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-- I"irih, írl r, ílljjri, lz ririt kiirt}
Kc} a p;rÉ!,:lr till,tr r hlt iltll,
}lost hell az l,riis .kar. ;r ltlt,íiti :ut.]j
!]zt,rrtvrs n(}J ilkrrl l lil.
Ztl§, lnirrl l }tart:i irtrtttlrilli:
§ l.r,tnttir r:, lr lI:,rRil;,.

t;"ll:T i;iJ], "]i;,il, 
-i,]ii,

(§ik Sárrdtlr': (.ii.lLt!slll|,lllI{)]

Hányszor énekeltük, hányszor harsogtuk, hányszor
szorította kemény akarásra kezünk, hányszor hívotr könny-
cseppet szemünkbe a cserkészindulónak ez a versszaka,

És most itt állunk és íejünk felett pirkad ez a hajnal.
Nehéz őrtállás volt minden magyaroknak az elmult idő,
Azoknak a honvédeinknek, akik a mo§tani hónapok meg-
feszítő várakozásában máról-holnapra ot[ hagyrak hivatásr,
rnunkahelyet, családot és fegyverben álltak készen, hogyha
kell, az igazságot a vér és acél ere|ével támogassák, De nehéz
őrtállás volt mindnyá|unknak gyermekkorunk, ifjúságunk,
íéríikorunk húsz egész e§utendeje is, Ortállás, a mult érrékei-
nek őrzése, íelkészülés a Jövő munkájára és mindez a kilátág-
talanság, rernénytelenség minden kísértésével teli éiie|éb€n I

Mi mégis énekeltük, hittük, lmádkoztuk, hogy kel még
€ty§zer íelettünk a matyar éJben'a hajnal !

Megértük, Virrad íelettünk. Két éve a csodák világát
éljük. Olyan csodákét, mint amilyenekkel a Teremtő a ter-
mészet világát mozgatla. A csonka, elsenyvedésre itélt haza
teste nóni kezdett. §lőször a magyar Felvidék forrott újra
rá, aztán kitelJesedett Kárpátaljával, Megértük, hogy az ezer-
éves ősi határ, az égremeredö hegygerinc yant metint €ty
darabon kerítést köréJe.

Ég ma Erdély, a drága Erdély legszebb, legmagyarabb
része, gyönyörű ősi városaink, zúgó erdórengetegeink, a
sz{kelylég csodálatos földje kapcsolódott újra ránk, Uzsoktól

Zlganig, tóbbseáz kilomóter hosszúságban, a régi, telies határ
fele részén áll már váríalat a Kárpát.

Nehéz volt az örtállás i
Megérte,
De a ránk virradó hajnal nem kényelmes ltváltásnak az

ideie. Az aratók mindennél keményebb, verejtékes, de férfia-

,,Értünk kiált, felénk süvölt
Az ósi íöld, a drága föld !"
Várja kemény kezünket, vereJtékes, önmegtagadó neki-

feszülésünket ar elvégezni való feladatok, a megoldani való
kérdések, a munkának, munkának és megínt csak munkának
tenternyi tÖmege,

Sokat kaptunk. De ezt is és mindent elveszíthetünk, ha
nem bírjuk a helytállást.

A ma férfikorban élők. a máért feleíok csaknem vala-
mennyien átmentek közvetlenűll vagy legalább is k,özyeive a
c*erkészet tskoláján, Valamennyien beleénekelték magukba,
hogy: ,,Most kell az erős kar, a féríiú mell ezeréves acél-
akarattal," Enekelték és álmodták, hogy .,az óra közel".

De most, mlkor az óra itt ven, énekból, álombóí, re-
ményból, elfelettett emlékekből, magunkba temetett élmé_
nyekból kell, hogy élet legyen.

Hogy mlndnyá;an helytállJunk"
Hogy munkánkat a magunk helyén elvégezzük.
,,Ma mlnden magyar ömbor kell, hogy érellt,

hogy egész Magyarországért íelelős" - mondta Teleki
Pál, akl nemcsak Magyarország felelós miniszterelnöke ma,
hanem nekünk ma is és eddig is iránytmutató első emberünk
a cserkészetben.

ítár aru/z,d.g. ii{tlft*.aá*,e
Irfu: PE7,Őrr sÁaulort

I!,s az ülő eljött bfu niln harnar.
De nem is kósőu rnóg, tnid.őn
A szent intád,rág tneghu,llgul.ua lőn,
Mirlőn eggyé lett ntind a hét magynr! .

Ki rddig Porban hetlertól,
Ligy iiduözölut, I)rdály!
Oh. nrntzetcpnch. drágu szé7l tcslvire,
Sinulj, simu.lj tcsh,ércd hcb+,lérc.
Ámelyben u szía m-rlll oly édesen vOtr , ,,
Lögy üd,uözölue százszar, száznerszcr!

Mi jól esih öldhezósünh,
§ rlllgis nti.lyen, sohlti,g hlstiinh! . , ,

Dc mindtlgy, niudegy, Ieljött légrl,
A gyiizeilelntes nuP uz égrt.
tvIely összesí,rnull arcuinhra siit.

S örhnhönnyiihct szúrit mindcnütt.
Oh naP, ne bánIsü e hönnychet,
Mclyah most Pilláinkul rengenck.
Ámelltgfug1
OrÖm csePegtetetl;
Hagyfl a ailűgnah uégeiglen
O t.tnn r a gytl gni s ze tnein h ben,
Hagyd olt tagyogni mind,ég! . . .

Magyur szwtábetl ez oly ritka verldég.

Egyiill uugyunk és t,gl,úIt nturadunh,
Nincs kten és niiu,.s ördög, ahi
Ismét szájjtl bírná szakítni
aklkező hurunh.
Egy utllt"u böltsőnh. hoPursónk is cyy la:z,
Ila mujd lt,lzúIlu.nh u hc,lt nemzttt,Éhtz ...



{)e ón nern. léle'h tijbbé * haláítul.
UisrI jt búrtttilyt,lt l sultirduL
A .v,ilt:,zikutl} sbí5 tuugút.
St,brt ha|luttk lultin. le nent halúll.

Jühtlsz tttosr múr, jölttts: aihal ,

N.e_m rt,tttqjiih már hatugrl.
Rűt ,lrszág eggyé olvatlolt,
Két ólíi kurrl. lelt (I maglur.
Mdy jobbru is aág, bai'ru i:i uúp,
É.s jubbru-balra űtjd érzih csaiásút!
S te..ldheln, szállj a Királyhágűt últd
Et z t l meh nn e h t ünd éra iI á gá.u ul,'

lis stórd. t:l rlll t: kiu,seket"
Alű-ttdík,:z neg i| jaL, öreg<,t,
Hacld guzdagotliék rn*tdenik tneg,
De legszebb ri,szét add a' széht,Iyehtt, h.'

Csóh<lld m(g a szóhdy f cgyturekt,t.,
Á nk csóhodtul tiiudök,i)l jene h,
S azrlktól nyerj te hős*erőt,
Mely ugy tiitttlöklih a uilúg előtt!
S ha. bejúrúd. a aölgyehet,
Röpülj föl s állj m,eg hérceik teletí"
S hogy rnegismerjék a rűtóh |iá,t,
JátszóI szemökkel, mint a délibáb"
(Pest, 1848")

ola

* Ne bízzuk el rnagunkat
megjöti, kiinr:ryebberr jött, mint
ním itz örómujjongás a fontos,

azá|ta|, hogy a nenzetnek, ami
hitte.., Ebben a pillanatban

hanem az" hogy komolyan golr_

Lru első píIlrurnútllr
Ülök a szerkesztőségbcn. Gópclek. §zúrke rlú|utálr van. üi,pic_

srrt ütőgetctn a billeutyúkct. .. Vélctlelrül kinézek az ablakon.
Á. szél az üveghcz ver valamit. Kihajolok. A nemzetr zászló van
kitévc. Vajjon miért? Nyúlok a telefon után, hogy rnegkérdcz*
zem a központr-rt, nem jelentkezik, A szembenlévó házból a
§zózat hangjait harsogja a rádió. Fél ötkor? A szomszéd seobák-
bau futkosás,, izgatott beszéd. Aa utcár: felsivit,cgy hang:
..Magyarország, rendkivüli kiadis!" Lerohanok, Korpády bácsi,
a portás nem tud semmiről, Ki, az rrtcára. Egy vendéglő nyitoti
ajtaján a rádiót hallom kibangzani. Beszaladok, Nagy ember-
tiiuteg állja körül a készüléket. Á hangszóró eróteljcsen har*
so5ja:,.Székelyföld. Nagyvárad. Kolozsvár is,nrót a rnienk!"
lsmertt!en emberek összeöle}kezünk. Sírok. Istenem. Kolozsvár,
rzülöiöldcnr_ újra magyar vagy!

])e nincs idő gondolkoani. Rtlhanok vissza a szerkcsztiiségbe.
É,p idcjóben, Cseng a teleíon. Parancsot kapok. Cserkészruhábalr
fél tízkor gvűlekező a Keletinél. Tizenegykor érkezik a magyar
külrlóttság kíilönvorrata. Hasonl,ó paranc§ot molrd be a rádió is.

Ujabb rohanás haza. Átöltözöm. Irány a Kelcti pályaudvar.
A Hrrrthy Miklós-úton száz meg suáa gyeúya óg az ablaktrkbari.
A fcltirnladás apró lángocskái.

íjtlrlvás cscrkilszek l]clvotluliisrr a lrétlsi rlörrtésről hazatórij állant-
fórfiak tiszteletére a Keletí pályaudvar előtt.

Kilenc óra van. Kinn vagyok a Keleti érk_czési oldalán. Lázas
sürsós-forgás- Nagy tömeg §ámulja a várócsarnok díszítési mun-
kálátait. Lfata'lmai'magyai. nénret, olasz zászlók fcdik a falakat.
A terem párkányzatán-'egy szerclő nyaktórő mozdulatokkai sze-
reli fel a nagy fónyer§ű Jupiter-lámpák vczetékót,_ Középre
tüzoltólétrát toÍirak be. A- meÁnyezet közepén lévő égőket is ki-
cserélik. A íöldön mindenütt dísenövények, páinák.

Ecvneeved tíz. A rendőrök barátságosan kitcssékelik a löme_
n.t. ÉÍ utiákon az ablakokban gycrtyák ezrei égnek. Orömiüzek,
Xz utcai lámpákról az clsótótítő berendezéseket szedik le, Néhány
perc s vakitó fényben úszik a Baross tór környéke"

Fól tíz, Megjclenik a Filmiroda autója . , , Átmcgy.ck ? Ti|,1
Kálrnán tórre. Iií van a gyülekező. Mcgfogok egy mosolygós kópű
gyereket.

_ Mondd. hogy tudtad meg a nagy hírt?
* Écé., véletjóuüI. Négy óá után-iiinyitottam a rádirit, Ép az

úi határoiat nrondta be a bcmondó. Gyorsan átmenlem a szom-
.JtJü" erv öreg bácsihoz, aki sose akárta elhinni. hogy Erdélv
r,alaha is" visszikcriilhet. [-Iát megmondtam neki!'--- 

Hirt"l.n kürts,ró lrarsan. Neúcre János vezetőtiszt út máris

,

adja a parallcsokat. Budai csop*rt a nótrrct kóvttléghta megy,
ociti cstroort iránv a kclcti,' Fél iirenegy.'A Keleti környóke olyail. mint egy rnegboly-

. gatott rnéhkas. Egymásután órkeznek a külólféle a]ahulatok.
Frontharcosok. fóiikolások. szi,kely egl,ctcmi hallgrtók , -. A ki-
iárattal szembcn órcf alkérrt ott áll a Hoh k t;ibor núgyszáz
kemóny lcgónyc. Lcjjebb az clsó kcrülcl, c§airirtai állnak sorlalat.

Lássan kialak,r| a fogadtatás kiilső képc. t'áklyákar osztanak
szét, s pillanatok alatt fényterrgerben, vannak a strríalak"

Háiomrregyed iirenegy. Hatalmas arrtótábor közeleg. §gy-
uiásutárr érkeánek az elökelőségck. A tömcg zúg, él,ienez. A hon-
vódelmi miniszter úr érkezósekor útcmcscn íOpo§ a'kiáltás;
..Élien a magyar hadsereg!"'Tizenegri'óra, Min<lcn kósz. A,z izgalon, a ie iöf okára hág.
Harsc,gnak-a szavalókórusok: .,Mindent vissza! Arad, Brassó,
Temewár. magyar katoIrára vár! Horthy, Hitler. Duce! Csáky,
Tcleki!" Ze\e az csész tér,

A vonat késik.'-Percenként jónnek a hírek.'Gyóiben nagy
ürrncpsóg. Nem engedik tovább a yoüatot.

figyizerre énei<szó barsan fe}, A HOKK tábor kczdi el a
nótázást. A többiek átveszik. . .

,,Horthy Miklós ha felül ,a piros pejlovára,
Úgy vágtat bc nagy Romániába. . ."

A nótákat mcgtapsolják,
Az eget fénysztirók kévói borítják el" Stigataik íónysátra1

varázsolnak a Kcleti pályaudvar íólé.
Fél tizerrkettő, A vonat még mindig késik . , . Vcgre három-

negyed tizerrketiókór felhangzik a Himnusz s már kintről is lát-
iuli a nagy villanymozdonyt s a küiönvonat kotsijai|. Á zászlók
tneghajolnah, feszes vigyázz. Minden nagyaí együtt énekli a
nrinden magyarok nemzeti imáját. . . A ném.et és az olasz him-
nuszt is hasolló tiszteletadás.sal hallgatjáh végig.

A fogadócsarrrokból apró villámfények vakitanak ki a térre.
Férrykópezrrek

Kiisit várnunk kelt, míg a csarrrokban az üdvózlóbelaédek
elhan3Jzanak. A hangorkán tovább zúg szünet nélkül. Horthy,
Tcleki, Csáky nevétói visszhangzanak a falak . ..

A hangs'zóró felórrk dörgi Teleki Pál minisztereluök szívhez-
szólő szavait:

!:l,

§zdkclyck soríal* ir lielc|i 1.tál_vtrtclvar *lő|{



HAZAÉR KEzÓ DRÁGA VÉREINK, cSERKÉ§ZTESTVÉRElNK!
A vérnek és a léleknek ereje ujjong abban a iestvéri ölelésben, amellyel ledőlt trianoni határoszlopok

fölött a szívünkre szorítunk !

Magyar legendák ú1 életre keltek.
A váradl székesegyház kősírJában pihen a legigazibb magyar lovag: Szent László király. Születésének

900.-ik évfordulólán nem ő kelt-e fel százados álmából, hogy megrázza a tördelt magyar földet és Várad-
tól Kolozsváron át Zágonlg magyar ősök vérével szentelt sok rögét, hegyét a gondviselő lstentől vissza-
könyörögje I

Két éve, az országépítő elsó magyar király Jubiláris esztendejében leomlott éseakon a Trianonban
íl ránk feszített börtönrács. lrnádkoztunk és azt mondtuk: §zent lstván csodája, Amikor ma keleten tágult

meg az ország s hazaJöhettetek, testvéreink, ne szóljunk-e imádságos szívvel, levett kalappal Szent László
csodájáról ?

Magyar legendák új életre kelnek.
Huszonegy esztendeje láttuk egymást uuoljára. Hej, hosszú idó ! Hosszú nektek, ellenséges ígában

rabságot szenvedőknek; hosszú nekünk, kifosztottan, megvet€tten, verejtékes munkával a magyar §or§öt

újra építőknek ! Megsokasodtak a sírok a temetőben nálatok is, minálunk is: elmentek az öregek, nem

bírták a várást. De mi, akik végig álltuk s akik megértük az újra-egyesülés gyönyörű napját, azt mondluk:
érdemes volt szenvedni is, küzdeni is, hiszen a küzdelmünk és szenvedésünk a magyar történelem részévé
magasztosu lt.

