


Pompás alkalom könyvtárad kiegészítésére :

a7, idán is ín§§remdexx[ik lrarác§onyi könyvakciónkaí!
December l-től 3l-ig íéláron veheted meg a következő könyveket:

R€i áí Akció ár
Kerékpározás .....P_.ó0 -.3OLengyelíöldön ......P 2.- l.-
Légy résen plakát, nagy ... P -.l2 -.0ó
Légy résen plakát, kicsi . . " P -.{)ó -.03
Hagyarország története ...,.,....,, P l.- -.50MagyarCserkészaJamboreen...... P-.& _.,l0
Munkaszol4Élatos kézikönyv . P 3.- 1.50

Napsugár leventék P -.§0 -.2§Repülés ...."..,.,P l.- -.50Regöskáté ,..,,..P-.6{l *.3l}
Robinsonrrnokái . .,..,....P l.§0 -.7§
Robinson 1-1l, , ^. . P _,€ 

--24
Rovercserkészet ,., ,.. .. .,. P *.30 -.l5Rolí... ...P 1.70 1.3§

Szervezőtestületi káté. .,.,P-.,O -.l0Táborifózőkönyv.... .......,.....P 1.50 -.7§Yezetók könyve, lll,..,. ... P 3.- l.§0
Vitézi tettek ,.,...P-.ó0 _.30,
Vítézségi érem ., , ., P -.9ó -.4SVadászriisvényen.,,., ..,...P-.80 

-.4{r,Ungarische Kulturstátten . P 3.- l.§lr,
Vadvizeken ......P 1.50 -.7§Velemiáról940-4l-es ...,.P_.2§ -.lZWorldJamboree.,,,. ,..,,,Pl0.- 5-

Y, NAGY-§ÁNDoR-UTCA ó. Yltl, RÁxóczl-uT 67"

.. o*'í:j 
oYlrö

Bi-Pi élete P l.- _§0
Boldogulásösvényein ......P 2.50 1.25
Bilderspiele ,......P 2.§0 1.2§
Cserkészindulókóta, nagy "....,,,,, P 1,20 _.ó0
Cserkészapródkönyv" ,.....P 1.20 -.ó0Cserkésrúton Angllában ,...,,...,. F l.§0 *.7§
Cserkészszellem a vizen .,. P _.30 .;.l§
Cserkészapródvezetó. ..^,,P-.30 -.l5Céllövészet P -.ó0 -.30Csónakokkezeléseésjavítása .,....P*.38 -_ll§
Cserkésznotesz "..P-.30 _.l§
Der Führer ......, P 2§0 t.2;
DerSippeníührer... ..,...P 3.&t l.r0
Farkaskölykökkönyve. .....P l.- -J0Gépkezelés ".".l.;........P.-.ó0 -.30Gödöllólalbum. ...........P 1.60 _.gt
Hajítás. ,..P-.20 -.tOJamboree_album ...P t.§0 l.?§
Jamboree-különlegerségck .,P 2..l0 1.10

Jamboree-souvenir... .,.,".Pl._ -.50
Jamboree íózési reccptek ,. P -.ó{l *.30
Jómunkátsabályzat ......P_.30 *.l5
Ki§íiú és a cserkészet ,.... P l.,O -.70
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méx sötétebb fellegek úsztak az égen. A Gellért-téren és köröskörül
teniernyi nép. A Gellért-szálló zászlódíszbe öltözött. ltt helyezkedtek
el a-meihívoit vendégek é§ itt váru a íővezén Horthy Miklósné gyer,
rnekoivel.

A íővezér ezalatt kinn volt Kelenföldön, ahová hat óra után érkezett
rner Siófokról. Nyolcat mutatott az óra, amikor kilépett vasrlti kocsi_

iából é5 átvette a'tisztek ielentéseit, Utána nyomban megindult a város
íelé.

Közben megeredt az esó. Hldeg, kíméletlen eső verdeste a Lágy,
rnányost, de a várakozók ezreinek kedvét nem _tudta elmosnl. Minden
,tekintet a Fehérvári-utat leste. /.9-kor kürtszó harsant, . . Felzúg az
élien. Asszonyok, lányok virággal szóriák tele a tér közepét, messziről
,a Rákóczi-induló hangiait hozza a szél.

A következó pertben tomboló lelkesedés harsogta tril a trombiták
szavát. Fehér lován Horthy Miklós tűnt fel. Kemény üléssel lovagolt
táncoló paripá|án az emelvény elé. Bódy polgármester föllépett az emel-
vényre és elmondta üdvözlő beszédét:

.. . A sok szenvedés uán, melye3 brlsan nyögött ennek a városnak
,a nép€, ez a mai nap az elsó, melyen szebb napok reményével ébredünk.
'Ugy érezzük: ti derengé reményt hoztatok egy szebb iövő iránt ! Es
,ez a iövendö ti vagytok, Magyarorczágnak gyönyörü iíjrlsága, Elnl íog_
és virulni fog a nemzet, melynek ilyen iíiúsága van . . . Hadd jeleze a ti
,ittlétetek a régi magyar átoknak, a testvéri viszálynak a megszűnését.
iHadd jelezze a ti íehér zászlótok az együttérzés íehép békességét. Es
ezt a fehér zászlót feltű:zük majd minden templomra, mlnden lskolára,-
mínden középületre, hadd hirdesse íennen, hoty itt testvérl egyetércés-
$en símulnak egymáshoz egy boldogtalan nemz.t sokat szenvedett
gyermekei, akikn'ek minden'törekvétük, minden erejü|i6bban íorr
,iissze, hogy nagy legyen ismét a magyar ! A magyarok lftne hozott
benneteket l

Éi a fővezér kemény, komoly arccit válaszolt. Arca szinte szigorú
lett volna, há ióságos §z€mei nern enyhítik arca keménysé3ét.

- Minden kertelés nélkül azt mondom, amit e percben érzek.
t"likor távol voltunk ínnen és csak a remény sugara pislogott lelkünk-
óen, akkor * kimondom - gyűlöltük és átkoztuk ezt a várost.,..
T€t€mre hívom itt a Duna partján a magyar íóvárost: ez a város meg-

tagadta ezeréves mult|át, ez a yáros sárba tiporta koronáiát, nemzeti
színeit és_ vörös _rongyokba öltözött. .. De minél közelebb jöttünk,
annál jobóan leolvadt szívünkröl a jég és készek vagyunk megbocsá.
tani .,. Katonáim, miután földieikról betakarították lsten áldásái, íegy-
vert vettek kezü.kbe, hogy rendet teremcenek itt e harában. Ezei a'
kezek nyítva állanak testvéri kézszorításra, de büntetni is tudnak, ha
kell... A mártirokat, az itt sokat szenvedett véreinket meleg szere-
tettel öleliük szívünkhöz,

Kemény beszéd volt. . . Megilletódv€ hallgattuk . . . És szállt a
, zuhogó esóben az ég íelé a magyár imádság: . . , Megbűnhődte már a
népamultatsjövendőt,
, Megindult á menet a Ferenc Jóxeí-hídon át Pestre. És iöttek
kemény, döngó léptekkel a magyar fiúk, a szegediek, kaposváriai< és a
többi napsütöttarcú sastollas vitézek. . , Huszárok, tüzérák, csendőrök,
gyalogosok. . .

A lelkesedés már határt nem ismert. Az ablakokból virágeső hul.
lott & mint ilz orgona hangia szállg a mámoros öröm zenéje a Múzeum-
körút felé. Kürtösök íujták tele tüdővel . .. A szakaszok elött íebér
zászlókat lengctett a szél. Vihartépte, orosz mezőkön, olasz hegyek
között ián szent lobogók voltak, Szűzmáriás zászlók,, ._ Bizony, kis íiam, sírt ott mindenki . , .

l9 ért a menet a Vilmos császár.úton, az Alkotmány-utcán az
Orsághráz-térre. A tér tele volt emberekkel, Mindenhol, mindenütt,'. mindenkinek a kezében, a sapkáiába, a kabátiába tűzvg ősziróz§a.

Az országház lépcsójénél Friedrich lstván míniszterelnök üdvözölte
rövid beszéddel a fóvezért. Ezután tábori mise következett. /Az ur
oltára állott,azokon a lépcsókön, ahol nem rég még egy rabló politika
kalandorai öldösték halomra drága magyar véreinket,

A mise uÉn hatvanhárom gyászba öltözött höígy hatvanhárom
gyászíátyollal átkötött kis csokrot tett a fővezér elé: a megszállt és
elszakított területek virágait, Majd magyarruhás íiatal lányok a matyar
líjúság hatalmas csokrát nyujtották át a vezérnek. Horthy kemény
arcára mosoly ragyotott kí és igen_ígen átmelegedve, mosolyogva,
csodálatos erós és mégis gyengéd mozdulattal lengette sapkáiát az élienző
tömeg íeíé,

/.1.2 íelé járt már az ldó, mikor a díszmenet elkezdődött a íőyezér
elótt, otévi szenvedés után ismét ott meneteltek a má8yir íiúk te§t-
ben, lélekben épen, vidáman és mindenre készen, Paranisnoki kardok
villantak. az arcokiobbranézzbe merevedtek, Egy nagy eróbe ölelkezett,
ölvad_t össze a két erő, mely Horthyból és fiaiból, i katonákból áradt.

, Es jöttek_... Rengett, rem€gett a íöld, mintha jelezte volna, ho3y' újra még|ndult az ország szívverése, vérkeringése. Éreztük, kis fiam.
hogy úira talpra álltunk, hogy rijra emelt íővel járhatunk Nem vagyunk
már árva, elhagyott magyarok. Volt már vezérünk, aki elíndult a Tísza
mellől fehér lován új országalapításra.. .

A fellegeken átharcolta magát a nap és leragyogott atérre, a várocra.
Horthy íehér autóiát telerakták virágcsokorral. És a fehér kocsi lassan
megindult velük a várba, Vitte a magyarság születésének és remény-
ségén_ek szent vlrágaít.

És a nap áldást ragyogott a virá3ok íölé,
Emlékszem . . . Apám m€gsimosatta feiemet és kezemre egy

forró_könnycsepp hullott.
ó is Horthy katonája volt. , .

Donászy Ferenc dr.

Emlékszem . . .

Apám térdére ül-
tetett és mesélt . . .

Hideg, ködös,
ószi hainal volt. A
város még sötét, de
a nap már birkózott
a nyargaló íelhókkel.
sűrü tömetbén siet-
tek az emberek a
Ferenc József-híd bu-
dai hídfőiéhez, hoty
e|sőnek lássák m€g
Horthyt és seregét.
A Gellért-tér volt a
íogadó ünnepség elsó
állomása.

Nyolc óra után

HŐSIESEN HARCOIrÓ KATONÁINKNAK szeretetcsomagokat gyüjt

tyar Cserkész Szövetség közreműködésével a Ma,8yar Vöröskereszt. Te mit adtál



g&gqan (p,l,a eu!őlum uezerő?
. . I'orga-tunt, az igazgatói munhanaPlón lapjuit. Egyik

lllalon hótszer alóhűzaá. felhiáltójeleh'kel ellritiltt ", o irg-
j"rg!/l áll: ,,9y, atya directorabilis!!!" Azaz, hogy h0 egjin
holl ó gium u nkban tie g ür es e dik ma j t az i gaz ga tói" áIlós, 
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atyát f_o_g.om ajárylani, rnet jótóllhatoh éitc,-'hogy megfelil.
llm, Milyen, alkalorunal írtarn ezt? Em,léhszeŰ'múr.'" Ret-
űs_ ünneP uolt _szombut-tasárnab. É,s Péntek este azt a Pre-
fehtus atyát, aki szom,boton lett uolna a naPos, hirtelcn jött
m.agus_ lúz ágyba uágta. ó misózett uolnq,- holnaP az ií jú-
ságnah. A másik alyót, ahi reggel héthtlr u. szenléil,zet misé-
jét rnontlta ualrla, siirgöny híata aáratlarull uicléitre. Késő
este a>ngorá7767n pégig; a llázitelefon asztalháját. Én be-
u.gloln korai misézőn.ch, mert ez a hellemetlcnebb feladat,
tahintuc, hngy hathor kell hazzá |elhelni. ,Siherült az
i|júsűgi nti,sc s:dntűru is tttyát taláilnon,.. Mirulen rentl,-
ben! Másna.p hót óru clőtt szentmiséhez öltözhödteín. éhhan
a hápolrul sbkrestyéiében, amihor nyílt az ajtó (,s Gy.'áiyu
léPett bc. Tegna| _esle nem uolt ittllon, héső éjszaka meg:
érhezue, a Portán. hallotta, hogy egy atya beteg, mtisih il-
utazott. Nem az ő felelőssége uolt a szentntiséhkel t.örődni,
mégis f elhelt korán. nehogy a személyzet esetleg rniséző nól-
hüI. marad jon. Megnyugodua lútott eng(m oltűrhoz iucluló-
ban. Odajiitt s meghórd.cztc, hi lesz az if júsűgi miséző, reruI-
ben .uan-e az orgottista, nincs-e valanlire szüllság s csah
amihor látta, hogy mind.en intézketlés megtörtéit, ment
uissza a' szobájába n.yugodtan. Mise utú,n rögtön. felírta,m
a rnunhanaPlómba: ,,Gy, atya tlirecto,rallilis!!!'l Mert aezető
ltel,yre ilyen embu aaló, ahi nern elhatárolt his ,részlct-
kötelességek resszortembere, hanem az egész .intézmhmycl
lijrődih és gondolhotl,ás nélkül hósz áIdozatol, hozrti (horúra
helni, beszédre hésziilni, szrlbad naPjút teláldozni), ha az
intézmén.y érdehe úgy hí,vánja.

