváltozik a vidck. a l,ölgy szélcsebb lesz.
kitáíaul mintlclt.,l.nnkás ferrr*őerdő mellctt
rnegi,ürrh el. A patak parljárr ririásleselr]r
útilapuk. i

De a sziklák esalí- nem hagynak el. Hatal-
ntas sziklakapu állja el az utat. Egyik olda-
lában árva erdei fenyó terrgeti életót. Ezctr
is l"tiljutun|<. Előttünk áll a szádel6i menedék-
ltáz, Csinlrs faépület. Elótte a ,patakban §ala^
nrit tisztitarrak, Otlamegyek, rrregrrézem.
Valíldt szádelói sebes pisztrángcrt,

_ NépszámIáIást 1nrtok. Renőke lriánl,zik.
Ep mos! bukkant eló az utolsó kauyarból.
Nosza. rázendítünk legújabb tlólánkra:
,,}lej" Szádelő, Szádeló, sárlta }3enó állj
eló l"

Akí szereti Sziklaország csotlálatos vilá-
gát, minél hamarábtr zarándokoljorr el a
szádelói viilgybe.

Öreg Baqoly

§ül>ele *.ztá§n-tm
llc;cri.rdés

C§lntalan Anti : B--:... ,;,, :!r,11 }t;li1,13 n7 *ir-
lakot.

lBácsi: ]l1ell,iktr lc :
C§lnialan Anti : \rnl ll, il:, k,rIl.,

Allghanem :

A kis ílisi liIl a kapubln. Mcssziről iírlja
údesepját hazafe]ó bel]asni. Beszallrd ós irga-
1Ulta!i ujsígOija anyjának:

- -ledesany:im !

-- Nu. mit akarsz?

- Ajighaneln bajit van a Riska te}réfnek.
-- Honnan ,{rrndolod?.- Onltatl, hit3l, 1cdesspírrn Ituz:r,a a btitét a

h li l:i t;

Leitatta

"A tanító nézi a füzetekct.

- Micsoda csunya írás ez iti, Firka F'erkc'l
Az egyik betú jobbra düi, a másik .me§ halra.
olyanok. mint a részeg entberek.

Flrka Ferke : Nem csoda. Az elíjblr itatta;n
1e liket.

ll

l

1, )-

A szilit:ei ós pelsóci mészkőfcnslkok vitté-
kón iárunk, pár kilométerrc l(rasznahorkátóI.
Olyatr az egttsz 15i6k, nrintha cgy óriás
lesinrította ós tortaszeletekrc vágta volna.
Á hevágások a folyóvölgyek. De néhol ki-
csorrlull a bicskírja ._ a szádelői völgynél
is. Azért, olyan csipkés a széle, , . Torlra
vára felól órkezünk. A völgy bejáratánál
kis falu lapul, Szádeiő. végigmegyünk a
íalu egyetlerr uccáján, Á. völgyből kellemes,
hűvös levegő c§ap mcg. A keztlctben széles
völgy hanrarosan összesztiktil. Kcskeny or-
szágtlt és egy nrennydörgós patak fér el
benne. Figyelem a többieket. Kinyujtott
nyakkal nóznck fclfelé. Van is mit,. Szik]a.
r.aclon a vidék. 3-*400 méterre hecsiiljük *
majdnem függélyes íalakat,

A völgy kanyarodik. Hirtelen hatallnas
küliinálló sziklacsúcs túnik eló, olyan, mint
cgy cukor§iiveg, Az is a neve. A csrlcson
árbocrrld, nIaÉya} zászlót lerrget rajta a
szél. keménv munka lehetetI felvinni a
zászlót , . .

Áz írt eróserr emelkedik, de a sziklafalak
tnagussága megmarad, Egyszerre csak elsö-
tótetlik a YiláA, I]lborull tálán az idő ? Nem"{sak a rrreredek sziklalalak }átsaanak
cgymásra borulni. Alig látni a kék ég egy-
egy íoltját. Megrnórjük a völgy széleisóÁét
csetkészlrottal. Szítkelr hdt mótr:r. A potak

Áprilisi tróla
. - llát tcvclt,d tneg ttti tiiftélit'l
-- Es:, alttóvczctő ápri!isi tréfát játszirtt

velem.
-- tltrg§, htlgy?
*. ltái úgy, ho*:l, jtiilbra mutatí}li, és btl|rr

furt]ult, arnikrrr :il ilk.,rrlllll tttt,nlti ü/ ltrttriin
elíitt.
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míIa, WáPe §eíbde W

:'-:: 1:-yő ó§ esauaria az ember
l jl -- r ]l. mtglen látőt:sapiaiból'; níi] ,:l -- r:', mtglen látőt:sapiaiból

liii,/:]i. l..-", -.,:t,ezett kerckded csepp|ol11ós
tril"li]lTltrí]tii ti ,,l! el.ő. A. turm(lt azérl neuezik, ÉTill:a .::" . aurt rerul.szeri.trl lormrÍs r,rírslf-

őket, ltrkkar léIlóbon ugrúlús kiiuelkezik,
míg szeménel a többi tajzszög*l is meg-
próbaIja lclIedezni, Mosl köurtke:íh a
népünnepéIg |ingponl ia : balh,ézzel iubb-
|eIé hudatúszik, míg iobbkézzel iparkorlik
a falról leesni szúndéltszó képel meg-
akadúlgazni becslelen lettélrck uéghez-
oilel(hen. A csöröm.pöIós elhungzása utún
hangatt és homlok ggakartatak köuetkez-
fiek, ugganis a lettes hangatt-hbmlak "

rahan ki a szobdból,, miközben q za?d
aíga küIönbőző fajsúlgt1 tórgyakat rnér-
legel. Igaz is, mér ne Iegelne? Ezzel uége
is van a testeggenészetnek, köuetkezik a
higllénia, melget múr letúrggaltam uala,
sőt mikénl.

Mast pedig íériünk át a tábgri test-
egyenészil megtúiggalúsúrtt. Én még
nenl voltam táborban, de m.íkar lilerc-
perigpáe sún ngaraltam" a libalegelőn
Iúbarozott a 9786-os }Iörte"Ien Gúspúr
csetkészesapat és annak téngkedéseít
miruIig Iiggelentmel kísérlem. De úgg
leszek, mintha magam is uelilk kled^
zettem aolna és eszerint uésem po.ptrra a
Iörténendőket.

Szótlal, reggel azzal kezdödik a bai,
hogg egg hosszi hdlóümögös eggén meg-
je,lenik az eggik sdtor lenge ajlajdban és
cgtr1 súrgarézből taló lülökbe. több tzben,
úggmint málna. uanilía és őszíharack-
ízben beleszorllsog. A szorlyogús ngomún
arutalttó hangok haggják eI a kürtöt. Ar
anrlalodrjs abban áIl, hogg tl stltor ajlaia
negngilik és eg11 iól f el|ogotl kecske-
ku,ncs, akarom mondani bakkancs 76 és
lél |okos szögben hdtba andaltíia a kür-
íösí, oi,i uégelggengüIésében erősebbel
szurtgog és eltűnik a súlor belsejében,
Fjkkar a túhorban olgan hangok kelet-
keznek, mínt az áIIatróI elnevezett kert-
ben. a uaddllatok szoptatdsa idejtrn;
azazazazaaeú, hrrrrr, brrrngehúu, krp-
szióú, satöhbi" A satöbbit nem mondia
sen/cí, csclc étt lilam. Al elegges hangok
elcsitulnale és a sdtrak ajtajúban h(tló-
ümögös. emeleles nadrdgú ds eggéb
mczzel ellúloll egyedek jelennek meg.
Az egyedek addig clörzsölik a szemüket,
mígnem szíkrdzik. Etulón a csöuezelő
berohan u stitor mélgébe Cs a ()suszíií is
kiszedi, aki nagyon |aradt, mert az éjjeli
riadót uégigaludta és ebben naggon ki-
merüIt. Miután a segécltísztek ís kiözön-
lötlek a sEomorú wamokbóí, uagg vtg-
wamokból, egg |ülsértő hang ígg üuölt:

-- Rrrreggeli torndhoz a idtszótéren
sssólakozó l

Erre a szemdörzsöIő eggedek méla
undgrral és |atalista ngugalommal eI-
índulnak a jútszótér |elé. Csiri még min-
díg dörzsöIi a szemét, qinél |ogua (nent
a szeménéI logua, hé ! ) nagg léptekkel
beleslartol a csalónos cstllitbq, A.csalún
nem szóI semmil, d.e csíp. A Csíri nem
cstp, de anruil naggobbat ordít és ijedté-
bei nekímega a túborkerttésnek. Ezutdn
úszó mo?dulatokkal pat métert hasmdttt
halad a i&armalos g!]epen és kiköt két
centímétÖtrulire a szemétgödörtől,

Ezenközben a lapos tiszt eggre üuöI-
tözik, mIgnetn az egész túbor odaér a tett
helgére. -A segédtisztek ngomban téIre-
ülnek és a napi programmat túrg!]aljdk.
Ha segédliszt leszek, én is ilgen raDasz
íoaással kerüIöm ki a lorndzdsí. Külo_.'nősen a Szeszabú lazsdl, akí olgan
szomortlan néz, míntha. éi|éI óta tornd-
l,ott polna,

Az eggedek elhelgezkednek a jdtszó-
téren, mire a lapostiszt derüs hangon jó
reggelt ktttdn és be jelenti, hogg most

pediglen lutunk egtrs ki**ít" Erre az egész
tórsas(lg emelgetni kezdí u csútlkitlít.
Esetleg a iaposliszt ef ís /tiszi, h.rlgg min-
denkí |ul" Futti* utdn hajtadclzun,lc előrr
és hútra. Ás indus ltasídnco.solc lci,s-
mihiIlgok el escrkészi körökhöz, olgart
!,enge lmjladarást ué.gzűnk. (lluík íili
csak a derekdl riszúlia, amelgik. nlliig,
hrlgg higgyenek neki. szóou.l nagy Q
hangula,l.

A lapostiszt ur bejelenti, hngg mosí
uldnozni íogittk a kies békákal. Erre u
tórsasdg leguggut és úgy is íesz. mínlha
menne. A.uarban reszkelő szicsgdrrlistdlr
|ürge szöcskék hozzúnk képesl. A nádas
purtjún egy karcsú Darang,Jos béka féI-
méterngíre kidagadl szemekkel röhög u
ldrsasdgon, Miulán mindenki előre-
halo1ll uagg htlsz cenlimélerl, hantrlrttt
|ekszünk és biciklizés köaetkezik. Ár
egész tdrsas(lg azt képzel.i, hog1tr molor-
biciklizík és npugodtan |ekszik hangatl,
mIglen azon gondolkodik, hogg, mikék
tE é9, miződ a |őd. lzgalmas Iinisl.
ud.gunk ki" Tan ol11an stréber is, aki
közel- léuén a laposliszt úrhoz liheg és azl
mondja, hogg |üü, |üü, ez jó uolt. Mire
eggi k szomszéd ja megjeggzi :

-- Ha esse lesz kiboksnlua. akkor
senkí !

,,:,: : ,,, Hu mustúros uírslíuel. eszik,
.l] : - ; lqrnuinak nevezík, anri rr sor.s-, - :.;;lln |urcso uélenténge" Erröl jut
, :,- .-i. hogy a rnuslárgúzat azért neuc-
: . -,ttsltirgúznak, mert lormaszaga uutt.

.l.*lde kdr, Ingg ncm a torna uan a
,.í,, ] rllolt, Mett ezesetbeu nem kellen.e az
, :': ernek, /cülörró.sen láborban, e.gészség
lTpüe alatt ualamennyí tugiút faktr-
l:,,:,! kitorgatni, lekergetní és tt ttégén, :x,- k,éppel kiielenlcni, hagg egész nlús.-::rnek érzem nwgam. tr|erl ha más
:,-'?t r§ ltaggok. le1lIel jebb azérl, mert
'ts:lkuszúlódlak a uéglagiaint, ntinl
1'1lduin9 emheré, btijo* estí szélben,

.4 lornó.nak löbb laja uan. |7an reggeli
i ,'la. rúdiólorna s kintorna. A kinlornát
i,.ristépen uerklinek is neuezik, A reggeli
;ll,nna é§ a uerkli közőtt az a küIöntbség,
ír:lf} QZ ember a uerklit lekergeti és muzsi-
i:.. mtg a reggeli lornáttal sajdt magút
w.rtgelí és ngög.

.1 legkellenrcsebb a rddiólarnu, mert aE
lr}er két esekt képzel eI. Vag§ dlalussza
": a,(,A,or ngert, uagy ébren hallgalia.
!:ben az esetben |enn|orog az, hogg az
t-!er netlelhet a rrlditjs ádrsin, aki olgu-
íl:J:al mond. hogt] ki az dgllbóI, áIljunk
wggkézlúbra meg salöhbi, eee.Ietrú. Noha!:gyetlen egg bácsit ltillam, aki reggel a
-:,lió előtt ltajladozoít, arróI is kisüll,
Il-sg nem tortulzoll, hane n gaomor-
7rrt-se uoll, Na de lwggitilc a jód habiaií,
útalDm mandani egy mdsik tertőtlenítő-l:tt httllómail. Tudom úm, ni az a,t:títlenllőszer : éter. Hu ökröket |erlől-
t-.íIenek uele, akkor baromltcrne.k ne-
lcil,.

Xode térjilttk át a lornúzás eseteíre.
?:ggeli torndt el lehet uégezni olthon és
ar,tqrban. Ollhon nagaon eggszerű, Az
ar:er kiszúIl az dggból. Azaz hogy szdll-
eL Eggszct, amikor azt mondta jó
,tEóm, hogy szúlljak ki az óggból, meg is
grÁdltam, naggot ugrollam és lebeg-

em a kezemel, de minthogg szdrngai-
fut ottíeleiteltem az dlmomban, szdllás
xlytt hasraestem a nahkaszli ds a Á,is-
,ksnm hintaloua között, Szóual a2 ember
wrni lelkíerő ggüités utdn kidugia a
'lb,it a paplan alól és megállapíl ja, hogg
.megcnghüIt a léng, ttídul a latdr, Ezutón
.nidp és felkeresi rég nem látott esukáiót.
foielép és megkezdi a reggeli torndt.