Felemeltük a cserkészlobogókat és csináltunk az angol katonatiszt gondolatából ízig-vérig mat/ar,
gyönyörű mozgalmat, amelyhez hasonló nincsen a világon. Elvetettük ma8yar főldbe az idegen magot és

ami kikelt, az magyar volt egészen, Magyar íöld teremtette, magyar lélek átitatta, igaz magyarságra neve|ő

mozgalma lett a mi fialnknak a ma8yar cserkészet.
Ugyanakkor nálatok a családi otthonok födele alatt, másnevű egyesületek és névtelen baráü csoportok

védelmében titokban égett a magyar tűz; szenvedés táplálta és el nem muló reménység. Nerp volt szabad

igazán magyarnak lennetek és ti mégis igazán magyarok voltatok. Nem volt szabad cserkésznek lenne-

tek és ti mégis igazi magyar cserkészek voltatok.
Ledőltek a váiaszfalak, hazaértetek.
És mi, huszonegy éven át a magyar §or§ön szakadatlan tovább dolgozók, ragyogó szemmel köszönt-

;ük rátok a cserkészköszöntést: Jó munkát l Ti pedig, huszonegy éven át a magyar éjszaka virrasztói, az

éberen mindig résen állók, cserkészszívvel köszöntök vissza : Légy résen !
Aztán átöleljük egymást és most már ugyanazon cserkészzászlók alatt együtt dolgozzuk az e8y

magyar jövőt !

Hazaérkező véreink, drága cserkésztestvéreink,

Minden magyar csapat és minden cserkészünk

határoszlopok folött a

lsten hozott benneteket !

nevében meleg öleléssel így k6szónt titeket a |edőlt

Magyar Cserkész §rövetség.

riolkoezurrk ós komolyarr nragunkba száiljunk ór nreglássuk ilscink,
apáink. a lttagunk hibáit és tanuljunk belőliik a jiiviirc, ,,' t]ira nucv fc}adotot kaptunk. amclyet rncgszívlelni és arrrlak
súlvát'm.gi,iiini fontos a icnrzctrc, Ne gondoljuk, hogy nrinden
csa'k sült"galamb módjára röpül a szájunkba, murrka is keli
hozzá...

úlira elóttünk ál1 a feladat, amely egy sok nemzetiséget
magábá foglaló államnak vezetésével jár. . . Vigyázzon a nemzet
;i"",{"; tas"ia és érezzc át, hogy az egész magyar nemzet felelől
uÜbu" o m-Űnkában, amely holnap rcggel kezdődik, Mindcrr egycs

"mii*ir.k 
a cselekeclctótói fiigg,-hogy megtartsuk ós felvirágoz_

tassuk azt. anrit most kaptunk. . ,---- 
MinJenki teljesítse a inaga helyén kötelcsségét, ezt fogadjuk

mep ebbcn a pillanatban.---' Nlt anu ,jillnnut még s a reflektorok fényébcn mcgjelelrik
Teleki- miáisjterelnOk úi. mcllette Csáky kúiügyminiszter úr,
*"rotyosuu, boldogan. Egetverő éljenzés, tör ki a tér nrinden
zugában.--" M"rt érkezrrek a cserkészdiszszázaő e|é. Szoborrá merevedve
áll a HOKK tábor csapata. Papp elnök rlr jelent , , ,

,Nélrárry lópósre 0liittem rnennek el azok ail államíórfiak,
akik néhány ór,ával czelíjtt visszaszerczték Szcrrt Istvlrn kororlá-
járrak Észak-Eidé[yt is a Székelylóldet, Figyel,etn ae ari:ukat
Mosolyognak, de látszik. hogy íáradtak. sápadtak. Micsoda ideg_
munkát végezhettck az e,lrnult két nap alatt . . , I)c azért büszkérr.
kemónyen iépIrch cl a hosszít sorfalak előtt.

Közberr elóállrtak a gópkocsik, A rnirrisztcrek bcszállrrak s

rrrcgind,ul a kocsisor. A közönsóg nem sz(rnik rrrcg óljerrczrri. A
fáklyzik magasan lobognak . . .'Fél 

cgy, r\ hatalrnas ÍóIrytcngcr mcgíncltrL . . Fáklya; csapa-
tok hörrrpő'lyögrrek a Rákóczi-úton. A nóp siírű tümcgckbt,rr kii-
veti őkct a járdán. Az olasz és nómet kövctsi:g tlé rrcnrrek a
csapatok, lrogy köszönctct rnondjanak a kót traráti állarn kóp-
viseiőinek.

A fónyszórók is nregnrozdulnak. Vakítri fénykévéikket
,,mcszelik" lz egct. Majtl hirtelcrr egy pontban rljra egyesülnek.
a Vár {elett. Az égig órő felkiáltójclck figyclnreztetnek mirrdcri
rnagyart. hogy ezekben a történelmi iclókben hálatelt szívvel gon-
dolianak Horthy Miklósra. az újra mcgnagyobbodott Magyar-
ország Főmúltóságú Kormlinyzó Utfua. Czakó György

o
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* ,,\ttt,tl,it,lt stjlr rls tt8r,. ll()í{\-.t nal)lórnbtrrr st,nr nrrrrek róla

ilrri. ]]lr lúrr,i{tiil(l;'Ji]íi til'itlor.ir.'iitt tís iiót kis or§ziig r,órei rorrr-
lirilt írl az. tilt ltlzírttt cg1, 1(,1lóssel cliíll[lre jrtt. a}ikor 1'rlgoli
visszitctttltiltt,ztti czclitc lt lrizas nruttli/llrirtl t('ltijtt hrltelirr,,
lltlrzltltrtas ltl(li)t. ll(}g\ az titt ltr;sszti, (.sOrlt{)§ tlj.ialinl ctrtbcr-
1t,stvt|t,cli ntillir!irrr szallrttlitrl1,IiiIi rít trtost a 1ltrsztrr.lást i...
l..lt ! l.]trtbcrtcslvtit.ck ? 1-1aziiln *llctlstigci. lnkább iik.
tIrint rtti ],,

[ 
-lisscs clli.ístirt nólrárr1, lólltrsnl,irt. l.)gl,szcrrtl azt

tttrlntlta:
'l'cst r.<!t,. l udtttl-c. }ro91,

ll lrltI,íil ai lallrrl rrriiglé rltrgták a
l.riri ap.iáttali í,il liii,l szilrtatolta

Ii rrl<at:óli ?

lir,lt,ntilnl kcrtllitrl. rlc aztán évtize(lck nttrltlali és lassan íölóbc
ndi trrajd a 1'e hriI,nt,[i a sárgn ris a jiir,ő nct}lzeclék nár szcmbe-
tréz a szítrcstlli liultúrá.|rival. Iii t,trtt,ia, ll,li igaz belŐ]e ? I_ehet,
ltogr,órr is tlttttth/ttlttrtnl az ősi ellctrsóg titját egycngetem ? . , .

-\etlr liil,iittr a íejetn ra,iIa. (iorlrlollirlrliattak a uagl,rlk:
A<ló[t:ttt1,1tlr ós az ő iársai lucg ellettfc.lei. Az ón sorsonl:
a §Zolgálat,

Ilirttllelr íclttint elóttern eg}- t'ácso§ kapu. Iid,t felrrl,rrj_
t ott kirrj/rra tlitttaszkotiva egr.,tisztaszemii leánvarc nézr:tt
riittr egészetr kiizclról. Ilcltll'ájrlttlt lt szívent. líit. szólna ő
nlindelillcz ? Ha trrtlnri, lii i,agyok és látrró, n)it t.o§zeli,
irtózattal e]l'ordultrrr-e vag1, t,lle nséges }raraggal vi]larrrta
rárrr a kóJt §zclílet vagy talátr, . , \:agy talitn azt rrtottrlarrá:
I;'órí:i yag}-, bccsiilick ? . . .

Ntlszte'lt,ttitl sulrant cl a tnusetilng nrellett egy grönl,őrii
íekcte I{olls-liot:si. i\ kelta kiil,et szállt. ki belőIe és,eg}, §zíir-
liülő 1ejrli cle§áns. 1l)fi§as itr. Megrlörzsti]tcnr a szelntrnlet.
A fé]elInctcs ke}ta hirszerző szolgálat yezetőjc itt jár az ogur
fíjvár,osl_rirtr ? 1lit jel,",nt ez 1

Nent sokat tópretrghcttclll rajta, nrert alighogy eltiltttck
a nag}, kaprr mi'gijtt, rrreg,ielelrt .Sctnprtrtrius és elő kelletl,
állnorrr a lloc§ival. }ííg a ttrtrszlarrg'halltrrn drrruzsoJva krisztltt
felleló a liirályi várba vczetíí kigr,ózó lrcgyi itton, egyrc azon
töprcrrgttlttr, ltog),,an acl.,jam tudt,rira a }isgy lrátr};ítórrak
tllinél g1,orsabbarr a kclta kt3nrvezér rrrcgjelenósét és kit
állílsali rniigói c Jr1.oill{,l1liövetőnok nritltlatlrtig, nríg littllc-
várírbatr tarttizl<rldili, Szerenesóre a p&lzügl,nrittisztcrittm.
előtt liellcl.| rlrcgrillnonr i ezen a környélren ol<vctleniil tón-
fereg valaki a társirirtr ltözül. Anrint a gazdám eltiint az
óptilctben. a kocsi e}ó nrcnteln. ós lecsavargatva a h{ltŐ-
nl,ilás tetejét. a késclnmcl vakargattenl, tisztogattem a
c§avarmenetét. Megbeszétt lrívójetiinket nern lriábu arltam ;

alig két 1lerc nulva kékkr)tórrl.ű, lratalntas §zál munlíá§-
ember állt lneg nrell€ttem é§ tisztelettel instált egy ki§
benzinért az Öng}lujtójába. Auér volt, a rrringrél fcnegyerek,
az egyetlell az isltolában, akirrek az ök]e kemétryebb tolt
valalra a2 cnyéml)é|, Mlg a benzint c§epcgtetteln, tlrtlztlu-
latlan szájjal elntolrcllam neki nrinden sz.ükségest és arrrikor
lrangos kósziingetóssel átballagott 4z írton, tutltam, hogy a
kelta vetrclég jó kezekbe kerü]t.

Ilazaórvtr nttlgáilapltottant, hog1, valaki járt a szobátrt-
ban. lr"ern hiányzott §e}ntni, lrem i§ volt §clnni relldetlen§óg.
llvornot scm talilltam. I)c az apró bizton§ági jeleirn, alnelye-
ki,t, trivozú,skrlr trtitrtlig clhel.ve'zr:l<: pehcl1"-ai aszl,al lapjirn.
lrajszál az aitókilillcsctl. fílroln por a szőnyegeri. eltiitrtek.
Gyctrsan llr,zllr]ióztarrr ós clővt,ttcm ír kaktll(ko§ órában t}re,' ,

tctt len5,liópczőgépct, arngly-el, fotoclclla zrlr zajtalanur-
anrint hozzá rr-crrr drtő itlcgen lrelóp az. ajtónrolr. igclr, a gép
kt(t f elvételt csinált, Negl,edórírrr belül előIrívtalrl. nlá§olatot
l)ag},ítottaln rólLtk. tlagas. soviitt1, alak, fckcte kiilicn5,ben,
fekete álarcbitIr. kczén fckettl kcszt},ű. Sempronirrsra emló-
kcztet, tltl Scnlproniust tnagatrt htlidoztarn egész rlélelőtt-
élr lroztarrr haza is. Iii lohet ez ?

Jelzóst atllan Illissesnck. Azrrtárr vís§za§zerelten au
ór:ába a í'étt.vkópeziígétrrct, .,\ \,illan},kapc§o]ó fölé arasznyi
átthériijű aneroidot aliasztott-arn s két' vékony tlrótszállal
hcköt ött,cnt az áreltnli örb e. WenJioff -f óle el,ektromos §u Éiárzó.Alti czutátr cngedélr,errr nélktil átlépi a küszöbömet, azt
visszafelé mlir a ntetrtők l'ogják szállítani l

}.ía dé]utátt újra ,,gyerelizsít/' volt trálunk, ahogyan
portá§ bácsi lrelezi a l{ukac_fóle látogatásokat. §z tnár a
negyedik alkalonr. Lóri, liukac ós nrég la91, nyolc-ttz
hozzájttk ltason]ó ióvérű cslbészhe. Serrtpronlus és a titkár
az egósz délutárrt velíik tölti. Varr g!űlés. tnozi, zetrgő
lárlttájti játék, ttzsottna, ,t,égiil pedig én lrordom haza őket
az autón. Szoros, nagy barátságot kötöttünk persze. Amikor
trra a nrásorlik csoportot nag1, keri,ilővcl lrÁzafcté vittem,

á, te liis barátorl és anrrak
lrosszú Dorvsotlt. aki szintón,

A z.rr[i. .,\zttir1l íj,it,t. 1lerll t tisan lttlrottt lrct c. antil<r,,r l.e
lli'ilt,sr:n tllpírrtrlrrgtál rr l;iirrrvtllir,(il. littlirit.rrt:g.r, llarátiirl.al a
,l.rit,ií,lt ltcrt,.jrillt,rl 1lilttlttlzrlt1. 1)tltvsrrtt ttcrtt titrlott az t|őz-
lrr(,trlcl<ríi1, 1litrrctill'itt,iisl,a J'clszcrt,lvc llt,}ratolt a kcrtbe és
{]g\,§z,cirl| a ttr-ali/ttt lilll ilt g_r,creli rlreg kút kutya. Ji91,
litrIr,iiI lclíit1 (,s kól glclcliet liélirc-zii]cTre vcrt, de aztánja'li a gíizlrcrrger <_let.elitíve lllcg a Lóri rrpja és hilintlsbe
l íir:t i,ll.

". \aglott jó, §95, vcszt,dcltrrcs vct,élr,iársl,ti'l lneg-
szlrlrar,lrtlLttnh,. Drrréli lirtkacrrak ntcgsitrrogirtt)lu a ftjé1]. lur
tij ra talál,koztrrr l<.

ílúgett rtlttrll-ttnr ilycn e lrigedcttcn. tttitlt czctr az cijszakálr.

4, É,lethalálharc egy titokért.
xijttl:liuő ltold hartnadik nttpjtltt,

St:ml,rroniust ma a li(lpvisel.Őhírzba vitt,em. unrcl.y- a ruaga
gtit 1lonlpáiltllatt egvili ltgsecblr parlanentjc a világrrak. Dc
ilz rlgllr ttltlttl<lt itl. sett. százarl,trkla trózct.t clőr,c: va]alni
itIiit-ttr:rrr-áll/"r liiivelillől faragtílk a gót stít r:irildriiL és nrost
liitttlcgl,rtl crtttlittl<tzi}i. DIeg ja\,ítítsra szcrrttl ez a gl,iin_t"örű
ólliilt,t-l<rllossz.us, i\lilverr liár l

lliq it ltlllcsií irIirin a, r,ítralitlzó srrífórijk cstrlr<rrtja víg
trtliltttiiz;issitl tiilti)ttc l végnélküli órákat, étr a nrttsztattg
korttr á tt.r, :i rit lr a i t.r,rr a l'ei tlnrct, tll(]§§ze gondolkOztaln.

}(ót tivtl. llí)í.lv il [}avaria ahlakszcnrórt ktlrtlsztü} néztern
rrz {iI,iilt, királv sztlllilctltl Istlra-ltalli nasl, várost ós teltt volt
a szivcnl ijt,iitttttrt,|. .\lost ;tt:tlig ilrlntár negycd napja, h.Og)
+]z ó(lon §t' rl'(,izó(:§a1,11(rkllalr tiirtér,r1 i,olrbalrás nyonrátl z(rg
a világ ós stitót rit,nl,tllt fcksziL t,á a,l'elrór enlberek országaira.
A ro]lllattást lrenl é}l csináltarlr ; trenr is tttcltam mcg, csali a
lct{utol§ó tirálra,rr, áInilior rrrírr rrrrlg,állitani ncln, csak éIeteliet,
ilretrlt:ni lchtdett: rle aztán ttt.átta tr szálali összt-.llogozása
tis az al j a s mtrrón1,Ie l"ből t iirl.órrtdrrri §vanakodások k i lielic,tóse
az Óu agt,antban született terv §z(}rit)t villámgyors nrunlia
\,olt, t.Ij néptk sorlródtali az örvény szélére s egy lépi,sstli
.l<i}zt,lclrb licriiltünk a 1}agy vérzivatarhoz. Fiizörn a látha-
{at.la,n szálakat, ós n€m, érzek lelkiisrrreretfufdalást azórt,
arrril csiná]ok. }Ia c,gy enrberl, me€ii.itlrék, fájna a §zivcnl
miatl,ir ós liántrárn, otrgcsztelttónr : altkor btnrrem az lintbtlr
áilna szctrrlrcn a nrilsik cmberrel? akirc a heresztérrl,cli azt
rnorrrtják : ttrstvérenr. De ha a lűzánrért rnilll,ókat iicycrck
:háborúba, a szívcnt n§rn dobbalr sebesebben, Katorta vag"vok
és a kötclcsségcnret teljeslLerlr.

