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JYhinden e!őlí,z"rő
(a csoportolan előfizető il l)

ezentÚl postán
aját címére

kapja a

-ű,

Még rna jelentsd be állandó
lakáscímedet csapatodban a
Magyar Cserkész kulcsárának !

A vakációl, a nyári, a táborozásl clmváltorást
nem a kiadóhivatalnak. hanem a postahivatalnak
kell bejelentened !

DlÁKcsERKÉ§ZEK,
DlÁKoK, l§KoLÁsoK

FlGYELEM!
A paptn_ És tnósz §R,E Ko EZENTUL A c§ERrÉszgoLr-
BAN ls BEszEREzHr:őr.

Kapható minden iskolai írószer, papírárú, {ü-

zefek, noleszek, szólár{üzelek, jegyzettömbök,

rajzeszközök, ceruzák, follak, töltőtollak, törlő-

gumik, miniszler-, {ogalmi-, vonalas és koekás

papírosok, irodaszerek.

NE SAJNÁLD A FÁRADSÁCOT|
HA csERl(ÉsZ VAGY,
SAJÁT BOLTODBAN VÁSÁROLSZ I

z§ége§en
étkezz mértékletesen

igyőI l{neipp malátakávét !



MAGYAR C§ERKÉSZ
xxt. ÉvrotyA1,l, 2l. szÁM

etónzerÉSt DlJ : egy évre6 peng6. Crerkéozok-
nek, loventéknek, tanulóknek egy évre 3 peng6

' §ZERKESZT|:

DR. §zTRl1-1cH pÁt-
l9{0. AuGU§zTUs 15.

MEGJELENlK a xó t-Étt És ls-Étl
csrrrszÁttt-l: 31.428

BUSZKEK VAGYUNK
Rád, magyar cserkészfiú. Nem hiába jelszód a ,,Légy résen". Nem hiába

tettél fogadalmat, hoE}, ,,mlnden lehetőt megteszek, hogy másokon

segítsek". Nem hiába yagy a tíz cserkésztörvény, a kötelességteljesítés,

a helytállás, a vidám engedelmesség katonája. Jött a rövid parancs s

Te sorompóba álltál. Bevonultak a férfiak, -az izmos cserkészfíú me8-

jelent, aratta a gabonát, gyűJtötte a szénát, pótolta a bevonult rend-

őröket, fűtötte a cséplőgépet. S ezenfelül sok-sok egyéb helyen, amit

szinte lehetetlenség len ne felsorolni, ott állt a magyar cserkészfiú. Ha

cukorjegyet kellett széthordania, éppen otyan szívesen tette, mintha

borsótermést kellett betakarítania. Egyficrmán jól dolgozott, akár irodai

szolgálat, akár éjjeli őrködés várta. S mindezt leleményesen és önként

tette. A parancs nem ért el valamennyi cserkészhez. De mindenki

érezte a lelkében: ,,Cserkész yagy" ! S mindenkihez ellutotti ,,A hazá-

nak mindenkíre szükiége van''.

Büszkén szorítJuk meg kezed, ,,jó munkát" végeztél, teliesítetted
kötelességedet.

Puho kenyér til osztalomon l
Sz.luk b"lOle, vígan fog<rm
Az omlo, feher, lágy sueletol...

S míg horapok belOl. lassun,
I§y gorrdolotbon elémpallan
Egy Lep e lótom o természelel:

ElOtt"m reng o briámbla,
Az eldO nyárí napsugórlo
S lavasá ugor. 1ó fold - |-áLe;

.^'a

§ lfiom. mrnt hull a veldmagra,

XT:§rffir'r:*ui*
l.clor Gyürgy, BáL6rcraÉr



Raoul P. Whitefleld
novellája

a ,rBoy'§ Life"-ból

\
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§lár ncnr vo}t tiibllé ]<irdét. llliszti örlet, arany váll-
rojtot és eztist szárrryaka,t viselt. }ícnnyit álmodozott
alról a napról, amilior najd az cztist szárrryakat felvarr-
hatja, Nítlrrnyi ószllcli rlr{lfeszítóst, lrárry álnratlan éjsza|rát
4s tttt,ttltl,i levegíigvrtliorlatol, jeltltrLctt, míg elérhctte az
+züst szlirrryakat. 13arry l.ewis lrrtdrragy -- repi.ilól"iszt.
Az crcrltrr(,ny rncgérto a íárarlságot,.

;\trrikor a §zárnysegód irodájából kilépett és rncg-
csallta a toxasi ószaki szil, széles "vig1,or ieriilt cl barnáía
si,ilt arcátr. A szetne csillogott ós egyenesebbrc htlzta a
dcrtlltítt. Szenrlre került vclc egy harrgárbeli szerelő és fesze-
sclr tisztclgett._lJarry .végi8rtrszketett a gyönyiirűségtől és
bolrlogan fogart[a a tisztelgést. Az clsőt, l

l}üszkesége megbocsátható volt. Hallatlarr eröfeszítós,
rerlgetcg. tanrrlás ós,i,vtl]t lnunkája álIt nrögötte, níg elérte
a dicső_ségct, hogy fcIvarrhatta áz ezúst szárnyakaigallér-jára. Olykor _azt ltitte, srllr3senr fog célt éini. Kemóny
rnuttka volt, de végül is gvőzött.

Oclaért az eddig ncki is otthont nyujtó barakképütet
sarkálroz, ltogy kevés ingóságát átszállítsa a tiszt,i lalró-
hell,rtt. Az élet most már más lesz, az aziúst szárnvak Lel-
jeserr megváltoztatják, tnost már ó is valódi reptllő.

Azonban hirtelen elkomolyodott. Pillantása találko-
zott l3crt Readc kadtit, tekintetével. Társa tekintete félic
klváncsi, íélig gúnyotórtó volt. Ncm lelretett félreérteni]
Barry fcszcsre merevedctt és kcmórr_yen ránézett tlertrc.
Yárta a tisztelgést. Ehclyett Bert nevótctt. Gonoszul neve-
tett. Majd sarkonfordult s sietve tltthugyta a sápadt hatl-
nagyot,

Lewis harlnagy nóhány másodpercig rnozdulatlanul
állt. Az akadémián l}ert osztályában Volt, együtt készültek
elő a tüzérségi és a mcgfigyelÖ vizsgára's iirert Bert cgy
tárgyból elbrIktll t s rrlosl kósóbb avatják, volt osztály-
társa krrtyába setn vcszi lcgclcmibb kötelességét s nem
tiszteleg neki.

De dühe hamar elpfuolgott. Szerette Bertet, valaha
nagyon jó barátok voltak. Nlire beért az épületbe, a fel-
ugráló kadétoknak már jókedvűen kiáltott : ,,Pihenj l"

Húsz perccel később ázonban szallályszerűen bejelen_
tette az akadémia parancsrtokának, hogy tserl Reade kadét
íüggelcmsértést követett el. Hasting ezredes döbbenten
olvasta a jelentést. E}küldött Bertórt s az ítélete tíznapi
laktanyafogságra szólt. Mert végül is Barry hadnagy volt
s a bűn súlyus.

A kadétok töviről-}regyirc rrregtárgyalták a történ-
teket. Nenr értették a dolgot. Barry éppe,n úgy tréfálkozott
volük, mint azelótt. ,I{adnagysága egyáltalán nem tette
gögössé. Jó pajtás maratlt toVáb5ra is:- trtikor Bertnek ezt
elnresélték, csak gúnyosan mosolygott, talán nem is lrall-
gatott oda, annyira el volt keseredve. Elkeseredésében
nevetett ol.yan csúfondárosan akkor ís, amikor meglátta
Barry gallérján az ezüst szárnyakat s utána annyira szégyen-
keztrtt, lcgszívesebben megpofozta volna magát. Milyen
jó barátok voltak s Barry mógis jelentést tctt az ezredes-
ttr:k. I]zért katlott ó tíznapi áristornot. Annyira belelovalta,
magát elkeseredésébe, hogy az mát gyűlöletté fajult.

Két nap mulva ismét szembetalálkoztak. Bert, mereven
tisztelgett s Barry ugyanúgy íogadta az üdvözlést s hidegen
szólította meg bajtársát :

_- Reade kadét, öt perc mulva felszáll velem az utolsó
gyakorlatra. Majd Ódafebn megmond,om, mi lesz a tenni-
valója. Most csak annyit - igyekezzék, hogy helyesen
hasznáIja a nlásodkormányt l

Bert úgy érezte, hogy ezzel az utolsó mondattal vérig
sértette őt ujdonsiilt ha§nagya. Nagynehezen legyűrte azt,
anrit mondani akart é§ jóghideg hangon szabályszerűen
felelt :*- Igenis, uram t

Magára esatolla ejtőernyőjét s rnogorván kászálódott
fcl az ülósbtl . . . Éppin Bairy osztogaf neki parancsokat
repíilés közben. Neki , . . aki -annakidején oktatója volt a
pilótamesterséB rejtelmeiben. Es ezt a megalázást akkor
kövcti cl, amikor tudja, hogy, lracsak valami előre nem
látható dolog nem történik, egy hét mulva ő is hadnagy lesz.

- Kési, kadét ? - szakította félbe elkeseredett gon-
dolatait a hadnagy.

- Parancsárál - csikorogta fegyelmezetten s a két-
üéscs Curtiss iskolagép hörögvé zrldúlt neki a levegónek.
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Majclntttrr zsinriregyenesen száguldtlttak fel, hogy ei-
órjék a gyakorlatrlzáslroz szükséges nragasságot" Ber| bele-
feledkczett a relli.ilésbtr.

--- il'alán e,z lrcsz Ilearlc kadét utolsó repüld,stl *- gorl-
tlolta jólcsőrr. [.Iiszen olyan er(íscn dolgrrztlit, trogy jóvá-
tegye a rossz oszt,ályzatot, lrogy ó is rnegsztrrezze az ezist
szárrlyakat, Azotrban a szói bu]rtatta a gépcl és ő az e}ső
ülésetr - a kadét. helyén, ha tiszttel száll 1'el --- a szél_
vódőbe vágtrr hornlrlkát. A fájdalonr rtegint telébresztette
benne a dtihöt. lJjra csal< Barryra tértek vissza gondolatai.

- Iilfelejtette má,r, hogy egyútt koptattuk az aka-
rlónria parlját. Azt hiszi, hogy ő a legkiválóbb repiiló !

Elfelejtctte, ltogy én tanítottam lneg a szikratáviró kezc-
lósérc.

Bert azonbatr tévedett. Barry rrenr fel,ejtette el a régi
jó időket. Most is ez forgott a iejében. Há más kadétoi
visz magával, tsarryt büszkévé tette volna a íeJelősség
turlatrr. de Rerttel a nrásocliilésben l * § elnehezedett a
szlvtr. ilppcrr l,iert az, akí addig nem vctt tudornást az tlj
rangjáról, atrüg ureg nem büntették érte.

A Curtiss petlig n-rintl nragasabbra enrclkedett, mi-
közben utasaiknak min<lenen iArt az eszük, csak éppen
nem a repi,ilésen. Ez pedig szarvashiba, ha valaki repülö-
gépcn ül.

Kétezer méter rnaga§ságban Barry erőszakosan holt-
pontra állította a kormátty[. Bcfojtot[a a mótort és utasí-
tásokat adott előtte ül{í llajttirsának.

-*- Ka<lét, vegye át a kornránl,t. A magasságon ne
változtrrsstrn. A feladat : körőzés és ttvolcasok, míg azt
nem tnontlonr, elég.

Körök és nyolcasok ! Rert nagyot nyelt dültében.
Hiszen ezekkel a gyakorlatokkal keztlik a kiltépzést. Ezt
igazán nem lehet iskolaórának minősíteni. Mert ő nem
tudta azt, amit Barry trrdott. Az ískolapararrcsnok ott állt
a repúlőtéren és leste, h<lgy a vizsga elótt álló Bert mit trrd.
F)zért akart Rarry segítségére lenni volt jóbarátjának azzal,
hogy eg5szerii íeladatokkal bízta meg.

Bert <li.ihóbetr úgy kornányozta a gópet, mintha mclso-
gatódézsát tázna. Az egyenetlen§éget a földről nem lehetett
látni, csak Barry érezte a gépben ülve. iMegraga<lta a kor-
mányt, megállította a gyujtást s leíeló irányítva a gép
orrát, mérgesen rivallt Berlre :

._'Yégezze a gyakorlatokat símábban l A nyolcasok
után két dugólrítzót és hárorn bukfencet kérelc és tartsa
a gépet, antirrt rnondtarn, kétezer rnéter magasságban l

A következő gyakorlatok csakugyan símábbak voltak,
bár nrég csendesebben is mozoghatott volna a gép, ha Bert
legjobb tudását veti latba. Hiszen a repülési gyakorlatai
mindig nagyon jók voltak, inkább az elméleti tudása volt
gyenge és az vetette ót Barry mögé a rangsorban.

Barry érezte a könnyű szédülést, amit a kezdő dugó-
húzó nála mindig kiváltott. A gép úgy ztlgott maga köriil,
mint a pörgettyű. Majd hirtelen egyenes repülésbe vál-
tott ki:

-* §rlzd fel l - rendelkegett Barry.
A góp azonban megállás nélkül rohant a íöld felé.* Htlztl fel l - ordított most már dühösen Barry és

a tanítvány ezrlttal engedelmeskedett. A gép dübörgött,
majdnem függőlegesen repült az égbe, majd hirtelen újra
egyenesbe lendült.

Barry össze§zorltotta a száját. Nagy volt a klsértés,
, átvegye a 8ép vezetését és a repülőtérre §zállva, jelen-hogy átvegye a gép vezetését é§ a

tést tegyen az rljabb engedetlenstést tegyen az újább engedetlenségről. De ez már nagyon
nagy csapás lett volna Bertre. Hirtelen szégyenkezéssel
elhbssegetle ezt a gondolatot, annál is i4§ább, mert mgsta gondolatot, anüál is inkább,'mert most

a kezes báránv- encedelmeskedett neki.már Bért, rnint a- kezes bárány, engedel
Az első hurokkanyarodásnál Bert egyált
totta a mótor járását, teljes sebe§§éggel r

Béit egyáltalán nem lassí-
sebességgel tört újra fölfelé,totta a mótor járását, teljes sebességgel tört, újra fölíelé,

hogy a következő kanyarhoz a szükséges magasságot
elérje. A másoük kanyarodás közepéq Barrynak ú§Jr !et-
hogy a következő kanyarhoz a §zükséges magas§ágot
elérje. A másoük kanyarodás közepén Barrynak úgy tet-
§z€tt, mintha a tótágasnak soha nem akarrra vége szakadni.
Mintha hirtelen történt volna valami" Mert ha baj történik,
akkor hirtelen történik. A gép balszárnya megbüent s
9gvszerre léh4ly drótszálon fityegve, kiíordult a.helyéról.egyszerre néhány üótszálon fityegve, kifoidult a helyéról.
Bertnek sikerült egyenesbe hoznia a gépet s újra teljes
erővel zúgott a mótor, bár Barry tele tbrokkal orűtotta



az utasítást,.. hogy lassítsa a mótor járását. A
gyors. húzóerö.aztán megtette a többi{. A szárny
ligy tlszott utánuk a lev'egőben, mint amikor a
légzsákot huzzák a lőgyakbrlaton. A gép bukdá-
csolni kezdett és Barry látta társa ü§szafordí-
tott arcán a ha]álfélelem sáDadtsácát. Ön)<én_
telenül a kormányhoz kapoti és mÖgkísérelte a
hiányzó §zárnyat egyensúlyozással pó1olni, de ez
csak pillanatokig használhatott. Iiétségbeesetten
gondolt Tla., lrogy összetört a gép. Utol-só két§ég-
beesett kísérletet tett a farok-i<ormánv úiatib
mozdulatáva] s eközben keze beleakaÖt a"gal_
!érjáb3. Megtapirrtotta önkéntelentil a nemiégi
ben rávarrott ezüst szfunyakat. A tisztek ren_
,des körülmények között épperr olyan ruhában,(les ,iorulmenyeK KoZoI'T, eppen olyan runaDan
szállnak föl, mint a legény§ég, de őt olyan hirtelen érte a
paranc§, hogy nem ért már rá ruhát váltani s ezért
kimenőruhájában ült a Curtissba. Észbekapott. Hiszenó tiszt, éppen e nehéz helyzetekben kell riregmutatnia,
hogy nem méltatlan erre a kitüntetésre. Nohá,az ellen-
kezőjét hitte, teljes meggyőződéssel ordította társa fülébe:

- Nincs semmi !aj, Bert l - észre sem vette, hogy
újra a régi.pajtáskodó megszólítással élt, - Igazítsd mÓ-g
az ernyődet és ugorj l

Bert halálsápadtan meredt rá.

- Előre, _öreg firl, míg nem késó, nrost még elég ma-
€a§an vagyuilr l
_ Bert végre nag}rnehezen ktnyögte egész testében re§z_
ketve:

- Nem merek l.. .

_ --: Semmi az egész t Dugd ki a lábadat és fejjel elóre l

_§@

§zámolj ötig s csak akkor hrlzd meg a zsinórt l

- Előbb te l -. - - kiáltotta visszr Rert-

fitymálás száján. * Én vagyok á par
utoljára elhagynom a gépet. Lódulj l

- Előbb tel... - kiáltotta vissza Bert.

- Szamár l - s4eretettel ugrott ki a régi l
nálás száján. * Én vagyok á parancsnoti, i

pajtáskodó
nekem kell

Bert a halál torkában érezve magát, meghatottan
eszmélt rá, h9gy pajtásában nyoma sincs"a trarafrat. ret-
,cslrElott, miközben a 8ép feltartózhatatlanul bukdácsolt
lefelé l

érkezése elótt volt még annyi ldeje, hogy szeretettel ismét
megsímogassa az ezü§t szfunyakat és meghatottan, \ézzemelsímoÉassa az ezüst száinvakat és menhatottan aézze
a siintéri íöldet ért, lobogó lánggal é8ő iskóh8épet, amely

- Bocsáss meg l . ..
- Soha nem háragudtam. És most aztán indulj, mert

mindjárt kapsz egy mellport t

Bert fejest ugiott ai úrbe. Barry figyelmesen leste,
mikor nvitja ki az- ernyót, megvárta, míg a széljárás kissé
elsodorta és utána maga t§ kiugrott a zuhanásnak lóduló
gépböl. El{elejtkezett arról, hogy maga ls halálfélelemmol
küzdött, csak tfusát fígyelte, hogy épségben ér földet.
Amikor' ó ts földre bukott-a bokrok között, a segítő többiek

viÁszaadta neki barátját.-
. . . Három nap mulva pedig Hasting ezredes és Bracket

kapitány nevetve nézeLt a Earonfogva távozó két tiszt után.
sa,bmiat hetykén íélrevágva, Ba-rry belekarolt az aznap
avátoft hadnagyba, Bert Reade-be s m4idnem dalolva
tndultak a várói feié. Mert az már,'örök igazság, hogy a
leg§obb bajtárskovác§ a közö§ ve§zedelem.



:JÁTÉt< A rÉNysucÁRRnt
gontloskodrri arról, hog} az arcoll,
szetnek körül rnólyi stitóT-roltok nc lej
g5,etrek. A há|térbcrr rtettt lesz scnlttti
zavaró, mert a szoba jóval siitótebtr,
tnint az előtérbcrr álló, könyökló alak.
Igy külörr háttórról neIrl '|iell Aonrltrs-
kgdngrl. Á képen lthet tr]ilrll is.\ag_r,í-
tásnál a íelcsl-cgcset clhagl,jrrk.

llíinden mozilátoAató tudia. hopva íilrn hatását az- érdelies 'r,itastt-ó
_mentryire emeli. A felvételnél díiásí
lámpákat és nagyrnéretíí visszaverő-
íelületeket tologatrrak ide-oda a ren-
dezők parancsára, rengeteq vilácítás-
szakértő és lámpakezelő műIiörlik.iocva kívánt hatá§t elérjék. A közóli fér-v_ételeknél rigynévezett 1rre nticl.
plan-oknál - a szegény szerepiő majtl
megpül g fé4yt sugárzó.IupiteiJámpák
meftétől. Egyes lámpák az általános
világítást adják, mások kiemelnek,
csúcsfényeket vagy surlóiényeket szol-
gáltatnak, a sötét részcket visszaverő
íclületek derítik stb.. stb.. amint éooena felvétel kívánja.\A nápíény srilikal
kevósbé kormálryozható,'azéfr. a Éza-
badtéri felvéielek rnindjobban a hát-
térbe szorulnak. A szabadban legfeljebb
nagyméretű visszaverő felületek fel-
haszrrálásával lehet a fényt bizonyos
mértékben irányítani.

Az anratőr természetesen nem ren-
delkezik olyan felszereléssel, hogy a
világítást tetszése szertnt irányíthassa.
Ha érdekes fényhatást akarunk elérni,
sokat kell figyelnünk és a legkedve-
zőbb időt kell elfognunk. Nem ritkán
bizony ez hosszrl, türelmes vfuako-
zásba kerü]. A jó felvétel titka pedig
a kedvező és érdekes világítás.

A kezdő jól emlékezetébe vési az
első tltmutatást : Mindig rigy féttyké-
pezz, hogy a nap a hátad mögött lc-
gyen, tehát a tárgyat (táj vagy em_
ber) előlröl világítsa meg. Kezdetbett
szigorúan ragaszkodjunk ls ehhez az
e|vhez. Biztosan jó csoportképeket és
egész elfogadható tájképeket kapunk.
Különösen az egyszerű Box-gépek tu-
laidonosai tartsák magukat a szabá-
lyokhoz. Kis fényerejű objektívvel csak
jó elülsó világítás mellett kapunk kel-
lően exponált negativot,

Most azonban már a haladottabbak-
hoz szólunk. Ti már szeretnétek meg-
tanulni, hogyan növelhetitek a kép
értékét a ülágítás helyes megválasz-
tásával. Legiobb lesz, ha egy sor fel-
vételen gya-korlatilag bemutatjuk :

1. Kis ftúgod kihaiol az ablakon vagy
kinéz az ajtónál. A íelülről, kissé ol-
dalról sütő nap megvilágítja a selymes
hai minden Ázálát. A járdárót (ud-
varról, erkélyről stb.) visszavert fétry
alulrói deríti- az árnyékos arcrészeket.
lía természetes visszaverő íelület nincs,
€gy vagy két kendóvel, abrosszal kell

2, |,'irúgIebtilel. !\ fórt;. szenrkiizI jiin
íelülről. .Iól megvilágltjá a szirrnoliat.
Ha türeletrrmel bírod ós szcrcrtcséti
van, egy méhccskét is kifoghatsz.
Kettős kihrrzat vagy előtótlencsé szük-
séges. Szűrő scnr árt.

3, Galambolt. Szemköztí fény, rigy-
nevezett ellettfény baI felülről. Nlás
álIatfelvtítelelinéI is jól beválik. (Nl,til"
cica stb.) }tinél közelebb merrjürrk a
89ppet és mirrél kevesebb leg,verr a
képen.

4. Tóbclri mt'.se. A reggelí nap oldalról
süt be a tisztásra. móÉvilágíiia az oI-
!árt, a íirik tejét, stitZtberi' Íragyja a
lráttérberr ldl,ő érdőt. A sötét er<l6 lok-
szor_ j.ó lráttér. I.)xponáljunk úg1., lrogy
az előtérben az árnvékos rósztik sc le-
§yc_ltck trilsiitétek.'iehá! exponáljunhjó hosszan l

5. 4, egészen laposan jövő nap-
stlgarakat és a sötét hátteret szokai-
lan lratású íclvételekre lrasználhatorl,qtint a nrellékclt kóp rrrulatja, Á
j(ttékjelenel.nél csa,k a' firlk v:annak
megvtlágítva, a háttér egészerr sötét
marad, A nap egészcn old'alról sütött
P.c _kósón délután eg.v- keskeny erdei
tisztásra.



6. J(oc.slsor. Elltrrfónybcrr a trrcrgvilágított poríelhő is
kilrasználható. Ugyauígy a konylrrr ftistje, a gőz 

-vagy 
sűrű

pára. Természeteserr a túlnagy _fiistberr l,agy porbarr a
felvételen sem látszil< senrmi. Óvjuk a geilót lnagát a
porl.ól t

Ttijkép oldalról, kissé előlről jöl,ő fényberr a legszebb.
I{ülijnösen az alkonyati órák kedvezőek, aniikor a ni1l nrár
közelebb áll a lroriz<lnLboz, cle termószetesen rnég Órősetr
siit. Figyeljiik tneg, hogy ilyerrkor a világitás a fák, terep-
hullárnok részleteit mennyire kidomborlt,ja t A háttérbÓ,n
rezgő enyhe köd távlatot acl a képnek és hangulatosabbá
teszi.

8._ Áz alkonyi hangulat ki,ilöttiisen alkaluras vízparli
|elaékleklvz, Benyúló ág mint keret, vlzbcn tükröző íeilrók,
halírszháló vagy csónak árnyképe csak rréhány példa arra.
logy ntilyetr lelretőségeket kell ílyerrkor kial<ná}ni. Árny_
képcknél lttilönöserr vlgyázz a lratáro]ó vonalakra t Fejból
kittüvő fa nagyon kellemetlen eredmény, a partvonába
teljesen btlolvadó csónak setnmit sem mtttat. Atúl kerrrény

ellentétek sem szépek. Másolásnál, nagyításnáI lágy papír
ajánlatos.

9. Egy kis szerencséyel a lemenő nap világító korongját
ls befoghatjuk a képbe. Il1,esmire az olcsó Box-géptlk len-
cséi móg a legalkalmasabbak, A drága lencsék belső felüle_
tein legtöbbször számos tükrözés áü elö és a képen rend*
szerint sokszögletes fényes foltokat találunk. A hatásos
képhez az elótérben jó keret, a vlzfelületen fényes aranyhíd,
átsuhanó vitorlás tartozik.

10. Figyeljük meg azt a ptllanatot, mikor a nap ki§ebb
íelhők mögé elbujik, avagy éppen előjön. A táj egy részo
íényben rlszik, másik részét árnyék borítja, a nap a felhók
mögül fénycsóvákat bocsát ki, Ezek a képen is rneglát-
hatók, ha a háttér sötét és a levegő eléggé párás. Jó szírr-
szüró is segít. Ilyen fénysugarakat nagynréretű, felülról
világttott poros, íüstös helyiségekben, pl. pályaudvarokon
is fényképezhetünk.

Ez csak néhány példa volt az ezetnyi lehetőség közül
kiragadva. Az ügyes fényképező egy kis gyakorlattal rlgy
választja meg a felvétel idejét és helyét, hogy a csalfa
na'§u8ár €n*edelmesen szolgálja céljait, 

Kun|alvi Rezs6.
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\ /z--_=*tjj alakomban trp oly ltevéssé lrasonlítottam Sempro-
rríus sofíőrjéh_ez, lnint althl.z az örcg koldushoz, akit Lóri

tizenhárom kémet itéit e1, köztiik Hektort is, ákinek nrrú
sikerült tisztáznia masát. A vallatásnalc ellenállt- epv lénés,sikerült tisztáznia magát. A vallatásnalc ellenállt, egy lépés,
sel sem jutottak vele előre a faggatók, de önmagát nem tudtasel sem jutottak vele előre a faggatók, de önmagál nem tudta
_tisztára r_nosni, Sulyos büntetést liapot{", Szegérl5, l l)tl a

- Jól van no: gumikereke. Hol laktok ?
A választ már netrl hallottatrr. rn,ert közlreu eltávoiorl-

tak tőlenr. Micsoda lruncutságon törheti íejét ez a sliffentyü '}

Estefelé harmadizberr íor<lultam me§ Lóriék háza
környékéq. A tércn korábllarr is, tnost is rryüzsgött a sok
_gyerek. Kicsinyek, nagyobbak, fiúk, lányok iutkostak,
labdáztak, da]oltak, játsz,ottak. A rácsos kafu clőtt a ítiviin
néhány fiú iilt ; íelisnrertetü köztiik azt a kiowái, aki
Ktrkaccal való legclső Lalálkozásorn alkalmával követ d,obott
az elrobogó ínusztang után. Két kis mezítlábas csoportról-
csoportra járt és itt is, ott is igazított valarnit a játszó
csoportokon. Jó órán át figycllenr őket és a gyanu bizo-
nyosságá érett bennern : a Zéeseí véde}rnébe vetie Lóriélt
házát s a Zugló minden kis népe kénlet kerget ezekberr a
napokban.

Elmentem Ulisseshez ds §ürgö§en vissztlvedlettenr
Sempronius soffőrjóvé, al<i gazdája távollétéberr rövid sza*
badságát élvezi. Lóriék titkát nrajtl rnás alkaltlmmal nyo-
mozom. A rendőrö]<kel és kémelhárítókkal még csali ,meg-
birkóznék, hiszen őket isrnerenr jól, de a Zéesef tú} vesze-
delmes ellenfél, Nem hiszenr, hogy l{ukac meselátó fan-
táziájával mórkőzni tudnék; esetleg va]ami rrlyan apró-
ságon lepleznéuek le, arnire a {einőttek ncrrr is §ontlo}iiak.

A szent barát napiún, diit ltétster csóltolt nleg uz agur kirúlg/í.

4 ."gg9lí lapok rossz hirt _iroztak. Az ogur llíróság

r}ius §offőrjéhez, lnint alrh<iz az örcg kotdushoz, akit Lóri
lneg a nővérkóje ol5,an rtitrrl megúgrasztottak' a délután
íol5,amán.. A kapu előtt az útéÜitők hatalmas gőz-
}rctrgtre du.hogtrtt ; _ a korrnosarcí-t- gépész egy éktÖlen
h_alrisan Iütvülő suhanc segítségével- á hatabiakos házcIőtt állitgatta ósszc éppen a kis -deszkabódéiát. amelvben
m.utrka íd.ej.é1 napokig ellákik, hogy a gőzgépéie és a sierel-
vcnyelre ]obban vrgyázhasson, A postással szívcsen szóbaállt.
de ltosszasabbarr nenr beszélgethet,tünk, mert a levélhordó né
ácsorogjon. lranem siessen i dolqa nyomán. A rácsos kanunttcpillantottam. FIatalmas termetűi nagybajuszos kertészdolgozott a nycső, tll]óval a terrasá, mei"tett." Szaz tepeii8i
teríí [ róla a detektív ! No, ezek alaposan felkésztiltek lilta rtjszal<a nem próbálkozhatonr. De S'empronius csak hét-íött jőn lraza, a holnap éjjel rnég az envém,

Ptstás-alakoülban- viszontlátitam Kirkacot. Az árok
széli:n ült egy csomó gyerek közt és míg nagf v".enciiii-
pt.lésscl, r.E),szcrre beszóitek minrlannvianl l(uÍac esv srű-röttlo[r'szbt'cgyrc-másrajcgyzeteke1készÍtett

.. ,..\.a5alllal) fegi-ónnlagatnnal< a fclesége voltam: töpö-rórlritt, vótr liolrlusllsszotir.. \clréz szercip a zárt ruhbk,
nrtg5.. ie, jken.dg. 