Először is lenge bájial lélegzelet uesz,
naid széíltbja karjail. Ezulún le.hajlik
n ,'e]szedí a szekréng qlól a karszéítárás
ní;íán Ieköuelkezelt kaktuszos cserép
,ariftszeiL "b},zutún többször meg|ordul a
xt't tengelge körül, majd összeesík és
negaatja, mtg az al.gai po|onok göze
e:órolog a |eiéből. Ekkor huzamrlsabb
-,l"lig iparkod"ik a hóta közepél meg-
t,r*arni, közben eggík lílbdt beleakasztic
t :arrógépbe és eggensúIgozni iparkodik,
-:,tkodús után |elszedi a ua,rróskalulgdtq hwamosabb ideig hajladozik, mtg a
y: mbostűket összeterelgel-í a kütgübe,
-algből a /riss lorna nesze kíríasztotta

Utolsó szóm,ként é,s ggandnt fekuő-
tómasz köuetkezik. A zord tesíeguenészektómasz köuetkezik, A zoril tesíeggehészek
szerint ez abban dllna, hogg a kar hailí-szerlnt ez aDDan ouna, nog
lásúual és ngujtdsdual hun

l!lt-
hunlásúual és ngujtdsdual hun közelebb, hun

tóuolabb uardzsolillk az angatöldtöl ke-
cses laaíaínkat^ Ám a cserkészek szerinlcses lagjaínkat" Á.m a cserkészek szerinl
abban áIl, hogg az ember |ekszík és abban
reméngkedik, hoga lúlha föIdrengés iön
és leiíebh aíszi egu /cicsíí a tőIdet. Mint-
reméngkeelik, hoga hólha fötdrengés jön
ós le! jebh aíszi egg /cicsií a |őIdet. Mint-
hogy ez nem köuetkezik be, ngugodtan
|ekszik totlább.

A laposlíszt búcsi uégre ís kí|drad a
uezénglésben. Azt mondja, hogg Ro,
lusstmlr még egg kíesit. Erre a tarsasdg
|ulni kezd és uégre is elérkezik a mosdti-
helghez. Ami ott következík, részben a
csalrís, tészben a higgénia keretóbe tar-
Iozik, de inkább a csaláséba. Eíheletlen,
hogltr olgan nagg tóbóI ualaki csak olgan,
kqués uizel ludlon kímerni, mínt a Milti.
Es még uan képe azl mondani, hagg a
naptóI olgan barna. Holott uan egg köz-
mondás, melg azt morulja: Vakard meg
a cserkészt. leíön a piszok.

De a reőgetí tornában mégis |el|rissül
az ember.'Mert amikor c (^]sírr' kíáII a
kongha elé és azl mondja a Saldnak,
hogg tujd öc.sém, kész a reggelí, oluan
|rissen robognak oda, mintha nem negged-
óra, hanem íéInaphosszall torruiztak
uolna. Nem is csoda, ha tdbor u|ún egész
éuben sokszor eml.egetik a |aitájút annak,
akí azt a remek reaoeli lorndt kitalúlta.

Ám leggen elég "i testeggenészetből is.
Btlcstlzóul tlz ggakorlatot lanílok meg
nektek, mell1eket elaégea)én, egész nap
olgan |rissek lesztek, minl a zúptaitis :

1. Páros ldbon üldögéIés.
2. Hajlítgasil a batí*k lúbad hökuijdt

íobbra. mald balra.' 'a.'nugd meg iobb lúbbat a bal
szomszéd"odat.

4. Feküdj hasra.
ő. Maradj |ekue.
6. Mélg léIegzés, esetleg hotkoltis.
7. Fordulj a jobb oldaladra.
8. tr'ordulj a bal oldalad,ra.
9. Fordulj hangatt.

70. Fordull lel l
Most pedigj jejezzük be a mai akadé-

miút BéIouícs MéIdnía remekbe.szaboíl
te steg g e nészetl u e rséuel :

Jaj de remek, jai de id a reggeli totna,
Annak, akt kítalálta, csú§szon leraz

*- zso|ku -^
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HA] REGo, RAJTÁ!
A Ml DALI\|NK
A regös-cserkésnrck meg kell
ismernie és szeretnic ü nng!]Qr
n.ípműucllség értékeit,

.A népí értékek klncgeshfuának legragyo-
3óbb gyöngysora a magyal népdal. Hogy ez a

kincs ma már nlncs véka alá reitve, hanem
kezd az egész magyar társadalom szeme el6tt
tündökölni, abban jelentós része yan a ma-
gyar cserkészet ió munkáJának" Ez a ió munka
köteloz" A csgrkészet továbbra l§ e népi érték
kincstrrtó|a kell hogy legyen.

De mllyen is az lgazi magyat népdal I

NÉPDAL - YAGY MAGYAR NÓTA,
Tudnunk kell.

hogy az rlgyneve-
zett magyar nó-
3a nem népdal.
Azok a nóták.
melyeket gyak-
ran a népszínmű-
vekben, a cl8ány-
zenekarok müso-
rában, e falusi
tárgy11 mozldara-
bokban ér, sai-
nos, a rádióban ls
igen gyakran hal-
lunk-ncm nép-
dalok, csak nép-
dalutánzatok.

Ezcket a nótá-
kat a ma3yar nép-
dal legkésöbben klalakult da|íaitáiának (az úgy-
neyezott tllstllulú magyar népdalnak) m i ntáiára,
mulatós kedvű urak s élelmcs üzletemberek
§zcrezték. A mult század másodlk íele óta tö-
méntelen llyen nóta keletkezett. Az otthon, az
utca, a kocsma, a színház ezaktól volt han-
gos. Ugy jártunk, mlnt a vademberek a föld|ü-
kön hcveró arannyall a ma8rer nóták üveggyön "

*yei mlatt elíelcitkeztünk népdalalnk aranyáról.
Ma már más a helyzet. A népzénekutatók,

Ylkár, §ebeltyén, Bartók, Kodály &
követóik a szfuad ele|e óta az eredetl népi
da|lamok Gzíeit tyüitötték ösrre.

E dalok §uerz6lt nem lrmeriük" Költólk
a népi ízlés hagyományos törvényei szerint
alkották dalaikat s 6k maguk névtelenül me3-
húzódtak m6velk mötött. Ráiuk illenek
tuhász Gyula szép sorai:

iv'en c plaesí.rtu. |ontos, cstlk u elal,
}íeltr1 tt-ncm múIó szent ö§íizhunghíl hdl.

Az lcAzl MAGYAR NÉPDAL
A dalolás szerves része a íalusl ember éloté-

nek. Nem mesterkélt crórakozág, mint a yá,
rosi embernél a clgányzene hallgatása vagy a
münépdalok és mozlslágcrek éneklése, hanem
a matyar néplélek önkéntclen megnyilatko-
zása zenel anyanyelvén.

Ebből következik, hogy a m0dalok tartalmá-
nak vérszegény egyoldalúrágával szemben
(hisz alig van más tárgyuk, mint.az érzelgós,
reménytelen szerelern) a népdal az élet cgész
területét íelölel6 változatos tazda8§á8ú.
Az élet mlnden mozzanatának és mindeníaita
érzelemnek költöi és zenei l{fulezését magá,
ban fo3lalja, az altatódaltitírya halottsirató
éneklg,

Gondoliunk c§ak a látékdalokra, a telpalá,
valókra, a munkadalokra, a virágénekekre,

*fllc

crrlíolódó & párosító dalokra, a p&ztor-,
betyár- és katonaélet dalaira s a különíélc
alkalmakhoz kötött énekekre.

A népdelok szövege a matyar mult sok
emlé*ét is óni, A históriás én*k, a népballada
(a mesékkel s mondákkal együtt) a ma3yrr nép
eleven történelemkönyve. (A népi ,,történ.t-
írás"-nak ezakre ar iratlan emlékclre akariuk
íelhlvni figyelmeteket regös reJtvényelnk-
kel ls.)

Ha művészl szempontból nézzük a nópdalt.
a néples m0zene legtöbb termékének cay.
kaptafára húzott tchctségtelensé3évcl
szemben a lcgma3asebbrcndE §ővérű mf.
yé§zetct csodálhatiuk benne.

A magyar népdal a maga nemében éppea
olyan mürcmek, mint e3y Mozart.szonátr
vagy Boethoven-szlmfónla, rnert művészi fcl-
adatát a logegyszerűbb eszközökkel tökéletesen
megoldia - íria Bartók Béla, aki nemcsak
vllághírű zeneköltő. hanem kiváló z!ne-
tudós is.

§ mindezekcn felül a vademberektól kölc§ön-
vctt tánczenével s az allg íélrzáze*ztondöc
műnépdalokkrl szemben a népdal ered*t§
ma3yr? r páratlanul ősl. A le3újabb kut*-
t& szerlnt legelább 1500 éves. (Erról a mlgyer
népdal zenel taiáBá8ainak ismertctésénél ké-

"4úiáítbáal

s6bb még b6-
vebben szólunk.}

vÁLAsszux-
A |_oBBtK
RÉszT t

A l0l Me3yer
Népdal dalla-
maln ngvelödön
egészségcs íü16
matyar cscqké.
sreknck ozek ae
lgazságok tcrmé-
rrate§nak lát§za-
nak. A pa3yar
tártadalom nagy
részénck zcnd
ízlését azonben
annylra cltompÍ.

totta l. sok sele|tes lenel táplálék, ho3y
cszünkbc iutmtja a hlhotctllnnek tct3zö tör-
ténetct, rmclyról a népmcsc szól.

A merebell see3ény cmbcr ugyanlr napl
munkáia után íáadtan hazaérkerve, a kamcncc
hátára kószítctt töltöttkápo§lta helyott . §ötat-
bcn az ott alvó egynapos klrmacskákat ctte mc3.

A mi ízlésünk ma már egésrséger. A nl
fcladatunk tehlt, hoty . me3romlott lzl&ü
matyar táRadalmat hozzászoktasuk az egélz-
séges zencl táplálékhoz.

Népdalalnkban a magy.r lélek már-már
olfelcdett zanel anyanyelvén szól hozánk.
Flgycljünk rá. A Jelenések Könyve szavalval:

",Akinck van füle a hallásra, ballia. mlt mond
a lélck."

Hal rcgö raia l
Rcaör Morvei P{tor l. BKIE

D7\ L?\ lAl{
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i :".+:párttadobtlz, ki. és bccsrrkásának lneg-
könnyltése

"'iítsünk §zösgei, drr'lttal, vagy 0n}.veZés-
.i p§c§étpálna tartti rjoboz teteiére §lltni,

- ,.-bkát (radlr, va§y cipiislrokgunrirósz).
:((illllven kin_r:ith;rtri, illeltvc becsulihat,l

:z & dí}bOz, Becsrrltílsní[ *zrrnttai lcl 1rtdjtrk
::nejni a íedclet, hisz tlem, sirlitll az aszta]-
..:itr-z, kint,itásnát viszont nem keii k,rikáz-
::.;:lllnk körmeirtk épségét,

llőmérőtarló
Parlirkereskedésekben kaphatti, ceruzayé§re:,jzható gumikupak oldalát hasr:gassuk bo,

:. li!' ruga],mas hüvelyt alkosson. A hür.e]yt
; s,.:sztassuk a hőmérő végére, l*v mej{óvjuk
:z: az eltöréstöl. A hőn,éröben tévó lrigany
:i!,anis ircn sírlyos s ez a rész szokott Ú§y:; asztitlhoz koccanni, ho§y a drirga hő;rre!rő
t:liik.

,.-tiyan csctben, amidón bilotlyos íokú sz.rr-
i:iörnérséklet lenntartásáról ke]l gond{)skod-
:_r} (pl, ,műhelyben, iotostrrdióban stb.) § a
s:rba különböző részein kell a hőmérsókletel.:.egmérnünk, a legügye§ebb meg()ldis az,
: _.g_,* a szükséges helyeken ilycn gtlrnikilpa-
r-kat eriísltünk iel. Ezekbe bármikor betol-
_::tó. illetve ezekból bánmikor kihírzhatri r
:':léríj.

illágnesprtkó mlnt §uögcyültő
Régebberr ismert módszer apró szögek

:],f,rs összegyüjtésére, hogy mágnespatkót'.:lunk be a iiókba, vasy dobozba. Az ösz-
::;gt,üjtés egy pillanIt, de a szilgek lesze-
::se a ,mágnespatkóról nem ilyen egyszerű.:;aít ezen az alábbi rnódszer, nrcll.el $*y
.:erikai ezurrileslor ajánl.

i:kl)|ty papírzacshót, vagy papirburíiúkot
r,:::ünk s ebbe c§u§Ztatjuk a mágnespat-
, :, A patkónak i§y két§éctelenüi csökken
: ::jileses hatása, de rnéc mindis elés erős
:.-: i}}hoz, hogy a zacskó külsö lalához

: _-za a szögeket. tla a kívánt he]yrc továb-- , ,:luk a szög§§onilót. kihírzzuk a zacskó-

bói a mrisnesrlatkr'>t s u szögck clválrtsk .i
zacskóía ltril.

Nem láraszt tóbbé az lrás! A gyiiríís uit-
rá,masz haszttálalii e§ctén ncm. kel] (i)rüsij§en
§/Olítallufik n ctruz:it. lrlllat; kiil(jltijslri azci;

részére ajánlatrrs, akikrrvli tndg rtincs kiírt
írásult, Próbáljátok ki. Ara ?4 filiár. A Cser-
készboltban is kaphatt],

A $oalálato§ kiitón§
A kötén}, anyaga retlrlszerint vékony-,

mert egyedüli célja az, hrlgy vécljc a ruhát.
Ftrrr,i iábast, íazekat :r l,iitttu},r,rtggel nteÉ-

Glx x^rccr

MO§T JELENT MEG

Vl, ÁNDRÁ§sY
Keskenyfilmosztály l

vll, RÁKóczl
t!T

UT

§Z.