Látod. vezető csah úgy lehet belőled, ha nem, centi-
méterrel rnéricskéled u rád szubott hötelességet, hanem az
egésszel tijrődöl s minden pilla,natba,n készen-aagy rá, h,ogy
szolgáld ne csah a rád bízott őrsöt, hanem az egész rajt,, uz
.egész csaPatot, az egész cserkészetet, atnint errc szühség ua.n
ós lehetőség nyíli.h. Ez az ,,ahol tud, segít" igazi szelleme!

Ezzel Persze mág nincs uége . Ha igazí aezetőué u.hursz
I e j lődni, a hkor a Plusz -telj esítm ényeh tudrlmányát alaP<lsatl
gyakoralnrld, hell. Minden hicsi dologban az átiagosnáí tt;bb
teljesíhnónyt hozni! Nem stréberségből, hunem 

-terrlészetes

lelhi igénybiil . Ii'e,ház Ieludatru. áldozal,htlztttulru e:lsőneh
jelentkezni. A l,egnrhezcbb i)rségrt aúllalui: a lt,gsúlyosnbb
c§am(g()t felnynlál:olr.i. Pihaűnól i)sszeszetlni u kulru.sokul.
és vizet hoz,ni, míg u löbbi a |űben haaerész. Ámihllr holt,
fti.ratl.kttt jobbu-balru d(jl mindnthi, talPon maradni, fel-
bontuni u kijziis (sorn.ugol, |elaágni a henyeret, és kiosztani
a lizóruit. 'rábor utltn. níg a többi széftebben, naPohon tit
bejtirni ós minden szcrcluényl szabáIyosan nrcgti.*7t2g1l1a,
előírás szerint rahtá,rozni. utazúsn(ll u vrtsúl,i kacsiból utol-
sónoh leszúlln.i s e,lőlte nég gyolsan uégigttizsgúltti m,intlen
ülést ós Ppggytiszt.arlőt. nt:m Ielctlteh-e otl ualantit. Kirúl-
duláson,ráuűbbindulás előtt gyot,san átfutni a pihenő helyét
és ijsszelszedni henyérhéjal,, PuPirt.. sPárgát. Uagyis a töb-
bieh erőfeszítését toldd ]n()g cgy léPéssel a hözösség szol-
gálattibun.

Anút elaá|.Ialtál. azt az enberileg lehetii legjobbun tn-
tézd el. hIin.dcn tnorulutut uégignrcndj a Pontig: sohu hözé-

- 
Pen félbe ne llagyd. ,,Belehaloh, de rosszu,l nem, csinúlom!"
-:- ez Q jelszat,ad. E§,-ug, feladat megoldtiscíba llcleuiszetl
|iúértelme d, f iúener gitirl, lalálékon y ságtlrl, hunaú súgod mtn-
d en kimeríthete tlen tartalékát.

'i::Í:i;:ÍZ| 
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a te cserkészlelked,neh bálvátlyai.
'íörvény ( É,letert,lcl hódtllsz előttiih,
SzoIgálat )

Keresd, el,ő a notlenlber I-i lvla.gyar Cserhászt és olvasd
el mégagyszer azt, amit ,.Etnberebb ember" címen arról
íttam, hogy nt.ilyen a jó aczető. Oluascl el és tetld. ötal,e"ue-
Iésed ge.riucéaé: Pontról-Pontru ualósitstl meg magailban
aulatne,nnyit,

Mert ,,Poeta nascitut,, orutor íit", setl clux et na.scitttr
et fit! Érted czt? Régi höznulndás szerinl höhőrlek sziilebi
hell., szónokhú önmagát kéPezlrct.i az ember. Á hözmandást
f ollltttua jtlgyezd meg, lt.ogy a t,ezetiji szerePrc ueliinh szii-
letett hészségeh is kelleneh, de tnég fontosabb a lelhiismere-
tes ráneuelése ötlmagunhtzuh a ueze!ői szerePre. Hogy a jó
Istcn túgt,d aezd.Őneh trlrcmtett-c. u.zt ne?n tutlont.: cle bizo-
nyos, h,og\, csah úgy lasz belőled jó uezető, hl nugyon htl,
m.oly önneuel.(:sse,l éveken át dolgozorl. íortnúhtl ntugulbtu.

Alhalmilug számolj be majd rólu, lrcgy siheriill a lö-
rchuésetI ! KosZTER A,IaÁ

ií'

l9{l november l l,.. A vonat zihálva fékez
a pályaudvaron, ömlik a tömeg, az utas vissza-.
köszön a tisztelgő, keménykötésű magyar
csendőrnek és elindul a város íelé, otthonia§an,
yidáman. Jóíormán észre sem, veszi, hogy a
szemközt jöv6 inasgyerek magyar katonanótát
íütyörész, hogy a hangok minden rezzenését
érti a füle. Nem is lehet másként, hiszen,
lstenem, odahaza vagyunk ! Aztán beíordul a
fő-utca sarkán és hirte|en a tekintete e|é
magasodik a Dóm égbetörő tornya és a téren
örvénylő háromszínű lobogótenger. Diadal-
masan lengenek, kígyóznak, csatto8nak az
arccsípően éles, friss íelvidéki szélben ., . és
ekkor az utasban váratlanul felszakad a lélek-
zetío|tó, soha el nem múló emlék. . .

Az autó végeláthatatlan katonasorok között
.úgiaaz országút sarát a nehéz zuhogással hulló
,őszi esőben" amely bever a vászontetö alá és
lassan, lassan a bőrünkig áztatia a ruhát. Esől...
Vizes ruhal " . , Ki tórődik most ilyen csekély-
ségekkel l Csak menni... menni... előre
elóre ! Gázt még a motornak, ltt a rádió,
torony , - . Öt perc még, Uram lsten, de ne-
héz kivárni ! Öt perc mulva Kassa, az tijra

!1

HAROM ESZT EN Do...
BOLYONGÁS 

^Z 
ÖRÖKKÉ MAGYAR KASSÁN

magyar Kassa ! A torkunk száraz, elviselhe-
tetlenül kapar, mínt a szomjhalál előtt állóké
és remeg a kezünk. , . Négy perc, három . , ,

az élen dübörgó harckocsi váratlanul meg-
torpan , . . Egy cseh tiszt áll az országút köze-
pén, térkép a kezében, vaíamit mutogat, tár-
gyal - és múlik az idő. Az egyik uiságíró-
kollégánk izgalmában a ceruzáját tördeli apró
darabokra. Észre sem veszi, mit cesz, remegó
szájszéllel, homályos tekíntettel mered a kassai
hegyek íelé, aztán íelhőrdül:

* Szabad az rjt !. . .

A cseh tiszt, húsz esztendó tűnő rossz
emlékként vágtat messze egy motorkerék-
páron és hirtelen megugrik a mi kocsink is,
s az útíordulóban tömeg, hallgatag fekete
tömeg. Egymásra bukunk a fékezéstől, valaki
felszakítja az ajtót és odakinn rekedten íelsír,
csukló zokogással egy íéríihang:

- Testvérek, Kassa rJira, megint, megint
magyar !... Te§tvérek !... Könnytól íényes
arcok szorulnak hozzánk, idegenek ölelnek
idegent ölelünk és már nem tudjuk, sírunk-e
vagy az esó mossa a szemünk, csak dadogva
támolygunk a szorító kezek között valami

révült mámorban és csattog, száll, ismét és
ismét ezer, tízezer hangon a Himnusz . . .

Egy íehérszakállas, iólöltözött öreg íérti az
árok partián térdel és égnek emelt kézzel
tördeli azénekimádságot . . .lsten áldd meg. . .

És jönnek. . . iönnek végtelen sorban a
magyar katonák.

Aztán az ünnepélyes bevonulás szédülete. ,.
Megint a Himnusz és Horthy.,, Horthy...
Horthy !., " A kriptában most már mosolygós
arccal alszik a Feiedelem,

1938 november ll . ., Ma három éve volt|...
Most megyünk a Fő-utcán a muítat hirdető

évszázados házak között és a íalakról árad a
történelem minden hazugságot letipró bizony-
sága Kassa magyar mivoltáról, Hát lehetett
valaha is ez a város más mint magyar, mikor
gyerekek haltak vértanu halált érte ? Fekete
márványtábla, arany betűkkel, nem lehet
száraz szemmmel olvasni :

,,E helyen szenvedett vértanuhalált l9l9
március l7-én Ördög llona és a 13 éves Her-
vacsics Aranka, akiket a Honvédszobor le-
döntése miatt mag},ar érzésében mélyen meg_
bántott hazaíias polgárság soraiban a magyar



Himnusz éneklése közben ölt meg a cseh-
szlovák karhatalom gyilkos golyóia. . .

Ott, igen, ott buktak riadtan kalimpáló
kicsiny szívük vérét ontva a íöldre, a székes-
egyház kapu|ával szemközt, ahonnan látni
tehet a templom simogató homályából ki-
,bíborló örökmécses lángiát, amely a Feiedelem
,sírját 6r.zi. A sortüzet olyan íalak verték vissza,
amelyek tudták, hogy hiába itt minden erő-
íeszítés, tébolyult önkényeskedés, Kassát meg-
változtatni nom.lehet..Hisz itt, a régi Fekete
Sas-íogadóban, amely egymrisután yolt gim-
názium, kaszárnya, börtön, fogadó, itt virrasz-
tott át ogy éjtszakát, verset vetve papírra
petófi sándor, ebben a házban szenvbdett
nehéz rabságot a másik költő, Tompa Mihály
és ihlette meg a ,,Gólyához" dímzett hires
költeményét, beleöntve_ a leigázott magyar-
lfu gyötr:ő kesérveit. Es azelőtt a ház előtt
állt rneg minden áldott nap imádkozni minden
kassai magyar, néma t€kintetet lopva a hom-
lokzatán aranyló felírásra: ,,Nyelvében él a
n€mzet". Ez a felirat tartotta hrisz esztendeíg
a kassaiakban a lelket, szellemeket idézve.
A csehek pedig nem ötlöttek rá, hogy ez a
néhány szó egymagában is nagyobb ellenségük,
mint az élő ember, mert ennek a lelkeken
van hatalma és nekik csak a 6sten ,voít 

-mondia Pohl §anyi bá', Kassa cserkész polgár-
mestere, miközben hallgatagon róiiuk az ut-
cákat, mert nem akar leíoszlani rólunk a íel-
szabadulási ünnepiég gyásszal kevert öröm-
ünnepének súlya, mert szemünk látatlanul is
íolyton látja a néhány percceí előbb leleple_
zett emléktáblát és visszarémlik annak a nagy
magyarnak, örök cserkésznek, gróí Telekí
Pálnak liliomos fiúseregünkre mosolygó baráz-
dás arca, aki már nem érhette meg ezt az év*
lordulót, mert elszó|ította közülünk a yégzet,

Kezem önkéntelenül is a zsebemre téved,
ahol kincsként őrzöm a íelirat szövegéi:

Gróí Teleki Pálnak (l879_194l)
a Haza nagy fiának,
a cserkészlelkű nemzetnevelőnek,
aki a mrgyar íeltámadást hittel és tudással
szolgáíta mindhalálig,
aki kassát §zent lstván örökébe visszaszelezte
és a nemzeti lét megrázkódtató pillanataiban
a mártírsorsot vállalta,
soha eí nem múló hátával a trianoni' rabságból
felszabadult ősí, magyar Kassa,

- Az ő emlékét akarjuk szolgálni - réved
el Pohl §anyi bá'a déli napsütésben,; mikor
Kassa arra törekszik, hogy a cseikészek városa
legyen, Azt szeretnők, ha minden őrhelyre
olyasvalaki kerülne, aki Teleki Pál szellemében

építi a magyar iövendőt. Minden jel arra mutat,
hogy ez sikerül is. A kassai cserkészek a szo-
morri légitámadás ideién megmutatták, ho8y
méltók a liliomra s a yáros nem íeledi el ezt
nekik. Az idén már megoldottuk a szegény
csapatok ingyenes táborolását. Fenn a Cser-
melyekben, a hegyek között van Kassa gyer-
meknyaraltató telepe az évszázados fenyőíák
alatt, Százas csoportokban nyaralnak ott a
gyerekek három.három héten át, Ezeket a
táborokat pedig cserkészek vezetik és a nagy
táborban élik a. maguk tábori életüket is.
Az eredmény kettős: senki sem marad nyári
tábor nélkül a c§erkészek közül, azok a gye-
rekek pedig, akiket a cserkészekott vezetnék,
maidnem kivétel nélkül jelentkeztek a kassai
liliomosok közé. Nemsokára megérhetjük,
hogy nem i§ tártják íiúnak azt, aki nem cser-
kész!...