. .l:g a i tlrtttószctellencs' osszezsugorodáÉ
mlatt : cle ttlint áIr)ltüzet annl,ira kitiirrő, hogy mindÖn szen-vedésl nregér.

DélelőLt, két misét végigtércleltenr a katolikusok
tetnplomában. Szép a miséjük,-sZép az énekük is ; a Ueiiéars §,ze,p,volt,.ame,lyet e_gy fiatal pap tartott az embertelen
§zolgarol, ,aKmeK ura clctrgedte mindcn tarLozásáL, s Ő erre
valálrri e8tlszen csekéIy adóssás miatt börtönbc zá,ratta esvik
szolgatársá t., l.egyetek _j_ó! egfmáshoz, szeressé tek egym"ást,ezt akarja lőletek a Iirisztús t *- monr]ta a fiaűl nan.
}ilgtlndtrltam : 

_ 
milyen szép az evangélium és mily.cn mái

lenne a világ, ha az embeiek rnind Őszirrtélr Krisz[us e]vei§zerint élnérrek ! Akkor étr selrr kockáztatnám életemet,
más emberek háborus titkai után §zimatolva, harrenr felej
ségül kérrrérn a rácso§ kapus ház kis Ieánvát éí }iazavirrném
a liastólvomb"_,.., Eh, sáamárság. Katoáa vagyol(, a köte-
lességemel tcljesítem és megoláom a felada1omát, vagy
lrelehalok,

Lóriók is ott voltak a második nrisén. Az édesarria
elgorrtlolkodó szernű, tle kemónv állu férfi : nasvszÖiií
édesapa, <le kernérry ellcnfél lehet. -- Az etső mlsén Viszont
Krrka_cot láttarn egy c§or§ó hasonló diákgyerek }rözött"
Atszellemült arccai-- énekelt a többivel ; 

*ámikor 
petlig

c§€ngő§zóra mirrd letérdeltek és a templomban nagy Ósend
leLt, a_kisfiú arcán olyan á'"hitat ragyogoit, mint a főÖtárkép
angyallrái arcán, SajnáIom, hogy elég messzc volt tőlem k
lgy nem fényképezhettem le, De azt hiszern, ezt az imádságos
gyerckart:ot sokáig ncrn fogotn elfetejterri.

Delet harangoztak, amikor egyik gyürrrölcsös bódó
előtt újra Kttkacba ütköztem. Hozzá hasorrló koru leány*
kával beszélgetett, aki olyan négy-öt éves csöppséget v€ze-
tett kezénél fogva. Atnikor nellettük elsonifordáltaul, a
fiú fppct1 azl ílrondta rábcszélő lrangon :

,-- Es mondtanr már, hogy ne lógy olyan liba. Mondd
meg, mi van a szívedben. íía a kivánság-tündér segíteni
akar, akkor nern ül le pengőket számolgatni. Szóval nril ?

*-". }{át. . . lzé. . . De igazárr csak úgy viccből mon-
dom, metl azt úgy§enr le}tet . . .*- Nyögd ki már l

-* Arryukárn nem, tuel járni. Apultt mondta, hogy ha
ga,zclagok lennénk, gumikcrekű tolókocsit ycnnénk neki és
ón abban tolnám fgmplomba nreg piacra . . .

Kukac már tryalta is a ceruza végét.* §zóval tolólrocsi ke}l. Három kereke }egyen . . "* Gundltereke l

ő

hazáért fogságot, szégyetrt, halált, rnirrden| emel{. főrel
fogadjon a férfi. Ki tudja, nem én leszek-tl a liijvetkeaő ?

De azért rni sem vagyunli téllenelt. Kirlit. óriási ii§§ze§-
ért megvásárolta a cserkészek parkja,rnellt,tt elteriilő kettős
parcellát. Szabad rét, bokros lrelyelt, dorrrbos-grirlrös tere-
pek váItakoznak rajta, kedvelt gyaliolló ós játsz.ó lrel.vei a
fiúknak, I(irke a telket erős drótker,ítésscl vcltt: körúl. dc kct
kaput hagyott rajta: e8yet az út felé, egyet a eserkészpark
oldalán. Ennek a második kaputtak a kulcsái nra acltá át
ünnepélyesen a eset,készköz1lont vczetőjénck, kijeictttr,étr,
hogy a telkét rninderrkorra rerrdelkezésti.re bocsájtja a
szövetségnek. A cserkészek mc}st jótékorry a§gyalt lálnak
benne, nagy cikltclrel fognalr írni róla, közel engedik majd
a dolgaiklroz. I(itünő alkalma lesz a fiúk köeött lé}ckrnérge-
zésre, rémhirterjesztésre, no meg értékes adatoir szerzésére
is, lriszen az ogur cserkészek iégvédelemben, honvédelcntben
erő§en benne vannak. Kirke nagysz.erű asszony.

IIétuége.

I(ét nap óta íantasztikus bevásárlásokat teszünk.
A titkárt hordom a musztalrggal. Roltrólboltra jár

códulával a kezében ós szórja a pénzt. Tegnap kétszer nreg*
telt a krrcsi csomagolilral, ma is egé§zen te}eraktulr s emelle tt
volt nagyobb csotrrag, amelyet úgy kiildettünk a bázkoz.
Yalanri grrmikereliű kocsi volt berrne jól elc*ornago}va.
§ejtem, lrogy lirrkac a kívánság-türrdérrel. Fényes kölyök l

§ste a titlios íigyelőmön végiglrallgattam a titlrár
trtszárrrotóját §emproniusnak a bevásárlásairól. l{atvarrszor
ezcres nagypénzt alrlott ki. Nem Órtenr, hogyan jötl lti tlz a.

rta§lr 1irs73g, haesak rrem vettünl< drágakör.ekct tneg ara.-
nr,át. Nern értettem jól az egószct, tncrl egészerr lra}lrarl
tli,szólgette]t s csa]r itt*oit, egy tiirerlóket l,rrdott a nlikrolón
Irozzáin is cljut.tatni. §emprclnius, úgy látszik, lassart fel s a[á
sét/rlt a szo};áilart, s ha a felvevőrn küzelébe l<ertilt, rrlyankor
tud tarlr rrr,i nrl i g tlli csni nóhány rnondatfoszl *,tty t.

,,. , . §ztlltlt:ilrbtl nézett és az! rnondta: Ncttl §z(:g},cnlt



mágát a bácsi, hogy ilyen solt pénze van és ntm tesz vele
semmi iót ? A keményszívűckei meg. . ."

,,vaIóságos m{ívószcttel plántálta bele a fcjembe a
kívánság-türrdér tervél. . ."

,,. . . néhány ezeressel egy városrósz gyerekeit tehetnők
:bo}doggá, . . ."

rr. . . á kiosztásnál nem ülhetek a kocsiban, rnert a
tündórnek nincs ilyen csúnya ráncrrs arca. Igy mondta:
,csúnya ráncos arca. Kedves, mi ? . . 

"',,. . . lesz a leg,iobb. I.óri és Kukac üljenek a nagy
kocsin. 1!1i keLLen a kisebbikkel a nyomtrkban jártrnk. Egy
tündérnek kell díszkíséret, nem ? . . ."

Az apró töredékekból iisszeállítottam a tényeket.
I{ukac rávettc a rnord, SemproniusL, hogy a ziiglói kiirnyék
gyerekeinek egy-egy kívánságát teljesítse, Fúrryes l l'iszta
gyereksziv elgondolta legbájosabb szticiális akció. Netn
vernek nasy dobot, nem 1rnak ról,a az ujságok, nenr tetsze-
leghet az öreg§mber a jótékony gazdag liöntösében, mert a
személytelen kívánság-tündér let*ro1 mincIen dicsőséget.
Ezt megjelenienr a s.-agy lránytlónak. A kormány helyzet,ét
egy ilyen poéLiktrsan elgondolt nagyarányír szociális meg_
mozdulás rendkivül megerősítené.

nyujtotta át neki Lóri. Kettcn kaptak nag} obb pótlzii)sz(-
gct.i 

^z 
egyik, }rogy asztalosműhelyt nyisson rajLa, a mlisik,

1rogy kifizesse arlósságait és kiváltsa a lefoglalt szcrszállrait s
tovább doigozhasson.

A másotlik fortlulóra hoztu,k el a háromkeyekií kocsit"
Kukac és a kislány lázasan brrntoga|ták, azLán nem n}-u-
godLak addig, míg a leány apja erős karjá,n eIő nenr hüzta a
járni nem tud,ó szegény kicsi asszony[ és hele nem lrelytlzte
a székbe, Kukac tanította, a kislányt a tolás tnűvészetdre. s
egész haú§ereg gyerek fuiott és rivalgott a kocsi körüi.
Szóp volt.

Ifnrrelr az utcának a sarkán jobbra fordultunk ós leadtuk
az utolsó ajándékot: egy utalvánl,t két hónapi krrrára a
csodatevő íorró vizek fürdőjébe egy beteglábú lagyatriának;* antán hazafelé száguldoitrrnk -újra és-irarmadslbria min_
dent telpakkoltunk az autóba. Kukac közben táncoll, dalo}t
és kótszer is a nyakamba ugrott :

* Soífór bácsi, úgy-e stramm dolog ?
Ujra ott jártunk a Zuglóban és lassítva rnentem keresz_

tül egy utcán, ahol az első rakományokat osztottuk volt
szót. Valaki kimaradt, azt kerestern. Az árok mellett két kis
fiú áiit ; egyiknek játék-repülögép, másiknak csi}ltrgó bicska
volt a kezében. Amint elgördültünlc mellettük, az| nrondja a
repülőgópes :

-. A bicskát érr akartam ! Igenis én !*- De nem mondtad l

A REGÉNYPÁLYÁZAT ÁLtÁsa,
Löw 48, Nagy §rnő 37, Sárosi 2ö, l}alogll 20, Igali i.8, á {.i'bbié

vírltoz,at,larr. lJj versent,ző Sziruárr Oszkár 2lJ pOnttal, a hcl crlik
hcl5,cIt, .\ verselly íolr taLrlIagos, továbhi rlíjakkul. Az cgy-egy
szárnra t,trnltl kerzú felfcrltzósokt,t a kör'el kező sza nt ltregjelerrése
elótt kell bckültleni. kiiliittbcll a rrtcgíejl"ós érvóItstcltn é: nem frrt
a versellybelr, l,óri éclesapjátrak titl<:r és a kérn ))elnzet,§óge hanrarrr*
san kiviláglik; a<ldig lretn is }özöljük a pál5,az*to}i eredrnény$l.
A itérrr nemzotisd,gól kettetr eltalálták ; erre a kérclósrtr legirrtolli-
gettsehb r,ólaszt Csukay Satryi adott ós Színrátr Oszkár. ne €gyih
sern talált,a cl a Irelyes megoldást,

.\ rtrgóuyprily{zut üzorreí;tl l űsu*ay., Szoritsd ! Másodilirrak
lleíuthntsz l A kórdéscrlrc fentcbb választ kaptál. ** r§trgy §rnó,
Július 15-én 32 a helyes. A két ,,lij feladatra" rtenr ,íeleltó.l, ezórt
Löw l,aci hatalma§{n el{ítibe kcrült. Nc hagyd nragad ! §gy-egy
íogalrrtn mcgícjtése csal< egyszer szálnít.

i l lHúsz 1leIrgÓ[ oszlurrk szóL azok kiizaitt,, akik, az augusztus
15-i sz.árnbarr közölt folytatáshoz ott, ahpl íélbeszakad, eg.!, számra
tericdő 1kb. 3 íy r oldal) ópkézláb íolytal"ást 

'rllak 
á regdn1, eddigi

stllusábarr és auguszlus 31-ig beküldik a szerkesztóségbc . . .

I{r iszlus-ltbáIg ürurclle.

- Nem mond_
tam, de akartam.
Most is akarom l Csc-
ré}jünlr l

*- Majd bolondmég.* ' f;r. \!I le§zek
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R**s*i btállíi':tt ,;;,,' ,#s\ 
§} .r-rn-,,a,"T :srtijvisz-i3:;áft|i",*3i'"ii.T; i,:], - ffi:o*

mislá.-§ásysiártien H-. -=*- '* il l9_"1.!j_íitl9.9,]:"j9l
íiam lesz,ityöri te- ffi,i.,. _N ffi ffi }§í,iís"i",'J,1%',.fgyen, mint ez a kettő.

szállítmánY a kaPu- 

' íL,"#fu ;:Ti,::*-*"x",t3;
aljban szépen sorba
rakva. Kukac és Lóri

il'.tT,f,^,{íL,"l"i:'#tí r r. 'j *á"i?#i1,iifrlevő lista szerint irá-
nwítca qr grlÁ ítíiÁt

mellémtele,edett;a 
W p;*giffi

kicsi azért, hogy bol-

*3fi;xu"l:*#*ái;i;:
tesse a solfőr egész
munkáiát. a cserkész

nyítsa az autó útját.
Alig pár méterrel
mo§titt'i;int< a kis kocsiba§ jőtt Sempronius a titkárral. ,Éi\ttt, iitt;tt...- Megálltunk a tündér hadi terepének első trtcájábarr, az

]ihl,t{n";í:lh,t"*n"*.;"J;;i$lJf§üHi!i-1+:," ;ffiif;f,§jilit4*jil,,*tg #i*ls§§á1ffi:-ü"r{*j
;§őT^il.,u?'l',l$3,',1tJr"ilf|'l,,oJr'fi&?|flti,-r"lf,l-"i :Íjl"u,i,, 

azt.tno_náarrá,,,,. *aiáli] iÜ';,"..t fii eiizeittit< xi es

sorozatát, hrrszonhárrna§ c§ornag. Gyere, Kiii-;;'ti"§j*'ii :]ejetőt végig l{irkévtll hármaslran mí csirráltrrk, háL azt
;i8 6ü;iT viáyil;;"ili á-iio#vcs,íúd ;;ha;, ;rihÜvii mondom: eg},ike a legnagyobb_teljenítmény.:§pgk, arrrelyet
nekem ! 

§lL a ^Ulilv Yvo'ura6 'i9'rve' * hirszerzők idegen országban valaha véghezvittek.(}fulgíaíjuk}

A két, pompás autó nagy feltünést l<eltett az utcában.
Innen is, onnan is odakíváncsiskodtltt eg},-egy gyerekernber.
A |<is ház ajtaja is kinyílt és tiélrátty apróság bárnrrló szc-
mekkel közelerlett. Lóriélr előkotorták az autóból a jelzett
csomagokat és sorra odatettéli a gyerekek kezébe.

-- Ezeket a kívánság-tünrlér külrli nektek ! - rnondLa
Kukac, és már mászotl is vissza hozzám az ülésre, Lóri
utána. A kocsi ablakán át élveztük cgyütt azt a boldogságot,
amint a gyerekek leLépték a csotrlagokróI a papírgöngyö-
leget és előtüntck a megálrrlodr;tl ajándéltok. I(ukac ujjon-
gott.

Igy mentünk tovább házról-lrázra. Volt, ahol hat
csoma§ot is leatlturrk. Volt, alrr:l a fiúknak goromba kutyá-
val kellett nrcghiizderriök, míg átverekr:dték magukat a
lassan előbujó emberekig. Yolt, ahol íelnőttek is kaptak
csomagot. A íelnőtt,ek reltdcsen bárnult,ak, vagy sírtli
kczdtek, a g5,trckck ugráltak, uj,iongtak, Iigyil< kislálty az
édcsallja szánrára sclk 1:érrzi kívánt, trog1, újra kczdhesse a
boltját, amcly tönkrement, iiz ajánrlékba kapott egy ielje-
sen berenrlez.ett boltot ; az ajándélrrrzási irást b<lrítélrban
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lító már nem tud ki-
t'érni az oldalárrak hú-
zó vitorlás vagy tehcr-
gőzös előt, melynck
acélorra másodpercck
alatt halálos sebet ha-
sít tehetetl,en testében"
S mig a kisebb és
gyengébb teherhajó
aánylag csak kisebb
sérülést szenved, a ha-
talmas. százötven-két-

örök söfétségébe.
A zátonyrafutás

túlnyomórészben szin-
tén ködös idők balsi-
kcrü kóvetkezménye.

l R,I,

,,,: ,.o*§'
százméteres hajótest

,,,íhffi íííi, o,iiii'.í #fi::}

uu-ffii-*ff
A vihar a parthoz nyomja s összetöri a súriilí. lrajól_. n:áffil"rrr;i*á:::l

Ma, amikor százezet és millió tonnaszámra süllyednek a ellenórizni kell. _A.hajót. ug)'11!s..a szelekcr..kívül_.teljesen isme-
haiók, i<lőszerú a pusztulás okairó1 és a süllyedés végbemenete- retlen áramok téríthetik ki Útjából, amit kÖdbe_n el}errórizni lehe-
iéri.t 

' .r.rnyi váitÖzatáról rövi<l ismertetést 'nyujtanil tetlen. Még jó a _helyzet, ha a hajó. ilyenkor lágy homot, vagy
Mina az emberi óletben. mind az állat- éó riövényvilágban, iszapos záloayra fut, de borzalmas elgondolni is _azt 1 pillanatot,

sőt az úgynevezett élettele rr tárgyak világában is háromfélekfupen mikor .9$y rettenetes. recsegŐ-ropogó zaj. után. hirtelen .megáll,
i.i.nik.iÚ.tik u nég, egyidcjülcg esetleg. a.kazán is felrobban. A sziklazátonyról rend-

l. Természetes"-ódon; 2. véletlen folytán; 3, crőszak útjlin. szerint nincsen szabadulás.
Igy van ez a hajók életében is. Móg kezrtó aka<lérniai nóvendék voltam, midón egy nyáron
Rt'gen, mikor még fából építették a hajókat, minden gondo- a ..Báró Kemény" nevü Adriahajóval a ma oly gyakran

zás. ápólás, elszenesítés ellenére is idővel elkorhadt a fa, a bor- emlegetett Lc Havrc kikötóje előtt a Szajnán fel, Rouen felé
dáÉ Óegszákadtnk, a palánkok szivacsossá váltak Egy erősebb halaÖtunk. Itt láttam egy Latalmas tehergőzöst, mely néhány
lrullámvérés szétmállasitotta a víza|attí részek valamilyen beteg órával elóbb oly eróvel óhant fel cgy sziklázátonyra, hogy acél_
darabját s aztál jött a víz, mely a nyitott léken keresztiil elfog- testének majdném a fele a vízből kiúelkedve ágaskodotiá leve_
lalt piédáját vitte magával birodalmának legbiztosabb börtönébe: góben. Ugyánakkor a hátsó raktárak víz alatt -álltak. Vagv tíz
le a tenger fenekére.

A vasnak szolgálatba állításával a természetes pusztulási
folyamat csak annyiban változott, hogy a rothadás helyébe a
rozsdásodás lépett, A védekezés mégis hatékonyabbá váIt a vas-
nak rozsdameniesítésével és állandó 

-karbantartásával. Igy a vas-
haió élettartama általában hosszabb, mint a fahajóké, Bizonysága
ennek, hogy ma is szép számmal vannak olyan gőzósök, melye-
ket még imult százatl-utolsó évtizedeiben építettek,

A tengeri balcscteket két nagy c§oportra lehct osztani: hajó-
zási és te;hnikai balesetek csoportjára. Az elsóhöz számítjuk az
összeütközés, zátonyrafutás, jéghegyhez vágódás következtében
beálló katasztrófákat,

A technikai balesetek a müszaki felszerelésben jelentkezó
rendellenességek következményei. Ilyenek a íő- u.agy segódgépek
múködésének-telies vagy részleges megszünése. a kormány elvesz-
tése, csavartörés, kazánrobbanás és még sok más előre nem lát-
ható baleset,

Vizsgáljuk rendre a felsorolt eseteket és figyeljük meg,. mi
módon lióvitkezik be a v'ég, a süllyedés az egyik és a másik
esetben.

sok haió szállott már hulláms{rba összeütközés következté-
ben, A hozLá nem értó közönség nem tudja elképzelni, hogyan
történhet me5 az, hogy a tengeren, az óceánok végtelen vjzhátán
nc találjon izabad utat magának két egymással ta}álkozó vízi-
iárómü.-A véseláthatatlan vizek felett, hol nincsenek hirtelen
Éanyarok, uerrély., útkereszteződések, hidak és árkokkal szegélye-
zett' országutak,'miért kcll két hajónak összeütköznie? Érthetet-
len ez a izárazföldi kényelemben élő és az ilyenfajta balesetek
történetét kényelmes karosszékben olvasó szakavatatlan elótt, de
ha meggondolja, mennyivel nagyobb a kiterjedése a vízíjár6,
müvekriJk a siárazföldi járóműveknél, mennyivel késedelmesebb
a mozgásban lévő nagy tömeg irányának váItoztatása és se-
bességánek csökkentése,' mindjárt közelebb jut az összeütközés
lehetősésének megértésóhez. Tapasztalat bizooyitja, hogy leg-
inkább ; hainali és esti szürkületben történnek ilyenfajta balcse_
tek, midőn á tátgyak körvonalai már homályossá váltak, 1 lám.
pák fénye viszon1' még nem vág elég élesen a nappali fénytől
:Zavart izürkületben, Áz összeütközés veszéIyének és az ebböl
credö katasztrófának leggyakoribb előidózöje mégis a köd._ A
köd. melvtól iobban íél Í tengerész, mint a jé8hegyek közelségó-
töl. vasy a Lömbölő vihartói. Minden elői,igyázat, rnindenfélc
felkészü"ltséq hasztalan, ha a ködíátyolba rejtózködő csontváz
aratásra kéizűl. A homáIyból kibukkanó hatálmas személyszál,
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nappat_ később kifelé jóvet ugyanezt a roí,csot már két darabban
találtuk. Súlyos elülsó része tetörőtt.

A jéghegyek a ,,Titanic", - akkor a vilás lcsnasvobb hairi_jának emlékezetes katasztróf ája 6ta kevese6b 6at,ii',,tet ot ár_
nak, mint egykoron. Az innen-,eredó baleseteket tulaidonkóooenaz összeütközósek, egyik válfajának tekinthetjük. Ilycn Ualeiétek
k_ime,netele a hajóra nézve rendszerint haláloi szokótt lenni. Ha
oldalával vágódik a jéghez, bezúzza vacy feltépi az acéllemeze-
ket; ha teljes s_ebességgel, frontálisan"ialálja'el a jéghegyet,
.a harmonikaszerűen ösiienyomódó testbőt köiéo.r, " ÜÖ..iálé-
sek kihullanak. Valamikoi az Északatlantibari elég gyákoriak
voltak a jÉgkatasztrófák. A ,,Titatric" csete óta az Eiveiült-Álla-
mok nemzetközi költsésen ír. n. iésszolcálatos haiÖkkal fisvel-
tetik az ttszó jég hatáiát. E haiók-átla-ndóan az'álló iésÉátá.
közelében cirkálva, a veszélyesebb helveket rádión illiik. a
nagyobb rlszóhegyeket saját 'belátásuk 'szerint idönként rob-
bantják.

A müszaki természetü balesetek közül lerveszélyesebb. de
szerencsére a legritkább is a kazánrobbanás. Háió és'szemé|yzet
egyaránt me.n_thetetlen ilyenkor; a szomorú vég: i süllyedés per-
cek alatt bekövetkezik. A kazánrobbauás külö"nben miriden e!y.s

A ,,Grosse Kuríürst'o rrevü, 25.000 tonnás csatahajó, nrelyet 1918-
ban Scapa lllow-nál sajá! legénységc elsülyeszteit, 1938 nyarán

kiemeltók és egy angol kikötóbe vontatták.

valamilyen okból süllyedó hajónál elkerülhetetlenné válik abban
a pillanatban, midón a behatoló hideg viz a forró kazántesttel
.érintkezve, me5repeszti azt, Az elmrllt világháborír idején a
németek filmre vették a ,,Mo€ve" segédcirkáló által elsülyesz-
tett kereskedelmi hajók sülyedését. E filmen minden egye§ e§€t-
ben tisztán tátható a tüz és hamu kivágódása a kóményen a
kazánrobbanás pillanatában. Ez után rövid másodpercek. alatt
végleg a vlz a|á bukott az áldozat.

Ha egy hajó az Oceánon elveszti kormányát, rlgynevezett
szükségkoiáánnyal igyekszik azt pótolni. Rosjz idöÜén, nagy
viharban a hajó végpusztulását is okozhatja egy ilyenfajta bal_
eset. Ikercsavaros gózö§ök vagy mótorosok azonban minden
nehézség nélkül célhoz érnek oly m,ódon, hogy a csavarfordula-
tok számával hol a jobb, hol a balcsavar erejét emelve vagy
csi'ikkentve, a hajót szirrte egy kormánykészülék pontosságával
tartják a követendő útirányban.

Sokkal nehezebb a hclyzet, ha egy hajó csavarját ve§zíti el
az óceánon. Ez esetben ugyanis telieseri a szél 

-és 
hullámok

játéklabdájává válik, s ha segítsóg nem órkezik, elóbb vagy utóbb

A nloclcrn csnlahajti'Uo'"ji!xi'lr*i'j;i,u,*"r'U. íecltílzetíi pállcdl-

menthetetlenül elveszett. Nem is beszélve a ciklonokról. Egy
középszerú óceáni vihar olyan víztömegeket zúdíthat fedélzetére,
melyeknek súlya és folytonos sulykolása alatt a raktáíak elóbb_
utóbb beszakadnak. A fedélzetr.e. s innen a raktárakba tóduló
yíz aztán elnyeli az összes menekülési remónyeket. 1909-ben az
osztrák Lloyd tengerhajózási vállalat ,,Trieste" nevű személy-
gőzöse az Indiai Óceánon elvesztette hajócsavarját és már-már
végveszólybe került, mikor egy angol 8ózös rátalált és a leg-
közelebbi kikótőbe vontatta. A fenyegetó veszély nagyságát mu-
tatja, hogy a megmentés hírére Trieszt városát fellobogózták.

Áttérek most a hajók pusztulása és pusztításának napjainkban
legelterjedtebb és legtöbb áldozatot, kóveteló módszerére. Ez,
az eró§zak vagy másnéven: háborír. Yalamikor a kalózkorban
háború nélkül is fennforgott a hajóknak erószakos fosztogatása
és pusztitása, ma azonban a civilizáció legalább e téren eljutott
odáig, hogy békében a hajózás mentes az cfajta veszedelmektól.
Eszközei az erószaknak az ágyú, továbbá a vlialatli rejtett fegy_
verek, tehát a torpedó és a tengeri akna, végül pedig a ma oly
nagy hatással dolgozó repülóbomba.

Ágyírgolyók, gránátok n--ár nem egy hajót juttattak a mély-
ség örök nyugalmába. Külünösen veszélyes a találat, ha a grá-
nát vizvonalban találja a hajót. Ezért is a legerósebb a hajók
páncélzata a vlzvooalnak két-három méternyi szélességében. Ha
a gépezet me§sérül és a hajó mozgásra képtelenné válik, úgy
rögzitett céltáblája lesz az ellenség tüzérségének, mint például
a ,,Zenla", a mult világháború kezdeténl vagy a német ,,Emden"
cirkáló az ausztráliai Kókusz Bziget mellett. De még ilyen eset-
ben, és a biztos pusztulás tudatában becrületból viszonozza a
tüzet egészen addig, míg az utolsó kezelhetö ágyú felett is össze
nem csapnak a hullámok.

A torpedó és fóleg az akna a vlz alő, rejtett alattomos
fegyverek. Hatásuk rentlszerint halált hoz még a legerősebb
p{ncélfalakra is. A torpeclót tudvalevőleg bizonyos távolságró1
lóvik vagy lókik ki az ellenséges hajó irányába, melynek testé-
hez ütódve, a találat pillanatában robban. Az akna horgonyon
rögzítve három-öt métcr mélyen a viz szine alatt várja ild,ozatát,
Ha rászalad egy hajó. errnek lökése által gyujtószerkezete
múködésbe jön és az aknatestbe helyezett kettő-háromszáz kilo-
gramm dinamitot felrobbantja. E két íélelmetes fegyver, múkö-
désével kapcsolatban rá kell mutatnom egy a nagy közönség
á|tal tévesen kialakult elgondolásra. Ez pcdig: hogy mind a tor-
pedó, mind az akna robbanásakor a léket nem az ütóerö és ncm
is a repeszdarabok okozzák, mint a gránátok esetében, hanem a
robbanóaayag * a dinamitból fejlődő gáz feszítőereje" A, robba-
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nás ugyanis nem más, mint bizonyo§ anyagok§ak hirtelen be-
követkcző Erjeszkedóse _Eg.yqbb - szái E .r..r"., nagyobb
térfogatra. .Egy kiló karbid-'például gázncmü állapotban eiódeti
tórfogatának háromszázszorosára teriá ki. Isv a foroedó orrába
va1y az aknaedénybe helyezett dinamit is mElgyuliaáva a pitla-nat ezrcdrósze alátt terjeszkedik, de terjesjiádésének útjában
taláil.ja.a hajó vasfalát. amit _ mindegy, ho6y hírsz-haiminc
ceniiméter vastag páncél, vagy vékony 

"áiÍer".i, - egyformán
.átszakít, hogy térjeszkedése "iiányában magának' utat iíináljon.Az akna és torpedó néha percek'alatt végéz áldozatával. EÚlé-
kezetes még a mult év októberében a Scapa Flow-i öbölben
megtorpedózott ,,Royal Oak" csatacirkáló trágédiája, mely cgy
némct tengeíalattjáió áltaí megtorpedózva, lerc.k' alai eíe't
cmbernél többet vitt magával hulláásíriába.
_ Vógül néhány szót á legújabb és 

"egyben a legpusztítóbb,
legveszedelmcsebb találmányúői a hahdő emberneÉ'és a ha-
ladó technikának. Ez: a re|ülőbomba. A mult világháború után
egyre íelismerhetóbbé vált ennek rendkívüli foritossága, Ma
pedig tények bizonyítják a feltevés helyességét, Húsz-harÖincezer
tounás hadi- és kereskedelmi hajók pitlanátok alatt sülyednek
f] egyetlen repülóbomba-találatiól. -Mégi§ hogyan lehitséges
tlycn borzalmas, valamikor elképzelhetetlen hatás? E kérdéireréyletcs és mcgbízható fe}eletet- csak a most lezajlott háború
befejezése után nyerhetünk szemtanúk, szereplók éi más hiteles
íorrásokból. Egyelőre csak feltevés, hogy a \armincezer tonnás,csatahajónak elsüllyerztése egyetIen bÖmbatalálatta1 vagy rigy

törtéuhctctt. hogy a bomba a kéménycn áthaladva, a kazántlarr
robbant, vagy a lószercs kamrára hullva az egész lőszert íel-
robbantotta. Bármikóppcn tórtént is, olyan valóság ez, mely a
jövó haditechnikájának fejlcsztését egészen más irányba terelheti.