§z.80.

rá a kapcsrrlrat a vonalzóra, Készen is va-
gyrrnk, indulitat a tekerés,

Irrirlállvány
Rajzolgató, festegető <,nlbcrrIél, ki tii}lh-

fóle ccruzár,al, szítres ccruzával do]Éozik, .iri
szolgálattrt tehet egy olyfln 1artó, ahoi,á
hasznáiat után helvczi az irónokat. -\1tÉ-
Íclelő nagyságú,(7- ,t(| tnnr ál,rnérójil) löi_
tényhüvelyekból csiIlos kis állr,án5t készít-
htttültk. Ha ir hür,cl1 lil rrrr;riiie kicri, l'ágjuk

írl(lri telrát nenr taltácsos. Ilycn célra azon-
ban alka.lmassá tehetjük, hn len[, D kötón}-
Ilelsó két oldalán eg!,-egy z§ebel verlunk
s ebbe puha, vékon}, párna, hety€§ebben
,,íilc"-darabkát csúszt,atunk,

Gémkapoes|elző
Paplrlap, vászondarab elvágásánál Jó

szolgálatot tehet €8y gémkapocs. Cettti-
mótérrcl lemérjül< a kír,ánt m(,retekct s n be kétoIdaIt, rlrajd tr.yolnjuk kirsé ósszc, s

azután alul, a hüvely talpánál az ábra §ze-
rlnt rcszeljük be. Húzzuk a ceruzára. A I,ajz-
táblára, \,agy külön falécre. szúrjunk fel
rajzszögeket" FIa nem kell a ceruza, egy-
§zerűen a ceruzára húzott hüvely tlcvágott
talpát_a rajz§zög alá csírsztatjuk s a2 irón
ígv állandóan kéznél marad. A szélesebb
átmóróJü töltényhüvelyeknél, tehát azok-
nál, ahol a ceruza kényelmesen belójük csú-
§zikl magukat a hüvelyeket er6sltsük-(szegez-
zük. enyvez?ük stb.) íel íalécre s az lrónokat
az így íelcfósített hüvelyekbe csrlszlal,Juk.

kijelölI ponl mellé gén*apcsot húzrrrrk.
Nyugodtán cltehetjük a c+ntirnétere§ szala-
got, vagy rudat, mert a gémkepoes pontosan
jelzi, hol kcll elvágnunk az anyagot.

Fonálteker6
Cérna; pBmut, spárga, egyszóyal a íonál-

íélék fell,élterr!sónck nrcgkötrnvltésdre, llletve

A tea ét a kávé ügye
Az bizonyos, hogv az ember rnindrlnt akkor

értékcl lesjobban, amikor le kell mtrndani:r
róla.

A teát és kávét sokan éreztük §zinte élot-
szü,kségletnek. Vendéslátásunk írgysztilván az
illatos teacsésze meliett fordult mex. A kávé
,rnindennapi ita}unk volt. §okszoí §zinte orVO§-
sá8unk.

Most hatalmasan mesdrá§ult.
Istenemll Körül é8 ,a világ. fletek alatt

§emmi§ül meg é§ rle§z íöldöníutó egy nálunk
ötszörle na8yobb or§2ác, vilácbiíodalinakban
halálos pontossá8gaI porciózzá,k ki az élclmi-
§zert, ínert a jövó €§ztendök, sőt talán már
htinapok móraött ott réml.ik már az éhezó§ kl-
sértete. Boldog §emle8e§nek nev92ett or§2{-
í{okban létszüksécleti cikk§ket. mint a cukclr,
csak jegyre lehet kapni.

Es akkor rni nc tudnírnk lemondani arról.
a,íni ugyan jó és kellemcs, de rnégis csak él-
vczeti cikk,

KARAcsoNYl
/{RJEGYzÉl<UNKI

D|,TALANUL KÜLD|Üx

(HATscHEK És FARKAs}
FoTo*oFTlKA*KE§-
KENYF|LM í§ PRoJEKclÓ
BUDAPEST, lV, KÁRoLY KRT.28.

*-l

vONRtz0
mcggyorsltrisára sztllg:il a kiivctkcz.ő ]iészü-
lék. szerezztink három ruhaszárítri íakapcsot
meg egy vonalzót. Áz ábra szerint c§iptes§ük
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- t{lREK
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:r !íagyar üserkó§zszaiyOtsó§ Ví. trefiiletén§ll 1ít.1,8janttrir 2l-i,n, r,nsárnap rl. e. lt órrlkrrr l)clrrrt.l,n-
berr ir lleíornrírtrrs liollégiunr dlsZlcrnlol)Pn tllf.

tandó renclox közgyülósera.
'|',tncl's{rtlOz,\L] : l. l.]lnöki meAn}-it(i, 2. l;{i_

ütkári jclltttlrts, :t. \'*zctiili§zti jelcnlóx. 4, Grtzllc_
*rlsi Yezlrtő jtdcntírse é§ az 19ití}. óvi zárószántrdás
clől erjeszl,rise. l'r. §ztlntvizsgúló }rizot lság it lrrn_
tése, 6. .\z 194(l. é\,i köll-sógveté§ elólerje§rti,§e.
7, Kcríileti 1isztikar válaizlúsa. tt, kcriileti
Inti)zőbi2ottsáfi vá]rrsztáso. 9. lrlclitr,ántok.
Az esellcges intlítvrinyrrk kót héttel a közí{villó§-
előtt írásban nvu.itaDdók bc a kefiilcli }ilnök.
§égrlól. (;\lap§zab. 14. § 2.) §luüksóg"

A rádtó ll§erkó§zköz§éííté§t adott: nov.
10-én a 314. cscs. otthonátról, dec, !,3-án a
üserkészparkból.

A budapestl l§. sz. Iletlrlen Gd}or c§c§.,
á tet.rl 1,{s. sz" R6val cscs. c§apatiinnepdlyt
tartOtt.

I}eliötésl tábta kuphaíó. Ára a szállítási
köllséggel együtt 1 pengő 70 fillér, 1Csekk;
,,31.428. Magyar Cserkész, Budapcst.)

Cserkószünnepélyí rendeztekl- a'keszl-
helyi 79. §z. Festetlcs c§cs., a 223. sz. P" L
§z. cscs. és az endródi 571" sa. §zt r\Iajos cses.

Az mgvárl §zent Mlklós cseík€§zcsapat.
rna§yar és ruszin gör. kat. papnövendékek a
c§apat tasiai, dr §ztojka §ándor ,munkácsi
és dr Dudás Miklós ,hajdudorogi .megyés-
pü§pökók díszvédnökséce alatt i. hő ?4-én
tartotta alaltuló g§apatsyülését, I,rna után dr
Minya Lajos, szervezőtestüleii elnök, szelni-
í}áriumi rektor taftatt beszédet, Rárnutatotta cserkészet céljaira s hangs,úlyozta a,nnak
jelentő§éBét a pap§ág ,kötében. ,,A cserkészot
az ilMság jellemnevelője" * rmondta. _ ,,Az
iljráság az Esvház és az állarn virága, rerné-
fiye. eíej€. Legyen e rnozgalom eszköz a iel-
lemnevelésre, de iskola is, az erények isko-
lája!" §zavait Makuk Bertalan §sapatpa-
ran,csnok lrösziiinte meg. maid prograínmot
adott ,a csapatnök. Rámüta,lott az együttmú*
tödés szüksége§§égére. a.bból * bír lecye-
nek kü!önbözö nemzetiségílek is a munká.
§ok - szer€tei és áldás fakad: ,.Uj munitá-
sokra, új eíökfe van szüksés. merít§ük .az
etöt az őserőből, a ter,mészetből. ho$y reá_
lisan tudiuk nézn\ az, életet, de az Ideá!óI. az
lstentöl soha el nem szakadva!" Besz.édét
páratlan lelkesedés követte. Utána, a ,köztj,n-
ség szóra,koztatá§ára, c§erké§z-tréfákat qnu-
iattak be a §§ápat tagjai. Az ülés imáva} zá-
íillt. A csapai ti§ztikara, csapatpar.: Makuk
Bertalan; h, c§apatpaí.: Ortuly László; cs.-
titkár: Almásy András; cs.-pénztáíosj Ko-
tyurk Ferenc; cs. könyv- és szertáros: fla-
vasi Béla.

Nsm t{íon rotena msf, a Mnnvar Sakldelndvánv
Antológlu. (Szerkesztetie: Bor6s Sándor és Llnd_
ner László. Á }Ie§yar Sakk!,llág kiadása.) A ter-jedelme§ könyv elsó része a nÚ*yar íelridvónv-
szeTzé§ történetét tartalmazza. Éiitekes adatokáttalilunk ltt. l!íegtudjuk. hoÉy a hazal sakkozásról
az el§ő törtóneti adát a x-tv. századból való. a
íela.dvúnyszerzés podig a mlr_lt §zázad OtveáeJ
óv€ibeu bonto8att8 szárnyált. Ettől az td6t6l
ío8va a magyar feladványszerzó művészek szün-
telen{rl dolgozrrak. ilírrnkájuknak nem ls maradt€l az eredmétrye: a m{rgyar íeladvánvszerzóketr|a a2 e6ész világ lsmei{. Ime a művészotnek
oz'efr, Az allg l§mePt teritletén i§ megmutatla atnagyar szellem alkotó ereiét. RéEebfun ls szón
€lodmónyeket értek el ieladváivszerzőink 'a
nemzetközl versenyeken, do az utolíió 15 esztend6
€rédményei különö§en büszkévé tehetnek minden
mágy6rt. 1933-tól íocva a mal naDll az ols6 hslvottartja }íasyarország a vtlá* ös§zó államai io-
zö_tt, de az 7923 és Í933 közóttt ldóben n6m volt
3ohír§em lejlebb a 6-1k helvnél. bár többször votta 2-1k, 3-ik helyen. Az utólsó'l5 $ztendó vitá&-versenyeinek bsszeÉezésében DediÉ Macvai-or§zá8 az elsö. }íinilez a narvizerÜ eredá?nv79 ma*)rar feladványszerzö éríókes munkáiánaL
*yumöIcse, akik között az első hcly a követLező :Iloros Sándor, flutt-Hermann §ándor. Fleck
"t-erenc, Böhm Ferenc. Zllahi Zoltán.- Telkes
rmre, Szöghv .lózsel. Regös-Ratkó Imie. Neu-
kounrr _G_yula és Schór László. Megtntáljuk az
antológiában ynéí, a2 éló malvai'lehhvánv-
az,erz,6k életrajzl ndatalt. íéDvfiiixtt. valamlit
500-nál több válogatott íeladúnvl űeafeitégek-kel ó§ jesyzete}ikel. Sakkozó - 

cserk]ésieknek
melegon ajánljuk a kitfinő könyvet. ]Vr. Sr. a.

lr},olal 6r preclalóe tr|zeellöz8k
1agy_v{laszté_kban, jutányo§ áron. Kloln
I)ezs6_ _látszerész, Birdnpeit, Kcoskemóll
utoe ld. Fiókok: Szoldok-és Debrecen.

t4agyar Cserkésr kulcsárai
Ilórlls Károlv 76h Siilncg, 'filmúsl ,}rinos llí.tllr

Nyiren},ház;r. Sziráki \lihály l19la Jlirzrrtrá|i,
rllarrlrly Antlr/rs 1í},{l$. Sárrrspatak, Pae*ay
tiudte 1{3/a Ka§§a, Ilcnf-z* Imrr: 15l'l1ta Nngy-
atrirl, l,-rrlélt,i .lózsr.f l73 lr l}ttda|lr.st, lttlclky
Arpri,d 179,'u tsolryháíl, Kill§a§, .\rlttr l83-o
§zcí{cd, Adím l-rrjos 18Sla ltl(§l(c} Kleitl l;yöíí{t,
191la Brrdapcst, §arclóez l,ászló 192la Yác,'Wefrrer }'ererrc ?05i!a lJtrdapest, rlossen Józscf
221y'a Budape§t, Poilrádi l|erenc 260,1ri lJszter-
í{oIn. §|ezák László 2661a Ilurlaíok, _L}ettkó Bela
269/a l)dvnrtl, l'ados }-erctlc 3011'u Hlspesl,
}íolnár .Iános 423/a ltudapest, Ticht- Ká|ttlán
42{lla I3udapest, Pál Anlal 431,ta I}udapmt.
Tápai }*erenc 509/a Kistekk, Szabolcsi §árrrlor
618/a Sellye, ilIczőíi Ferenc 676/n (:stlr8ó, Xll§zl
Károly 760/a }lger, }'illeki ístvún 7711a Sajó-
szentpérer, Fodor László 8201a Pestszentimrc,
I|o]ntan Mírtyás 853/a I{ecs*,Drnét, Brunnet
Tlvadar 942ia Szérlhn)om, lJara6la Dezső 963/a
I)elrreccn, ljodor l.ászló 982/á }(rtnhegyes,
Lenthe Zoltlrn 996la Flajdudorog, Kalina Fe.renc
1905/a ltákosktresztúr, Takács }'erenc 1912,/a
Pestszentlólinc, C§éka Jenö Lleregszász írrlakrrl,i
asapat l.

_.j-,{. i:-J";.it-__

üzrN A M4cyAR csERKÉsz
IíJ. §z. Gy. Yersed alapgondolata gyönyörű,

de a fogalmazása még nem elég tökéletes.
Küldj mírskor is.

1- 1 .-} ts^ür-a .Yr }

Öröm . Magyar Cserkésznél
A Magyar Cserkész kiadóhivatala, hogy

a rend§zere§ítendó Kulc§ár-összejöveteleket
€záltal i§ barátságosabbá ós tanulságrrsabbá
.tegye (e vezetóti§zti testülettel karöltve),
megvá§árolt og!* Paillard-gyártmányút Ro-
lex trifilm vetltógépet. (8-as, 9.5-es és 16-os
filmek részóre,) Az el§6 c§crké§zkeíület a
c§apatoknak való kölc§önzés cóljából már
előzől.eg negvásárolt egy 9.5-e§ veíitógéptt.
A baráti érintkezés felvétele céliából a ki-
adóhil,atal §zcretné, ha benrutatkoznának
mindazok, akik szoktak filrnezni : irják meg
§zemélyi adataikon klvttl, hogy milyen íel-
vevójük, vetítőjük van, eddig milyen íilme-
ket készltettek, mit várnak a közös§égtól.
A Bolex gépet a Magyar Cserkószben is
hirdető Hafa-cég szálllí,ott a. Január elsó
íelében a budape§ti és budapestkörnyéki
Magyar Cserkdsz Kulcsárok részére ,,Magy*r
cserkész-délutánt tartunk! Részletesebtr
tervezet a Magyar Cserkész január l-i
§zámábán.