Szavai igazságát ar él€t húzza alá, alig győ-
zünk visszaköszönni a sok ti§zt.lgé§re. Mé8
a katonák közül is igen sokan a sapkájukhoz
emelt tenyerűk me|lett, szinte büszkén kíván-
nak jó munkát a pezsgő utcai forgalomban.
Nem látni embert, aki tétovázva koptatná a
járdát, szinte a levegóben érzik, hoty ;tt
mindenkinek van célja, dolgozik r város

laktanya kapuiában. ,,Vitézek, mi lehet e
széles íóld felett szebb dolog a végeknél ?"

Találó ez a yerssor, Kassa ma is végvár,
aminthogy az volt sok-sok évszázadon keresz_
tül mindig, Hol a szó szoros értelmében har-
cosok végvára, amelynek bá§q/áít török,
labanc vívta, hol a mátyar kultúráé. Baróti
Szabó Dávid, Kazinczy Fergnc és . Bacsányi
János ítt alapították meg l787-béíi'-áí első
magyar folyóiratot, a Magyar Múzeumot és
ugyancsak a Fő-utcán áll még ma is az az épü,
let, a királyi konviktus, ame|yben Balassa
Zsuzsanna,,fu;voltából már l675-ben hajlékot
találtak a tlf,tíulni vágyó diákok . . .

lnnen vezettek az északi országokba az utak,
amelyeken keresztül kereskedók, katonák és
tudományra szomias iíiak özönlöttek állandoan
és innen vezetnének még ma is, ha el nem
vágnáa közeli határ, elmetszve Kassa életterüle-
tét i§, mert éppen a mai határon trilíekvő
vidék volt a város kereskedelmének legna-
gyobb piaca, Kassa azonban a maga ereiébőí
az elmúlt három év alatt, rijra, számtalanadszor,.
feltámadt. A hatalmas városi közüzemek, a
.tíz-, gíz-, és villanyművek lehetővé telzik,
hogy mindenkinek jusson kenyér és éppen
most, a felszabadulás harmadik évíordulóján
építi a Hősök-terét, amelyen majd megvalósul'
a kassai polgárok dédelgetett álma is, a Rákóczi-
mauzoleum, hogy a mostani szűk kripta helyett".
méltó nyugvóhelyet adjon ll. Rákóczi Ferenc-
nek és mindhalálig hű híveinek, akik vele tér-
tek meg a törökíö|di bujdosásból a hnzai-
földbe.

- Mert mi a Fejedelem népe vagyunk ! -
. rajzolta meg tömören a kassaiak hovátarto-
zandóságát a Rozália-temető öreg őre _
vagy amint ő mondta magáról, a ,,halottakpásztoral', mlkor már vé8i8muto8atta
onnan íentról Kassa minden nevezetességét
és rlgy gondolta, hogy meg kell okolnia, míért
akarnak rti Rákóczi-nyugvóhelyet. - A Feje-
delem népe vagyunk - ismételte meg, * és,
Horthy Miklósé, merthát a Fejedelemé volt
a város és Horthy Miklós pedig a Szabadító

- mondta olyan rajongó lelkesedéssel, amely
megmagyarázta, hogy miért nem tudtak soha
gyökeret .ereszteni idegenek ezen a földön,
Nem lehet erót venni rzokon, akik századok
történetéből kovácsolják az ellenállá§t és ko-
nokul hisznek abban, hogy éitszakánként kuruc
Yitézek szell€mei nyarga|iák körül, ellenséget
riogatva a várost és csak akkor térnek pihQnni,
ha látják, hogy a básqrákon magyar az úr.

Most nyugodtan pihenhetnek. Kassa három,
esztendeje és mindörökre, megint_ ma8yal..

§zentiványi |enó,

TELEPlTÉs
A közelmultbankiküldtük azoktlak a csapa-

toknak rrrtrnkártk félévi crctlménycit ismer-
tető jeIerrlésünket, ntclyck a nrtrnkárrktra
tlckapcsol(ldtak tis ennck bizonyságául, már
t,cljcsítettck is beíizctóst,

Iizrlttal is kérjitk óket, folytassák nrutr*
káttkat tor,áIrbra is az eddigi lelkesedésscl
ós magyar szívvel.

Kb. l00 csa;rat teljesitet.t befizetésl, új,
holrfoglalil munkánk t,óIjaira. r\ követkcző
csapatok pedig már egészcn retlclszclesett
végzik a tnunkát, mert íilléreiket polrto§an,

nrin<len lolszólltás rrélküt is bclrüldik. E,
csaputok a kövclkezőlt:

í, 2|ő, 5, ,í1", 
77., 18, 35, 46, 47, 51, 71,

82. 85, 88, 91, 96, 100, 106, 1113, t17, 1,21,
]26, 128, 131, 133, t57, 160" 166o 1$9, 188,
190, :t92, 19?. 202, 212, !l3J 22s, 23l'), 2ii9,
240, 267,276, 29t, 296, 309, 317, 339, :J56,
362, 373, lJ?{i, 378, 3B9, 391, 399, ,i01. 4t2,
415, .119, 4,28" 435, 442, 4511,462, 465" 467,
itr68, ,199, iir05, 519, 52§, 53B, 55lJ, 682, 584,
596, 635, 653, {i54, 667, 719, 727,752,759,
?65, 793, 831, 8.11, tl43, 855, 856, 919, 952,
995, 999, 1§)03.

q
t)

apraja-nagyja, Balassa Bálint éneke rémlik íel,
mikor végignézzük az őrségváJtást az egyik



Csáktornyán §zületett l620-ban. Hatéves korában árva; Pázmány
Féter neveli. Németországban tanul, Olaszországban művelődik, Cseh^
országban megmenti királyát. Huszonöt éves és tábornok ; a következő
évben Horvátország bánia és íőkapitánya, Merészen tervez, ügye§en
y€z€t, bátran harcol. Kanizsa, Kiskomárom, Babocsa, Berzence, §Cgesd,
Pécs, Légrád, Kostan|ica, Eszék tanuia törökön aratott győzelmeinek.
Tollal, szóval is küzd ellene, hogy a magyarságot összekovácsolja. Neve
betölti §urópát; Nyugat ünnepli, Kelet rettegi. Á pápa hadvezéri
kalappal és aranyból készült arcképével, a spanyol király az aranyg,|zp-
ias-renddel, a francia király a pairséggel, a császár a németbircdalmi
{rercegséggel tünt€ti ki ; a ba|or és a württembergí választóíejedelmek
ttyiuknak, a szász választó testvérének nevezi el, 7ri*yi a kitűnt€té§e,
ket szerényen elhárít;a, mert az lstennek és hazáiának járó kötelesség-
teljesítésért jutalmat nem íogadhat el. Negyvennégy éves és halott:
vadászszerencsétlenség áldozata.

November 22-ike ez a szomorú nap.
§z adta a gondolatot, hogy hadtörté-
íl€ti, Politikai és irodalmi munkáiból
szedett mozaikokkal megrajzol!uk a
katona, iró, államfédi Zrinyiben a ma,
gyar embert,

Horvát íöldön horvát szülótől szár-
mazoft magyar. Plagyar tÖrténelem a
tanítóia. Mit tanult belőle I Kettőt.
l. A mi elsó politikánk a fegyvervolt,
mo§t is annak kell lennie, mert Szent
lstván koronáia semmit sern ér §zent
lstván kardia nélkül. 2. Csúísága let-
tünk nemzetünknek, ellenségeinknek
pedig prédáiává.

Programmia: ,,Szakítani a jelen-
nel, mert különben elveszünk !"

Kemény beszéd ez: ,,Én nem hí,
zeleghetem; a parazita mlndent dícsér,
de a hű barát igazat mond, mert
tudja, hogy az önismeret, ha íáidalmas
,is, mindig iavít"'

Élénk a hivatástudata: ,,Kelet gyű-
löl, mert híve vagy Nyugatnak ; Nyu_
gat gyűlöl, mert saiát céliaid vannak . . .

Ami neked itt nem sikerül, azt másutt
sem érheted el. Akár élsz, akár pusz-
tulsz, örömödet rokonvér nem o§ztia,'könnyeket érted rokonvér nem hulíat,"

Lüktet benne az erő : ,,Oiyan nem-
zet, melynek sem költeni való pénze,
sem ideje nincs, melynek íennállása ké-
t€s, ne latolgasson, hanem tegyen.
Gyorsan és kitartón tegyen. Merészség
és tevékenység által emelkedett, íal a

.,Conservare, reíormare": megőrizni és megrljitani, ez Zr'lnyi
lényege, pana§za, pamncsa.,,Cst!fság életünk, haszontalan törvény-
könyvünk; az egykor rettégett darázsfészek legyek tanyáia lett és
aki hatalmas, hálót szó, de nem a darázsnak, hanem a nyomorult
légynek. "

Világszemlélete józan : ,,Más népek, melyektől távotabb az ellenrég.
öítözh€tnek bíborba, bársonyba. d* mi, kik az elienség torkában va-
gyunk, csak íegyverrel és vassal ékeskedhetünk. Javitsuk meg tehát
magunkat először mi, kik etől vagyunk."

Hiába minden ! Lelkesednek szavaiért, de nem követik lent, nem
segitik íönt, sót l lgy hiába van olyan kornak, mínt a Zrinyié, olyan íia,
mint Zrinyi.

Szent lájdalmában kitüzesedik benne a §zentkorona-elmélete,
melyet kortársa, Révay íoglalt írásba, Lélekkel vallia, hogy van a

királynáí na8yobb úr is ós ez a Szent-
korona, mely a koronázás után az lsten
képét íesti a királyra, ,,A király lsten
képét hordozza a íöldön, de akkor szava
iegyen szent, legyen sacramentum. A
gondatlanság szi nte gyalázattal íecgkend i
be azt a méltó§ágos trónust, kibe
avégre tette lsten, hogy nyugodalmat
szerezzen az alatta valónak. . . Jobban
dícséri az lstent az igazságnak egyenlő
osztásával, az ország gondviselésével,
lsten nevének dics6ségére viselendó
nagy akciókkal, mintha koldusok lábát
mossa. . . Ezek inkább vannak a nagy
dolgoktól való íélelemből, mint igazi
buzgóságból.,, Bizoni, nagy mocsok a

hálátlanság ; a királyi paláston sok szép*
séget sötétít be. " , lgy nevelik őket.
Elhitetik, hogy nem bír másként a ma-
gyarral, csak ha üstökét hlzza,".

Az ilyenfaita kírrilyí kör:nyezetre
kemény kritikát mond : ,,Hitetlen ku-
tya ! Ugatsz a megholt oroszlánra, de
nem ártasz neki. Ugass és ugassanak
tóbben is veled l Miként ismerhetnők
mes másként, hogy ebek vagytok,
De az oroszlánnak sohasem iehet olyan
kölyke, hoty a k§rrne ki ne tessék...

Kellemetlenségei lehettek a ma-
gyarellenes bécsi környezetben, de
mettörni nem birták, ,,Bátran kimon-
dom, hogy magyarságáról a becsületes
íérfi csak a halálban mondhar le ; iti a
lélek kényszerítés ali nem ióhet. Ná-
!". legalább embernek, bármilyen
koronát viselien is a íején, }elkemre

Csaba Jenö dr. tt,

magyar ügy, nem pedig meró tanácsok
által, melyeket a félénkek óvatosságnak neveznek,''

Embereket keres erre a munkára ; ,,Kiknek irányltó csillaga a
lelkiísmeret, nem mások megelégedése.'' Jó hazaíit 'ker"r...',,ki
nem mindig a kormánnyal vagy ellenzékkel, hanem azzal tart, akinek
i8aza van," ,,Embert keres, aki megérti, hogy: ,,a helyes követ'kezetes.
:é8, l".rn abban van, hogy tekint€t n*lktil a viszonyok változá,sára mindig
és_.kivéteí nélkül ugyanazt tegyük, hanem abban, lrogy mindig és kivéte]
nélkü_l azt tegyük, amit a húa érdeke megköveteiií.

A verejtékes magyar munkála reméli lsien áldását; ezért nem hívea §zerencs€ ajándékának. ,,Csak a szabad nemzet által elért eredmény
maradandó, Nélkülözéssel iár ez, de boldogabb a szabad, bár éhes ía/-
kas, mint a jóllakott, de iáncravert kutyi..

lLült{lsítaúl K<inllY tajea1 il#r"ffi§'"ol. e, sohasern lesz.
Bezárhat,_íejemet veheti, de a lelkemet m.eg nem alázhatja. azt, hoty
magyarnak lenni megszüniek. nem teheti !''

