


Ki a legény a gáton?
Megkaptad-e már a Velemjárót ajándékként, 
mint a Magyar Cserkész előfizetője?

Ha nem vagy előfizető : megvetted-e már 
csekély 60 fillérért a Cserkészbolt valamelyik 
budapesti üzletében ?

Átolvastad figyelmesen ? Megfejtetted rejtett 
hibáit? Vigyázz! Ütött az utolsó óra!

A szövegben elrejtett hibák felkutatására hirdetett pályázatunk határideje okt. 31-én lejár ! ! !

Fejtsd meg ezeket a hibákat, gyújtsd össze őket és küldd be még ma a Cserkészbolt 
Szövetkezet igazgatósága címére: Budapest, VI, Hajós utca 14. I . I.

Nincs síléced? Nincs pénzed? Szükséges felszerelésed kiegészítése?
Végy részt a pályázaton és ha megnyered:

Lesz síléced! Lesz pénzed! Kiegészítheted hiányos felszerelésedet!
Csak egy kis cserkészszem és megfigyelés kell hozzá, ez pedig akad Nálad !

A pályázat nyertesei *  a  ,  * ,»  Miért ne legyen ezek közül valamelyik a Tied ?
közt kiosztásra kerül €5k©S ü lj K ü l d d  be p á l y á z a t o d a t  még ma!



*  K ip i ing dzsungelkönyvének megkapó jelenete az, amikor M anyii, akii a farkas- 
falka ulán az emberjalka is kitaszított magából, Sirkánt, a tigrist legyőzte és lenyúzott 
bőrét ki/eszíti a tanácssziklán. H ivó szavára összegyűl a falka, amelynek nincs vezére, 
mióta Akela kidőlt a sorból. Micsoda megzilált, rontott falka ez ! . . némelyik
béna volt. mert csapdába esett, másik lőtt seb miatt sántított; sok megrilhösödött, 
mert olyat evett, amit nem kellett vo lna ; sokan hiányoztak is ; de aki életben 
maradt, m ind eljött a ü y illés Sziklájára . . . “  —  És meglátva a halott tigris bőrét, 
felrémlik előttük, hogy Sirkán volt a bomlás m egind ító ja ; s a torkokból feltör az 
üvöltés .• „Vezess minket ismét, Akela ! Vezess minket ismét, ó Ember-kölyök, mert 
megcsömörlöttünk a törvény nélkül való élettől, szeretnénk megint Szabad Néppé le n n i!"

Szabad nép I . .  . J ö jj,  kemény igájú vezető, törj a dzsungel törvényébe ! A fegye
lem, a törvény ad erőt, tekintélyt, szabadságot, életet !

Az emberdzsungelben ugyanígy van.
1918. október 31. Az őszirózsás forradalom. Fekete dátum a magyar törté

nelemben ! Győzedelmes hadsereg áll messze túl a határokon; fegyverrel kezében 
ott az ország minden igazi férfia. Itthon asszonyok, gyerekek, sebesültek, özvegyek és 
felmentettek és —  patkányok : lógósok. A  katona győzte az élet-halálharcot több 
m int négy éve m á r; a békén itthon ülők nem győzték a háborúval járó lemondást és 
áldozatot. A vezetőnek való férfiak m ind odakint a lövészárokban ; itthon az elhanya
golt tömeg vezetők nélkül szabad prédája a nem-nmgyar forradalmároknak. Az egyet
len vasembert, aki fel tudta volna tartani a balsorsot : Tisza Istvánt, orgyilkosok 
golyója telte félre az útból, fis a véres forradalom szekere máris itt dübörgött; sarog- 
lyáján mar K un  Béláék kapaszkodtak. 1918— 19-ben a vedlők nélkül maradt magyar 
társadalom betű szerint végigcsinálta a Kipling-szöoegct : bénák voltunk, mert 
csapdába estünk ( „ önrendelkezés" ,  „leszerelés", „antantpártiak v a g y u n k . . . " ) ;  
sántított a nemzet borzasztó háborús sebe m ia tt; olyat ettünk, amit nem kellett volna : 
maszlagot a Jászi-Jakubovicsok tenyeréből. Vezérnek mondták a defelista zsidót, 
szabadságnak a kifosztott koldus nemzet magában-szenvedését, evangéliumnak a 
marxista mérget, fejlődésnek a forradalmat, népet mentő erőnek az osztálygyűlöletet, 
nemzet ellenségének a katonái, aki fegyverrel kezében, életével a tenyerén védte négy 
éven át a hazáját. M indezt megettük. Csoda-e, ha belebetegedtünk?

H a nincs az őszirózsás forradalom, nincs Trianon ! Ezt el nem szabad felej
tenie egyetlen magyarnak sem !

H a a nemzetnek 1918-ban felelős vezetői vannak, másképpen alakul a törté
nelem ! M ert akkor nincs forradalom és nincs vesztett háború !

Lapozgasd a magyar történelmet. Évszázadról-évszázadra m indig újra meg
találod azt a történelmet csináló világhírű lendületet, ahogyan egy-egy nagyszerű 
vezetője után rohamra indult a nemzet, amikor az kiállt az élre és felhangzott a rivalgó 
szó : H ajrá , magyar ! Utánam !

Szent István, Szent László. Tatárdulás után újra országot építő Béla király. 
Nagy Lajos. Hunyadi János. Mátyás király. Rákóczi, a nagyságos fejedelem. 
Széchenyi István. Kossuth Lajos. Deák Ferenc. Horthy M iklós. Teleki Pá l.

H a jrá  ! Utánam 1 Gondviselés küldötte: nagyszerű vezéreink irányításával így 
élt a nemzet küzdelmes, csodálatos ezerévet. És így fogja megélni a második ezeret is, 
ha megismeri m indig és igazi világtörténelmi lendülettel követi Isten küldötte vezetőit. 

Vezetők a nemzet élén : történelmi tényező.
Jó vezetők mindenütt, a kisebb szervezetekben: a nemzet életének, egészségének 

biztosítéka.
Vezetők a család élén : magyar édesapák.
Vezetők a csapatok élén : hivatott, értő parancsnokok !
Vezetők a rajok élén, az őrsök élén : emberebb-ember magyar fiú k !
A  cserkészet a magyar nemzet izzó, forró katlanja : benne formálódnak, terem

tődnek a jövő számára kellő vezető egyéniségek.
És itt lesz a játékból történelem, fiús cserkészéletből nemzet előtti szent felelősség. 

„É rtü n k  kiált, felénk süvölt az ősi föld, a drága föld /“
Cserkésztestvérek ! Magyar fiúk ! Halljátok a hangját? Koszter alja.
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Ra p s o n n é
TÁLTOSÁN

K É P E K  A Z  1. SZ. B K I E  C S E R K É S Z C S A P A T  
G Y I M E S B Ü K K 1  N A G Y T Á B O R Á B Ó L

Rapsonné tündérasszony járhatott úgy valamikor aranyos 
hintáján, táltos lovaival kacsalábon fór tró várába, ahogy mi 
bejártuk Erdély jó részét három hét alatt és megintünk a 
Gyimesi havasokban. Ott is a Tar-havas őserdőivel borított, 
rohanó patakokkal megszaggatott oldalán.

• *
Mór az odaérkezőé is hasonlított valami fia honfoglalás 

hoz. Nőm „kivagoniroztunk" a táborhelyen, hanem kikémlel
tük, begyalogoltuk, megismertük a tábor egész környékét 
előbb. Nemcsak kelten, hárman, hanem az egész csapat. Csík 
megyét, a Csíki és .Györgyéi havasokat jártuk be s közben 
több mint harminc falu, havasi telep lakója mutatta a csík 
megyei nép arcát, szívét, ruháját, szokásait, házatáját, mun
káját, kenyerét. Az örömét és a bánatát is.

öt őrs, Csík megye más-más részének bejárása után, külön- 
külön indult az ismeretlen táborhely felkutatására. Minden 
őrs vitte magával saját tábori felszerelését: két négy személyes 
sátrat, gyalogsági ásót, baltát, kötelet, lámpát, puskákat. Csak 
a nagyobb szerszámokat ős az edényeket küldtük előre a tábor
hely vasútállomására. Négy portyáző nap alatt az őrsök egyen 
ként 60—80 km-t tettek meg 1500 m-cn felüli hegyek között s 
közben őrsönként átlagban hat faluról készítettek minden kép 
zelhető adat és szempont szerint jelentést. Minden második 
faluban tábortüzet is tartottak regös számokkal.

•

Megható volt, amikor az egyik tábortűz után egy öreg sző 
kely az 1500 m magas havas tetejéig kísérte el a fiúkat s 
onnan a saját kocsiján vitette őket tovább. Vagy amikor két
szer kellett vacsoráznunk, hogy a falu meg ne nehezteljen 
ránk, mivel egy őrs kevés volt egy falunak s a nagyobb gazdák 
szégyelték, hogy nekik nem jutott cserkész. Éjszakai fekvő
helyünk felváltva volt pániás ágy, gyapjúcserge, havasi juh- 
akol. Az élelmezésre kiadott pénzt az őrsök az utolsó fillérig 
visszafizették a pénztárba.

A pontos megérkezést a táborhelyre nőm annyira a mere
dek hegyi utak késleltették, hanem az eddig még alig tapasz
talt szíveslátás és szeretet. — Jaj lelkem, csak nem mennek 
ilyen későn fel a havasba... ezt a kiesi friss fánkot még, egy 
kis gyönge csibehúst, szeressék nó, éljenek v e le . . .  — Nagyon 
összebarátkoztunk a néppel. Petyus, az egyik őrsvezető köz
vetlenségével aratott nagy sikert: egy kis hegyi faluból bú 
csúzkodott az őrs, az egyetlen utcán kinn áll a falu apraja 
nagyja, az őrs nótaszóval vonult a hegyek felé. Az egyik 
deszkakerítés mögött süvölvény legőnyke áll, nagy kalapja 
füléig lehúzva, szégyenkezve csak az orráig mutatja magát. 
Petyus odaszól hozzá nagy barátságosan: — Dugd ki a fejed 
öcskös, ne félj, nem bánt a bácsi!— Az öcskös kidugta a fejét, 
az őrs földbegyökerezett lábakkál állt meg. A kerítés mögül 
szakállas öreg székely arca mosolygott elő. Petyus alatt majd 
a föld nyílt meg. De azért nem lett baj, az öreg jót nevetett a 
tévedésen s kedvesen elbeszélgetett a fiúkkal.

•

Fenn a táborhelyen érintetlen havasi őserdő fogadott ben
nünket s dolgozott a fejsze meg a fűrész, amíg a sok ki
dőlt fát fólretakarítottuk.

Híd épült ,a rohanó patak fölé, a források medrét kővel 
raktuk ki, obédlő- és tábortűzhelyünket hatalmas fenyöron- 
kökből készítettük.

Csak kis sátrakat vittünk, így a szállítási költség a zse
bünkben maradt. Nem árkoltunk, hanem minden sátrat k i
padlóztunk kb. 10 cm vastag fenyőrudakkal, a víz elfolyt 
alatta. Szalmáról szó sem lehetett, a tábor 1000 m magasan 
volt, kocsival meg sem lehetett közelíteni. De nem is bántuk 
a szalmát. Körülöttünk annyi kidőlt fenyő volt, hogy kaszár 
nyál lehetett volna építeni belőle, legallyaztuk s megfosztot 
luk, mint a tollat szokták, egész gyenge ágakra,. Mcgtöpntük 
vele a sátrakat, tetejére az araszosnál is nagyobb mohából 
egy sort s olyan szalmazsákunk volt, mint otthon, azaz, hogy 
jobb, mert a fenyő olyan illatos volt, hogy bolckábultunk.

Közös erővel 
emeljük a 
zászlórudat

öreg magyar 
a táborban

Medveles előtt 
ínég nagy a 
bátorság



Hátra volt még' a nagyobbik nehézség. A sátrak négy em
ber befogadására is kicsik, nemhogy még a felszerelés is el
fért volna bennük. Megint csak a fejsze meg a fűrész segített. 
Egykettőre remekbe készült kalyibákat ácsolt minden őrs a 
hátzsákoknak, cókmókoknak. Ilyen fedelet kapott a szertár, 
a konyha, így szállásoltuk el két kis lovunkat, az Átkost, meg 
a Szarkát. A havason pásztorkodó székely legények segítettek 
a fiúknak a mesterkedésben. A kész kunyhókat azután befon
tuk fenyőgallyal, tetejére jó széles és vastag fenyőháncsot 
tettünk s fenyőgallyat rá, amennyit csak elbírt. Azt monda 
nőm sem kell, hogy ahol. ennyi fa volt, ott minden őrs ug> 
elkerítette magát, hogy valóságos őrsi várak épültek.

•

Kenyeret három hétig nem ettünk egy falatot sem, de jó 
is volt igy. A  faluban egy népes székely családnak egy hétre 
egy kiló kukoricaliszt jutott. Mi meg majd kenyérrel tömjük 
a  hasunkat fenn a havason, s hirdetjük, hogy az új magyar 
élet katonái vagyunk? Pityókát ettünk helyette, meg sajtot. 
Szokatlan volt, de kibírtuk s ha nem is hízott mindenki úgy, 
mint máskor szokott, de nem fogytunk, oszt nőttünk meg erő
södtünk.

*

Azért mondjuk el ezeket, fiúk, mert sokan el se képzelik, 
hogy lehet szalma meg kenyér, meg kényelmes sátor nélkül 
táborba menni, sőt jó  tábort csinálni. Mi se tudtuk eddig, de 
nagyon szeretjük a tábort s gondoltuk, lesz, ami lesz!

Az lett belőle, hogy még mi, vén rókák se nagyon emlék
szünk ilyen jó táborra, pedig még nem beszéltem arról, hogy

Akiktől a nótákat tanul! uk

mindenki annyit lovagolhatott, amennyit akart, viszont annyit 
esett, amennyi a lónak tetszett.

Hát még a medvék!? Egyszer is két ilyen szőrin lovagló 
ősmagyar csemete vágtat délutáni lovaglásából haza. Szörnyű 
baj van! — lihegik, mert az Oltyán Gyurkáékat megtámadta a 
medve. — Na akkor gyerünk — mondom. Azzal kézbe a puská
kat, megtöltöttük lőszerrel a zsebeinket s neki a havasnak. 
Gyurkát már ismertük, pásztor fenn a havason, a Csülemór 
oldalán (1650 m). Csak tizenegy éves, de Pesten tizenöt évesnek 
néznék. Van két hatalmas kutyája, meg egy élesre fent fej- 
széjo, hát neki kell a segítség. Futottunk, csúsztunk, bukdá
csoltunk egy jó órát Gyurkáig. Szokott helyén legeltetett, a 
kutyák ásítozva ültek mellette. Csodálkozásunkra tréfásan vá 
laszolt: — Itt volt, de elment. Reapirítottam, hogy nem szé-

gyelli-e magát, fényes nappal ront az emberre? Avval ö es 
csak befordult ahajt abba a sűrűbe. Majd komolyabban 
hozzátette: — A bátyáin es átjőve a másik ódalról s elnyo
mónk valahogy.

Oltyán Lajcsi még ott volt a közelben, vissza is jött s remek 
medvekaiaudokat mesélt. Ep jókor, mert az éjjel úgyis „med 
veles“ -re készültünk az Esztenasarka (140(1 m) sziklás oldalára. 
Lajcsi meséli: hogy tegnapelőtt leszedte a közeli esztenáhan 
egy ól tetejét s szépen kiemelte a borjút, de nem vitte el, csak 
megsimogatta. Szegény borjú a simogatástól még most is ott 
nyújtózkodik az esztena mellett.