,,Hogyan hajóznak a tengeren ?" olmú etkk íotytatása a 13. oldalról.
gokat hódttott már mog és elemeket hajtott 9abot Sebestyén _(í473*1557) mesfigytli *rab_igába. "'l%'d,--§Hi§ Yt","]Íilh".sác mérésére a

.Számunkra, mint akik, §ajnos, tenger ;aiáó" veöiő:'i"""?a"i"'i,ivi6iiiií*i-ii"i"riiiri"1
nélkü maradtunk a béke jegyében, ez g Ug},anfbből áz id6ből mdratlt ránk az arabÖk
yi|ág 9srlBán álomország,,lrri"i|l" cúxtui: }""í.§"fárJ;[iiti]""'jr is, amtly llsyanesah
üdülnl járhatunk. Azonban nem szabad -'ills, Rógtojilontanus hajózási évkönyvet
hinntlnk azt, hogy az az ezetéves ha.rc! szerke.szt_a fiapra vq4aikoitálva.
amelyet a magyai tengerért folytattunk, ,_.15.9{. lle8lulenlk . Merkator 

_ 
ílamand térkép_

végetért. A malyar bbff';d_i'ű;JJ*öi *iÍá3. 
H#!XriÍ\tRflljli"f,t{o"d,,*", 

",o-nem i§ fog eltűnni a tengerekröl. Az első ködő §ebessé§méró mílszÖrt szerkószT,
Budapestról elindult tengeri hajók már __19,9_6", ,11_rrgli3|,99*l,tT:" előlt meeépúl
lnytél r_rilrl9tik, hogy mé"gis élunk, dolgo- "'í;iiÍ. tT'iÍ§á SÜ§ilfffii$,";' .|.lremze torko-zunk és feltámadunk. A munka mesindult latátan.
és kell, hogy melléáltjunk, lT33: .)L"f,l.,t,i§ll3lu'ji_3, T*o,§ílt}.!"","u,_Ml most a második ezredév kapujában haió h*lók"ornmótert csltrál.
állUnk, rajtunk múük álmaink beteljesülésc. í854.' Broóil áme,iÉai" tengerészhadnagy

Ilogyau letl6dört a haJózós ? Rl'xjjfj3§lfi" nagyobb Üzmélységek meF-

nötld törtónolml vl§§znpllltrntá§ t902. Az elsó rádióval felszcrelt hajó, az augrrl

A szélrózsa és u r-llágtájak beosztásu ógörög "if&"]',ijl-"i'ÍXt3met rizitrrs akrrsztikus mély_eredetű.
..at Üqr.vtn valószinü íeltalálót a,kínalak,,aktk 'Uffif,l:ji pörgpttyíis tránytűk gyakorlati el.Jóval krlsztus szitletése clőtt már husználtak *^j
egy mágnc§e§ rtopoo .atá'a'a'dii"yfiÜÓ*iit: teriedóse,
§zcrt. Iizt ök Tsl_nan-nak Devezték, mag;,arul Iroilalomd6lmutatónak.

Kr. G. 300-bán l}tolemaios Philadelphos megó- Captnin W. B. Whall : The ronanc* olplti az alexandriai Pharcrs szigeten a hasonneiríl navigation, SamDson r,ow. Loutlon.
Yilágltótornyot, amely után á jelenlegiek is a EÚcyclopedie - par l'ióaHe: Lcs Navires.
nevüket kapták, I.ibrairie líachette.

t2S4, 
^ 

messinai §an Nicolas g§lyán lrányt(t _.Pr. Franz Schulz* : Na{tik. §anlmlung
haszuálnak a hajó vezetésére. Göschen.

24

I{ubi k lsluún ütwletlttttnrls:ele



llAGYAR c§l]R§Ész§zÓvnT8Úo
Eúa€ltlai aot §!B ^al§t 
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IGAZOLVÁNY
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l ! !,u.t_,ltrt,l_f :./?t, űlí ó,
drraft, 3*r a ffiih kbst|drtwLi !a&bfi.í.-
R rxull ruqtab*alx a §aÍ|af cwtarrrlrúÉ1

E.|L,
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o*apl an . lnaí:

A kle8éeltólapok },imutetó8s
í K ó p?síléek és nÉg btiaurrok. )

xtr:eÉszr.rór,.qp

§dtrú íu,tképg .e,.klsr"
llEfi, 

'{@rqiflahóz.

a §a§!üt c*rrnu,r** loi,já"'
aóbt olrrdqru éa hó

-l larloat űl4sí^

c§iiaí úÉz,r,{rtl7§1,1§2Tt
f qf.$ol§%rbg n agw'1.0.

§wla toaoa& lú)lpd,tlJár nng.
lel2árhéil w t2él6 ít ggu hak"au avq,
úu' üll'sin{.

Eudt?esl, 1l

P. H.

eiiági ctkal*l o/§.§ á8y. .rr!.
Á. lre2ob6, ,tl*u hiarubft !

NroBu'Ylqy.dB: la.

f

xt8yclelntclles karícsttttyl iillficDckcí d§
igen boldoí riióve( tiván mhrrlen olvasóiának
a j}la8yar Cserkd.sz.

flár<rmszor isrrrélelie meg a budapestl
piarista cserkészcsapat ünnepélyót.'lábori
:llenetck, m,tr{y.ilí táncuk, betlchenes játék,
szindrrabttk és versek tették az estót íclgjt-
:e t etlt nn é.

A nrinlszlerelnök rendeletc eugurló]yével a
.\1lsyar Cserkész karícsrrnyi sl,á,rna 32 o]dal.
{]e}luír 1-iői isrnúi a korlátozott oidal:szánr-
5^:n jelcIrhct lneg a Ma,gyar Cscrkész. I-e§-
::ózclebbi szillna j;tnulir 1-én jclenik tncs.)

§rirbü
,lM
rbrD ili a3

Könyvek karácsonyra
Az Alhtnacu,m i,zévi könyvpiaca is g;lztlirg

a szór.r kiál!ítású, értékcs iijú,sár.i ki;lty vekben.
Különöserl ki ke]l cmelnünk Mu,n,ro l.taí híres
Ferdínánd, a blka c. könyvét. Nóbírn],,suro,s
Inagl,a,r/tzatai szitttc íelcsicgesch a prrmpá-
san rne§rajzo}t képekhez, arnitt íci,n,őll, gye-
rck cgyitirnlirn gJ-öllyöíködik és irnulat. L]gy-
szintén lr székcty népnesék bűbíitls §azdagsí-
gírból összegyüitiitt kötettt (Fercnuzy LászIó
Marcella: Székelv népme§ek), nteiy nlgy
szolgít]atrlt tehct kiscserkész vtzctőknck is.
I.eárryok szántítrir írórlott plrltitaí Buris:
Julika és az ötödik osztálv c. nrűve, de
olyan üde, ,kctlves, mai történel. hosy itt is
ajánljuk lt ánytestvéreinknr:h. Ezekcn kivül
ntegjeicnt trtét egy meseköltvv: Jiinrtsí
Cyörsy: Liploo Pali gímen, ChristoDjter
Morlcy: Pamacska cínrű m;rcskatilrtént,tót
Karirrthy t'rixytl iordítutta. jrjl visszaadva a
való.q;igot és inesét fttrcsán összekever(i ni!
vet, Mcg kelI rné}a ern]íienütlk irz id, f)urnas-
líll íordítrltt Pamlil kapitánv ,kalandcls tör-
téngtói.

" UJ c§ERKÉszlGAzoLVÁNYoK !
Na3y örömne| fogadtr mindenki az rlirendsterú cserkészigazolványok bejelentését. A nagy érdeklődésre való t€kintett§i leíényképeetúk még más ol(1.llit í§. Az úirendszerü igazolv{nyok kiadása már megkczdódött s ezórt Íontos, hc8y már mo§t úiít§a meg mindenki igaeolványát is ne halasJra ianuárra.

-vYY!-t-vv r vv !|-!Ytyr ff.-ÚÚÚÚ -re vU9vvvu

fiarácsony regö§ §zommsl

mr:ln$r áárLek

_ -{ hctlcltt,ntes-jr1l,éktlli igcrr váltrlzalosak.
Valtttuk rlll,altok, anrell,e}ben csulliitr nz
únckek arlják nreg az cgyhizi jel]Óilet, it
sziivcí{ \,i§?Ont rr(.lrrr tcljesen világi s a-tárgr,-
ho_z egváltalárl nem larloz(' dolgokat is lar-
talnlaz.

Vannitk azlltált ol1,irn{rk is. uz elób}riekkel
r:llclrtótberr, anrclyeÜeL a vallástls tarlaltrnr
1eljescn belölt. Az ilyelr <larabokban lréha
cgyen(lse n tttegiItdíl,ú az a mól5, és igazi
vallásosság. amely benlrtik nrognyilválru1,

,A szövcgck legtöbl)ször ucnr a népkölté-
szetból erednek, lrancm a kalendárlumokbril,
falusi kánloroktóI, Az idók folvamán azorr-
llan a ször,cg stílrsa tcljesen tÜplvtí esisz,t-
lírrlrttt ós újallll, a rriptő! szárlnázri szövcg"
rdszckkel bóvüll.

A be1,1chetrros-játékol" falutt sohasenr tc-
kintik jútóklrak, hanent igcn tragy és komol1,
<lrllogrrirk. lll íclrróttek n szcreplók, gyakrati
szigorú szabályok is kötik óket a tanttlás és
gl,aktlrllrs idcje alatt. lg1,- pl trem szabad
kocsntába járni, világi órrekekel, énekelrri
stll _

A szcreplók ruhája vitlékenkónt r*áltozik,.
Nóhol teljcsetr jclntcz.be ölliiznt,k, uz alrgt'a-
lok fthér,he, a ju}rászok subába ós krrcsrnába,
rrtáshrll viszont l jelnrt:zl c.sak eg.y-kót rlolog
jclképezi.

IIa bctlehentcs-játtlkot adrrrrk eló a raj,
v ag5, usa;rat karii t:srln voI t. clótl e nti nrlig islnr,r-
tcssük tgy nólrúrr5, sz.ril,al. .{ jcltncz rlem frltr-
t<;s, a t,setktíszrtrha is rrlkulrnas, :tkkor :rzolt-
batr gotrdrlskodjurrk arrr)l, lrogy a ballgató,
s/tg ludja, ki nril. játszik. Ez t,örténhetik
henrrtt,at;is útián va91, lnás nIódon.

l}t,lleltenres-j:itttkokat \rally ls[rálr ..Nt(pi
játóknk" 1:. ki!n1,,vélrek í[" kötetében talá-
lunk. }Íirr<]eniitt kapható, s igy bármely csa-
l):rt vilÉy rírj kainlr),en trr(,gszefezhetl. Hi)
trr,rrr találurrk kcrh,ünkrc la]ót, lr közólt bő-
sóges tuyagból rrregíelelőt állítlratttnk íissze.
\igyrizzrrrrk lzonltiltl. lltlg1, akkor is t,g1,.
iirrletű, tttararljrrtr, nelrogy clvt,szilsc tg1.
ségó|, üejrlzy (l(rrmp} li6ou

K§Nyvl§MERTETÉ§
W. Speyer l A klnai c§efké§z. llurr,{:i rir

iriirryvkildó. l"rrrdiirltta Rliba l_cti. Az iiltt-
sztrl,rcit'litlrt kószitctie Mártr;n Lajr,,s. Ef,y
,qr,íricb:t szalkarlt kíitai cscrkész viszutttagsíl-
ij,uit és vé:{rli i},iizcltllat isnitrjíik meg bc-
liil*, rlt,t,ó*igvtlz.ot cg!,ilttó:rct ér t:§r- uscr-
kószus;tp;lt irdckc, élcIútr is.

U| Universum lll, Pranklin tár§ulat íiadása"
(iiizdirg tirrtahttábrií,kicnleljúk i-udor Ft-

ícnc: l,'tlvidík, Sr:}tettk Jakalr: a (i(rlyáh, ván-
d*rliisa. Ulluirlrllry Jcnő; §ven líudin, Pel!
Mírria: ,\ ltal astik ttirtidlritniiban, 1.1udal.
(iyijrgy: t{tigyatt hér:u iii ;r iüntcts:zt!, '|'alá-
ittnk bvtrne cikkot tr rctliilőtrktatilrsrir!, sísérü-
iósülrríil és ntó* száttirs órdekt,s térrríról.

a. uí.&í$LfurLárrk?
,\ ki)zeltnlrlthart ícjc2t0 tle lz egyik irancia

:.:dr;s itrta r.rlttlt tktrrt'i ltlls-sz;rdalttt..ts sr:irrrítii,
.:it. lrrrgy a vilirg llagyt,iirtlsai cir-i,ultkirtt
1Ér]JlVit i5 értlck, Ncttt rnintlra bár;rrclvik j:

. .ldli l,rrina, vaxy bírrntclyikrc lrirtc]errúben
, :r,ii irkadut. Annyi itzt;nbatl biz{)t}yirs, ll(){t,
:,ir soklrú xlnrrlojktrdIrattak el ltzrt|t, htlgr-

! i!,-L,g]i nlgy,viiros l)élIll]cll kiítjczvc rni]y
.,:éker, kétrviscl.

A tttrtst ícndcik{jzósr* áiiíi itdatllk l]ellt
:es]óstk. hitltettl ltrrsszldlt]rrlits s;liinítlisrik

.:uilltlÍ,Il!,ti, A terrli Nóllszilr,ctsúr.néi tjiekvii
-.itaitlt:ts ;tdlitlt;tltllazrri< íotlt]tls litvizs!lillis:t s
_rck a]apj;itr l,alú hisz;iutítiis crcrltttitt},cit
:,]rtcti ícl ir kis nríi. antr:|y ;tz óriélili]iatldii-
..:itil vaió tekintcitel aittcrikai drl]l;irhr:r
-:r ilsszt:íog1ir]r,t. 'l'elr;it nciucsak hitelcs. hl-
-.r]1 ariill}jJirr kiinltytrt szírmíthatli iit tnindun-,:.c pé1l7g|i..y;{xlre nrind0ll ltdatlr, Az adaltl]i
:.xIlcg e!hópc\ltiik.