Ez az izzó lelkület a titka auoknak a merész kezdeményezéseknek"
melyeket katonai szakmunkáiban, politikai tanácskozásaibán, hadvise-
lési módjában, udvartartásában, szé;iirodalmi munkáiban, a tibori élet-
ben, a rokkantak, hadiirvák és hadiözvegyek érdekéúen ,zanyq.e
hozott, A Nemzeti Géniusz századokra ,zéió rénye sugárzík Oeía§t,
Ez gyuitott meg en8em és ennek a melege árad eiekbóia sorokból is.Hjrdétik. hogy zrinyi Mlklós született, széretett, szenvedett, szívünkbe
nőtt, mert szóva|, karddal, to||al, é|etével, bánatival je muntc*t vegzet

Lrinyí Mikló§

.Iójj, íogtl l<trzctllcl. Iill.fzftlek a úortvára.megnrttta[oln szdpsigci,t, öröIncit. hoev''kcd]vet kü|)j íloz.zá, s le§kiize|ebb 'Í\l ii''clitlii.
. _ 

Kezdctll taIán az olső siker iirOménéI." Á_'z
tttttlt elszakatit a l}aílfágonl, r\tllirt a falubaórtiiuk, tüstént Itozzálilttam a rneÉl,atrásá_hoz. A kis faltrsi nt,bulól<nak cz.'nopván
tt:tszt,t[. s eIt(§ r,olt alrhoz. trtlcv '-cti*-
mctjélt : ,,lVill,clr üg.t,csek a' csi:rkéizek i;'].zután jött a bcnriiLatkozás. Érrck. nró-krik s nráris rnitink volt a ialrr szívc, ()jv.
anttl'ita, hogv rnásnatt' llártncrrc mrlnlúnk.
tttindcnhol a szereLcf lcglnelcgebb iflciveihalmoztal( cI. S jötl a nlrqy r:lóaríás.-Mcsél.
túnk a _cserkészeL szépségoiről. J:icmutattulr
a cst.t,ktlszrlalokat. Mcgcrrilókt;ztünk a ..Lt,c-
na_E)ol)b tnagyat.rri,l", Szóchcnyi tstrilnrrii|
§ látta<l r'<rlnit csak a sok bolclrlg glerlnek-
arcol. tníktrr rr ,,Magyar (]serkósz'i lí.i.v.ee_v

0rszáOos figréftpáro§ poríyfr
NaAvszatrásti {rrszágos kr,rt{knáros Dortvá_

zásl.rcnt]ezelt a Ször:etsdg. ná egyili őrs"aztlábbi levélben szánrol be'róla, "'
l(edves cserkósztestvér !

1li]<or kczcrnbc vetLcnt ii ttilia{, }rogy cl-
nlotttljltrn I}ckcd, Il()g_l.an folvL lc 'uoriv,irrtr,^

ho*yan islttt:rtült tilcg cg\, falú lclké1. hőcvari
,l<cdvellcttiik lncg a íllur.al a cscri<ószáct_'I'c jtILol lál r,szetnb(:. 1'o, aki talán méttí-lrvoltrd l lalukut.atásL, l'alán szívesen ici-
jcszl_ene{t[ a _cscrkószesztlrit, tlc lteln l,udo(l
lqgl',lzni kényelcrrrszr,reteLcd, nctn trrd^sikitntlzt]uIni rnintlcrtrtapi életecl egvharrer'l-
ságából, hog.y íényt vigt.ól a faluliiik. ir;'sr
erősilsd. fclfrissítsrl lclkerlet a falu levcsó-jóvel, a íalu lclkérrok golrdolatvilágáillr1.

,*

péIdányát ajándékba adltrk nckik ! tliztt_r-
san bántad _volna, hogy Tc lteln vettpl részl
a poTtyán. lls az a sok szé;l, amit a íaluban
lft,tultttnk1 JátéIc, népszokás, éneh és mescltudo(l-e, J,log}, nchéz voli száraz szelntnelmegállni, miktlr búrcsriztunk, s a sok aul,i
m_ag},ar nem akart engedni i könYöröEti,h:
.,Nc.. nrel}jelek el, cserltészek í M"aradiatoliitt.l" Monrld" nr,iért rrem jöttól i ? 

--..'--"'
_.l)e_rnóg_ nctn ktiső. Lesz nrég portvázlis l\ekcd is. lcsz rnég alkalmad a-Íáióíi"Üiraruril., v_tnl1l, nog.v onnan cserébe a ítild
Tlleíi(it hozd. llég lehetsz a cserJ<észeszmékIuIáTJa, tllég lehetsz a nagy rnaqvar Eon<trr.
lHt_,_ az eg_vsóg kiépítésóriók ,hi'icos -iapía"
.\lU a_sorunkl.ra, hog.1. Iniuél tiihben. mffií:l
nag_vol)l) .,cl.ő§e] törhessünk utat a' szebl,rmagyar élct feld.

Bgy tít. Lórrzy-eserkósr



Iiarácsony az t-írjdzus születósérrek troldog
qnrlékc, a szerelct ünnepc. A magyar cserkész
lelke is mélyebtell átórzi ilyclrk<rr a krisz{usi
szeretet jelent,óstlgét a szcrén1, bct]ehenti
ist ri lló nragasztos nlisztdl,iumábarr. i\ lrlag_yar
rrép áthat',a a J<risztusi szeretet gond<r|atlrtól
karácsonyi játókávnl. a tletlehenrezéssel is
enlreli áldoz.

Hégen a temp|,onrokban feltröttek jitt-
szotlák el a betlchertri szctttcsalá<l élctel, az
{.}rjd.zus szti]etésekor. Í:]lő háziátlatokat yit-
tek be az oltár mellé. nilgy já§zo]i áltltottak
ds átélt,ék játékban az [,Irjézus §ziiletésónek
tórténetót, III. Ince pápa azonlrarr kiti.ltotta
a telnplornból a batiehern<lzést s íg5, jutot| a
játúk a gycrnlel(ekhez, akik liicsiberr clkészí-
tették a betlehemi jászolt a terrlp]onrban
elhelyezve. lgy órizték rlreg czt a lredves
hagyolrrán1,l a rrrai lrnpig a lnagl"ar íal-
vakbarr is. Á k*rác:sorryi ürrncpekhtlz a ftgi
év íordulójálrak l<özclcdtóvel á kcrc§zlénysóg
elterjedóse előtl még rógibb szokások a
cegiilés is füződik, Il]nnt,k hatása alatt a
bctlchernes játéko}tbarr rógi 1rogltrrykori cln-
ltíkck is belierüllck. Ilycrrek a;rásztorok
láncrls lrotja, a kiíorditott, subája stb.

A neziikiivesrli rratyriknál a lcrinyok
járnak betIelrctrttlzni. liz a lcgszlrrtlsehb
lnágyar ll g Il t,hcnres j átírk. í)rszít gszerte oly arr
sokíéle j:lttlk él lnég, hrigy tnaguk a cser-
kószek is gyiijthtlt nek il.t,cncket. }íttIal<iban
alábbinklralr kiizlünh cg},et.

Az orsz:lgszOrte szálrltala}1 vá.1,1,ozatbátl
istncrctts bctlc|tclnes játékok kiiziitt ere-
őctistígénól fogr,:r kivrilik a nlezókiivesdi
nlatyók bellehemi slús:lorjúíé.ka, A jlrtéknak
hét szere1llóje vatr: a bet|eheníi jsiálló
gondozóju. az öreg, a ,lutcsíku, u; angyul &s u
hánm pdszlar,

Az egész csapat rricgáll a }ráz pitvarírban,
a jászol gontloztija pedig benrcg.\, a lrírztla s
leteszi a kis dllat al. aszLalra: }Jzalatt kinn a
pitvarbatr 

_ 
ének|ik :

Jtttttsiltu (bcmcgy ds szavalja) : Örven-
dező szívvc|, vitl/rm {nekléssel siettink ma
hozzátok, tárl,a legíen ajtótok. A ki§
Jézuskát kö\,etjük. mdgvír,ltórrkat hirrletjük,
ír nri {Jrunknak íttját elókészitjiik. (i,azd-
uram, nragát is tiszta szÍrvel kiiszöntjük,
csaláclja bókéjeért a kis Józust kérjük. I{icsi
ós rtagy szlvesen lrallgasson, veliittk egytitt
lelke 13ctlelrembe szálljon.

Áttggal (bejön. szavalja): Testvérek,
emberí)k, angyal szól az égbóI. itt az clő-
készirlet irlejc. Imo Jézus jön ! Ilmberek,
óhredjetek I

(A lráront pásztor és az öreg bejönnek
éltrkelvt. .*- Pil*zt,orok,,pásztorok iirvtrltti-
dezve, . . stb.)

(l}ellt a szobában .l'ancsika,,,-az. ,angyal
és az I. prlszt.or a kópolna jobb íeltlre, a It.
ós IIt, pásztor a kápoltta bal íclére állanak.
ar, iire1 a káp<llna elé térdel,)

I. pás:í.llt (szataljn) : l}etlelrent pusztájárr
csillag t{íiádt, te égi vátldor ellnegviitrk
utáttntl. \iszünk,Iézuskának sok ajárrrlókot,
egyszcrii pásztorszívct, buzgó itnátlságot.

,Iancsíku. (az öreghez\: tlát, t€ öteg.
jössz-e l}etlehenbe ?

f)reg ., Elrnennék én, de nehóz az ttt terhe.

,Ianasika ., Nézrt öreg, Jézuska leló egye-
ttcs ril vezel.

öre3 ., Jöjjön cl ó hdzzám, hisz'. én vagyok
az öregebb.

II. pásztor (az öreghez): Öreg, Jézuska
ánr haragszik a hálátlatl ember€kre !

Öreg : Ntlm bánt.ok én setlkit, hag.yjatok
llÉ*r!nte l.

II, pászlor ., Nem csalhatod meg Ót,
belelát a szfvedbe.

öreg : Hát csak hadd lásson ; rle érr
rnég alszonl egyet. (Lefekszik és horkolva
alszik.)

III. pdszlor {botjával érinti az öreget):
Oh, te aludni kivánsz, pedig úgy i§ nagyon
sitét a szíved rls hálátlan. §zegén} kis Jézus-
kám, ugye hamar megismered a hálátlan
embereket, mert elrejtóznek, hogy ne talál-
kozhassanak Veled. Oh" gyujts világosságol,
a bűnösök szlvében,

Pószlorok mintl: C)h, gyujts világosságot
az emberek szívében.

I. pásztol ., Pásztor társaim, régt6l ked-
velt barátaim, mintlig több öröm játszik
szívem hrlrjain. Föl cimboiák, vidáman,
szaporán, I]etlehemben az ég ma hü szl-
vekre vár"

(Az öreg íelriad, trotjára görnycdve e§y
helyben topog, az angyal helyén marad
áldásra tárl kézzel, Jancsi Cs a három pász-
tor körbetr járva énekli}:

Pásztorok keljünk íel,
_Framar in,duljunk el,
Betlehem városába,
Rongyos istállócskába,
Siessünk,
Ne késsiink,
I{ogy még ezen éjjel odaérhessünk,
Iiis Józusnak tiszteletet tehcssünk.

(Ének végén helyreáIlarlak.)

I. púsztor " Jehova ! szegény, rongyo§
istálló, mégis benne lakik az öriik boldogitti.
.Iancsika, tiibbi pásztor cimbora, boruljunk
le hű imádására. (Angyal áIlva maratl,
pásztorok és az öreg letérdelnek.)

Ánggal (c§yeatüI énekli) :

.Itlttcsi (a }retlehetni kápolnához. íordulvn
nxlndjn) : Józuska t Jézuska ! Ttt 4.gönrliir-
szórti barika. I|ogadd tólünk, pászloroktól.
oh sz,űz an!,a sze[t íia. l]

II. pásztor ., A szegények és árvák tlr-
vendenek. lnelt irgalom forrása kicsi szlverl.

I I I. pásztor ,, A búrrös emberek mír
étlredeznek. Olr, könyörüIj rajtuk, hog1,
megtdrjenek.

Öreg (a kápolrra elé tér<lelve mondja) l
oh igell, könyöriilj. hogy megtérjerrek l Neln
tudtam alutlni. szememet álomra lezárni. a
nagy ébretlczó §zó gyötörte szíventet, h<l8}, a
világ rnegváItója megszületett. Bánorn.
hogy nern sicttentl báuom, hogy nregkentó-
tlyítettenr szívemel.. Többé trem a]szonl.
mindig órtetl élek és halok.

(\{ind a helvóre áll, egl,üit éneklik.)

(Az ének végén, a ,,Keljírnk" sz.ónál el-
indulnak kifelé ós kint az ajtó elótt ónek-
Iik milldanrlyian:)

Is_!m óld-jo nag

5

no-qonk e o kb Jd.zos-ká-dól

*-F,ic,,tlt a p,td;|il, lGl.iünk oosl ryir
Ko-sröh.|ak al d-lh&.yol

e há._nok g.",áá-io{,

""ú-áí ás ka*-rá"jő1óll-* rcg o.



,,AKARsz-n KERE§I(EDo LENNr?
Az tllóbbi éuekben küIönösen sokal oluashatlunk és hallhaltunk arróI, hogg a maggül

i|júságnak ggakorlalí éIetpdlgákal kell uólasztunia, merl ezl kíutlltja a maggdr guztlusúgí élet
eggensú,laa. Lcggütlk ltát iparosolc ós kereskedők / Ne c.sak az iróaszlal, u tiszíoiselői tillds
uagg valamilyen |elsőbb iskalai okleoéI megszerzése Ieggen i|jtlsdgunk célja. ne csuk a nlJug-
díjas állanti uagg egyéb közszolg(llali alkalmazklíás acljan. bdíorságol az éIelre ! De etlrck ar
okos intelemnek a udllctldsában es megszt.olcló§óben sok nlinden gdkilta a pál!]al,óIas2lds cl6íl
álIó maggat itjút s * gúttllja még ma i$ ! Azt érezziik, h,og11 músotlrendű lagl'ui uaggunk a
tdrsadalomnalt, ha kél kezünk nlunkájdbóI akurunlc megéIni. .l:'edig turljátolt-e, hogp1 l.lttn
Maggarorszdgon rloktorí okIeuéIIeI rentlelkező csizmadiamesler, Iöbb aggeíertel uégzet! keresketló
és számtalan ércttségizett íparosember?