A lig  vártuk aztán, hogy besötétedjék. A nagyon fölösek a 
táborban maradtak két puskával, négy őrs pedig töltött pus
kákkal szótalan csendben elindult „medvét lesni". Az elin
dulástól a visszaérkezésig egy szót se szólhatott senki. Lőni 
is csak végveszély esetén volt szabad. Jó másfél óra múlva 
álltunk meg először. Leültünk a kidőlt fenyőkre, a hold néha 
előbujt a felhők mögül. Olyan csend volt, hogy a kis karórák 
ketyegése hangos beszédnek tetszett.

Az őrsök elváltak és más-más hegycsúcsokat kellett fel
keressenek, az utasítások azonosak voltak.

Olyan sűrű erdőben álltunk meg, hogy csak tapogatózva 
tudtunk előre jutni. Ez jó hely, gondoltam s körbe ültünk. 
Kis megbeszélés után mindenki hátra arccal indult a maga 
irányába, be az erdőbe 50 m-t. Ott leült s várta a medvét. 
Később lenn a táborban kiderült, hogy nem várta, sőt azért 
imádkozott, hogy ne jöjjön. Különben is megbánta, hogy fe l
jött s csak mégegyszer a táborban lehetne stb;. . .

A  vezető ezalatt vagy nóhányszáz méterre előrement s 
onnan adta le kísérteties hangon a továbbit. „Egyenkint, ilyen 
s ilyen sorrendben a hang irányában hozzám!" Brrrrr. Csak 
legalább világítana a hold.

Na, akiben volt egy kis romantikus hajlam a három sas- 
toll-próbál illetőleg, az ott abban a helyben lemondott róla.

Lassan mindenki oda „négykézlábereszkedett", közben 
megszólalt Oltyán Gyurka havasi kürtje, de olyan csodá
latosan, hogy azt hittük, tárogató.

Lenn a táborban a forró tea mindenkinek feloldotta nyel
vét. Nem is hiszitek, iiogy egynéhány ólás éjszakai szótlan- ' 
ság alatt mennyi élményt szerezhet az ember.

•

Már a vonaton voltunk, amikor táviratot kapott a csapat: 
A  szeretfalva—szászrégem vasutat építő társaság kért bennün
ket, hogy a Bilakon dolgozó 500 kubikos munkás részére tar
tanánk regös tábortüzet. Ilyet nem lehet „visszautasítani!" 
Szeretfalván már a társaság autója várt bennünket.

Tábortüzünknél összebarátkoztunk a kubikusokkal és utána 
késő éjje lig  elbeszélgettünk. i

•

Minden nagyobb faluban céllövő gyakorlatot és versenyt 
rendeztünk a székely legények részére. Szép könyveket adtunk 
az elsőknek.

Sok ügyességet tanultunk a havasi pásztoroktól. Hogyan 
készítik a havasi csztenákban a sajtot. Annyit ettünk belőle 
kenyér helyett, hogy Uram bocsá, még ránézni se tudtunk 
utóbb. Olyan háromlábú széket is láttunk, amit egy darab 
fából csináltak. Kerítést, amit a legerősebb medve sem tud 
áttörni. Láttuk, hogy csinál a pásztor háncsból vedret, tetőt, 
kanalat., villát, zárat, kötelet, havasi kürtöt.

Kicsit alázatosabb emberek is lettünk, kicsit jobb magya
rok, kicsit látóbb szeműek, kicsit hívőbb hitűek.

Tudjuk, hogy örömeinknek, látásainknak, élményeink szép
ségeinek s az ügyességek egész sorának csak úgy van értelme, 
ha mindez készít és elvisz bennünket Isten kegyelméből ma
gyar népünkért való új és jobb munkára.

l .  'B K IE  regös

Testvéreim I ha egy a cél. 

O lyan m indegy: ki a vezér...

őssze l megnépesül az ég. 

Magasan, zúgva száll az ék.

A  darvak éke egyszer iii, 
Máskor meg ott meg-megiörik.

ÉK
D e helyreáll és ék marad.

A  végheleilen ég alatt.

A z  ékhelellen ég alatt, 

Vezérük az az ék-alak.

Gondolatuk az örök élei.

A z  hajtja őket szállni délnek.

Vissza is az vezérli ókéi.

A z  vet rájuk gyönyörű féket.

A  sok daru egy orrt szegez,

Es egyesült szárnnyal evez.
«

S halad az ék, repül mint egydalú,

Eget hasító, óriás daru ...
Erdélyi Jó*sef
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Sszaxuaó£&gá>
Magyarország régi idők óta a vadászok paradicsoma. Az erdős hegyeink, 

nagy mocsaraink, hatalmas gabona/tildéink tele vannak vaddal. A madarak és a 
nyál, róka a vadász nyelvén, apróvadak. Nagyvad a disznó, medve és az erdő k irá lya: 
a szarvas. Ezt hívják fővadnak is, mert nálunk a legnagyobb és nemesebb jószág, a 
vadászata pedig a legtöbb ügyességet kívánja.

A  szarvas, vagy gímszarvas hatalmas, két-három mázsás testű, szép mozgású, 
büszke lartású állat. Agancsot csak a hímek, a bikák viselnek. A  szarvastehén su ta : 
azaz szarvatlan. A vadászok azt tartják, hogy a szarvas agancsáról meg lehet állapí
tani a korát. Második évében fejlődik hosszú egyenes, „ nyársas“  agancsa. Tél végén 
leveti, elhullajtja a régi agancsát és nyáron át újat növeszt. Ezen legtöbbször egy 
ággal több van, m int az előző évin. H a nyársas volt, most villás lesz. A  villásból hatos, 
nyolcas, tizes és így tovább. A tizes, tizenkettes agancsú, tehát 6— 7 éves szarvasbika 
már felnőttnek számít. Igen szépek a 16-os, 18-as öreg bikák, még ha az ágak száma 

páratlan is, vagyis a 16-os agancs egyik szárán csak hét ágat találunk.
Az agancs védő- és támadófegyvere a bikáinak. A  szorongatott agancsos veszedelmes fegyverét előreszegezve az embernek is 

nekimegy. Ősz eleje a szarvasoknál a szerelem évadja. Ilyenkor az öreg bika egész éjjel hangos, érces bőgéssel hívja vetély- 
■társait a viadalra. I la  elég erősnek érzi magát az odavetődött ellenfél, ő is harsogó riadáissal felel, felveszi a harcot a 
csorda feletti uralomért. Dobognak a lábak, csattognak az agancsok, porzik a föld és a gyengébb fél vagy megfutamodik, vagy 
halálos sebet kapva a porondon marad. A  természetben mindenütt az erős és ügyes győzedelmeskedik, a gyenge nyomorultul 
elpusztul, kihal.

A  győztes szarvasbika a legyőzöltnek tálkáját is birtokába veszi. Mégsem ő vezeti a csapatot, hanem a legidősebb, legtapasz
taltabb tehén, amely még akkor is gyanakodva figyel köröskörül, m ikor a bika vetélytársával küzdelemmel van elfoglalva.

A régi magyarok főleg lóhátról, kopóved vadászták a szarvast. Felverették egy-egy falka kutyával, és igyekeztek gyors paripá
kon beérni, elfogni az üldözöttet. Máskor csak egy kopó hajtott, hangos csaholással. A  vadáisz pedig a szarvas megszokott 
vádtóját állta el, és innen, lesből vetette rá a kopjál.

A  szarvas látása, hallása, szaglása a legkiválóbb az összes vadak között. Mester legyen a lopódzkodásban, aki közel akar 
férkőzni hozzá, hogy elejtse. A  „cserkész' ‘ nevet a vadászok nyelvéből kölcsönöztük. Ők ma is „cserkésznek" (vagy „cserkelnek") ,  
amikor nesztelenül járják az erdőt, mindenfelé figyelve, hogy észrevegyék, azután óvatosan, szél ellenében, hangtalanul belopják 
a vadat. Sokszor még így sem lehet közel ju tn i az éber szarvasbikáihoz. Ilyenkor a vadáisz célzótámcsövet tesz a messzehordó golyós
puskáira és 3— 400 méterről is pontosan vállapon lövi a vadat. Sokszor sebezetten eltűnik a meglőtt szarvas és csak a jó l nyomozó 
kutya tudja, a véres csapája után menve, megkeríleni.

A  szarvas vadászata a legnemesebb szórakozások egyike. Hanem drága mulatság ez, csak gazdag emberek, főurak áldozhatnak 
rá időt és pénzt. Táborozás, kirándulás közben nekünk is sokszor akad szarvas az álunkba. Alegközelíthetjük, belophatjuk ilyenkor 
és még terítékre is kerülhet : a messzeláió fényképezőgép lencséje elé. így  átélhetjük azt a lestel-lelket nemesítő élvezetet, amit a 
jó  vadáisz érez, amikor szarvasbőgés idején, hosszas fátradozása jutalm ául végre az elejtett bika vérző sebébe mártott tölgyfalombot 
a kalapja mellé tűzheti. Kis vadász.

M i t  l á t o t t  a  r ö n t g e n s z e m ű  d e t e k t í v ?
Pszt. vigyázz ! T itk o s rip o rt a titokzatos F . K .-ró l, m ásképpen nagy P .-rő l. C sa k  engedéllyel szabad olvasni !

Figyelem! Ez a leírás nem a képzelet 
műve. Valóban megtörtént. Csak a helyek 
és nevek költöttek. Ha valaki mégis ma
gára ismerne benne, az tisztán a véletlen 
műve!

A  dolog úgy kezdődött, hogy utaztam a villamoson. Egy 
suszterinas ült velem szemben, mellette néhány pár cipő, ke
zében egy könyv (mint később rájöttem, a titokzatos F. K., 
vagy P.). Unottan néztem végig rajta. De hirtelen a sapkáján 
megakadt a tekintetem. Szédületes! A sapkája mozgott. 
Hullámzott, felemelkedett, lesüllyedt. Hűli — kezdett mele
gem lenni. Mi baja van ennek a fiúnak? Röntgenszemeimmel 
végigfürkésztem mégegyszer tetőtől talpig. Semmi különös. 
Azaz, hogy a szeme. Erősen kidülledt. Aha, a könyvet nézi! 
Erősebbre srófoltam szemeimet, s átvilágítottam a lapokon. 
Az inasgyerek ép ezeket olvasta:

„ ...A b b a n  a pillanatban, amikor felpattant az ajtó, 
hatalmas dörrenés reszkette!te meg a falakat és az óriás 
végigvágódott a földön.

— Árulás — dadogta.
Ash Ilex kilépett a szekrényből és a meglepett banditák 

már minden oldalról kapták a golyókat.
Percek alatt végeztek velük.
Csak kettőben volt még élet, azokhoz elhivatták az orvost. 
Mikor letépték, a kendőjüket, Csing ken kivételével, ott 

feküdt előttük az egész banda.
Rampton Rob volt az első, aki örökre leh fingta a sze

meit.

A  másik pereben pedig Ash Rex eltűnt a szobából.
Az egész tanya sötét volt, csak abból az ablakból szűrő

dött ki világosság, amit Ash Rex már ismert. Odalopako
dott, egyetlen mozdulattal betörte az ablakot és beugrott 
a szobába.

— Csing Fen, vége a játéknak!
A  kínai bandita eltorzult arccal ugrott fel. Revolveré

hez kapóit.
De a másik pillanatban golyótól találva, hangtalanul 

bukott előre. Vérétől piros lett, körülötte minden.
Ash Rex körülnézett a szobában. És keresni kezdte a 

rablótt dolgok rejtekhelyét. . . “

A  gyerek hirtelen kinézett a villamos ablakán s felkiál
tott. „A jvé, már rég le kellett volna szállni!“

Ekkor egyszerre világosság gyulladt a koponyámban. 
Most már tudom, miért mozgott a suszterinas sapkája.

Tovább kezdtem nyomozni. Sikerült, bejutnom az iskolába 
is. A  nagy könyvtárszokrény mögül figyelem az osztályt. 
Éppen felelés van, mindenki előre szegezett tekintettel figyel. 
Azaz hogy az utolsóelőtti padban valaki lesüti a szemét. 
Röntgenszemeimmel átvilágítom a helyzetet. Hopp, itt va
lami gyanús. Könyv van az ipse kezében. Biztosan most ta
nulja a lockét. Szorgalmas fickó, meg kell adni. Csak miért 
mozog úgy az ádámcsutkája? Erősebbre csavarom a sugár
zást, egy kis kozmikus ultraviolát is keverek bele s már is 
vele együtt olvasom a szöveget:
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„Aztán két gyors dörrenést hallott és két pici ütést ér
zett hátul a koponyáján. Valójában csak az első ütést 
érezte. A másodikat már nem. És Mike Drobs élettelenül 
dőlt a volánra.

Az öreg Ford köhögve, rázkódva futott tovább, mintha 
semmi sem történt volna. Pár méter után azonban, amikor 
Mike Drobs élettelen teste lecsúszott a kormánykerékről, a 
kocsi jobbra kanyarodott. Jobbra az út melleit mélység tá
tongott. És a vén Ford azzal a sebességgel, amelyben még 
olt bujkált a halott farmer ereje, akarata, mint a szíven 
lőtt madár hullott a szakadékba.

A  bandita végignézte a kehes Ford pusztulását és akkor 
elégedetten megfordult. A  zsebkendőbe csavart pénzt a zse
bébe gyűrte. Coliját a tokba csúsztatta és ment volna a 
lovához. Abban a pillanatban az erdő felől egy kemény hang 
dörgölt rá:

— Hands up, bitang!
A bandita a hang felé fordult. Am ott egy himlőhelyes 

arcú embert látott állni. A  kezében pisztoly volt. Ideges 
hullám vonult végig rajta, de engedelmesen fölemelte mind 
a két kezét."

Tovább nem jutottam az olvasásban, mert abban a pilla
natban valóra vált a szöveg. A  buzgó olvasóra is kemény 
hang dörgött rá: „Szedlacsek, mit csinálsz?" — Szedlacsek fal- 
fehér lett s bár a tanár nem volt himlőhelyes, kezében sem 
volt pisztoly, mégis „ideges hullám vonult végig rajta", felállt 
s engedelmesen felemelte mind a két kezét. (A  többire borít
sunk fátyolt!)

•

Röntgenszemeim állandóan nyitva voltak és sikerült az 
utcán találkoznom a titokzatos F. K.-val — működés közben. 
Ctkereszteződósnél álltam, hogy átmehessek a másik oldalra. 
Egyszerre csak egy kerékpáros kifutó vonta magára a figyel
memet. Imbolyogva közeledett az útkereszteződés felé, mint 
a berúgott ember. Mi baja leheti Pálinkát reggelizett talán? 
Nem. Félkézzel fogta a kormányt, jobbjában ott volt az 
F. K. Ordítani akartam neki: Vigyázz, piros a jelzőlámpa! 
Elkéstem. Abban a pillanatban nagy recsegés-ropogás, sikol
tozás hallatszott. A  kerékpáros nekiment a villamosnak. Nagy 
csődület, rendőrök, szirénázás, mentőautó. — Aztán lassan 
helyreállt a rend. Közelebb mentem a baleset színhelyéhez s 
öntudatlanul is kutatni kezdtem. Egy könyvlapfoszlány akadt 
a kezembe. F. K.-könyvlpp! Ez állt rajta:

elérte a tetőt. A  pej száguldó patája elérte a zsineget, melyet 
a mexikói keresztül húzott az úton. Fazekak csörömpöltek, 
zöröytek a sziklához csapódva. Abban a pillanatban kccske- 
mekegés harsogta túl a zajt, majd az egész fennsík fü l
siketítő hangzavara éppen tetőpontját érte el. Sötét alak 
lépett ki a bokrok mögül."