,{ !cxértékcscbh ctrrriplri 1,lirtls Londrltt,
:.l ci;rtlrj ttrlttir, lrccsrittóke csekólí 2ó rrri]-
;rr] ?ó,('()t"t,lX)(),{'lXJ.{)t}(} d()]iiií \ulna.
}{tll iiílt. tltl hirrki,tncghúrtlc1,1tctttó, lrogr

:::hiil tevrjdik iis.szc gz:t csiltlls i)sszeg, Fran-
-,l tuiltisttttll r:lÉsgú rdsz]utusetl v:ilasziri
.,:c is:-|-ciekórt{k: ktr. ó i,s e,{},tttlt,gd llrilli:irrJ,
:.lülctck ? rrtiiliárd, lrlíikincsck, rnúzctltntik.
:,int,vtáriik. rtb. tnílsfé] nrillirird. Usyllllcttn},il
.:ttck. ir ltltttlr.rtti pitl!,ittttl.varrrk, *;iz- vil!lrny-

nrülek. stb. A t)o\til. rlidiri. léxiíorgalrrril,
tirvirda, sth. hcrtnr.lezúscitrck értéke kb l
miliiárrj, §},ártulcDck, iparvi'i}]elatrlk stb. be-
retldczóscittck órtéke .] és íé]ntiliárd. A?. iilz-
szus lritlak, alagtrtak. csattlrnák úrtéke ,,csak,"
l rrriililrrd. Végril e r,ír,;sb:ttt íelha]mozoti
kertskgdcltrli ílrttk értékc ,] ntilliiirdrlr ie-
hetíj,

A ril:ix itx(,rtukcruhb \i;rtl\:l ,l/l)nbi|ll tcr-
tItúrztttsctl Ntw-Y,lrh. l-:rl.'kt 3l' rrtillilird drll-
Iírra teht'tíi. EllbíiI p1. .r,"ii];lntltsbercndczú-
rekrc r,sik tnli.lúl lItil]i.rr,j,

ltartgsor lan a hiirmltjih l)lirizs. Párizst a
rnlisik kcltiiltiiz viszgn}, j,tva .ra]l clle §eít ()lcs('}n
lehetttu tttcgkitpl]i. P(}tl)lll 1l nlil]i;ird dol]írrért.
I)edis itt valL it viiú{ .legél{ékcsplrb trrít-
zeutnu, rncl_vtt r Iudrllrll.: kb í50 ,rnil]ió ,iltll-
]irr;t Irtdkcirrek, itItrivc Ilcrszt, ltrlg}, ll
Lrlttvrc nríikinclei pi,rrzértéhhcn e§r,liltaián
kiiejezhetrlili" Á pírrizsi [-ttxcmbrrtIrg-,tt,tttzeum
rrrlir cti!b |ltlt rltt,lrri tjr,,Ilirr1,1 :zetulrt,] tr/
..irjexyz/lfiu;r", 'l'il]iiIt .llkrk rji,tt, .l\iL i._
lrtcrih P.irirst. }llri]tlli, !r. ,, llt,tr J l
,.lnvalidr,:l" .hasr.lttió iisszcirc yrll úrtókc]l e,

Rcr]irr a ne*t,cdik. § rl:iilirird drllilirral,
lJúcs n kiivttkezíi 6 ús íejrnij]iírrri drr]];irrlr!.
init |ir'llna iisszls iiskrlri rrriikincseil,cl c*yütt
esak .J iis idl nrijli;irddltl,.vait cliijtlyczve''.

Nel!l i']rdekte]cll. }ttlg1, a ril;rrl ic!,úrtékt.;etrl]
ilat villigv.irr-rs;inlk iisszes i,rtúke i7 rrri])il!rd
dtr]jítrra tehetíi.

tzekct az é,rtúkok9t r.ivszúzirtlilk. .nóhir úv-
czrcdek nctnzct[ókci tyültiiitók ús hallnoztírk
íc !.

}]r,ltnlc. rzckcrt ép|lcrt; rtlai rdiikbctt ci-
gritttJ,llk,ltltii,

bwlt ?úkilő l4g]ű

', 
a m, k. ödiljrü.Neu i5§ffi;ouu no.

d.lcta.l iMhatpft AláFeabnlpk alodán d 8rr9á.
nj M*@k b .rfuratöüraa laaNft beerclthJ}dé@k k |rrr,qnilóraa iírasft híerclta

a,da@Jei?. !z,l::-<. ,||:€ad } t n

lt§i[

l lÉt3lc!! lrsráCJönrl .ráDdélr
rnirrderr íilntelista cserkész szátnárrl egy
évi előíizetós a

BÉLYErr<iYÜJrŐ
íolyóiralra. I{iarlja a l*vólhólyeg.
gyíiJtök lllső Unznl §gtr,tsülóte. {;lll}:
lludapest, 4, I'. (). l}ox 174, }lliiíizetós
tgy tlvrer csak 3 pr:rlgő. I3cíizt,thct{i
2 t'.!|\tl. sl.. ptlstrttakarék csekksairnli'tra.

tő
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ROVATVEZETŐ: FODOR ÁRPÁD

Szrrntorír icvelct htlzott az őszí délutáIr, édesanyámat sirásra is
íakasztotta. A tengercntúlról jött a levél Sárrdor bácsitól, aki bátyia
volt édesanyárnnak. A jú öreg még harminc évvel ezelótt vándorolt
ki Amerikába. Áz utolsó évekberr többször írta, hogy tlazajön, hogy
rne6;örttgedett s itthon akar meghalni. De mtndig belasztgatta au
utazást Sáncior bácsi és most meg, amikor végképp clszáuta magát,
nem jöhetett. .. A há.
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Fecslce n knrlirkában

zel a sebet és utána tegyünk rá vlzes ruhát
addlg, míg meg tutljuk mutatni az állat-
orvoslrak, vagy hozzáértó embernek. Ha kis
állatról van szó, íektessük puha, tiszta
helyre, árnyókba, télen melcg hely,iségbe;
adjunlr nekl tiszta vlzet, jó íalatot. Nagy
állathoz hívJunk olyan valakit, akl nem íél
az állattól; aki tudja hogyan íogla meg és
mlt tehet. A gyermek mÁr akkor is nagy
segítséget nyultott, ha azonnal szól a íel-
nőttnek és kéii segítségét. Ezerféle lehet a
baJ, mindegyik más kezelést, gondozÁ§t iEó-
nyel. A legíotrtosgbb, hogy merrnél gyorsab-
ban jusson az állat §egítséghez, rnennél
kevesebbet szenvedJen és mennél bamarább
meggyógyulion.

teszem. líire kimonl,ern, a ltiadtit, a kerités tetejeIr rir:sorgot! Lassan
közelcdtem..., felé rr.rujtottam a két kczemet. . ,

-* (iycrrc ide. maclárka ! 8eviszlek a szolrába, jii nieleg }*an rlá-
lunk. , .

§ lrrirrtha rnegértott vohrt az oktalan madár l akkor senr röppent
el, amikor rnár egészen közel voltam hozzá. Villámg5,trrs nrozdulattal

elkaptanr, két tenyerenr
közé't.cttcnr a ííckándozó
madarat,.. Simogat-
tam" nyugiatgattant, . .

"- Ne fótj l Jó rlol-
god lesz. . .

A kalitkában uyu-
godtan viselkedett. Ka-
pott cntri, intli, A kenyér-
morzsát eleinte nem szc-
rette, de aztán ncgette.
En pedig boldog voltarn,
lrogy megmeni,ettem a
íagyos haláltól a ülág
legkedvesebb madarát,..

Hanem nrajd meg-
szakadt a szll,em, rrmi-
kor talÁn egy hót mulva,
kora reggel holtan taláI-
tam akls rnadarat a ka-
litkában . , .

_-Édesanyám!.."
§íeghalt a fecskdnk...

Anyám is odajött
a kalitkáhoa, rnegnézte
a m§gderm€dt rnadarat.

_'femesd cl a kert-
ben"., -*mondtacserr-

ború rniatt nem utaz_
hatott Burópába. A Jó
Isten tudja csak, hogy
mikorjöhet|?...

.4,z ablakbarr könyö-
költünk ódesanyárnmal
akkor délután s szótla-
nul néztük a kocsiúton
a hlg, fekete sarat, amit
nélra kocslkerekek és Ió-
paták kavartak neg. A
meleg szobábr1l jó volt
kinézelódnt az ablakon,
különösen nagy bána-
tutrkban, hogy nem jö-
het haza sándor bácsi.
Az idén korán beköszön-
tött a lrideg idó s bo kel-
Iett gyujtanurrk a kály-
hába is.

is'l;l. ,

" :8' ,,

. r,,*,-./l
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A sáros útra egy-
szer csak fecske szál.
lott. Idegesen forgatta a
íejét jtlbbra, balra s rlgy '' .S
ugrati, mint a vcréb. "" Ű

.* Fecske ?l -- kiát. q-,
tottam meglcpetten. *-- F

Hát lnég nenr nrentek el a íecskék ?* Az ítlén sok fer:ske itt maradt. * Mondta anyám, - Á hirtelen
hideg itt tqrtotta óket, . . Élindultak, de a gyengébbek vlsszaíortlul-
tak a Iragy rltról.

É)lgondolkodtam,

-Akkor ,.. ezek a fecskék elpusztulnak, hajön atél...* Legtöbbje biztosan elpusztul . . . - íelelte anyám,
A madár még mirrdig ott volt az írton, Még szomorúbb lettem,

hogy a íecskék pusztulásfua gondoltam . . . §iába, csak a íecske az én
legkedvcsebb madaram. Az utcára szaladtam. Plllanatok alatt elha-
tároatatn, hogy megfogom a focskét, bebozom a melegro s katitkába

desen. .* §zegény madárka. . . Nem tudatt hazumenni . , . meghalt.
Ne slrJ, klsííam , . .

És eltemettenr a ntadarat" §árga, hervadt levelekkel béIeltem ti
sírját . . . Közben íolyvást az járL az cszcntben, lrogy a íecskótrek ds a
vándormadaraknak télt hazátuk is van és nem lehetnek boldogok
esak azon a íöldön, amit a jó Isten kljelölt számukra . . ,

Aaon a napon levelet trapturrtiegy arnerikai gyártól, ahol Sándor
ttácsi sokáig etolgozott, hogy a Jó öregct ne várjuk, nrert 0 már neln
tér vissza Magyarországra soha többt! . , .

Mlndszeutl §zvobodt Bólrr

Az ÁLLAT ,,ELsó §EGÉLY,,
Az állaL rigy érez, rigy szenved, mlnt az

ember. f,íit telretilnk n beteg állattal, íóleg
;sebesü|t, a szerencsétlenül -Járt állattal ?
Iilsősególyre ma annyi lebetóséí van q to-
kozottabb gépkocstközlekedés lcövetkezté-
ben. Faluheiyen sokszor gázol el a gépkocsi
orszáÁrlton állatokat. Hánvszor dobnak meg
kutyál kővel, sokszor még"a lábát is eltörül
Hát mit tegyünk ? }leulünk óvato§an az
állathoz, stmogassuk meg,'ne nagyon íog-
dossuk E tört lábát vagy szárnyát, banem
gyöngéden fogjuk meg és vlgyük ol, ha az
út közepén fekszlk, nehogy tilra átgázofia_
nak ralta. Ha lehet, mossuk meg tíszta vlz-

26

FészekbóI kiesett madárfií)kát vegyünk
íel ; ha anyja elpusztult. vaÉv taődozőtq!; ba anyja elpu§ztult, vagy ragádoző
állat íogta el, etetgessük a kicsin.yeket rova-
rokkal, legyekkel, magvakkal, ctak ne ke-rokkal, legyekkel,- magvakkal, c-sak ne ke-
nyérrel, zsemlyóvel, mért az megsavaltyodik
;,ö;;i,áüil: öfi ";;i ;á.iütud és mikor már eléc erós.-i

, míg repülni
adjuk visszatud és mikor már elég erós,-adju-k vissza

szabadságát, engedjük -a szabadbá.
Szárnyát vagy lábát törött kis állatok

törött végtagjait két sínta kis lécecske kózé
tesszük, hogy a törött ré§z lryugodtan, rög-
zítve nraTadjorr és ne okozzon íájdalrnat az
állatnak,

A jószív{l gyermek leleményes, átérzi a
néma állat íájdalmát és segtt.-

kukl báort



ALÓ
,A ló a szegény ember murrkatársa, a katona bajtársa, a gazda

óröme, az rlr büszkesóge. Már tartásán, tttozdulatain látszik, hogy
nemes állat. A leqokosabb állatok közé tartozlk,
. Önérzetes, kéiryes, lgényes állat, lfiméleteserr, rragy gondda]
és hozzáértón kcll vele bánrri,

A magyar ősitlóktól íogva lovas nernzet volt. Óseink szinte
6sszenőttek lovukkal, rnég aludtak is htttán. Minden entbernek volt
lova, több is. A gazclagahbakrr,ak egé§z mdtlcsük volt. Legszebb
ajándéknak a lovat tartották. Ertettek is hozzá. A mal magyar
Iovak is hlresek.

Az igásló ? Áhol a gépkocsi végleg elakad, a ló ott is kihtlzaa
a kátyítból a szekercl,. A borzasztó erdei utakotr nem lehet egyáltalált
haszqálni a gdpkoc§it,, csakls a lólogatot.

És aki igazán szépíogatbanleligyönyörűséEét,azaa ítr ma is
délceg paripákat í()gat hihtajába. Nem röpltik ezek úgy a kocsit.
hogy a vonatot helyettesíthetnék, de sétakocsizásra legszebbek
a óarádés lovak. aInint iátékosan táncolrrak a kocsi elótt.' Persze, nom nrlrrrlen tó jó mindenre. A nehéztestü, hidegvérú
lovak hrlzásra, a kötrnyü melegvérüek futásra alkalmasak. Azoknak
csikóit már kétéves korukban be lehet kíméletesen igába íogni,
a könnyűlábrl íajtát pedig csak hároméves kor,ában, pedl8 Dem olyarr
nehéz a dolga. Először csak lógósnak kell a belogott lovak me|ló
íognl, hogy mcgtarruljon velük együtt egyenletesen Járnl, mlkor
már lel.elt a boldog kls csikó kora,

A ló nem hajt olyan §okoldahí ltgsznot, nrtnt a §zarya§marha

Lóltatás l}unaíöltlvűrn§l
í§leuDer Józscí lelv.)

és költségescbb a tartása, mógis többrc becsülik és iobban szerctik.
Nagyon jóI kelt gondozni. tisatán tartanl és bóv'en abrakoltatni
a lovakat. Küönös gondot ktván a kancaló és a csikó. A ficánkoló
kedves jószágokat féléves korukig engedik §zopni, de már három-
hetes csikónak lehet adni küIön kis iászolban abrakot és táoláló
tiszta szttnát. Nagytlrr íotrtos, hogy jó legelón §zebsdon íutk&roz-
hassók és táplálkozzék, dc amellett abrak i§ kell nokl. §ok függ attól,
núlyen táplálékban volt része kétéves koráig a csikónal. Attól
kezdve már a nagy lovakkal együtt kapja takarmányát.

De nemcsak a zab szeme neveli a lovat, hatrem a gazda saeme
is. A gazda szeme, kqze, sót szava is.

Ku*rr§;
de:or Le.ijlhol rá, ho elavult
lámpáL.orlr Íényéndl crőltati tul

lótálót, MásLep takaréLo:kodjéL,

Zlabét ós rroméi védic a
lzeróny{ogyasztálu, r u g ó t e ó
| ó n y ü Tungrran Kryplonnal.