Ntásíél óvvel ezelőtt n()nclta a Nugy lrátryító, amikor
rlj fcladrrtonrra elboc§átott, lrogy irj tráború készül, antel1,l]e
frjkozal,osan belebonyolódik rnajrl lllíncl az ijt világrész. Ez
az óriások lráborúja ]csz : nem kis néllek nrarják egymást
hadisarcórt, határvonalért, lranem egy szétbomló, sokszáza-
dos világrend romjai,n a nag_v biroiialmak tlöugetik majd
egyrnást. mcrt az rij világot rnilrdegyik a nlaga gondolatai
szerittt akarjrr felépjteni. l.clret, hog_r, ez lcsz a fclrér etrt]rer
utolsó csatája. améll1,cl lnógegyszer riegragadja a történelcnt

+ Áz eddig rnoÉjelerrt íolyí,atások rövid lurtalnrAt lásd 11. olrl;üoll.



Pikl, a vrllt l<irlrta-fóniik rtafl t, llizaltttasittt t,ltrtrs(.lt t... llr)ct,;ttt
frlgták el l,tirittk kt,r,tjétlen u7 i,lt,qclr ktlntct í,s rll:irrir htl[i.err
őriz(ék nrrrg vag1, 1.íz lrrrllig a házaÍ. ,\ Zrtt.sct'rtr,L cz r.rllt t]tirliít
a legnagl,rlbll lrarlit.ette.*- ],)tr tetszilr t,trrlni, tlz csak a kezrlct, l1trst ugl,itrt az
iskolától ttetn lelret senrtlti okosat csirlírlni. rltl rrriiirl .!iinrllegirrl. a. szütrtt ós alrkrrr jnj lesz a ktitnckrttrk ! tiHr,it, ri)írl
úgyis figvel(irrk, Kttkat: trrr95,1rát.si,irr, aki kótrre}lrrii;itri tiszt.
tl_e.is_bttjt cg_vsz.cf_a lakítsilran tltl (rszrcvetttik és , . . Atr 1,1ai l.".
1\íit taposotl a lállamat. ttl lcr.tr l

\'árj. kapsz holltu;t a gyiilósclr l - sziszcgt,e efi\.
lraragOs htllrg, _aztlliin.t:seltll Ietl a krrcsiban. liról,t,l,s 1rajtír.rlrpottt a "legérrlekestllh 1lillanaIlran illtctt0 1e i .|'tieségiit.
Nagy kár l

_ l.)c azórl h1l,ttlt rrtt Ieszck. a gviiltlsrikiin. Íis lrolnap
este úira lnc.8próbálok_ bett{:zni abba ri l,iltlkzatrrs rlrííhe lvl,rti,
ott, a rácstls kapus házban.

nrlm lcll voltra baj, tlttlrl c}lht,lt. nincs kiill)nöselrh 1itkolni
t,alri . . 

"

] .l)(-_ igt,rris t,arr ! .:§at.t,anl, kiizhtr Lóri hartg.ja. ..

l lzt tt. liólnírlgá_s hirc,íl rentliirségtlrr tr'rl is kiszir,ár,,g. ikk,rr
trtóg jr,lrlllrrl felkcltjiik a figl,tlIrlrt,I ttrlesallánt kísórlt:il,i irárlr.
r:l,re 1lt,rlig setnmi sziilisóg., ,[.]s kiiliirrllt,lt is. o Iiti llt.ln ftrr:scgíi klslIirrv. lehiil lrt,
rlíesckt,tl.itlk, htttlt,ttl ltltllgassrltt és tt,ljr,sltst u kdilclt,ssól{ót i
szrilt egí,sz l'r.rrsiiltllsrrggcl l(rlhat.. i\tlrlris, í'tll}.tasrl'!

, l'lgvszerrt, azLátt arról klzrlr,| t beszélrri. lttt&t egr
ktrmet. nlo§l is íigleliink ós htlgv a te báesiká<t ItÖrrit''}
lakrisriha, tlt, ószrtvcltók ós el kellclt mcnekülnie.

A:í:iúk felztlgtak, liukat: csottrlet intctt és azt kórdez,te l

-* lil ttrllnárl rnortdani szóról-szóra, hogy rrrit nlondot l.

Piki ?
Ha ntlnr is szóról-szóra, de rigy köriilbelül entlékszem

tá. AzL lnond(,a, hog_r, tnrlsl iskola vaIr (rs nem lehet strnrrni.
, okosat csinillni, cle luajrl lcsz nregint, szünet és akkor folvtal.' jrrk, a kr',ttrvatliiszatot. Azt, tntlntll.a : ligyet úgvis figveiiink.
littliirc llírcsikír,irr l<étltt,lltiit,ítíl tiszt és ó }lrl is iirrit ea\,szer a
laliásrilltr az illt;líint,k. de {,szrevctték. l,rláig jrrtr-rit, rilikor,1l,
jól r,írlí:lrl crrr a lállár,a rts c1,1 r'il (,szrcl,ért,

'(lsenfl lt1,1, \'(lszt.iírs|ri cstrntl.

Zéese| gryüIéscn.

gtitt ; ós bár az cm-
ller I)orO§ és 1lrik-
hálós lesz í,s g ft,li,
vés senr naí{},oll kó-
nvelntts az élttsszélii
ló]bektur, ntógsetn sa,i-
rlálonl az ot,t tiiltött
kót ót,írt.

Érrlekcs 95,irl(,svolt, A íitik. úgr,-
látszik, az urlvarolt
Jöttek ijssze, tilfrt
amint ót,aiitósre rl
munká§ok cl,t,ett,(lk a
§zer§zálnokat és lri-
mentek lllo§(lani me§

öltözköclni, htlgy
munka \,égeztével
haza irrduljanak, eg!,-
szerre c§ak vonttl ánt
be a2 ajtón tizen-
négy l<isfiút lábttjj-
hegyen, zárt ajakltal,
komoly arccal. Itör_
beálltak, s a legkiize-
lebbi alig volt négy
lépésnl,ire tő}em. Piki
is ott volt,, olyan
gondttrrhclt arccnl,
hogy szívbőI meg§ajtlált.allt.

Krrkac hangia csendtilt :

:|M' ra. A soííőr jóbará-,',-.i-F tunk. hrrzzánk tarto-
..? ,--_ z.ik, hát őelőttg nyu-'..#i gorltan beszélhitiiirk.

junk. Sajnos, az l)gu-
rok hangos beszéctű

-*. Végigktttatni a tcrepet !
AzL lriszclrt, e pillanatban az (,n ilrcí)ln é|)|)0n lrlva|l

$onrl,tcrhelt ltrhctt,IL. tnilrt a. Pikié. l)tt azórt rrtlril ítllt.crtt. nrerl
mint tal)aszt all iilcg róka, aliirrek volt aIl<alrrrrl l(rrkac
f élt,Inretes íi ti sír gírL ltaizclcblrrő1 nregistttcrtti, lt cnt t,slt li rrriigé.i c
Iltrjtanr a <]tszkatiintltiiltttek, hanem kiitr.gr,kl11íl t,gtliztilr
összeítiggítrlcli lri(szíl tt,t,Ót is emcltetlt llirlgaln |'ailtl tll(ig H
ltlrtnklt irlejtr_ alatt, anlikí)r a gyalult és kalapricstr|i zajílt.lrl
-zL a kó§ztil{'íclés[ scnki st,m lrallott.a. í.(lt. pt,rc tllttlvfi az
.,rtolsó fiti is vissznállt a kiirbe ós ,icleul.ctte : Sclrrrl strnlii !

Krtkat: a híirom ujjál magasra elnelte :

--. Ogur erll és összetartás !

valanrennvi kéz ftlrlrttelkedcl,t :

--- OÁur eiő ús iisszetartá§ !* Irriírrlkrrzzrrnk !

Rájcrs volt l.áltrotlt, a,mlrlI a lnagtlkra erőszako11 zordon-
ság clslrlrulL az arcokrltt az imád§írg alat[. és atttinl, ktrreszt-
vttós tr[árr erőszlrkkal íÉ],ckeztck újra vissznkrllttrlt,ít.ani az
ábrázatuka,t.

Kukac irrtésór:e leiiltek. A{irrrlen §z(lllr a l<is vtrzérre
csillanl,.

** A nrni gyiilé§ egytlt,letr tárgya l)il<i, a ífc§r'§li iigvó-
rlek le[árg}alása. Attrlris. szóIj l

--- St,lltllrrtttirrs llát:sitól jiittiittlt haznft,ló. a tttásrlrlik
csotrort, l,'iki és tln iiltiirrh a srríl'őr trrellct t. ,\ soffíir .t rltItlttt
€lnbcr: á1 vi[t az lsterctr, ki a cscl,Itr':sz,llark ítllÉ lis a liilátris
lregyct, ln(,8k(,t,iilve, a liiríllvrttl hítt.ián lit llrlztllt, r issza
bcnnünkt,t, I(iizllt,rt llt,szí:lgetliiltk. l,.s cÉl.\,sz(,l,t,(,rr l'ilii
elk§zdt.c mc§óhli a kónr.l|rlgtlsl a l,,óriúk krlrl,jíllcrr. liz nrrig

ntiJr: arrti n szír,iitr,klr.t,tt. az it tilc[r,ünliön. De ígl,ninr lchet rna
llrllrlr:g.ttltti,_ Nrlzz(,tck nrrlg harátairrkat, a gótrrkht: rni11,on föl-
s(gt,s kettróttl,strggcl ltlrltrak lrallgatni, l§cIrki neln i".s sciti.
lrrlgv nri,iiik y6;1. rlc rtntil<rlr tcnni l<ttl, akkor kót hói alátt
ItrtlItannek_ cíly Ila!h, orszítgtlt. Az elsŐ, anrit rrrcg kell tarrrrl-
nttttk : ltallgattti, litt ncttt szóltatn trllna. Inert az ót'|csapír rn
iigvrlr,ííI tari il t szri, rltr ha ntírsrrlI voilta szó. akkor' az t
tltrltttlilttíttt,t, lto91, a iccsrlgóst it tttai ogur fiúkrráI a n€lllzcl
cllr,rr_ r,aló stil},l,s liiit)lltlli tlÚzcltt ós rrag1,on szigr,lrúatr ll(i rr.
l cl,rrritn.

** Lrg}, varr t lgaza ynn l --- zúgt,ak a fiúl(.
-* §zril-t, rrrí,g trtluki ? -
l)arázssztlttt íl, s7é plr r h írJ ri f i ri jel cn tIiezet t.*- Il.n azt hiszcnt... l)iki t,lÍisz()r lribázrllt. . . ]\losl az

cgyszer l_egyiink eltlézőek . . . De legkiizeltrbb ne irgalrnaz-
zttnl< senlti rrek.

A tiimr:§ zrigolt,:
--- O_ lrrrg.vrre_l Móg lnlt, nem ? Yétkezett,, triinhtirljék l

l}iintessiik lncg l l)eresre \:e[e l Kizárni l Kizárni l
-- I(i szól lntlg ?
(]sentl. l!egitlt I{rrkacot figyeli mintlenki.
--- Nel<t:nr l.óri utrin l]ikí a legrtigibb és legiobb bará-

tottl, Igaz-r,l, l)iki ?. lgaz. l(trltat,.
** É,s én nrógis azt trtorrrlorn. lrogv nem irgaltnazha-

tunk. Az ogrrr l'iírk t.sn|< l,tt1,1nak olyan krlrnótryek lénni, nrirrt
az intliánok. alr<lg_val a l!|a1, I(árolyltáI olvistuk l Fiki is
|1rgycn ketttótrl.. rill.ia ki a lliintetéstít és igyekezz,ék mélt,ó
lenní rrrra, lttr{r, a rrlfi ltr,|l,órc riira visszakcríilhtlss.t,tl.
ÍÍllrz'r'' l'il;i 'l 

ílrn|\.|,t,J|tk.l
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§gntzrlii irclt,'lr. lrrrE;r l)!il llólhírzrllrlri irrunlrrlijírblltt
is ,-.l,r:hctlrigt,lr:gjar,;il itrlja tttílrtit,rrlti. I:il,pcn tlzórl, a rlscr-
1rfsz (llroltpílllar-rllasztá;ril,,1ll§yorl lrrlllrulr, l"tl.ladriinal; lcki.rrt,i,
.l-.tilrlí,i,rir tllittrielt. tliiíl,illcttll *s áitlotlrilnt.itiírt. I{i-ki, al_v;rrr,
pál_vát" ig.r'c}iszik r,álirsztanin lntcll.t:n }retrgő tirl.ólrrri,[. a,lr:g-
teljcstrlrbclt kitljllrlt.i s t:nltck kiir,ot,kczlíl}lt,n iitrnraga.
*rnbclliirsai s rnintJcnclilcj*lt lstcrr irálrli ki,lt.tl*sségtil
egósz ólrlliltt át yairllrnrr a le gilivt*;htllt i c}jr:xít}rcii.

}la vaj*lrinclk lr,til"sógei, vatrnak rrlclííl" lrogy rlti}\.tllt
pátyát js vírlasszrrn és stltlt kialalittlL r,ágr'a, sctri ntcgtclt:lő
pálynistltlreto ni|lt:§, vagy pcttig bártrtr:l;i olilt,/ll fligva trtóg
lriz*nt,tal*n rrrirtdezek tckirtt,elélrcn" ltell.esen r:selcliszik,
}ra iiá}va,választási tattácr elnylrtlstl vígr:tt lrri;rességeii
mcgvitsgáll aí ja,

nclt rr.lilcl.t rrlrlal.airrt i* tíjttkozlirllisl szlrt.ztti. §til,t,{. hclyez-
lrclr, ;rtrna|i tlt*§i.lll,ultítírsiit,a, hrlg"r, a tarliit-:sliétő vajjott
titrt,llrtr,s. íigvr,lrtrt,5. tttt,g|'rttrttrll", tlttlglrízttirlti- lriInrló, iirt-
,illr1. lit,z.rlcltltitl.\ r,zr'i. ll:ttlir,lzul l ^ rlíiztlltt.ll5 sl lr.-r,. vaÉy
1lr:tlig óppcn- tr.cli tlltlnllczöjr: ? \,lil,vtxrtlii. il tirlrtsíi sulinrlólra,i,
ter\rQi" in,rlrtla(,aí sli.l., sth" ?

}izeltleJiil l,agr, 111,11ltxt oz:e.rtkíizllen llrtgvizsgáljírli te,sti
t ]lr:trti l<órrrssó{reit is, §olra lizsgíiiiil,k a kózilgv|ssdí{ó[:.ós rizt]lr:trti l<óprssógeit is, §olra lizsgíiijil,k a kilziigylssdgóL,i}§ §2l]ll{al}l.t l{cpr§lie8ell l§, §Oaril 1lIZ§g*JlJl),K { KeZllg}(,S§felcL,p kéz,tlizttllrsl'lg/l|., a liirarlrikrrnyságá.l , 6vrlk,rrrltlkrllrvsirgát.il ,Ke7,D,,rt()ll§{t{ar}.1.3 ll lilfíl(l(,K()li],§ilídill! í4Yn}i0.1-,lcKt}It),sltg*.r.

a *zeinntórlt::hét. * nrcglig,_r,tllii^ l'ií.1,1 clt,,rrrkiiz1llrntrrsíló, kijvct*.l sZclll}ll(irl (,Á(rl . il lll(,8l1${Y{r1(}" 11í{.vcleillfi,{izl)()n[(1.1lló, kt
kczl,t,lÍí. r,rlrli,kczíi. golrcltr}lrl iizt;llsirl,i sl lr. litlIrt,ssrr8t.it.