IJri nemzet uaggunk? Ez igaz ! És büszkeséggel töIthc! eI mind.ngójunkat. Dehdl núlgctt
sekéIges képzelel az, atnely az urat,_ualamilgen írodában, uagg éppen semnúteuésben ludia elkép-
zelnt? Minden ember uri imber, §i munkáját lelies télekkel, becsüIcllcl uégzi. íutttlto,san mii_
denekel&It a nemzet haszndra. J|li cserkészek, jóI lutljuk, hogg csak a IéIck nemessége az igazi ne-
messég. Atisztességes utcaseplő munkúju kiinnaul többet érhe!, minI a multkdjút |eliilclexn, telkí-
ismeret nélküI uéllző lisztuíselőemberé. Íis ncm szánnarik-e abbóI u nemzet legnaggobb kdru,
ha olgan líszluiselők ülnek a híuatalokban, ukík naggon jó iparostlk, uagg ltereskedőlt lchetné-
nek? .VaggjordtPa. (I'atán az ostoba társadulmi elŐilélet míatl netnudllalhatldk tűg!] nenl rner,
lék uáIIaIní a nekík legjobban meg|elelő éIctpáIgót, )

Azt ís szaktúk mondallr, hogtg a maggar. ember nem alkalmas kereskedői és íparí pú-
Igára, Nem igaz ! Sok kereskedőt és iparost (cipészl, kelme|estőI, köttgukeresked6l) i.smerek
magam is, aki szítttíszta magaar csalúdból ualó, módiu is lett uolna a tottóbbtanulásra, hogg
tiszluiselő lehessen belőle, mégis a ggakorlati pdlgát uálasztotta, merl ígg taláIíct meg bolrlog-
súltótt. (Ismerőseim között Dan ega cipész, akinek apia tanító uolt s egg ke,Ime|eslő, kinek apla
ügguéd uolt, bútyla petlíg oruos ma is.) *

Szerkesatőrrk azzalbizott. rneg, hogy keressek fol néhány magyar
kereskedőt és iparost, né?.zem nreg munkájukat s számoljak be a
,,Magyar Cserkész"-ben mindarról, amit nálult láttamés hallottam. Els6
utam Ndgylcoudcsgl kereskedelmi főtanácsoshoz, az országtiírű üzlet-
lráz tulajdonosához vezeteLt. Ha igaz, hogy a példák mirrderr ékes
beszédrrél meggyőz6bbek, érdemes és tanulságos belepillarrtarruIlk a
magyar kereskedóélet egyik legnagyobb alakjának életébe.

Elíször is arróI étileklőüim, m,ilgen lelki. kéngsrer, aagg élmén,
indította afta, hogg kerukedő leggen?

Kedves törtónetet mesél el Nagykovács1" ur :

_ Fiatat firlcska voltam még aklior, alig kerültem ki az iskola
padjaibót, amikor egyszer a hüvösvölgyi sélányorr két idősebb urat
iáttam §étálni. tseszélgettek egymással s egyikójük beszélgeté§ közben
leejtette a szenlüvegót. Odarrgrottaln, íölemeltem és tisztelettel
átnyuttottam. Az idós funak megtet§zhetett a íürgesógem,
mert megköszönve §zivességemet mosolyogva kérdezte tőlem :

,,Mondd csak íiacskám, rrem akatsz te kcreskedó lenni ?" - l!íeg-
titódtem a kérdésenn nrert erre §oha§en, gondoltam előblr. De kósóbb
azt feleltem, hogy szívesen lennék kereskedő. Az itlősebb itr beszcr_
ződtett"Í, az üzletébe tanoncnak, Igy csak igazán a vóletlerrnelt
köszöni ,,item, hogy a kereskedői pál5lára léptenr. Azutrlrr a rriunklibart
gyors?lt,eltek az évek. Tanoncbó1 segéd. lettern, nrajd felnótteIrr és
sok-s Ji!'nunka és tapa§ztalatszerzés után önúIlósíIottam nugamat,

uéIeménye |őtanácsos tlrnak, ll<lgy a kereskedőpúIgáru

- ,-,Jmmie§etre senr nrondhatom, hogy csak a szütetett keres-
kedó]ietret jó kereskedő. A kereske<lést és a kercskettelmi isnteretcket
el lehet sajátítani. A. munkára kell szüleln.i / }\[again §eln §ziil,ettctn
kereskedónek. És elmondhatom, hogy a kereskedői pályárr elért
er€dmónyeimet nem valami különleges képességeknek köszölthetctrr,
,csupán annak, hogy munkára nel)elődlem. I(ésőbb Éedig tnegisnrertem
a kereskedói pálya ne}rézségeit is, szépségeit is tis íartatikusa lettelrr
a kereskedői ntutrkának.

- Kinek való mégi.s leginkdbb a kereskedői páIaa? -* kérdezem
.kíudn-csian.

* ülindenkinek _- hangzik a válasz, -- aki tud és akar dolgrrzni,
]\{eggyőzódésem, hogy aki nem, 1lrára és percre méri a lralri rnunlra_
,adagot, akinek rrem telrer, hogy ünnepnapon is 51ondoljotr a lnun-
kájára s akinek számára egé§zen ternrészetesn ltogy utolsólrak rrretljen
vagy egyáltalában el se menjen szabad-
ságra, boldogulni íog a kereskedói pá-
lyán, mint ahoéy akármilyen nás pá-
lyán is.

- .Mind.en kereskedő önáIlóslthalia
magát?

-- Hitem, hogy minden §zorgalmá§,
a murrkát kedvelő, szerény fiatálember
mirrt alkitmazott ls előbb-utóbb viszi
annyira, hogy szerényebb körülmények
között önállóslthatja tnagát. Most még ta-
lán könnyebb a kezdó kereskedő helyzete,
mint régebben, hiszen mo§t az á]lam is
hathatósan nyrll az ifjtlság hóna alá.
}Íogy azután késóbb mire vi§zi a kezdó
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kereskeclőem.ber, az főkérrt szorgaltrlán, kitart.ásán és nrunkallírásán
mulik,

_ MibőI éI a kereskeQí öiegségére'? Amikor mát nem tw! dol-
ga:ni? Hiszen a kereskedőí pdll1tt nun ttgttgdíjas . , .

_ Nyug<líj trirtcs, az igaz l *-. lrangzik a ntegfcrrrtolt válasz. * _

De ez engenr egyetletr pi,llanat,ra sem aggasztott sohasent. A 1aka-
rékosság, a betlsztás, a munka sikcrdlrerl való hit többet ór rnitrden
nyugdljnál. J(ll mondta egyik miniszterelnökünk : ,,Fáradt az a
nemzet, amelynck ifjúsága a nyugdíj felé sandit"' I)e enrellett rá
kell mutatnorrr arra is, hogy a kereske<lők öregkori biztositásával.
arni a nyugdíjjal cgyenértékú, a l(antara lnár régebben foglalkozik,
a probléma hamarosall nrogérik a rncgoldásra és egész biztos, hog1,
mire a mai fiatalság odáig érkezik, rnár lesz kercskedói biztosítás,
illetóleg nl,ugdíj is. Ez tehát ne agga§§zon setrkit, hancm gondoljon
az ifjtiság arra, lrogy kereskedői pályán szintén nreg lesz a nytrg-
díjlehető"ége, de lesz egy enrrél sokkal nagyobb |ehet,őség is, az
önállóságnak, a §aját vállalatrlak ós az anyagi jólétrrek milrcltln
nyugdijat feleslegessé tevó lehetósóge.

* hIi a uéleménue móllóságoúmk a kereskulő- é.s i.parosenúer
lúrsadalmi helgzeléről?

--. Fontos kórrlés. f)e nenr rrclréz rí íelelrri. A kcreskcrló- i,s illarrls-
réteg teljesen egyenrangír nrinderr nríts' <lolgozó társadallni réteggel.
Nevetséges és idejétnlulta íelfogás, antelyik cntrek ellctrkezójt!1 yn;lio
és nem is érdenres vele foglalkozni, Sokarr azt rnorrdják. hog1, a
kereskedói pálya trttri elégíti lti a tnagasabb szellerrrisógű fiatalságot.
Aki így beszél, ncrrr i§meri a l<ereskcrlői rnunltát. Éppen a nragas
szellenrisógrrck, a tnirló1 nagyobb képzcttsílgrrek, a kitartásnak és
szrrrgalolntrak van legnagyobb érí.ólic u kertrskedeletnberr. T'chát a
t,ehetséges fiatalcnrberek vállallratjirk a kcreskedői pályát, a leg-
bátrabban, zelrre a liatlrienberekrc olyan szép tnunka, olyan válto_
zatos szellerili tevdkcrrysdg és itlővcl trl.v*an vezctószerep vár. árng|y i1

Iegrnerészebb iíjúkori vág.vakat is kielégíti,
Forró lelkcstltlóssel hallgattant a tleve§ nra[|t*ar kereskcdő n!'ilat-

kozatait. Tanulságktfpetl írtam le őket.
\7ár az üzletlrázban yagyok. It,t. nagy a sürgós-forgris,

l'iszteletteljes klrlátó szavak és szakki{ejezósek hal|atszatral< ittnetr-
onnan: a g.l,,arapitri mulrka sustorgó zaja ez, l.orgalotrt vall az
üzlet,ben rnost is, *rtrtikor ke;vés a pónz ds kevés az árrr. l,is ttlzern,
hogy ez a forí{alotn egy j(il választ.ott pálya és át,gondolt ólcttcrv
példaadó eredtnéttytl. I)r. §zvobotlu lléla
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_ Milyen báios a kis úiszü|ött és tessék mondani, hány kilós most l_ Oh, nrég nagyon könnyü. mindössze csak 90 kiló a kicsike" de ha szépen íeil6dik,
nóhány hét mulva a két mázsát is eléri !

Milyen ú|szülöttról Íolyhat itt a párbeszéd l Rövidesen már többmázsás is lesz ! A kls
csecsemő nem más, mint a budapésti álletkért elc6 számú kedvence: az eleíánt bébi, Nemrégi-
ben lácte meg.a napvilágot s minl az állatkert vezet6i mondják, nagy ritkasát§zámba megy, hogy
e Íogságban élő eleíánt ,,gyermek"-nek adjon életet. Meg is becsülik a kicsit, ellátiák mindén
Íöldi jóval, ami eleÍánt szem-srájnak ingere, Délután 3 óra után szokták a szabadba, a nagyközön-
ség elé klengedni, Persze, e mamá|á nagyon éber szemmel vigyáz rá. Ha sokat ugrál, rossialkodik,
az anyja az ormányával bizony néha ri_rá pasko| éshozzá dörmögi l ,,Ei, te ro§sz c§ont. hát errc
tanítottalak én, lnkább menj szépen tízíilléreket koldulnl az ácsorgóktól, nem muto8at|uk
magunkat itt ingyen'|. Ez utóbbi tanácsot, akárcsak a cígánypurdék, a kis rosszcsonr hamar meg
is íogadta, már 8*l0 napos korában szorgalmasan nyuitotatB át a kis ormányát a kerítésen.
Egyelőre mé3 ugyan a pénz Íogalmával nlncs egészen tisztában, de ahogy látni, szortalma§ tanít-
ványnak bizonyul és rövidesen a mamá|án i3 túlte§z. Amikor született, l m hosszrl és 80 cm magas
volt, szeptember ló-án hajnalban látta meg a napvilágot, 8 óra felé pedig már vidáman álldogálr
az ormányára támaszkodva. Es mlt gondoltok, ha ,,eladó" sorba kerül, menhyit adnak maid érte l
Egész vagyont: |*_l5 ezer peng6 egy ktíejlett eleíánt értéke. Apja Szultán, most 38 éves,
l9l2-ben került a budapesti állatkertbe, az anyia: l.,lala, pedig l938 óta van itt. (A korát nem
vallotta be l)

No, de adiuk át másnak a helyünket, mert valóságos népvándorlás indult meg az elefán-
tok háza íelé. De tígy látiuk, nemcsak az elefántok órvendenek a nagy népszer0ségnek, van más
látványossága az állatkertnek. Nézzük csak, íorradalom a maiomnegyedben ? Hatalmas ember"
tömeg vesr körül egy kl§ tér§é8et a majomházaknál, mintha szabályos kordonnal vonták volna
kör{ll a kis porondot. §ainos, már csak végszóra értünk oda:

_ lsmétlem, hogy tévedés ne legyen, e lapokat nem én, hanem a maiom íria alá _ eze-
ket mondra a térség közepén álló egyenruhás 6r,

A költllöttunk állóktól aztán megtudiuk, hogy a csimpánzok szabad bemutatóia követ-
kezik, maid a mutatvány végén az egyik ,,múvésr" az id6közben árusítótt maiom-levelezőlapo-
kat e vevők kívánságára aláírásával látja el. Ahogy éppen csak körülnézünk, egy iókora barnár.
íekete szórcsomó szaladgál, cstlszkál az orrunk elótt klíe§zített sodronyon, bátran mondhatiuk,
hogy tigyessé5ével. kecses egyensrllyozásával még a vérbeli kötéltáncosokat is lepipálja. Persze,
hogy lepipália, mert nemcsak a lábán táncol végig a kötélen, még hozzá bekötött szemmel.
hanem ,,kézen" állva is szalad azon. Majd kerékpárra ugrik, félkézzel, fejtetón állva, oldalt íor-
dulva, maid egy kisíiúval kettesben mutogatia tudományát. Vég0l pedig, ami az egésznek a be"
tetózése: aláírásával látia el a maiomképü levelezólapokat,

Anri a medvéket illeti, ravaszságban, ész dolgában ók se sokkal maradnak el a maimok
mö8ött. Az égyik állalbarát látogató kls kanállal mézet nyuit be a haragosképü barna medvé_
nek. Csak láttátok volna aet az átváltozá§t: a morcost mormogó medvéből egyszeriben barát-
ságos Dörmögő Dömötór lett. A szólőt pedig már valóságos átszellemült arccal e§ze8etle, 1
kaccsot üg7es mozdulactal elha|ítia, ügyelve arra, hogy egy szemecske se maradion raita.