önrütódő tékszerkezet. oimesi vince nyug,
rerrdörfőtörzsörmester önnűködő íékszerke-
zeiei talált tel. Ez a teherhtaó lovakat mcg-
óvja azoktól .a szernvedésektö!, melyeket a
meredek leitön kel} e,lvlselniiik a kocsi vissza_
rartásakor, kivált, ba rövid a rúd, rneg a
bizólánc. llyenkor a hárnvas a lov.ak hátulsó
!ábait ve ri, Az állatvódő szerszámot már
szabadalrnazták ós a szákeslóváros Löztisz-
tasáci hivatala .meg is vette. Érdeklódöknek
szíve.sen me§mutatie a íékszerkezetet Láng
leülsyeló, az ecseriúti telepgít, a délutáni
órákban.

A budaportl lőkapliány lóvódó naplparan-
ctr. Eliássy Sándor dr. budapgsti rendörfő-
tapitány novgmber végén a ókínaások meg-
ekadályozása és szigorú rnesbünteté§e tál-
t§ában rószletes utasításokat adott napipa-
rancsában a kerületi kapit{lnysá,8ok, rendöri
b6ntetóbírfr]r és az örszemélyzet számára.

X|t|lötdl blrsk. Noventbet 24-én a Nómet-
birodaüumban állatvédő napot taítottak A
bqk lelkes ,felhlvÁsban intik a közönséget
ez állatvédelmi kötelessógekre. Bócsben a
rendörsés elnöke, §teinháu§t íendeletet adottti az össaes hadi és rendőri célokra alkal-
nas 55 cenliméter és ennél maga§abb kutyák
}rjstromozására, azaz blsotozására. * A ,há_

borús viszonyok miatt tübb curópai város nem
tépes állatkertjének,lakóit ellátni. Az rt ve§ze_
detem is íeonyegeti a lakosságot, }ogy bolirba-
táonadások alatt,kiszabadukrak a vadál]atok.
Ezért kénytelenek az állatkerlek fenntariói

Jó hanrrzert ot§sóü, §§oílósz§} REMÉNYI
erzágorblrü taogrzortelopé! Bl|dsrgrt, vt.
§ríly ü. úE. vlrúrolnal. 7t. számú árlcgyzót
kygn.

a drága ioglyokat elpusztítani. Egy amerikai
állatvéd6egye.sülct hajlandó ezekel a haiálra-
lté,lt állatckat átveuni és szabadsásukat va-
latnely óserdöben visszaaüni. A lapok tréíá-
san írlák, hogy a ketrechez szokott ál,latok
melló ,majd idegenvezetöket és ápolókat kell
rendelni.

Irorman Ottó haláIáuaL 25. óvlorrluló|úu
(dec. 27) kegyelettel emlékezünk meg nagy-
uevü természettudósunlról, az Országos
Átlatvédó Egyesület és a l!íádártani IntóZet
meEalapítójáról, a Madarak és íák napjának
kezdeményezóJéról. Ezek a művek jó szlvé-
nek emlékel, írásmtvel. pedig sokoldalú és
alaoos tudománvosságának örök hlrdelól.
A i,ókokról époly ataívqió művet .hagyott
az ütókorra, mlnt a madaiakrót és-lí'magyar
balászatról. Rár neve nem m'utatJa, tós-
gyökercs, lazóvét§ nagy magyar volt szívé-

ben és nyelvében; annál kedvesebb nekülrk
az ó eniléke, Képünk a Maiyar Nenrzeti
Mrlzeum kertJében lóvó szép dombormílvct
mutatja, melyet a Magyar ornithológusok
Szövetsége állttott emlékére.

Ul, szlgorúbb 6s öeszeloglaló rítlatvótle,lmi
türvónyt lrlvón minden magyar állatvódó.
Az 1879. évl XL. törvénycikk 86. §-a már
elavult, az állatkinzást csak nyilvános bot-
rányokozás esetén és akkor is túlságosan
enyhén büntetl. MáT maJdnem nlinden
állatvédó ggyesüotünk adott be kérvényt e
tfugyban. Állatvédő Fóbizottságunk törvéuy-
tervezet€t is nyujtott be. Nem §zűnnck rrreg
a törvén-y mó"dolltását, §tlfgctni, nríg meg
nem valósul.

Marosl lllóaloy lzldor áldott életéról is meg-
emlékezünk siületésének századik évíor-
dulóján. Ó volt az Or§zá8o§ Állatvédó
Egyetüet másodlk megalapttója és 18 évi
elnöksége alatt Hbrman Ottó kezdeméltye-
zéselnok ktíeilesztóle, ápolóJa, fenntartóJa ; ö
volt a legnagyobb magyar állatvédó. A ma-
gyar állatvédelnret tetőpontjára eme}te em-

liál?illll,í."gy szeméIyes munkáiával és

Amíe 'On elstíh
r. Qolmol dolgorik. Nyleod
.lvalat n.m rrvrrjr. nóo|r
Baeholtl 7l!gnh. rr' cnyhl
i! íi|drlmrtlrn tlürülórl

fi.'r';i,i., §N
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. l'c5nap,cstc lri<lt3 1,oli ós csórc irlli. lis ón mógis rtajdllcm
tgész rrap halásztam. Ha cgyáltalábalr volt a folyóban hal, innak
kisebb gondja is na_g_vo,bb volt arrnál. hogy az ón lcgycmet kapja
be. Fáradt voltam. Vízálló csizmám súlyi'mintegy k"ói kiiograirlm
fólpáronként, viharkabátorn mást'él kil'ogra^rn 

-'-- 
s cnrclictt ne

íe_lcj§d cl a horgászó vesszőmet, hálómat, botornat, ruházatornat,
stb..'fehát ncm kis súlyt kellett cipelrrem s nérni hátránynak szá-
míthat az is. hogy több mint nyoicuan óv előtt sziilcttém,

lgy mcgbocsátható a fáradtságom.
A közeli fán egy bagoly huhogott. Gépiesen tettenr a ho-

rogra ta}án már ezredszer a lcgyet j a madarat figyelve kilzlren,

A cfmkép a vlze§ések€tt átszőkő lazacot meg

errtikor cgy hirtclcrr rárrtís :r valr'rsígra i,bresztctt. A. szivlm*i' a
ttrrkomban ércztcm tlobogni. Urcgségct, fáradtságtlt, hi<lt5ct és
éhséget egy pillanat alatt elfclcjtettcm. Horgomotr hatalrnas
pisztrárr5 f ickándozott,

Nóhány pillanatig fclóm ílszott, nlajd hirtelen a sodorba esa_
pódott. Zsinegem megfeszült. Amikor l1rtta" hogy illv ncur boi-
deigui. az átcllcni part felé kczdctt úszni. A zsincg mcgint csak
akadályozta továbbjutásábaD. críe a vizfolyás cllenébc fordult.

Jíl pirrszor megismétclte e zt a ját{,kot, mígtrem nekr is
ugyanaz jutott eszébe, amitól én elórc féltem. Eg,v fatiirzs állt
ki a vizből s ha ő amógé kerül, a víz sodra elszakítja a zsinegct
s megszaharlulhat. Arra felé tartrrtt s most már a boto,nr is telje_
scn rncghajlott. ahogy nagy igyekezeterlrbcn fiaÉram, feló vontam.
Sikerült is néhánv lépóssel arrább mozclulrrom, úgvhogv zsinc-
gctn ncm keriilt a fatiirzs alá.

Mikor a hal ]átta, hogy túljírük ar eszén, taktikát változta_
tott § nlost nrár a part felé úszott" Ott Íagyökcrck lógtak a viebe
és ügl,escn besttrrant az egyik gyökér mögé.

Gycngt{den rlingattam, lc- és fölrázogattanr a t,otot, nrintlcz
hasztalarrnak bizonyult" Móg hálllmat is segítségül hívtanr. Mind-
hiába! A horgászvcsszö visszapattanása adta tutltomra, bogv l
hal visszavonhatatlanul mcgmenekiilt.

Be kell ,t.allanom, hrrgy nem keseredtenr rl túlságosarl. §átor_
sága, taiíriékonysága és kitartása győzclemre érdcrnesítettc. Enyór-rl
az igazí ólmi,ny és cgy izgalmars tarrulság volt.

VégűI is. ha valaki halászni nregJv. haliisszd,k rls rrc ,,f ogja
meg" a halat. Halászatorr értenr a kóvetkczii gyónyiirírsógtkct:
cgyedűl, békességbcn lenrri. távtil a világ zajátlrl, és gondjaittil.
élvezni a lolyó i,s a folyópari szópségeit, s tanulnrátlyo z,li ar á|-
lat- és nilvérrvvilágot.

Ha vatr tiirclnrcrj az irlöjárás vinzorrlagságaiva} szrmlrt-
szálinod s ha a kiálilr fagyöktrcken kcresztülbuktlácsolva. }rrcg-
ftleló htlyet kercscl s találsz. cz óppcn olyan tlégtótelt nyújthat
rrcktt1, trtitrt akármclyik nás sportküzdclcm. Áz lrrár rretn sokat
számit. lrogy nycrt, yagy vcsztctt a j{tsr.ma. fó, hogy szépt,rr ús
jól niegjátszott.

lgy vag,yok érr a halirszattal.
T(ínlésuete§cn, halászat, vagy labdajitték . . . cgyfr:rlnirrr idii_

pocsékol:is * akár csak az .alvírs, Azontratr a három köziil akíir-
rnelviknck végeztével tcstbcn ós lélekben egyarán! lelírissülvc
tu<lsz írjra mutrkádhoz látrri, Halászás közberr pcdig móg tcrnó-
szeti isrrgrr:tcidct i.r gyarapittl<l, arni igcrr sokat tryom a lattlan...
Tehát l jil cscrkész, hn tcheti: halászik!
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MiJ hell űudnia cserftésenefr
o bizlos3lústől ?

*,,A bíztosítás fennktilt szociális gonelolat gyakor-
lati megvalósítása : segíteni azakon, akik önhibújukon kiuüI
iutottak bajba" -- mondotta egy kiváló biztosítási szak-
ember. Mégis a biztosítás rendkivül nagy gazdasági jelentö*
ségét a r$agyar középiskolákban Renr tanítJák; igen sokan
egész életük folyamán nem §zer€znek tiszta képet erröI a
vaggonképző és uaggonmegőrző szocidlis vonatkozúsú köz-
gazdasági üzletúgróI. Nem ismerik fel a benne rejlő batalmas
,segítóerőt, nem biztosítják önmagukat, családjukat, vagyo-
nukat kellő időben az ismeretlen jövő váratlan veszélyei
ellen, s így önhibájukon kívül elesnek oly erős támasztól,
amely egész életükön átsegítené őket.

A biztosítás az eggmáson ualó segltés áltruisztikus gon-
rlolatán alapszik, amely az ,,egg míndenkiéil, mindenki
eggért" jeimondatban találja legtömörebb fogalmazását.
A cserkésznek is első kötelessége embertfusain, egymáson
segíteni, illik, hogy megismerkedjék a biztosítás gondolat-
körével és fogalmával is.

Mi a bíztosítás ?
A meghatározása az első pillanatban talárr kissé nebéz-

kesnek tünik. A biztosítás ualamelg véletlen esemhry köu etkez,
tében az eggénte hfuuló kdrnak, a hasonló ueszélgnek kitett eggé-
nek nagy tömegére ualó áthdrítdsabizongos megállapodús sztrint.
És valóban, hogyan térülne meg másként a szorgalmas
kereskeclő kára, ha üzletét kirabolták, ha nem a biztosítás
által; vagy a dolgos gazda vesztesége, ha termését elverte
a jég, vagy házát, istállóját felgyujtotta a villám, vagy a
baragosa ? Mi más nyujtana támaszt az özvegynek és az
elárvult gyermekeknek, 

-ha a családfőt baleset éri, vagy
meghal, mint az előzőleg megkötött baleset-n illetőleg élet-
biztosítás ellenértékeképpen a biztosítóintézet által kifi.
zetett összeg ?

A civilizáció kezdete óta sok évszázad, mult eI, mlg az
ernber felismerte, hogy azokkal a,z előre nem látott veszé-
Iyekkel §zemb en, amelyek míndanng iunk at eg g I or mún I eng e-
getnek, csak a szolidáris összefogással lehet védekezni. A be"
}övetkezett káros eseményt ugyan nem lehet már meg nenr
történtté tenni: a halottat íeltámasztani, az elveszett
vagyont a semmibői elővarázsolni, de c kdrt |eI lehet osztani
és a közösyégre áthdrttanin így a veszteséget pótolni.

Ez a biztosítás alapgondolata: a kárösszeget.lelapúzní,
az eggén kdrdt dthdrítani az összességre. ' ff,

Mindenkit érhet baj, senki sem tudhatja elóre, hogy
őt vagy mást fog sujtani a veszély. Ha én vagyok a károsult,
a többiek segítségemre sietnek, viszont kötelezettséget
vállalok, hogy ha mást ér a szerencsétlenség, akkor a többi
biztosítottal együtt én sietek a károsodó segítségére.

Mit lehet biztosítani ?
Mindent : óletet, termést, üzletet, gyfuat, stb. A bizto,

sítást a kereskedolml törvény három ágazatra z az éIet-
dgazatra, az eletni uagg kárdgazatra és a uiszoníbiztosíítisí
igazatraosztotta. A kárbiztosítás és az életbiztosítás között

alapvető különbség, hogy a kárbíztosításban az az esemóny,
amelyrc a biztosítást kötötték, nem |el.tétlenül köue.tkezik hc,
az óletbiztosításnál ellenben ez az. esemény |ellillenül beköuet-
kezik. A kárbiztosítást az évtizedekre visszamenő kárstatisz-
íilcaí adatok szabályozzák az életbiztosítást az elhalálozások
számaiból kószített halandósúgí táblázatok.

A biztosítási ágazatok |uiokra tagozódnak. A kárbiztosí-
tás például tűz'biztosltúsrrt és alfajaira : az üzemszüneli,
bérueszteségi, a rcmeltakarttdsi köItség és úIluúngozósí kőltség,
valamint a robbanúsí biztosításra, továbbá a iégbizlostttis,
betöréseslo p cts, tablás, tör és i b iztos ít(ls, b aleset- és szauatos s úg i
biztos ttds, szúllítnúngb iztos ítás, úllalb íztos ltús, autób iztos ítás
stb. szerepelnek, miut a kárbíztosítás fajai. A lrár,biatosítás-
ban a biztosítótársaság bizonyos összegű díj ellenében arra
kötelezi magát, hogy megtédti a kárt, ha a biztosított javak
tűz következtéberr elpusztrrlnak, \,á8y rnegsemmisülnek.