.. Csöndesen pöfékeli, amikor szemei az íróasztalra for
dultak. Bowie-kés villogott rá az asztal lapjába verve, alatta, 
papír fehérlett. K irántotta a kést és felemelte a papírt. 
Kusza sorok meredtek rá.

„Figyelmeztetlek, Ben Taylor! Ha a vasútvonalat 
tovább építed, akkor téged is úgy a pokolba küldetek, 
mint Gregor Thomasi. A  „Titokzatos“ megbízásából.

Black."
*

Még sok esetben találkoztam F. K.-val, illetve nagy 
P .-vel. . .  Kiránduló társaság ment a Kékesre. Izzadtak, mint 
a ló. Végre felérnek a csúcsra, gyönyörködnek a kilátásban. 
Bgy kivételével. S ennek az egynek a kezében ott volt a titok
zatos F. K. Azt olvasta . . .

Hajókiránduláson voltam. A gyönyörű. visegrádkörnyéki 
hegyeket élveztük. Azaz csak élveztük volna. A  fedélzet sar
kában két ember ült. Az egyik fennhangon olvasott, a másik 
tátott szájjal (hallgatta, még a gigája se moccant. A  nagy 
csendben tisztán hallatszott, amint olvasta:

..... A  pisztolyok megint elkezdtek kattogni háta mögött
és a golyók süvítettek feje 
fölött, amint nyergére ha
salva sietésre biztatta lo
vát, felfelé az ösvényen.

— Pepe, Pepe! — kiál
totta harsányan, hogy ér
kezését ludlul adja a 
mexikóinak, mielőtt on
nan a magasból leterít
hetné egy golyóval.

De nem hangzott válasz «  
fennsíkról és King éppen

Tovább nem jutott. Az utasok fel nyalábolt ák mind a ket
tőt s bedobták a Dunába. Mi lett velük, nem tudom, talán 
a vízben is tovább olvastak.

Meguntam már a sok nyomozást. Szemtől szembe akartam 
állni a titokzatos F. K.-val, vagy ha úgy tetszik, nagy P-vel. 
Kisült, hogy nem is kell nagyon messzire mennem. Ott állnak 
minden utcasarkon, szép sorban az urak. F. (>. Borry, Paul 
Thomas, E. W. Muir, S. Berger, Charles Hull, A. Rodriguez, 
E. Bechinger, B. Burke, C. Green (akit valaha talán Grünnek 
hívtak) és még sok jó magyar (?) név, a nagy P. elszánt kö
vetei és írói. S láttam az áldozatokat is, akiket a nagy P. 
röhögve elnyelt. (Es ekkor eszembe jutott a régi idők t.anonc- 
gyereke, aki pislogó gyertyafény mellett szakkönyveket tanul
mányozott.)

S a nagy P. követei most is ott állnak glédában és várják 
az áldozatokat. Fiúk, hát ez kell nekünk?

(A detektiv elnézést kér, hogy kissé eltért nyomozása 
szakszerű leírásától. Engesztelésül elárulja, hogy a F. K. 
Filléres — 10 filléres — Könyvet, a nagy P. pedig Ponyvát 
jelent. A nyomozás érdekében kénytelen volt mindezideig

titokban tartani! S hogy 
miért mozgott a suszterinas 
sapkája? A  nagy izgalom
tól égnek állt a haja s nem 
fért el a sapka alatt. Ez 
csak egyszerű! Nem?)

Big Bili
(Vigyázat, csak álnév! Ta
nukkal bizonyítom, hogy 
nem vagyok himlőhelyes és 

Oolt-revol verem sincs).



r ö g t ö n b í r á s k o d á s
Sokszor hallunk és olvasunk mostanában róla, de bizony 

kevesen vannak tisztában a jelentésével. Ebben kíván most 
segíteni a „Magyar Cserkész".

A  statáriális bíráskodás, vagy magyarosan rögtönbírás- 
kodás — amint a neve is mutatja, — a hosszabb ideig tartó 
rendes bűnvádi eljárástól eltérő, gyorsított bírói eljárás, 
amely a bűnösség megállapítása esetén a bűnösre rendszerint 
halálbüntetést szab ki.

Rögtönbíráskodás hatálya alá csak a rögtönbíráskodás 
szabályszerű kihirdetése után elkövetett cselekmények tar
toznak.

A rögtönbíráskodás kihirdetését az igazságügyminiszter 
a belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetértve 
rendeli el, a szükséghez képest akár az egész ország terüle
tére, a>kár csak pontosan meghatározott területrészre és 
ugyancsak pontosan megjelölt bűncselekményekre vonatkozó
lag. Akkor rendelik el a rögtönbíráskodás kihirdetését, ha a 
rendkívüli viszonyok folytán egyes bűntettek oly fenyegető 
módon harapóznának el, hogy elrettentő példaadás válik 
szükségessé.

Háborús időben a katonai szolgálatot teljesítő férfiak tá- 
vollóte, a légvédelmi készültséggel kapcsolatos elsötétités, 
úgyszintén a légi riadó által előálló rendkívüli állapot külö
nösen csábitó lehetőséget nyújt akár személy elleni-, akár va
gyon elleni bűncselekmények elkövetésére. El kel) tehát ret
tenteni a bűnözőket attól, hogy ezeket a kivételes állapoto
kat bűncselekmények könnyebb véghezvitelére felhasználhas
sák. Vaskézzel keli megakadályozni minden cselekményt, 
amely a mindnyájunk életét és vagyonát biztosító és védő 
hadseregünk hadierejét fenyegetné.

Erre az elrettentésre a hosszú bizonyítási eljárást igénylő 
és rendszerint csupán kisebb-nagyobb szabadságvesztésbiinte- 
tést kiszabó rendes bűnvádi eljárás nem eléggé hatásos. 
Villámgyors intézkedés és olyan szigorú büntetés szükséges, 
■amely még a kivételesen alacsony értelmű és erkölcsű egyé
nekben is alapos félelemérzetet kelt s ezzel őket bűncselek
mények elkövetésétől visszatartja.

Az ólet tapasztalatai szerint egyedül a halálbüntetés al
kalmas ilyen általános megfélemlítésre.

Amint az igazságügyminiszter a fentiek szerint a rögtön
bíráskodás kihirdetését elrendelte, erről azon a területén, 
amelyen a rögtönítélő eljárás hatályba lép, hirdetményt kell 
közzétenni. Ebben meg kell jelölni azokat a bűntetteket, 
amelyek miatt- és azt a területet, amelyre a rögtönbíráskodást 
elrendelték. Fel kell hívni és figyelmeztetni kell mindenkit, 
hogy az említett bűntettek elkövetésétől óvakodjék, mert aki 
ezután a kihirdetés után a megjelölt területen ilyen bűn
cselekményt követ el, rögtönítélő eljárás alá kerül és halállal 
bűnhődik.

A  törvényszéki elnök nyomban kijelöli a rögtönítélő bíró
ság tagjait.

Ez a tanács a tanács elnökén kívül négy tagból áll, ellen
tétben a rendes büntető tanáccsal, amely a tanácselnökön kí
vül csupán két tagból áll.

Amint a rögtönítólő eljárás megindítása valamely bűn
cselekmény elkövetése folytán szükségessé válik, erről a kir. 
ügyészség elnöke a rögtönítélő bíróság elnökét haladéktala
nul értesíti. A  tanácselnök a legnagyobb gyorsasággal intéz
kedik, hogy a rögtönítélő bíróság összeüljön. Gondoskodik, 
hogy az esetleges szükséges karhatalom, továbbá a halálbün
tetés végrehajtásához szükséges felszerelés készenlétben le
gyen és egy orvos, egy lelkész, valamint a hóhér jelen legyen.

Csak azt lehet a rögtönítélő bíróság elé állítani, akit tetten- 
értek, vagy akinek a bűnössége minden valószínűség szerint 
haladéktalanul be fog bizonyulni. Az ilyen tettest letartóz

tatásba kell helyezni és a kir. ügyészség elé kell állítani, 
aki a terheltnek a rögtönítélő bíróság összeilléséig szükséges 
fogvatartása iránt intézkedik.

A  rögtönbíráskodást bármely órában és a szabad ég alatt 
is meg lehet tartani.

Az ügyész a terheltet a rögtönítélő bíróság elé állítja és 
vádirat felolvasása helyett a terhelt ellen fennforgó tényeket 
szóval előadja. A  kir. ügyész kötelessége a tárgyaláshoz 
szükséges bizonyítókokat előteremteni, főleg a sértettet, a ta
nukat és a szakértőket megidézni, ;vagy ha szükséges, elő 
is vezettetni. A  terheltet figyelmeztetnie kell, hogy védőt vá
laszthat. Ha a választott védőt azonnal megidézni nem lehet, 
vagy ha a terhelt nem akar védőt, a bíróság hivatalból ren
del ki részére védőügyvédet, ügyvéd hiányában szükség ese
tén más, alkalmas jogtudó egyént is.

Az egyes tettesek ellen az eljárás leghosszabb tartama 
— az ítólethozást is beleértve, — háromszor huszonnégy óra 
attól számítva, amikor a terheltet a rögtönítélő bíróság elé 
állították. Hu ez a határidő bármely okból be nem tartható, 
a gyorsított eljárást tovább nem folytatják, hanem a rendes 
bűnvádi eljárás indul meg. (Nyomozással, vádirattal, rendes 
főtárgyalással.)

A bizonyító eljárás befejezésével a kir. ügyész megteszi 
az indítványát. Érre a vádlott és a védője felel. Az utolsó 
felszólalás joga mindig a vádlotté és a védőjéé.

A  rögtönítélő bíróság zárt tanácskozás után határoz. Ha 
a terheltet bűnösnek nyilvánítja, egyúttal halálbüntetést 
szab ki. Halálbüntetés alól csak akkor van kivétel, ha a 
tettes a bűncselekmény elkövetésekor 18, illetve 20-ik életévét 
még be nem töltötte. Ezekben az esetekben 5—10 évi fogház, 
illetve 10—15 évi fegyhúz szabható ki. Továbbá, ha a tettest 
már halálbüntetésre ítélték s ezzel a rögtönítélő bíróság a 
nyugalom és a rend helyreállítására szükséges elrettentő pél
dát már megadta, fontos okokból a kevésbé bűnös részesekre 
(bűnsegédekre) halálbüntetés helyett életfogytig, vagy 10—15 
évig terjedhető fegyházbüntetést szabhat ki.

Természetesen felmentő ítéletet hoz a rögtönítélő bíróság, 
ha a terhelttel szemben felhozott bűncselekményt bizonyított
nak nem látja.

A  rögtönítélő bíróság ítélete ellen — ismét ellentétben 
a rendes eljárással, — fellebbezésnek nincs helye.

Ha a vádlottat halálra ítélték, a rögtönítélő tanács — a 
kir. ügyész meghallgatása után — véleményt nyilvánít arra 
nézve, hogy a halálraítéltet a kegyelemre méltónak tartja-e 
és ha igen, halálbüntetés helyett milyen büntetés megállapí
tását javasolja.

Ha a tanács az elítéltet kegyelemre ajánlja, az iratokat 
azonnal felterjeszti az igazságügyminiszterhez. Ebben az 
esetben a Kormányzó Űr Öfőméltósága határoz a kegyelem 
kérdésében.

Ha a rögtönítélő bíróság az elítéltet kegyelemre aján
lanának nem találja, valamint ha a halálraítélt a Kor
mányzó Űrtől sem nyert kegyelmet, a bíróság az elítélt 
mellé — amennyiben lehetséges — azonnal lelkészt ad és a 
halálra előkészülés végett adott megfelelő határidő letelte 
után — rendszerint két órán belül — a halálbüntetést rajta 
végrehajtják.

A rögtönbíráskodás tartama alatt a rögtönbíráskodást 
hirdetményileg ki lehet terjeszteni olyan bűncselekményekre, 
amelyekre eredetileg elrendelve nem volt, továbbá korlátozni 
is lehet az eredeti terjedelemről csupán egyes bűncselekmé
nyekre.

A  katonai büntetőjogban a rögtönbíráskodást külön jog
szabályok szabályozzák.

Doldnyi Valér dr.

V I  G Y' Á Z Z  ! M agyar cserkész, egy percre se feledd: ha idehaza béke és nyugalom is van, a nemzet szine-javának egy 
része messze idegenben kemény harcot vív a nagy keresztes hadjáratban és közülük több százan virágzó fiatal életüket áldoz
ták a magyar becsület és hűség oltárán. H a  méltatlannak mutatkozol áldozatukra, nem érdemied meg, hogy magyarnak 
nevezzenek és szégyene vagy a nemzetnek. A m íg honvédeink fegyverrel harcolnak, addig m i cserkészek a magunk munka- 
szcrfzámaival a kezünkben harcolunk idehaza. A parasztfiú kaszával, kapával, az iparoscserkész a kalapáccsal, fűrésszel, 
"  diák pedig u könyvvel. A k i ezeket a békefegyvereket nem használja becsülettel, az gyengíti a hátvédet és ellenségeinknek 
segít a magyar honvéd kezéből kicsavarni a fegyvert ! M agyar cserkész, vigyázz ! Neked a becsületes harcosok közt a helyed !

n



(Penkala Palkó szemcnszedett hírei.)

Halló, halló, itt rádió Rakamaz! Kedves 
hallgatóim, rövid híreket közlök. Csü
lök Miska kecskésreketyei tehénpásztor

Más. Az úszóhólyag vízicserkészcsapat 
egy állítólagos Árpádkorabeli különös 
formájúi patkót talált a tábori konyha 
közelében. Az érdekes leletet felküldték 
a Nemzeti Múzeum igazgatóságához. A 
válasz az Országos Vegyvizsgáló Á llo 
mástól érkezett meg, melyben a „leletet"

beleesett a blrkaúsztatóba. Zerge Ge
deon vízicserkész lélekjelenlétét meg
őrizve, a fuldokló után vetette magát. 
Hosszas küzdelem után sikerült a tehén- 
pásztornak kiráncigálni a hős életmen
tő t a birkaúsztatóból.

Más. A  mákvirágutcai csorkőszotthon 
örsi sarka beomlott. A  csapat a beom
lott örsi sarkot Kaptafa Gergely cipész- 
mesternek adta át sarkálás végett.

Más. Kocsonya Tihamér a balatongyö- 
röki cserkésztáborban éjje li őr szolgála
tot teljesített. Éjfélkor állítólag kétfejű 
vízilovat látott közeledni a táborhoz. 
Három nap múlva sikerült Kocsonyát 
a helyi tűzoltóknak leszedni egy közeli 
jegenyefa tetejéről. '

hosszas és tüzetes vizsgálat után mákos
patkónak minősítették, amit a csapat 
szakácsa, Lecsó Tihamér sütött előző 
nap „remekbe".

Más. Gomolya Döme, a Kenguru cser
készcsapat naposa kerékpárján tejet ho
zott a faluból. Egy domboldalon olyan 
sebesen rohant lefelé, hogy sajátmagá
val összeütközött. Az erős rázkódás kö
vetkeztében az őrs azon a reggelen ka
kaó helyett vajaskenyeret reggelizett.