§linrlilzek al*itjáii igl,tkezntk ;r l.lrrríre sl<órő l.§linrlilzek al*itjáii igl,tkezntk ;r [.lrníre
rriv<rltírról kópet nlkoltrio ar*eiylrck a,lapjátt --

§linrlilzek al*itjáii igl,tkezntk ;r l.lrrríre sl<órő betrső

r-t tr pál_vacscportot
vaí4}, cglszt,rillllr *,st,l bt,n, - 1rálr ri |. arrltIr, számár* n
leurn t Bl'cleliillbn,ek látt szik.leglrrt gl'tlleliillbn,ek látt szik 

",§{ás aa cset *kl<or- a*kl<or, anri.óőn valanle}y i,iz,ein vagy cég
n{rhárry il)cgh"}|ározr}lt nlunlrahtlyre rrrc5;fclt{,ő mÜnka:
crliL l<errls" l{aovo}llr ijzemelr. ct!pek riú]r,t h01!.'ei4l1ek árrá_
nóhátry il)cgh"}|ározr}lt nlunlrahtlyre rrrc5;fclt{,ő mttnka-
erőL lceres. }ia,gyo}llr iizelmelr, eégr:k sítll,i- }rclyeztlek aílá,eról Kere§. i\á,€Yobl} llzemeK, eeg{:li $ilt},t l](:tYezlreK arrá,
}rogy irj allialrnazott,iaili a lehető legteljesei:hen lncgl'clel-
ienek az aikalnrazás fellételeinelr és ezórt vapv masuk be_
}rogy irj allialrnazott,iaili a lehető legteljeseb}.ren rnegfclcl*

. jerrek az aikalnrazás fellételeinelr és ezórt vagy maguk be_

tttivt,ltiit,,il krlpt.t nlkrrI tti, atltt.lr ttck all;ljrirr Iigt-clcrnlrrcl
t.g.vúni és t,slrIádi |<iirültlttln_l,t,irt, l;ijt,liiliI tr tnnár,skórő
szlrnti,tra it szy'ttntts }thetiiség kilztil ar-t rr pál_vacsai;ortot

§z,IcáNI{o§(
bícsér!ük a. sznmúr htiztjltipességét, de nlagunlt mrír esrt&

n gut1llíí ttltin nutiIltnk"

}Iindig u:,Ibnll1tlk íesrnek *klcsllr ésmindí11 flNdprfi-
|,17ga.|k tt ttaggok .' _

Á hernyó.t 3zúrúual pttsztl.tiák, de kí öt FLe§ e§ll §zép.
llímes szdrnyú leyl'ítét:} _

. A tliplnllttii!l liibbnlJire minrlig uilsgnr,t. uzanlúI sledíoiiriiA,ijs(Il pritt,izsqtíra llésziil a: ?mb?r " . ,

renrlczkeclnck alka]masságvizsgá,lal,ok rlógztisére, vagy p*tlig
igényb* yc§zik ily vizsgála|rlkrtt v(lgző int,ézrnórryt4t saol*
gálatait.- A vizsgálattlli ílvcltkor is kíl.crit:dnr,k ltlinrl a? e8és7,-
ségi álllrllrrl,. ntinrl a szctnél.r,sílg, rninrl 1lcrlíg a hépcsségek
vizsgálatára. A szernpnntok azon}rarr }óttl,egesen lnásrlk,
Ncvbzett,strn e7 e§eii]en }lcrt aí tlgytilt b+,nsŐ.arlottságai-
nali. tti.ics képe alapján igrlekezrr.r:k kijetii}ni azt a lrizon_§rrs
riiet;l/rlvát, alnel_y szátnára a lcgteljescbir éiclsikerI jelcrrt_
lieli. harreln a számr.ls pályázri kiizül igvekeznek kr]vá]asz-
Lani azr;kat. aliik a szóban frrrgir alknl,nrazl,at.á* feltóte],rrl_
neii a 1egiolrban nrcgfelelnek. }iztirt, dsősorh;rrr a kizilró-
oko]<al. keresik s lra il_verrek ícrinfortrgnak. akkor a,z i]lető_
nél rnár ttt.m is l'ol1,tatják, a liz.sglitatokal,. l la 1ll. r,alalnel5,
iizctlt kazánkrlvilcso}iat kercs s a jelerrtkcziik liiiztil egr,c_
§ekníl sz"ívbillenlyűhitla rirrrtatkozik, azoknál }resziintetik
a vizsgálaIokat, tnt,rl a llr:LiiItent|{i lnirnk"rrhel5, szenlpolll.-
jáhól r.zck nirir is alltaInrnl Ianrlkna|t lrizrrn_l,ull.al<" Lígyanígy
!rn lnlrrliiriil mcg5llallí,Ljá}i, hogy szítlLór,esztő. tttár nerir
tizsgálirik trlrlillll, lr;r pl, kclnrcl'cstőnek, nlrlzrlonl,r,czelő-
t,]ek, gri1,Ii,rr,silt,zctőrrek siil. nIliHlnrns ctttllert,lic!, keresnck,
Azoh liiiziil pedig. a}<ilrn,tt} kieárír crkolr nenr nrerülnelk íel"
a vizsglrlati ercdrnénvek rang§Oí.t szerinI r,álogatják ki
alkalnraztisra a leg"iobbakat.

Ae ettdigi tapasztalatr>k sztx,int öí olyan egyón kíizül,
aki §zak[anács kéróse nélkiil választolt, élctpíiiyát, rgy
alka}tnat]arr. a válaszlot1 pál;"ára, Ez 1letlig na§}i lle§ate§é-
get iclcnt mind a p;ilyatévesztett rtrrberrc, rnind, pettig
a liiizr,,tttlzt,t. \'anttak pcrszc átlagkillcssigíi t,mhcrek is"
akik szírttrtrs rilctpál1 án jtil rrlcgrillják a hc!.1,iiktlt. };lzcknól
az t,lllr.]r,czlrerlés lclrt,t/iségci és cglttni ólctkiirüllnélr_veik
hatírrtrzzhk rneg a?" életfáll,a "-álai}tás ktitső í*}tóteleit"

}lazárrkban arányirrg még kevéssé váltak általán*-
sal<ltá cztllr a viz§gálalok. Képcsségvizsgáiat*}rat végeznek
Iln c! alrcst.ur a §zél<csf őr,ártlsi IJ ecl agó gi a i -§ ec tninárium lólgk_
t ani laIrrrraIr'lt,itrtnáltalt ( \'l l l, .\1ária 'l'crézia tér 8a.;, a lí.
l<ir. (ilt:rttteklóicktani lntózc1, ncvclési ós pályaválasztási
1arrár:sitltijá}ran (\'l, I}ul1-ovsz.k1,6, tti), tfeliót§l 

eIőtti
alkalnassrigvizsg-álalo1 1,égeznek a l}§iZI{R]'_rrál és több
nilg.\,{tl}i) illari irzernnél. ](iiIönlegt:s rlt,ernrcttsó§et
igrllrvlö lrríiszaki lrertszlásL rncgt,lílzőe n a ht;nvritlség is végez
al l< a I ttt a ssrigvizs gá la t trkat, }íi n rl liir;lcssúg, nrincl a lk állnassá g-
vizsglilnlr"lka|" r,rigez az. lnritlrg 1rszicltotec}urikai t{s §zcrvÓ-
zósi inltlzt,l. 1\', Niirlrrr-u, 2íi), A koiai rnefirokkanás mcg-
clíizrisc rÉl,i:ihól viz.sgálja ;r J'ial alktlrú biilo§ítottak tesii
alkirlnrasságát nz ()'l"I s pril;;rrvá,lasztási k{rqlésekben ís
tanáctsai lálj1 ql _tagjait ós aeolr igényjogrrsrr}t család-
tagjait az O1]l, Iigészségvódclrni 'I'anácsadójá {YIII. Tisea
1(álnrá.n-tir 19, sz<rnb:l,t ús vasárna1l .liiúétclétel d. u,
tj"--8-ie}. Batlz l}6nos dr"

,i\ kelrtsstlgvizsg:illllrrk 1tllí,írr.iril;. az cgyrlrl lt,slj, is l*llii
adot,Lságait. l;t,I c}ti nt tlst, crrgccirrlk szenélvistigttrrek szerke*
getél}c ds czzcl ieir.trtiívr1 tcszili. hrr64v hrrzzáórlíj szakenr}lerr:k
á \.iz§gálal.ok crerln:ótt.",tljrtclr tnórlrtgelésóvcl a hclr,es pály,t-
választás l,ekitrlet,dlrcn a hozzátorr'lrrlóknalr }ta,sznos l;i.rrul,-
c§ot ad játnr]k.

ílzórt, a kdpcssógvizsgálatoklttrz hozzátal:lazik a sztrr-.
vezet millíltlrr rt':szóre lriler.icttii itiapOs trl,\,csi íiz§gírlat,
§nrrrlc }r},orTián illcgílllarrítják azL, bogy vajjrrn a vizsgált
trljc*en cgé§í§óge§-e" vagy pr:dig yalartleh, §zer,\,i vngy
ált:l lárrils llct,cgstlglren sze tlvt,rl" Az orvrlsi r;izsgála L erctl-
nrrtttyc rlfintő kiitatássl], yail a lovál,tbi;tlira, l:la pl. rtgyanis
valakinek szír-llillr:rlt,yűhillája vail, aí rrrár t:rősclllr ttrsti
_lirc!{terhcl{,§§el járri íoglalkrrzásl :rtnr víllaszt}rat. 1,1tiló ús
a siervtzetet, jelr.,ntiísctr rl*nl li.'!r{,§ító btl,tcgségek e tckin-
tetben k*véshrl jclerrLösek. Á pályavá,laszt*is secnlpr.rntjá*
ból a szív mcll*tt nóg íonlas srerc1l jrrt a t,iidiin*tr" a rc§(ik-
nck, a csonlr*nrlszt:rnek és az órzflrszervekriek. lig3,*s
fogtalkozásokrrál rrrég má.§ ltzeryckre i§ t*liilrlr:ttel kc,ll
,lertni ; így arlltl.t csclhe n kil,iörrös jolentő*tlgr: lehe t p1, a
trór Érz"i,ktlnvsi,ginek,

Kütiin vizsgálati c§ol)íJrtl}ü tartrrzik e §zemélyi§ós
vizsgálata. Itt fi§yelemhe v*szik a tatlácsktlró szcnttllyi
arlaíait, t:salírrli adal.ai[, l,álasz1 l<í,rttek liilc llizonl,tls krit,rló-
1.ttltttrlltl,a, sajítIrls prrillák clé írllíL,irik iii, rll czt,|<r,tr ltilrrreltő-
ltg is lninden tnil§ próbáná], ligyelembe ye§iili ntagalarlá-
§át § az így tirpasrtlrttali alapjátt ig1,*kozrlr:}r -szcrnrilyisógé-

§
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/.lz O n§z Á§rfil'TÁ Ir{} K,l t-L.,lslt r}s íí;,lli.,!K :rí; ltxfr l,ti
Á halárvünal rasla§§il§í] a íetrrrálliir idcj(r1 szp}nli,lteli, A.l,onalkáz.oti
övezct llag_varorriz/rg bdlsejébcll á iai:iik urrllfim bitláIlirléktit jglzi^ 11t. a
tor,lit tro,rriiit pnntrriirrr nreltttntlito]| j;lii,lii*oii','§",i!i]-",il',i'l,i"il

§rdély egy rószónek visszatóri:se aa rzcróves lrazához uetncsak
mint történelmúnknek for:rtrrs állomása je}entíis; ártókelrriink kel1.

Magyarország ez újahh terülelgyarapoclásirt gazrlasági ós íóld-
rajzi szempontbtíl is. A mcgcson,k,itott triarrotri §'í'a,gyarország
rendkívül szegóny voli termószeti kincstkben, ásvilnyokban, lábau
s egyób nyersanyag,okban. Ezeket súlyos árorr kelleti b,:szcre;,
niink a kórnyczíi rrtócláliamoktó1. A §eivirték éu a Kárpáialja
visszatérésóvel ez" az írllaptit li,rrycgcsen ja,vrrlt: Erdólv visszalértr:
pedig rn.irrrlen ilycrrncrrrű beh*zata]i grrrrritól n-icntesíti az orszá.grrt.

§rdély teriiletc rr8yanir rcrrdkívill gazrlag nyetsanya,grrkbarr.
ásványi kincsekbcn. .l'urlni kcll. hog,"- az }irdéi.yi medence íógen,
a tiirténelgnrelij,tti idírkbcrr tcrrger,öbiil vo}t s így rengel*g sri.
gipsz, sok alan}, rakodOtt le. ezcukíviil ,ie]tntlis nrennyisí:gii iiild-
gázkópzíi §2eív(§aíiyag. §zcknck az" áslirryi lr.incscknck jclcn,!ó:
*észe ir nrtrstani bócsi dó;ltó: í'olytirn, visszakcriilt hazánkhrrz,

§ílbarr gazdag vielílkek ególz sura lrtgia orrtarri ir sól. s lr

mrrrrkáskr:zek szirrtr kiln,críthetetlcn bányákbril, 1,ogjrik {'clhoeni az

emlreri {lethcz arrnyirir rzűksóget aí)yál{L,t, Aklrasugatag. Rrinirszék,
óvi sóternrr:lórc bílvcrr r*egendő aiz ország f,i8,vaszliislrrrek lirló§i^
tósóre: ez(rr a tí:ren is rrregsziinik tetrílt a gr:trcl,

Fontos, igcn tontr:s a visseakerült rcrrgettg erdíisó5. láhan
ilús hcgység is. Níin!cgv rnrisláirnilliír hektír kiti:rjtdésű rrdiilóg
juto|t mrrst hr:lzzánk. tzek fairrmclis* ntmr:sak, h*g! liiir,*n lt:"

dezi a sziiksiglclei, haneo jut rna.irl fakiviicirc, is.

A rr,agal }rtgvl:k -* r:r,;l-vek turisrtikili, idcgcr:1'orga}r:ti lzcnr-

§ kolozsvári MáLyás-sztlbor"

pontból is kinrrlndhatnt.-
larr értdket ki,pvirclnek *
bclscjóhrn, viilgyeihel
rcrrgrle5 órtóhrr órc*t.
f ómet tnrtalmazír kiiztt
hrizórlik mts: czck ki
aknízása is <rős rutirték-
berr járul majrl hozzá az
orszilg belsó ellátásának
töké}eiesitósóhez: s rninrl
kcvcsebbtt kell majd eze-
ki:rt. is a külíóldhóz í<rr-
clulnunk hiszr:n a (lutin
hcgysóg. a. Radnai hava-
sok. a Qyergyói hava-
sok, a},largita, a Csíki
{s Görgényi havarok, !t

Bodr;ki és §erecki hegy-
§óg kimerithetetlen írrr-
rásai a íínak, órcnek.

Nem szabar} clha.iacl-
nunk szótlanul a ncm
megvetendő márványkincs
meilctt sem" A karrarai

rnárvárry kiváli:ságár megközclító. jír magyar márvány nag}. gon_
<lot fog levcnni a m^gyar szobrászmúvószei, ápítószet vállárlr!.

Borszék. Elápatak, Tusnácl és Má,lnásfiir<jíi ásványi ós gyógy._
vizei, amirrt ott nevezik; borvizci az egészségiiket keresók igósz
seregének fogja visszaaclni felépülésüket.

Természeti szópségek ip bóven találhatílk ezektn a vidóke-
ken, A §zent A,nna tó, a Gyilkos tó mind-mind íeledlretettren
szópsógír, örök élményei maradnak az utazónakl nem kis már-
tékben fogja ez is elórrrozdílarri a * remé}jük * minél ha*ra.
rább meginduló betsii és külsó idegenforgalmat,

Ha nem is lcgjelentósebb, cle igen jelerrtós, órtékes gyarn-
podása hazánknak a Nagybányával visszakeriilt arany_ és ezült-
kincs: czekért ugyanis erldig - tríagyarország aranyban iger:
szegény lévén - rengeteg rnagyar pénz é* ami ezzel egyer:li1
értékú: f^^1yal munka vándoroit ki külföldre, az ararryban §ar,
dag rrrszá5ok felé. Évi 2000*2l00 kilogiamnr a tiszta arany-
hrrzama Nagybányának, § ez a mennyiség jóva1 tiibb. íninl
arnennyit Magyaror+zág aranvmúvesci erldig évcntc feldolgoztak
4s ókrizerek, arany<líszek form;iiáharr íor6alomba hoztak,

.}

Mint a f e rrii kis összef oglaltibó1 láthatjuk. §'íagvarorsziip
mostani te rűleti g,varapodása igen-ige n nagy je 1e rrtiísíggei bir
hazánk jővendö gazdasági szemszö6óbó1 nézve. Ezt a fólrltt azon..
lran nem ajánttékképpen kaptuk a sorstól: cz a fiiltl nagy ícielíls,
,oógct is r:ó rtárrk, Érezzük át ezt a feleliissógetl éijiink ennek *

l,:l,,los.égnr,k trrtlatában1 mcllyel a mx8var t,,l,sttak. rrcmzrtiink
jövőjónck tartuztrnk -- -ós akki,r nern tiirti,Ithclik lrlr:í] nrígcgv-
szeí az. ami huszonkét évvel ezelótt tllv szoinorú. lc;rllrzri mó<lt,rr

l triatttirti k.rslLilr tt,rmciben vóg}rcmcrrt! -ny *"§

tó3:]:'] ].,::.:
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AIdIí lrirr*Ir fi fötd görhíileról ...
' (A rztratrrszíératepülés eredményci.)