Hajók pusztulásának fent ismertctett módjain kívül van
a tenger megmérhetetlen kegyetlenségének még egy - talán l,eg-
szomorúbb, lcgtragikusabtr kimenetelű játéka. tla egy hajó érke-
zését hiába várják az esedékesség idejében, és hiába várják
hetekkel az esedékesség után. rlgy egy napon a ,,Hajózási Hiradó"
megfeleló rovatában egyetlen szó jelenik me6 a hajó neve mel-
lett, eltünt, Mennyi kétség, bárrai és gyötrelem íortása ez az
egyetlen szó a visszamaradottak, az áldozatok hozzátartozőinak
leikében. A hajózás története, sajnos, elég gazdag lajstromát
mutatja az ily módon elveszett hajóknak. A mult század utolsri
óveiben a magyat ,,Adria" társulatnak egyik hajója gabonarako-
mánnyal indult el rendeltetési hc.lyére. EIindult, tlc sohasem
érkezett meg, és soha senki nem tudta meg, mi történt e hajó-
val. A latin közmondás: ,,Nomen e§t omen" - ez esetben való-
sággá vált, ,,Petófi" volt e hajó neve, melyet korán, jóíormán
újonnan ért el a kóltö végzete, Nem is mert a vállalat többé
e névre hajót keresztelni. Ortir János Habsburg főherce6 vitorlás-
hajóját a déli Atlanti óceánon érte hasonló végzet.

A tenger na6y kérdéseket takar, melyeknek megfejté§ére az
emberi bölcsesség örökre kóptclen marad § melyekíe csak az
utoisó ítólet vet világosságot, ha majd az Oceán f€ltálja titkait
és visszaadja halottait.

IFJ ÚSÁG I Mo ZGALMA I1\I(*
A magyar ifjtisági mozgalmak történetében a világháborrl az a

határk6n amely az eróteljes íejl6dés kezdetét jelenti, A nagy háború
előtti iíjúsági eg5resületeinket - néhárry kivételével - a mult sázad
végén elóretörő sportszellem híWa életre, A századíorduló idején
sz^záva| keletkeznek a különbözó és egymástól íüggetlenüt működó
sportegyestiletek. Ifjúságunk lelkes örömmel íogadja az rlj §zellemet,
azonban a széttagoltság következtében és mert az egyesülés célja
,endszerint csupán a sport egy bizonyos ágának nűvelését §zolgálta,
ifjtlsági tömegmozgalomról nem beszélhetünk ez időben. A szervez-
kedés megmaradt az iskolák kereteiben. Az iskolákon kivü csupán a
na8y váro§ok ipartelepeinek iíjtlsága vesz részt tömegesebben a meg-
indgló sportéletben. A íalu népe részint az érdeklődés hiánya, rész-
ben' szervézetlenség következtében nem csatlakozhatott a sportolók
táborához. Ifjúságunknak e §zéttagolt§ágában örvendete§ íordulatot
Jelent a cserkészmozgalom meglelenése. 19[O-ben alakult meg hazánk-
ban az első cserkészcsapat, 1912. é.uben pedíg a Maggar Cserkész Szöuet-
ség. A. mozgalom igen rővld i<lő alatt népszerúvé vált és minden
eddigi kezdeményezést trllszárlryalva, rohamosan,terjedni kezdett.
A siker titka az volt, hogy a cserkésznrozgalomban a magyar üjúság
meglalálta azt a keretet és életíormát, amely nemes tettekre vágyódó,
köünyen lelkesedó, harcias és lovagias faji alaptermészetének annyira
megíelelt. Itt meg kell jegyezrrem, hogy a magyar cserkészrnozgalom,
már születésének pillanatában gazdag nemzeti tartalommal Jelenü
meg és így minálunk az eredetileg nemzetközi mozgalom hamarosan
a magyar nemzeti gondolat egyik telentós erósségévé vált.

A vtlágtráborrl az alig meginduló íejlódést megállította. A világ-
háborrlt követó összeomlás, az ország m€gcsonkltása, a kommutrizmus
négylrónapos uralma a nemzet anyagl.és erkölcsi órtékeinek leg-
na§yobb ré§zét meg§emmisltette. A romokon úJ magyar életet kellett
teremtenl. Az ujjáópítés nagy munkájában a min{enéból kifosztott
nemzet lelkes reménységgel íordult iíjtlsága felé, mert ráeszmélt,
bogy Jövójének egyetlen biztosítéka ifjtlságának céltudatos és lelki
nevelésében reilik.

H orthg M iklós, M aggarország kormángzója államíói tekintélyének
te[es latbavetésével követelte az tfjrtsági kérdés sürgós megoldását és
cnnek köszönhetó, hogy 1921. év december havában megjelenik a
tutneaclést töruéng, mely a mtndkét nembeli tanulóifjítságot és az
iskolánkivüli íérfiiíjú§ágot 12 éves korától 21 éves koráig kötelezi a
rendszere§ testnevelésben való részvételre. A ülágháborúelöttt idót
Jellenraó §zéttagolt§ág t€hát meg§zünt és a magyar iíjtlság minden
€gye§ tagJa 1921. évt6l kezdve céltudato§ te§tnevelésben részesül.
És pedig az lskolai ifJrlság az iskolai szervezet keretében a testnevelésl
órákon, az i§kolánkiyüli ifjtiság pedig a törvény alapján megalakított
leventeintézményben. Ugyanekkor úJabb feJlódésnek índul az úliá-
rizarvezatt magyar cserké§zmozgalom is, melynek lóvédnökségél 1921.
évben ílorlág Miklós .kotmúngzó veszi át és amelynek élére, mint
lócserkész, gróí Telekí Pál jelentegi mfuriszterelnökünk áU. A cserké-
szet és a leventeintézmény tehát egymással párhuzamosan fejlódik.
E íejlódésben jelentós fordulatot jelent az 1939. esztendó. Ez óvben
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teljes terjeilelmóben a 1tt6gyar Katonai §z*mle jrllirrsi rzámá,
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jelenik meg a honvédelnrí törvény, mely lehetővé teszi az állam összes
erótényezőinek a honvédelem céljaira való egyesltését, E törvény
az egész magyar féríiiíjúságot €gyetlen szetyezete a leuetieinté:,-
méngben tömöríti és a leventeklképzést kiegészíti a katonal elókópzós
anyagával. E törvény értelmében minden magyar ííjri 12. életévének
-betöltésétól tényleges katonai szolgálatának megkezdé§éig * leg-
íeljebb azonban 23. életévéig - köteles a leventckiképzésben rósz,t-
venni. A törvény megengedi, hogy a leverrték egytlttal a l,íagyar
Cserkész Szöl,etség tagjai is lehe§senek. A mai magyar ifjúság tehát
két §zervezetben tömörül. Ezek célkitüzése és vázlatos szervezete a
követ kező.

A leuenteinlézméng. Az intézmény elnevezését a magyar ifjúság
eszrnényképétól kapta, A,,Ieaente" iégi magyar szó és a fiatal, de már
§zámottevó növendéklrarcost, az ifjír lovagot l9lölték meg vele. E szó
egyltttal magyar §zemélynév is._Honfoglaló Arpád vezérünk egytk
fiát Leventének híwák és az Árpádházi uralkodóink családjában
többször szerepel e név. A mozgalom a levente szót ósi jeleutóségében
értelmezi és a leventéket íiatal harcosoknak, lovagoknak tekinti.

A leventeintézmény célja, hogy a magyar iíjúságot a hagyomá-
n!,o§ magyar katonaí erényekben való nevelés tltján a haza védelmé-
nek a magasztos leladataira testben és lélekben elókészítse, A levente-
intézmény tehát nemzetnevelésünknek €gytk legeróteljesebb eszköze.

A leventeképzés végrehajtásának alapjait az 1939. évi II. t.-c.
szerkesztés alatt álló végrehajtási utasítása fogja lerakrri. Áz 1939.
évi II. t.-c. és a szerkesztés alatt álló végrehajtási utasltá§ alapelvei-
nek figyelembevételével a leventekiképzés a jör,óben a következó
keretben íog megtörténnl.

A leuenteképzés :
a,/ a valláserkölcsre alapozott katonás, hazaíias nevelé§ból,
},) a katonai elóképzósb6l és légvédelemre való oktatásból,'
cl az öntudatos állarnpolgári életre llaló nevelé§bóI,
d) az általános múvelt§ég emeléséból,
e,) a testnevelésból és egész§égápolásból áll.
A katonal elóképzés a négyhetés katonai ujonckiképzés anyagára

terjed ki s csak egy részét alkotja a kiképzésnek. A stlly az €rkölc§i
és testi nevelésen van.

A kiképaés és nevelés végrehajtása a leventecsapatokban törté-
nik az óv 10 hónapjában hetenként legfeljebb 4 órán keresztül.
A rendes heti leventekiképzés végre}rajtása hétköznapokon történik.
A 18. életév betöltése után minden levente egy lráromhetes össze-
íüggó gyakorlaton vesz részt.

A leventeklképzést a vezéfkar fónöke irányítja a hadtest,
gyalogdandár és honv. kie6észító parancsnok§ágok írtjárr. A_kiképzést
á jaraii (városi, Budapesten kerliteti) katonai parancsnokok vezetik.
A kiképzést a levente körz€tpaíancsnokok és a helyi lev€nt€parancs-
nokok hajtják végre.

A levente körzetparancsnokok elvileg tényleges tisztek, illetve
ideiglenesen ténylegesitett tartalékos tisztek. A körzetpararrcsnok a
kb. 

--ó.*6 
levcntecsoportból (300-_2000 levente) álló körzet kikép,

zésót személyesen vezeti olyan nódoir, hogy az egyes leventecsopor,
toknak a h*i különbözó naplaira elosztotü ioglalkozásai rrrirrdegylkén



megjelenik. A leventeparancsnokok vezetik a leventecsoportok,
illetve ezek alegységeinek (alcsoport, szakasz, raj) kiképzését. Iizok
önkérrt jelentkezett és rör,id tanfolyamokorr kiképzett polgári sze-
mélyek, többnyire tartalókos tisztck, cserkésztisztek, tarrárok,
tanítók, akik munkásságukért tisztelet,díjbart részesülnck.

. A ítatalabb korcsoportok rajpatancsnokai és segédoktat<ii a }eg_
idósebb lrorcsoport ügyesebb lcverltói közül kerülrtek ki. Az l939;Ii.
t.-c. 2í, §-a szerirrt a tényloges szolgálati l<ötelezettség alrrtt állri
tartósan szabadságoltek és a tartalékosok I. tartaléki kötelezettségük
elsó két évében kötelezhetők arra, hogy a leveIltekópzésbett nliltt
oktatók résztvegyenek.

A leventék elsó kiképzési évük végén fogadalmat tesznek, nely-
ben hüséget fogadnak hazájuk iránt ós igéretet tesznek I<öteksségük
teljesítésére. A fogadalmat tett ifjút ünnepélves fornrák kiizótt
leventévé avatják. A foga<lalmat tett ]evente életét a ler,etitetör-
vények szerint éli. A levente tónónyek magukban foglalják a lraza-
fias, vallásos és erkölcsös élet, a lragyolnányos mag},ár katotrai és
lovagi szellem §zabályait.

A leventék életkoruk §zerint, korcsoportotrként vesznek részt a
kiképzésberl és pedig az lskolai és iskolárrkivüli ifjrtság elvileg együt-
tesen, keverten. A kiképzés idótartama és anyaga az iíjak fejlettsógi
íokához igazodik. A íiatalabb leventék foglalkoztatásáball igell nag},
részt íoglalnak el a nevelő hatásíl játékok, a testgl.akorJás, a s1;or.tttlt
könnyebb ágazatai és az erltöIcsi kérdés. Szoros értc}enrbctr r.ctt
katorrai elóképzésben csak a legidósebb korcsoport levelrtéi részesül_
nek. A leventék az egye§ kiképzési id6szakok végén az el,r,égzett
anyagból próbát tesznek. }íagasabb korcsoportba csak az a levente
sorolható, aki a megíeleló próbát sikeresen kiáIlotta. A legutolsó
próba az úgynevezett ,,honuédpróba". Aki a honvédőpróbát ered-
ményesen állotta ki, az a tényleges katonai szolgálata alatt számos
kedvezlnónyben részesül és a honvédópróba jelvényét a honvéd
eg"yetrruhátr is viselheti.

A lcventék részére a bonvéd eg:yenruhához hasorrló levente
egycrri.rha varl rendszctesítve. Az cgyenrulrával való ellátás költsó-
geit a honvédkincstár viseli. A leventecsaliat egl,üvé 1artozlrslrnak
kiícjezője a csapatzáslló, nrcl§et a lcven|ékrlek kúlönös tisztclctbcn
kell tarlatriok.

A leventecsapat (csopcrt, alcsoport, szakasz, stb,) a törvénl,berr
megszabott kiképzés hivatalos szervezete. Ezerrfeliil nrittdetr faluban,
nagyobb városokban rnitrden keriiletbetr lelenteegl,esűleteket kell
alakítani, A leventeegyesület a leverrteintézrnén1, társadalrrri szer_
vezete, melybetr a leventék ijtrktítrtes jtlerrtkezés alapján sesznek
ré§zt.

A leventeegl,esületek célja, hog1, a mag!-ar ifjúságot a kötelező
Ieventekiképzésen túl is eg}-Utt tartva kiegészítse a kötelezó íoglal_
kozások alatt és az iskolárr beliil tiirténő valláserkölcsi, szellemi és tcsti
nevelést. Ezen túlnlenóleg a társadalmi Ircvelés és gorldozás, v:rlirntilrt
a szabadidó célszeríi és tervszerü fellrasználása.

A leverrteeg_v-esületek tclrtlt kicgetszitik ós teljessé teszik a köte-
lezó leveIrtekiképzés alatt törtérló lrevcló nruttkát. Á leventeegl.e-
sijleti élel központja a leventcottlrotr. A levcnteeg1,-esületek a ki,ilötl_
bözó nrunliaterülcteknok nfgfelelőe11 szaltosztál1.'okat alakíthatnak.
I)l. kerékpáros, vitor]ázó repüló, túristaszakosztá11,, különbözó

s1lort szakoszi.á11,ok. rtetnzctneveló, ilrari, rrrczógazdasligi szak-
osZtáI}, sl lr.

A levcrrl.eirrléznrénl trrgjairrak lótszrinra rnegki'zclíti az 1.00(].(]00
főt.

.A cserkístmozgaltlm.
A cserkósztisztet a nag5"közörrség /rltalrillan istrreri. A liláglráború

utárr a nlag.\,a. cserkészel világvíszorlvlatbatr is kiIltltg:lsló cled-
rrtóltveket ért cl, l]zcktlt az er.cdnréttycket isutertc el a ,,l}(!ltlzetközi
cserkészbizottság", amikor a cscrkószek rrdgl,éverrkérrti \.ilá§táboro-
zásátralt, a Jumboree-nak nregrerrrlezését 1!}l]3. évbetr }lagvar._
orszrlgra blzta. Az 1933. évi gödölkii tli.lágjomboree-en .l2 ncnrzet
16,0(}0 cserkésze és 15.000 ma!{},ar eserkósz vett részt. A tábor 1)arilllcs-
loka gró| Telekí I'il, .Nlagyarorszá51 je}enlegi nritriszterclnökel vlrlt.

A magyar cscrkészmozgaloln kiilső Inegjelenó§ében ós c§apatai-
nak szervezetébon alig kúlörrbözik rr leverrteilrtéznréIr;,tól. I]'elmerül a
kórdós, hogy §zükség vall-c az eí{ósz lnagyar ifjílságot nlagilblr olvasztó
leverrteintézmén5,en kíl,üI még egy hasotrlti nlozgalolr)l,a ? Iinrrek
megértéséIlez a cserkészet lényegélrek isnlerete szükséges,

A mag],ar cserkészmozgalonr trenr nlás, lnint le}kes ifjak ötlkénte§
törrrörült(se, a}<ik alra szövctkeztek, lro91,k(itelesstlgtiket,,Ist,trntrcl,
Hazájukkal és embertársailikal szembetr" mitrtlettltor tttljcsítclri fog_
ják. Á cserkészet lényege tchá| az az életforlna, arrrell,ei a ttrozgalon_
barr résztvevók ölrkóntescn tnagulrra váIlaltal<. A cserliészólet
programjábarr első hell,en áll a rntrnlcrr. Az a munka, rnelvet az Istetr
retrdclése killek-kinek n liötelessógóvó tct1.. A cscrrkósz. nrhrdtltttitt,
ahovli a sors rendelte, ,,ió munl;át" akar végcztti, Iiiivetliczéskóppen t
cserkész tiletfolnra íüggctlcn a cscrkttsz hir-atásától, társadalItri lrrlvá-
tartozandriságától és egl,tíb egycsü'Iósi keretektól. _4, cserkósz .,jobb"
tanuló, ,,jobb" illaros. ,,jobb" katona, ,.jobb" polgár 

- rrriItt a rrrítsik.
Ha a cserkész betartja fogadalnlrit és a cserkésztörvórlyck relr<|elóse
§zerint él, szükségszer{ierr ,,jobb"-nak kell lerrnie, nrirrt a löbbi,
hiszen a cserkész életíelfogása szerint nem teljesíti a ktitclcssógét az.
aki csa/c a kötelessé5;ét teljeslti. A cserkttszszelsezotchbcrl folvó
munka céltudatosirtr összeállított progratttttt ttztírt, htlg1, az ifjr'rt
kötclessógcinek ,,jobb" teljcsíltlsértl er|<(ilcsileg, szcllenliItlg ós testi-
lcg clóliészítsc. A ll]agvar cscr}irtszkilit1llzés atrvag2 t,nrtek trrcgíelelóerr
kcttős irLilrl,ti: 1lolgrlri ds ttetrtzclr,ódelItri, A cserkószet trtrvelési
rclrdszcttinck jellegzetcssúgc ,,a= ötttteuelés", .,önképzés", A cselktlsz-
parirncsIiok 11eln tart clóadásokat. Ilenr tanítja cserkészeit iskola-
szerílen, harrem íeladatokat ad szánrttkra, llirr<len feladat cg1,-cgy
akadál1,, amel_vet az ifjúnak saját ercjéból, örrter,ékenycrr kel] }neg-
oldania. A cserkész addig próbálkozik, amíg feladatál- ntcg lrel}r,
oldotta. A parancsnok csak irányít és szükség csctótl az ifjri segít-
ségére siet. A cserkészkiképztls telrrlt nenl lr}ás, nrint testet-lclkeI
próbára tcvó akadályverscll}, tlrttll,ttel< cólsz;rIagjritr ir nrozgalotn
célkit(izésc <llr-asható : ,,Iitnbcrctrb t,nrberl -- mág},ilr{rbl) nlag} art".

A lel,ettteitrtéznróIl1,llek jó levenl,ókre, ir hotlr,édróglrck jri krrto-
ttákra vatr szúksóge. A cserkisz egl,rittal lctente is, tnttg pcdig jó
ler-cIrte, sőL ,.jobb" ievente. Á cserkészrnozgalorrr jelerrlegí lí,tszriura
5D.0(}0 fó. A leventeintóznrérr1- szárnára 50.000 rnag5,ar iíjú, aki e1
r-an száttva arra, hog1, saját elhatározásábtll jó levente lesz, fclhecsül-
hetctlen órtéket jelent, Ezt az értéket rnéltányolta honvódclnli törvé-
nyünk akkor, atnikor lnegellgedtc, lrogy a 

'.o*,rlt!li 
a trta!{yaí

cserkészmozgaloIn kötelékébe tartozó csapirttrkltak tagjai ltlttcsstlttck.

Gróf Teleki Pál minisz-
terelnök 8róf Csáky
lstván külügyminiszter
kiséretében megérkezik
müncheni sorsdöntő
utazásáról. A tisztelgő
cserkészek előtt dr Papp
Antal or§zágos elnök
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M OZG Ó rÁB ORUI\TK HUMORA
(A veszprémi 12ó. sz. §zt. lmre

,, ..Olyasmiról szó_lok, amiról, mások megfetedkeztek: a cserkósz-cle.toen oly .{las.y lontos§ággal bÍró gyomorkérdésról. A lesiobbauto,ts.me§áll. ha ninc§ benne benzin. a legjobb cserkész is-lirer-
,=1|rY'; 

']u 
to8ytaD van benne az iz.emanyag! Ezen fontos problé-mankkal akarom most hallgatóságurrkat megismcrtetni. '

Lássuk tehát az elsó képet! Ezen még az otthon gondosan
kihízlalt cserkészeket látjuk, 

-akik a szaka-dásig megtölÖtt háti-
zsákokkal birkóznak az áutóbuszon való fel_ és lesiállásnál,. Mi
lesz szegényekbö1, mire az utolsónak szánt ..hazaérkezés" cimú
képen viszontlátjuk őket: keszegformájú csemetékké lesznekl Az
clső néhány nap móg jutott a hazaiból, mire közben Gödöllön
nagyon jól esett a szlves vendéglátó Nagy Sándor festómúvész
rlrnál eJfogyasztott ildítő limonádé. Az elsó 2-5 kancsónál még
,igen szivélyesen kínálgatott az öre6úr, az ötódiknél elkomorodoti,
a tizedik kancsónál már kétségbeesetten kijelentette. hogy sem a
házban, .sem a háza környékén több citrom már nincs s*igy több
limonádéval nem tud szolgálni.

Fs9Tb_."_ pukkadásig jóllaktunk a ciszter-rend jóvoltáb<il
annak kitünó konyháján. Ezt már egy olyan kis előre évésnek is
lehet számltani, mert a Mátra és a Bükk fárasztó hegymászásai,
a .!agy túrák már soknál a bazai zsírt kezdték fogyasziaoi. Több_
nól . láttam, amint _a derékszíján új lyukat f írrt]'hogy azt szü_
kebbre vehesse. Nckem .z_nei, kelÍett, mert nálám i'szijat mát
rég,cn a csípőcsont tartja. Lankadni, liókadni kezdtünk, íigyhogy
a kózös órsi holmi szállítása is megeróltctésbe került. -Olyái,
képet nyujtottunk, mint egy kéthetes Iakodalmi cgokor. amit áég
údén, frissen _tart össze a szalag. Ez a sza|ag volt a mi szeretctl
parancsnokunk.

._ _Mindennck_ tetejébe rrrég olyasmi is elöfordult, hogy mikor
például a szentléleki romoknál fáradtan vertük fel az éiieli szál_
lásra sátrainkat, akkor sompolygott a Parancsnok úrh-Ú fósza-
kácsun\, dicső G. H. főnökünk és alázatosan ielentette. hocy a
változatosság kedvéért nem az iskolai dolgozalot, banein a"'va-
csorára szánt konzerveket felejtette az aútóbuszban, amit már
két napja ellragytunk. Ennivalóan édes gyerek volt a G. H. főnök,
íószakács. M9g is ettük volna, csak az- volt a szerencséje, hogy
nem szeretjük a tevehúst.

Másnap találkoztunk a konzerveinkkel, illetve az autóbu§z-
szal. A gyöny_örü szép Lillafüreden a tájnak szépségeivel alig tud-
tunk betelni. El is felejtettünk a prózai evésre gondolni, A nevét nem
árulom el az illetónek, de mivel az a csacsi pohárból iszik, azt
hitte, hogy nem is lesz már szüksége vödör}e, s Lillafüreden
íclejtette, pedig nem is vlz volt benne, hanem egy kiló tea, cukor
és egy csomó keksz. A vódörról jut eszembe az az ij társasjáték,
amit a Bükkben való bolyongásunk alatt találtunli ki. Hosszú
libasorba ment a csapat. Ha valamelyik elfáradt vinni egy vód-
röt,._letette az út mellé, hogy az utána kóvetkez6 órsbeli vigye
tovább s így az utolsónak kellett minden vödröt összeszednie, mtrt
utána már nem jött senki. Amikor már minden vödór nála vol,t
és összedült, a nagy csórómpölésröl tudtuk meg, hogy új játék
keedődik és hogy így lesznek az elsókból utolsók.

Diósgyórben újra nagy urak lettünk - a vadonból jöttek:
éttcremben étkeztünk. Az órsvezetók nem gy6zték az evöeszkö-
zök hasznátatát újból clmagyarázni, pedig ót is sokat felejtettek.
Itt annyira jól laktunk, hogy egósz éjjel hangos volt a terem az
álomban énekelt olyan nótáktól, amiben valami ennivalóról van
sz6, Jó magam is éppen egy felettem repüló sült kacsát akar-
tam el,fogni. amikor álmomból a szomszédom hangos kurjantása

_I2

riaszt fel, hogy ,,csirke csuszpájz a le}jobb a világon". Amikor
jóllaktunk, az _min<lig ünncp volt. Ilyen pirosbetüs ünnep volt
számunkra a Hortobágy is. }'inorn, illatos, zamatos pörkólt í:s
túróscsusza tepertóvel. Nem vagyok kóltő, hogy az étcl fínomsá-
gát kellólcg köriil tudjam irni; mindnyiijan csak evők voltunk,
de ebben a mirrósi,gben aztán kellö alapoisággal jártunk el: írgy
ettünk. hogy azt öröm lett volna egy költónek megírni. El is alud-
tuk a napfelkeltét, Arra ébrediem. amint egy belopódzott puli

cs. e3. nyári mozgőtáborár6l)

kutya nyalja

::x;".g,*: gffiW%inyörű frizu-
rámat; (úgy-
látszik, ízlctt
neki a bril_
lantin). A

mellettem
fekvönek meg
az alsóruha

zsinótzalát
rángatja eg1,
másik. Esy

harmarlik

szamárnak
nem voltunk
valami szim-

patikusak.
Azt hiszem
azért, mert
az egyik fiíi
letegezte §

nem igen túrt
meg a hátán
bennünket és
kirázta beló_
lünk a fínom
vacsorát!

Az agg-
tcleki bar-
lancban. cvó

cukrászsüteményeket képzeltek maguh elé.
Mesébe

illó tiszai
rltunk egye§

langban, gyónyörködve a természet csodálatos alkotásain, rneg-
állapítottam, hogy mily különbózók is vagyunk mi embcrek. Ami-
ben a rendesen gondolkodó elragadó képzódmónyeket lát, az a
képzelódók szemében egészen mást jelent. A romantikusok vára-
kat, orgonaslpokát láttak, ugyanezt az éhesek óriási kolbászoknak,
parizereknek ós szafaládénak nézték, Mások óriási felnagyított

Jifl"o,)f:xl{#ffiee
ban egy tö-
rölközóvel a vályúhoz és hangos csaholással hivogatja annak gaz-
dáját mosdani.

Délelótt meglátogattunk egy tanyát, ahol 2
találkoztunk. mógpedig egy 25 évcs csacsival és
paripával, A

§;\:

nemes állattal
egy nagyszerú

jeleneteit sze_ /-
re tnénk most J

bemutatni, frf IáIlllt ÁelD€ít *Jramll Áelpert
Miki édes-
apja jól si-
került rajza
örökített meg.

Hogy Ti-
hany egy fél-
sziget, mely
a Balatonba
nyúlit, ezt
mindén tánc-
és faiskolát járt ember tudja. De hogy a Tiszán jár egy gózhajó,
amelynek neve Tihany, azt íLem sokan tudják és hogy ez a hajó
micsoda nagy parlhoz vágó, csónaktöltó hul}ámokat ver. ezt mi
sem tudtuk. nem is sejtettúk. Amilyen örömmel, nevctv€ integct-
tünk a hajó íelé, olyan leverten és öklünkkel fenyegetve néztűnk
utána, Miiyen változatos is a cserkész élete! Frissen, üdén, vasal-
tan és fésülten. élelemmel dúsan megrakott száraz csónakkal bol_
dogan integettünk a felénk jövó Tihany felé. A percnek csak
egy töredóke után pedig színig volt vízzel ladilrunk és mint az
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pe:dig nagyon fínorn. Maganr is, rnint a termí:szctrajznak ketlve-
lőjc. mcgállapítottarn. hogy egy galambnak nem lchet rinoctrosz_
húsa. Feltcv(,siirrket megcrősítette a helyi lapokban megjelent kii-
vetkczij hirdctés; .,!)lvcszett Lóri névre hallgató pallagájom.
Nyomravezetiinck magas jutalom. Cím a kiadóban!" I}ár a kutya
lryomra szoktltt vezctni. tlc a kutyaórsnek egy tagia seni jelent-
kezett a jutalrlmért. §zcgórry LóriI Megették a l20 í:ves papagájt.
Ha tclrlrt a kutyaórsbctr hasbeszólők leszrrck, azokból Lóri beszél.
Vigyázni és scrntni csaIásnak ntrrr fclülni!

íllnrórryclris ritunk csípiis emlúkc a tiszaugi'kétrrapos §zunyog-
csata, rnelynck csipósei sok lrt:lycrr rneghízlalták ltfogyllt! tes-

árvízkárosultak, kapkodtunk úszkliló ingóságaink után. Az újon-
nan vett gyönyörü fehi,r vízisapk/rk is a viz szinén úsztak. Háti-
zsákjaink drága csemcgóinkkcl birkilztak az clmerülóssel. mi rneg
kapkorltrrrrk utirrruk. mirrt a víziptilózri a lalr<la után.