Más. Suta Lacika farkaskölyök oly 
nagy buzgalommal tömte szalmazsák
ját, hogy tévedésből saját magát is bele
tömte.

Csak hosszas keresés után sikerült 
neki „magát" a szalmazsákban meg
találni.

Kedves cserkcsztestvéreim. híreink 
közlését befejeztem, ne feledjétek a rá
diótokat és magatokat elföldelni!

A  viszontlátásra!
(A  híreket elleste — más.)

h i b A s  k é p e k
Figyeljétek meg jól mindegyik képet. Szándé
kosan került bele I—2 hiba. Ha jó megfigyelők 
vagytok, meg is találjátok ; ha pedig nem saj
náltok egy levelezőlapot, meg Is írtátok. 

Kíváncsian várjuk a híradást!

KI A  JÓ  R A JZ O L Ó  K Ö Z T E T E K ?
Ki tudná például néhány szép kis rajzban meg
örökíteni ennek a közismert két dalnak a tár
gyát, hangulatát? A két dal: „Udvarhelyi 
utca, ja j, de sáros . . . ”  és „Csernovici 
temető, rácsos a kapuja” . Ha igazán ügyes 

rajzot kapunk, közöljük I 7



írta fábiáh gyula
5. Képei í(“sleiiok rolnin

Én bizony elfelejtettem másnapra a festő nevét. Nem is gondoltam volna, hogy mégegyszer meglátom ebben az 
életben, de nem úgy lett.

Egy szép harmatos őszi reggelen újra hallom ám a hintó zörgését. A  festő feljött ismét, a Narancsra Lidiké lányával. 
Jókedvűen köszöntöttük egymást és a festő kijelentette, hogy azért jött fel újra, hogy lefessen. Csakugyan. A hintáról 
festőládíkát, keretre feszített vásznat, meg egy kis tábori állványt csomagolt, ki, egy árnyas helyen fölállította a festő alkal
matosságát és leültetett egy mohos sziklára, mellém parancsolta Narancsot is. Az okos állat nyomban megértette, hogy 
semmi más dolga nem lesz, mint nyugodtan ülni mellettem. Nekem is békében kellett üldögélni és bugylibicskámmal farag
csálni. Azzal a festő hamarosan munkához látott, villámgyorsan járt a keze a vásznon. Olykor rámpillantott, alaposán meg
nézett rajtam valamit és máris ráfestette a vászonra, amit meglátott. Lidiké körülöttünk járkált, virágot szedett, koszorút 
kötött. Apja háta mögé lopakodott, elnézte, hogy dolgozik.

A nagy csöndességben távoli harangszót hordozott a szél. A kis rimóci templomban delet harangoztak.
—  Pihenjünk —  szólt a festő. —  Megnézheted, hogy mennyire haladtam a munkámmal.
Meg is néztem. Hát majd a szívverésem állott el a bámulattól. Akkor láttam először igazi képet, különösen pedig 

olyat, amely a szemem előtt készült. Eddig csak régi füstös olajnyomatokat, üvegre festett szentképeket, legföllebb a rimóci 
templom oltárképét láttam, de mik voltak mindezek ahhoz képest, amit a festő készített rólam.

Egy kövön ülök. Figyelmesen faragok, az arcomon valami csöndes derű ragyog. Mellettem Narancs áll, figyel, látszik 
az arcán, hogy a nyájra van gondja. A nyáj mögöttem legelészik a bölcs szamár körül. Még hátrább az erdő, fölötte pedig 
a gyönyörűséges szép kék égboltozat, bárányfelhők úsznak rajta. Szótlanul meredtem a félig kész képre. Bezzeg Narancs 
unnál hangosabb volt, mint a bolond szaladgált, rneg-mcgállott a kép előtt, ránézett a képmására, elvakkantotta magát 
és újra kezdte a bolondját. A festő jóízűen nevetett Narancs viselkedésén.

Nohát nem gondoltam volna, hogy kutyát, lát a képen, azt hittem, egy állat csak arra, képes, hogy némi színfoltot 
különböztet meg a vásznon. Legföllebb egy kis tarkaságot, lát, az izgatja fel annyira. De. hogy rajzot is lásson, arra nem 
gondoltam volna.

Elkomolyodtam.
—  Nem bizony. Ha az úr ismerné Narancsot, tudná, hogy megismeri a képet.
Egy figurát vettem ki a tarisznyámból. Fülest ábrázolta. Narancs azonnal ráismert, lelkesen megugatta. Amikor 

Talpas gazdát vettem elő, akkor szűkült, leült hirtelen a hátsó lábára és kérdőleg nézett rám. Akárhány figurát mutattam, 
Narancs mindre ráismert, látszott a viselkedésén.

A festő erősen csodálkozott Narancs okosságán, meg a figurákon is. 
Egymásután vette a kezébe és nem győzte dicsérni az én kis szobrocskáimat.

Lidiké tágranyílott szemmel gyönyörködött az én hitvány faragott 
holmimban és amikor láttam, hogy mennyire tetszik neki, egyet neki aján
dékoztam. A Talpas gazdát, amint mézet nyalogat. No, azt a boldogságot.

—  El szabad fogadnom ezt a szép kis szobrot ? — kérdezte apjától 
kedvesen. —  Ugy-e Pali művész ? Igazi művész ? Aki így tud faragni, az 
nem is lehet más, mint művész . ..

A festő elkomolyodott.
—  Hát igen. Ha jól megnézem a szobraidat, mindent megtalálok 

rajta, ami nagy tehetségre mutat. Jó formaérzék, biztos megfigyelés, jellemző 
erő . .. Ha tanulnál, sokra vihetnéd.

Nagyot sóhajtottam, majd kiszakadt a szívem.
—  Ha tanulhatnék 1 De nem tehetem, mert árva gyerek vagyok. 

Magamnak kell megkeresnem a betevő falatot. Egész életemre ide vagyok 
láncolva a Narancshoz és innen nem szabadulhatok többé soha.

—  K á r . . . Nagy kár . . . Pedig ha egyszer valami módon Pestre kerül
hetnél, akkor segiteni tudnék rajtad . . .

Abba maradt a beszélgetés. A forrásnál letelepedtünk. A kocsis nagy 
kosarat hozott le a hintáról. Lidiké százféle jót csomagolt ki. Mint valami 
tündér, megtérített a pázsiton, azután kedvesen kínált a finom ennivalóval. 
Istenein, milyen más világban él Lidiké, mint én. Oly erősen éreztem ezt a 
különbséget, hogy a szívem clfacsarodott. Ha én is igazi művész lehetnék, 
ebben a világban élhetnék. Nem szamarak és birkák vennének körül egész 
nap, hanem olyan emberekkel társalkodhatnék, mint a festő, meg Lidiké, 
aki szebb és kedvesebb mindenkinél a világon.

Az ebéd a forrás mellett nagyon jól esett mindnyájunknak. A festő 
sok tréfát mondott, amelyeken jókat kacagtunk. Még Narancs is mutogatta 

jókedvében a fogát. O is mókázott. Körbeforgott, mint a motolla, saját farkát akarta megharapni. Azután a hátsó lábára 
állott, szolgált, a levegőben elkapta a csontokat. Azt is bemutattam, hogy elénk hajtotta azt a bárányt, amelyet én meg
neveztem.

Ilyen kedvesen telt el az egész nap. Amikor estefelé a vendégek elmentek, magamra maradtam, még feketébbnek 
láttam az ormótlan Narancs hegy csúcsát. Bizony nem tagadom, könny szivárgott a szememből, amikor este lefeküdtem 
és az estéli imát elsóhajtottam.

Gábor bá’ két nap múlva, szombati napon jött fel a hegyre. Ezen igen csodálkoztam, mert máskor hétfőn szokott 
megérkezni az elemózsiás zsákkal.

Üzenetet hoztam Gács festő úrtól. Vasárnap nagy parádé lesz Rimócon. Lukovich Boldizsár úr kitalálta, hogy 
Gács festő urat. a falu meg az egész környék díszpolgárnak teszi meg és holnap adják át neki erről a kutyabürt.

Csodálkozva néztem  Gábor bá 'ra . — Ilyet még nem hallottam . Mi az a díszpolgár ?
—  Én sem igen értem. Gács Géza festőművész úr már évek hosszú során át minden nyarát, itt. tölti. Festi a népeket, 

a viseletűnket, a szokásainkat. Igen szeretik az urak ezeket a képeket és a palóc nép híres nevezetes egész Pest városába. 
Hogy Gács úr a ml népünknek ilyen becsületet szerzett, Lukovich uraság azt találta ki, hogy díszpolgárnak tesszük meg. 
Vasárnap lesz a nagy ünnepély. Mise lesz, utána a templom előtt nagy szavalás, ének és a díszpolgári oklevél átnvujtása. 
Tizenkét fehérruhás lány koszorút nyújt, át a festő úrnak csupa olyan virágból, amelyek itt teremnek. Hát igen ékes lesz,



••

M aj d csak ellátja őket valahogy, a kastély kertjében van elég hely, majd ott téríttet számukra és levágat 
cgv disznót. De most jön az üzenet. Gács úr tisztcletes azt üzeni, hogy vasárnap menj le te is a parádéra, meri be 
akar mutatni a pesti vendégeknek. Rakd teli a tarisznyádat mindenféle faragott holmival, hadd lássák, hogy te milyen 
ügyes fiú vagy juhász létedre. Én vasárnap itt maradok fönn a hegyen és őrzöm helyetted a nyájat.

—  Ezt nem kívánhatom kegyelmedtől, kedves Gábor bátyám.
—  Csak eredj nyugodtan. Szívesen teszem, meg különben az uraság is így rendeli. Ez ellen nincs apelláta.
Hamar belenyugodtam az uraság végzésébe. Szerettem volna már magam is lemenni egy napra a hegyről, látni

Juli nénémet és titokban úgy bazsalyogtam, hogy Lidikét is megláthatom, ha nem is beszélhetek vele.

<>. <íács festő úr díszpoljjArsáyii
Vasárnap hajnalban már megzörgettem Juli néne ablakját. A  jólélek összecsapta a kezét, amikor meglátott.
— Pali fiam, de megemberesedtét azalatt, míg a Karancson voltál. Olyan vagy, mint. valami igazi juhászlegény.

Juli nénénél szépen kimosdottam, fölvettem az ünneplő kék ruhámat. Még Narancsot is megfésültem a lóvaká-
róval, kitisztogattam a bundájából a sok szamártövist, takácsmácsonyát, meg miegymást. Ilyen rangosán kiöltözve 
mentünk ki a vasúti állomásra, mert az volt az első, hogy Gács festő úr a falu népével fogadja majd a reggeli vonattal 
érkező vendégeket. A kis állomáson már ott sereglett a nép, zászlókkal, szép ünnepi viseletben. Gács úr zsinóros ma
gyar ruhában, Lidiké aranyos piros pruszlikban, a fejében gyöngyös párta ragyogott. Nagyon takaros volt. A jegyző 
úr a kalapjába nézett, egy papiros volt benne, bizonyosan a beszéd, amelyet a pesti uraknak tart.

A bakterházon megszólalt a harang. Jön a vonat. Hát jött. Olyan hosszú, hogy a végit se láthattam. A  vonat 
megállóit és kezd leszállani róla a pesti nép. Jézus Mária —  ne hagyj el, nem húsz vendég érkezett, mint ahogy azt Gács 
úr gondolta, de talán százszor annyi. Csak úgy ontották a vasúti kocsik magukból a rengeteg pesti népet. A  rimó- 
ciak meghökkenve nézték a tengersokaságot, amely elöntötte a kis vasúti állomást, nem is fért el benne, hanem kiáradt 
a mezőkre, meg a krumpliföldekre. Mozdulni sem lehetett tőlük. A pestiek éljeneztek, mind neki szaladtak Gács 
úrnak, ölelgették a kezét szorongatták, szerencsét kívántak neki. Szegény Gács úr csak kfnlódott a tenger nép közt. 
Ijedtében úgy meglepte a reuma, hogy nyomban előkapta a kis háromlábú széket, ráült és azon fogadta az üdvöz
léseket. És akárhogy volt is, de bizonyos, hogy az a jó ezer ember mind ismerte Gács urat és ő is ismerte vala
mennyit. No, ennyi sok jóbarát és tisztelő. Kicsit sok . . . kicsit sok.

Dehát a baj megtörtént. Kiíratta Gács úr, hogy a díszpolgári oklevél ünnepségére szívesen látja barátait és 
tisztelőit Rimócon, erre a pestiek rögtön jegyet váltottak a vonatra, úgyhogy az Ibusz kompánia egy egész külön 
vonatot indított a rimóci népünnepre, meg gyöngyös bokrétára, amint az "újságban is állott.

A  jegyző erőlködött, fölállott egy vizes dézsa tetején keresztbe tett deszkára, a kalapjába nézett és elordította 
magát : —  Tisztelt hölgyeim és uraim ! Szeretett fővárosi vendégeink 1 Önök elzarándokoltak ide, hogy . . .

De tovább nem mondhatta. A kíváncsi pestiek mind odanyomakodtak, 
hogy hallják a népünnepély első pontját. Úgy beszorították a jegyző urat a 
dézsába, hogy elreccsent alatta a palló és a jegyző úr derékig szottyant a 
vízbe. Kihúzták ugyan onnan, de a kalapjából kiesett a papiros, nem 
mondhatta a beszédet tovább.

Az állomásról a faluba hömpölygőit a rengeteg tömeg. A templom tor
nyában félreverték a harangokat, amikor a rettenetes tömeg, mint valami 
sáskajárás a kis falu felé zúdult. A templomba mentünk. Persze, hogy fért 
volna el ennyi rengeteg ember abba a piciny templomba ? Különben is az 
már tele volt néppel, úgyhogy az ünnepelt férfiú, Gács Géza úr is kinnrekedi 
a templom ajtójában és onnan hallgatta végig a misét. A  prédikáció bizo
nyosan róla is megemlékezett, de nem hallottunk ml abból semmit.

Mise után a templom előtt gyülekezett össze a nép. A  térség közepén 
emelvény állott. Rajta az alispán úr, Lukovich uraság, a jegyző úr (átöltö
zött. száraz ruhába), a bíró és természetesen Gács Géza festőművész úr. Az 
alispán gyönyörű beszédet mondott, hogy Gács úr milyen jeles férfiú, hogy az 
egész vidéknek milyen nagy becsületet szerzett művészete által, hogy milyen 
örök dicsősége a magyar névnek, művészetnek. Ezekért az érdemekért vá
lasztják meg őt Rimóc község díszpolgárának és díszpalócának. Isten éltesse.

, —  Éljen-éljen 1 Harsogott a rengeteg pesti nép, akik a filléres vona
ton jöttek el erre az ünnepélyre.

Gács Géza úr átvette a fehérruhás lányoktól a palócvirágokból kötött 
koszorút, azt a nyakába akasztotta, átvette a bíró úr kezéből a díszpolgári 
kutyabőrt, azt a balkezében tartotta (mert a jobbkezében az ármányos kis 
széket szorongatta), meghajolt, az alispán úr előtt és szavalni kezdett.