Fiildiinket 1lllaudó girztakar,i vcszi kíiriil. Vastags;lgát kiiliitr.
|'óle jcl<:nsíge k mcgf i6ycli,se alapján rtcm kcvcselrb. mint l ()(){)

km-re bccsi'iljük. Ha tehát a fiilrl", 
'.,,*-r" 

kb. (;00(l km) egy
.8() cm átmórőjú t,lirrnyóvtll hclycttcsitji'ik. a gírzlrurok vastagsiiga
2 ós fi,l cnt lcsz. B gáz}lurok azonban nem cgységcs, hatltlnr
a legkiiliirrb,iizóbh vastagsligír rétegckból arll. A tulajdonképpcni
légkiir kb.25*30 km-ig tcrjcd i,s k{t rószrc oszlik. Az clsii rótcg
lninte6y l() knr-ig elz ú. n. troposzÍi,ra, fclctle l()-3(t km kiizíitt
a sztratoszíóra. Az alsrlbarl óliink (,s itt játszódik le a [ólrli lóg-
kiiri tüncmd,nyek legnagyobb részc, iisszcgyírlrrele a íe lhíík, le-
csapódrrak csii, jé6, ht'l alakjában. sztltk és viharok kcletkeznek
és itt kiizleke<lnclr 1,1piilögópeiuk i§. Tutljrrk jril, hogy a levegó
Iell'eló íoktrzatosan ritkul i,s l() km magasrághan óletünkct nrár
tsak tart/r,lryban rrra6utrkkal, vitt oxigi:nnr:l tudjuk fenntarttrri.
A nragasabb rótegck felkutatirsa lcgiukább kilórleti léggómbiik"
kcl tiirténik, nlclyekcrr porrtos uríiszcrek cnrbcri bcavatkozái nél-
kirl, önnrükii<lőctl jcgyzik az adatOkal. Bizrrn,"-os rnagass:ig eli,ri,sc
után a giirnb szótpukkan i,s a nríiszcrek rjtőcrnyóvcl sórtctlcniiI

térnek vissza a fólr,lrt, Á rrregtalálilt a rneteorolrigiai intézctck
min<lig jutalomban rószcsítik. czórt mincleIrkinek. aki ilycn bc,-

rcndcz.óst talírl. saját órrleke. hogv vigyilzzon rá és rninól előbh
jelentsc. A g,viijtött adatokból rnlrr régen tudjuk. hogy kb, l() km-cn
íclül az. addig állandír hómórsókl'ctcsiikkcnós megszilnik. a hó-
mérs(,klet á!landóbb lesz, siit ernclkcdhct is. l]bhc a nragasabh
rótcgbc pára. vlz,gttz nern jut fel, itt kiiziinségcs felhiik ttirrcscnek

Mintlczckct nrár azelótt is ttldtuk. rrrúgis csak az utóbbi évek-
bclr forclult az cm}rctck íigyelrnc a rcjtill,es sztratoszfúra l'cl'ó.
Néhriny mcrész tudírs o1van li,ggömhiit szerkesztctt, mellycl ólil
megfigyclók is fcljuthatn;tk a sztratosz[íráhn. Az ulasg,,tltlola
nem kosárszerű. hancm te'ljeseu zárt^ kilnnv(ifónrbíil kósziiIt gilnrb
Ebben helyczkcdrrck el a mcgíigyclők. Az clsl! ilyen hircssé vált
{elszállást Piccard ncvü bclga fiziktrs vógeztc l93l. nrájrrs !7-ón.
I éggiimbjével l.il,íl(X) rrr nra3lasságot órt t:l és órtékes mcgíigycló-
sekct vó8czvc. r,iszontagságos út utltn cgy tiroli gleccscr jcgón
szcrcncséscn lc is szállt. F,gy év rnulva rijabb íelszállássa1 líi.5()(} m
lnagitsra irrtott, Picca rd mcrész kezdcnrí:nyczós(,t íöki:nt rrrosz ós
anrcrikai kutattik kiivtttt{k. l§.']4-ben c8t, orüs2 li:ggiinrb 92.t](ttt nr-iF
jrrtott. dc lesziilli'ts közbcn kiiti,lzetc clszakadt. az lrtasgiinrb
iiriási rrragassógból lczuhilrrt i:s utasai clprrrztuliak,

Szercnt:sést,hb vi,gü volt az irntcrikai E,xplrlrer l. léggiirn}l
balesclc, trg,vancsnk l934"hen. r\ |íggiinrb kiszakarlt ugyan És

Ir"lrobbant. {1c az uta§oknak sikcrtilt nrerósz cjtíi.rnviíugrirssal
szcrencsésctt földct irrriiik L.cgnag-vobb rnagas_ságqf nz anrt rikli
l.,xplrrrcr ll. rlrt cl l9:j5. novtrnhtlr" ll-Í,n Stcvcrls ts Atltltrsorr
rcpiiliíkal,itánt,rlkkal, í'urlornányos szempont}rl'rl is az ii fclszállir-
.trk r,.lt i lcgcrc,lrni,nycschb. Az lixplorcr ll. ttljcs tórl'o1Jittir nr;ir
lí}8.í)í)0 lriibrn"lcr, (I)ir:card lt:ggiimbjc csak ll,tt()tl kiillniéter voltl,
Átnilriijr_,,:lí) nr A í'clsziill;'lst gorrrlos szlirrritás ót hrrsszti irliirr
kitr,, iclii! tll!ki,szílii lrutrka c!1',ztt rnl:g. A szti,atrlszfóra_l1:gtiin;h-
h;,i ,!a líj t;jl!ik ,l}(,* tcl irl,:r,. ,tlr:rl rrrl;rlr:trtt :rz alar slllrr kii].],

§

li,gnyomás .nrcllctt a kitcrjcrlii gáz szótfeszítcné a btrrkot. lltrlu-
láikor a lazún tiil{iitt [xplorcr ll. magassliga n:cgközc'Iittlte a
l0() mótert. Az utasgömb kiilsc.|ón és bcIscjébcn clhclyeze,tt rcn-
ActeH turlrlnrányrl_* megfigyelő mílszcr, íí:nykópezógép. levcgő-
iisztltó í,s uótt,i bercn<lczés. rövidhulliirnú a<lri i,s vr:viin kívii]
ledobásra efőki,szített terheket helycztck cl. rigyhogy tcljes súlya
utasokkal egyiitt 4 tonnára rrlgott.,4, íelszállás i$/,sikerrelcn
kísérlet után a gorrdtlsan kiszemelt. maga§, hcgyekkcl köriilvett,
szélcscnrlcs katlanbó! a legkedvezőbb idóiárási viszrrnyok kivárá-
,á""i.t *i"ai'""'rá""rt,-ttiiiii*t,nl nettút'íolyt le. A'lcgnagyobb
magasságot jt és íél ílra alatt értók el. a leszállás 4 és fél órát
veti igé;ybe. Az utasok rádiókészülékeik segítsógévcl állandó
iisszek'Óttétést !artottak fenn íöldi állomásokkal. sót repúlógélrelr-
kel is, §ok értékes felvétclt kószitcttck. Közüliik cgyet itt is be-
mutatunk s minthogy egyike a legértlckesebb képeknek. amit
cnrbcr idáig ktseített, rószletescn is megmagyarázzuk,

r\ köziilt kóp ugyanis az elsó fclvétcl, melyen a fóld görbü-
lctót. valamint a troposzfi,ra ós sztratoszféra határvonalát látni.

-_- §,-.:.?--:
-+,iB.*+:,
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i\z clsíl [érrvkti1l. nltil.\(,tl lt l'a)lrj gi)rbiilr,l.r: l;iIhrrtrj",\ ltkcl,c t,l)ttitI ttz cíl§fnes, a l)()tll()7!ltt \,()nrll:I lrtirizotll

A kép az elért le6magasabh pontban, * 2?,{}60 m magasnu kd-
szijlt, A horizoni 530 m(,rföltlrc - 5Bl kn--rc volt n fénykópezó-
gqltíil. A legnagyclbb távolság, melyet embcri szenl valalia végig-
tekirrtctt! A horizont mint hatalnras ív vonu} át a k{,pen, A bclc-
rajzolt egyenes íeketc votlaltól láthatóan eltér. EzzcI clószór
sikerűlt a íiild görbületót fónyképen mcgriigzítcni. Pontosabban:
a troposzfóra görbületét. Ugyanis a fehí.r sáv nem más, mint a
szorosabb órtelcmben vett földi légkör. A f,iilcl maga valamivel
mélycbtrcn. a pontozott vonal táján beletrlvacl a légkörbe. A kéi
görbiilct azonban. tekintve, hqgy u troposzfóra a fólrl sugarához
képest igcn kcskcrly, alig kiilíinbözik egymtistól, A Íelvétel
napján ós helyérr l 1.300 m vo|t. A sztratoszféra efólött követ,
kczik és ó!csen clválik a kiidös, felhli.g. poros alsri lórr(.testó1-
ldc lcgfcljcbb,vulkáni hamu jut fcl igcn' nagymóretír'titarisek
alkalrrIór,al, t\ íiildi lógkiir tcrmészctcsón rnagá*abbra tcrierl. dc
itt lrrár rcndkíviil ritka, A légkiir 9{; százaléka a nézópont alatt
vtrlt. Ncnr csoda. hog1, a maraclék 4 százalék nem siórja szót
a fónysrrgarakat és az.,{,g," t,cljescn l'eketérrek látszik. A meg-
íigveliik.tcrmészctcsel_mindezt színekbetr látták. Az erclók zól<ljc
ós liildck l_rarnáia íeletr az, alsó lógkiir (a íehér sáv) cgóir
világoskók volt. Fcljebb a kók mind sötótebb lett és 

'a 
hóri-

7Dnt í'clctt mintegy :i'l fokka1 rnár megközelítette a feketét. Csak
a tc jiik,le letr lcbegí;. óriásira kitc_rjerl_t lóggömb akatlályozta meg
a rc}riiliikct ahban. hogv a csillá5,1kat Íénycs nappál. fekct.
igbolton llithassák. l\ naprrl koromfekete háttérben iizó tánvór.
nak llitták "olna, Á sztratoszférában már nincs fónyszórtidás, az
óg ntnl ki:k. A kép természetcselt infravörös srtgarak iránt órzó-
kelrv '!crnt,z.en, viiriis._ szilrií alkaImazásával késziilt. Ezért annyira

',r". 
6. ti',bb is 1átszik, mint amit a rcpiilők szaha<l szemmel ósz_

ltlhctlck Trrdjrrk. hogy 
_ 
az inf ravöríis s,tgarak móg a körliin és

párlrrt is lrizonvrrs mí:rtókig átlratolnak és kiiliini!sen távoli tá iak
{ilr..,Lótlr:zí:s1,1r{l nylrntk alkalrnazást Kunfal,:í P"zrő



"'MAGASFESZÜLT§ÉG"
.., i-cttlnlnt..'..
l-elkemet kiiszt}t,ükl kí, mínt a klrrrlrtl
ti}es lrgyen, mint tl. b*rctva.
ji'\:§t;i"ll"r,,;l'Jlin, -Xiil]i,§,i,lo lrrtizíirl,il'l

liármi jíln: ttlcljnk veltl ;ztlnrbettézttiI

Akármennyire vártuk Erdélvt , . . mégis váratlanul jött,
Akármennyire számítottunk visszatórésére , . , mégis fel-

késztilet]enii1 talált benniinket.
A magyar szalmallrng nem azt jelenti, hogy hamar

megirnjuk a munkát, hanem; tudunk hősiesek lenni a mun-
kában is. Nekivetjiik vállunkat.. . és évek mtrlasztásait
,ótoljuk.

Magunkba kell szívnunk Erdély lelkét. Ismerjük meg
hazatéríjket: nyelvüket, szokásaikat, bánatukat, iiriinriikct,

:rlmaikat, munkájukat, látomásaikat.
Reményik Sándor, az áldott tollú errlélviek egl,ike . iitvtn

Éves, f,zt az iinnepélyes alkalmat arra használjuk íel. hogv
* egynéhány verse által * egy villan<i §ugárnyit hcrnttta-r_

sunk a csr:rlálatos erdélyi fényözönblil. llrs

fui, M*yü ftiúél,..
Iaj, harátom, nagyot hértél tőlem,. lehetelleniil nngyat
§ t,zen ill (gy Ponton ón hegyetleniil mahacs tlcg,t,oil

'rizennyolc éve tlréclihálom: maradni, s a íészh,,n n,,qiilni.
f:.n scgílsch Nehed innert hitnenehiilni??

h'rm segiteh, I{a telt-ctném is: ncm ahrtrlm
Szahatljon le tőből inhábh a hét hurotn!

}|id hu lennéh: uizzel uilt,tltóm el mngamal.
í)iod.uht ha. lennéh: bcomlanók a lét)t(id ol.alt.

Alcgút ha aolnéh: rtid.szakad.nék szörnyű rnbajjnl .

,4ssNlny ha aolnéh: tartóztatnálah h.osszti jajial ,

I;arlus ha valnék: riasztaláIah üaöltéssel
Ita i.tonálló: állnéh útad,ba hosszú héssel,

Erdii ha aalnók: kigyulladnóh soromPó-lángll!.
'Iűz-csijben hdadhatnál csah rajtam által .

I I oI tt)sUmet aetnént elibótl akacláIynah,
Cllk axytl át inthess búcsút Erdélyorszóg,nah.

7'izerylyol6 éae Prédikálom: maradni, s a íészh.en megiihi.
Ló!íam a vért az ereinhbőI csePPenhént IoIl,ui. s zti.g,n rliiltti.
f ,, ,.sítseh h'eked innen himcnehülni??!

tryuu ftn úil
Egeres, ., a táj egyre otthonabb"
Ottlrcnibb színíi a föltl és az ég,
S már látom a uas-PoliP-harohat -A magasteszültsógű aezetéh
aárosom felé, rajtuk át halad,
Szihár, m,er ész acél *mad.árij esztőh,
Hegy-aölgyön át dotnbról-dombra sziihrllőh.
Kézről-hízrc adjáh az űratnol,
Mely itt íeilődih s ínnen intlul el,
Erdélú erőhh.el itt telítődih
É,s mőg nem. áIl a ,,hincsps" háztetithig
Egeres ... Otthon, az ón kicsi lánPám
aersct beailágló ntgár-höre
Innen ered. Fónyneh és höltemén.yrch
Itt uan talán a rejtett gyöhcre.
Nyár uan, Uonatom rnég csah nrm is lassit
Áramfejlesztő Egeresneh táján.
Dc töprengóseh téli óiszaháján
Egeres lát el enget,t tithos finnyel,
S ahogy szágildoh. neelclih itt lrlhem
M a.ga.sf e szii.lts é ggel.

í(olozsvár lirtkrlpe

ftafttla-ft,a!á
Ual.ohi m-a értem itnrirllnzott.
Ncnt, nem birom nlúsh.éll tnegirírri
Az éles enyhiilóst, mely el|6g1l1l ,.

Uallthi érlcm. jól iműtlhozott.

Imája roPtlant hezdő-sebességgel
Megragcrlott, és aógtclenbe virt,
Sötét sorsom.mal búgaa be|utolta
Az I sten-tltaol f ény-nléríöIdjcil.

Malletlr naPrcndszerelt ntultoh el .

Mint totta!. mcllrtt íj jrt húzihi,h. -

|ézus hihötő-szíue vártu. tnár
Áz értem hilőtt rahéta-hojót)

ts súltah att |en.n: |ól t",an, hút l,:g.l,rn.
Függasztesséh frl mo, esta a |átunl. *
Eg), órára, níg a naP lalnegyan,
Leglen nahi ,szabadság, hcgyelem.

8 egy óráig, m-íg a nuP lebuhott,
ÁIdotta.m gyöngyházfónyű ég olalt
Az ism.erellen rahéta-hajót.
Mr:ly értcm lsten trőnitiig halnrlt.