Kcrtves rllvas<iirnI El tuclnak k{:pzclni egy nagyolr szomtrrú
képet? Például egy kínai kulit. aki családjával árvíz utlrn kinrcgy
a rizsfől<ljóre összeszedni az.t a mcgmara<lt p:ir palántlit. amiból
egy óvig kcll majd nyonrrlrult ólcti,t cltcngctni. Ilát így;illtunk
nri a parton; a Szolnokra utárrunk kiiltliitt fírr,rrn siitcrní,lr_vckkcl
töltött; de nrost ronggyá ázott tltrbozlrkban kirsává r,iilt,rz,rti irlcs-
anyílnk rcmekt:, A csrinak ícncki,n csokolir<ló- i,s lisztcsirizbcrr
szomortian ringott egy pár bakancs ós móg szornorúbb tar-
tozóka, a harisnya. Olyan kétsógbeejtíicn és tanácstalanu1 jöttek-
mcntek, a c§í)nakban, hogy rossz volt nézni. És ha költő lcttem
volna, utána kiáltottam volna a hajónak:

Hullámverte Tihany, vígan tovább mentél,
Nenr is sejtettcd, hogy mily koltlussá tettél!

Delrát rrern azért vagyrrnk c§crkészek, hogy bírnak crcsszük
a fejiinkct. Minden ílrs már Szt,lnrlkon kikapta egy hótre valri
kosztpónzéi i,s akkor kezdtük 1rltlani a pi,nziigvi korrrrárryzat biri_
csességót, hogy olyan pénzt találtak fel, amclvik ncnt ázik el.
Vígan tovább fiúk a kanyargíl Tiszán! Lejjcbb meg egy bolondos

\J,l_{v-\*^
:::-- "-'-^- ---:^...:.-..-,,-

a darazsak voltak, melyek elórc
amíg mi bújunk bclé ós akkor

tüllkct. .\1attomos tánla<iriirrk
ruháitrkba bújva. megvárták,
mártották fullánkjaikat belónk.

kompkötél beretválta le majdncm a fejünket. Hogy az egyik
vezeiónk szavával óljek,,,nem azért lett volna kár, ami bennc
van, hanetn fcj nélkül mógis csak nehezebb a cserlrószt meg-
ismerni". Néhány ladikot végigsúrolt § a bcnt)e ülőket kirángatta.
de ezek oly soványak és olyarr könnyű fajsúlyúak voltak, hogy
el sern merúltck. Hála annak a göróg bölcsnek, aki ezt a fajsúly-
törvónyt igy elrendelte.

A'kézEcz kapott kosztpénzze| az őrsök vcrsenyt gazdá!kodtak
és igyekeztek minél többet mcgtakarítani a szegcdi szcllemi élve-
zctek're. Ezek voltak a fakírok. a csodatr:vők. akik egy darázs-
ból kövér libát tudtak hízlalrri. Ezek voltak az életrnúvészck, akik
I() fogásos cbédckkel <licsckcdtek, pcrsze a §ót, yiz§t és kerryeret
is cqy-cgy fogásnak számították, Vacsorára serpcnyös-rosti,lytrst
etteli.' soi- kcrrycrct hoz.zá [s sok más finom ótclt. Pcrszr czt trrinr.l

a diósgyóri 4ticrcrnból clhozott étlapból olvasta íel az órsvezetó-
iük és-iz ilrsi tagok mcgctt(lk hozz.á a kenyeret. Volt olyan is, aki
;ártogatott a kópzelt felolvasott Ételck illatos szaftjából- +
kutya6rs az mcg cgyene §en he nce gve dicsekedett Nimrócljával.
.,Szafi"-val, aki vóletleniil le}őtt egy madarat, amit az órs ga-
lamblevesnek készített el. Igaz, ho8y a hús egy kicsit rágós volt.
mint a gépkocsigumi, dehát szerintük galambleves volt. az

Ennyi viszorrtagság után jutottunk Szegedre. a szabadtóri já-
tékokra. Itt a dísztelen kolrlulístól a rosszul gazdálkodó íirsöket
a piarista házfónök, dr. Kisparti János [őigazgató úr mentette
meg, aki 2 napos ott tartózkodásunk alatt felejthetetlen b6kezú-
séggel látott el benrrünkct.'- 

Hazaérve. elragadó kópet nyrljtottunk, mint a mel}ékelt
ábra is mutatja, csak kezet nem nyújthattunk. nrert az a sok eye-
zéstól tele volt hólyagtlkkal.

Leíogyva bár, dc törvc tlcrn, újból jóllakottan és meghizva
késziilünk egy rlj táborra. melyre egészséggel, jókedvvel veze§§en
benntinket a jó Isten! 

Zrott Endrc, lt6.
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I P[tY[Tnil§IIí§nút
CsERKÉszcO]vD oLAToK tehát jobban tud grrndoskotlni önmagáról, harnaralrh ala-

píthat- családot, érlókes munkájával növeli a rtemzeti
úagyont, benső összharrgja, lclki békéjc következtélren pertig
a iársadalrrri lról<c biztosítékává válik.

Ezzel szernbeít az, aki helytelenüI, rosszul választotba
meg életpályáját, tehát az,,aki nincs a_rnaga helyén az éltlt-

ben, legjobb szátrdéka és szor-ben, legjobb szátrdéka és szor-
galma ellenére §cm tudjakifejteni
teljességgel képességeit,. Rosszat
és kevesel termel, gyakran kiesik
a munkájábóI, munkahelyét sií-
rűn váltogatja, gyákran kónyte-
len képzettségénél fogva alacso_
nyabb íokú nunkát válla}ni (pl.
szakmtrnka helyett segédmunkát}
vagy -- belátva téverlósét - élet-
pályát változtat, ami viszotlt. sok
i{ő és anyagi vcszteséggel jár.
Altalában kctcset keres. A vég_
zendő munka gyakorta ellentét-
ben áll hajlamaival s ezért berrső
meghasonlásL érez, kielégülóst
pedig máslrol kcres (néha tnás
munkában, többször azonban
kocsmában, mámorban)" A testi
és lelki adott,ságainak nteg nem
felelő munka aláássa eqószsé-
gét. Ennek következlében idő-
elótt megroklian. l{evós szabad-
időhöz jut (ha csak nem

Mlndenklt lrolyóro,
(,The rlght marr orr tlre right place")

,,A cserkész híven teljesíti
kötelességeit," Minden cserirész
számtalanszor mondja s bi-
zonnyal állandóan törekszik is
hiánytalanul betölteni ezt a cser-
késztörvényt. A kötelcsségek
,,hív" teljesítése azonbalr nem
olyan cgyszerű dolog. Nem elég
hozzá pl. a puszta jószándék
vagy e]határozás. Á vízben ful-
dokló esetébcn pl. kötelesség
volna a vízbőlmentés megkísérl
lése" Htába ál1 azonban a parton
a jószándékú cserkész, ha még
solrasem gyakorolta a vízbőlmen-
tést vagy ha "- ne adj lsten -még úszni sem tud az árval

A kötelességtelj esítés alkalma
azonban nem is annyira ilyen
váratlanul adódik az ember 

-elé,

mint inkább állandóan jelen van
az ólethivatás gyakorlása közben,
,A szabónak a szabóműhelvben-
,a bádogosnak talán az éptilő epiiJ
leten, a kereskedőnek a pult
melletto a tisztviselőnek az iro-
dában, a tanárnak a tanterem-
ben stb., stb. Igazán híven csak
akkor teljesítheti a cserkész köte-

mint mulrliané)l<üli). ezért ncm
tudja magát tovább képezni.
Nem tud telt<lszeresen önmagáról
sem gondoskodni s így családot
sem alapíthat, vagy csak egészen
bizonytalan jövöre, esetleg élet-
társa remélt keresetére. A küzre
nézve inkább ltárt, mint hasznot,
jsl€nt, önmagával és környeze-

lességét, ha mint szabó, bádogos,
,kereskedő, tanár vagv akármi más,kereskedő, tanár vagy akármí más
rendelkezik mindazzal az elméleti és gyakorlati ismerettel,
amely hivatása ellátásához szükséges és ezeket az ismereteket
enrbertársai: a ruhát rendelő, az építtető, a vevő, az ügy-
fél, a tanuló stb. szolsálatára marádéktalanul értékesítéhifél, a tanuló stb. szolgálatára marádéktalanul értékesíténi
is tudja. Ehhez pedig elsősorban is az szükséges, hogy min-Ehhez pedig elsősorban is az szükséges, hogy min-

maca helvén lesven_ az,az- lto§v minderrki olvan
l§ tuoJa. Jlnnez pedlg elsosolban is az szuKseges, trogy min-
denki a maga helyén legyen, azaz, llogy mindenki olyan
p{lyát válasizon, -amelyió 

m-egvanúak á szükséges képes-
ségei, rátermettsége és amelynek íolytatásához kedvet és
elhivatást érez, továbbá az, hogy a pályához szükséges
elméleti és gyakorlati ismerctel<et a ma§a idejében a iehétő
tökéletességgel elsajátítsa, hogy szakmájának, hivatásának
vaióban,.me§tere" legyen.

Á cserkész csak így teljesítheti kötelességeit igazán
híven, tchát teljes eredményességgel és a köz-össég
hasznára.

A hcll,es pályaválasztás azonban egyébként ís döntő
jelentőségű rniird'az egyén, mind jöven-dő családja, mind
perlig a társarlalmi közössóg, illetve a nemzet szempont-jáb9l. Az, _aki ,a maga helyén van, rátermettségénél fogva
s a hiánytalanul megszerzctt elméleti és gyakorlati ismerelek
birtokában szabadon kifejtheti képességeit. Jót ós sokat
termelhet, niaradandót és értékeset á]kothat és így tovább.Az ilyen'tartósan megmarad munkahelyén, alfrálmazásá-
ban. ott megbecsülésL saerez magáItak, i,öbbre viszi s na-
gyob}r keresetre tesz szert. Hivatáiszerú munkáia össz}ran{-
ban álI hailamaiva] s ezért munkáiában kieléitilést nve}.
Te]<intettet arra, hogy munkáját teiti és letki-adottsálai-
nak_ megfclelően_ választotta, munkája céIszerű végzése
mellett mcgkíméli egészségét és ezzel 

-elkerüli az időÖlőtti
megrokkan4st. Ilymódon több szabadidőhöz is jut s ennek
következtében tovább képezheti önmagát, ami Újabtr segít-
sóget jelent számára az drvényesülés tórén. Az ilyen em}er

tével elógedetlen s így könnyűszcrrel a társarlalmi bókt
megbontójává válik.

Igen felntcrs tehát, hogy mindenki tísztábaniegyen az ólet-
pályaválasztás döntő jelentőségével. Flastlrrlirképllerr forrtos
azonbatt az is, hogy mindenkitisztában }egyen egyéni adott-
sá g a iv al ó s i srnerj e * - * ?":í,ifrlil 

k ín álko zil 
liliilíi,,ltí§x1:

űőllösen hryylarrl" el
c§fip*í, pcpol,
|eferrlbe utígt*rul
c, kaí.ap*í*

1"4

|{agg |ütíl7ös &edppel
e,Ií,nd,uüa,m,

ú,! akartíssal
rnrí,st akarlam"

Naggot akaríam Nem is leltem úi
bolond |eiiel; uapat, pcpat
most lahllhctt*k és elueszleltem

a kalapat.
Lrirg §rirrdoc, mtntóail|ú,

lnáÁr akhrattr
Régí énemet Nem íaldltam üzí,
megtagadlanl mit kcrestem,
és ésrtueszítve últalan zilIon

elrrllzantarn. én eluesztem. {áradt testlel.



A §AüTÓ fiATALomI
- Hui, ha nekünk lapunk lehetne; lru meotetem,lhelnénk a
e,gQz mnggar i|jtisdgat csatasarba úIlithatndnk. A tiszta élet
dübörgő lépései betöIienék a m.aggar életet.

Yan mán c§erké§z.§a,júórrk!

A magYar cserkészet elsfi ér,tizedeiben alig volt szebb álma és látomása a ntagyar ,cserkésznek, mint l

cserkész-saitóí. Ar
mutelszázadainr*

Vannak könYveink, kiadványaink s van már a cserkészifjúságnak, a magyar ifjúságnak Maggar Cserkész-e.
1\ :ulagaar _Ls€rAes; olvasótábora nagy családot alkot s a család ügyeit mindenkinek ismernie kell. Nemcsak
ismernie.kell a csa]ád, a Maggar CserkŐ: ügyeit, hanem fe]elős is minién magyar cserkész a J|íagyar Cset,kész-ért.
Sok cserkészvezető bevonúlt. Nóhol itt-Ó[t tnegakadt a munka, a csapiiok nagy részénéi'"azonban zavar-
talanul*folyik, lriszen a íiúk, az órsvezetők keírényen dolgoznak. A iuIaggu dxrkész ügye §em akadhat
Jneg._.I]ogy. minden a legnagyobb rendben folyhassék, á Maggar Cseífrész 1940.-41:'iájélioztatójábót
közöljük mindazt, amit a-,,csáiád,. minden tagjának ismernie kljl:

t. orömmel iclenti a Masyar cserkész
kiadóhivatala, hogy a Ma§yar Cserkósz
szétküldésc fejlődésének újabb fontos ál_
lomásához érÉezett:

ezentúl a c;oporto§an előfizciö ic
saját lzemélyénck azólóan, postán

kapja a Magyar Cserkészt.
2. A Magyar Cserkész előfizetési ára

egy évre 6 (hat) pengő. A Magyar Crer_
kész clófizetése cserkészek, lcventék, ta-
nu|ók részérc évi 8 (három) pengö. Jogi
személyek, testűletek, vállaiatok részére
25 pengő. _ Példányonkénti előfizetési
ára 30 íillér.

Mutaiványpél<lányt csak névreszólóan
küld a kiadóhivatal. Több példányt szét-
osztás céljára sem kedvezményesen, sem
ingyen nem adhat a kiadóhivatal.

3. A Magyar Cserkóse folytatólagosan
jelenik meg nyáron is. l940-ben július.
.augu§ztu§ és szeptember hónapokban egy-
szer-egyszeí a hónap 15. napján.

4. Legyen mirrden csapatnál a Magyar
Cserkósznek megbizottja, lapterjesztóje,
ágense. fiókkiadóhivatali íőnöke és őt a
Magyar Cserkész kulcsárjának nevezzük,

A Magyar Cserkész kulcsára a c§apat-
nál mindenben segítségére van a parancs-
noknak, a Magyar Cserkészre vonatko-
zóan leveleket, iratokat kezel és tisztes
rendben évekig megőrzi: kezében tartja a
Magyar Cserkész ügyét.

Kulcsár lehet az a megbízhafó őrsve-
zető, öregcserkósz vagy vezető, aki:

elóíizet-ője a Magyái Cserkészneli, sze-
reti a Magyar Cserkészt és felelósséget
érez étte. Pontos, szolgáIatkész.

Az olyan csapatokbaq, ahol a rajok
csapatszerü, önálló életet élnek, rajonként
egy-egy kulcsárt lehet megbízni.

5. §iféle előfizetési mód van:
a) egyéni cserkész és levente előfizetés,
b) cioportos előfizetés (7. pont),
,c) bizományba vétel (8. pont).
d) ,,civilek" clófizetése (9, pont),
t) iosi szemólvek. vállalatok elófizetére,
Á isioatnál viiamennyi előfizeiósi mód

elóforcluihat. Vip,yázzunk azonban, nehogy
ősszekeveriük, i'rendelésnél is, a csekken
is pontosair tüntessük fel, mire kűlrtiük a

nénzt!" 6, A, I\íagyar Cserkész előfizetése cser-
készek, levóirték és tanulók részére évi $
ocnső (egy összegben külclenrlő be). Aki
io Haro"i' rend "valarnelyikébe tartozik,
sz,tbadon rlőfizethct a Mag,yar Cserkészre
a ,,9 t .{28 Magyar Cselkész, Btrdapest"

A ..§a,iúó66 lra,úa,loln, a, c§srlrész,sdtó í§ ffz"
Hogp"valótrarl az legperr- ra,jtrrrrlr múlik.
Cseli"6szok, a, ííra,§ynr óiet íovonú6í: §tőr* !

csekken, }'oglalkozásukat mindenkor fel
kcll tüntciniök. Az elöfizetés n€n cgy
évre szól, hanem hosszú évekte, minit-
addig, amig csak a kiadóhivatalnak be
ncm jelentik az elöíizétés beszüntetését.
Magya1 fiúhoz méltatlan az, hogy az eló-
fizctési dlj beliüldésénck haíáridején sem
az elöíizetési dijat ncm küldik bc, sen a
kiadóhivaíalt nem értclítik az clófizctér
megszüntetéléröl. A ktadóÜvatal íclelör a
Magyar Cstrk{gz anyagi dolgaiért s ,rin-
gyen" renkinek sem küldi a lapot.

7. Csoportcs elófizetés.
a) Minden csapat külön itattlorítékban

kezelje a lvíagyar Cserkészre vonatkozó
iratait, a feljegyzéseit. a nvilvántartási és
a ..M. Cs. pénztárnapióját".

b) Minden Magyar Cserkésszel kapcso-
latos ügyrő1 feIjegyzést készítsen a Ma-
gyar Cserkész kulcsára.

c) A nyilvántartási naplóban minden
előfizető ,,törzskönyvi számot" kap. Eire
azért van szükség, hogy a csapattal való
levelezés esetén az azonosság mindig meg-
állapitható legyen. A tórzsszám tórtszán-,
Számlálója a csapat száma, levezője a
csapat által adott sorszám. Pl,: I34/3. A
törisszámot a címzésnél mindig féltüntet-
jük a címszalagon és mindig túntessük fel
az elííizetés beküldésekor is.

d) A csapatban elófizetöt k6z-
ponti kiadóhivaiali lrartotékon tartunk
nyilván. A Magyar Cserkész kulcsárai a
központi nyilvántdrtó kartotékokat minél
elő§b küldjék a kiadóhivatalnak. A kar-
totékok adatait beküldés előtt írják be a
,,nyilvántartási naplónak" kinevezett fü-
zetbe.

e) Minden előfizetó részére címíró le-
mezt préseltetünk. a címek feldolgozása
nemcsák hatalmas munka, hanem sok
pénzbe is keriil, Az elő{izetők íigyetmét
felhíviuk a következőkre:

minácn áIlandó jellegü lakásváltozást
sürgősen be kell jelenteni a kiarlóhivatal-
nali (egyírttal a tórzssaámot is).

a nem állandó jellegű címváltozást (p1.

nyaralás. tábor, vakáció) nem a kiadóhi-
v'atalnak, hane m a poitahivatalnak kell,
bei elenteni !

i) A csaoat vállalia nemcsak az úi elő,
fizátők szirzését. lianem minclenkór az
elófizetési díjak idejekorán va\ó beszedésót
és a kiadóhivatalna-k vató beküldését is.

s) Nemcsak szeptemberben ]ehet eló-
fizáini. A kiadóhiJataI szemponijából is
kívánatos, hagy az elófizetés egyenletesen

oszoljon el az egész évre. (Ez természete_
sen nem érinti a szerkesztóségi évfolyam
szeptemberi kezdését.)

h) 1940 szeptembcrtól decemberig csonka-
évre is elöíizethetnek a cserkésiek 1.12
P-s áron.

Azok, akik másfél évrc, 1940 szeptem-
bertöl 194t. decemberig, vagy I959 szep_
tembertól l940 decemberip f izetnek eló
másfél óvre, 5,95 P_ért t<a!;ák a Magyar
Cserkészt. Áz elófizetők gyűjtésének Áeg_
könny{tósérc előfizctési gyüitőlapot is mel-
lókeliink körlevelünkhÖ'z. " (haionkónt
egyet ! )i) A Magyar Cserkész kulcsára pontos
kimutatást vezet arról, hogy kinek mikor
kell elöfizetését beküldenie, azt lapinta-
tosan, de ügyesen és mindenképpei be-
hajtja s beküldi a kiadóhivatalnák.

4 c§oporto§, azaz csapatet(ífizetésnél
utólagos íizetés, részletfizetés, hátralók
nincs l

8. A bizománvi írrusítás annviban kcd-
vezmóny, amcnóyiben a fiúk izámonkint
vásárolhatják a Magvar Cserkészt. A bi-
zományi árusítást a csapat javára jövc-
<lelmezhetővé teheti a csapat, ba a csa-
pattagok ismeróseiknek, diákoknak, ie-
ventéknek, szervezótestületi tagoknak pél_
dányonként 30 fillérórt írusitják a Ma-
gyar Cserkészt. A mcgjclen(.si irlőponttól
számított három hóten bcliil gyúretlen és
óp állapotban visszakü}dött példárryok el-
lenértékót a c§apat bizományi számláiáo
jóváírjuk. A bizományosok igazolványt
kapnak, amelynek alapján a posta a u\sz-
szamaradt eladatlan lappéldányokat kg-ként
2 fillérért szállítja. (A három héten túl
beküldött el nem adott példányokat a
kiadóhivatal nem {rja jóvá, azt a bieo*
mányosnak meg kell fizetnie.)

A Magyar Cserkósznek az fua a pél,,Já-
nvonként valri cladás esetén barminc
títter.

9" A Magyar Cserkész előfizetése 6 P"
l0. A Magyar Cserkész elófieetési díja

vállalatokoak ós jogi személycknek óvi 25
pengő.- li. Szcptember 1,5-én megjelenik a Vc_
lemjáró második kiadása" Mindazok,
akiknek az előfizetésmegújításuk. vagy
e]őfizctósiik idejekorán megérkczik a ki-
adóhivatalhoz ós legalább egy újabb évre
megújították clófizetésüket, vagy pedig
mint'úi előfizetők fizettek elö (3 pengő-
vel, vagy előre .8.95-tel), a Cscrkészbolttól
dí jtalanul megkapják a Veismjárót,.

rc
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Ha Erdélyról hatlunk, akkor a ma gyeímekének a trianoni
határokon trili íöldterúlct _ egy térképdarai: - ótlik az eszébe.

Pedig Erdélyt - Transsylvaniát - nem egyedül a Romániá-
hoz csatolt,,terü]etek" jelentik. Erdély egy megfoghatatlarr va-
lami. Az onnan elszakadtak azt szokták mondogatni _ dc sok-
szor is hallottam: -,,Más ott a levegő. mások ott az emberek."

Yalóban más Errlély . , . Ha visszapillantunk a történelembe.
§rdélynck mindig meg volt a maga külön szerepe. fontossága
a magyarság életében. a Gytlák országától kezdve az önálló
erdéIyi fejedelemsógen át mind a mai napig. Nagy volt a határn
is. Erdély adta Magyarorszá5nak Mátyás királyt, aki Bécsból
európai politikát müvelt, A Bethleneket, Báthoriakat. Bocskaii.
a Rákócziakat, Tetekieket, Királyokat, haclvezéreket. politikustl-
kat, nagy embereket. I)e Erdély arlta a Gábor Áronokat. Kőrösi
Csomákat, Mikes Kelemeneket. Brrlyaiakat, Egyszerú nevek ezek,
amik most eszembe jutottak. mikor leírtam erl ? szót, Erdély.
Dc mi min<len v,an e nevek nrógött . . .

. . . Erdély törtónelme aet bizonyítja, hogy rrrinrlig ,.külön"
állt az otszágban, dc ugyanekkor ,,együtt" is volt, a magyarsá5-
gal, még ha a sors kereke mély határbarázdát is vágott a kót
fesz Koze . ..

A föld.rajr csak megerós{ti a történelmet. Az Erdélyi me-
elence ma6la egy kicsi r.árt or*zág, A Keleti és Dóli Kárpátok ha-
talmas félkaréjban eárják Moldvától és a Havasalfötdtól. A ma_
gyar Alföld fcló viszont az §rdélyi Közóphcgység nagy tőmbje
a sorompó. A hegyek tehát montrrhiin bálrnak a magyarsággal, cl
akarják zárni tóle firdólyt, A tolyók alonban mindent helyre-
igazítanak, Erdóly folyói a Nagy Magyar Altöld felé folynak!
Csak a Zsil és au Olt hútl€n az Alföldhöz, <te vé6ül is - bizo_
nyáta szégyenlik nagukat, * ók ig a jó, örc6 Duna ölében pi_
hcrrnek meg,

A nagy, nyitott folyóviilgyek, szóles országútak a magyar-
ság íeló. Kclct felÉ nincs folyóvölgyl Délen az Olt és a Zsit
kcskeny sroro§otl lopva hagyja el az országot. . ,

*

§ mit rnorrd a néprajz?. . . Ha ránézünk egy néprajzi tér-
képre, rögtön szemünkbe ötlik, hogy a fejlettebb kultúrájrl na-
gyarság a termókeny slk- ée dombvidéket, folyók viilgyót" kiiz_
igazgatási. közlekedési gócpontokat szállta meg, mlg az állat-
tenyésztó - tehát alacsonyabb műveltségü - románság a maga§
hegyvidéket lepte el.

A magyar települések - városok, községek _ összefüggó,
sűrün lakott területeket képeznek, míg a román közsógek magas,
havasi jellegű hegyvidéken. nagy területen ugyan, de szétszórtan
vannak.

A magyarság középen helyezkedett el, a románság a széle.
keu, a havasi legetókön, crdóborította területeken telepedrtt mcg.
Ez is mutatja a románság lassú szívós beszivárgását " , .

{r

Er<lély különállósá6ának következményeképpen az erdélyi
magyar nép is más egy kicsit, mint a csonkahazai. - Két kiváló
íigura a székely és a kalotaczegi magyar.

A székelysóg a magyarság legkelcteÜbre tolt bártyaíoka Csík,
Udvarhely, Háromszék megyék területén. A sok óvszázados küz-

Tcrnetói kopjaía Tenretói fojlák

delem a terruészettel, tatár, törók, német pusrtltással keménnyó
edzettc ezt a nópet" A székely ember izmos, szikár és szlvós. -Ncm á5yban hal rneg. _ Nehóz életót jó kedélyével teszi köny_
nyebbé, A ,,székely góbé" aranyot humorrl óo furíango*, kacska-
ringós eszű, Nenr hiába htvják ,,kéteszünek" a székelyt.

Mozgólrony, sok vidéket megjárt embet a székcly. Az adtrma
szerint, mikor Kolumbus felfeilezte Arnerikát, a bmvizes rzékely
már visszafelé koco§ott a kordélyával. * §azel függ örsze bá_
torsága és vállalkozó kedve is.

Háaatája tiszta ós müvészien szép. A rernekbe készült szé-

ffi
mrrtivumok

&
a§zegi ,,lrá§o§"'Kaloi
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kcly kapukról, kopjafákról - azt hiszem _ nem kell írnom,
Dalai, meséi. népballadái örök kincsei 

^ 
magyar szellemnek,

Igaz emberi szeretetből, fakadó szokásuk a ,,kaláka", a közös
rcgítés gondolata. (Emlékeztek_e még a kalákában felépített Jó-
zseffalvára? Nagyszer& cserkérzerényt) . ..

Á, másik kiváló tlpus a katotaszegi magyaí. Kolozs megye
nyugati fele Kalotaszeg. E szó hallatára pompás ruhák, dlszes
§zötte§ek, kézimur*ák jutnak eszünkbe. Valóban Kalotaszeg mü_
vészeti fogalom. A kalotaszegi ruha a ma8yaí nép legósibb vise-
lete. lrásos varrottarai már mindenütt megtalálhatók.

- ]ELEK -
.-d, nÉcrlatÁl
-\/a TRlAí.loNllarÁl
* Folvór

MAGAS I{§GYEK

.BMssó

Enstx ror-vör
A NAoíALFÖID TELü To§NAK I

De jellegzetes a kalotaszegi építésmód is. A templomok r1. n.

,.kalotaszegi stílus"-ban épültek, Házaik berendeeése is tipikusan
kalotaszegi. Dalaik _ ha a székelyelcót nem is múlják felül -
szintén régick ér értékesek. (Ha nem tudnátok, a .,Lyukas a

kalaponr teteje" kezdetú dal is kalotaszegi.)
A kalotaszegi magyar kózéptermetü, csontos, szikár, kissé

tatáros koponyával. Nagyon tiszta. Világbt, országot járó, mint a
székely, de mindig visszatér ósi földjére. Méltó párja székely

testvérének... -**-

ToRDAO

TEr.l§vÁl

Jó munlra yolt. . .
Izgalmas tdóket éltünk, Az oroszországi

esomények híreit hallgattuk . . . De voltak
olyanoli is, akik már aiábortílz mellett ball-
,gatták a mesét, mókát...

S egyszorre rádión, postán, telefónotr
ellndult €8y paranc§. S mozgásba hozta a
cserkész hadakat.,,Emberro, munkásra,
lztnos karokra van sz0kség l" S a cserkészet
helyt állt. Otthagyta a kényelmes otthont,
lemondott az órsi portyázásról, munkába
ment a Hazáórt.

Csak néhány klragadott példa:
Balmazüvároson a 638. szám11 csapat

taljnl mtndeníéle mezőgazdaságl munká-
bari régztvettek. 1llég a cséplógépet ls ók
íütötték.

Kunrzgntmártonban a 850. számú csupat
tagjai A gazdaságokbatr dolgoztak s a hely-
séE- órszolgálatát látták el.

Esztergombau a 14. számú csapat tagjai

közül lro<.lában dolgoztak, szónát gyújlöt-
tek. válvocot vctttek,

Áz akaIt község nrellett láb<rrozri 17í.
számú debrecelli é; 118. számfi kecsketnéti
csapatok szintén nlezó§azdasági nlunkát
véglztek. FóIeg a szóIragyüJtósben vették

naíy hasznukat, mert a váItozó, esős idő-
iáÜi lnlatt sürgős volt a ntunka. Az ura-
áalmí szólóktlen'a szólókötözésrrél segítettek.
NaDszárnukról - alrtlt íelajánlottak nekik

- 
-a hodbavorrult íéríialr csalrtdjaí jtrvára

lemondt,ak.
§zurttokpüspökiben a 852. szárnír szolnokl

és 866. szálnú ccglédi csapatok nz uraclalom
100 holdnyl borsóLcrntését aratták le,

Ceglédcn a 144. szAnlrl csalrat egyík része
§yermckvédelml szolgálato,t teljesítctt a
napközl otthonokban, máslk rószc hulla-
tlékanyagot gyüjtött.

I)iósgyórbcrr a 7íl0-esek íontos üzetni
szolgáIatot teljesítenek.