§gészen más alapokott épül íel az óltttriztosítás, amely-
nek módozataí a Imlúlesetí tökebizlosítús, az etérési löke-
biztosttús, a aegge§ tőItebíztosítós, a jdradéltbízlosttús, a katonai
szolgúIat esetére szóIó biztosiítís, továbbá a kih(tzasítdsi és
1anulmáng i biztosítások, stb.

Az egyszerűség kedvéért az é]elbiztosttás kót nagy
faját, a halúleseti bíztosttast és a uegye.s tökebiztosttllsí tegyük

'vizsgálat tárgyává. Az előbbinél a halál bekövetkezésekor
tizete.pdő .:ki a biztosított összeg, az utóbbinál a biztosítás
időtartamának lejártakor, tehát még a biztosított életében
is, vagy időközben, ha a biztosított előbb meghal.

A biztosításnak tehát nemcsak az a célja, hogy hatál-
esetkor siessen a hátramaradottak segítségére, hanem lrogy
magukat az élőket is uédie az élet könyörtelen csapásaitóI,
hogy az embereket az előreldtó gondosságra tanitsa és íalta-
rékosságra szoktassa. A fél a biztosltási díjat tlgy fizeti a
biztosítóintézet pénztárába, akár egy takarékpénztárba,
azután a szerződés lejártakor, yagy az e§emény bekövet-
kezésekor (halál, elérés, házasság, stb.) megkapja a biztosí-
tási összeget.

Milyen megnyugvást okoz a csalátlfőnek az a trrda[,
hogy az évi díj rendszeres lefízetése mellett, halála ut&n
gyermekeí jelentékeny összeghez jutuak, arnely biztosítja

(Folytatruk.)
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A Tlsza íttnrléreí*
Egykor, igen sok száz esztendővel ezelótt, amikor az Óriás

emberek - magasak mint a torony és eröse},, mint a tüzes
ménkü - éltek é§ uralkodtak e földön. hci! akkor volt ám mée
csak furcsa világl.,, Lapáton szórták volná szét, seprövel söpör--,
ték volna az ilyen magunkféle embereket azok a m-erfOtaet lépO
s tüzet pökdösó, villámló s tányérnyi nagyszemü Óriások.

No tehát, abban az időbeir ez orszáson a hatalmas ereiú.
háborgós haragrl, őszfejű, zöldszakállú Te-nger uralkodott, köiü-
lötte meg a csillagokis iyúló masag bcsyckbin laktak az óriások.
Mindegyiknek egy egész'hegy volt a h-áza s mégis csak úgy bujt
oete nasonma§zva.

ódo
a teibe-
ilzstől

Egy ideig csak meg volt a szomszédság békében, bár néha
úgy nekihasaltak az öreg Tenger király tavának, hosy maid min-
den vizét kiitták s rnajd minden falliáját fölemészÍétték,- amiért
rigy nekihasaltak az öreg Tenger király tavának, hosy maid min-
den vizét kiitták s rnajd minden falliáiát fölemészÍétték.- amiértden vizét kiitták s rnajd minden falkáját fölemésztették, amiért
néha borzasztó zeneboná is támadt kOztitttik, hogy a föld rengettAg.l4 Uul&4§élU Z§ll§p9lla l§ lirma(]f §ozoltuK. nosy a Iolo renfreÍl
bele. De ez mind semmi, ha nagyobb bai nem- támadott vo"lna.
Az ószbeborult, zöldszakállú T'ensernek- cyönyörú hét leánva

Iulultkor egg szakácskörylu kerüIt a kezembe :
jobbndl-jobb,,receplel(' sorukozlak benne.
Sotra lapozgattam, érrleklödue néztem,
amtg uéletlenüI e ctmhez nem értem:
,,Cukrozott tejberizs, rajla hídeg zsenllge . , ,"
Most rémes gottdolat uíllant az eszembe:
tetberízst núIunk is |őztek a tdborban,
én még emlékszem rú, magam is kauartam.
Nem olg könngű |őzni, ahogg moruljúk kéretn,
hogy miként csinúljtlk mindJart elmesélem,
Kezdetben még uan rizs, sőt még tej is bőuen,
uiddman dalol a kukta lteueröben.
Eggszeme csak azon vesged észre magad,
hogy eltünt a tej m(tr és csa/c a rízs matqdí
TöItcsz hozzá uízet, kauarod, uakarod,
mór a utz is eltünt, csak a rizs marud ott,
,,No még egg kis uizet ! Még egg lítert tája !"
S míndig nehezebb lesz a rízs kavardsq,
Ilget embeti agg tdn még ki sem agllalt:
teiberizsnek készült s lett,.,...id tejbebazalt !

Az ószbebor9lt, zöldgzakáll{r Tengernck- gyönyörú hét leányaílz oEzDeDorul[, zoloszakallu ren§ernek gyonyoru het leanya
volt, arlny- és _ezüuthajrl hét tünddrlánya, Duná, Tisza, Szamós,vurt, arauy- es _€zuülnaJu net lunoeílanya: rruDa! Il§za, §zamo§,
Maros, Dráva, Száva, Körös. Boldogság volt őket látni, mikor a
habok íölött tündöklö csigahéjakoi ciónakáztak, vagy a szép,.laDux lol(,tt tuuooKlo c§rganeJaxon c§onaKaztaK, va8y a szept
v_eróíé.nyes. p|rtokon.játszádoziak s a játékos szelld'li tagyo§ó
íürtj_eiket bodrozgatták.lurtJetl(et bodrozgatták.

lv{eg is tet§zéttek a leányok a csúí óriásoknak is,
eltökélték magukban őket 'birtokukba 

keríteni, usszmagukban őket
,iásoknak is, úgyhogy
r{teni. osszeesküíliek

pusztu|,t az óriás faj l mély rejtekekbe lopózott a bosszú elölPusztult az öriás faj s mély rejtekekbe lopózott a bosszú elöl
és szerteoszlott a sötét üregekben, de Attila megsarcolta váraikat,
kizsákmányolta syüjtött kincseiket. Ázután a Tündérek is kisza-

őkelméjük, minthogy szinte éppen heten voltak a Fonosz cimborák:
Vasrágó, Bércrepesztő, Földrááó, Sziklavetó, Tüiokádó, Robosó,
Romboló. Előbb azonban szép szóval kérték az ósz Tcngertól
leányait, de az öreg csak harágosan rázta a feiét s iszonyi ha-
ragra,indult,_hogy gonosz szomszédai s titkos ellenei ily §zemte-
len kéréssel háborgatják. Ebböl barc támadott és pedir pusztító.

Ekkor az óriások a szép tündéreket elraboltáli s tig-mélyebb
barlangjaikba zárták. A ké[ségbeesetten zúgó s hullámió, hara_
gos Tengert kiűzték..országjlból s pusztává 1ették földjét.

A messze számúzött Tenger brlsan habzott messsze-mesgze
kedves szülötteitől. Nyugtalan fájdalmát elpanaszolta szerte a
hös népnek, mely körülvette s bosszúvágyát ébresztett a nép
minden- fiában, míg roppant erövel útnak-'indította őket. Egés?
elrombolt birodalmát nelik isérte iutalmul. A nváias szelldkék
galambpostaként hordották a-hírt a Tündérek feÍól, elhozták az
clzárt_leányok bús nyögéseit is, miket ók hattyúhangokban hallat-
tak, Kiömlö könyúikból forráscsermelyek fakadtak- a hegyi bar-
langokból s a kicsiny erek botyongva keresték a király fiiásának
nyomait, kanyarogva völgyön, síkon, míg összetalálkoziak s együtt
!o!y!ak a Tenger király bánatos keblérl. Utat jegyeztek ezll a
folyócskák a felzúditoit Attila népének, amelyrie[' nyomán föl-
lelie a hun király a számüzött Teriger feldult'országát. A gyOn-
géd.Szellókék viharrá zordonultaÉ s merészen tiitet Átitita
sasait.

kizsákmányoltakizsákmányolta gyüjtött kincseiket. Ázután a Tündérek is kisza-
badultak s hattyrlalakban uszkáltak könnypatakjaik vizén, majd
aranybalakként siettek apjukiuk kcblóre.ynalal(l(enl sletrek apJuk

A széternyedt óriásokbólA széternyedt óriásoltból urdögszellemek párolortak szét s
titkos ármánylodásaikkal a bódítók Í,özt ellensé}esked?st támaaz-
tottak. A ió Tündérek úira fölkésztették a balíorsrlak unokáit stotla&. Ja Jó lundereí úJra lolRe§ztették a bal§or§úak unokált §
fölblztatták sasaikat apai örökségük meghód{tására s nemrokáralotDlztattak §a§arkat apal orokse8uR megllódttasara 8 nem§okára
meganuyi rajként itt termctt a hős faj a tündérfolyamok part-
Jarn.

De az elszórt lelkek, mint boszorkányok, ismét közükbe ve.

a Tisza túirdérei nem fogadják be a gonosz

gyültek s routva-vesztegetve üztók ártalmás mesterségeiket. A nép
késóbb elfogta a boszorkáuyokat t a Tiszába vetetté, hogy meg-
rrr/lil -"ii^- i-""4- Oófróe,'lÉlL{ h^d,^,L4--^L -^lr.L-;l M.,+
KesoDD ello8la a Do§zorKaDyoKat § a lr§zaba vetette! nosy meg-
tudja, vajjon igazán gonoszlelkü boszorkányok voltak-e? Mert
a Tisza tündérei nem focadiák be a sonosz lelkeket,

Csúkárutllal törik maid uacsoraoszldskor,
uqn rcpeta bőven: ,rilget" nem kapsz máskor" !
Es uacsora után a kezed is dagad,
uakarod a lúbosl s ami benneragadt,
Még éjiel áImodban ís a lábast l(ttod
és a tó tejberizst pokolba kluánod.

{potyke)

Q. /,

,1h
o.ffiW

?..

.Ez a népmeso lpolyt Arnold nópmese gyiltemónyébql való. Szerkesz-
totte: Kálrnáriy Lutos-. Egytke a legszebb ddpdrosétuók. Átrrta: M. §z. B.
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pakra §zert,lt, beüliettc Vatta Juliskát
(fejc eirokbél), íejére c§apia a vattasüve-
gét és hajrá, ki a havas durrtboldalrai
Csak azon ctodálkozorrr, lrogy rrem fáznak
gyufaszál lábai.'aaás ba+rva

pálca, pcrsze nem olyan, amelyikről a
hurkát már lerágtad. Pár f illérért ma-
rokravalót kaphatsz. A kötéllétra fokai
gyufaszálak, 'a gyúrühinta két gyűrűjc
szintón cirokból készíthetó, két lemetszett
cirokkarika, amiból a belet kibököd. Á
tornászjankók is cirokból vághatók. Ke-
zük. lábuk gyuíaszál, persze a vastagabb
fajtából. millt ,,akiken" meglátszik a §zer-
toina izomfejlesztó hatáua. Ájínlatos alá-
juk puha szőnyeget tenni, bogy ki ne tór-
iön kezük, lábuli, ha le találnának buk,
iencezni hcvcs tortlászís közbcn.

L1, <11 , pol,rar.lrk
i\ll,c,i )

6. Megy l góröo... és viszi a sok jó-
tedvú diókot haza a faluba. Ne hogy va_
lamelyik lekéssen a friss mákoskalácsról,
hát szereljünk a mozdonyra, kocsikra
gyufaszáltcngelyú cirokkcrekekct, hrlzzuk
az egész szerelvényt hurkapálcára, Na és
hogy ki is kandikálha§§on a ficáokoló
diáksereg, egy-kettó pingáljunk a kocsira
tirrtával ablakokat.

..,.#,::|*, ,

l. I{inta-pa}inta (circrkszárból). Nagysag
tetszósszet,inti. Olyat azonbarr nc próbálj,
amire magad is ráű}hctsz, mert Te kibír-
nád, ellenben a cirok nenr. A hintakeret
összeillesztése gyufaszállal törtórrik. Alul is
gyufaszállal rögzítjük a talapzatba, amini
az a tajzon jó1 kivebctö, Arra vigyázzunk,
bogy a gyufaszálak elgyujtottak legyenek,
mert a kis testvérke könnyen hajlandó
tüzijátékot rendezni. A trintaülés fél gyufa-
doboz, A baba fcje babszcm, amit szalon-
cukorpapír közepébe csavarunk és cérná-
val körültekerönk, tintával szemet, orlt,
szájat rajzolunk neki, bintára iiltetjük és
mór repülhet is.

l atlla!

3. Uveg. poharak. 'I'ornászjankók a nlál-
naszörpbőI, felhevülve, perszc trcnr ihat- ,,6

nak, áert .,cirokgyulladást" kaphatnak.
Az üveg különböző vastagságú cirok.

A nyakát- alul kihegyezzűk és bcszúrjuk.
A kárima cirokgyúrű nyakra húzva. A po-
haraknál a cirój<belet kivágjuk, Ha kóle,
lghtli koccintani.

l/-ol,. -rn:t, :,}l,,,..üs.,
/'f ,,bks/ál,i,ól /

7, Talicglra. Aki lckésik a vonatról, az
czcn hazatolhatja saját magát, Persae,
elóbb ki kell farasni. Ezt azonban már ku-
koricaszárból. A "kereke lehet cirokgyür&.
gyufaszáltengcllycl,

5*n-!:leLrg-:l*á

t
§pukl 1upors

8. Kocsi kukoricaszárbót" A kis állo-
rnáson aztán nrár ott vár,ja a diákot Makk
Miska bácsi, vidáman eregetve a íüstöt
cirok-gyufaszálpipájából. A kocsija már
körülménycsebb bicskamúvészetet igényel,
mcrt a kukoricaszárat ügyesen kell ki-
vájni, hogy ülés is maradjon benne, A
kerék itt is cirokszálszelet, a tcngcly
gyufasaál.

_ ,_. .ri ,

, ,,f.,'t: ; 4i.:, 
,".

"'n,) 

'' 
,"-} /l,.yol.a 1"*pucs +.(

-,,,b,\.
1.1. Papucrok. Aki sokat gyalogol, az alrg

vária. hogy estc, papucsba bujtassa fáradt
lábait, A cserkész oda is készíti szülei, no,
nreg a kis húga papucsát. Ha nincs papuc§.
a cserkész segít és maga íarag cirokbóI,
vagy kukoricaszárból, Ahová a Iáb bebú-
jik, onnan egyszerűen kiszedi a cirok bclét.
A papucs persze csak játékszer és olyan
nagy, amilyen a cirokból kitelik,

Most aztán bekattintjuk a bicskát, ,a
kész játékokat átadhatjuk a Jézuskának,
aki majd oda állítja a karácstluyfa alá a
kis tcstvérkédnek.