,fl^eL/.{ ,P*'r*e,
--r=
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SJeálhuű a,a aryűígő.&, &öaé.,,
(A l73.asok naplójából,}

,A segítés törvényónek gyakorlására móg sohasem kínálkozot{
olyan nagy alkalom, m,int az idón nyáron. Vidáman tiirborozturrk
a szépsóges Balaton meliett, amikor a táborozás harrnadik vagy
:negyedik napján felkért bcnnünket a közeli uradalom intézóje,
irogy segítsünk az ataLási munkában. metl az aralÓmunkások leg_
n;lgyobb része katbrrának ment. A búza pedig megérett. ha lc
nem araiják idejéberr, kipereg a &rága mag az aranvos kalá-
szokbói s talán fehér kenyerünk se lesz télire,

Mi, városi fiúk nem na§yon tudtuk, hogy milyerr munka is
az aratá§, azt §em tudtuk. értünk-e bozzá vágy sem, de az elsii
hívó szóra megértettük, hogy feltétlenúi segítenűnk kell {rgv,
ahogyan tudunk!

Igy azután tizenkéi naporr keresztül naponta I8-20 cserkész-
firl aratni ment. És mentünk bolclogan. . , Hajnalban kocsik jót_
tek értünk a táborba s a munka cstig tartott a végtelen tarló-
kon, még az ebédet s uzsonnát is utánunk hozták az otthon-
maradottak. Gereblyóztürrk, kötelet vetettünk, kévót kótöttiink",.
,Munka még nagyobb örömmel nem töltótie be egyikünk szivót

i)ti lls t,em pergett ki haszontalanul a kenyérnrag! És 1csz
kenyerünk!

Sok egyéb munkát elnrulasziottunk a táborban az aratás
miatt. Nem baj! Majd pótoljuk! De dolgoztunk együttesen több,
mint 700 munkaórát a kenyeret termii magyar földörT mindnyá-
junk óletéért. mindnyájunk kenyeréért1

Csorgott néha a verejtékünk is, Megkóstoliuk a verejtók s/rs

ízét, belekóstoltunk a magyaí pafa§zt nemzetfenntartó munkó-
jába s ez a munkakóstoló megtanított bennünket mindn.vájunkat,
hogy ha van szerszánr, amely magyal és szent, a kasza. a ge-
reblye, a kóvekötó szalmakötéi bizonyosan azl 

M, Sz. B,

1'ízhordó
q:sacsinka|
rlstórrkólrl
tnegsétr11-
tattuk"

}lrtjttalIlrrtt ilrdullunk lrlütlliit]}a.

Idős*erű isrrréííés
l\{it adott Trianotr Rornániának ?
102.1B1 km!-t a 325.,11l-ból.
5,236,305 lakost a 20,886.487-ből, ebbőt 1,700.000 színtnag5,art, a

Szat,már, l3ihar és AratI várlncgyóből ler,ágrrtl, szittmag5,ar teriilcteke t.
a Szókclyíöl<t íélmillitlj irt. r,alamítr t a szilágl,szltt rnári tnagvar szi get t,t.

Köáel 6.000.000 kalasztráIis }lo1<1 szl'lrrtóíöIdet a 24,8t}U.UOt}-h.''|.

2.000,000 lrcll<l róttrt az 5,300,000-ból"
2;300.000 hrrlrl legelót a 6,?00.000-bói,
80.000 lrotd szőlőí a {i00.000-bó1, az ararlhcgyaljai, órm*}lóki,

szatntári ós több ordól},i l}orvidéket.
ö,300.000 hoid erdőt a 15,000,000-bó1.
Hl§itték 2 mi}liri §íarva§marháItkat, félmilli<l lrx-urrkat, nrísíól

rnillió serlésürrket és az ország juit,állourán_vának majd felól :

3.100.000 daralrot,
;::l;,:]'' ], . :.,,]. ]a]:j:,,,.] .,.],:l:..,]|_, ::,i': _]

A Romátriának ajáutlókozott tertiletről
dvente íJ millió nrétcrrrrázsa fckete sztnel,
20 és fól millió mázsa barnllsz*nct, 3 ntillió
niázsa tasércet és mairlttetn 2 miIlió tnázsa
sót kaptrrlrlil Arany- i(s eziistltlill.i áink t irl
nyomórésze ugratlcsnk rcrnr;in kózlrc kt|i'llt.

Gyártelepci.rrktrek, ltitclinl"ézctcirrknek
Ós rasutltínkttak cg"l-egv ltc91 trIrészl,ti l,.ltttíi
tlok zsírkmánl,a lctl, rrd;rítéll iiliirrni is íör,"
vérryhatósá gi rit}rálózatunk ttibb nr int ] 2. 0${!'km-t ttltl ki,

Íjs nitrdca legalribb í)O9í,-ban r}lngyaf
kóz lrrunkája, mag'yar i*ezrlerrrétrl,ezr5s és l eee*
tós *:redlrtrirrye i Kírlrtrttcsiak lcl,retürlk rá.
vaijon nritrrlebl,ő| mi trral,ad| ? l';íkllIJ}}|,tt,
lroq1, rtri _ szillloroíiol l ;tz c]ttrtlll lrú.z Ér,
alatl ? l §s mit kapunk visszri ?

Cserl<dsz ! Llr:nnyi hai.áJosarl k*r*o}3
allio{,óntuul;a vár, r*átrk ,ldaát I
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){cgjcIeník Kukac, a Zéesef (Zuglól Stramm Fitik) "r.ezére..
"lr)barátsáuha kprúl Samuroniussa]- aki--nrcphíriq maoÁhr," rr".";t.lribarritsígha kerúl §cmproniussal, aki nleghíTja magához. l}e§zél_

_. _getÉsíike{ a..sofíőr litk_os ntikrofotrján_kihallgaija. Ujabb adatokal
§l(,rr.z a tatállnan},röl. ]legtudJa, ho{}, LÓrIr
pnpája drrlgozik egy rejtóll,es taláIniányon.

gatja. Ujabb adatokat
lt. kukac barátiárrak sdzrlroz a_találtnán}"Iól, llegtudja, l,_.{i, LórirraTt, i<ut<aó nar*tjallitt n

pnpája drrlgozik egy rejtól.r,es találniányon.

Qnídqrríd lfl,úeú...
(F ol_vtatáso§ regényünk rövid tsrtatma.)

Mi történt eddtg ? . . . A §}O/ö. SZIK. csapat háronr külföldláró
eserkésze tilkos írással írt napló birtokába jrit. r,sv ]rrinapie l,ártó
rnr.,Fícszített munkával siker0|megfeJterriök ir napÜ tttt<tt, "

l(iderül. hogy cg^r: vezirkari század<rs az íróia, aki a tilkos szrrl-
gálat hírszcrzőjeként él Ogurországban, Etelevárábalr. liaptója tele
\,flll tilokzutös népnet,ckkel, helynetekkel, soha nem seitel't ese-
trrínl,el.rkcl. líinrl_en sora lgaz,_de a valóságnak a közvélem-én1- elóttícillr: ,nilfadt mélységeit árulja eI.

Sclnproníustrak.a rlúsgazdag, nagyismeretségú de külsóre öreges.
unotturcú ernbcrnek a softórje. Gázdáia reitélmes utakra vi[eti
rrragát autójá_val. _A hírszerzó rninaig Í*sentánl"Ósii§I-szemárii
rok hasznos dlrlgot ntegtrtd

,. . \'alaml lóg a levegóben. Egy nag1,ogur talÁlmányról suttos-
nnk. , . .{ sofíőr tlagy előkeszületeket tcsz. Terveit tifkos kezÓ'k
ntrgzavarják. Hémhirek terjednek. Azogur fővárosbarrtiag} a nyug-
tíllallság. , .

... .\ kivánsli§túllder ellátosat Zuglóba és telíeslii a zuulíti
41,erckek kll,árrságnit. A srrffőr meq-ösmerkidili Lt'rrívai. . .

, ,_, .'{qp{.0|qyos_koldu.s alakjában jár-kel a naplólró az Egressy,iéren, l,óriék lakása körn;,ókérr. De majdrreln t,ajta veszt. l.óri?szrel.
veszi. }t<lg.v nem lgnzi koldus, .A"lig tud inegmenei;űlrri . . .

A trírszereő társaival Kirkér,el és Ulissesszel eg!. réttenetes
íelelő.ssógíi. nrunkát. fejezett h_e, arnelynek milrderr bizon"nl-ai elkerii]_helclltn, új iráborír lesz a kö\,€tkezmértye. Eg.vike a icgnasvohl}
tejicsí|ntótll,cknck, ntnel5,et hírszerzők idegert -országbaÖ 

r:ilaha
vegltr.zr-iltek . . .

A ,oQuidquirl latet.{ tlzenetci.
, _ :\ polltvelsen}, szerrzáciri,ia. ltogy I-öw t.aci 5J pol]tszámot
ór1 ol. 'l'thát áilépte az öt\.cnest és zseirlclcsz l0 Derlc(ít. Élierr l -Na35 lirrIó nraradt 37-en, Szirnárr Oszkár 2(i-ra lóóett^előre. lr. tOUrri
r,állrrzallan. ^.- Ijlrbcrr a sz;imbnn legalább lr.r'rrla po,,1ot szerezhet u
szenlfiiles.

. Lnli, Ciratulálok, Csa]< tovább | ;- F)rníi, Áz utolsó kettő téves
vo}l. -"* Ttihben mósrrk. Ébrcsztő l Á]nloi a szenrekbói kidorzsölni
irs ittdttllis :

" i |1,tló}sr_olytntás-pályáznt tlagl"szerú eredményeket hozott !
,t_ kípzelócrőlök óriási: töhhetr a nreglrásban is sokát igórő kérles-
srigel<tll nlutitttak, Az I. croportba öt pályanrunkál osztoiiarn. kÖttó
kiizfilölt dí,jnl, is rrycrt, ]lcrt a dijat két,felé \,ágtaln és 10-.,t0 ilenaól
rrtlltrlt Szilrtrin ()sz}<ártta|t és Csukay SáIrdoriak, ])ícsércttlt i<anilt
[Jolrrts_llczsil. lí. lrüstös ]stván ós Szrrbó_Erlrlrc. -\ többi lregvcz)e a
tollát tts Iegkiizclt.hb.iijrn_ próbilkrlzzék, És mrrsl figyeljótek i'regén1:
trrr ti}rhi ntettctri[, Hrilckcs, htlil,v cHr,-ktlt al,r,liágrá n)agatÖhtdl

TüNG§nAt
KRVPTON

ráiöttetek. de az egt,sznck a menetét mitrd nrásképpen gonrlolta, trrint
ahbgr- igazáu mcPtörlélrt. l_.átjátok, nresét köntryíi csinálni, de a
való,ságo1 eltalálni anrrál nehezelrb !

.1-nit

VlLLÁMPÁLYÁz^T
,,Az események villárnmódra cikáznak. Teg-

nap iráke, ma háborrl. Országhatárok váltotnak,
igaz! villámh*bor11 íolyik."

Egy évvel ezelőtt láttak napvilágot e sorok,
A Ma6yar Cserkdsz riadót íuit.- Kiírta a ,,Villám-
pályÁzac"_ot, Felyette a harcot a kishitüséggel,
a csüggedés*el, a bizalmatlansággal, a lelki ktlt-
*rérgezéssel, a mindsnt benyálazó nyomorult,
destruktív szellemrnel szemben.

A sápírozó vénasszonylelkek, a holnaptó|
remegő, a szél íuvallatától is reszket6 ember.
puhányok suttogó {ecsogésének íertőz6 baclllusai-
val szemben sororrtpóba áilt ó0.000 ml8yar *§el_
készíitl i

Egy éven keresztül állta a sarat rémhírt§riesz-
tőkkel, fecse56 hazaárulókkal szemben, Egy
Cven keresztül á!|ta a yártát, jó szfvvel, fegyel_
méz§tten fogndva s rnegértve a háborús korláto*
zásokat. ott volt, ha a kishitüekkel szernben
f,endílhetétlen lritet sugárzÓ, öntudatos, bótor
íellépés keilett. Ott volt a m§8szorítött élet-
köriilmények okozta nehézségeknál s éles szem-
mel, ügyessé8§el tanácsot nyujtott. , " Ott volt
a nyer§an).as8yültás munkájában s ott volt a be-
ryonulr {éríiak munkahelyén . , .

,,Országhatárok válto*nzk ! .. ""
Üzennek a Gyergyói és a Csíki havasok...

Vár a kincses Kolozsvár, Nagyvárad ... l'l*gyar
íöldön, a Har8ita ormán kél íel a nap § má8yar
földön zúgnak zsolozsmát * székely íenyvesek " . .

Ui feladatok, ke mény munka napjai el$tt
állunk. Megíuijuk a riadót !

lsmét kiírjuk a nagysikerü

Villámpályázatot.

KÉRDÉsElNK :
l. Mit kell tennem, hog, becsül€ttel megálliam

a helyemet ott, alrová ar élet állított ?

2. Mit kell aenden.lI hogy becsülettel megálliam
a helyemet maid ott, ahová az élet áliítani íog ?

3. Hogyan íogom megismerni Erdélyt t
E:ek mellett a kérdések mellett természetesen

még a régiek (nyersanyagokkal való takarékos-
kodás, rémhírcáíolás) ls érvényben vannak. Bár-
melyik kérdésre adott rövid, értelmes felelet
biztösíthatia a iutálmat.

Pályázati határidő nincg !... Minél gyor,
sabban, minél okosabban !,".

Juta|mak l l5 P, l0 P, 5 P.

Kedues X7aagar Cserkész !

Egg éue oluasom u lnp ,,t,illúntpúlltti:nlail".
Elcütte rl:l gondollam. hogg e:ekre nlncs is
s:ükség, I'kiL,ógrr rserlrls:eA, !,d!l!1llnh ! Dp
most a Ieoulóbbi irtőben olgutt Iu.t,rsa jrIrttsél|r-
ket lallaszlaIok, ltol1y ariu kírent o núlyen
liszlcll S:crkes:lőséllel- |olglasstt. l-auúbh r:.l
a routlol. Kl:ilönöscn klrem, horl! koppinlson
rá a: {tjubb cgyre nagyobb számú sültt:sirkt-
és sültpulgkalúrók nugg hwldnak körntétc,
!'lem wll elég, ht:gg mi ntaggttrolc a siilF
guktmbot s:ereliük odrlli, ln.Ost aÁnr]nuk soktltt,
akiknelc ez nem elé.g: Iegalúbb siiltcsirke uagy
§üttpulyka leggen.- ami készen a szaiuükha
repill,'De taib7t doqorni érte uagg töib üdót
liiellli nem a],:arlmk" 7'essék e:cket iól ltí-
s:crkes:íení, merl cnnck a m.agüt h'ibának
eI kell lűnttie,

C.s erlrds:/röszíjnílsse l
ega hű oluasÓ,

vaLÁlIPÁLY:í.zrr.r üznxnttrx
L. Lásztó, Baja. Pályáz'atodat eltettük. *

Cs" A,, §rrilapast. FIálás köszönettel és öröln-
nlcl vctliik kerlves sorait. A szappankérdés-
se| már júliusi tts augusztusi számainkbatr
foglalkoztun}i, igy isrnerlelóséí csak rdsz-
lcteiben kirzöljük.

c§Apl\ToDBAN És plzrss rlő
A ,,MAGYAR c§ERKÉ§z,,-R§ !

Minden'csapatparancsnokság, vaty a már
ki.ielölt,,kdlcsár" átye§zi elófizetésedet.

, Három pengőért egy éven át lakásodra
,,megy" a lap, A Cserkészbolt aiándé-
dékát, a VELEMJARO-t is megkapod.

tla n nagy úleltiilössÉget íorál óliüt !

A sokezer i6t számláló c§erkészmozgr-
lom hatalmas erőt i§lent; de csak
akkof, ha-mlhden íagia együtt éréz á§
egyet akar.
Az országban §zét§zórtan élő csapatok,
őrsök, cserkészek között

a }i{OüIaí [sgt*ésl aI üs§telülíi lrapocs !