Battonyá,lr a 130-asok a katonai szolgá-
latra bevonult közsdgi rctrdórök őrszolgá-
latát látják el,

És még tgy lchctne fol1,tatni sokáig.
10.r() nyara ltcm n nyugodt láborozások.
vnkúci(tzósok idcje, hanetn a ketnénl-,
íelelósségteljes munk/ré. * .,i .*

ft



KALAND A SA]ótv
- A vízicserkészet óskora -

Vízitáborbau voltuok. Ákkor még együtt volt a csapat szlne_
java. Nagy tervezgetés és hosszrl elókészületek után nekivágtunk
az elsó vízitábornak. Csónakjaink az utászla<lik és a regatta ke-
verékei voltak. Karcsrl test - már amennyire lehet, - három pár
evező és vitorlarúd.

ünnepélyes pillanat volt, amikor az alsóberecki hidnál fel-
fejlódve, tisztelgésre emeltük evezólapátjainkat, a kormányos
maga§an és büszkén emclte a kormánylapátot és megszólalt a
tisztelgó. Zsemle fújta a pistonon. Kicsit meghatódtunk, zavar-
tan nyeltünk néhányat, aztán felhangzott a ,,huj-huj-hajrál"
Nckiíeszült izmokkal ragadtuk meg lapátjainkat és a reggeli friss
levegóbcn a nógy ladik legénysége kipirult arccal dolgozott,

A nagy út elsó evezöcsapásai.
Nagy idők voltak ezek! 

*
Egész nap felhiis volt az ég és az cmbereket megfeküdte va-

lami rossz hangulat. Itt_ott a ladikokban felbangzoti a nóta, de
fásult hangon, kedvetlenül járta,,Abba is hagyhik hamar.

Nemrég tórtünk be a Tiszából a Sajóba. Ez az első szakasz
unalmas is volt. A fúzek mindenütt a vízbeértek és tömören el-
zárták a kilátást. Mögöttünk magas fák emelkedtek, amelyek
tcljesen elzártak a külvilágtól. A Sajó sebes volt, vontatni sem
lehctett. Lassan haladtunk csak előre. Kózben az alkonyat is kez-
dctt lassan leereszkedni és még mindig nem találtunk megfelelő
táborhelyct,

Még kisgyerek voltam akkor és ebben az erós sodorban nem
t:ngcdtek evezni. Valaki felváltott és gondtalanul lógtam a csónak
orrában. A tájat eltakarta a fúzek sorfala, a fiúk szótlanok vol-
tak és így minden érdeklődésem a viz íelé fordult. Hasrafeküd-
tr:m és hol az egyik, hol a másik kezem dugtam bele jó mélyen.
Tetszett a játók és kitartóan pocsoltam. Még a harmadik fcl-
szillítás scm vettc el a kedvem. Parancsnok úr ideges volt és ó
szólt rám. Pcrsze a tilalmat pillanatok alatt elfelejiettem és me-
gint vígan 1>ancsoltam" Belcmerültem az érdekes játékba.

Jobboltlalt ckkor mcgritkultak a fák és egy falu látszott a
távolban. F,gysz,erre odairányult mirrden órcleklódéscm, Olyan hir_
tclen. hogv a ,lagy lcndülettől befordultam a vizbe.

Nagyon mulatságos lehetett. mert minclenki nevetett, Egye-
sck szabályosan rőhögtek. Sajnos.'én nem éreztem <llyan jól ma_
gam. Kiköptem a maradék vizet, ami nem meni ie a torkomon
és mindcn erómmel a vezérladik fcli, igyckeztem. Itt me5lepetés
várt ránl, mert Parnok úr nem engedett visszamászni. Büntetésból
a ,,Blrró" ladikba kellett mennem.

De heszóljünk a Báróró1. Egyik cserkészünk édesapjától kap.
trrk a iatlikot. Hatalmas, nehóz és három pár kurta evezóie volt.
Vacogva kapaszkodtam a Báró végóbe és Vince, a ladikparancs-
nok. öles, erős iiú, bcemelt a larlikba mint egy döglött pontyot.

Nem tudom, hogv sodródtunk összc. de a Báróban igy ala-
kult a legénység: Vince. a ladikparancsnok, Bandi a gólyater_
mctü viccmester. Miki, a kövér dendi és Karuj, az iiklömnyi fito_
z/r fus.

Ráültem egy hátizsákra és vacogtam. Időnként szánakozva
rárnrróztek ós azt mondták: rossz lehet! Megvrtően néztem rájuk,
tlc az arcom nagyon szánalomgerjesztő lehciett. mert Vince ott-
hagyta a posztját és letette a kormánylapátot. Átbukdácsolt hoz-
zánr a szapolyron8yon meg a cipőkón kercsztiil és amikor meg-
találta az egyensúlyát a billegő la<likban, egy sátorponyvával jól
br:burkolt.

_ Pelenkát neki és be keli pólyázni gúnyolódott a
<lendi.

Karuj.rlgylátszik nem volt megelógedve azzal. hogy befor-
duitam a vízbe, mert nagyboldogarr spriccclt engem az evezőió-
vel. l,chetiílcg {rgy, hogy mintlen {riiccsöt a nyakamba kapják.

_ Vince, látod milyen? _ jajgaitam én,
* Karuj, ha abba nem hagyod, megmártalak és a vizes nad-

rágodra vágok a lapátommal. - Ezt Virrce rltirögte. Karuj ko_
molyan vehette, mcrt rögtön abbahagyta és most már olyan ki-
csikct lrlccsantott, hogy csak a lábam lctt vizes tőIe. És kárör-
vcndó pillantásokat külclött fclénr. Ugy csinálta, bogy a szemét
összehírzta, a szája szétnyilt és az összcs fogait mcgmutatta. Én
azonban bebugyolálva már sokkal joblian óreztem magarn és
eg,lób foglaikozás híjárr visezavigyorogta,nr Karujra.

Egyre sötétehb lett és a Vince arca is cgyre komorabb lett.
írlőkőzben clhagyott minket a három iadik és már rnessze elöt-
tünk jártak. Huj-huj-hajrál _ vezényelt Vince. Engcdelme-
sen kiáltottunk.

- Kiabáljunk mincl az öten, hogy: ,,Parnok úr",
Erre it,rkunkszakadtábói oldítottunk"
§emmi" §{ég csak válasz sem érkezett. Á hangokat elfogta
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a súrú füzesréteg és a folyó apró kanyarulatai. Különben is Par_
nok úrék már messze jártak.

_ Na gyerekek, most evezzünk mindnyájan, hosy utólériük
őket - mondta vince. körülmónyesen elhelvezkedtünk. vince
a kormánynál, szemmeltartotta a legényséret'és a vizet. Bandi
befurta hosszú lábait a hátizsákok -t<az-é ds az elsó pár evezőt
ragadta meg. A dendi, mit csináljon cgyebet, a második pár eve-
zőt ragadta meg. Nagykescrvesen. Ez Ier{tt az arcátől. Éi a har-
madik_pár evezőnél gyúlölkódó pillantásokkal Karuj, meg én ül_
!r!nk. K.aryj egy alkalmas pillanatban a, szemembe nyomú a pá-
kászsapkámat, amire viszonzásul jót belemélyesztettem a könyó-
kömet a derekába.

Ez hatott. Karuj visított ós többet nem láthattunk, mert
Yince egy jólirányzott csapással batalmas fröccsöt rögtönzött a
szemünk közé._ Apróságok, csend ott a végén. - Hirtelen elhallgattunk
és a víz m_ég folyt a_z arcunkról, dó már nem törődtünk rriagunk_
kal, mert Karuj új Íelfedezést tett._ Vince. feneket érek.

___- Csakugyan, az én lapátom is érte a talajt. Hirtelen ki-
szálitunk és a tórdigi,rő víiben párosával felfejiődve, vontatni
kezdtünk. Bandi mé§ néha ííityüite sípján a feihívásÍ, de nem
sokáig, mert a sípja, mely a zsebkésévcl együtt a nyakírbarr ló-
gott, kűlönös módon eltünt. Visszagázolt és keresni kezdtc, de a
víz sebes volt, e]vitte, lejjebb pcdig múlyebb volt a víz.. §zomo-
rúan hagyia abba a rcmónytelen kercsi,st.

...Kicsit mi.g gyalogolirrnk fölfelé, amikor a partról halászok
szóIítottak meg minket.* A tóbbiek már messze járnak, íiatalurak,_ Ng* baj bácsi. majd utótérjük őket._ Aligha, mert már este van, oszt a vízben meg horEok
vantrak letéve. Még belelépnek és megsi,rtik a lábukat._ Akkor evczzünk! - rcndelke)ctt Vince.

Szomorúan fogtuk mcg a lapótokat ós úira evezni kczdtünk.
A halászok még. kiabáltak, dc ,már nem értéttük mit. Vagy há-
romsr,áz m{,tert haladhattunk elórc, irrra1 szemben nagy finnal.
amikor rájöttünk, hogy íg;l nem megy. Tehetetlenek ióItunk és
ugyalcsak sok gondot okozott. hogy most mit csináljunk.

dendi _rö_gtön azt ajánlotta. lrogy kössünk ki.- Egyéb jó
híján hclyeseltük és bekormányoztunk"á fiizek alá. Ali§ tehé-
tett már látrri. Belekapaszkodtunk a gallyakba és tartottuk a ladi_
kot, hogy el ne vigyc a víz., Vincc kiment a partra, keresztül-
verekcdte rnagát a íüzcsen, aztán ordílva tóri vissza, A fúzes
után csaiánrétc5 kiivctkezett és mcgint sürü íűzes, A közbeesó
csalánrétegben }ramar elvesztette a 

-tájékozódóképessógt,t ós ro-
hant vissza, aho6v csak csupasz lábai ós az űtjába lieriilií éles
fagyökerek engedték.. . '

._ .Egyelőre vissz,aült_ a ladikba, Beburkolództunk a sátorpony-
vákba és tanácstalanul hallgattunk. Kicsit fáztunk és nem volt
kedvünk sokat beszélni. A kezünk folyton járt. Széles mozdula-
tokkal iitóttük agyoú a c§uFase részt talált szrinyogrrkat. Csakha-



mar túrhctctlcn lett a dolog és Bandi ajánlkozott. hogy ő majd
,rtánarrd,z a dolognak. hol vagyunk.

Szegóny, ha tudta voirra, hogy ncm talál vissza, jobban fcl-
öltözött vcrlna. Egy fügefalevú|ny,i klrrttnadriig takarta elókeló
karcsúságát ós egy cclluloid szcmellcnzii volt iajta. Ezt soha lc
ilefi vette. Kibontakozott a ponyvátról ós útnak inclult. A c§alán-
ban ó is ordított. Áztán egyre távolodr.rtt a hangia és nem hal_
Iottuk már a csalán rlícséretét zengcrri.

Vártuk. hogy visseatórjcrr ós 
-egymást 

vigasztaltuk. Mind a
rrégyen idcgcsck yoltunk i,s szercttűok volna már biztos fe<lél alá
kcrii'lni. Meg a gytrmrunk is jelentkezett. Hogy segitsünk ma-
gunkon?

Egésren besötéte<lctt. A víz ütcrnc§en mozgatta a tadikoi
és az evezöket halkan verdcstók a hullámok. Megeredt az eső is
ós apró karikákkal rajzolta telc a sebes víztiikröt.

Bandi ncm jött. Kiáltottunk, <lc nem jelentkezett. Mtrst ót is
elr,cszteftiik. Eriisen ércztük az egymásrautaltságot és,már Vince
is hozzánk fordult tanácsd,rt, h<lgv mitóvók legyiink.

- okosabb nincs, mint visszamenni a halászokhoz - dide-
rcgtc a dcndi.

- Dc nem is tudjuk, hol van a tanyájuk. mcg aztán vak-
söti,t van. hát hogy találunk otlal - kértlczte Vince. Ebbc már
Karuj meg én is belcszóltunk (,s erósrn biztattuk \rincét. hogy
csak induljunk neki, majd valahogv rájuk találunk.

is ka;:aszkodott, de ez rnég rosszabb volt. A ladikot oldalbakapta
a víz és cllerrállhatatlan eróvel sorlorta leíelé. A dendi még két_
sé5beesettcrr kapaszkodott, de már rrem bírta magát tartani. Porry_
vástul együtt befordult a vízbe.

A Sajri rneg volt áradva és sebes volt. Teljesen sötét volt.
ami nem iréfadÓlog. Kitdrt a íejetlenség. A dóndi hápogott a
vízben ós amennyire a ponyvák engedtók, csapkodott. Vincc
megköviilten állt. nem tudott hirtelen cscleke<lni. De aztán egy
ugrással a vízben volt, Jó vastag szvetter, nreg cscrkésznadrág
volt rajta. Ez gátolta a szabad rnozgísban, de hamar elkapta a
dendit is fenntartotta. ljedtiikben kapálództak és úszni próbát-
tak. pcdig csak nyakig érl a líz és le lehetett állni.

De nagyon erós volt a sodrás, Első pillanatban én i§ be
akartam ugrani a vízbe a szenvedö dendi segítségére, mert ö nem
tudott rlszni. Amikor Vince ebben megelózött és láttam, hogy el-
nyeli a víz, hirtelen letettem a §zándékomról és hősieseu kiabál-
tanr a csónakban._ Ott jobbra van! Vince!

- Karuj vilá6ított mellettem, a lámpa egy kis kört megvi_
lágított. Ebben a kísérteties íényben annál iz5alma§abb volr a
látvány, A víz sebesen rohant, az eső még jobban mcgeredt és
közben cgyrc lcjjebb vittc a csónakot az át. Erre már mi is meg_
ijedtünk Karujjal és hirtelen cvezni akartunk. Karuj nagy for-
dulatot vett és keresztülesett az evezőrt. Hosszában elterült.
Kózbeesett egy rnísik lapát, úgy a feje irányábau és másnap re5_
gel megtaláltuk az egyik szemfogát a ladikban. A lámpát is el_
ejtette és kétségbc€§etten keresni kezdte.

közben vitt a víz lefelé!
A villanylámpat amint később rájöttünk, a kormányülés alá

csett, - még szerencse - és az üveges része került alulra. Elta-
karta egy pár bakancs és nem látszott a világa,

Vinci,ék már ketten ordítoztak a vízból. Végül urai voltunk
a lapátokrrak és tcljes erőnkből evcztünk felfelé. Amennyire ez
tőlünk tcllctt. .i\zután Vincóók megkapa§zkodtak és bemásztak.
Vince most ismét elemébe lett és rryugalmat teremtett. A halá_
szok is kijöttek a nagy zajra és a hangjuk után menve, kitalál-
tunk a partra és nemsokára a halászkunyhóban voltunk.

Kőzópütt móg izzott a parázs és leheveredtünk köré. Már
túl: r,oltunk az átélt izgalmak megbeszélésén. A dendi nagyol
boldog volt, hogy ó került az eset középpontjába és kipirult az
arca. Karuj iisszefúggéstelenül mesélte el a nagy pillanatot, ami_
kor elöször }átta meg a kompkötelct. Nekem ncm hagyott semmi
elmondanivalót. hát én boldogan vigyorogva adtam clö, hogyan
hasalt el Karuj a csónakban.

A kunyhílhan fólhomály volt. Csak a parázs világított kicsit
a kózópcn. Csenrlben beszólgcttűnk a halászokkal, Jóleső érzós
voit a ..rragy veszóly" után balkan beszélgetni a túz körül. És
feszitette a meilűnket a rerrdkívűli kaland érzete. csak abban
nem tudtunk megegyezni. hogy mi lett Bandival.

Ebben a pillanatban sipolást hallottunk. Vince kirohant és
leadta a megértcttemet. Parnok írrék kerestek minlret. Mikor
észrevettók, hogy lemaradtunk, vártak ránk a kanyaron tril, dc
ncm ióttünk. Késóbb sötétedett és táborhely után néztek. Letábo-

Nenr telrettiink egyebet, jrll bctakarórletunk a porryvába. " ij;,.'i,i'.iX"-;,Ü'j.,:Jr'Í"'iliffiT;ir:ri;t""'ilri'X"f;'#sésünkre. A
dendi kettőt kaparintott magának és Vince kikormán},ozoti a kij_ nagy sötétségben nékimentek valami tönknek é" összetörtek két
zépre. A víz scbes volt és erósen sodort lefelé, Karrrj, a zátony- evézőt. de áegtaláltak. Le5nagyobb csodálkozásunkra Bandi is
,kutató, az orrba húzódott és cgy villanylámpával leitc a komp- velük jiitt. Bancli, mikclr láita, -hogy nem talál vissza, nem rokat
kötc}ct. A halászianyánál u6yanis kclmpkiitól volt kiícszltve-a gondtrlkorlott, - neki igy jobb. - Befúrta magát egy szénabog-
vizen keresztiil, nagyorr alacsonyan. réltiink, hogy beleütközüuk lyába. Amikor Parnok úrék arra mentek a töltésen, eléjük ugrott,
és felforduluuk, Feszülten figl,eltünk, de a nagy söt{tsógben ttgy szálgatyásan ós rájuk fogta a szemellenzójét. Ezen sokat ne-
tgy lépés_t scm- láthattunk eliire. Mintlcnre elkószÜlve, behrlztuk véitünk, Parnok úrék,-látván-, hogy minden réndben, otthagytak
a nyal<unkat_ ós egy kicsit fóltiink. minket éjszakára.

Karuj elvisitotta magát az orrban; * Itt a kompköti.ll Aztán ismét min<len csöndes lett. Éreztük a füzek illatát, az
. Csa_kugyan. a Iárnpa fénykörében egészen alacsonfan látszott esőutáni levegó friss ízét. Elnyúltunk a pislogó parázs mellett,

1kom.pkŐ_tÓ.l, amint rohamosan közeledétt, Lekaptuk-a fejünket, csendesen néztünk a sötétbe. Kicsit zrlgtak a füzek. Megmozgatta
Karuj.iai lehasaltunk a Íenékre" de már későn vÖlt, Rávití a viz 6ket valami fries szelió. Aztán a zúgás összefblyt, a sieme[, le-
a kötólre és a rlen<li - úsy kcll neki - anrlyita bepakolta ma- ragadtak, móg hallottuk a íínoman irtrtOaO levélek halk neszét,
gát a .két ponyvába. hogy n9_m t!,dott lehajolni. Beleakailt a kö- aziárr belehullottunk valami na5y, nagy semmibe . . .

télbe és a drt'rtkijtél criisen cllenállt. Egészei rövid ideig a rlcndi Azlán a parázs utolsókat píílogotí

Postai szállítási újítások
A nJ*onll)tyáll}(lijsza}tás jri!, 1-trll l tér,k*pekre

is }itcrjed, A lcmzetkiizi csoIna;ítrrgalombln az
1ós 5 ki;lo1iratnos lítlyílrlrozritoh közl egy rlj lt
kílogranros s(ll,YíOkoz{t(,t léptPtr_ltk élctl}e,

Július 1-töl to,tIezólapoknak kt:ll te}int€lli
azok,ll az ös§Zeh;Ijt9|l pil|)iflírpókat is. amelye}-
nek az.onos rragysógú kó! belsó íe]ültltét telj()§
eÉószébcn cgymásla fágir§zlot.ták, { trclfóldí for-
grlomban t postl flcm kilr:gásoljl. ha lovelezó-
lal, 11*.r15"r'rr{ló rÉszét a levtlex5lap tórzslap-jára nen tcljes cgészéllon ragaszt.)tták rá. vrgy
1retlig cr:rk l}élyc)tífl, kalloccsrl crűsllvtték rrlla.

Í'zIcli 1rrpirrlak kt.lI Irkintcrti 
^ 

lIcm2rtkö7i í9r.
Lqt[onllalt tz iskol;ri l*trrtlr!k r,gyrrr!s kiiz,iilri 1,.r.,-
1f7esól. hi t. Lílltletnótrlr,k<,l x/ l.|,(lck1,It isk(,ltFlÉiiz*flló Lii7v(:l{téslrr,,,l llr,álllrjtjílt. I'j!\,Incs,t}

üzI6ti papírnak te}intlk a jövóben a kézírással
1rt keresztrejtvény m€gí€jtések€t is. A kézJrás§al
vagy íróséppel írt szövegneR gépi eljárás úüán
elóállíiotl leYonatai| nymtatván]ként lehet szál-
lltani, ha €íysz€rre legaláltb ót példínybarr ke.
rü|nck íeladásra.

Kis cmmagban zsebórákat, töltótollakat és ha_
sonló táícyakat is fel lehet ezentúl adni. ha
azok nincsenek nemes íémböl, Törékeny iárgye-
kst tartalínazó c§oma8okat a jóvóben elküló-
nítve kell kezelni. Ezeknek ,a csomagoktla§ szál-
litási dlja q rendesnél 50 százalékkal rnagasabb,
Az értákn}ilvánltás nélkúli csoma8oknál ezen-
túl az Eg],€súlt Államokba és birtokaik}a szóló
csomagok kiYéreléYel - a viaszpecséltel va8y
ólonrzárral való lczárás nem ,liöttdcző. A íeladó
ezentúl nemcsak a lleüöldi, hanom a nernzetközí
íoríal<lm}ran is kérüeü kúldernényérrck utánvétte:
valrt meglerbelését,

}[{ityús kifúlv cnrli:*.bólycgek
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KíkercscIn a szekrényból az eg\.el)ruhát,
kerékpárra kapok, nyakantbittt az elmarird-
hatatlatr fényképezőgép s a kora délelótti
óráktrarr kirobogok a r,ízitelepre. lleggel
még nagy eső eselt és ,.elázással" kccsr:g-
t€tte az egé§z relldezóséget, rlc ki}cnc órn
íelé ketiévált a szürke felhókárplt és rag}rrgíl
fényárbarr tlszott lz ógbolt,. .A, fiúk az csőtól
rnegpaskolt telepet pillanatok alatl rcnrlbe-
hozl ák. }ilnózcrrr a sllrglttst-íorgísl, ilz ttt trl:ir'l

- ity szól a meghívóm.

Az érsekújvári 11ó. rzámú Czuczor Gergely G§, ciapal viziraja vizilelep-,
csónakaválásl és ünnepélyes Íogadalomíétell íarl a Nyilra parlján a Táro§

által adományozoll lelepén
blzalom a 1rarancsrrok szcmélye iránt. ..
lgen, ilyen köfiillnónyek között lehet épí-
teni r{ziteletlet, de ilyen szellemmel, ilyen
magyar cserkészszel]etnmcl lehet íelópíteni,
megnövelni és megvédeni az országot is.
Magyar testr,ér l Tanulj hüsdget és össze-
tartást az tljvári oierkószektól.

Vdtkolg Déne.s,
9lll" cr. patnaka, Kassa'

§lrcrtnn.lóeseí 1.;rrtíigvi lfitltrtát,stts. a X, k*rü-
I_ct clnökc liiveszi a í{,§:l{llrlln§[ ,l4 rrjrrnrlól,

l]r, "§laji.lttltt.vl Jrizscf, }i_yilrn vlirnrcgl,c íö-
i-spánja a zászlóíel,vonással fe}avatJa és rneg-

nyiíja a telepet,
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A r-adrcgtitt;, es Nl,itra purl"ja.

lázas simttásokat. Klptrult arcok, serényen
mozgó kezek rnirrdeirtitt. El is készüInek
hatnarosan, úgl-hogl, 10 órakor a szép szám-
bitn tltcgjclettt vcrrdégek előtl lncgktzdőd-
helik az. íiltneltség, ('ttltep, igen, a trlunku
üttncpc.

A ször,etséget ifj. \\:oszka Sánclor, I. ker.
titkár, a X, kerúletet ]\trenna Jílzsef tatl-
ügyi ídtanácsos, a XI. kerülctet \'árkoiy
I)énes cs.-parancsnok képviselte.

I

Mrenna ..Td:.rel tatrügyi főlanácsos, a
x. kcriilrrt eltrökc te)jes cserkészdíszbctr
a íogadalornhoz felállltott csapat eló ldp,
íeIhangzik a t,serkészittla. rnaj<l a kcrtileti
clttök úr beszédet ittttiz a fiúkhoz. A togn-
daIoln letételc utrrlr lrr. )IujlhÉnyi,Ió:saI
íóispárt úr lép az árllocrúd trlellé s pár szlv-
ből jiil'ő és szír,hez szóló szór,al átadja a
telepet rtrrrdeltetésórrek és e]óször ,*onjrr fel
a liliomos zÁsz.lót az árbocrrldra. A magyar
Hiszekeg5, harrgj aí nlellet t. h)ztttál öli,er]U
János, íirsekíl j vár ősz. polgá rmest erc hel.r,cz i

el beszórI kíséretttllcrr az alalrkör,cI az épüló
csórrakház alapzatilbIt. }lrljrl a csrjItakok
vízrebocsátása kiivetkezik. A rendettetésé-
nck átadott telepet és csónakokaI pátcr
Oszkár íerencrerrcii at_va részesíti az egyház
áldásában.

Gyöny,örű mrrnkát végeztek ezek a lelkes
rijvári gyerekgk. |;gyszólr,álr semmiből, a
két kerük nrunkájÁval építették meg a
telepet, l\Iagyarnlirrt áj ú kerltéssel keríl,et [ék
bc. 32 lutóiózsát ültcttek a kcrltós mellé.
Á telcp közcpén áll rr 8 m magas zászlóntd,
saját kctzügyessógtiket dícséri a hat csónak.
ltrildogan -'inagyarázzák minden kó, ldc,
oszlop. kikötÓ-bója renrlcltetését. .l\leg-
t,udonr tőlük, hog_v soraikban vatl k6nrűr,es,
lakalos, nsztalos, állami és városi lisztl,iselő,
közóplskolai tarrár, könyvkereskedó, közép,
tskolás <liák és íóiskolás. A legltagytlbb
cscrkésztestvériességberr élnek, osztályharc
nem üt kl soha közöttük. Nincs ,,társa-
<lalml külőnbséf', az intellektuel nr*g-
osztja kenyerét, munkáját, örömét és bátra-
iát a nrunkással - és viszont.

Hz a szellem, igen, ez a ,,íelvidéki magyar
cserkószszellern", mcly a mogpróbáJtatásuk-
ban összeJorrasz[otta óket, arl erőt az ily
nagyszcrü kis vlzitclcp íclttpltésére, de
llgvallcz ad cr6t és csak ez nd erót
a 

'-hórr szcretett ,,Hazd' íelépítésére is.
-l\lert lrctn nz a íontos, hogy mi a lleyc,
szá rtrtaz.ásl, iskolal, l,Cgzcttségc a,,paranc,r-
lrokttttk", hllnent a vezetókészségc. nmely
Jncg tlldjll. rnulatlri azt az egyc<lül járhal.ú
bccsületc-s lna§yar utat, mcly Ir ícjlőrlés.
az éllítés, a rnagyar igazság lgaz útja,

Á cserkészr:sapntban nincs bcrlső 1rártos-
korlás, nrely a vezetót szcrcltté kibuktalni,
ott csak esy yalr, magyar hűség és teles

iJl vedy Jtinos, í.ir.sekúj vár polgá rnlestetc, au
{:püló csónakház alapkövét helyezi el beszód

kisóretében.

!elef felszentclóre,

I"]lolsír sinrilirs a csónakrrk r.lzrebocsátása
előtt.

A tclilllar ltlrirr* p,l,ülekrzó kiizörrség.
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zRlNYl-UzENET*
Ui|ászületéséért vaiudik a vilá3. A,,vér és

va§" mai titáni küzdelme után .ty jobb, l3az.
ságosabb alapokra épülő korszak eltövetelét
reméliük. A történelem mérlege elénk maga-
sodlk: iövöt mér nemzeteknek, országoknák.

A ma háborrlia nemcsak gépek harca gépek
ellen, nemcsak hadseregek mérkózése hadse-
regekkel, hanem egész népek élet-halálharca
cgész népek ellen, A számbeli, anyagi és tech-
nlkai fölény egymagában nem döntó tényező.
Mlnt mlndl8, most i§ az etyer ember
értékétól függ a siker, a győzelem. Az a sereg
marad a csatatér ura, és az a nép marad meg
e8yáltalán, amelyiknek fial lélekben erőréb-ffiffiegyáltal.án'.amelyiknek.fiailélekbenerőseb.bek, iellemben szllárdabbak és a kor követel.

ményei szerint íelkészültebbek, A történelmi mérleg serpenyő|ébe
tehát llyen egyes, de egész életek kellenak, hogy valamely küzd6
fél javára billen|en.

Ha helyt akarunk állnl _s helyt kell állnunk - a maí vllágvlharban,
s azután továbbra is, beláthatatlan ldőkre meg akarunk maradnl erósnek,
tényezőnek, magyarnak: kell, de nem elég kiélesíteni a kardunkat;
szép, de nem elég. ha csak egyenruhát öltünk.

,,Fegyver,fegyverríc3yver klvántatlk és |ó vitézl rezolrlcló !''
- kiáltia Zrinyl, tehát háromszor fegyver kell, de kell |ó vitézi elhatá.
rozottság ls. Csak csillogó dísz a kard, ha nem vitézi kar suit vele és ócska.
vx a legkülönb harckocsl is, ha nem höslelkű katona vezetí ér kezelí
íegyvereit,

A Vitézi Rend Zrlnyl Csoportia - mint a matyar katonaeszmény
szolgálatára s igy Zrlnyl tanaínak megvalósítására hlvatott lntézmény_ a mal sorsdöntó kor magyar nemzedékéhez íordul ér a nemz€ti
közlélek megerósítésének: a magyar katonaeszmény czolgilatának
zászlaia alá hív mlnden fcddhetetlen multtl és |ellem{í, i8az matyaft.

Mit akar a Zilnyl Csoportl Nem hirdet különleges rii eszméket,
hanem az ósi, az örök magyar hlvatást töltl be h6si multunk hagyomá-
nyainak újjáélesztésével és korszerű alkalmazásával. A ,,katona-
ecz m é n y" nem más, mint olyan tula|donságok és erények tisszege,
amelyek a legnagyobb eróklíejtésre képesít|k az egyént és közösséget
egyaránt. Kell hozá: hlt, h^zaszeretet és harckészség,
de nem a látszet-hit, hanem az éló és valóban átélt krisztusi vallár;
nem az érdekhazafiság § nem a szónoki harcíasság, hanem a Magyar
Becsület jegyében gyakorolt személytelen áldozatosság & a halálme3vctó
vltézl vlrtus.