,,A zsiráíok etetése szigorrlan tilos", kiabálja íelénk három méter magasból a táblr.
Tehát vélet|enül eszedbe ne ivsson a kb.4 méter magas vaskerítés teteiére mászni és onnan
táplálni a zsiráíokat, lentebbról u8yan nem is tudnád, meít e8yrészt itt sűrü drótháló fedi a kerí*
tést, másrésrt pedig a zsiráí tsak a íe|e magasságából tud, illetve szeret enni. A z§irár klllönben,
azt mondják, nem is mohó á|lat, kéregerni pedig egyáltalán nem szokott. No, de a lízlló aztán
minde3yiken túltesz. Ha a víz alatt lustálkodik íélig lehúnyt szemmel. még cipós 16 r... §t,el
sem lehet kicsalogarni. de ha egyszer matához tór éi klmegy az álom a .r"-éból, oL,, , ' F i -:,tátotatja ki a száiát, hogy egy 4-5 éves gyerek is elíérne benne. Persze az egét r;-ii!y 6 9_ ;

harapnivalóért csinália. képes l5-20-szor is eltátani a szá,át, míg egy kis kenyérdi,'aox,tt kap,
Nem csoda, ha mindig éhes, hiszen ez az 1-2 kiló kenyér, amit délutánonként a látojatóktói
kap, épp csak a félíogára elég. * Amilyen követelódzó Jónás, oly szerény, mondhatni magába_
vonult, a bölény. A nap legnagyobb részében behrlzott lábakkal, csendben maga elé bámul. A
néma nézéséből is kiolvashatiuk: ,,Az egész családom kiveszóben van, rlgy nézzetek rám, hogy
én is egy ritka példány vagyok",

Bezzeg nem ez sugárzik le a csacsik képér6l, ók éppen az ellenkerő|ét mondiák l ,,Oly
íenget§gen vagyynk srerte a vllá3ban, miért kellett bennünket is lde rárni |" Csacsik vagy"
tok, kár ezen gondolkodni ! lnkább kövessétek a zebrákat. azok egész nap vidámak, ,,mosoly,
gósak", íittyet hánynak a látogatókra, élik a maguk nomád világát. Nem hiába igaz, hogy a zebra
az et).etlen állat, mely semmiíéle''mutatványra nem tanítható be, vad,6si természetét még a
íogságában is megtartia.

Kirándulásunk végén gyönyörködiünk pár perci3 a tó környékét ellepó madarak tarka
sokaságán. Vidámón röpködnek, szálldosnak ér arni igen érdekas l rohase iut eszükbe otthagyni
otghonuka,t yag}, iobbanmondva, a íogságukat. Megelégedettek mé8 rabságukban is,

'í'}'' Aiánljuk nrindenkinek, aki teheti, néha.néha látota§§on ki az állatkertbe, amellett, hogy
cgy''délelőtt vagy délutánon át szórakozik, nyitott szemmel iárva, még sokat tanul is.



Á kót cserrrl$1rgl ínegindultanr Kararrcs után. A kutya minde.n t(llovázás rrélkiil vtrzetett. IPg.y {élúrt_sl,ry telt el az;

intlulásunk óta, mátis láttu"k, trog}r;ó nyorlloll traladunh. Iigy pocs(tás lrclyt,tt, alrol kissé ncdvcsebb' r'oiL a "tiil<l. kjl",Űlrőerr
rrrtlg|átszott a Jzattrár mt)Éí a nyáJ"rri,om'a. I(arancs lcllieserr*lncgugalta l|üTes lábalryotnát,mcgsz.a_golgatta és lltiszkén_ pil-
laniot,t rálrr. lVlegsirnogatiam. :_-MÓc vagyok velecl elégcrlve. -]- A bcrkrokon gyalljírt:s,otrttikat,piJlantttt,Lun,k lrrcg. A btlk-
rrlk mcglé|lték á iulrdl<at. I}izorr.1,65. hoAv l(arancs l<utyám eg_v-elle§ell vt,zct bcnrriinket a trváj ttyonlábalt.

§nrikor rr hegyről lejutottÜnk, kuij:árn zavarba;oit, nreii az orszligúton a soJ<frikl n1,,rrln rncg szag összt,litrl'r:retlelt.
.§zegénv Karancs tattácsta]antrl fullrosotl. ide-oda, Irctn tudta, hog;, 6cl'rt' tal{sunk,- Az őrsparaucsnok elővette a térképét. ntegnézle, ltol vagvrIrtkí*,

l'arján-íelrszik llozz.ánk a legklizelóbb, Igeir valósz.ín(i, hóg.v a ra];lók i<ltl ha,iltrttírk a tryáiat,
't'arján felé merrtünk és a. leglrözelebbi faluban, Sonrosújfalubarr megliérrlezt.tik _az erubélektgio ,n9rp_ láttalr-e kéi

€mbert, alii egy §zamara§ rryájat hájtrltt errefeló. ,De"látták a két embcrt a szatrtárral, rneg a nyí$jql. Mtig cstlrlálkoz-embert, alii egy §zamara§ rryájaí hájtott errefelé. ,De-látták a két embcrt a szatuárral, rrreg a nyí$jql.
tal< is ázon, hÓ-gy <rtyan két iirÍóIc teieli a nyájaf,,. C,sakugyalr l'arján felé tntrntel<, de nenl igerr tiirr5cllck
gal, mertlriizen irohiap rragy vásárt tartanáI< Tarjánbafr, mások is lrai|oltal; crre juh<lkal.

, alii eg1, §zamara§ rryájaí hájtott errefeló. ,De-látták a 
'két 

embcrt a szaruárral, rrreg a nyítjjal. Mtig cstlrlálkoz-
ázon, hÓ}y <rlyan két iirÍóIc teieli a nyájaf,,. C,sakugyalr l'arján felé tntrntel<, de nenl igerr tiirr5clLck töbllet a rlolog-
ertltiszerr-holnap rragy vásárt tartanal< Tarjánbaii, mások is lrai|oltal; crre juh<lkal
Az őrsparanc§nol(nak lelderiilt az atca. t, -.* pór§r.J. Hoúap ltsai Ürr raijannan. NIár erre"is gorrclolhattarn vo]rra. Ott }rizonyosan nlegtáláljuk a két .§gno§zt

a nyájjal Mil,el pedig rirár eslcledik, iti, maradrrnk a íalrrbán, meigszállunli a csendórőrsön és holnap korán rcggel benre-
gyünk a városba.

Níásrra1l rlrár,bainalban, útorr voltunk és rcggel nyolc óra l,ájbau elértük 1'arjánt-, A városb:rtr óriási úlórrksóg 91al-
kodott. Mindenütt zsibongott a vásáros n.ép. lVli-iiem igen néztiirrk setlr jobbra, senr balra. lanenr. cgyer}e§en a,z állat-
vÁsártér fplé tqrí.ní_l.unk_ A*lig érl.íink n vás4i. lrplwére. esü§zerrlsak l{arancs felüti az orrírt. cl,vakkantia nrrrSár|. azZrrl nolii
a sokadalomnak és a ráIrövetltező pillanatban- Lanclá§ter
herceg nadrágját rángatja nagy r*érges morgá§§al és uga-
tá,ssal.

,A herceg elsápadt, amikor Karancs nekíugrott, az
arca zöldesfakó lett, arniko} engeln, meg a két c§endőrt meg-
lát 1,a.

- Gudbáj, herceg úr l - köszöntöttem rragy kalappal
a c§irk(líog(il. *- Rúcsú néIkül tetszett a hegyrőt eltávozni.

Browníng lord kidiillerlt szemmel csotlálkozott ránk.
-* Mit akarnak az ura]<'tőlünk ? _- A csendőrhöz

fqrdutt. ** F,zt a gyereket soha életiinkben nem láttuk.
-- Ugy ? Ejnl,e, Palkó liarn, igazolja csak valatrti-

vel, ho51y ismeri ezt a .iószágol,
Fiiles l Gyere ide, liii,les.

Amikor a szarnár a hangomat meghallotta ós meg-
értette, hogy a nevén szólítom, elordította magát és eg_rle-
nesen ne]tem szaladt. majd fclborít,ott öröniében. Olyan
tronrbitálást. csapott, hogy az egé§z vá§ár odagyűlt a csodá-
jára. Nem clégedtern meg ennyivcl. Parancsot adtam I{a-
rancsltak, hog_v ezt, vagy azt a iuho[ hozza elóm, arnelvikről
előre megmonrltanr, hog1, milytrn isrnertető jel van rajta,
Vagy hol vatt rajta pontosan az urasági bdlyegző,

Lancasier herceg nagy ura§án legyintett a kezóvel.
** Hát jól van. Nem fárasztjulr tovább magunkat a

sok fölösleges beszódde]. Bevalljuk,-_ho8y elrnek a fitinak a
nyáját hajtottuk, el.' Pónzre volt §zűkségiink, hogy ki-
szökhesstink az országltóI.

Browning<1tihösenferryegcttemegökléveIKarancsot.ffi_
MegáTlj, te rrrt}a í 1Y" üiött'ua-nyom.a a c§end-

őiöket, -"i,íilÖ;-;Ümaat rá Lancaster rri:ióóáre. jLlgy. mcgnrontltaln. hogy 1,1uszlíLsuk el tzt a dögiit, nrert lnóg bajt,
hoz a nyakunkra.

Lancastet előkeIő mozdulatot tett a kezévcl.
-* tlgyan ! Il1ilord megfeledkezik alról, hogy egy Lancaster

egy kutyát kényesen elíintodtotta az orrát '* §oking. . .

Áz.őrparanr:snok cgy szcmvillanás alatt bilincset vert. a kót jómatlár kezére.
"- Méltóetassarrali rrrilordok a dutyiba fáradni, . .

Karancs kárörömmel ugatta meg a-két jóma<larat, amikor a nagy csőd{iletben elvezették őket.

lrtrceg legföllrtlrb öroszlánra fel fegyverét, de

A két csendőr visszakísórt a nyájja!. egyíitt Lul<oviclr Bottlizsár {rr rr' ajorjátla. Itt Gábor bá'"nagy,iirömrrrelfogadott,
arnikor beterettük a rlye;át iz-uOvaírd] Ós-Íáeiiamotta a .lunotat, IngyetleÁegy hiányzott közül_tilt, áit_ a csirkt,ío§óknak
yalshogv sikerült elsil<í<a§ztani. Vasv elartták_ vapr. levágták. azt soha'ir.res neiú tucltam. dc c}é§ lttlzzá, hog} csak egy jrrhvatsnogy §lkerull cr§ü
hijja volt a nyájnak.

Vagy eladták, vag;. levágták, azt soha'ir.eg nern ttrdtam, dtl c}ég lttlzzá, hogy csak egy jtth

A cserrdőrök megsimogatták Karancsot. I,]lnevezték niintlclr-jtinak. okosnak, tigyt,srrek. l'Őlern is lag_r' kózaclással
búcsfrztak e].

Lrrkovich trraság magáItoz hivatol,t.

-* Hallottamo keclves fianr, hog,v rnilycn kalantlbarlv<llt részctl, Az igazat
;izenkótesztenóős léterlre es_y n}Ö őrzésór,el biztatah rrrcg. ligyettiil }al<lál a

megvallva, nragamat. tl]iolonr azórt, lrtrgy
l(araltcsolr dlr§ rrtítl szártroltam azzal, hogytégcd tizenkótt,sztcntlös ldl edre e8§ ny

a vtrrJállatolt, széiielszaqatllattlak.a vartállatok. széiok, széjjtlszagatltattlak.
A varlállatok nenr lrírntottak, rle az cmbereJ< " . .