Á, Magyar Cserkészre előfizetni
fiem áldozat, hanem kötelesség !
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HlR§K
Auya§torlódris t|tiitii :l rrt :it,i i,i]lrrri itr,szii_

tttoltlk, trrtltisítjtsrrk. riitrllttrk lcxki)zult:hhi
számttnkbntr jiltrttrk,

Árday lstván,;t Mngynr Cserkósz kiválr]
fiul,katár§a, a l,óNtlltalllü r{lvít vezctílje
§zíuüdos§ír lépctt clii, Öriirtrrtcl srntillíllulik
i,s crt,ütt öríilülrk r,ulc.

katoiln§zolgálatoa leljrisltil nlInkntílrsjlink
köziil többerr vi§§rléfkc2tOk $ polp.iíi él§tbe.
í*!, latlttrtk szefkeslti;je is, tlc ig(,tt 5trkiltr
liannilk filé§ a diadn|mlrsan eliirehnladri hrln-
védség csapatainíl. A szcrkesztiíséslrt szti-
m()§ iidv02lí' tábori lapot hozott a posta
kedves muilkil táí§ainktól, kik tDlI .lrótyltt
lcgyverrel kczükben végzik kiitelessétsiikct,
Urlviizletiiket c lrelycn kőszöni meg a Ma.gyar Cserkúsz.

Mennyl áldozatot §zedett a lúg Magyar-
orszáfon? A, tlúvár sil$il§ztu§i §iáma 

-irja;

A lúgmérgeaésről és a lúg pusztítását(ll nrjn-tos §tílti§ztika nern áll rendelkezésünkre, de
e§yes íeljegyzések rámutatnak annak i,!esztií
elierledtsógére, l}alázs (lytrla egyetelni ma-
gántarrár a §zt. Rókrrs kórház ndi öngyilkos-
o§ztályán tlz év alatt (1924*.t933) ?1i4 esc-
tet ószlclt, Bókav pro{esszor a Stefánia kóí-
házbutr . l92.3-ig t867 lúgmérgezést je{yzett
lel, Frlrrdi §tatisztikáje pedi!. tlz év ilatt"
l9?7-ig Z6t12 gyermckmérgczésröl sziilnol bc,A lítgmérgczések húsz szízaléka rövid itlő
alntt klios vív(lrlás kózbetr végzett az álrlo-
zatokkal. Ez a lriánvos §tatisltika elrétnít(i
k(,pét,nrrrtatja a lúgmérgezt(sekrttk. Rernétjükaz íti rendelet rrregsziinteti ezeket a §zomorít
s z ílm oszlo p ok at.

Klk kapnak vt§zéí{ágílá§t? A Búvár
augrtsziusi száma lrja; A viszértásulás ál-
talában tz öreg fajoknál általános. A magas
növésű csyéllekní,l gyakori, alacsony tir-
metü íajok, mint példárrl a japárrok, ncm is-
rntrik, Némely íogialkozással csr,kncm hivó.tel nélkül együtt jár. llyen foslalkozlisok:
kovács, Dék, mosóndí, m{itíirrrvos, f {tgolvrls,
l]rdckes mcBemIíteni, hrlgy n kovítcsok hat-van szrlzalékkal iiibbszöt betcxszenek tnes
tiszértágulásban, mint a postások, jóllchct
a ptrslás is exósz nap taIllrln vart. de ntcgy
és ncnr áll. Jírásk,,r ugyanis a hidrosztatikai
rlyonrás a testben megoszlik.

1l0ll hítst hnlott líJúsfigl vezető. A lrétnet
ífjtiság haIalmas möz§nlmárrrrk. a Hltler-
,TugendIrek vezetól közül 1200 l}ait cd<iis hősl
halíllt. I.]z a maÉa§ szánt csrü< tlcv mucvnráz-
lroLó, hogy a lellies vezctők nrinÖÓntit t^áz clső
vrrttnlllatt hlrcoltak s a hrltrak kilzött, ls a leg-
hritrnltlrlk vrrltak. A mllÉ},ar cser}<észct
gl,árzn je|dül lnélvert meglrajtja zászlaját a
tttinrft ltósl hltlotL ífjriság1 vezetók ernléke
.(l1it t,

Morzeiel.vá|tozások
(I{nirrr 193tl.)

liJ íoltk:
Pont (..1

Tcssz.ő (.)
llogszürrt Iolek:

Fclliililtriicl l (...-,.* -)l'oltLrlst,t,ssző ; (*--. * . * .)
Irlrlzájt:l ,. .. (. - -. ..-. )

fr.íil^a 8orú
TlT Ko§ l{ l RszoLüÁL,ATÁ JÉLÉNTl i

Az crdélyl ,,magyát s€gltó Akció".bs he.
o§rtotl cscrkészszalraszok legznek a §§ef.
kósemozgaltlm el§ő lát§catól Erdólyben, Á,
!líagyar ösorkósz lellérésére színer rlpor.
tokbtn lognak b*szímolnl élrnónyglkr{ll, meg_
figyelé§clkítil, anírn§ztaltrlaikfól. L€gköz§|etbl
rzárnalnkbal k§udliik a rlportok közl6§ét. .,
ha ulolsó petchen nem lerz ,,vlsszakozz""
Jó tollú nóíflot lordítót keres e lilagyar

Cceí}é§z. Érdeklődíík lrrrdul|anak a láp §rer.
|.e§?t,il§é§éhez . * ,

Lepílrk §oI firuíikntíll§á legyvgrrel kezóbsn
ve§z íé§rt ar etdólyl ttcyonulásott. pnsr,ta
§ándor, s klváló hö|til * r$a§yar rádió ery
llö2vetltőc§opoftiánák hes2éíll|c, §zenllvdnyI
Jcnir ppdlE ff|lrt hlv{tá§{ts u|sáí{író követi
honrrSd*lnk*t.

1§

Egy rohamielvény érdekes története A Magyat Crcrkésegeóvetrég V. ()rszl-
gos Művótzi Fényképkiállitásának rószletes
kiírását technikai okolrból csak ltsköze-
lcbbi nzámuntban közölhetiük. De adfig st
tngcdjük elaIudni az. ügyei. KészüljünÉ'rá.

l(,lullll.}illI \,{)í},{,ll tészt, n kitÜntel,ett, lrre_
lyekct liiiliirrbajzű naDOkon lrrritol.tak ióur*.napr:kon lrrrjtol.tak vóHrc,

rlOYBLII|tl
MÁ6yAR c§rRK*§z KULc§ÁRAl!

FlOY§l,EM l
Olvfl§§áaok €l az elöllzetégre voíratkoró

hürlevelet § , Ma§yef §scrhósz t9r0 au§.
ls-l szálníban mgglcl$ltt kiiulenónyt! § asze.
ílilt c§clek§diot§k!

n"

§zalonnasütésböl erdőtüz é§
vádlott*k padja

lllltlrl rrjsri1llrlr, X. 1'. hirrirrrItrll pllis
csaltrti vikctrtlhlizáha rrs elltttlárrlzl ir. lrogr,
tttrttt;ltl ősei nrrirljíra rí'zs(,tüzi)lt, ltl,;itllril
1lirlt,_ rllogállnk szalrrtrtti'tt. .{ trr(ír,cIt,t sikerlilt
is. Artr atníg a szaltrItttn 1lirLtl[, a szjrrnz f íi,
tüzcl fl}golt s a lrlttgrll< átter.ictltck il ll{tlní)k.
lre gyi erdórc is. 'I'lzcnltét. lratnsztrzilis hrrlrlrlvi
t{|fiilot(:n oltoztrlt k/rrt a tüz. , ,

Cselkész tlsak tilzbíztos hclycrr'rak tltzet,
Az rivatossági rtlttdszab{lyokat mogi.altja"
'l'ávozáslror d ttizet. cloltjíl.

Regös r€itvények megféité§e
A trlttgl,ar Cserkósz 1940. rrug. 15-i szátttá-

ban kijziilt rcí{ös rejt,!(ttl},ek nregfr:jlrise a
követliező ;

11. szám.
.,Sej besoroztnk. scj b".n."r'oí,,ijlfi.,i,;ii:

Gorrtlját tiseltetrr. 6orrdjltt visclttnr' rr jri
ótlesaI t t,li ttrrta k.

De tnár látonr, trenr vlsclctrl gorrr|j/rt' esrrhai,
§2cg.!llynck,

Scj o|[alrttára. sei, olIalrlrítru',,,oirtl]],,,.iul:j

12. szlrnr.
.,Ó, trrcI1- srlk ltrtl tcr(,m uz llagy l,Jtllllton-

lr ulrh lrrrrh ltarnlt n}ra.
}IlIrrlctt ligort cg.v tnórő trrErklt a }ialirltll,htth-

lrlrralt}t rrrlr hrr lrrr.
Örtrl ott a lrallisz, rikkongat a karrász órörné-

behhetehlrcrehche" "
I-Iclycscn nregfejteltók 12-t,tr. Xiirtvtirttrr"

lombntr rószcstilteli: liiss Kálnlótr 171, ílr,
I)elrrecclr. i{ezó Zoltrln l'tlstszcttttlt,zst!lrel.
Milíclrrrvszky J,]lrril Srrltvadlit,rl. Nrtcslirl5
lstr,ítr, r2(i, óv. \|t,szprtittt, Sz(,})ltszIa\
Sáttdor 1. i-]l(lc. l]u(lilpest,'l,'arltai Póttr
I}udaptst.

tlzEN Az M. c§.
X. Y" Aj;inljrrk l)óItrn .lrizscf lrtuittrlólriino.

könyvót. Cínrc: Az ótlcsrtnl,rr. Mcsrtrrdcflrctii
Zalaegerszegen a Zriny-| }tiltlyvktrr:skcdés-
hen. *-- K. P. 0, Vrituszbólycíet lunl kiildtél.
Címet nent tudrrnk, -* Qsukgy §ándor, l]udrr-
pc§t. Kiiziill0 Drlntrls cínéi. *.* {izabó lmre,
209. Bototld" l. lr1$},ar rryelvíi szakkiin!,l,
kr:zdők szíirnár.l, Kuniílvy: l'énykópezíi cser-
kész, (lJafa kilnyvtílr,) 2. lrd nreg, lnilyen
rírdiót akarsz étllteni,

-<l}-.

rö NYvl§MERTETÉ§
A lrlt,rl§z kr(rIllkájn. it hudapolli rstrkész-

kerllltt lnvIrrrzl rlrltnkfiju. Külsóre egr,szcríl
*tlrga[cdelü filzct, rlc belse,ic n íővárrlii cscr-
kószck tnrrzgalrtras, sokrólfi, órtókcs nrrrnká_jfil tarlaltrtazzrr. l(crtileti ntultl<ntcrr,, ltöziis
rrtegtnttzrlulástlk, kiirzctl hcszámtllrik, t.sallat-
krriltika íld.ia fl köli},v gelin(:ét. llegnr rrglatri
érzósscl <llvustttk a krtitrik/rt. Ahol iIyen tt,r.v-
§zerficn és enrr.vi rnurlkát vúgcentrk a vtrzttt6k,
c§apni,ok, ott neln liell íóltelri a <lscrkdszetct,

nL§őnENDü §É errllüIíÁK.
(lri frlrnta- ds sportrttlIrik nrrBJi r:'rlrrsztí.klitrn nz
orsz.ligoslrlrft NUtlMA|\§ ,ü. cogrról, m. klr. ttrlr, óqkaln. szlill.. lJu{lrlrr:*t, IVn illtlzrtlnr kijrlit 1"

A tttllrrklrnlt i1ll-
ttttptilycr ktllr:t,t lt kij-
riitl nytrjtot,l,;ilt rit n
trdtrtt t rtlhnttt,jel vórr.r,t
l JuIrI ur rultt §r:ltlrrri:lt-
nttli, llrics vírtls ttl:.ttt-
ri,gibctr |iilltllczt]tt
birotla]nri ktlt,tttlrttv-,z(i,jírl|tlk. A ncíntcl
g_vrilogsági rtr}taruJcl-
vóll},t 0z(rk, lia;lhat-ják ntag, ltkik rrl-
lrantrrknól kütönltgcs
llálrrrsrlÉrtil tet.tck11 orsllgrol teLtl

tnrt ublzolr;"ságrrt.t&ll ublzo)tJ"sá§{rt.
l,ilófelt ét el. lrrlg.r, lt,g-
rrIállb hátotn ol.v;rir

l(llullll,}lllI

Rttldur uott sthinu,lt ttevt: isnttrős a nlnpvnr
cst.rkészok rllótt. ljJ úr,ett 1.oll a rrdrrrct iíiii]sáíJ
hatallttlts szerr-czcttín(k. a }litlcr-,Iuicnri-
nak ltiI,tldlrltrti t,t,ztírc, A'lráborti elel(ri kliz-
krttrltralidnl vrlttult be § nilgas állaliri állásx
cllcttérc sajlit kórésúre seritmiféle liedr.ez-
Inényhen nctll részcstiJt, ,\ dllrlkirehcrli
csatállntt a We_tganrl-r.tlnal riItiirdsérldl a
Icgelsó vonulbatt ollon bátratr és tléldundrinn
harcrllt, hog.1, lrrrtrtrirosalt tIszli ra'lrgot ért el,

A_nétnet huzafiusrág ds kötclcsstiglt,Ijosítés
ln.cgka])ó 1,!!aájn a vrril ttdtnet ifjtiiági" trlzrír
példaadó tljár.ása.

Júsznl bély00llzlet
Rudapest, l\|, l]skii út 6

Bélyegárjegyzéket ingyen küld

A ttt. kir, I!o§távczói.ig{tzgalriság l(clct-
l\íagyarorszúg és lJrdélt,- e§1- rtislérrek a
}íagyar Szetrt lirlrrrttóhoz sáló r,isszatórósc
emlékére írllvti ór,i sztrrtcltlber hú 5-én
,,KliLt:T vl§Sz.\TÉ,n"'ítrllrás11 1() íilléres
alkalmi postabdll,eget lrocsál. forgnlontba.

.4" m. klr. posta,t,ezttriga
llet-iüaqv.rrország ós }i
_4, m. klr. postatezrtrigazgattiság klizli, hog1,

Kelct-trla gyrrrorszá g és Erti élt, e g.v részéneli a
l\íaA.var Szetlt Koronálroz való visszrttéréselMagyat §zent Koronálroz való- vi§§zatéré§e
emlékCre l3ánffylrrrrryad, I}osateror. Csik-
§zercdtl, Dég Ör,tlre.r ósierrtririklós, ' t(éztli-
vásárltely, Itolozsvár 1, Starrlsvásárlrcl.v |.
M,ifra-tríáros§zlget_ 1, Nagy}rányrr, Nirgy:luüaírErosszlge[ r, NagyDan},tl, ]\ tlg\'-
károly. Nagyszalonta, Na§l,várad i. Scpsi-
sztlntg},ör§§, Szatnosuir,ár. Szttl rrrÁrnéntcll 1.§zt.ntg},öf g§, Szatnosujr,ár,-.§zttl rrrÁrnúntc[i 1 ,
Si.úszrégcn. Szókely_qrl.r,arhcl^r,. Szllágl,.
sotlrlr'ó. Zllalr tlostnhlvalalat rrrílkiirlÉsiik
Si.úszrégcn. Szókely_qrl.r,arhcl^r,. Szllágl,.
sottrll'ó, Zilah postnhlvatalo} nrűkörlésílk
lnt.f,ke_zddsdnck nnpjátril fol1,ó rlr,i rrklóherhri 15_ig bezárólng ,,....\"lssZ.\'l'EItT*l9.I0" íelírátú ktllönlt,ges
allirrlmí béllegzőket hgszrrá] nak.

Beszéljünk magyaful
,.llxlrunrít" I

í{n az irlegln
ponto,k lrcl!,ért,
,,exlrutnÁl" szrlt
adna k.

. 
= estrnktunl.
3; íamulus
3; llngráns
3 lrlrma
g nácló
3 fuccsl
3 luccsl
s {umi$ál

szriknak mcgítlelöjét be|rjük n
rrzek kezdólx{űi ítlü!röl leftlé
hi}l§ctlssitó ttligyaf kifeielést
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& őz*,p caónqfthirlű
mindig ki van téve a késő nyáI §zeszélyeinek, A legvidá-
mabb napsütést hirtelen zápor váltja fel és ilyenkor nélkü-
Iözhetetlen az INDANTHREN-anyagból készült nap- és

vízálló felszerelés.
í:t



'A VADORZÓ- §ToWA§§ER
IRTA; FÉLlx ENDRE

Arnint cserkészcink a piszkt i ritra tértck. t/rvrllból
bácsinak. az erclészrrck szavait hallcrtt;ik. kt:nrény lrangolt
totta: ..Mcg rrt ,mclzrlulj; nrert riigtiirr agvonlólckl''

A fiúk a hang lcli, szalatltak. hngi'§zalav bácsinak
Sigére ltgycnck Odai,rntk. h;it J;itjlik.'hogv cgy nlirrcot)a
áll §zalay bácsi eliítt rlacos arccai.