A Vitézi Rend Zrinyi Csoportiának vezérlő eszményképe Z r í n y l
M i klós g róí, akl nagy és nevezete§ mlnt költő,hadvezér, államfédi,
de a legnagyobb mlnt jellem, akl életének minden percét, hatalmas
vagyonát, testl ereiét és 3azd_ag szellemi tehetségét tökéletesen a köz-
ügynek, Hazá|ának áldozta. ö mutat ragyogó példát a magyar katona-
.eszmény szolgálatára, melynek lgazl megtestesít6ie 6 maga: a h l v ó,
hazaszer€t6 és harco§ matyar. A 17. sz,ázzdnak ez az elő.
kelő, gazdag, m0yélt f6ura, aki élhetett volna íényűzó kényelemben
,és nyugalomban, állandóan harcolt, szeryezett, épített, korholt, buz-
dított, írt és - lmádkorott. Szlnte váltságul a|ánlotta fel önmagát
n€mzete megváltásáén, s még a verejtékes te§t! munkából ls kivette a
részét, hiszen tudluk, hogy Uj-Zerinvára építésekor beállott á filüo-
kásal közé s heteken át tallcskázta a nehéz köveket és íöldet.

Zrlnyl szelleme él. §aiát koában tán met sem látott, ma mégis
tündökletes íénnyel rugárzó nagysága mutatia ajr utat a iobb jövőbe.
Halhatatlan szellemától lhleten, szerényen, de céltudatosan állnak
szolgálatára ma a Yitézi Rend Zrinyi Csoportjának munkatártal, hogy

' A Yitézl Rentl Zrirtyl csoportJának körleveléból,

,,önként é§ önzEtlénül'" vállaltés véazerrt munkáiukkal meg-
valósítsák a matyar katonaeszmény vllágát. Nagy és nehéz a feladat,
de nem lehetetlen, hisren Zrinyl szerint : ,.E8y bemzetnél §em va-
3yunk alábbvalók !"

A Zrlnyl Csoport távol áll a pártpolitlkától ; nem külön egyasület,
társaság vagy szövetség. hiszen éppen a §okí€|ű, §ok§zor egyéni célokra
törö §zéthúzást és külön utakon iárást tart|a a matyar élet egyik lcg-
károsabb ielenségének. Az erők szétforgáoolása helyctt a l e l k i
közös névezót akar|a megadni a mai és jövendó matyar nemze.
déknek. A szellemi és erkölcsi felk&zültség ,iclentóságét köztudattá
tennl, megvalósítását biztosítani s ennek nyomín a nemreil önérzet,
a magyar önerőtudat é9 te§tyéri összeíogás me8terémté§ét és fcnn.
tartá§át elósegíteni - öz a Zrinyi Csoport igazl rendeltetése.

A Vltézi Rend nove biztosíték arra, hogy cz r
munka omoly és távol áll mindcn egyénl érdektól!

Zrlnyi üzen: Csakis a m at u n k összeíogott és megfeszítctt ere.
iével érhetiük el célunkat. De ehhez elsósorban erkölcsl mog-
úlulásra, a magyar élet mcgnemerítésérc van szükség; le kell vet-
nünk tehát a hivalkodás clíra köntihét. ki kell |öknl lelkünkból az ön-
zés, gyűlölség, bizalmatlanság gátló ösztöneit, Na8}ímatyaror-
szágot akarunk, de ehhez na3y ma1y^lokra van rrükség:
tiszta erkölcs, korszcr0 tudás és me8blzható kötelességtel|esítés tekln-
tetében klmagasló cgyéníségekre.

Végezze mindcnkl a maga dolgát, de még |obban, buzgóbban és ala-
porabban, mint eddlg s ezenkívül tegycn mlndenki valamivel többet lr,
merr akl manapság clak annyit vé3ez, amennylt megkövetelnck tól6,
az még nem itazl matyar, csak z§oldos. Ez az önként és önrctlcnül
vállalt és végzett többlct te§z ma méltóvá arra, hogy magprnak
neveztessünk, és alkalmassá, hogy erkölcsl lénnyé, ,,hósl ember".ré
rÉljunk. Erre céloz és kötelez Zrinyl ls, amlkor ert mondia:

,,Klki használjon, szol3áljon Hazátának, amlnt leg|obben lehct.
Ne válarrzon magínak könnyebbségct, könny0 hlvaést eva3y

életct, mert aztal ncm harznál, §őt árt Hazá|ának."

Hív|uk a Zrlnyl.munkába elsósorban a szelleml élet (tudomány,
irodalom, m0yészet) klválóságalt és egyszer§ munkásait l írjanak, alkos-
sanak a magyar katonaeszmény úi életrekeltésl, felvlrágozatása és
katonanemzeti mlvoltunk tudatosítása érdekében.

Htvjuk a különféle €tyesületeket, társa3átokat és társadalml szer.
vezeteket: iöiienek és segírenek. Ha törekvésük lényegében rtgyls
párhuzamos, vagy ha úgy véllk, hogy velünk összeíogva több eredmén7t
tudnak felmutatnl, olvad|anak be; vaty pedlg vegyék át és végczzék

- a zrlnll Gsoport irÁnyítása szerlnt - a mat)rar katonaeszmény
szolgálatának munkatéryéből az!, amit a maguk vonalán rne3 tudnak
valósítani.

De hívjuk, szeretettel hív|uk az egyes,,szürke" embereket is, mert
rájuk is, mlndenklre szerep és feladat vár.

Híviuk a hívőket, az önmagukban, a ma3yarság crejében, küldeté-
sében és iövó nagysá3ában hinni tudókat; hívjuk a |ót és nagyot tenni
akarókat, az áldozatra hajlandókat. Gak egynek nincs helye köztünk:
az él6sdi önzónek, akl csak mára és magának él, r akl közcélok §zoltála-
ában ls egyénl haszonszerzésre, érdemtelen érvényesülésre tör, de
ugyanakkor íölényes a|kbíggyesztéssel leszól minden eszményl, nemes
törekvést.

A Yltézi Rend e vé3ból kitárja kapult & szívesen fogadia n:6pekln-
télyű 3zeryetetének keretébe azokat ls. akik ncm ta3ial a Rcndnek,
de szolgálni klvániák és tudják a Vitézl Rend legfóbb esrmcí íeJadatát:
a magyar katonae5zmé nyt. Mlndazok, akik a Zrlnyl Csopor-
tot munkáiukkal, vagy bármily más módon támogatnl akariák, íordul-
ianak a t€rül€tileg llletékes Vltézi Székkapitánysághoz, vagy a lcgköze-
lebbl vitézismerósükhöz, kér|enek táiékoztatót és lelentkezó lapot s

azt kitöltve kúldiék el a Vitézl Rend Zrlnyl Csoportja központi vcre-
tósége címére. Budapest, Vlll, Reviczky utca ,íib.

cserkész lelkitiikör
összeállította: DR sZÜC§ IMRE

(Fol},tetás.)

ü A eserkósz mdsok}al gzomben gyengódo
magával azembarl sztgorli.

}Iást rrenr grlrryoltam, csrlíoltam, heccel_
tenr, bosszantottam-c ?

Mint nenres lovagn mások gyengesógcivel
szemben türelmes, hibáik iránt elnézó
voltam-e ?

Együtt {reztem-e mások örömével és
bánatával ? Klíejeztem-c ezt nekik ?

A gyerrgébbckkel (kisebb tanulók), bete-
gekkel, rámszorulókkal szernbcn lovagias
voltant-e ?

Megtartottam-e az illemszokásokat, még
maganrlran is ? Egymás között is ?

Végeztem-e naponkint, esti lmámmal
kapcsolatban §zigorú lelkiismeretvizsgálást
a ,,mi törvénycink" alapján ?

Yolt-e állandóan,,külön szándékom",
azaz eF,y hibám, rossz tulaldon§ágom, bűnöm
leküzdésére, egy cróny megszerzósérc irá-
nyuló kcrmoly törekvésem ?

Igyekeztem-e beleélni magamat mások
lelkivilágába ?

Tiszteletbcn tartottam-e mások egyénl-
ségét ?

Más szemében hem lrercstem-e a szálkát is?
§zoktanr-e foglalkoznl saját bibáimmal,

szivesen ve§zern-e, ha mások erre íigyel-
meztetnek ?

Ószirrte Jóakarattal próbáltam-e mást
hibáira figyelmeztetni ?

Védtem-e a távollevót, ha me3szólták
vagy rágalmaáÁk elóttem ?

§zolgákkal, alkalmazottakkal, munkások-
kal seemben ls lovaglas, íigyelmes voltam-e| ?

Nem terjesáettem-e rosszat másról ?
Automata módra reagáltam-e arra, ha

bántottak, vagy bos§zantottak ?
Nem voltam-e szolgalelkú íeüelé és durva

lelelé ? (Biciklista tipus, lefelé tapos, fel-
íelé görnyed.)

Törekedtem-e állhatatosan igazt önls-
merctre ?

Éberen §zámon tartottam-e hibálmat és
elszántan harcoltam-e ellenük ?

Épltettem-e céltudatos munkámmal jelle-
m€met, hogy mlnden nap különb ember
lcgyek ?

(Folytatiuk)
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ALBÁNIÁBÁN nyezet lelilletén az-

r2} (KEnÉKpÁanAL A nALKÁNoN) í:1"_,,IT::í:.TT1"íekszik és rlgy pró-
bálja az ernber vórét
megkóstolnl, a tnalá-
ria szúnyog két-
szerte is nagyobb
ennél a rokonánril és
f éIreisnrerlretetleIrül
tótágast állva tá-
rnadja mcg az enrbert. §íikor a bőrre
rászltllt, két elsó lábára áll és már í{trja
is a szír,ókáját beíeld és közben megíertózi
a yért. Ig}, kiokosodva, már nyugodtabban
kapkodtuk a fejünket, ha zizegést hal-
lotturrk. Itt arról lehet megisrnerni az ide-
gent, hogy mindig az eget kénrlelí szrlnyogok
után ós azokra vadászik" Az itterriek bele-
iUeszkedve a szunyogzizegós viiáglra, már
rá sem hedorltenek a vérszopókra.

Tirana, a íőváros innen 38 km. Ez a rövid
szakasz az egvetlen jó út. Á rlurazzói királyí
kastély alatt húz el az írt és kapaszkodik
felíelé nag1, nreredeketr Sh'Ják íalucskához.
Itt r-agl,rrnk fele úton. Innen már lelelé
szalad az út, Az unalomig eg1,lrangú és

sivár, szürke nrínden. Az Albán nredencét
koszorúzó hegyek feketéllenek *-qak ide.
A sekélyl,izű Árzeu íol.vócskát majd Yorrát
éríntjük ds a tár,olban m,ir ott szrlr az dgbe
Tirana legrógibb urecsetjérrek szitrte tűr,tl.
kon_v tornl,a.

A íór,áros bizon1- eiég szegéll.ves. Ylgrtsz-
talást csak a fótér ad, rne}l,nek újonnirn
épltett palotasorai az olasz építészeti voná-
sokat tükrözik íelénk megmásíthatatlanul.
A városbarr ta]átr az eg-yetlerr zöId pont a
lőtér.süll1,esztett gyeppáz§itja. Áz uccákon
fát rag], valatni mlis növtlnl-t eI sen lehet
képzelui, nem hog1, l:itIli,

Az eglik kis utcában van a híres Rocke-
íeller-alapítvány háza. Itt dolgoznak, kisér-
leteznek a tudósok, hog"v meg6rizzék az
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Albániában vagyunk. Durazzúbiltr. Á
kikötó tele van tozzant, §zétszedett
autókkal, vasfazekakkal és egyéb ócska-
vassal, A város fölötti hegyeu áll 

^zeg_v.-ct,letr ntecset álmos papokkal és mese-
szép szőnl"egekkel. A nők már íátyollal
arcukon járnak és ttrrkán színes, bő bugyo-
.góban. A férfiakon az eddig 1átott fér{i_
viselet ismétlódik, csak a sapkábóI f.ez lesz
s ennek szitre fehér. Szikár, vadnézésrl,
hosszúrszál emberek az albán féríiak, az
asszonyok nreg oly, aprók, hogy szinte
mulatságos, ha egrvmás mellett haladnak.
A íérfiak térdigérő fehér szoknyában jfu_
nak, íehér harisnl,ájuk van nagy bojtos
tórdkötőveI.

EIég hátrarnardt ország ez az Albánia.
Á. faeke még mitrdig }rasználatban van,
vasrltja nincs. Országútjai ? l Hag§uk,

Itt vannak a híres durazzói mocsarak"
Kilenc kilométer szélességben nyúltali b+
íelé a tengerpartról s valóságos malária-
telepek voltak. Egyetlen ellenségük a2o/o-o§
sós víz, ebben már nem tud megélnt, szapo-
rodni a kórokozó sz{rnyog, Ezért aaftán a
mocsarakba bevezették a tenger vizét s az
apály, dagály erejét kihasználva,, a vizet
állandóan köríorgásban tartják, lgy a vlz
mindig cserélődik és pusztítja a szrlnyog,
lfuvákat. Beleesnek ebbe a veszedelmes
betegségbe rnég az állatok is. Láttunk malá_
rtás láztól megkótyagosodott tyrlkokat ós
lovakat.

Nappal niIrcsen szrinyog sehol. Este Jön-
aek eló rejtekhelyeikból; egy }lra7k zizzetlés
és már megcs{pte az embert. ilíeg is ijedtünk
nag-J-on, ho&v megkapjuk a betegséget.
A hajó orvosához íordultunk. llegnéáe
a csípést. §lnevette magát. A csípés mellett
íelfedezte az agyonütött szrlnyogot is.
Nagyító alá tette é§ me8mutatta a tetemet.
§emmi külörrösebbet nem tudtunk íelíe-
dezni rajta. Akkor azutáIr elővett egy képes-
*önyvet d§ megmutatta az ártatlan sz{rnyog-
íajtÁkat, elmagyarázta, lrogy' miről lehet
óket felismerní. §gyszerii a magyarázata"
az ártatlan sarlnyog az ember, vagy a kör-
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emberek, állatok éIetét az elsószámrl köz-
ellenség, a maláriaszrlnyogok ellen.

A hajón azután megindult a beszéIgetés.
Mindenki felsorakoz;tatta emlékeit a szír_
nyogos tiszaparti táborokat illetöleg, de ezek-
hez nind semrni volt az a tnegtörtértt cset,
mikor az egyik tiszai álltitábort két nap
elmultávnl lo kellett bo[tani, mert a szíttryo-
gok kibirlrat,atlarrná tették az életet,.

Lefeltvds előtt nrég végigrróztük nagi-ón
gyallrr§an egl.mást, hogy nen1 csillog-e.
valamelyiknek nagyon a §zeme, trenr szedett-e
már össze valami beteg§éget ? 

^ 
kecske-

hírsból álló T,acsoránk elfogyasztása kórüli
étr'ág}r a?onban mást nrutatott és ig_v lneg_
rtyugodtunk,

Elindult a hajórrk is továtrb. Az éjszakai
rlt nrindig gyönyörű. Kellemesctr hűvös van.
A hajó orrábatr belekap a srisízfi szél az
crnbcr hajába, az egymást kergető íehér-
tarajos hullánlok apró gyiingyszemei íel_
csapt'ldnak az arcunkba és nagyon megelége_
dcttek. nagyon boldogok vagyutrk, ltog1,
tnindez ig1, r,an.

Á Punta Salnttra világltótornya alá érüuk.
Yégigkriszik lassan rajt* lrajónk reflektorá-
nak öles kóvéje, Nemsokára beérünk Ya}o-
nába. Egy-két lámpa hunyorgása mutatia
csak az életet. Ázutárr ezt is magunk mögött
lragyjuk s íeltünik az utolsó altlániai kikötő
Santi Quaranti.

}Iire íelébredünk, egy szük csatornaszerű
részen vag,vunk. Hatallna§ hegyíalak nrere-
deznek jobbról és balról, de Istenem t itt
valamí csoda történt, ! A hegyoldalak üde-
zöldek, a hajrlali szélberl íák zöltl lonbja1
bólógatnak; zóld, zöld, aöld l !{inden ziild,
Ljt{y örült az egész hajó népe, mint a gycre-
kek a vásárfiának. Nagy napra virratltunk,
Egyik felő} a híres Kodu szigete tekintett
ránk, a másik íel6l meg az ósi Hellasz íöldje
ra8yogott a íriss nrrpsütésben. Nagyon
örültünk. hog}, ezt is nregérhettük.

KÖszÖntÜnk Hellasz ! 
Duzó Gy.rl*
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Tirana íótere a legfégibb mecsette! (Altránia}
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Ez rr szdnruttk a ntluiszlt,relnöksi.fi külön
ren.leletc 6rtelruóbetl {.rcdí,ti le.jedeInróben
l_e_lenlk_..mog. Lcgközetebbl szánrlnk sztpt.
15-én jölr. ,

Érdekcs eserkószjet*r.rtís. Eg}, trégyér.es
gl,erntek belczultanl a Züriehi tóba. -A viz
mél5-sége minte8), enlberntagasságrrli vo}t.
A szercncsótlctlsóget t,95 5 éves kislán1,
vette észre ós értesítct|e a §zom§zédokaa.
A segítség rnegórkeztéig kb. 10 perc tel! ei.
két tlszni tudó cserkészfiír ernelte ki a víz
íenckútól az elmertilt gyermeket. Hosszrl
ideig tartó szákszerűl mestersóges 1égzóssel
sikerü]t a lítszólag, már nleghalt gyermeket
feléleszteni. A tanulság: még tíz perc után
is,eredmén},esek lehctliek a l-ÍzbeIi elmerült
kimentósi kisórletek.

Az o. I. IJ. egyhangú határozattal elren-
delte, hogy a cserkészfirik _- tehát a kis-
cscrkészek még nem -_ a m. kír. honvédség
tisztikara, \,alamint a közrendészeti szerr.eE
{rendőrség, c§endórség) tisáikara tagjait,
míkaí aelük eggénenként és teljes cseikész-
|ormaruhó.ba öltözoe talóIkoznak, c§elkesz-
tisztelgéssel köszöntsék.

Ezze! a magyar cserkészet a m. kir. hon-
védség, valamint a közrendészeti szervek
ti§ztikara irátrti ószinte nagyrabecsülését
akarja kiíejezni és ezórt a ciapatparancs-
rrokol< ós cserkésztisztek hassanák oda,
hcrgy ez a tiszteletadás minden alka]ommal
illó udvariasság8ál mogtörténjék.

Á bídape§tl bencés glmnázlum 31,1,es Czu--czor Oergelv cserkészcsapata az újlaki rak-
paíti ví,|itelepón na8ysikerü csónakszent€lé§t
é§ vízib§mutatót ttrrtott,

A veszpréml kegyesrendi glmnázlum cser-
ké§zcsapata jrlnirrs hó íoiyamán nyári táboro-
zása javilra a Kat. Kör kerthelyiségében né-
pies je}legű műsoros kerti ünrrepélyl rende-
zett, Az ünnepély kitűnő sikerrel és ered-
ménnyel zárult.

A pálai l§9. sz. Corvin ltlátyás bencés
c§oíké§zcsaoat júníus hó io]yamán nagv si-
kerrel adta eló a ,,Jancsi és Juiiska" c. zenés
mese játékot,

Áz 191{-es Asztrlk apát c§. c§apat Úrnap-
_]á,n este a keienviilgyi r. k. templomban
ünnerréIyes keretek közt fogadalmat tett é§
örsi zászlószenteléSt tartott. A íogadalmat
Domaniczki Dénes. a 419-es cs. cs, paíancs-
noka tartotta. Ünnepé]yvezeióje Varga An-
dor plébános úr vo[t.

A 884. Ilunylrll c§. G§. a Vöröskereszt_
rrapok alkalmával 307.63 P összeget g!,űj-,
tött solt§adkerten.

A kőszogl 353. sz. ,,Clrerncl r§tvún" iparo§-
eserkészcsapat fennállásának 5-ik évében,
június 23-án netnzetiszínű csapatzászltit
avalott. Áz ünnepélyen ré§zl yett a szombat-
belyi 48-as ,,Rákóczi" cs. cs kitüIrő zetre-
karával, a- 373, sz. ,,Szent István" cs. cs. és
a kőszegi ,,Jurisich" cserkészcsapat s több
helyi egyesület. A íelszerttelést szetrtmisér,e}
.össaekötve dr. Székely László városplébános
végezte. Az avatási iiIrnepéIyt a c§erké§z-
zenel<ar llyitotta meg, mely uíán Bognár
Józscf 353-as raivezelő méltatl,a a csapal
mcgvalósult régi vágyát. A szír,ból íakadó,
lelkesítő avatóbe§zédet dr. §zalcos Gyula
piispöki §zertartó, cserkc§ztiszt mOndOtta,
utárra báró §cheluter Marietta z/tszlóanya egy

A FÉNY5uGÁR HATÓrÁvoL§ÁGA

tarta]mas jelnrondat kísórctében Ielszala_
g,ozta az új zászlót. "\ cserkósziItdtrló ellrnIrg-
zása utáII Jlreltner Tóhiás, a Ill, cserkési.-
kerüIct c]nöke elótt a 3ö3-as cserké5zek íoga-
dalmat tcttek az új z^szlóta, ,\ zászl,iszegck
beverésekor elhangzott jelmoIldatrrk tttilvelr
bclcvésddtek a cserkészfiúk szívébe. r\r,;rtás
után á zászlóany,a megko§zorúzta a hósök
emlékmüvét, a csapatok pedig lremón.v d,ísz-
mcrret tel tiszIeleglek a ,,hősök kapuja''
elótt. Dólberr a 48-as o,Rákócz?' cserkész-
zerreka! a ventiégek szórakoz.taLására tór-
zendt adott. Délután futballmérkőzést ját-
szottak a csapatok. Á lralr záróliör,e egl-jril
sikerült közös tábortűz volt. -.\ zásziószen-
telés erkölcsi és an_vagi sikere tlr. Radtláttg
l\íiltál;', a 353-asok parancsttoka íárad-
hatatlan munkájának g5,ümiilt,sc.

A f|nn csgrkószek tovább dolgozrak. Püu-
kösdkor harminc cserkészvezető tanácsko-
uá§ra ült össze llelsinkiben. A legör§gebb
csgí,kész. Werneri Lcuhivueri lelkész elnö-
költ. Jelentettók, hogy a c§erké§zek 94 száza-
léka résztvett a háborír a|alt az orszáx vé-
delmi munkálataiban. 1940 nyarán a cserké-'szek a következő íeladatokat kapták: a ki-
üríiett terűletek fiíri részére táborokat rerr-
d,ezní, az otthonukat ve§zítettek részére íoly-
tatott gyüjtésbell, §egítő9§zközök rrregterem_
tésében résztvenni, minden c§erkész saját lakó-
helyén segítse az elköltözötteket, segítse a
földmüveseket építő- és földmunkájukban. A
liú,rnunka egységesítése céIiából megalakítat-
ták a §uomen Pojat-ot (t'inrrország fiai), mint
a fi(rk központi gyüjtőltelyét és a honvédelmi
munkálatok mester§égének tan{tóhelyét" Leg-
főbb vezetőül ismét werneri Louhivuorit vá-
lasztották mec, A gyűlés táviratot kúldöii a
tiszteletbeli cserkésznek, Mamerheim tábor-
nagynak és kallicl elnöknek.

Az erdélyi kolléglümban a legjobban a ha-
zutiást vetettók meg. A hazudó. vagy károm,
kodó gyerek nyakába táblát akasztottak
,,Erkölcstelen íiú" felírássa1,

Németor§zá8ban megitldult a rendszeres,,
§§iDkeróz§atefmelés, Tízszer annyi C-vitamln,
Dint a citromban. .4 varlrózsának csjpkebt,§r,ó
(Németlrszágban,,llagebuttc") névctt isntere-
tes gyümölcse &-10-szer annyi C-vitarnint
tartalmaz, mint amenn}-i a narancsbu vagy
a citromban találhaió. Y.zérl a Nénetbiroda-
lom egész területérr megindult a §sipkeróz§ir
tervszerü ter,mesztése. A birodaltni vasút
egyma§a 4tl0,000 vadíózsabclkrot iiltetctt.

May I(ároly-iátékok Berlin-rrlileíderb€n. Az
e§ténkénti e]söiétités és kózlekedési ktlriáto-
zások ellenére Németországban eddig 27 sza-
badtéri színpad 1il]itott.t össze programját, ii-
letóleg kezdte rneg el6adássorozatait. Ezen e
nyáron a Mal, Károly-ürrnepi jáiékoknt, me-
lyek régebben igen sok érdeklödőt volrzottak
a szászországi Rathenbe, a Berlin rneiletti
Werder szabadtéri színpadán rendezik.

A Tl§zátrtúli Madáryédelml Egyesület jítl,
4-én taítottl Sesztina Nagybákay Jenii €l-
ilöklete alatt közsyiilésót. Az elnök és Králl
János társelnök kesyelettel emlékezeti rneg
az e8ye-§ület elhílnyt tarajairói, kö7tük Kaáí!
Károly államtitkárról, a magyar termé§zeí-
védelem buzgó vezérfériiáról. Dr. Nagy Jenő
iigyv. elnök részletesgn beszámtllt 

^z 
Egye-

sület évi működéséről, különösen az egyesü-
letnek az Országos Természetvédelmi Ta-
náccsal való szoros kapcsolatáról. Az ügyv.
elnök üálás köszöl,etben részesült, buzgó és.
kitartó, §okéyi munkásságáért. Balla Béla
titkár jeleniései utín írjra megválasztotlák az
eddisi lelkes tisztikart €s Bodnár Bertalan
hódmezövásárh§lyi ,ny. gimn" igazgatót tisz-
teletbeli tagnak. Az egye§ület nruukásságára
vonatk0zólag beszámoltak arról, hogy ma-
dáritatókat állít és madárvédelmi kiállítá,st
rendez a debreceui Nagyettlöben. Rendólö-
ket oktat á§ iutalmaz. Yégül Nagy Jenő dr.
előadást taított a debreceni madáriajokról.

Illbalgazltá§. Előző srámunk 9. oldalán a
,,rence" lelirás tévedésbö1 került a küliöldi
növényt ábrázoió helyére.

Az érsekúlvárt lt6, sz. 9zuczor §ergely
c§erké§zc§apat péter és pál napián avatta
fel a ,,Bukrokszigetén" lóvő cserkészvizi-
telepét.

A slketn6mák tosonci áll, lnlézetében úi
cserkészcsapat alakult. t9l8-as számú ,,dr.
Szilassy Aladár" cs. csapat a íeve. Parancs,
noka kenozsay József tanár, Elsű ünnepélyes
fogadalomtétete f. évi május hó 23-án, Urnap-
ján vrilt, amikor is a IX. cs. ker. megbízásá-
ból Z§cíntai Fererrc váci sik. ini. tanár. a
IV. cs. ker". ellenőreője avatta cserkésszé a
{iírkat" 19 írj siketnóma cserkész indult új
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{fusToWA§sERw
EL§Ő MAGYAR HANG§ZERGYÁR

Budapest, ll, Lánchíd ucca §
iR&-, fafrlvós és vonóshangszórek legolcsóbb beszerrésl
íorrása. Magyarorczág egyedüli preciziór gépekkel íel.

§zerelt han89s€rgyára. Javítás _ vétel - c§érG,

ulakon, hogy különb §mbeíré nevelőaljék. A
losonci erdőben. szép ti}-ztáson. melynek igen
szép és hatásos hátteret nyujtott a távolbarr.emelkedó Oács vára, volt az ünnepélyes fo-
_§adalomté,tel, melyen képviseltctte,nrasát a
Ma§yar cserkész szövetség. a nósrádvár-
mg§y§i §zelY, a lX. ós II. cs. ker.. valamint
a füleki és kL§terenyei cs. csapat ii. Ugyan.
eren ünnepség keretében tettek fogadalmat a
losonci gimn. l37. sz.,,Madách tmre..cs.
§§apat jelöltiei is. A kiküldöttek mindegyiké_
nek volt néhány cserkószszivból fakadó, me-
leg §zava a íiúkhoz. Mókák. bemutatók fejez_
,ték be a szép ünnepséget.

*
Y. KERüLET! c§APATrtÍREK

92. C§anád c§apat vezeti a M, Cs, örsveze-tói rovatát. Tevékeny ró§zt vett a kerület
öv,-i táborának vezetésében és a központi
ötsvezetői táborbalt. lFen nagy siketú népi

'kultúresttel hívta fel Makó város közbnsé-
gét llemzeti értékeinkre.

l83. Kldzsl tíz tagga| vett részt a kerü-
leii rajtiszti és segédtiszti taniolya,mon. A
csapat iránylíja á Diák_naptár. árvízsegélye-
,zési é§ tejakciót az iskolában. A 1áborban
minden csapattag résztvesz!

227lő, Szerl vezetóképző csapat vezeti az
Y. kerület tiszti* és §egédti§?ti taniolyamát,
A jövö évben az eddigi vezetőképző ó§ öreg-
c§eíké§2 munka mellett a tailya-munkít i§
felveszi. áz ősz elejére pítrnapos csapirt-
tábort, na8y úioncozást és írj otthon-avatást
terveznek.

5il3. Dugonlcs vezetóképző cserkészcsapat
tisztjelölti, §ecédtiszti és rajtiszti taníolyamot
,í§ildcz§ti. Ezelkíviil a §zcgedi regösmuttka
megszervezői és úttórói. A c§apat 5a%-a
vesz részt,mint felügyelő az oTl táboraiban.