—  Tisztelt alispán úr ! Kedves barátom. Tisztelt községi elöljáróság, 
kedves rimóci nép, kedves pesti barátaim 1 . . . Szivem legmélyéből köszönöm 
azt a kitüntetést, amely engemet ért. Nagy dolognak tartom, hogy én 
dtszpalóc lehetek és díszpolgára ennek a. kedves falunak, ahol annyi kellemes napot töltöttem és ahonnan annyi szép 
ihletet merítettem. De mégis csak borzasztó, hogy ennyi rengeteg barátom és tisztelőm fáradt el ide erre a lélekemelő 
ünnepségre és én nem tudom ezt a sokaságot sem hellyel megkínálni, se tisztességes eledellel ellátni. Csak egyszer esett 
meg, mióta világ a világ, hogy öt hallal ötezer embert, megvendégeltek és egy pint borral egy lakodalmas népet jóltartot
tak. Sajnos, ebben a falúban nem találunk még öt darab sósheringet sem a szövetkezeti boltban és nem mérnek annyi 
bort a kocsmában, hogy az kedves vendégeimnek elegendő legyen. Érezzék hát jól magukat kedves vendégeim, 
úgyahogy tudják, ha már egyszer itt vannak. Éljen 1 Éljen 1 Éljen !

A pesti népek éljeneztek, nevettek, tréfálkoztak, leszedték Gács urat az emelvényről és kézről-kézre adták. Azután 
nagy vigassággal megindultak a faluba, meg a különb népek az urasági kastélyba. Szegény rimóciak azt sem tudták, 
mit. gondoljanak, amikor a pesti népek ellepték a portájukat. Vígan nevettek, letisztogatták a kertben a szilvát, meg 
az almát, minden lehetőt elpusztítottak a kamarában és mindenért busásan fizettek. Az urasági kertben is nagy majálist 
tartottak. Zenélő ládákat szedtek elő, azokon muzsikáltak, vígan táncoltak. Az lett a vége, hogy nem ők nézték meg a 
rimóci gyöngyösbokrétát, hanem inkább őket bámulták meg a rimóci lányok, meg legények, hogy milyen vígan táncoltak.

Amikor esteledett, az egész népáradat a kis állomásra özönlött. Mindenki nevetett és mulatott azon, hogy hány 
szilvát sikerült neki ebédre megenni. Aki szalonnát ehetett, az úgy páváskodott. köztük, hogy nem lehetett kibírni a 
diesekedését. Gács Géza is kitámolygott a bakterházhoz, a kis háromlábú székét elsodorták valamerre, úgyhogy le 
sem ülhetett szegény. Kérte a bocsánatot fűtői-fától, de mindenki nevette, össze-vlssza ölelgette őt. Nem haragudott 
ott senki, mindenki boldog volt, hogy egy ilyen nagyszerű festőművész ilyen tréfás helyzetbe került. Az Ibusz vonat 
már ott állott a mellékvágányon. A pestiek megrohanták elfoglalták, mint a törökök Budavárát annakidején.

Amikor a vonat megindult, a vendégek víg énekszóval, éljenzéssel, kendőlebegtetéssel búcsúztak el Rimóctól 
és díszpolgárától, aki a bakterház előtt állva addig Integetett a vonat után, amíg a füstje látszott.

Ilyen nagyszerű volt a rimóci díszpolgári oklevél átnyujtása. Persze, nem férkőzhettem közel az ünnepelt 
férfiúhoz'. Lidikét is csak messziről láthattam. Ezt sajnáltam a legjobban. Fáradtan battyogtam fel a hegyre Naranccsal, 
de a derék jószág nem látszott egy csöppet sem szomorúnak. IJgy látszik, a kutyák még a rimóci gyöngyösbokrétában 
is megtalálták a maguk porcióját és nem maradtak éhen. (Folytatjuk.).9|vt



Lapunk első 
számában tit
kos szövetséget 
kötöttünk egy- 

néhányan, 
akiknek nem 
mindegy, hogy 
idegenek kezébe, 
kerül-e a ma
gyar munka 
haszna, vagy 

magyaréba. 
Arról is beszél
tünk, hogy
milyen meg

becsülendő 
munkát végez a 
közösség érdeké
ben a jó keres
kedő. Lássuk 
mármost, 
mi a kereskedő 

keresete ?
A jól menő 

kereskedésre 
szokták mon
dani odalent 

Szögedében, 
hogy ahhoz „dűl 
a pénz, mint a 
sóházba l ..

No persze,
mert a „sóházban“ csak nagy tételben adnak el sót és éppen 
azért oda nagy pénzeket visznek. De hát . mind a kereskedő 
haszna az, amit, a fiókjába seper1 Vagy ha nem az, hát mégis 
mennyi belőlef

Az 1920-as évek nyomorúságában valakinek sikerült egy 
>iagy láda 1440 darab — tojást szereznie. Nosza össze
dobolta az ismerőseit és barátait és kihirdette, hogy száz
húszon jelentkezhetnek fejenkint 12 darab príma tojásért, 
aminek ára darabonkint csak 50 korona lesz. (Az akkor való
ban nem volt sok/) Minthogy ő az egész ládáért a hütőház- 
ban 72.000 koronát fizetett és nyerni egy fillé rt sem akart, 
adhatta 50 koronáért. . ,

Hej pedig dehogy is adhatta!
Először is kiderült, hogy a hordárnak a behozatalért 500 

koronát kellett fizetnie és az ipse még morgott, hogy nem 
kap legalább öt tojást borravalóképpen. Azután amikor fe l
bontotta a ládát, rájött, hogy csak 1417 darab kifogástalan 
tojás van benne, tíz egészen széjjelmázolódott, tizenhárom, 
repedtet pedig csak a saját háztartásában használhat fel. 
Az eredmény az volt, hogy az utolsó két „vevő" már nem 
kaphatott semmit, pedig az Ü llői-útról gyalog jöttek be a 
Krisztina körútra. Gondolhatni, hogy nem áldották jóakaró
jukat! Azonfelül pedig az 500 koronát a saját szűkre,szabott

Ki tart velünk?
mellényzsebéből kelleti kiizzadnia. Hiába: nem volt keres
kedő és a tandíjat meg kellett fizetnie.

Hasonló eset történt az illető jó lét lélekkel akkor, ami
kor összeköttetései révén egy láda kockacukrot tudott sze
rezni. Ezzel akarta kiköszörülni a múltkori csorbát. Kiadott 
50 utalványt egy-egy kiló cukorra és az árba már minden 
költséget beleszámított. S a végén mégis veszekedés lett be
lőle: az újdonsült boltos ugyanis iparkodott „ jó l mérni", min
dég lefelé játszatta a mérleg nyelvét. Meg is voltak vele most 
elégedve — kivéve az utolsó három hölgyed, akiknek ért
hetetlen módon már nem futotta a cukrosláda tartalmából. 
Természetes dolog! — mondja most az én Bandi öcsém, hi
szen talán még patikusmérlegen sem lehet egyszerre lemért 
50 kilót ötvenezer agy kilónak kimérni, pláne, ha az ember 
„jó l" mér közben!

Sok esztendős tapasztalatok után ugyanaz a bácsi valami 
mozgalmi jelvényt hozott forgalomba. - Olcsó tömegárunak, 
szánta, hiszen a bronzműves többezres rendelés mellett csak 
12 fillé rt számított érte darabonkint. A  mi emberünk tehát 
leült és számolt:

50 darab ára a gyárosnál 12 fillérjével ................ 6 — P
hozzá 1 d o b o z .................................................................—.16 P
nyolcad ív  selyempapir a belső csomagoláshoz . . , —.01 P
címke és zsineg a d obozhoz .........................................— j)7 P
postai v ite ld íj ( minta és érték nélkül!) és posta

takarékpénztári befizetési lap, valamint- számla —J2 P  
25% rezsi, vagyis a csomagoló, elszámoló, postára 

szállító alkalmazott illetménye, a postatakarék
pénztári és sürgetést költségek, hibás darabok,
elveszett csomagok értéke, slb................................ 1.50 P

forgalm i adó (akkor 3% volt!) .................................— .45 p
a bizományos jutaléka: a nagybizományosnak 15, az

albizományosnak 25, összesen 4 0 % .................... 3.20 P
40%, mint az egész üzlet, saját haszna (csak nem le

het kevesebb, mint a bizományosok haszna, mert
akkor mi marad a m ozga lom n akf)..................3.20 P

összesen: 15 — P
Tyűh, a kismacskáját! Ennek a fele sem tréfa! Hiszen 

akkor egy darab „olcsó tömegcikk" ára, aránylag szerény ha
szonnal nem 12, hanem 30 fillé r lesz!! K i hitte volnaf Viszont 
az is igaz, hogy most már mindenre kiterjedt a bácsi 
figyelme, és semmiféle meglepetés nem érhette. Azonban a 
30 filléren ő, illetőleg a mozgalma csak 6.4 fü lért keresett. 
Ennyi volt az eredeti gondolatnak, d tőkebefektetésnek, a sok 
törődésnek és utánjárásnak a haszna, pedig még nem is tud
hatta előre, nem marad-e a nyakán-, egy csomó jelvény, ha 
nem nyeri meg a közönség tetszését.

No látod-e most már, komám, m it keres a kereskedő, 
akárhogyan is „dűl hozzá a pénz". Csak nem sóház azt

Aki pedig komolyan „velünk tart", legközelebbi össze
találkozásunkig megkísérli a tojásnak, tejnek, tűzifának 
vagy -más közelről ismert cikknek, az árát kiszámítani, vagy 
legalább az ,Árképző tényezőket“ ( ju j j j ! )  összeírni. Kívánok 
hozzá jó  munkát! Elek bá

Keresztül a szántón, gyepen, 
Sárga kocsi inegyen, megyen, 
Kereke sír, s amerre jár, 
Kiszáradt az egész határ.

Elszáradt a bükköny, here, 
Egyiknek sincs már levele, 
Kukorica-, krumpli-szára 
Kern való már, csak pipába.

A lig  itt-o tt egy kis élet, 
Bogarak se döngicsélnek, 
Csiga, tücsök, szöcske, lepke, 
Szél elvitte, fö ld  elnyelte.

Kalángkóró egymagába 
Álldogál még zöld ruhába,
De rajta is jó l  megérzik, 
Nemsokára levetkőzik.

JCióvzwuuU a puó'zta
Irta : Zsám b ö k i Lajos

■ 108-dfi cs. pls.

Gulya, ménes hol delel ge t! 
Kolompszavuk nem felelget.
A  bárányok elkószáltak?
Vagy tán felhőknek beálltak?

Hosszú, üres vályú mellett 
Vén ember nyög keserveset.
„ M i baj, m i baj, öreg bátyám, 
Hiszen alig áll a lábán?"

Ráfelel ő nehéz szóval,
Koccant egyet a korsóval:
,,Barmaim csak nizdegélnek,
Én magam is minek élek."

Szellő nem jár, minek járna. 
Lesülne a gyönge szárnya,
A sok kóró megszaggatná, '
7 abbé nem is használhatná.

M ég az ég se kék, csak szürke. 
Mintha szemén hályog ülne, 
Szürke hályog, hogy ne lássa. 
M ilyen a fö ld  kínlódása.

Megy a kocsi, halálszekér, 
Ütjából az eb is kitér, 
E lford ítja  fe jét balra,
Rá se vakkant az utasra.

De, lám, ott a tanyaszélen 
Egy kis kakas já r kevélyen. 
Sarkantyúján peng a nóta, 
Hallgatja a tyúk-anyóka.
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H A J  R E G Ö ,  R A J T A !
£e.v-él a B ako-m̂ at̂ ÓA-ó-i

Na, sok valótlanság kereng a 
világban. Most győződtem meg 
arról is, hogy a Bakony nem is 
olyan sötét, mint ahogy eddig hal
lottam. Betyár sincs benne. K i
véve azt a tizenhármat, akik most 
végig regölték Veszprém környé
kén a Bakonyalja nagymultú köz
ségeit. De mi magunk is jámbor 
utasok voltunk s nem azok ré- 
mítgetői.

Igaz Rátót (tudjátok, ahol a 
létrát keresztbe vitték az erdő
ben) új eseményekkel szolgált.
Azt mondja egy városi fiatal
ember a rátóti templom előtt 
álldogáló öregasszonynak : Néni, 
igaz-e, hogy ide húzták fel egyszer 
a bikát, hogy lelegelje a torony
ról a füvet ? — Igaz biz a — felelt 
a néni,— de az nem is olyan régen 
volt, mert én még láttam a fiatal 
urat, ahogy segítette a hátulját.

Hiába, Rátót nem tud megszabadulni „hírnevétől". Igaz vagy nem 
igaz, de a szomszéd faluban hallottuk, hogy legutóbb megpatkolták a 
papjukat. Úgy történt, hogy a Tisztelendő Ur elment a boltba sarok
gumit vásárolni, hogy ne kopjék úgy a cipője sarka a mai szűkös világ
ban. Gumisarok nem volt, de ajánlott a boltos helyette valódi bakancs
patkót. Mivel nem került külön fáradságba, két atyafi azonmód fel
emelte a tisztelendő úr lábát, a boltos meg annak a rendje-módja sze
rint felverte a patkót a lábára.

Kádártán Vörösmarti Mihály feleségével beszélgettünk (nem kell 
megijedni, nem a költőével, hanem a juhászéval). Mutogatja a szebbnél- 
szebb juhászbotot, amit az ura faragott. A juhász most nincs itthon, 
legeltet a mezőn. Szó esik a táncolásról, közbeszól az asszony : Az én 
uram is tud, de csak afféle juhász- meg kanásztáncot. Meg mikor jó
kedvük van, söprűt dugdosnak a lábuk alatt. Az is kiderül, hogy ő nem 
igen látta a táncokat, mert idehaza mások előtt nem szokta az ura gya
korolni, csak mikor a pásztorok együtt vannak, a saját mulatságára. 
Ajánljuk a veszprémi regösöknek, hogy ruccanjanak ki Kádártára s 
tanulják meg Mihály bácsitól a táncait.

Ez volt eddig a legviharosabb regösvándorlás. Már annyiban, hogy 
az egész álló héten nyakigérő szélvihar dühöngött. A kerékpáros regö
söket egyszerűen félretette az útból az árokba, vagy a galagonya tete
jére, vagy a pocsolyába. Ha körgallérunk van, mint a garabonciások 
repülhettünk volna faluról-falura.

Igen sok kedves élményünk volt. Pl. a litéri regölés, ahol a közön
ség szívvel-lélekkel együtt dalolt velünk. A bíró úr maga kezdte el a 
nótákat. A nagytiszteletű úr lelkes beszéddel fejezte be a regölést.

A veszprémi múzeum bakonyi háza.

Szentkirályszabad
ján a falu leventéi ré
szesítettek bennünket 
kedves meglepetés
ben. Mikor 11 órakor 
fáradtan szállásunkba 
tértünk, hogy elké
szítsük fekvőhelyün
ket, ott találtuk a le
ventéket. Szalmát, 
pokrócot hordtak ősz- 
sze s ott vártak ben
nünket felsorakozva a 
szépen elkészített 
fekvőhelyek előtt. Jól 
esett'a figyelmük. Na
gyon összebarátkoz
tunk, éjjel I óráig el- 
dalolgattunk, elját
szottunk együtt.

Zoli, az alakuló
veszprémi regös-had kiküldöttje csak az M. Cs.-böl ismerte a regölés 
tudományát. Mindössze egy bábjátékosunk volt a bakonyalji hadban. 
Ki legyen a másik ! Rövid tanakodás után Zolira szavaztunk. Nem volt 
ideje tiltakozni, már a kezébe nyomtuk a bábot, melyet most látott 
először életében. Ez délben volt. Zoli egész délután gyakorolt s az esti 
regölésen már nagy sikerrel szerepelt. Mint gyakorlott bábjátékos je
lentkezett csapatánál.

Hasonló jókat kívánok mindnyájatoknak. Haj regö, rajta !
Bakonyi Betyár.