_ Mi törtóDt §zalay bllcsi? _ kérdik a l'iúk,

- Kora rcggt l távcsővel l/ritarn. an)iní e?. a Kacor Nliska.- hírhcdt vadorzó - puskával leselkcdve bujk;il a gcrirrccn.
Kót év 1>ta lesiilrk rá. de eddig annyirzr óvatos- vttlt. hÖgv rlcnr
1udtuk elcsípni. Most ide álltanl az ,btra. gctn<loltarn, cir:c keli
haza mcnnic. itt elcsípcrn. Otöclik órája kupo16ok itt. rnár.azr
hittem, más útra tórt.

- Rosszul látta al. erdósz úr, ncm puska volt lrálatn. háncnr
bot. Gombásztanr. Hiszen Iátia, itt : pónlba a k<rsárkánüan _
veti közbc félvá|lrirl az clszáilt vaclorzii,

* Hát hová tette a puskáját'/ _- kérdi Pétcr,

- E,lrejtette az crdőbcn - feleli az crdi,sz,

- Akkor Mókával rnegtalálttm,

- Pilral Ezze! a kócos pulival? - kórdi gúrrvtis ncvetéssel
a vadorzó.

- Mcrr,ól jött ez az- ernberi'

- Erről a cserki.szúirril.

. _Ezzel Péter a vadorz<'l közelóbc lópctt. rrreglogia a kezét. s
rniclőtt az mcgakadályozhatta v<,lrra,'JVttlka,rrríihuz l()ltil,\
kutya végigszinratolta a kórges kczct. Ázutárr Pi,tcr b tnótcrc:
lasszójára csatolta Mókát, nlegszagoltatta vele a vaclorzó rlvomát
és - Keress. clveszett! - bangjcl}el vcz(ttettc magát.

Az erdósz a vadorzót maga elé parancsolta, kéztrcn tartott
pusklrval kör,ettc s valamcnnyién Péte; után in<lultak.

§zal ay
kiál-

seg ít-
cmbe r

EL§ő MAGYAR HANG§ZERGYÁR
Budapest, ll, Lánchíd utca 5

Réx-, íaíúvós és vonóshangsrerek legolcsóbb besz*rrési
íorrása, Magyaroxzág egyedüli preciziós gépekkel íeI-

§zerelt han8§zergyára. 
"|avítás 

*. vétel * l§il€.

Mát vagv .ltt0 li.llóst haladtak a cscrkétzútc,rr, rniktrr a kutr lr
.1obbra t<lrt. §űrű, bozótos tcrcp volt. Nchi,z lctt uoll,a a k,rtút
kcivetrli, Pétcr lecsatolta a lassióról ós - Hozd ;a", .i"*r.tii'-
!1rrsjclJcl,,a csapán szabadon. cngtdtt,. Ali5 tclik .t Üri 1"r,.--t u,,-gos csaholásla lcszrrck frgyclnresck.

- Megycrr a kutya nyúl után _ jegyzi rncg vigyorogr.a
a vadorzó.

_ )\{ajd meglátjuk "* feleli Pétcr.
Ezzcl a sűrú bokrok kiizött, uagy fáratlság5al otla vcrgódrrek.ahol.a kutya állóra csaholt. A vadlrzti sápaji'lcsr. cgy ugrássaI

a boklok közii11 1glan;. s l'ut lcfelé a völgynck, Pei"i'Ír ;"y;rr;;cselekszik. rákiált Mókára: .,Fogcl eIl'., ,l'Móka a vadoráó utánvetctte magát, s mikor megköziiítettc. nagy len<liil.*.i u iraiii"
ug.rott. A nagy,lökéstőI a vadorzti a" orráju bukott s a mere<lek
lcjtőn orrán ós hasán, va1y öt mótert csúszott, Móka aiaariÁrr""
tcrpeszkcdctt cs.ik_orgó íogakkal a vadorzó hátárr, s mikor az íö1akart títpászkodni. bclcmart a kar.jába. A cscrkésze\ hamar otitcrmcttck- ó.s bizony clóg dolguk ikarlt a vaúorzó öisr"hri,r*áii
arcának ús kczútrck bckötözésével, Visszamentek az előbbi helyre.
ahol Móka azclőtL állőn csahcrlt,

. Pétcr meplint biztatta Mllkát; ,,Kcrcs<l. hozd ide!'. Mllka ke-
r,é.s szimato]ás_után .egv vasta8törzsű [ára nézett. s azt c5ahotta
íé1I. u íát alalyrsan szemÜgyrc vette § Ószrevettc, hogy vagy+ mctcr magasságban egy c,dü r.an.

]- \y.rt lakik benne, azt ugatja a kutya * szólalt rnega vadotz,ó,

. ,; Mljd megnézzükl Borbóly Zsiga! 'lc vag}, a nri l.akúsz,,harkíllyunk. ntásszál csak ahhoz az oduhoz!

- Ne nriisszék föl -.. kiáltja kdtségbeesve a vacloriIó, *
mert a liycst igcn mérges állat. kiugr.ik És"mind a tlt sze*éi kl-
l(a pa rJ a,

* G.azember - szól. rá nrcgvetőlcg az crdósz. - Menjencsak.fiatalúr! És ha a puska c"őr,éI .r,on'b"airguu. uig"arron.',ig1.forditsa. hogy likja aria irányuljo", ;;.;;;-flú; nem tchct. Hameg az agya van lent. akkor a Ósövét tartsa fölfclé,
. _ .Borbély.Zsiga belenyúlt az. orlu.ba; pr,rska volt beIIne, aggyal
l:t]í: M:*J"gta. ,óvatosan.. kicmeltt. 'C*O"tt -eg í.li. i;;i',;:vlgyazv^ kúszott le. Kétcsóvü vadászfegyver vólt, megtöltve,
min<|két íayasza {ölhúzva,

_ ^_*: 
crrlósz dcrült arccal nóztc a vadorzót, aki fejét csóválvan)onola:

- I-Iát erdi,sz úr. ez.senki más nem lehetttt, mitlt az a gaz-
enrbcr Csutak lani. Annak van iIycrr .;";;;i';;;", iiogr;-i1;.'*:.helyet kifundáilon!
_ .- Ncm oda Buda! * mondja Péter._- Nen, a ()sutak.]ani
kezót szagoltattam .me8_: hanem "a magáét. § ^u kut"u ; ;;;;c5apaJal) yezctett lde. Ez m'ég a törvóny előtt-is jolcrővcl bTr.

Az e rtlósz fölénvcs mos<lllyal nézte végi6 a bűnöst: ..No mitszőlsz hozz;l. Kacor 'Miharyr-

^.. 
j::::^Yli:lt| . fiúk is ]ckísórtók Piszkére a csendórségre,ott mllldcnt töredclmcscn.bcvallott. még azt is, hogy .gy t" .Táiiö lótte ]e ortul Dobíl Sándor erdókeiülót 

--'--
Hát ennek a vcszedelmes zsivánvnak A

Mókának köszönhcttók. Meg is bccsülíe irte

A NIAGY. KIR. DOHÁNYJÖVEDÉX
kitűrrő gyártmárryait a Szent István héten
válogatott minőségbetr, rle változatlarr áron hozta
forgalomba. Az idegenek e zrei o§ztatlan
eIismeróssel aclózl,ak a magyar föld termé-
kének és a magyar kezek kiváló lnu[kájának.

kézrekerítógót is
az cgész környók

14
r Az rlllatvédelerrr rovatot lrodor Árírátl vczctl.



Á Tnrfiu§laíü§ $ümblyukmulntyfiny
A napokbarr mcglátogaloti Eszcs Tóni.

- Szl,rvusz ',l'óni, mi jót hoztál?
* Titkcrkat, szerkcsztö ítr!
* Mi az, talán kii}politikai orieniációra vonaiktlzólag," , -

* Ugyan, mit tetszik gondr:lni, lrem va§yr:h ón frcrregó!
* Haucm?* ni .ű.trő akarrrk lenni ; ezért elhatároetam, karnaior-

,totni f.gonr eszcssígcmcl,
* Ne montlcl!
* [)c igenis. }'urcsa <lolugllak tartOm pélctául" hog1 e8y

,,scrkí,sz ,," i-á.iu,, a vi,gérc, ha valamit'lát cs rrcm ért,

* Azl mondod, hogy mindcrr cserkósz természettudós legyen?

- Nem éppcn. de eljön majd ennek az ideje is. Hanem azt
nrrgkivánnárrt. hogy egy cserkészt ne lehessen az orrárrál fogva
,ezitni holmi cgyszerü ügyeskedóssel, búvószmutatvánnyal va6y
leitöró kúrdéssel.' 

- S hogyan segítcsz ezen?
Felajánlom szerkesztó úrnak, hogy egyes számokban

ismertetek, ieleplczek sok olyan trükköt, amit a cserhésznek is-
rncrnic kell.* Nem rossz gondolat, lroztál valamit?

- Igen, tessók, itt yan az egyszerű gomblyukmutatvány.

- Az összekötözött zsineget átfűzzük kabátunk egyik gomb-
lyukálr s két hüvelykujjunkra akasztjuk. (t, ábra).,}obb és bal
kisujjunkkal a másik oldali kcttós szár egyikébe bclekapaszko-
dunk s visszahúzzuk. Nagy zsinegósszevisszaság támad. (II. ábra.)
Azt mondom, bogy ,,csiribi" s az egyik kezemct a hüvellykujja},
a másik kezemen csak a kisujjal tartom íogva a zsineget, a többi
ujjammal clcngedenr, Két kezemet kissó széthúzom s a hurok vége
réjtélyes módon (IlL ábra) kicsúszik a gomblyukbóI s a zsineg
az ujjaimon marad. Széüúaom a két kezemet, a zsineg teljesen
kifesiÜt. (IVi ábra,) Az utóbbi mozdulatokat gyoísan kell végezni,
akkor alig látja az ember.

Ha így jól megtanul,tuk, lehet a mutatványt móg ravaszabbul

§ l l'}Y,l "-.

csinálni. A kiirrduló állásnál t}em a két hüvelykujj, hanem
egyik kézen a büvelvk,. a másikon a kisujj tartja a zsineget. Ezt
kell rrrajd. clengedni s a másik hüvelyk- és kisujjon marad vi§z-
sza a végén, így nehezebb a trükköt észrevenni,

*
Eddig Eszes Tóni elóadása. Próbáljátok meg, s h& van

valami, amit szeretnétek megtanulni, írjátok meg E§z€§ Tóninak.
A szerkesztösóg szivesen továbbitja a leveleket.

TARToIIK Au

m*qqah (htll4ailA§*

1ő



IVíegkczdórtötl re tskt,la . . .

Minden bizonrlyal hamarosan nregjelen-
rrck az iskolapadokurr itt i§ ott is a kötet-
lcn, gyúrött, 

- szamárfüles iskotakönyvek
e, itáek. Ezck a rcndetlcrr diákoknal az
isnrcrtetójelei, , .

könyvbe tintával írni; a törtórlelem és
a tankönyvck lapjaira bevonult s a tilz-
tvsségben elaggoti császárok, királyok vagy
költók kobakját darútollas kit pörgckalap-
pal cllátni. gondosan borotvált képüket
kccskeszakállal, vagy trarcsabajusszal <lí-

szítcni; a körryvck sarkait begyúrni, behai-
tani ,,barbáreág,"

Ncm a dodonai jósdának, vagy az
;ilmotkörryvrIek az igazsíga ez, ltanem a
rcndszeretó lclkiismerct parancsa.

A cserk{sz íend§zeíető!
Tchát könyveinket s füzeteinket (ha

kcll) kössük be csornagolópapiro§ba, ha
erre nenr telik, ujságpapirosba,

Ho5yan?
A lcgcgyszcrúbb csornagolási rnlidrrh

krlzirrncrtck. l.círunk cgy kcvósbi, ismcrt
igen kőonyü. rnégis szóp 6, 1artris bekötési
módot, Enrrck Lx, ar, e|őnyq hrrgy ncm
kell ragas*tani, mógis szilárdan tart,

Hajtsuk bc a csr:magolópapiros kót szé-
lét, úgyhogy a csorna6olópapiros szélcs-
sége ér a kűnyv szélessóge megcgyczzék
(I. úbra). Hajtsuk íélbe a pap{rt s ismét
szétnyitva helyezzük rá a könyvet kinyitva
(lI. ábra), A papír minrlkót szélót hajlít-
iuk rá a fedóiaira s a fedőlapot dugjuk
be a behajtás képezte nyilásba (IIl. ábra).

A bckötött könyvck fedőlapjára írju_k
rá a könyv cimét (tintával vagy tussal)
vagy raga§§zunk reá címkét,

Paplrvonalorár
lgen gyakran clófordul, hogy több fchór

oaoirost kell, megvonaloanunk. körzö.
ioilalzó §c8It§étévil s rővidebb-husszabb
ideig tartó -rnóricskóléssel a kérdés rend-
szerint kie légitii mcgoldást rryer. De mit
tegyünk, ha nilrcs kéznól köLző?

e,frr
REN§ A LÉLK§
MlND§NNEK

T.

l\.

a) Kis papírcsíkot használunk meró-
creköznek,

b) a mcgvonaluzantló papirost (A) na-
gyobb, kockás papírra (B) lektetjük s ptln-
to§an a kockákkal párhuzamosan bcállít-
juk. Vonalozóval (C) a kívánt távolsá-
gokban minden nchézség nélkül mcghúz-
hatjuk a párhuzamos vonalaka!.

Ha több egyforma vonalozást kcll el-
készítenünk. áz eredeti példány alá te-
gyük az elkészítendó másolatok papírjait

Aranynyomású, llliomos, félvászonkötésű B E KO T § S I TAB t A
Csomagolásra, bérmente§ítésre példányonkónt 20 fillér küldendő.

{:iókiszház; tetr:{rlltsárnn;",l16*7s6, fi6*zi|li n hiinyvnyoqltütú§ lolinlülírs{na} 50lr. o§zt§ndol6b§D"
Nyomatbtt Tolnal Nyomda| Müintézet ór Kl*dóvóll**r't,§1 

,méllntomó.lröríorgógópoln, 
Budapost, Vlll Dohány utca ltr

3l,.+28

TálOái ,r7itl#i
Emlékszel móg, mily széP volt a tábor?
Meunyi munka uolt u cserhérzuállQn,
Nogy álltunh kúnn a nagy éjlzahában,
§ álmgdoztunk a sátor zugában! , , ,

'Iábortüznél hogy zengett az ánek,
Hogy örültünh minden étkezésneh,
Hugy siettünle a messzi Portyúra,
Hogy nern néztünk §ernnli fáradtsúgru! . . ,

Htlgy Iesúlt az i"zm,unk reggel tornún.,
I,1ogy uacogtunh sohszor a mosdónál,
Hogy hértük a Mennyei Atydnkut:
Áldja meg a tmPi ió nunkúnhat! .. .

Ilogy szetltüh fcl a széP sűtorvúrnt,
Hogy ltagyttth ott u gl,öuyöríi tájat,
Hogy siettütth ió an,yánh kaljába
A láborba mégís uisszauúgyua!? . . .

s szúrjuk át gombostűvel az ercrlcti pél-
dány nretszópontjait úgyhogy a másola_
tok pallírjai is átszúrórljanak. Ezután nem
kell mást tenniink, mint csak a másolato_
kon szúrt pontokat összekótnünk,'

Kés?ltsünt könyvielzöt
Vá5junk saét egy ncgycdíves rajzlapot

]*3 cm szóIes, 20-25 cm hosszú csí-
kokra. Az _egyer csíkokat helyezzük a
kőnyvckbe. Igy minden csetben rögtön a
leckórról tudjuk kirryitni a könyvet, nem
kell sokáig kercsgélni, vagy a könyv sar-
kára nlegjclölésképpen szamáríület vará-
zsolni.

Füeetek bekötésénél használjuk ugyan*
azt a nródot, amelyet a könyv bekötésó-
nél lrírtunk, Söt, rnég egy egyszcrúbb
megoldás: Vúgjunk <llyan széle s papírt,
mint a íiizct. A papir szólcit a ferlóre haj-
lítva, bclül a papir két vógét egy-egy
ragasztóponttal rögzítsÜk. 

Jákó
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