Egyetlen nap áldozatai
SzolnokróI jelerrtik : Tiszaptispökiben Tom-

bor Antal kilencévcs kisg.vermck f íirdózés
közben a Tiszába íulladt. \'alószírrűlcg gör-
csöt kapott, Holttestét lnég ntrn találták
ríleg. *. Mátészalkáról jelentlk : Horváth
Endre vármeg}ei dljnok Kisar község hatá-
rábarr a Tiszábarr íürdött. örvénybe került
és a vízbe fulladt. - I\íegrenclító szerencsét-
lenség történt BcreLtyórtjfalu határában.
Asztalos János 42 évcs földmüves kint a
hatÁrban aratott. yele volt Erzsdbet nevü
12 éves kislánya és ötétes Lajos fia. A két
gyermek §egédkezett apjának a munkábarr,
majd elfára<lva, a közclben lévó Kálló-
csatornába mcnt filrödni. Rövid idó nrulva a
ktsfiú kétségbee§etten §zaladt az apjához és
sírva mondta, hogy Bözsi bcleesett a vízbe.
Az apa a üzbc vetette magát. Kétségbeesett
ktiadelem indult nreg a kislány dlet,éért,
rnlalatt az ötéves kisfiú a parton slrdogált. Az
apa lebukott a víz alá és úgy kercste leányát.
Nemsokára aratótnunkások is gyűltek a
paltra é§ segltettek a mentésben, de, hiába

úszlk, mlnden ló
tserkész pedlg tud életet nreutent. -

§z€retíém eladnl 1934. §zept. 15-től 1938,jítl, 1_ig tcrjedő négy évlolyam ,,Magyar
Cserkész"-emet. Ezekból hiányzik XVl. évf.
11, 12, 16. szám, 1936. íebr. l5, márc. l, ápr,
15. -- XVII. évi. 7. sz. 1935. dec. 1.
XVllí. évi. 6. dec. t. - XIX. évl. 6. 1937.
dec. l, _ Kettö van a XVI. évi. t. sz, 1934.
szept. l5. -_ XVII. ér,f, 1" sz. 1935, §zepterrF
ber 1. Címem: Vincze üéza, Jászkaraje,rró,
Józseí-utca l17.

ll 7. *z, Verbőczy c§efké§zc§iprt máju§ vé-
gén nagysikerll iavaszi ünnepólyt r§ndszett a
szilásyi Erzsébet leánygimnáaiumban a ceci_
lia kórus közremüködésével.

§zERKEszTől ÜZENETEK
í. Tamás, lllskole. Pajtás, meghatottan ol-yastuk az emléksorokat. Mele§ szív és étz6

lélek vezettg a tollat. Eltesszük,-- n. rstván,
Budüpo§t. Örölnmel v€ttük tudomásul. hoav
,,megilrt felébredt" IJenned ..a költói érzésYÍ.
Bármily szép és komoly leíiyen azonbalr a
gondolat, Inégis esetlen bicéió tábakon iár
akkor, ha nem slkerüI azt medelelő formába
önteni. -_ Pajti, olvass soka-t. Ha verseket
írtál, tedd 1*2 hónapra a fiókodba s mep-
Iásd, ha id6 mulásávál előveszed. maid ö;i-
kritikát tud§z gyakorolni íelettüÚ. -'§z. ÓsB. V. Lajos, llalf,toulüreat. No véFre ecv
egészséges hang t Nem mlnden vérsíróik
m.eri odaírnl a levele végére : ,,Ha nem hasz-
nálható, sebaj l Tessék a Daplrko§fuba
dobni l" - V. Jínos. Tatabónya. Jó humorod
van, de még nem eléggé kiforiott a nyomda-
íestékre. Egy rigmusodat mindenesetre ide
lrJu,{:

Oly forró meleg van,
hogy már alig étek,
Ha meg kell mozdulni,
hát megesz a méreg.

Többnek Levélben válaszolunk. - Flatat
Magynrság. Sogódílsztl lgazoláe. 17 éves élet-kor, őrsvezetói képesltés. seaédtiszti tan-
{o.1vgm és,_ szabál$osan 'beai[ott igazolási
kérelem kcll hozzá,

lllzbőlnrent6s. A vízi ismereteket és vízből-
mentési fogásokat a Nagy Fónök : Vad
r,ízeken (Vízbólmentés) clrnü könwében talá-
lod meg, Kapható a Cserk'észbtiltban.

llol repüllek? Arra a kérdésedre, hogy me_
lvik egl,,g5iilglrél szerezheted meg a gyakor-
lati motornélkúIi repülókiképzést, közóliük,
hogy elvileg bárhol. Természetesen, milrt
cserkész erkölcsileg kötelezve vagy, hósy
elsősorban cserkészkikérrző alakulatoknál sze-
rezd nreg: szakkiképzésedet. Ez nemc§ak a
cserlrészhüség §zempoítjábóI lontos, hanem
azért is, rnert minden egyesület, í8y a cser-
készrepülök is, a kiképzett íeDülők száma
szeri,nt kapja a fíorthy Miklós Nemzeti Re-pülö-alap anyagi tárnogatását, Cserkész
csak csérkészalakulatnál íepüljön! * . Sőt,
barátait, még ha ne,m cserkészek is, bozza
oda magával.

rö NyvtsMERTETÉs
Vtt6a uzaokt §zurmay §Ántor báró: A

ma§yar katona a Káiprltokban. (Királyt'
Magyar Egyetemi Nyomda. Könyvnab,
1940.) Az 1914-es vllásháború hós riracvar
badvézérének emlékez&el, élményel és-ia-
pasztalatal. Rendkívüli közvetleliséíű írás,
minden 8ora élmény, átélt történelem. A
világháborús emlékezések gazdag' irodal-
mából kiemelkedik ez á m-ü remek stíIu-
sával. élethű lelrásával és értékes kénanvacá-
val. Avatottabb író nem áüthatira s?e6b.
dtcsóbb és teljesebb értékü emléket a Kár:
pátok íelejthetetlen hős magyar katonát-
nak, mint Szurmay, a legendáshírú hadvezér.

ffalácsy Dezsö: ,,A rlíagyar városo}6rt''
clmü könyve a magyar vidék és városok
ozociáüs, kulturáIis, társadalmi, közgazda-
_sági és_ ídegeníorgalmi kérdéseivel loglal-
kozik. Ara 6.-.

nézegottek, hiába
várlak, apa é§ ]eá-
nya nem tüntek fel
többé. Az apa bolt_
testót már kifogták,
a kislányét azonbal
még nem sikerült
megtalálnl. A kettós

szeren csétlenség
ügl,ében meglndult
a l,izsgálat.

Mlnden oserk6sz

KERESZTREJTVÉ NYPÁlyÁzar
EREDMÉNYE

A Magyar Cserkész fol5,/r évi jrllius 15_iki
§zámábatl hirdetctt kcresztrejtvénypáIyá-
zatot 522 pályázó közül az alábbiak rryérték :
477.sz. cs. cs., Szombathely, iíj. Bodó Sándor,
Budapest, Falvi Zoltán, Zebegény, Simon
Andot, Kassa, Bessenyől András, Budapest,
Zalán Frigyes, Aszód, Lupkovics Al}rert,
Nyékládháza, Tamás Lajo_s, Yác, Baróczi
I.ajos, Makó, Molnár Árpád, Cyömró,
Arnold GyuIa, Szigetvár, Mocsáry Péter,
Budapest, ifj. Rielek Tibor, [}udapest,
}lutrka István, Zsigárd, Fenczik Endre,
Beregszász. Hernádi László, I}odrásújlak,
Polgár Kornél, G_*-ór, llárkus László, f)utra-
íöl<lvár, Zentai Lajos, }íarca]i, Simonfíy
F]mil, Debrecen, Gydry Zoltál, NÓmesvámoi,
i\{áthé Adorjún, Isaszeg, Kemenczei Albert,
Irsa, Lukács Sándor Miklós, Pécs, Szabó
Járros, Hajdudorog, Bödök Pál, Gyór,
I)évai tJóln. llákospalota.

REGÖ§ REJTYÉNYEK
ll. 12. szám.

Állarlt§átok meg, hogy melyik kót nép-
dalunkat ábrázo|Iák ezek a ratzot. A legko-
rábban beérkező hat helyes meglejtés szer-
zóje egy-ecy llll dalalnk címú erdélyi dalo§,
köRyvet kap jutalmul. A meglejtést §zeptem-
ber l-is kell beküldeni.

A rajzokat a dunántírli pásztortaragások
stílusában készítette a milvész, I népdal,
ábrázolásrrk a késóbb megjelenő íejtvé,nyraj.
zokkai együtt lgvelezólap formájában is ,meg
iognak jelenni.
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Regöc reitvónyek megfejtése
Az eddtg közölt regös rejtvényeket har-

minchctenlejtettók tncg helycsen. A júIrius
15_i *zámban közölt rejtvénl'ek megfejtése
a következő:

A 7. sz. regös reltv6ny a 101 Magyar
Népdal 17. darabjának szövegét ábrízolja.
(összeg},űltek, összegyúItek az izsapi lá-
nyok. . . stb.)

A S. sz, raJzlroz az alábbl rrópdalszöveg
tartozik :

Mál kál hete oagy lán hátom,
Eogg a szómad.ómat uátom.
Amoda gyün" amitlt lútom,
§ ecske has (t sr amár hdto n.

Jó napot, édes boitárom !
Van-e hibdm uagg sok kfuom?
Nincsen hibdd, de nem is lesz,
Míg a ngáj a karcmon lesz.

Még azt mondod, nincsen hiba !
Hdt a uczérürü hun uan?
Maj d megkerül kikelelkor,
Mtkor a iuh leoel akkar.

(i01 ÍIagyar Népdal...)
Á 9. az. reJtv6uy mogleJúóso l

A csanddi legéngek
Libdt loptak szeqérylek. , .

(1Ö1 lvlagiar Népdal 25. sz.)
A l0. sz. rcJtvé.ny mogteJtósol

Súrgút oirúg:ik a repce,
RaÍlaln uan a vílóg nyeluc , . .

Hclaesen megíeitelték és könyuiuta.Iomban
tészesüInck: A 196. §2. cs. cs, l'ccs!(e örse
íSzolnok). f'lrbányi Tjhor (Kunhcgyes),
Farkas Jánö (Sopron), Farkas l,ászló (I{ccs-
]<emét). lfi^'I(óváclv Sándor (I]udapest).
SzelecÍ8nvi' Zo|Lán . i]-osonc), lléz LászIó
iBudaoe*t}- Csóka AIbcrl, (I]udape§t),
§tierai'ra Íenő (ttajauaorof,). JU€nyfs_ pál
íSooron). Csákvárr, }crcttc (Pápa;, Katapos
§áridor "(Hajdudrirog). L}odolay Gért iiv,

ff*?'d".13:ii: ;*3,Tl8tHl,?,i . "B," : tö:t:
rgceu), Llszoríyi Zoltátt (Szolrtok).

V l t LÁM PÁ.LY,.ÁrZ*IT:: dáXíJi1,:1"iff}o ioií,ii3,íff"' 
való tatarókoskri,

Tnkarékoskorl|urrk a §zspp&rrüal !

De természete§en nein úgy, hogy kevestbbet
mosdunk. htlgy egl,srrúen beszüntetjük a ti§z-
tálkodási múYcleEt, nem bizon1,I

tr{át a Magyar Cserkész ju§us líi számában is
közöltünk egy staniolos védelmi módszert. Ezt
á megoldást kiegészltjrlk a kóvetliezóvel:

.\ maradék mosdó_ és íürdószappandra}ká-
kat e},újtsük óssze. Tegyúk bele tüll, Yagy ritka-
szóvésú vászonzacskóba s a zacskó §záját kö§sük
be z§inórial. Mosdásboz titúnóen hasarálható.
Vigyázzun} arra, hogy a §zappnno§ zác§kót
sohase helyezzü,k vizes helyre, ürért a. §zappan
egylranrar kiolvad. Használat utáD akasszuL a
mosdó íölé.

§znppnnöntós
Az egészen apró, §zinte mír irá§ználhatátlan

§záppanóarab,kákat gyüjt§ú} ö§ze. I{a kelló
mennyiségrl együtt van, re§zeljük meg. A szap-
panr€szeléket szóriuk porcellántálba, vagy csé-
szébe s ötrtsünk rá 3*4 .kanál te,jet. A tálAt,
lllgtve a csószót helyezlik egy vizes edón},be s uylzes edón}t te8yük a túzhelyrc, F'ormljuk a
vlzet addig, rnlg a szappan meg nem olvad. A
m€8olvadt szeppant óntsük ki íémclobozba
(szodabikarbonás, vagy basorrló dobozbrt) s ál-
lltsuk §z€uó§, húvös helyre. öt-bat uap alatt t€l-
jesen hasznúlhatóra Lemónyedlk.

Jó tanáosok nagyürosú§hoz
A le8több szappant a nag;mosás emészti íel,

Á csettészlitl szenfúlesl Az üdott B§etben nom
íukarkodik erre vonaüozó jó tanác§aival s§m,

1. Ha nagyon lretés a szapparr, míntltrr litt,r
vízre oldjunk íel 1 deka szappflnt s ebbcn n
§rappe§os vlzben mindtn }ülón szappanozás nét-
kúl mossá.k a ruhát. Áz erednény meglepót,rr jó
lesz.

2. §z*ppan hely€tt hasnilják a szlwpan-
gyö}er€t is, (Karlbató fest6kkeyeskedése}ben,
r:iiogériákban.) sót lla a szapllanYirá§ot ltrrgyos
vízbe ózutatják, a. le§zűrt yíz kitűnóen lrasznál-
bató a mosá§hóz.

3. A varlgcsztetrye is ír,lhasztrálható, Kírlsó hé-
jától megli§ztlt\a reszr,ljük nreg. s iiulsrink rá
innyi vizet, hogy ellcpjc. llaByjrrk eÉy naplg
úllni. utána r' lcvet üntsük le. higítsuk lct kót-
szeresérc, Tókéletes mosóvizct }aputrk,

Nem klmeritó, íelsorolás.
Trtvábbi

runkl
tanác§okat szivesen íogadunk és yá-

Kevés a §zappíru ?
A inosáshoz hasntált vizvezetéki, vátay Lúti

rizek kevés LivéteUel ú. n. §eméuyvize}. Ali
il}cn Tizet basaál, az tóbb szapDlnt foÉ9aszt
el, min! a, a}i lágy (esó vagy íolyóvlzzel) mos.
Ha nincsen e§óvizünk, yagy természeles lágy,
íolyóvlzúxk, akkor elóre lágyllsuk ,meg r ailet
pl, szódával, vagy rnás e célrrr }aplraló, ajánlott
szerrel. A ruhát már a nosás elótti rrgpon áz-
tassuk be az elóre €lkésrjtelt lágy rízberr. Ha
darabos szappantral mosunk, aLtor l száppant
ne lrasználju} leíéne}, vagyis ne dórzsöljúk yele
:r rulrát. 

^ 
szappant tre íztas§uk a rlztretr, ne-

hogr lt,lduzzadjon é§ elázzon, Haszl)állrt után
öblilsúk le a szappanr,ó] a hnbot és htdyrzzúk
olyan helyre, aIrol megszáradhat. Ezáltal új
használatkor i§tnét }oméuy, száraz á|lapotban
áll re.rr<lelkezésürrkre.

A szappan kisebb darnbkáit használjuk íel gaz.
drságosnn pl. a ruha beázl{ti§ábuz. Ne hasztrál-
junk sznppant pa<llómosáshoz és olyan célokl,r,
ahol, szoppant szódával, lr6porral. v8gy mÁ§ tisz-
tltó§ztrrel helyett€§ítlretjük.

HozónlDrn úvonts l.D*l millló pen*ő toír§lrrl
órlókű srBDprB rncly vtsrenilóbc. azéft, rne}t
sokan nem t[dnek takírrókosal mosnl.

Szappanhiárry van ae orse&gban. Ta}ar4kos-
lrodjunk l

Jó mulkátl
Süez Gyule, Murrhács, Zrinyl I. 1:}9.

Vtllámpúlyáz&t üzenot§k
K. Jórseí, Xomsromszenlüót€rl. A pályázátoí,

sljnos, ne.m használhatjuk.
Julalrlrarotl, Rácz Gyula 3 pen{ó.

PAJTÁ§I t vILLÁ]llPÁLYÁzAT MÉc TAnT!
ÁLLANDó JUTAI;itAzÁ§l

A Vll|ómpályóza! lrérdó*el metislúlhtlók a
Mríyrr Ceerlócl lnraszl szántlbanl

ELSÓBENDŰ FÉRFIRUIIÁK.
íiú íornrrr- é§ §porlruhók uagy válnszté}ban az
országoshlrű NEIIMAj§I§ !d; cógnél, br. kir. udv. éü
knm. száü,, Budapert. IV, Mrlzerrm körút 1.
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ROVATYEZETÓ : FODOR ÁnPÁP

,,Móka a c§erkészkutya'n
rÁaonozÁs

(Fotytaüs.)

Elérkeáek a Gerecse tövébe. A vadászház közelében kijelólt
helyen tábort ütöttek. Hat órára teljesen elkészütek. A íiúk oathon
nraradtak, csak 'finrár Ferkó, a természetlmádó és a nagy bogár-
gyüitó.kért engedelrnet Pétertől, hogy egy kicsit lepkészni inehesien"

Péter már elóbb kioktatta a iiúkat Móka tudomárryáról
és arról, hogy egyes €setekben miként viselkedjenek vele szemben.A íiúk tiilzet rakta}, nótfua gyujtottak, Timár Ferkó pedig
a }oldogságtól duzzadt kebcüel, lep[ehálóval és ciáuos ttvegge'Í
indult kutató rltjára. Nem tupott betetni a boldogságtól, Már iár-
madszor ürítette ki a ciános Üveg tartalmát érdeiesóbnél érdeke-
sebb_bogarakkal és lepkékket, a gyüitó dobozba, Fogott olyan hós-
cipcért, nrelynek csápja 16 cm hósszú volt. Öníeledtón ment, ment,
most ilyerr lepke csábította, nrajd tneg amolyan. Nem figyelte meg az
utat, ge egyetlen íát senr, Azt son} vette észre, hogy a hegygeriricet
is átlépte s a túlsó völgyben barrduk<ll.

A nap kezdett leáldozni. Észbe kapott, hiszen a táborhoz kcl-
lene mennie l De merre ? Halván_r, sejfelme sem volt róla, }ronrran
Jött, merre menjeq ?

Kiáltozni kezdett. De válasz helyett csak a saját üsszhangját
hallotta. Nenr rnert elindulrri, mert íélt, hogy még jobban belekelóe-
dik az istncretlen erdőbe. Leült. A kétségbeesás annyira erót vett
rdta, hogy gondolkodrri sern tudott.

Már erósen sötétedett, társai aggódni kezdtek miatta. De hát
hol keressék, merre merrjetrek ebberr a rengetegberr ? I(iabá}tak,
trombitáltak, de válasz nen jött. A hatalrnas lteg5,gerittc íö}fogott
minden hangot.

Péter kétségbeesve sopánkodott - csak legalább valami rryo-
mát találnám, hogy a kutyát ráirányíthatnám.

Végre az egyik íirl a sötétségberr a földön valami íehér kis papír-
szeletkét látott, * Ni, ez meg egy tucat rovartű t Feltétlenü erre
játl, ezt ó vesztette el l - Péter azonnal odaszaladt, nem engedte
a helyet összetaposni. Körültekerte lllóka nyakán a vezetőszijjat
és szabályszerűen átcsatoltá, azután Mókát ,,szimatra tette" és
rltnak inditotta,

Móka a sötétségben hamar eltünt, a íiúk üsszamentek a tábrrrba,
hangulatuk nyomott volt és lélegzetfojtva várták a íejleményeket.

Timár Ferkó ott a másik völgybelr ült, fejét két tenyerébe haj-
totta és zokogott. Lábai a félelemtól oly erótlenek voltak, hog1, nem
tudott fölállni.

§okáig lehetett lgy féHlomban, mert már teljeserr besötétedett,

Hgyszerre csnk zűrgóst lrallol.t: Azl lritte, hrrg1., lrarldiszlró. Áz oltla-
lára dőlt. lejél a íóltlitiiz nyomta, rnegnrlta magát a sorsttak. Ilallotta,
atllitrt a zörgés közr.etlerr közelébe ért. Nerrr rnert nlegmoz<lulni, a
lrideg verejték ült ki honrlokára. I{apargálást érzett a hátárr. Szír,e
nintha a torkában dobrrgott volna. Egyszerre úgy órezte, hog_v
minden kísérteties lryomás ntegszűtrik benne, mikor az a puha, meleg
nyelv kezét try,aldosta. Lassan íóltekint a\ötétbetl, íölisnreri l}tó-
kát. Örömébelr akkorát kiáltott. lrogy az erdó is l,isszhangzott.
ArIritrt rrragához ölelte, nregérezte nyakárr a vezetószíjat, Eszébe jutott
Péter iskolája. Kikapcsolta a szfiat s már n€m érzett sern íólelnret,
sem gyerrgeséget, Móka a szljnál íogva vezelte €gészen a tábot,ig.

A fiúk a tűz mellett,"ültek ós rnár messziről hallották iltóks
lihegését. Elébe íutottak, örömükben nem tudták, kít ölelgessenek
Jobban - }íókát-e vagy a Ferit ?

Másrrap reggel Pdter nregnézte a tervezetet. * Piszuy,icei }rar-
lang l -. kiáltott nagy örömmel.

A barlang nyíIása tágas terernhez'hnsonlított § egyik sarkában
mestcrségesen készített létrán kellett rnagába a barlangba fölntlrszni,
Itt cgy nagy teremre akadtak, ahonnan kisebb sikátorokorl Jobbra-
balra lehetett jutni, majd kisebb, majd nagyobb termekbe.

Péter apróra vagdalt papírszeletkéket bocsátott folyton a
földre, hogy azok nyomán visszatalálhassanak. Annyira össze-vissza-
tekeregtek, }togy az elszórt papírszeletkék keresztezték egymást és
nem tudtak rajta eügazodni.

Mikor az egyik teremben a fáklyaíényre íölriadt denevér,ek
megrohanták őket, sötétben voltak kénltelenek tapogatózní,
Á fiíü szinte kétségbeestek. Erre Péter leoldotta lasszóját, lrreg-
hagyta a íiúknak, hogy egyenként kapaszkodjanak bele, tríókát
veaetószíjánál tartva, ,,Vezess, elóre t" hangjellel elóre küldte s
ilíólia a nyonroll hosszas, csetlés-botlás utárr a kijárat íelé vezette
öket. A barlangban derengeni kezdett s a meg§zepp€nt íitik öróm-
rivalgásba törtek kí.

Mikor a szabad levegóre értek, hálával §lmogatták Mókát.
Hát bizony, ha nincs §egítségükre, nem tudom, rneddíg kóvályogtak
volna a barlangban. 

*

A ííúk késó délután íáradtarr érkeztek haza. Ettek valarnit,
azután leíeküdtek. Alkonyat íelé iöiébredtek. Tüzet raktak s egész
e§te az aznapi rendkívüi eseményeket tárgyalták. Mikor vacsoráju-
kat clfogyasztották, Domby Jóska szedte eló harmonikáját. 'Vig
nótázásba kezdtek.

-- I1úzz egy csárdást, Jóska l - kiáltotta Péter. _. llókának
a mai nap sikerei után tárrcolni van kedve. - Péter }íóka elé állt,
kezét föltartotta. }íóka két ltátsó lábára emelkedett s Péter jeieire
szabályosan ropta a csárdást. Közben m€g i§ perdült. A firtk hasukat
íogták a nevetéstól és eg_r-ggy sikerüit, íordulatnál nagyokat tap§oltak.

Móka megelégedettetr csóválta larkát s meglát§zott rajta az
örötn azoIt, hogy cserkész pajtásainak ilyen kellernes szórakozást
nyujtol.t.

Az óra ütött, a kürtös elfujta a takarodót. Péter llvlóka részére
a tábor elótt kitcttc kis pokrócát : az okos állat lelreveredett_s llislogó
szemekkel integetetl jóéjszakát a cserkész cirnborákttak. O tel;esí-
teLte az éjjeli őrszolgálatot. 

Fcüx lfudrc

Gyűjtsük az iszapi csigákat l
§zemünk előtt folyt le az ir srrk elemi csa-

pá§, amely hazánkat az árvizek róvén érte.
. A cserkészek öntudattal és kötelességérzet-
tó] vezérelve segitsógóre siettek embertár-
saiknak, felhasználva milrden kínálkozó
alkalntat a Jótettre. Ezt a nemes, felebarátl
munkát a jó Isten mcglrálálja. Fiúk l Nem
elég azotrban, amit eddig tettürrk. Még sok
a tennivaló l Még sok az alkalom a basznos
munkára l Ez pedig nem is oly nehéz,
játékszerücrr eI lelrct végezni. S nemsak
az ársujtottn szegény lakosságnak, íöldmű-
veseknek, kisgazdáknak tesztek ezzel mér-
betetlen szolgáIatot, hanem a hazának ls.
Áz ország szaiva§marhaállományának tekin-
téIyes rdszét nrentitek rneg a pusztulástól,
pedig most ezekbcn a vérzivataros idókben
még'nagyrrbb szükség van ette uz állat-
állomárryra nrég külkereskedelmi szempont-
ból is.

lz árvlzzel mintlig velejár az iszap le-
rakodása azokon a ierületcketr, ahol az ár
végighönrnölypött. ]llenndl lassabban htizó-
diÉ -visszá 

á 
-'medrébe az ár, annál több

1szapot hagy maga utárr. Az iszap magávll
hozia a iáí{adó§ bctegsógek csiráit; ezek
cllen védóoltással védekezünk, de egy
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különleges járványos állatbetegségnek is
okozója az iszap. Ilyelrkor az eliszaposított
növényeken uagyon elszaporodik az iszapi
csiga, mellr legjobb terjesztője a §zarva§-
marhák, juhok között igen nagy mórték-
ben pusztító mélelykórnak, ott, ahol sok az
iszapi csiga a növényzeten, nagy lesz a
mételykór járvány.

Firlk, ha kirándultok, vagy szabad idó-
tökben otthon sétáltok a réteken, legeló-
kön és láttok iszapi csigát, ne restelkedjetek
lehajolní és összegyüjteui. §igyetek maga-
tokkal,a sétára papírzacskót és szedjétek
össze a csiAaházakat, Ottholt szárítsátok
meg, l,örjétek ítnotn, lisztszerű porrá és eá
a íínont, porrá tört csigahéjat keverjétek
bele a baromíiak lágy cleségébe. Ettól rem€-
kül íejlődnek a kisósibék, kacsák, a tyúkok
pedig bőségesen toJnak t6le. Milrden cgyes
csiga felszedósével gátat vetünk ff mételyek
elszaporodásátrak. Az a kis többszöri lehaj-
lás s-e íos rárrtani, erősödnek nrajd tőle áz
izmok, ei pedig erót, bátorságot, sót még
önérzetet is eredmónyez.

ReIrdezzetek csigaversenyt, majd meg-
látjátok a remek eiedményt, de nagy szol-
gálatot tesztek ezze| szegény hazánk nem-
zetgazda§ágának is' 

kukl búcsl

Nvárl átlatvédctem. Óviuk áltatainkat a
nap"tűzó hevétól és a szomj(rság klnlaitól l

Iskolr{tnk riüatrédclml jolentése, me]yet a
lllagyar Cserkészszövetség áIlatvédelrní
f6bizottsága íelterjesztett a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz, megielent a
Néptanítók Lapjában ós az Országos Prrl-
gáriisko}aí Tanáregyesület l(özlönyében.

llíegn6rgezték a kutyrikol, Kaposvórott. A
kaposvári Talliárr-utcábarr és körrtyékétr
az- összes kutyák ellrrrllottak. A retrdór-
kapitányság ltyoInozást intlított a gono§z
tettesck kr]iyonlozására. Az Orságos Vcgy-
üzsgáló Állonrás pedig nregállapította a
zsigérrészek l,izsgálata alnllján, hrrg;* a
ku[yáka! higaltyvégyüIettel ntérgezték meg.

Fellx 8ldre célja, hogy n c§erké§zgket be-
veze§se ,a kutyanevelésbe. Erre szrrlcíhak
lapunkban egymásután me8jelenó érdekes
cikkei. A iótollú szakiró régóta foglalkozik
c tiirggyal, Fclix Endre nytlgalmazott tanár,
tartalékO§ löhadnagy. egy hadikutya és egy
rendőrkutya telepnek volt parancsnoka, ve,
zérkönyveket és szaklapokba cikkeket lrt a
kutyanevelésröl. A cscrkészcknek nagy ba-
rátja és meggyőzödése, hogy a cserkészkttlya
lótesító§ével ,mindcn irányban hasznáI a köz-
nek,
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E§.§§§ r,.TA:NyÁnyA§Don
A vén ló a kocsival befordult a kapun az udvarra.
A gyerekek bol<log örömrrtel kiabáltak íeléje:
-' Kese l l(ese ! Megjött a Kese !

Az egyik az istráuggal veszódött" a másik a gyeplőt oldozta,
a harmadik a ló vállát veregette, a negyedik e]óre elhószltctt kerrye-
r€t tartott a szája elé, Aztán nagyság szerint egymásután felrrrentek
a l<ocsira, a kocsiról a rrldra álltak, a rridról pedig szépen lelmásztak
a ló hátára^

Í{ese, a derék á]lat ntár közel harmitrc esztendeje szolgálta a gazdá- Kese is éslrevctte kis pajtásait, a gyerekeket, nagy, busa íejét
ját. llindig gyerekek voltak a barátai és mindig mások. }{ert á gyeíe- íeléjük forditcrtta és rájuk nyerített, mint náskor, amikor ehnórrt
kek iiregedtck: "to"r"k, de Kese mindig ugyanaz maradt. hazulról. Níinthrr rrrondta voina :

A vacsora illata páro1,o-g,;ráilt u toua". .^rar"* *l'illff'".l:fi9]§},'il#T§r*?§."'oltokazistáIlób*
Az urrokák éhes szernmel és jó étvággyal várták a kívánatos Á kocsi megilrdult, kikanyarodott a portáról s a vén Ió szaporán

Íalatokat. Az öregaliyjuk nagy kanállal a kezében meregette a íazók- ment a vétr enrberrtl.

i
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ból a gózölgó levest. Az öreg, a vérr ló vón gazdája mozdulatJanul
ült az asztaI mellctt. §láskor §em volt valatni bóbeszédű, de most,
mióta a íöldról hazaérkezett a l(esével, egyetlen szót sem szólt,
csak pislogott.

Látszott rsjta, hogy báutja valami.
Mikor a gyerekek errtrí kezdtek, végre megszólalt :

- }fladonr a Kesét.
Ahányatt csit}i a szobában voltak, egy§zerre mind az öreg ma-

gyarra néztek.

- Mit csinál ? - kérdezte az öregasszony, mintha nern jól
hallotta volna párja szavait.