Másféle játékok készítéséről is lcsz még
szó a kövétkez(i számokban, persze, ha
arra Polcsi Bá Tarnás báiyánknak enge-
dólyt ad.

1,1,,t,, "r1,1,1 "l1 1,1

{. Kutya-macska barátság. Bár rninti-
kcttő cirbkból íaragt',clott. a cirokrokon-
sás ellen hcvesen tiltakoznak. A kót ellen-
fór lába íogvájó (ncin naszná!t!). nyakir
svufaszál, Á'ciia feiét cirokbélUől formál-
iúk és szalugoi i§ köthetűnk a nyakába,
Mindkettő hásznos báziállat, mert egyik
sem kér ebben a nchéz világban - enni.
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2, Tornaszerck 
^tgyforma a bintáévnl,

|r.,é,

*eret összeállitósa
A mászórírd hurka-

hó
''í\i l *

Itl,n,
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Vo,r,r{ . ,,r.Llx'rl

#Iil4 @.,o
'lamás bátya cgy oIyan játékboltot át-

lított fel. ahol a karácsooyi angyal in-
gycn kapja a játékokat a szegény gyerme-
kek részére,

Minthogy a szegóny gyermek több, mint
a gaztlag, azért igcn sok játÉkra van szük-
sége,

Dzt a rengetcs sok játókot Tartás bá-
tya egyediil nem gyóznó elkészíteni, azért
hoazátok, cscrkészekhcz fordul se5ítségért,

A mellékelt játókok elkészítéséhez nem
kell más, mint egy igen élcs bicska, cirok-,
kukoricaszár, fogvájó, gyuíaszál, gyufa-
drrboz stb., sok türelem, rro meg a legfon-
tosabb * jó szív.

A játúltok készitósénck lcirára .-/
.__::s_§nr

5. §zónlró. Lám, Cirok Marci milyerr ta-
lálékony. Egy üres gyufadobort ciroktal-



MIT ü§INÁLJ,
HL AZ INTőT,őL SZUltKor§Z?

(rruda Gyuri viharedzett kópó volt, aki mírr nrrn egy irrlii-
cédula. sőt bukás zivataros körüimórryeit és kijvetkczrrrér,'y"it í,ltt
át, mindamellett élénk clmével rendelkezett ós srlk tekintetírcn szó"
vivő volt osztálytársai körélrerr,

Mikor az iskolában elérkczett a viharszele annak. hogy vé^
szcsen közeledik a tanári konferencia, a nem mindetr alap nólkűl
megszrlppentek felhős arccal kczdtck lózengcni és letki^ szcmük
eiőti egyre aggasztóbban látták az intócéclulát, az intócórlrrlát
tartó atyni jobbot, úgyszintórr a balt. antelyben somfabot vasta-
godott.

* I\í,i itt a teendó? - sopánkodtak a szurkolók és néhányarr
amm,ondók_ voltak, lrogy meg kellene kérdezni az osztály két icg-
;agyafrirtabb alakját, az clég jól tanuló, cie sunyi csinyekben Ós
verckc<iósckbe rl je ltskcdő Suba Marcit, no és az intíik bcn ht(t-
próbás Csutla Gyurit.

Az ijerlczők küldött§égc íel is szólította az utolsóelőtti rira
szürletéb.en a kót kinlagasló egyént, ho5y kózbejöttükkdt másnajl
tartsanak egy kis bajelháritó, helycsebben ves2cdelemcsökkentó
megbeszélúst. t , .,

üsuda Gyuri kellenres megti§zteltctésként fogta fel a fcl-
hívást és hazamtnet, rro meg a délután javarószén élénken eltöp-
íengett a bajbajutandó intézók megsegítésón. Hát ha tanács kell,
majd ó ad!

Tünódései scrán világos pontozatokba szedte, lreigy mit iehet
,cgy diák az. intő ellen. Á huncut korna közvetlen csÓlartosításai
igy Íestettek:

5. Amíg aprrka olvassa az inLőt, ruagyarázd eI, legalább is
próbálkozz annak előadásával, hogy €z netn is kom,rly. cÜk affóle
ijesztő intó. csupán azért, hogy még jobb tanulásra serkentse
a diákokat,

_ 6. Ugy.anilyen esetben emlitsd ll}eg -- enyhítósül, * hogy nz
*gósz c,sztá}y hapott intót.
. ,--- No - nyelt egyet elégedetten Csurla Gyuri, -- itt ugyan

rninden tapasztalatomat latbavetettem és tanácsadásomrnal bízvást
hiszcm, ho_gy az egész társaság megnyalhatja az ujját . " ,

Rcggel boldogan loholt (}yuri az iskolába éi- mivel pont
cscngctésre érkczctt, óppen csak annyi ideje volt, hogy irrisen:
nrajrl a kilcncórás szünetbenl

Elkövetlrezett a kilenc óra is. A szurkolók csoportja íel_
aárkózott a folyosó egy zugábarr és magához kérdtte 

- a kót
",ianácsadó szerv"-et is.

Csu,{zr Gyuri és Suba Marci a megtiszteltetéstól nagy kép-
pel vonultak íel, Mindkettö alapos elókészító munkát végzett ás
büszkén kószültek a megrénrült srácoknak tgynémelv kisegítő
tanácsot adni,

Az egyik legjobban szorongó hamarosan (el is vetette a
kérdést:_ Hát mit lehet tenni a kőzelgó intó ellcn?

Nyomban kivágta erre Csuda Gyuri:
- Hatfóle segitós van.

- Hét! - düllesztette ki a rnellét §uba Marci.
Gyuri biztos volt a dolgában:

- Hat - ismételtc.

- Hét| _ toppantott Marci. * Mingyárt el is sorolom.
Elöször: szcdd össee magad és tanulj jól, .-.

Csuda Gyuri két füle vörös lett,'rnint a cékla:* lgazad, van. Látod, errc nem is. gondoltanr " úndi Imrc

t. Csípd el az intót a postás bácsitól szeméiyesen, Ha nem
tudocl szerit ejteni, hogy a viharosa,n kérdéses délelótt otthon
rnarad.i, akkor a minrlcrrcsnek mond j egy szép mesét és által.,r
kaparintsd meg a rcttenctes okiratot. Talán rnondani sem kell,
\ogy az elc_sípett intót ,,házilag" írd alá és juttasd vissza az ille-
tékcs kezekbe.

2. A vésznaprrn, délbcrr úgy siess haza, hogy a papa érkezésc
előtt légy otthon. Az anyai kézbe került intő ciák fél vesze<lelem.
Á,. ryamli. nyaklevesek fölöttébb gyengédek az atyai szigor mér-
tékét tekintve. Tehát ha az anyái fenyitéket a_nak veíszük, az
atyait b-rrek, a (b-a) kóplet folytán az eredmény a ,,b--a._c",
teháta c tiszta nycrség.

3. A mama kezébe került intő esetében két alfait különböz-
tcthetiink mcg. Arr,a ne számíts. hogy ezt simán úúhato<l mcg.
tte _kérd meg anyukát. lrogy miután ó már úgyis megbüntetett,
hallgassa el az intőt papa elött. Hogy erre a mámák ráállanak-e,
azt rnamája válogatja. Ám ve6yük azt, hogy nem állanak rá.
Ez esetben módosítsd oda a kérélmet, bogy mivel a büntetés por-
cióját már kikaptad, mama járjon közbé, hogy atyai folytJtása
legalább ne legyen, meri hol itt az igazság, hÓgy cgy búnért kót
büntetós járjon?

4. Minden }riába: az intó a papa kezébe kerül. Ez esetben
mindjárt a kezrletben bömbölj egy ákkorát, hogy anyuka is be-
jöjjön és latbavethesse gyengédségét a szegény sarj páholása
tekintetében.

A ltlagya{Cserké.§z§zövet§óg trtvatalos lapJa, Kladja 0. Ma8yal cs€rkész§zövet§é§. A §zerke9zté§ért ó9 a kiad&sért Koscb, Bóln dr íolel. Elóíizotésl árü
eEy évro_ 9 pgrg_Ó (egy összogtr_ep k§ldendö lre!). Válll|atolinak" Joglszomótyekuók e8y évre 2! pengő. Ilgyes lzón ára 30 íitlér. A postatakatókpéoztári

csekkszárnln szárua: lj1.428. A szcrkesztöség és tlarlóhlvatal cJmo: ltúdapest, V, Nagy-Sár:<loi utca 6. Cserkószházi teleíonszilma: lt6_?26.
Nrom.tott Tolnai Nycmdai M6lntézet ér Kiadóv{llalat R..T. mélynyomó körforgóg6peln, Budapcrt, Yll, Dohány utca lt

Gondozzuk {ogainkat
* Ma már közisnrert teny, hogy az egészséges fog, a ki-

elégítő emósztés és a jó gyomor között milyen sztrros az ősz-
szefüg5és. Csak egészséges ftrggal rághatjuk meg kellí)en az
ételt, hogy ae könnyebben emé§zthetö legyerr és gyomrunkat
ne terhelje felesleges munkával.

Az ápolatlarr! ío§sz fog hézagaiba szoruló ételnraradék
vegyi bomlásnak indul, amiáltal a g:yomorba káros, annak
múködését zavaró anyagok kerülnek. Az ezúton megzayaft
táplálkozási folyamat természetesen kihat egésa §zerveue*
tünkre, egészségünkre.

}'ogaink romlását csak mindennapi reggeli és esti fog-
ápolással hátráltathatjuk, Á gondos tisztítás eltávolítja áz
ételmaradékokat és bomlási üermékeket, valamirrt részben a
bomlást okozó baktériumokat is. }"okozhatiuk ezt a hatást
azza|, hogy fertőtlenító íogpépet használunk. amely a bak-
tériumok életképességét megbenitja. Ilyen a közismert Lyso-
form-fog"pep, amely egyike a legjobb magyar gyártmányok-
nak é§ aránylag olcsó áron minden,szaküzletben kapható.

I
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BoRí}ir},Y LASZI§

AhMlRADl ToftoNY
§llct_l t§ l\9Lí\!! tltlorr rrt tllizt r 8 t

GYULA D|AK

I7i|net.t kcll kuiilcni Yersailles-}l,,§ í\'. t,ajos-
nak, ltogy segit§cn rr szcgén1,, kurllcoknak,
}lessze az út a kuruc tábortól a írtlncla
urIr,arig. F-z€r vesz(l}, íen},cgeti rt íejcrlelem
húsrl;,6es lrírsll,íijót, rrki igazl mngl,ar llctlsü-
lettcl, öníelí,lrlozásrnl, fÉlelnlet ttlnr isnrerő
bátor§ággírl jrirja nreg az utat, vlszi el n

Nilltkirál!,lroz I,trikóczi izenctét.
.\rn tok izép képpol dlszít},e, dlszor k{|ifshen

5 perrg6

ijz a lul.trdarr f4gónYnel ,,fl.Lli(í(i,],], iiiu IIlcii-
nlutatjlt, hogy lrrll1crt rir<lekes tis 1il,,kzato§
az a xámttnlrrtr islnercilen vilrig, attlelvel a
biológia turlomán1l,u eler,-oűt rrreg. .-\z atómok.
óslélryek é§ eEy§ejtúek. irz ásYán!,ok ós rova-
rok §ilága, az egósz természet íelvontl] a
kölryt,ek apró, pllllrtrntíelvétolhez hasonló

clkkelbPn,
.{rn nnész vászon}{ltósherr íi Dfltra6

1ltri]}llrl le§z L,g1, \z.gdl)v ki§ széke'll, gyerek-
b<il vi|ághirú orvos ? l]í(y o1yan 8ycr€kbíjl,
akinck eg.vetlen pr'rrtíogrija cg_Y szegény szor-
zetes. ef;l,etlen 1rajtósrr. híiségcs csacsijn,
l.:rr(il a székelt, fl(rr,il lrt órdekes. pompás

regtltrl,t a firrtalsíg népszeni irója,
.\nka ,fános,

Ára sok gzép képpel dlszl(vet dlszor liittó§beíl
-l penrö

]l1í,*§ar nlórnőli mcg1, e l rij tllctet kezdeni a
,,leg§iitótcbb .{írikriba". Ncm megy 9gyedül.
Taltil l)árizsbatr cg1, szegtin3-, árva magyar
fitit. ltk1l ntn6ál,al Yisz. lig§íitt küzllenek,
á.lnállyk()(lar5, nyiltln, mog lcsből támrrdri el.
lcnsóg cllt.tt ó§ mJKvsr flúkhoz itló bátorság-
gltl (.r lrccsülttlel klvír,ják ll g},iízelm€tl bnrá-

taik elisnlcrését.
Ára gok rzép képpcl dlezltvo, díszcs kötósben

3.50 pontl6

l|urr,xli íií}lón.k ltruvci, í hnl§7rr kts(,rlolc7é-
§ek t.§ liiizdelmck uián n)eú§Hl0sit(ltt és tiikd-
letesltc l l ílí(i t nélkiili l ávlratnzá§ indi t o l ta meg
azt az eIképzelhctetlén aránl,ú íolyarrratot,
antelt,nek nra mlndnyúJun íaniri és ré§zlvc\ iil
l,agyunk, A hangfa nézve mát me8szlintek a
tér korlátai, s ezcket a c§odókat voliaképpen

mind }íarconlnak köszönhctjük.
Á hRt8lmn§, számog k6trtírblír.&l dl§zitett urű

cg6*z vászonktltósbou fi.60 perrítő

.\ tenger kclptkez{§éről, (,rdeke§, me§§zlról
o|yan titokzgtosnak látszó életéről lrt Chol-
nok1, ,lenó e természet lránt ófdeklőílő tíjü.
ságnak. líegtudjuk ebllől a nlinden kltalált
regónynól éldekesebb könyvből, ho8y milyen
a tenÉcrek ólete, hogyan lsmerte me8 ésyette l)lrtokába az emberlség a löId nagy

ré§zét borító vizek vllá§át.
Á hat{lrnas. sziimos kóptúblúvnl dlszitott mű

ogó3z l,úsu.onkötrósben 0 peug§

}íegtektntheílík rllinden kön,rvesholtl|ün | §llrícr ég trVtllfner lrodalml Intózeí klnrlfua, Ilrrilapest
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