*-_ Nog ígen. ,. A rossz etrtllcrelrre rrem gondoltam. Bc]át-hatod órlcs fiam, lrog1,_többel tretn ettgulhtltlcli föl a_hegyre
hizlro}nyn rl'rll a rrrróill l§nrrr velllrlll_ ,i-o.rr. rl*orl }iárt merllriszctr 17Laze§y irrltr;l nem szátrtiiolrt ltírrrrak. dC VelCrlós ncm bizlratorii rátl a nyá_iat. Nerrr vallotl.am ti"Ayan rragv kárt, mert_lriszetr aaL az egy jrrlrot nem szárrtítorrr kárltak, rle

is napv lrai tr,jrtértlrett:t['vrilna. Iit van a fertalvi:á iáró Öi ncrrgőd, Aliárhogv sa.lnálom is. cl lie]l bocsátarrom a szrilgális nagy lraj tr,irtértlrett.tt\rilna. Itt van a fertalli,á járó Öt pcngőd. Aliárlrogy sajnálom js. o1 lie]l llocsátarrom a szrllgálatból.
I(önlIycscpp csct{, ki a szerncrnbííl. -,- Ncm tehellem scmmi szt,trIrcllányásl. az ttrasá.gntk. tr'lcgkÖszjittlt'rtt a.szolgá-

Iatot. IEazári neni corxlolta'n volrra. lroAy az első itlegcrr emberek, aliilikel t,hlálltozonl, olyan rútttl ntegi:sálla"nhk. MostIatot. Igazán netrr gorxloltalrl voltta, lrogy az első i
kenyirr Úélkiit tnararlok. Ncnr marad s.emrrrirrr, csá.k a

o ioesÓ,t embtlrck, altikkel t.-alállcclzonl, olyan rílttrl megii§átíá"nhk. Móst
k a Kárancs ktrlyirIn, a bicsl<ám. . . A trrurtliát, , .a §tlnkirt. elversztettenr.J(envór nélliiil l}lara(loK. Ncnl marád §emlnrnl, c§áK a ttaranc§

N,Icg kell keresrrtnr újra. Az is az lrllai,iirtiksó§onrhez tartrrzik
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9. A bánya
ltót lrótig JuIi néne kegyelemkenyerén éltem Karancs kutyámnal egyetenrben. Szegérry ó senl tudta nregszolgálni

a kenycrtrt, ltrcrl az ősszel már elhullottak a legyek, azokal sem fogtloslratta. Amikor a l(arancshegy orrnáról lózúgótt a
téli szél.ds láttanr. hogy ,Juli néném _egyrc vékonyabbra vágja számunkra a fekete kcnyeret, (igaz, hogy magának is vókbnyra
nretszelte), clhatároztanr. lrogy valami munka után nézek.

taíjnn egt(sz virlólre cdűpa kőszénbánya. TéIen, mikor a tüzelő is jobbarr fogy, az egósz palócvitté,k férfilakossága a
bányában clolgozik, csak tavassz.al jönnek meg 1zok, akiknek valami föltlccskéjük is yan, hogy azt megműveljók, Jrrli rrene
egy nap azzaT togad<}tt, hogy a keresztapám, Gőcc Ambrus vasárnap itthon járt és azt mondta, hogy a baglyasi tárnáboz
egy fítlü keresnek lrigondozónak. .[,enn a bánya mélyén ugyanis egy ló huzogatja a csillék et. Ez a ló ott él a lárnában, soha
a föld szírrére nepr jiilr és fiút ktrnrsnek rnelléje, aki gondozza, meg hajtja. Az eddigi gottclozója tnegbetegedett, nem is meg1,
vi§sza a bárryábá rnógha megjavul sem, mert a,z orvo§ mcgtiltotta neki, Ilzl. a hivatalt megkaphatoln, lta akarom, mert
Gőce Amlrrus szivesen beajánl. Mért ne akartam volna ? Ncm válogatlrattaln a mulrkában. Csali ntlm fogolr egósz télen
,a .Iuli nerr,e nyakárr élőzni és lesni a jószcrencsét 'l

Gőcc Ambrus a rákövet.l<ező hétfőn magával vitt a bányába, ott }reajárrlott Romhányi ntílrnr)k úrnál. a|<i azonnal.
felfogadott és azt is megengetl,te, hogy Karancs kutyántat nragammal vilresserrr a bányába.

F'elvonógépen vitte,li le a tárnába. Scrkáig-sokáig szállott aIá a gép, alrlíg végre a tát,na alján rnegállot[. l.'ölrréztem,
Pjginy világos 

'Íoitocska dererlgett fölötte*rr,"az-a\la s!ai1. Egy hétig nem togrjin lá_-tni a napvilá§ot. Eg} napra följöhetek,
akkor megint egy teljes hétig leszck e]temetve az éjsötét birodalombarr.

[,enn a bánya egé§z városnak tünt fel előttetn, de olyan szűk utcákkal, hogy acsillesinpárja rnellctt alig fért cl hárorn
ember. Ha a kezcmct kinyujtottam, aklttlr a tárna.tetejót elérhetLcnr. A nagy siitótségben lámpált imbolyogták, amelvekel
sodronyháló vctt. köriil. Ambrus bácsi rne!írna54yarázta,'h<r8y e7. a bányalóg nriatt van. Ritkári ugyan, cie iiregis előíÖrdul.
hogy a szel|őzt.ető berendczús ncrn működik elég jól, ilyenkor gáz gyű]ik össze. }Ia_ez a nagytömegű §írz nyitott ünggal lalál_
koznék, akkor felrobbanrra ós betemettré a bányát. Ezért van sodronyhálóL,a, bttrkolva a láIrilra, ezért tilrrs, sz.i§orúrarr a
dohárryzás is a bárrl,ában. Szomorú, vigasztalan fekete otszág volt a bárrya. A Karancsahegy napsiitéses, levegíis, erdőkkc]
koszorrizott, oldalához képe§t vrrlósá5;os n1,,irkos bőrtön, Itt könyöknvire sem látlrattam el, rníg a l{arancsró1-ol.y messzire
nézhetett az enrber, hog;l anrrak nenr is volt határa. Az ég é,s a távoli kók hegyek akasztották meg csupárr a tekinlctet.
A tárna oldala és teteje gerclrtlákkal volt fclpóclolva. Yíz csetrrcgett a Inerrllyezetrőlaz ember fejére. Elhag1.ott a bátorságorn.
a torkom kiszárailt, arnikor fól(lnken ntaganr t,lé trrere<ltem. Karancs a ]átlaközé lrúzottfarokkal.sziikölt_ni:elletLenr, fóIvepislo-

gott rám. I(estrvesein vinrryogott (ls stlltáig néztrtt visszáfeló,
amí61 r:sak sejtcni tudla a napvilrigoí,.

Egy széles al,agútlroz órkeztiink. ttt már a csille sin-
párja kígyózott a bánya belsejóbe. A sín nrellctt lraladttrnk
ttlvább ltt-ott kitórőket vágtak a ltózet oldalába, aila az
esetrc, ha a bányászok a csillével taláIkoznak, hogy a nyilás-
ba ál|va tnegvárják, amíg a csille elrobog metlctti,ik.

Il{egérkezttink a munkalrelyenrrcr. }t'aliti, a bányaló
iireg, zörgőcsoírtu gebe volt. Valarnikor htrszárló lelrctett.
Legalább is ilycstnit beszéltek rClla. Yak volt nár trgószen, A
fejót szomorúan horgasztotta aIá. I,:l.osszú, szérrnel telt csille-
§ort von§zolt maga után, a felvonógéphez, I!íegsirnogat.tanl
Fakó nyakát. I]rrc a,kedveskerlésre sácgény feli,nr fortlította
csontos fejét, világtalan szeme rátn nrere<lt. Nl,ih<_rgot,t. Bi-
zonyosan netn simogatta meg már évók óta stIrki.-Egy kis
darab sóskenycret.acltam rrtrki. Mohón cIfogvasz.tot[a.

l;akó "kormányzásához rrcrtr kellclt nágv trrrlonlánr,.
Altnvi mtrnkám volt vele tnitldösszc, hogy a csillókct. elvittent
a lnttnkahelyre, altol a bárrvász<lk a szcnct,feitették. Ott hc-
lapátoltált á sácnet, ón alikor lrakót a csillÖstlr elé fogtam,
inclulásra nógattam és a sínpáron a fcl.tonóhoz hhjt,ottam.
A gópezetnél a szenet kiborltották, a kosárba lapátrllták ós
í]elvonták. ]iz volt tninclen mtrnkán. Valólran kiilrnyíi mtrnka.
tltr Isteneml mit éreztem akkor, alnikorvagv szírzizor tcttem
trreg ugyanazt az utal a vak sötittbcn a bánl"ászlámpa pisla
vilíigosiága mellett, §zegérry Karanes talán móg nhlain is
.joblrarr szcnvetlett, rnert ncm szercttc a, s(itólsógcil .

liste (mért morrdorn e§te *,-. og5lformán éjszrrka vcrlt
a b!n1,4 nrélyérr mindig), néhány óra pilrenőnk vrllt, Fakót
figyban ltaitottam a feiem nvrtsaiomra. -Anikor a niherrőm lc-nrcgetetlem, lregitattalrr, ll)a€alll is tá;llálkclzlirllr ós cgl, riiggő ns},UJili Íi'tif&T'ilil*J';§iÜl?;,riiÍ 'iii.li""l: [1n.uO- r.-

telt, azt. abl.1ól tutltam Ineg. hogtj a rnttrtliáscstr1lorttlt új csapat váltrltta fel. A régi csapat'fölnrclrl a rrapvilágra-ós lizcnkót
órát pihcnt. Ig;, ment ez,lrll1,trrIt-ftll1,r,tlst, órírr<il-órára, Napríll-nal;ra. Alig várfam a hét vógót, lrogv rrre§lírssarrr irjra a
napvilágot. Odafiitrntnárlróborítot[aelaföltlct. Iiaranesrrritrthalncgllololldultttrlna,irgyhempergetiahóba,aztttáttaIrap
felé íordulva, vígarr ntegugatta a rég ncnr látott kcrtvcs trgiteslct. ,\ fizclóscmcrr trgy hétrc való élcirncí vásároltaltr, némirte rníi
ruhá,t szercztcmo mtlrt lriszen a s_zentlyes rulrát váltarrom kellctt, l1oltl<lgarr jiirttirrr trg1, rrapig az álclott, napvilágon, tljszakrr
jő szfuaz ágyban 1liheIttcrn, lrt(tfőn reggel megirrI alácrcszkc<lt,tttr l(aratrccsrrl cgyütt á bányába.

I§tenom, tnitrdetrt meg lehet szoknj. Egy hónap mulva,máí ottlrongirrrrak tekintetteni a bányát. lsmertcm a tárrrákat,
az alagutakat, a löldalatti forrásokat, Erdelics kövületeket l,aláltarrr a szón közó beágyazva. ősvilági hiillők és litiriinös
madarak maradványai, szénné vált ősvilági növények kerültek elétrr, Volt iclőnl ezcket-rircgfigl,elni.

l{arancs után Fakó lett a legjobb barátonl. Sokkal jobban gon<loztam, mirrt az ecldigi'gazdái. Gyakran megcsula-
koltam, mcgmost,arn, a táplálkozására is több goIr.dot íordíto[tanr. Látszott rajta a jobb gondoás. Erősebb lett. a szőre is
fényesebb (már amennl,ire támpa rnellett látni'ffictctt), vígabban dolgoztltt.-A, halrgoInát rnár jól ismerte, siil bizonyrls.
hogy még a Iépésernről is felisrrrert. Olyan szorrrrlYtí látr,án5, vrllL, amikot, a lépteimtlt inegtrallotta, felém forclít<ltta a l'ejót,
tle nem. láthatcltt a ,szegény. Karancs is jó ]rarátság}an élt li'akóval. }tíár ttrdtá, mikor tel[ek mcg a csillí,k. Ilyerrl<or ő arlta
s9g a jelet azindulásra egy erőteljes.vakkarrtással. Annyira beleóltcrn rllagam a bánya világába, hogy rnég'a laragásra is
jutott időm. Kifaragtanr az öreg Fakót, arrrint fe.iét lelr<lrgasztva állong. tigv látszoti szegéiívcn a rá}adtsíg, a tefetetlcrr
vakság, gyámoltalanság. Olyan szomorrl szobor volt, hog_v lnagaln is clszorult §zivveltudtarncsakrá|lillantani. Rrrrrrhlrnyi
lnérnök úr is meglátta a Fakó szobrát. Csak forgatla-ftlrgatta, nózegclte eg.y clarabig, maid mcgszóIalt,* Vaktságos Mönió ez aszollor. Tudod-e l(eszi l)alkó, ki volt Níönié'? NcIn {udoc[? Jtl[b is ha nenr hallasz rtila
soha többé. Csak annyit rrro_ndhat_o,k, hogy ö sem sokkal jobb szobrokat faragot,t trntrél és rninden mrrrrkáját arannyal fizel-
ték. --Hirtelenfelémfordult. 

-Megveszem 
tőlcrlezt,a szobrrrL. 1'ízpetrgőtarlokórte. Nem adod ? Htrszát ...

Anrbrüs bátyám nevetett.* Attd oda hu§zért, hiszen a lrakó nem éI ennél LöIrbeí.

örök emlókül.
. _Romhányi mérnök.nern haragud_ott_tTeg.rám és amil<or.cgy,.szobrot faraglam ltcki. amclv cg.r,t:sillél loló bírrrl,ászl

Ábrázo|, örömmel elfogadta és egy rend ruhával viszrlnozt* ajárrrlókomat (l|ol}tnljuk.)
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FAE E]§E #saa nse§eg.
Elerőtl.eneelctt mtir u natlsug,ár, bágyaitart. rezeg csuh u

leuegíjbm, OhörnyáIuk fonód.nah hörénh bosszúsúgttnhra rt
mezőn s |ejiitlle |ölöt:t aullluduh hú:ttuk al őszi. aeilósehről a'I'isu |rl1,...