*. Eladon - ísmételte a2 öreg.
Az asszorry nrég mindig nem hitt a fülének :* A Kesét ? * kérdezte lralkan és gondolkozva._ AzL-_ Irliórt ?* Öreg -. mondta az ember. Gyönge mfu mirldenre, Szántani

6em tud. Egész mostanáig mérgelódtem vele,
A leves illata lrossztl, karcst1 oszloplran szállt a mcnnyezet feló,

a,ztála a gerendáknál íelhóvé vált.
Senki sem nyúlt hozzá.
ilíindenki beszélni akart, de senki sem nrert szóIni, mert tutllák,

hogy az öreg §zava szentlrás. Ánrit egyszcr kimorrdott. annak rigy
kell lennie, ahogyarr kimondta.

MegíellebbezhctetIen,
Ettől a pillanattól kezdve rászállt a bázra a szomorúság. Ileg-

gelrc kelve pedig a négy kis unoka vánkosa c§upa könny volt.
Alig aludtak valamit. Kesét siratták egész éjjel.
A báz olyan volt, azon az éjszakán, rnintha tragyon kedves

halottat temettek vrrlna.

Az óreg higgadtan kivezette a Kesét az ístállóból, hogy elvigye
a szomszéd városi vásárra.

Ugy mondta az asszonynak, hogy kétszáz pengót kér érte.
Annyit biztosan meg i§ adnak, A kétszáz pengóhöz azlállhozzá-

tesz még két százast. A négyszázért azLáll ő maga kap olyan lovat,
amilyent akar. Amil3,-ent még a faluban sem láttak. Fiatalt, eróset.

A gyerekek sirtak.
Az asszony alig birta visszalojtani könnyeit.
Áz ember leszólt a kocsiülósról :* §stóre itthrln leszek l
Azzal elindította az öreg lovat.
Á.z asszony a kötényét ir szerrréhez emelte. A konyhaajtó elé

§zögezett fiiggöny ugyalraklror nreglibbcnt s mellőle hiányosruhás,

Beállt az országútorr haladó kocsik §orába é§ öregesen koco-
a többiek után.

Az öreg gazda szunyókált.
A ló prüsszentett.
Az öreg íelkapüa a fejét. . .
Nilti l, . . 1\{ilyen bolondot álnrodott :

Atnittt mcntek, mendegtlll.ek, azt álmodta, mintha legény lett
volna, aztátr Órzséhez rnelrt: a nostani íeleségéhez. De mintha az
Örzse is fiatal lárry lett voltra. Ntég a szava suttogását is hallotta.
Azt ujságolta neki Örzse, hogy az ap!,e 

^zL 
mondta az e§te, hogy a

lakodalmuk után nekik adja a csikót, a Kesét.
Hml
Szép csikó r,olt a Kese" Nyalka, aztán rátartós, mint a huszárló ;

ítgy táncolt, mint a jókedvü menyecske, mikor cigánymuzsikát ball,
Kese bnllagott, ntetrt, ntendegélt, poroszkált a kocsik után,

vón íejót hol felvágta, hol a szügyébe süllyesztette. Mintha bóünga-
tott volna. }Iintha ó maga is helyeselte volna öreg gaadájának a
gorrdolatait a ré6li világrril.

Az álonrra a vén ember gondolata gyor§, aranyos szárnyakolr
röpkődöüt a rnultba...

Hogyan is volt csak ?
I{ese, a csiltó, lakodalmuk után a házhoz kerüL Együtt szegény.

ketltek, együtt dolgoztak.
A legelsó tizest is együtt keresték meg a mostani §zép portá-

iára. A ház az ő nevón van. Lám, a ló sohasem kerte belóle a ré§zét.
Pedig ő éppen úgy dolgozott érle, mint ó maga.

A gondolatra nagyot hullámzott a melle ;

Az emberek már régen összevesztek volna a vagyonon. Keso
most i§ éppen úgy dolgozik és most is éppen tlgy szereü ót, mint
akkor, amikor még semmijük sem volt.

Milyen íurcsa l
A 1ó tovább kocogott.
Az tlrszágrlt mentén, az rltkaparóház elótt pulók képll, maszatos

gyerekek játszottak. A kutyát ölelgették § a kutya láthatóan ör§lt
neki, hogy a gazdája gyerekei szeretik, ölelgetik és játszanak vele.

A vén ember lézte a gyerekeket, a kütyát és vén szlvében
apró örömök, édes emlékek gyúltak.

Mikor megszületett az elsö íia, * Jóska s mikor a íelesógc pólyábau
kivitte az udvarra, Kese az itatóvályutól az as§zonyho, ment, rá-
nézett a gyerekre, aztán nagyot nyerltett.

Borzas arcára mosoly suharrt:

- tlm l . . . Hogy az ördög ebbe a vén lóba t Nlindig anna} örült,
amitrek mi örúltürrk !

gott

\
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Tovább gonrlolkozott:
Mikor a Jóska rrurlrágo§ gyerekkd nóvekodettn mindig a ló hátón

ny&rgalá§zott. Kcse sohase dobta l*. Pedig megtehette volrra. Inkább
olyart §ímán lépkettett alatta, hogy a hdrta rneg sen mozrírrlt. l)§
§zerctt§ is Jóska l Még n kávéjából is neki adta a cukrát. Éppen rtgy,

, ruint most a Jóska fia, az unokája.
Aztán köztli kép surrant elibe : Ánrilit a íázós, álmos kls gyere-

kek könnyeztek nra reggel az ajló íüg§önye mögött.
Megnrozdult, mert ír kép szívet ütötte :

* I{ogy a csutla l . . . Hogyan megsirattírk ezt a vén lrrvat,
amikor nreghallották, hogy eladja.

§{lrü szernöldölre felhriaódott a hclnrloka alJába,
*_ I!ídg a2 a§§zony is l . .. Láttant, nrikor a kötényét a szenrdhez

emelte.
}.íózte a lovat,
Néz|e anrrak idomtalxn, csonto§, nagy lejót. A szája körül, a

sörényérr § az egó§z íején íehérre változott a hajdan szép sötét §zln. . .
Maga elé rrézett a kocsi a§ára, mintha ott kere§ctt vQlna va-

lamit ! t
Mennyi ideje ís, hogy megházasodott ?
Lasst1, pontos számítással kiszámitotta, hogy annak bizony

már harminc eszlendeje,
§íaga is mBgilletódött az idó gyors mrilásÁn :

-- Hogy eljór az idó !

§lóvette a kis zsebtffkrét és belenézett. Bólintott egyet és az
ajka kőrül nrosoly játszadozo[t:

__ Hm ! * állapttotta m§g. * Még megjária ember vagyok éu
mostisl... }lanema
hajam * az mcgíehé-
redgtt... ,\ bajuszom
is... Akárcsak a l(ese!
De bát úg}, is van
eondjén l Hi§zen együtt
kezdtük a ílatalságun-
*at. §ok jóban-rossz-
ban agyütt voltunk.

A vdtr 1ó kttcogott
a, úton, lrnllagott,
prüszkölt, bólíngatott"

A vén ember íeje-
ben sitrögtck a gon-
dolatok :* Énnékenr mitr-
dlg több jutott a ióbóI,
milrt ennek a Kesének...
Énrrékem van családom,
,enngk nem volt soha.
í)o az ón csalÁdom az
övé ls volt. ?lz gycrek
közűl is megl§rnsrté e
Jóskát" Mikor megpll-
lantotta valahol, mind-
Járt nyerített neki. }íi-
&or elmenttlnk hazulról,
akkor ls nyeritett. Nye-
rltdssel btlcstlzott a családouttól. Egyszer m€g * rrhri csak t Most
Jut az eszernbe * a veszett kutyát ls agyonrúgta, mlkor a €ye-
teket nteg akarta marni.

Nagyon megtelt a szíve szerotettel óe tnegmelegedett lélek*el
íüzte tovább gondolatait:

- Akkor megíogadtam, hogy megbecsülóm. De meg lr becsül-
tom l Nem sajnáltarn tóle soha sc a szénút, se az abrakot. Most se
tajnálom. Az éJJel is adtam elibe, amennyi csak beleíért. Pedig akkor
már másnak evett.

A gondolat megütötte. Folnózett és halkan ismételte;

- Másnak ?
A szó harangozott benne, mlnt a lólckbarang: '* Másnak?... Mért má§nak?... Mert megöregedettt...

}llsaen én magam is megöregetltem. Én trragam se tudok mAr rlgy
dolgozni, mlnt a íiatal.

A ló íelvctette a íeJét.
Az öreg kezében rnegsuhant az o§tol:* No, te rongyo§ l * s a szlj élesen belesuhitrtott a levegóbe.
Kese rfuttott egyet a kocsín és gyor§abb koco3ással ügetett a

város íelé.

Kese a kocsl saroglyájához kötve eszegetett a tlagy íorgatagban.
Az öregember a kocsl mellett állt és pipázott.
Kupecí4lék közeledtek a kocsi íelé.
Á ló elótt mcgálltak. Nézték, szemlólgotték. §lószór jobbra

állították, aztán bahá. r\lajd megkérdezték:* Hogy adla ezt a lovat ?
Az öreg íelállt, egy lépéssel közelebb mont a kupechez, aztán

ránézett:

28

** li|,z1; a lovat ? * rnondta, mintha ó kérdeztc v*lna ég §ondol_
kozás nclkiil khrrontlta ;

-,* Ötszáz pengó l
A kupec nQvBtett:
* ]z a r"ónsdg ?

Áz öreg kernényetr íelelte :* §z a vénség t
** Kdtszázat ad<lk érte.
Áz óTeg * fejót ráz.ta l* Ncm eladó t

A krrpecek elrnentek.
Az öreg ismét. Ieült, pipázott, nyugodtan várt. Becsülette!

megvárta a vásár vógdt. Mikor nrár senkl sem jött a lóért, teláIlt,
beíogtn, megigazgatta, az üést, ítlült rá, kezébe vette a gyeplót,
csottiutett egyet, aztán mogindult hazaíeld.

Jó kedve volt. Mintba mega a ló, a vén Kese is szaporábban,
írissebben szedte volna a lábait.

Még n}.Britett i§.
Az öreg pedtg dúdolt.
Áz asszonyn a gyerckek a kapuban álltak. Már kora délutántól

kezdve várták az úJ lovat, hogy ugyan milyen lesz. Lesz-e olyan,
mint ez öreg Kese volt ?

Az asszony tenyerével a §zemc elé erny6zött, egy ideig nézett
az országúL íe}é, aztán megszólalt i

- Jönnek l
A gycrekek izgalmukban remegtek s mindenik szemében már

elóre ott ragyogrrtt a könny, hogy az úJ ló táttára majd lnég €gysz€r
m€g§iratják a jó _öreg
Kesét.

De milrél kózelebb
ért a kocsi, az új ló
annál ismerósebb volt.
A járása, a íeje tartá-
sa, a bólogatása. Mitr-
deoe.

Mintha maga a
Kese volna l

A ló a gyerekek
l lÁttára nagyot nyerltett.

A gyerokek alc&

' íelragyogott, odnszalad-
tar- hozzá,

kese t kese l
Aranyos Kese t

§ímogatták, y€re-
gették, csókolták a vén
állatot, azt,án kilogták
a kocsiból, lelkapasz-
kodtak a hátára és kese
akkor vigyázva, Ragyon
óvatosan, hogy baJuk
ne essék, bcvitte ó}et
az istáIlóba.. .

Az asszony lézÍe l
gyerekok örömét, az ó

vén szeme is megl.elt kónn,ytrl, de mo§t nem a bánat, hanou a
boldogság könnyei csillogtek benne. Majd az ura íelé íordult:

-. Nem vették meg ? - kérdezte tonrpa hangon, mort minden
örörne és boldogsága mellett i§ bántott{ volna, ha a derék Kege
rroru kellett volna senkinek.

- Nem * íelelte aa ember"
Az asszony gondolkozott:

- §okalták érte a kétszáz pengőLl

- ilíegadták volna,
Áz asszony nem értette a dolgot és megint az ura í€lé tordult:_ Hát ha megadták, akkor mért n€m adta el ?* Ar,étt * íolelte az ember § & §z€me megnedvesedett, - msrt

én... ötszáz pengót kértem érte.

-. Ötszázat ? - nézett az B§§zony negyot. * Aáán mért
ötszázaN ?* Azérl, hogy ne vegyó! meg l

Áz asszony megértette, szlve édeset dobbant § a §zeme megtelt
Jóságos könnye}:

*- Ugy-e, mage 1§ szeroti ?
Többet nem tudott mondanl, m6rt menten elslrta volna magát.
Az ember azonban halkan, gondolkozva beszélt s §zevalból ti§z-

tán kicsengett a szlve:* §zóstem... Itt élte le nálunk az é|etét Nokünk dolgozott.
Nekünk keresett. Látta minden örömünket, minden bónatunkat.
Ugy gondoltom, bogy legjobb lesz, ha itt ís marad bözöttünk. Ma|d-
esak megleszünk vaüahogyan. . . lgaz-e I* lgaz l -* íelelte az a§§zony s a könnyolt törölgetto.* Igar t * nyer{tetto a Kess az ittállóból és boldogan néztc,
anrint 8yerekpajtásal kedvoskedésük és szeretettü Jeléü sltbp rak-
ták az illatos szénát.

,8&.:l
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A falu íótere csak úgy pattogott a vidám induló haugiaitól.
A leventezenekar a tér sarkán állott, a tenrplom metlett, és a káona-
nótát hallani lehetett szinte az egész íaluban. Vasárnap dólelótt
tolt, a leverrték ép gyakorlatoztak. Le, íelvorrultak a téren s a falu
népe gyönyörködött bennük.
, ,, Nagyrnise után mirrdenkinek van egy szabad félórája még a

déiebéd elóLt i ezt a kts ídót nem is lehetne jobban eltö}ieni, tiint
a tdretr ácsorogva be§zélgetni § hallgatni a zenét.

- Eilész kis katonák - mondja büszkeséggel az egytk apa.
Az ő íia ls ott masírozik a többi között a sorban._ Az ám l - böki rá a rnásik némi irígységgel. Neki nincsenek
fiai, csak lányai, nem lehet csodálni hát, ha c§eppet irígyll a gazda-
társát. Áztán íolytatja :* A szegény Fekete-Balog Jóska gyerek nincs most közöttük.
Pedig milyen peckesen lépkedett még a nrult vasártrap is a szakasz-
ban. l\Iost.meg otthon íekszik betegen. },íég szerencse, hogy el nem
pu§ztu]t. Allatok azok, nem emberek - nrondta és undorral a falu
vége íelé bökött a fejével. Ott már az rij batár hrtzódott, amelyet
még Trianorrban húztak. , .* A lJalogh_gyerek ? }Ii történt vele ? Beteg ?_ Nem hailotta sógor ? IVIost történt a héterr.*- Nem éu, yásáron voltam a hetedik faiuban és csak most
érkeztern meg hajnaltájt. Hát mi történt, rnlg oda voltanr ?,-- Hát bizotry hosszri sora van annak, sógor ! Szegény- Balog
Jóska gyerek csak kint járta a határt, nézte a vetest, rréztó a iermést,
lllert hogy nincs itthotr az allja. Behívták katonának s most ez a
gyerek csitrál lrelyette nríttdent. }íég aratni is akart az apja helyett.
Rendes g.verek ez nagyon, szorgalrnas, Ez bizony meg íogjCérdemelrri
azt a,t7:l, holdat, arni maJd reászáll. Sót mé6 biztosan szerez is ltozzá l
Kenrény legérr1, ez t* De mógis sógor, nrondja már, rni törtérrt !

- Mondom, mondom. A g},erek kirrt járt a mezón. TudJa,
a földjük széle lnár a határt te§zí. Ott meg ezek a sötétek tanyáznak
már. A gyerek csak járt arra, nézelódött, viz§gálta a terlrrésüket.
Amlnt ott nézelódik, íutoz err€-arra, bát rámordul valaki :

- Sta, corril t

- Ő léz " tang lrányába, de nem lát senkit. Mert hát igen
mago§ v_olt a kukorica. Erre rossz rnagyarsággal ráordit valaki:

- Áltj, vagy lőlek le, hogy lele migtratsi-t* Erre már bizony megijedt, a gyerek. Torkában kezdott dobogtri
a §zíve. Hogyisne, olyan kis ernber egyedül. iltég taláu magamfajta
is ósszerezzerrne kicsit egy ilyen kiáltásra. Meglnt néz a trang irányáúa,
megint nem lát senkit. Csak nagysokára tűnik fel két §zurony a kuko-
rica szélén § mögöttük két határór. Odaátról valók. . . A gyerek
rréz íélre, akar íutni, hisz messzi volt még tólük, talán száz lépésre
is. Flirtelen megíordul, irarnlik, s fut át a kukoricaíöldeken. Egy-
szerre hallJa ám, }rogy mögötte 2&ög, 
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kukorlca. Srllyos léptek

dobogását hallJa, amelyek egyre közelednek. Mindazonáltal sikertllt
€géíutat nyernie, sikerült elíutnia. ]tlár talán meg i§ menekült volna
végleg, ha el nem botlik egy kiálló tökszárban. Önkénytelenül is el-
}iáltotta magát a szerencsét}en, íájdalmában és tehetetlen dühében.

- A két határór per§ze utána l A hang jól táJékoztatta óket
az irány íelől, a gyerek eleste pedig eró§en m€gkurtttotta s távolságot
közöttük, §gy-kettót ugortak és a még fel sem tápászkodott gyerek
már íoglyuk volt. Magyar terlileten l A mi területünkro merészked-
tek ezek l Ez a íelbábodtó l Mert ba az ő íöldjlikön _ mintha az az
ó löldjük lenne l - íogják el, aá mondom: Jó. Do így l

- iíeg is lesz etrnek a böjtje sógor, ttc féIjerr kend !

-- Ejszen nenr is félek, nenr én, de ez már mégis sok. De bogv
íolytassam, ezek a sötét gazemberek áthurcolták a gyereket az
őr,ttázukba, ott aztán vallatni kezdték. Hogy van-é katóna a falu-
bl§r ? \íennyíen vannak ? Mtóta varrnak itt ? Ki a parancsnokuk ?
Van_é ágytijuk ? Vannak-é repülógépeik ? Tankok ? S nrég Istcn
ludja hátry ilyen kérdéssel kírrozták l

A gyerek mindig jó levonte volt. 'fudta. hogy mirrtlent el lehet
mondani, de éppe,rr ezt llem. Beszélrri miudenróI lehet, csak katonai
dolgokról sosenr. Istncrte jól a plakátokat a községházáróI: ,,Rém_
hírte{esáés - Hazaárulás !". S hányszor inkább az lett volna
ez tnost, kiszolgáltatva az idegerteknek l Összeszoritotta hát a
száját s egy harrg nem sok, annyit §em haÜatott.._ Hiá.ba kezdte kinoznt a két nyomoíult, hiába fenyegel.tdk
a halállal, ó nem állt kötélnek. Elhatározta, akármi törtónjék. ő
hallgatní, íog. És hatlgatott. Akkor összeverték, véresr.e rrigáUiak
s tiporták,

- Félttek ám már ezek sógor, azért csinátják az ilyet l

- Félrrek lrizon5r, de vatr is rá okuk. Szó, nlint s?.ő, a
íiítból lnég tgy scnr sikerült kiszedniök senrnrit. trIár ők rnaguk is
belefáradtak a kínzásba, abbaiag},ták, A gyereket belökték eg5.
kal5,ibába az ót}:ráz me]lett s l,álakatolták az ajtót. Csak nenl tudták,
hogy magyar gyereket zártak el. mag}.ar gyercket, aki ha halálosan
fáradt is volt, elég erőt érzett rnég arra. hogy bicskájával rrregfaragja
a kalyibáuak amúgy is korbadt falát. Lassan, talán cgy óráig is íarag-
hatta a deszkát, csendben, a zajra vigyázva, Aztán rnlkor clkósziiit
vele, hajrá l kirúgta a deszkát és usg-yd, írrtásnak eredt. Rohant.
l,ohalrt. Csakhogy a zaJra, ha ernberek ncm l§, de a kutyák felóbretl-
tek. .{zo]inak szörnyű, dühös ugatására pedig az őtök.

__ O, szegén5, gyerek !

- I3izony §zegélry, }íert ckkor szórny{i hajsza kezrtótlött,
Reflektorokkal pásztázt.ák végig a területet. Nem sok idó kcllett,
hogy megta}áljtlk a Jóskát, otl futott szegény, át a szántásrrhon,
ntin1 egy §zogény, iJedt, vaclászatokon rlregriadt nyúl. Akkor lör,öl-
dözni kezdtek utána. Lobogó, íehér inge kitürrő célpont volt a íekete
éjszakában.

- Aztán?

- Aztán már nem sok történt. Szegény Jóskát eltalálták. a
vállába kapta a, golyót. Ös§zeesett. Szcrencséje vott; hogy már
közben magyar területre órt s mivel a mag.yar határórök meghal-
lották a lövöldözést, a helyszínre siettek. Igy aztán felszedtdk a
firlt a mieink s bevitték az őrháuba, orrnan pedig haza, a faluba,
Itt Rozgonyí doktor úr vette kezelés aI4, s reméljUk, nemsokára
meg íog gyógyulni, 1líár erósödtk is lassan. Én tegnap meglátogattam,
akkor mondta el mindezeket nekem.

Ebben a piüanatban lépett a beszélgetókhöz a körorvos. Kér-
dezték a beteg állapota felől.* Igen, hála Istenrrek, erósen gyógyul a íirl. §gy-két hét még
és felkelhet, Bátran viselkedik, az szentigaz. Ritka bátran. Egy lel-
nótt ernber nem viselhetné baját nagyobb lelkieróvel, . .

- }tlkor lesz már ezeknek egysz€, vége, doktor rir ? Meddig
tart még, hogy emberek, gyerekek nem mehetnek ki a lelövetés
veszélye nélkül a határba ? Meddig tart még ? - hangzott keserüen
az egyik íéríi kérdése a körorvos felé. * Iüoddtg tart még ez a lsbc-
tetlen állapot ?

- Már nern sokáig emberek l - mondta bizakodóan doktor
Rozgonyl, és íelnézett a ti§zta, nyári égre.
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Argnyo§ sgótnod.aíollr-
a uo'lr.ócióróI

Sok szép dolog uan a tlilúgott,, tl.e a legszebbek köziil. is
min,len bizonngaI u legg1l1öngörűsi:gesebb ; a nyriri szüttitlő.
A kedues tlrtiak ilgenltor úgg érzik magukat, mitú a hal tt
uízben, auagg, minl azt rnondani szokít-ik, ama- bizon.uos X,Iartí
ggerek IIeuesen,

IIa ebbe az örönijzöttbe l;ijzelebbi bepillanlúst akurunk
ng_erni, kezdeti uizsgtilódrisuttk sorún ttyombatt megérliük, hogg
miért szép a uakúc!ó, qnlikor latiljeleltis heluett ribiElieoé§,
számíandolgozat, h.elyett lubiclcolús, | ízikalecke helget,t, kuprin-
uúgúsokkal eggbekölött ragyogó csalaiáték és mús hasoilóan
múmoros teuélienység lép éIetbe,

Az id.euonatkozó tapaszledalggüjlés szerint, ha kitör a
uak(tció, útlagosan, sz(lz zsenge nebul.ó kőzül ctz alábbiak szerint
ielentkezik az öröm érzete:
Magusba uágja a sapkáiát
kukorékol
Mellét düIleszti.,.
Üueghangon mekeg .

Meghúzza u paitúsa hajút és tittutlaruil |éIrcnéz
Yartgogua brekeg .

Szekundóíra nem gondol
Kukorékcll, mekeg és brekeg ,

A tanangag önkéntes átisméílésút e.Ihattirozztl

,o,,l*,l**},l.,!,\
,

[\
tJJ

,\__ \
i2 ,{.,".r"

l{a kitör a vakáció, kukorékol...

Ám mindez csupún a ua]túció kezdet"ót jelenti. A bőséges
két hónap sok alkulmal ad u gyiimiilcs|tlggaszltis sajúlosstigoíra.
És ezzel a. ncbulók éltrck is,

Jelesen :
"!," Csereszngézés közben elpöceintí a magokat, íőleg

|ehérruhús egyének |elé.
2. A ringlót eszi zölden, pirosa.n, l,ilún, kéken.
3. A barackbóI hatot kér, hdrmat, elcsen és kileneeí ki-

kölcsőnöz.
4. Az almaérést és szedést akkor íléil tökélelesnek, ha nem

lútia a csősz.
5. A görögdiruqébőIuddig eszik,mlg eztmondja: hukk !
A csinlalan iótékok sok|éIeségére utal az alábbi összetrás:

A maeska |arkdra zörgő papirost kiit . 7
Yíz alá bukua csípdes .... 18
Gilisztúkkal cirkuszelőadá§' 

'dr' 
. 3

Léggpaptr-enguuel viccesen bekeni a kílincset 6
TökszdibóI tülköt csinúI és szünet nélkül tülköl....... 6
Spriccel a fürdőben, míg |ülön nem csípik 23
A kisebb lestuér múlnújúra sól h,int és röhög . 11
Mdlnaüguből ki|olgóIlg nyakleuest kap , . 11
Fáramdsala iauttju a nadr(tgjút 7
Csalóntd,ugmásokfittdőruhúitiba.... 8

A ngaralás persze mit sem ér húborúsdi-jdték nélkül.
E tekintctben igen úuid" tl st.alisztika, hogy az ónértékelés
tolgt(ln ki milgen rangot szún magának.

Szuz uakóciózó kis pupúk közül:
hádueür akat lenni .,.,,. " 100
közlegéng 0
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" . . annvit eszik. míg azt nctrr ruondja: hukk l

llindamellelt mégis megalakulnak a hadak és |egyuer-
nemre nézve ilgen alakulalok keletkeznek :

a) Gáncsvetők és kupánuógók.
b) Rohamboxolók.
c) Bukósátgolgózók.
d) V_tzalattjátók.
e) Altal(tnos mellpor-osztogatók.
A. Iátleletet illetően egg nebulón átlagosan észlelhető a

szünidő uégótt:
karcolás 24 drb
horzsolós 39 ,,dörzsölés . 3 ,,búba|ejen 4,,
kapards a térden 16 ,,
kék rúgósngom a lábszáron .... 10 ,,
:öId rúgLisngom ugganolt 11 ,,
szint(n. Iila kiuilelben !? ,,
pirosrrrt saiogva . 13 ,,

Azt talótt mondanunk sem keII, hogg éppen ezért is olgan
ggöngörűen szép a ngúr. De még milyen szép. Hát még annak,
aki biciklizni tanu|hat, ennzk |olgtón esre hasik mégis ngolc
esetben, amidőn is úgg |est a kedues ggeruek, mint egg potgoll
körle.. Hút lehet ualami eruúI szebb, szórakoztatóbb, remekcbb?

AIig. Unü Imrc

11, j

,^rl ,^fe\>^§
(§{

\]n<
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9
6
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33
c
4

74

Hát még annak, ak! biciklizni tánulhat. . ,
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áriegyzékeí
szerkeszíeni

Az r}j munkaév elején megielenő áriegyzékünk részére rajzokat és íénykópeket gyüjt§nk !

Raizo|hat ér íényképezhet mindenkl ! Nem a művétzl 3zépet kcré..ük, htnern
az árucikkhez v.ló tökélet€s hasonlóságot.

E3y pőlyáiző több raizzal, illetőle3 íényképpet ls 1ályálhat. A:onos {rucikket lehet
raiz ár íénykép íormájában is bekúldeni,

A rajzok, illetve íényképek elkészítésénél irányadónak l9.í0. évi tavaszi {r;egyzékünk
árutömegét kelt tekinteni (ezt az árjegyzéket bárklnek, aki kéri, in3yen me3küídiük}. Birkí,
bármelyík cíkket leraizolhatia vagy íotograíálhatja, lrányaóónak azonban alant kózölitik auoklt a
clkkeket, amelyekre legiobban szükségúnk van r.iz vagy (énykép íormá|ában :

Cserkétzeapka Höpalack Footballabdr
€rerkészing Morge kás Ptn3-pong Ot6
Crerkészielvény Turul mentődoboz ljak
Lillomol derék*ziJ lránytÍ Repül6gép mode}l
Morse készülék Zseblámpa Sílé€
(Vörösváry íéle)
karakán hátibörönd sátor Rfili
Crajka
Kulacr

§zájharmonlke §ícip6
Futó€ip6 Footbrllcipő

A legjobb rrizok. illetve fényképek íölött háromte3ú bíálóbizottsá5. dönt
{döntést lásd X. ls-i M. Cs.-ben).

Díjak l
l. dJi; l§.db. 2 pang6r öserk{rr,bolt üzl€tréiz,
t., ,, l ,, credeti rzíntr Márton kép kerettel,
l. .* l ;, terka Wigwam cátor,

b8. ,, l*l ,, eredetl M4rton turfaiu kerettel,
*. ,, l sororat legúiabb cserkérzkladvány,
l0. ,, a M. Cs. egy évl etőíizetéee,'

l1-20. ,, I*l db. l pen86e Cserkészbolt üzletrérz,
t1-10. ,, 1-1. ,l Yelemjáró.

. .Hinden dfiat n)r€rt, továbbá mlnden olyan raizot va8y {ényképet, amelyik
d,üai,ném nyert, de *ltelünk felh.§zn*lhaó, a §toká§os árakon megvásárolunk,
Továbbá mindénki gzámolhat azzal az erhetóséggel, hogy he Fályeművo kiío8á§"
talan, e Cserkészbolt részéről rendes dliazással, állandó íoglalkortetásban régle-
sülhet.
..,,A,díiazött és me8vásírolt raizok, itletvefányképekaCserkészbolttulai,

,.don{r alliották s azokkal a Cserkészbolt szabadon rerrdelkezik.

':''.:,.]"A.,baküldött művéket nem küldiűk vissza, csak akkor, ha tula!donosa a:t
. |téri és a vlsszaküldéq po§tadíiát hozzánk alór* beküldi; Ebbtn az esetben is,;
.cgk l94l. ianuár hó folyamán, mert megíelelő érdekl6dés e§€tén áz érdem€
_§§!b.úiuok és íényképek i C;erkétzboltáltal tervezett karác§onyi kiállítá-
,lon .bemutatásra kerülnek.
. ., lfirárunk a pályázatból olyan raizot, vagy íényképer, amelynél ez] áiucikk lnellgtt egyéb íiturális aiak is szerepel, továbbá azokat, am9.
'|ysklél kétségklvül megállrpítható, hogy ar í|letó árucikk nem a

,,.€carkérzbolt által íorgalomba houott tárgy.
A pátyázat nyllt.

.]'.§aküldégi határidö : l9{0 §zeptember 30.