OJtt a 'Leqöl pJió&a
Sokan érdeklődtek nálam közületek a regös próba pontjai iránt. 

Hátunk mögött az eddigi sokoldalú cegösmunka tapasztalataival, most 
már írásba foglalhattam a regös próba anyagát. Alább közlöm a próba 
követelményeit. Ez még csak tervezet, azonban lényeges változtatás 
már nem lesz rajta. Ha valamilyen javaslatotok van a próba pontjaival 
kapcsolatban, írjátok meg nekem.

A had összejövetelein most már a próba útmutatásai szerint készül
hettek a regös munkára. Regölésekre, regös utakra való komoly készü
lődés közben lehet a legjobban megszerezni a próba megállásához 
szükséges ismereteket és gyakorlatot.

A  próba pontja i: *
1. Ismeri a regös cserkészmunka célját és jelentőségét.
2. Ismeri és népszerűsíteni tudja a magyar népműveltség értékeit. 

(Népzene, népi tánc, népköltészet, rovásírás, népművészet stb.).
3. Tud ötven kijelölt és ötven szabadon választott népdalt. Köztük 

saját vidékének dalait is. Tud három népmesét és két népballadát. 
Ismer öt, falusi előadásra alkalmas költeményt a nagy magyar költők művei 
közül. Ismeri a nagy magyar nemzetnevelők (Zrínyi Miklós, Széchenyi 
István) tanítását. Ismeri a regölésben felhasználható nevezetesebb iro
dalmi műveket. Van legalább hat kötetből álló regös könyvtára. (Egy 
népdalgyüjtemény, egy népmesegyüjtemény, egy versgyűjtemény, egy 
összefoglaló népismereti munka, a Regös Káté és a Szeredás.)

4. Tud öt tábortűzi és öt szabadtéri játékot. Tud játszani a gyere
kekkel. Résztvett falusi gyermekdélutánon.

Tud szerepelni valamilyen regös műsorszámmal (tánc, zeneszám, 
bábjáték, szavalat, mese, ének, jelenet).

Ért a tábortűz-vezetéshez.
Regös tábortűzre műsortervet készít, önállóan előkészít egy regös 

utat. Regös naplójában gyűjti a jó műsorszámokat.
5. Ismeri a falusi érintkezés illemszabályait. Ha nem falusi fiú, 

legalább egy napig résztvesz egy parasztcsalád munkájában. Ha falusi fiú, 
összegyűjtötte (térképezte) falujának helyneveit s az ezekhez fűződő 
hagyományokat.

6. Valamely regös had keretében dolgozik. Résztvett legalább öt 
falusi regölésen. Regös naplójában beszámol ezekről.

Résztvett legalább egy országos regös vándorláson.
7. Ismeri a néprajzi gyűjtés módszeréi.
Néprajzi gyűjtést végez (dal, mese, játék, tánc, díszítő elérnek, 

ételkészítés stb.) s naplójában megrögzíti a gyűjtött anyagot. Megszerez 
egy néprajzi tárgyat csapatotthona számára.

8. Vázlatosan ismeri az ország néprajzi tájegységeit. Behatóbban 
ismer egy magyar tájegységet (Göcsej, Palócföld, Kiskunság, Kalotaszeg 
stb.) és egy magyar szórványvidéket.

Ismeri a magyar nép eredetét (faji jellegét, ősműveltségét), múltját 
és mai helyzetét.

9. Ha idegen neve van, magyar regös nevet választ és csapatában 
ezt használja.

Nemcsak a próbára való készülés, hanem a próbázás maga is — 
különösen a tábortűz- és játékvezetésnél, a regös műsorszámok elő
adásánál, a regös út előkészítésénél —  a gyakorlati regös munkához 
kell hogy kapcsolódjék.

A próba minden pontja fontos. Azoknál, akik önállóan nem tudják a 
népdalokat hibátlanul énekelni, ha valamely más regös műsorszám
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EM LÉKEZÉS 1918 OKTÓBERÉRE
15-én Wekerle miniszterelnök beadta lemondását, de a király a 

lemondást nem fogadta el.
17-én Tisza István gróf az országgyűlésen bejelentette, hogy „ezt 

a háborút elvesztettük” .
22- én Károlyi Mihály gróf beszédében hangoztatta, hogy „megy

a maga útján és cselekedni fog” .
23- án Horvát szabadcsapatok megszállták a magyar Fiúmét.
25- én Károlyjék megszervezték a „Nemzeti tanácsot” .
26- án Andrássy Gyula gróf, mint a Monarchia külügyminisztere,

különbékét kért Wilson amerikai elnöktől.
29-én Ahorvátok kikiáltották az elszakadást Magyarországtól. 
31-én Budapesten Károlyi Mihály' és az utcai csőcselék lett az úr. 

Meggyilkolták Tisza István grófot. Kitört az „őszirózsás” 
forradalom. . .

A szentendrei nrszájjos vízieserkrsz versenyek összesített
eredm ényei.

Őrsvezetők ! Olvastátok a mai vezércikket ? Láttáink, hogy rólatok 
is van benne srrf ? Tisztában vagytok azzal a nagy felelősséggel, amely 
a váltatokra nehezedik? Most Orsiit vezettek, később majd rajt, csapatot: 
aztán családot, műhelyt, hivatalt, nemzetet. Készültök-e erre a szerepre? 
Vagy csak a véletlenre bízzátok a nemzet jtivOjél ? Vigyázzatok!

Nacsa Lajos, az 596. cserkészcsapat őrs
vezetője tragikus körülmények következtében 
elhunyt. Emlékét szeretettel őrizzük.

Ü Z EN  A MAGYAR CSERKÉSZ
Hálás köszönet mindazoknak, akik olyan 

szives szeretettel üdvözöltek a szerkesztői 
munkakör átvétele alkalmából! Végezzünk 
együtt jó munkát! — Fazekas Miklós. „Táj
kép" című versed szép, lüktető, hangulatos. 
Eltettük valamelyik tavaszi szám részére. 
Addig türelmet kérünk! — Berzy László, Ózd. 
„Egykor és ma”  c. fényképed tárgya ügyes 
és szellemes: kis bárányok legelésznek a be
tonerőd tetején. Azonban nem. elég éles ahhoz, 
hogy közölhessük: a bárányokat nem lehetne 
felismerni! — Érdeklődő vidéki. Azt kérded: 
„Melyek a mai problémák?" Kérdésed csak 
első pillanatban látszik nehéznek. Mert ma
gyar probléma most csak egyetlenegy van és 
lehet: Becsülettel és sikerrel megállni a he
lyünket a világ most dúló hatalmas erőmérkő- 
zésében. Ha erősek vagyunk, sikerül; ha gyen
gék vagyunk, elbukunk! A feladat tehát min
den vonalon és minden eszközzel erősíteni a 
nemzetet és az országot: telepítéstől magyar 
nótáig, fegyverkezéstől szociális gondosko
dásig . . .  — M. János, Budapest, Bajza-utca. 
„Október 6" című verse még nem üti meg a 
kívánatos mértéket. Sajnos, nem közölhettük.

KÖNYVISM ERTETÉS
Most jelent meg dr Séden Gyula rendör- 

tauácsos, Toronyköy Frigyes és Németh 
Kálmán rendőrfőfeliigyelők összeállításá
ban a Légoltalmi rendfenntartó szolgá
lat" című könyv. A könyv két részből 
áll. Kérdés és felelet alakjában feldol
gozta az általános légo. tudnivalókat és a 
segédrendőrök szakképzését. Fölhívjuk f i 
gyelmeteket a könyvre, mert az első rész
ben kérdés és felelet alakjában a légol
talmi szolgálat minden részét, de magát 
a légoltalom tudnivalóit is megtaláljuk 
röviden. Különöseit a légoltalmi munká
ban járatlanok részére jó a könyv, mert 
a kérdés és felelet lehetővé teszi, hogy az 
órákon beszéljenek a légoltalomról és 
mégse töltse be az egész őrsi gyűlést ez 
a tárgy. Megtaláljuk továbbá a könyv
ben azt is, hogy kik és mikor milyen 
esetben kötelezhetők légoltalmi szolgá
latra.

Mind a hatósági lögoltalomban részt
vevő cserkészeknek (csapatok), mind pe
dig az önvédelembe bekapcsolódó cserké
szeknek ajánljuk a könyvet. Ára 3.— 
pengő. Megrendelhető: Toronyköy F ri
gyes rendőrfőfelügyelőnél, Budapest, 1.. 
Váralja-u. 14.

J á s z a i  b é l y e g ü z l e t
Budapest, IV, Eskü út 6 

Bélyegárjegyzéket ingyen küld

Cserkészjegyek
budapesti labdarugómérkőzésre
A Nemzeti Bajnokságban résztvovö 

labdarúgó egyesületek a tanulóifjúság, 
cserkész- és leventoifjúság sportnevclésc 
érdekében a mérkőzések megtekintésére 
szolgáló olcsó jegyeket bocsátottak a 
cserkészek és leventék rendelkezésére 
(20 éves korig), amelyek az alább meg
jelölt árakban szombaton d. u. V«4—V«8, 
vasárnap d. e. 9—1 óra között válthatók 
meg a V II. Nagyatádi Szabó-utca 30. sz. 
polgári iskola földszintjén az ügyeletes 
cserkésznél. A  pályán a belépőnek érvé
nyes eserkészlgazolvánnyal lehet magát 
igazolnia,

A  j e g y e k  á r a i  
Ferencváros-, Elektromos-,

WMFO-, Kispest-pályákra 
Gamma-, M ávag-pál yákra 
tljpesti stadionba

többen, de még hetedikes is volt! Laci bá' 
megnézte a karóráját és azt mondta, hogy fogad
junk, hogy egy pere múlva itt a parancsnok úr! 
Alig mondta, kinyílt az ajtó és Laci bá' máris 
jelentési lelt a parancsnok úrnak. Egyszerre 
csak cserkészruhás fiúk behozták a csapatzászlói 
és tisztelegtünk neki. Sok szalag van rajta, 
mindenféle színű. Elénekeltük a cserkészin
dulót ; ezt már mindenki tudta, meri iskolai 
énekórán is tanultuk tavaly. Ezután a parancs
nok úr sorban odalépett mindenkihez és mi 
hangosan megmondtuk a nevünket és balkézzel 
kezet fogtunk. Aki nagyon csöndesen mondta 
a névéi, annak még egyszer kellett mondani. 
Nagyon nevettünk a Lajcsin, aki már előre, 
nyújtotta a kezét. Három olyan fiú is voli, aki
nek a bátyja már régi cserkész és egy olyan fiú 
voli, akinek az édesapja a parancsnok úrral 
együtt van hivatalban. Ezt 6 mondta nekünk. 
Amikor aztán mindenki bemül atkozott, a pa
rancsnok úr kis beszédet mondott, hogy örül 
nekünk, mert ilyen sokan jöttünk és mi va
gyunk az új hajtás a csapat régi Iáján és hogy 
csak áprilisban leszünk fogadalmat, mert addig 
jól megismerkedünk egymással. A zl is mondta, 
hogy ne vetessünk a szüléinkkét cserkésztört, 
nyilai és harmincszemélyes sátrat, mert most 
ők is nehezen keresik a pénzt és dráyaság van. 
Aztán felolvasta Laci bá’, hogy hová leszünk 
beosztva és az új raj neve a Széchrnyi-év miatt 
Széchenyf-raj lesz. Az én őrsvezetőm nagyon jó 
pofa, negyedikes, aki vuslagbetüs és legjobb 
kéziiabdás is! Mindig jókedvű és ha a lépcsőn 
lerohan, mindig dúdol és fiityörésKl Az Örsben 
csupa osztálytársam van. Ezután egy vezető 
felolvasta a cserkészlörvényt és mi megígértük, 
hogy addig is, amíg fogadalmai tehetünk, igye
kezni jogunk megtartani. A Hiszekegyet el
énekelve. oszolj volt és a Laci bá'-val meg
beszéltük, hogy minden szerdán 4-kor lesz gyű
lés és /él 0-ig fog tartani, mert csütörtök könnyű 
nap. Mindenki kapott ajándékba egy „Magyar 
Cserkész'’-! és aki akar, előfizethet rá.

Október It. Mos! rohanok gyűlésre, a lecké
vel már kész vagyok. Ceruzái és noteszt kell 
vinni. Kiváncsi vagyok a gyűlésre!
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A mennyezet látható gerendázattal készül, a 
lakóházakban mestergerendázactal. A tető cse
réppel fedett.

Házaink magyarosak és mégis korszerűek. 
Igyekezni fogunk, hogy a népi építészeti szokáso
kat, hagyományokat a mai kor követelményeivel 
minél tökéletesebben összeegyeztessük. Minden 
házunkon rajta lesz a magyar cserkészek lilioma.

Ha Isten segít s ha minden magyar cserkész 
úgy akarja, jövő ilyenkor már állni fog egy-két 
házunk.

Jó munkát hozzá !

H ÍR E K . Az új, 1941— 42. évben (okt. l-ig) 
is beküldték már első perselyezésük eredményét 
a következő csapatok: I, 2/ö, I I ,  28, 46, 51, 
71, 85, 91, 96, 117, 131, 157, 169, 188, 192, 197,
223, 235, 239, 240, 267, 276, 309, 339, 373, 389,
391, 428, 435, 442, 462, 499, 505, 519, 538, 635,
654, 793, 841, 843, 855 , 919, 947, 952, 1903. (A
kimutatásban több olyan csapat is szerepel, mely 
most indította meg a munkát. Most fizettek be 
először.)

íme, 46 csapat már úgy küldi a mindenkori 
hozzájárulását, hogy nem kell sürgetnünk, bíz
tatnunk ő ket!

Csak 1.5 fillé rt kérünk minden Héten egy- 
egy cserkésztől s két nélkülöző magyar 
családnak teremtünk nyugodt megélhetést I

Testvér I Nem tudsz egy hét alatt ennyit 
összegyűjteni ? . . .  Nem költesz sokszor 
többet is el feleslegesen ? . . .

Telepítő munkánk csekkszáma: 34.755. 
Magyar Cserkészszövetség „Telepítő munka, 
Budapest” .

Minden fillé rre l, am it ide fizettek, népün
ket erősítitek I

Kovács I. Köszönjük munkádat azoknak a 
magyar fiúknak, gyermekeknek és jövendő ma
gyar cserkészeknek a nevében is, kiknek talán 
éppen a Te és a hozzád hasonló, izzó szívű cser
készeknek a munkájával tudnak boldog, megelége
dett életet teremteni.

_BABISTA___
F É N Y K É P É S Z E T I  K F T .

BUDAPEST,VI, nASSY-ÚTt
Telefon : 12-79-78 ♦  ő sk e re szté n y  cég

F O T Ó S Z A K O S Z T Á L Y  
A M A T Ő R O S Z T Á L Y  
F O T Ó M  Ű H E L Y  
M Ű T E R E M

TELEPÍTÉSI m u n k a

1941 március 15-e óta a mai napig kb. 400 csa
pattól máris összegyűlt annyi pénz, hogy két 
4—4 holdas kertgazdasághoz a földet megvásárol
hassuk.

A föld maga céljainkhoz azonban még nem 
elég. Célunk nemcsak az, hogy valami szertelen 
jótékonykodási lázban földet adjunk egy-két 
embernek, hanem az, hogy cserkészmunkánk 
folyamán biztos életlehetőséget teremtsünk 
•évente egy-két arra érdemes és rászoruló, több- 
gyermekes magyar családnak.

A puszta földdel kiszemelt telepeseink még nem 
sokra mennének. Annak megműveléséhez szer
számok, állatok, bevetéséhez vetőmag, az álla
toknak takarmány, istálló, ól, a konyhakerté
szethez pedig külön még öntözőmű is kell stb. 
És ami a legfontosabb, a telepesnek magának is 
kell lakni valahol. Tehát házat is kell építenünk. 
Éspedig olyant, hogy az minden tekintetben ki
fogástalan legyen. Munkánknak cserkészmunká
nak kell lenni, figyelmünknek, gondoskodásunk
nak mindenre ki kell terjedni.

.

Milyenek lesznek a mi telepes házaink l 
Házainkat az itt közölt képek és alaprajzok 

tüntecik fel.

Nem építhetjük azokat tenyérnyi ablakokkal’ 
sötét, dohos, egészségtelen szobákkal ! A mi 
házainknak nevetni, kacagni kell ! A bennük fel
növő jövendő magyar cserkészektől a tüdővész 
rémét messzire kell űznünk I

Házaink a család nagysága szerint egy- és két
szobásak. (Többnyire kétszobásak.) Valamennyi 
házban a szobákon kívül lesz konyha, kamra, 
előtér, nyitott szín és három hámosállatra istálló. 
Ezenkívül különállóan deszkafalazattal, cserép
tetővel ellátott sertés- és baromflól, ugyanilyen 
árnyékszék betonos aljazatta! és betongyűrűs 
gémeskút.

Az épületek kő-alapfalakon téglából épülnek, 
a vakolás teher-mészhabarccsal történik. A szi
getelések a mai igények követelményei szerint 
készülnek.

A szobák padozottak, mellékhelyiségek tégla, 
beton, cementlap és márvány-mozaik lapburko
lattal lesznek ellátva.

N Ö V É N Y I I f J S - b ó l
Magas tápértékű, t ö k é l e t e s  h ú s p ó t l ó .
Kapható : FratellI, Fiumei üzletek és fűszer-csemege keresk. 
Budapest, II. kér., Fő utca 79. T e l e f o n :  107—769
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R O V A T V E Z E T Ő :  F O D O R  ÁRPÁD

A  faltba eA&deít
M íg nőm is volt házuk az embereknek, mikor már házi

állataik voltak. 10—12 ezer év előtt, mikor még vándor vadász
életet éltek az emberek, mikor még barlangokban húzódtak 
meg, a vadállatok, mint a farkasok, rókák, sakálok, borzok az 
emberek után settenkedtek és ételmaradékaikból, a lerágott 
csontokból táplálkoztak. Az emberek csalétekkel, vermekkel el 
is fogták a vadállatokat és kicsinyeiket felnevelve megszelí
dítették. Így  nyerték háziállataikat, melyeket különféle célokra 
fel is használtak. Tenyésztették őket, hogy húsukat megehes- 
sék, bőrüket ruházatra használhassák, tejüket megigyák. Ha 
madarakat szelídítettek, azoknak tojását is megették, akár
csak ma. Ez már a műveltségnek nagyobb foka volt a vadá
szat és halászat ősfoglalkozásával szemben.

Hogy mikor történt ez a haladás, nem lehet meghatározni, 
mindenesetre a történelemelőtti évezredekben, mikor még nem 
volt írás. Ezekből az időkből csakis az ásatások útján vannak 
leleteink. Ezek azt bizonyítják, hogy a kutya már a kőkorszak
ban hű társa volt az embernek. A  legrégibb kutyafajta csont
ja it Pntiatin herceg jnoszkvamellettl birtokán találták. Ez a 
lelet szakértő régészek, geológusok és természettudósok meg
állapítása szerint körülbelül 12.000 éves lehet. A csontok a far
kas csontjaihoz hasonlítanak. De már a legrégibb időkben 
megvolt a kutyának hatféle fajtája, ma pedig már számtalan 
fajta átmenet és keverék van, ami azt bizonyítja, hogy nem
csak a farkast, hanem a sakált, rókát és borzot is megszelídí
tették őseink és hogy ezeknek a kereszteződéséből keletkezett 
a mai nagy választék.

Nevezetesek a mai spiccek, terrierek és pincsik. Ezeknek 
ősét, az úgynevezett túrfakutyát is a kőkorszak rétegeiben 
találta meg Ruthmayer svájci természettudós. Inostranzen

orosz geológus pedig az eszkimókutya ősét fedezte föl a La doga 
tó mellett.

A bronzkorszakból, a Krisztus előtti második évezred ele 
jéről már igen sok kutyaleletünk van. Ekkor már más házi 
állatok csontjaival együtt fordulnak elő az ebcsontok. Ebben 
az időben már terelésre használták a kutyát a pásztorok nyá 
jaik őrzésénél.

Lubbock „Történelem előtti idők“ című műve foglalkozik 
ezzel a tárggyal többi között. A múlt hónapban pedig Feh 
ringer Ottó egyetemi tanár tartott feltűnést keltő előadást a 
kutyák eredetéről.

Nálunk Monostori Károly és K. Nagy Sándor, az Országos 
Állatvédő Egyesület vezérférfiai írtak könyveket e tárgyról, 
nemkülönben Raitsits Emil, aki a magyarfajta kutyák ismer 
tetősével szerzett halhatatlan érdemeket.

Érdekesek azok az állatképek, melyeket barlangok falain, 
sírokban és régi házakban találtak. Ilyen pl. egy Kr. e. 3000 
éves egyiptomi sírfestmóny, mely hiénafajta ős agárkutyákat 
ábrázol, egy nő vezeti őket pórázon. Van azután egy ősbubi 
lőni lelet, különféle állatok rajza. Egy hereulaneumi falfest
mény is kutyát ábrázol. Mindez mutatja, hogy nemcsak tar
tották, hanem szerették is a kutyát a régiek, akárcsak a mai 
emberek.

Görög-római vázákon is látunk kutyaképeket, de a költé
szet legrégibb termékei is kellőkép megörökítették az ember 
legkedvesebb kísérőjét, a hűség mintaképét.

Kutyadolflok. Gróf Zichy Gézé né mozgalmat indított, hogy 
kísérleti 'célokra és élveboncolásra külön tenyésszenek hörcsögöket 
és tengeri malacokat és szüntessék meg a kutyák klinikai fel- 
használását és az ezzel összefüggő kutyátolvajlásokat. — Péchy- 
Horváth Rezső cikket közöl a pestkörnyéki nagyszabású kutva- 
tolvaj üzemekről, különösen a sashalmiról.

Az elhagyott unzdsiUnu ebek élelmezése. Az ország különböző 
helyeiről, de főként a főváros területéről az állatvédő egyesületekhez 
a panaszok százai érkeznek, amelyek a gazdátlan állatok szomorú 
sorsát panaszolják s elmondják, hogy elhagyott éhes ebek kóborol
nak az országutakon és a városok utcáin. A közélelmezés nehézségei 
sok mindenre feleletet adnak, de orvoslás nélkül nem maradhat az az 
állapot, hogy sokszor értéket jelentő gazdátlan ebek kóboroljanak s 
éhségükben veszélyeztessék a közbiztonságot. A Magyar Állatvédők 
Országos Egyesülete beadványt intézett a közélelmezési miniszter
hez s arra kérte, hogy az ebmenhelyek részére állati táplálkozásra 
alkalmas élelmiszert utaljon ki, hogy az ebmenhelyek s azok az 
állattartók, akik állatokat igazoltan befogadnak és élelmeznek, állati 
táplálkozásra alkalmas élelemhez jussanak. Az elhagyott ebek élel
mezése, emberi táplálkozásra alkalmatlan anyaggal való ellátása 
mig egyrészt kulturális kötelesség, másrészt a nemzeti vagyonosodás 
és vagyonmentés céljait szolgálja. Franciaországban már, kapnak 
élelmiszerjegyeket a hasznotliajtó kutyák.

A kutyák veszettség ellen évenként kötelező beoltásáról szóló 
rendeletet valószínűleg a hazatért országrészekre való tekintettel 
újra kiadta a földművelésügyi miniszter. Sok a kóborkutya ezeken a 
területeken, mert az eltávozott idegenek százával hagyták el hű 
állataikat. Az ügy rendezését meg is indították a hatóságok, össze
írják a kutyákat és a gazdátlanokat kiirtják.

A soproni vasút rábaparti rakodóján botrányos lókfnzások 
folynak. Ezeknek megszüntetését sürgetik a környékbeli lakók a 
Győri Nemzeti Hírlapban,

A budapesti lóincutésről írt ismertető cikket a Pesti Hírlapba 
dr Náday lléla. Egy balesettel kapcsolatban járt utána az eljárásnak 
a cikkíró és nagy elismeréssel nyilatkozik Budapest székesfőváros 
állategészségügyi telepének lómentő állomásáról (I \., Illatos út. 
Telefon: 135-112) és a műegyetem állatorvosi karának sebészeti 
klinikájáról (V II., Rottenbiller utca 23—25. Telefon : 227—001)

Külföldi hírek. A bécsi állatvédő egyesület értesítette a közön
séget, hogy az állatok tömése (hizlalása tömés útján) az új birodalmi 
állatvédelmi törvény szerint mint állatkínzás tilos. A százéves 
hamburgi állatvédő egyesület a Hagenbeck-cirkusszal megállapodást 
kötött, hogy a jövőben megszüntetik Németországban az állatok 
idomitását és az állatmutatványokat. —  A bajor regensburgi állat
védő egyesület közgyűlésén Radtke ügyvezető feltűnő előadást 
tartott az okszerű állatvédelemről. — Londonban külön mentő- 
személyzet szedi össze a szétbombázott házakból a háziállatokat és a 
mentőállomásokra szállítja őket.

MINŐSÉGI ÍRÓGÉPEK OLCSÓN

WINTERNITZ DIXI
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A MAGYAR
BORVIDÉK

Sokat beszélnek a magyar borról, nemcsak itthon, hanem hatá
rainkon túl is, szerte a világon. Aki egyszer szőleink ízes levét meg
kóstolta, széles e földön nem talál ennél különb italt. Érdemes körül
néznünk így, szüret táján, itthon, hol is terem ez a tüzes, vidító, nemes 
hazai bor, amelynek ekkora hírnevét a külföld is becsüli.

Legnagyobb hírük a hegyaljai boroknak k é lt : az egyszerűség ked
véért tokajinak nevezik, akár Mádon, Tállyán, akár pedig messzebb, 
északabbra, Sárospatak fölött szüretelték. Idegenben is „Tokayer W ein” 
vagy „Vin de Tokay" a nevük. Ezek á borok a Hernád és a Bodrog kö
zött elnyúló Sátorhegység —  más néven : Eperjes-tokajl hegység —  
keleti és déli lejtőin teremnek. Azt az édeskés ízű, fűszeres illatú hegy
aljai bort, amelynek szőlejét érés után is a tőkén hagyják, egészen 
addig, amíg mazsolaszerűre nem aszalódik, tokaji aszúnak nevezik. 
Akadnak természetesen savanykás tokaji borfajták is. A Hegyalján 
csaknem ötezer hektárnyi lejtőn művelik a szőlőt. A hegyvidéki szőlők 
—  és ilyen Magyarország borvidékeinek több mint egyharmadrésze —  
átlagosan 150 és 300 méter közötti magasságban fekszenek. A tokaj- 

, hegyaljai vidéken 150 és 190 méter között váltakozik a szőlők tenger
szint fölötti magassága. Hozzájárul a hegyaljai aszúkészítés lehetőségé
hez az is, hogy ezen a vidéken hosszú és meleg a nyár, az ősz pedig szá
raz és verőfényes. Ilyen éghajlati körülmények közepette sok cukor 
gyűlik össze a „nemesen rothasztott" szőlőben.

Igen kedvező éghajlati és talajviszonyok tették híressé Eger, Pécs, 
a Mátraalja és Szekszárd borát is. Itt is déli vagy délnyugati lejtők szőlei- 
ben szüretelik az egri bikavért, a villányi fehéret és vöröset, a domoszlói, 
visontai és debrői hárslevelűt, meg a szekszárdi vöröset.

A Badacsony kitűnő borát (kéknyelű, szürkebarát, muskotály) 
nemcsak a vulkáni, bazaltmálladékos talaj, hanem a Balatonnak hő
mérsékletszabályozó hatása is alakította ki zamatossá. Ilyen zamatos 
borok teremnek a balatonmelléki, zalai és veszprémi borvidékeken, 
amilyen például a csopaki vagy a balatonfüredi.

A Dunántúlnak egyéb vidékein is jó bort ád a szőlő. Nagy a híre a 
Vértes tövében szüretelt móri fehér ezerjónak, a vulkáni talajon ter
mett, zöldes somlai furmintnak, meg a dunamenti halmok komáromi 
lejtőiről származó neszmélyinek.

Hegyvidéki szőlők azok is, amelyek az Alföld északkeleti peremén, 
Kárpátalja szegélyén, a Beregszász és Nagyszőlős körül emelkedő 
kúpok oldalán sorakoznak zöld tőkéikkel. Nemcsak az említett két 
város, hanem odébb, Mezőkaszony és Zápszony mellett is emelkedik 
két kisebb, szőlővel borított hegy.

Síkvidéki szőlő olyan helyen is bőven terem, ahol a tájat — miként 
a Kiskúnságban is többhelyütt — sívár futóhomok éktelenitené. Igen 
jŐ, bár savanykás bor terem a Nyírség buckái között és a Duna— Tisza 
közének erdőkkel tarkított homokos vidékein, különösen Kecskemét 
környékén.

Az ország szőlővidékein szüretelt bor egyes városokat és falvakat 
valóságos borkereskedelmi gócokká alakított ki. A Hegyalján Tokaj, 
Mád, Tárcái, Tállya, Tolcsva és Abaujszántó ilyen. Tapolca, Somlóvásár- 
hely, Csopak, Balatonfüred, Sopron, Pécs, Paks, Szekszárd és Villány 
a Dunántúl borainak központjai. A nyírségi borokat Nyíregyháza, a 
kúnságiakat Kecskemét, Jánoshalma és Mérgespuszta gyűjti össze. A 
központias fekvésű Budafok pincéiben több mint egymillió hektoliter 
bor fér el. Itt legmintaszerűbb az Állami Pincegazdaság hatalmas bor
pincéje és újabban a Hangya-szövetkezeté is.

Legvégül álljon itt egy kis áttekintés a magyar borvidékekről és 
azok területéről, meg a termelt mustról.

. . .  a cserkész legszebb év
szaka, bár kissé már hűvös. 
Ezért legfontosabb darabja 
a cserkész felszerelésnek a 

48 órás

HŰPflLnCK

*) 1 hektár — amint azt már valamennyien tudjuk — akkora négyzet, amely
nek minden oldala 100 méter hosszú, tehát négyzetméterekben kifejezve, 
1 ha =■ 10.000 m*.

S T O W A S S E R
E L S Ő  M A G Y A R  H A N G S Z E R G Y Á R  

Budapest, I I ,  Lánchíd utca 5

Réz-, fafúvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzési 
forrása. Magyarország egyedüli precíziós gépekkel fel

szerelt hangszergyára. Javítás —  vétel —  csere.

15



A MAGYAR VASÚTRÓL

Gyakori utazásaitok közben gondoltok-e arra, hogy hány száz, 
sőt ezer névtelen vasutas (közöttük sok-sok cserkésztestvér I) óramű- 
szerű, pontos munkája kell ahhoz, hogy vonatotok és csatlakozásaik 
menetrendszerűen és üzembiztosán rendelkezéstekre álljanak ! Érde
mes pár percet szentelni e nagyszerű gépezet megismerésére.

Elég néhány adat ahhoz, hogy az ország e második hadseregéről, 
munkájának méreteiről fogalmat alkothassunk. A Máv. igazgatósága 
és az alárendelt 8 üzletvezetőség (bp.— déli, bp.— északi, debreceni, 
kolozsvári, miskolci, pécsi, szegedi, szombathelyi), a kassai és szabadkai 
kirendeltségekkel a 12.767 km-es hálózatán működő mintegy 6000 állo
mással és megállóhellyel valóban az ország ütőerét képezik. Körülbelül 
2000 mozdony — 180 különböző motorral, közel 4000 személy —  és 
47.000 teherkocsiban évente kb. 25 millió tonna árut és közel 100 millió 
utast szállít. A  forgalmi, kereskedelmi, pályafenntartási, fűtőházi, műhely 
és szertári szolgálatnál kb. 80.000 alkalmazottat foglalkoztat. Az Állam- 
vasutakba fektetett nem zeti vagyon kereken kétmilliárd pengő !

Kevesen tudják, hogy a 15, 20, sőt 25 éves cserkészcsapatok között 
8 kifejezetten vasutas cserkészcsapat működik kb. 800 vasutas cser
késszel. Ennél jóval több az olyan cserkész-vasutasok száma, akik nem 
e vasutas csapatok keretében fejtenek ki cserkészmunkát. Nem is 
gondoljátok, hogy sokszor az állomásfőnök vagy forgalmi szolgálattevő, 
vonaton a „kalauz", a mozdony- vagy motorvezető is a liliomos sereg 
katonája. A vasutak irodái, de főleg a műhelyeinek száz meg száz ő r
helyén cserkész áll a vártán. Ez eggyel több ok arra, hogy a menetrendek 
és a cserkész menetkedvezmények ismeretén kívül lessük el mindazt, 
amit egy gyakran utazó, nyitott szemmel járó ember elleshet e bonyo
lult üzemnél —  a világviszonylatban is elsők között álló —  magyar 
vasutasoktól.

Ismerjük meg pl. főbb jelzéseiket, egyenruhájukon látható rang
jelzéseiket ; jegyezzük meg a beosztásuknak megfelelő megszólításokat 
stb. Könnyű és célszerű tudni pl., hogy a vörös-világú lámpa, vörös- 
színű jelzőtárcsa v ízszintesen álló karjelző („szemafor”), körben  
forgatott zászló, lámpa (vagy bármely tárgy), ezenkívül síppal, gőzsíppal, 
csengővel adott szaggatott rövid je lek  MEGÁLLJ jelzést jelentenek.

Zöld  világú lámpa, zöld színű jelzőtárcsa 120 fokban ferdén (fel
felé) álló karjelző, magasba ta rto tt jelzőzászló vagy jelzőlámpa : 
SZABAD jelzés.

Sárga világú lámpa, sárga színű jelzőtárcsa, 45 fokban, ferdén 
lefelé tartott kar vagy zászló LASSAN jelzés !

A „harang” -vagy csengőjelzések közül leggyakoribb a háromszor
kettő (...............) =  vonat indul a  pálya végpontja felé (Budapesttől
távolodik) vagy a háromszor három (.................. )=  vonat indul a pálya
kezdőpontja felé (Budapestre vagy Budapesthez közeledik). A  délben 
adott ' .enkét „harang” vagy csengőjelzés a Földtani Intézet szerint 
adott uéli jel, pontos időjelzés. (Természetesen még sokféle jelzés van, 
de egyelőre mint jelzési ABC-t jegyezzük meg csak ezeket.)

Egyenruhájuk és rangjelzésük főbb ismertetői : I. T isztv ise lő k : 
fekete köpeny, aranyzsinóros sapka, elől arany szárnyaskerékkel, 
zubbonygalléron lila  bársony hajtóka, I arany szárnyaskerék =  for
galmi dijnok.

1 arany „csillag” (rózsa), a szárryaskerék előtt =  tiszt.
2 arany „csillag” (rózsa) a szárnyaskerék előtt =  főtiszt.
3 arany „csillag” (rózsa) a szárnyaskerék előtt =  intéző.
Aranygalléron I „csillag” (rózsa) =  föintéző.
Aranygalléron 2 „csillag" (rózsa) =  felügyelő.
Aranygalléron 3 „csillag” (rózsa) =  főfelügyelő.
Beosztásuk : Állomásfőnök, ügyeletes tiszt (karszalag !) és forgalmi

'szolgálattevő (piros sapka !)
2. Segédtisztek : sötétkék köpeny, ezüstzsinóros sapka (ezüst 

szárnyaskerékkel), p iros hajtóka.
Á zubbony gallérhajtókán I ezüst szárnyaskerék =  állomás fel

vigyázó jelölt.
A zubbony gallérhajtókán a szárnyaskerék előtt I ezüst „csillag” 

(rózsa) — álló másfél vigyázó.
A zubbony gallérhajtókán a szárnyaskerék előtt 2 ezüst „csillag” 

(rózsa) =  á ll. e lö ljáró .
A zubbony gallérhajtókán a szárnyaskerék előtt 3 ezüst „csillag” 

(rózsa) =  á ll. vezetőelő ljáró .
Beosztásuk : Állomásvezető (karszalag), forgalmi szolgálattevő 

(piros sapka si, vonaton : vonatvezető (az első kocsiban), jegyvizsgáló 
(tehát nem „kalauz”), pénztárakban : személypénztáros vagy árupénztá
ros, raktárban : raktárnok, főraktárnok stb.

3. A lt isz te k : sötétszürke köpeny, zsinórnélküli sapka, fémlemez 
szárnyaskerékkel. (Irodaaltisztek és portásoknál a sapkán ezüstzsinór 
is van, hátul vitézkötésszerű díszítéssel.) Piros zubbonyhajtókán „csil
lag" helyett sávos (paszomány) rangjelzés, fémből készült szárnyaskerék
kel.

Beosztásuk : Állomáson váltókezelő, málházó, kisebb megálló
helyen : kiadóőr, vonaton : tehervonatvezető, fékező, személyvonaton : 
kisegítő jegyvizsgáló stb.

Még sok apró megkülönböztetés van : pl. főiskolás tisztviselők 
címzése vagy az érettségizett segédtisztek zubbonyujján a- „karpaszo
mány” stb., de a fentiek ismeretében már senki nem kérdezi az állomás- 
főnöktől, hogy „kalauz úr", kérem, mikor indul legközelebb vonat 
Inárcskakucsra és nem kérdezzük a szem élypénztáro stó l, hogy 
mennyibe kerül 6 cserkész III. oszt. jegye Tamási-Majsamiklósvárról 
Szunyogcsárdáig.

Ha előzetes írásbeli engedéllyel, szakszerű vezetéssel egy-egy 
nagyobb állomás munkáséletébe is bepillantunk, fogalmunk lesz arról 
a megfeszített munkáról, amit sokszor 30— 35 fokos melegben vagy 
20— 25 fokos hidegben, hóban, esőben, viharban (vasár- és ünnep
napokon is) — éjjel-nappal —  megszakítás nélkül végeznek a szárnyas
kerék névtelen katonái, az ország második hadserege.

Ha a lap 
korlátolt terje
delme újra le 
hetővé teszi, 
még néhány ér
dekes és meg
jegyzésre érde
mes apróságra 

visszatérünk, 
mert ez is 
hozzátartozik a 
praktikus hon
polgári ismere
tekhez. Tájé
kozottságunk
kal itt is példát 
kell mutatnunk 
honfitársaink
nak !



R E J T V É N Y E K
A  megfejtéseket a következő 

címre küldd : Magyar Cserkész 
rejtvénye, Budapest, V., Nagysán
dor utca fi.

Beküldési határidő: 1941 ok
tóber 31.

Az 1941. október í-í „Magyar 
Cserkészében közölt rejtvé-

3. 3 6 5 2 1 4
2 4 6 1 3 5
4 1 2 5 6 3
5 3 1 6 4 2
1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1

4. Libéria, Behring, Turinban, 
35 kin, vérbosszú. Pénzintézeti 
központ, Kairó, Loir. Swift, Egye
süli Államokhoz, Munkácsy Mi
hály, United States of America, 
(egyház Észak-Amerikában, Verdi 
irta,' a víz vcgyjele, Bagdad, 
Washingtonban, Ciano, orvosi hall
gató-cső, Akropolisz.

5. A szokatlan helyen található 
nagy betűk olvasandók össze: 
..KEDDEN NAG Y  TÁM A DÁS, 
H ATV AN ” .

I . Rajta fürgén :
Bajta, fürgén, pihent eszek. 
Fejtsétek meg, hogy mik ezek : 
Ami elmúlt és ami lesz,
Síri csend és zajos nesz,
Fiatal és öregkorú,
V béke és a háború.*
Frissen hullt hó s régi korom, 
Szelíd völgy és vad hegyőröm, 
•Jóllakott és éhenhaló,
Van és nincs, koholt és való. 
Bölcs és bolond, észak és dél. 
Nyer és veszti, a nyár és tél, 
Dühös tigris, békés galamb.
Egy hosszú és rövid galand.
Sötét éjjel s fényes nappal,
Végül ped ig : Péter Pállal.

Ezeket így egymás mellett. 
Felsorolni kedvem tellett 
S nagy feladat vár ti rátok : 
Hogy ezt el is találjátok!

2, Tréfás kérdések
1. A  legöregebb ember hány 

napig élt ?
2. A földön jár, teste nincs, mégis 

látható ?
3. Mi az, mi Ázsiában nem talál

ható fel, a többi négy világrészben 
megvan ?

4. M-mel koldus .használhatja, 
de dús is, ha béna, B-vel csak a dús 
bírhatja, a koldus meg csak néha ?

5. Mi az. mi kétszer annyit ér, 
a elvesszük a felél ?

- 3. Betűrejtvény
A  A  G J L  L  O S T  U

A fenti betűkből egy magyar 
folyó és város nevét állítsátok 
össze, úgy, hogy az előbbinek az. 
első 3, az utóbbinak az utolsó 2 
betűje összeolvasva egy férfinevet 
adjon.

Kiszáradt száj ébredésnél
ki ne ismerné ezt a kellemetlen érzést —  
pedig milyen könnyű megszabadulni tőle. 
Használjon rögtön felkeléskor Chlorodont 
fogpasztát a reggeli száj- és fogápoláshoz 
Nemcsak üdít és tisztít, hanem a benne 
foglalt oxigéntartalmú só hatása folytán 
a nyálkiválasztó mirigyeket fokozott mű
ködésre serkenti és- igy gondoskodik a száj 
természetes tisztántartásáról is. Tehát:

felkelés után és lefekvés előtt

4. Az öt testvér
Én nem vesződöm már to

vább ezzel a nagy telekkel, elég 
nekem a halastó is ! Még életemben 
rátok hagyom a birtokot, persze 
csak úgy, ha nem fogtok vesze
kedni rajta ! Osszátok léhát fel 
magatok között ötfelé, úgy, hogy 
mindegyikőtöknek egyenlő alakú 
és nagyságú rész jusson, nekem 
meg csak a halastavat hagyjá
tok meg.

Hogyan osztották fel a testvérek 
a birtokot az apjuk kívánságának, 
illetve utasításának, megfelelően ?

5. Milyen állat e z t

6, Detektív történet
Kgy hideg, fagyos decemberi 

estén megszokott klubjából késő 
este éri haza mr. Harley Jack. 
inasának, ki bundáját Icsegítette, 
ezeket mondotta :

- Készítsd el a fürdőt, egy óra 
múlva pedig hozd be a háló
szobámba a forró grogot.

Pontosan egy óra elmúltával 
megjelent az inas a forró Hallal, 
azonban mr. Barleyl nem találta 
a szobájában. Kopogtál a fürdő
szoba ajtaján, de semmi válasz. 
Házzá a kilincset, de az ura belül
ről bezárta. Telefonhoz rohan és 
fellármázza a. rendőrséget.

Másnap a lapokban hatalmas 
betűkkel a következő hír jelent 
meg :

«.MR, B A R L E Y  ÍYCK-HT, A  
KÜLÖNB IPARM ÁG NÁST FÜ R
DŐSZOBA,! A HAN H ALVA TA
L Á L T A K  ! A kiszállott rendőri 
bizottság megállapította, hogy mr. 
Harley életét az a szúrás oltotta ki, 
amely a szívét járta, át és amely 
pillanatok alatt végzett, vele. A ki
szállott bízol l « ig  megállapította, 
bőgj- az ablakot és az ajtót belül
ről zárták be. A rejtélyt bonyolítja 
és a megoldhatni lanság látszatéit 
kelti még az is, hogy a helyiség
ben semmiféle szúró vagy vágó 
szerszámot nem találtak. U jj
lenyomatokat vagy az esetleges 
dulakodás nyomát sem találták. 
A különc öregúr fürdőszobájának 
berendezése is a legegyszerűbb 
volt. Fogkeféből, íogmosó pohárból, 
2 törölközőből, egy termoszból és 
szappanból állott a fürdőszoba 
égés/ berendezése. A rendőrség 
megindította a nyomozást annak

kiderítésére, hogy gyilkosság vagy 
öngyilkosság történt-e ?”

Megfejtendő tehát a rejtély !
1. Gyilkosság vagy öngyilkosság ?
2. Milyen eszköz, szerszám járta
át mr.. Barley szivét ? (A  fenti 
detektivi őrt énét figyelmes át-
olva-sása mindkettőre megadja n 
választ.)

7. Számrejtvény

hasáb számjegyeit összeadva, ered
ményül JOO-al kapjunk, a jobb 
oldali körö^ összeadása után pedig: 
tO.OOO-et.

12 sátorból állott a Nimródok 
idei nagy tábora. Természetesen az 
éjjeli Őrnek .minden sátort: meg kel
lett kerülnie körútja során. Sokáig 
gondolkoztak ezen a fiúk, hogy 
mikép lehetne ennek a feladatnak 
legjobban megfelelni, melyik az a 
legrövidebb útvonal, mellyel min
den sátor megkerülhető, anélkül, 
hogy .egy utat kétszer is meg kel
lene tenni ? Végül is Kertész Gyu- 
szinak sikerült a megoldás, még 
hozzá kilenc egyenes út meg
tételével, Melyik ez a kilenc út ?

K i r á n d u l á s o n ,  t á b o r b a n
10 p e r c  a l a t t  ké s z  a k o z m a m e n t e s
„ B É B E ”  S O N K Á S  BAB.  S O N K Á S

B O R S Ó  VAGY 
LEN CS ELEV ES .

Nem kei !  hozzá 
se hús,  
s e  z s í r ,

C S A K  V Í Z !

K A P H A T Ó  M I N D E N  J O B B  Ü Z L E T B E N !

A Magyar Cserkészszövetség hivatalos lapja. Kiadja u Magyar Cserkészszövetség. A  szerkesztAsírt és a kiadáséri Kosch Béla (Ír fold.
Előfizetési ára 6 pengő. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő (egy összegben küldendő be !)■ Vállalatok-

nak, jogi személyeknek egy évre 25 pengő. Egyes szám ára 30 fillér.
A pn.tatnknrékp. csekk számla szánra i 31 .-12H: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V, Nagy-Sándor u. #. Csrrkészház ; telefon: 111 231 és 116 726.
Nyomatott „Forrás- Nyomdai Mííintézet és Kiadóvállalat R.-T. mélynyomó körforgógépein. Budapest, VII, Dohány utca 12.