Nouernbrr tum.
Az es|t is hamar bellöszijtlt, Már 6 órahor rnegznuarjc

u |atu békés csöntlességét a csorda teheneinekbőgése, Á diilő-
eúu.hon- a letört huhoricával megrahott szeltereh ,,ecsegve-
roPogua nyikotogttak hozafeló. Itt aan a huhorica|osztá.t
idcje. Áz udvurrlhon nctg2- ha.ltnazohbun aúr ja a lruhori<,a a
mwlhúskezekeI, m,elyeh nl-egszabadítjáh őhet u burohtól.

Alhonyatlnr, tlmihor az assztlnyoh elvégzih a fajésl. s
a [érfiah is hazaiönnelt a mezőről, összejönnek a jósmmszé-
d,ah, letelelledneh a huhoricacsanló szélére és elhezdődih u
f osztás. Érdekes, nétlszohásszámbu nenő munhája, ez is a Pa-
rasztságnah. 'I"anyázzunh mi is le hözéjüh, fi.gycljük meg mit

- Aggyon Isten jó estél! - köszönt rúnk a szotttszód
Kard.os Lij'Ős bácsi, aÉi még csak most érhezih, - no mégy\'
tt tttunha? ,

- Megy bizony, része legyen bcnne Lajos bátyámnahis.
l,etelePszih ő is a többiek hijzé s a szorgalmas munhás-

,hezekből egymásu.tán repíilnch a szétl sárgu huhoricacsi}aeh.
a. hosá.rbu. Meghezdőrlih a beszélgetés is,''* Mongya,d, mán, Sanyi, mit morlel a rártió, iil.i-e rnég
a némel a mu,szhót? - hérdi Lajos bácsi, ahi uz előbb ér-
kezett.* üti bizony * ailágosí-tja |,el Sanyi a hallgatóságol.
c.sakhát nem |ugoszláaia cz, nagy 0 l.eriilet,, nelnzebben h.a-
Iadnttla.

Sanyi az egyedüli íiú a közben. okinek rádiója uan. ás
mrishülön,ben is ő leuenteohta.tó, ahi jobban tájákozaa van a
uilúg sorjáról.

- Egy, mcg a f enL,, soh az orusz - szól hözbe Duntjún
Istvún bátsi is, - rengeltg néPje van a muszhúnah.* Á, gyáua nétlség az, Isaán bátyúnl * cgészíti hi az
csznrccserél Zsoldos Pist.u. bűcsi, - a nagy h.úborúbc is gyú.uu
uót, nem harL,ol a, lcteszi a |egyucrt ,..
, :- Nern gyáua a-z öcsém, Pista - aálaszol rlcgfclntaltan
lstaán bácsi, * csa.k ntás tcrtnészetű. Sze,líd, etnbórek azok,
nem ,tzc:t,cltlt,h ölni. lgaz, h,ogy ezeh a btllstluikik mán m,ás
lermészctíich lehetneh.* .Mo, csak m,eleg leh,et mllst tltt - szólt hözbe még
cgy PiPá:ő alyufi. ahi hozzá|og u lúborús élmónyci mcsél-
getósáhcz. A lún-yoh ós az assztlnyok hútán aógigszulud a
hid.ag, n.ihot, hallják. hog1, bizotly nttgytlt reccscii-a.z, rnihtlr
az eutbcr al.dalbordá.ja k,özött átul.rzalcul, a §zuronr,.

- Huggya nbt u.bba. János bútyám. - hérlcli is az
e gyik lűny, - inh,íbb dunojjutlh.

.N.r:ttl is aárjáh m,e g. hogy |ánas bácsi elhagyja, rákezdik
a nótál:

Lefelé |dlyik a "[isza,
Nem foLyik az többet uissza .. .

Mihor vóge lesz, tnásihbtt hr:d.ctteh:

Ha rnég egyszel, htiszs,sztcttiős Lrhctnik
Barna his lyány szereíője lehetnéh,..

A nátldul széPséges ereje átjárja n hí:rges horaszl-
n,ek lelhét is. elméIázuu hallgatiáh é,s érzih út u nótáLernbereh lelhét is, élnuóJázaa hallga,tjáhuTrluel'q& Leílt{'[.xs, elTrz(l(zua naI[ga.LJaR es erzül u' a nol(il;,

Hiába, níncs i,s szebb, min.tha a Pura.tzllúry,oh együttase aclja
clő a rlépdalt, beledtlva egyszeiű prlnlsziórzásihct. Nittc.s tt
uilágon az a nótaénches. áhi lelhe:t nrcgf,agóbba.n tudn.ú el,-
dulol ni,

Mikor uége vun a nótáltalt, kuttan n hiskuPu halinr:sa.
Kiuáncsiun n(z arra mintlen.hi, ln91, 11gr,,,, hi iön nég?
_Hút a hijz csi.zmu.rliúja siet, uhi .szittlún réslt akut, tlt.,nni"a.
losztáson. ,4. lányoh örüIneh ennell u le gjobban. nert az örcg
salt, érrldus mesét tu,tl tn.ont].aui. Jt{em hiúba írtu Gárdony:i
eg)lik rcgényében.. hogy ..u csázmutliáh agya, sah min.de,nt hi-
fundáI vnrrelgutás hözbei'. Lajos btic.si is dtartiu szóaal u
társasú gol.* Mesi:ijen. mán valamil! - lcércru:sélih rt lányoh.

- "N'o. jól uan. megtij jatole - s m.út, l*zrli is'a ncsét
l,ttjtl.s bűr,si:

l0

- Eccu lttclzotl a aonaloil, egy Úr, neg tgy tiii.nŐ, A?
ti,r szivetrozott, a n.ő ?neg egy úrihutyút sítru.lgatott az ölibe ,

Hút. tuggyátok, a sziuar|iislöt, ntm. úlkitta a nő, oszt mongyil
ctz tirnuh. hogy ne kítlozza mátl avval c |iisttel Az úr meg
os:Ongya uissza. hogy űtet, meg o kínozza, ha az asszotty sí-
nlogatlyu a hutyúl. Hát. m.é.rges lesz a2 asszotly, kirántja a szi-
aart. az űr száj(tból ils kihaiintya a uonatablahon, Erre aztán
az úr is tnórges lesz. amnleg a hutyót haiintya kí, a sziaat,
utún, Nrl aztán, mérgök-bc még egymás |elé se nézneh, louűbb,

Mikor aztán m,egáll a L,onot, oszt l-eszállnak, hát lúty-
tyák, hogy szclad, a lultya a uonat m.ellett feléjük, o§zt hol
uulanit a. szújábu.

Mintlenhi nagy fi.gyelemmel lr,allgatja a, m,esét s Lajas
bácsi most ncgkórdi:

- No,Iyártyok, mil gondoltoh, mi uót a kutya szdjába?* A sziuar * zlágjáh rá gond.olkod,ás nélkül a lónyoh,
Nem - neaet rava§zul . az öreg csiunaclia, * a

Lesz nagy elkéPeelés, maid nevetés, Csod.álhozik min"
rl enhi La j rl s b ác si c s,ízmacliae sz e I ur f an gj ain.

, A neuutésl. egy érd.ekes látvúny szakítja meg. A sötét.
ből egy hiailágított ember|ej tűnih elő. Szetngödrei, orra é§
szája nyilúsa uan hiailágítaa. Ezt meg a gyerakek csiuálják,
K_iszalih (g), emberÍeinagyságű tök betsejét_ hiuúgjúh u
szem-. szúj- és urnyílásokat, mcggyuitott, gyertyát teszneh,
bcle * ós hész a játéh. Ilogy nagyobb legven a hatás, m,ég
buiu,szt ás szaháll.t, i.s nöaesztenek maguhwtk kukoril,u-
rujtból,

Mihor |d aan |oszl.aa, a háziasszony nugy |azéh főtt
hukoricual i(tr hiiriil s kínálgatja a Párolgó csemegéuel o.
ro.sztóhal,

aégére is értiillk a. fosztúsnah. Búcsúntak u szamszótlch
,,uggyln, Islen jóccahát" híutin/tssal s egy öl fu*,rlricafasztá.s-
sul (alnit a t.ehéu,neh uiszneh). hogl,júh el a háúgaztlát.

I!átjátah. az egyszt:rű |larasztembet, ilyen haclves, meg-
hitt társas együttlótben tölti el őszi cslóil:, éllúgy, mínt télcn.
a, lonóbcm. S csodálatoshéPPen itt_ is milyen széPen össze-
haPcsrllóelih a tmtn,ha. a szrjrahozás ös u lihenes.vács 
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TUzoLToK A szép íog igazgyöngy
Éles szirénahang víi|ogja tril a íorgalom zaját. Mindenki megáll és

bámulia a íurcsa látványt. Elöl kiskocsi száguld. Apró kis jóság : a szi-
réna majdnem nagyobb nála, Mö8ötte két óskorszakbeli sárkány dübö-
rög. Mindenféle titokzatos szerelékkeí vannak megrakodva. Hatalmas
tétra nyujtózkodik a kocsikon, oldalt, q hossztl padon, zordon kinézésű
acélsisakos íédiak ülnek. Mint a veszedelem, úgy száguld ez a három
gépkocsl, Tűzoltók - mondja valaki.

Tüzoltók. valóban, ennyit-niindenki tud a vörös szörnyek utagairól.
De ritka az olyan ember, aki ertnél bóvebbet tudna mondani. llyesvalaki
például Budapest'Székesfóváros l94l. évi Statisztikaí Zsebkönyv_e.
Nem embér utyan, nem is ritka, deiakad mondanlvalója a tűzoltókról.
l"legtudjuk, hogy Budapesten pontosan 707 t§zoltó van, ebből 25 tiszt.
l940-ben 953 klvonulás volt. Ennekíele egy óránál rövidebb ideit tartott.
264 klvonulás időtartama érte el a két órát, az ennél hosszabb esetek
,száma §záz körül van. A budapesti tűzoltók tömlőinek összes hossza
truszonkllenc és fél kilométer. A tűzcsapok száma 87§3, 78l íejszével
és baltával rendelkeznek és 545 tűzielzó állomás van üzemben. A l28
létrából harminchárom hor8as, tizdnkilenc kihúzós, hetyenhat pedl8
dugólétra,* 

Hlvatásos tűzoltóságot kell íelállítson mlnden thj. és metyei váro§,
mégpedig a maga költségén. Minden más községnek önkéntes tűzoltó,
ságá'vaniAhol nincs ielentkező, ott a hatóság jelöli.ki a ,,köteles'' tűz,
oliókat. Ezenkívül minden nagyobb vállalat saját magántűzoltósággal
rendelkezik.

Hazánkban l834 körül, Aradon létesítették az elsó tűzoltócsapatot.
'Budapesten 1860 körül alapította meg gróf Széchenyl Ödön az első
önkéntes tűzoltóegyesületet. l870-ben íővárosunk §zervezte met_ -
ets6ként az országlan - a hivatásos tűzoltókat. l888,ban kormány-
rendelet ielent mig, ez hívta életre a köteles tűzoltóság intézményét.
Ma|d minden köxégben megszervezik a tűzoltást önkéntes vag7 köte-
tezó alapon. A száiadforduió iaelen körülbelül négyezer a_ számuk.
Ahány ágylet, annyi alapszabály,' e|képzelhető, hogy tüzoltóságunk
rnilyen tarka képet mutatott.

A tűzrendészet l936-ban kinevezett orságos felügelőie, dr
vitéz Kiss Lajos * Gömbös Gyula volt személyi titkára - felismerte
az idók szavát. Korszakalkotó intézkedése| _ a szabályzat és az egyen,
ruha egységesítése, a tüzoltótiszti állás képesítéshez kötése (Budapesten
diploma, vldéken legalább érettségi) fordulópontot jelentenek a tűz,
oltóság történetében. A tűzoltóintézmény eddig az időpontlg csak a
vegyonvédelmet szolgálta, Dr. vitéz Kiss Laios volt az, akí a vagyon-
védelmet nemzetvédelemmé értékelte át.
, Mert ne higyjük, hogy a tűzoltóág íeladata kimerül a kisebb-

nagyobb tüzek eloltásában. Korántsem. Feladatai közé tartozlk a bal-
eseteknél való műszaki segélynyujtás, az árvízvédelem * az alsó vezQ-
t6k legtöbbnylre tűzoltók, _ a légoltalom legnagyobb része : a kár,
.elhárítás. Egy esetleges íöldrengés esetén is bátran számíthatunk tiiz,
oltóink önfeláldozó segítségére, A tűzoltó minden blképzelhet6 alka-
lommal segít, éspedig ingyen, valahányszor életünket és anyrgi
iavainkat veszély íenyegeti, De nemzetvédélmi §zerepe nem merül ki
,cbben. Sokkal, de sokkal ttibbet jelent ennél. Jelent báromszázezer
lkiképzett, fegyelmezett, segítésre mindig kész, tökéletesen megbíz-

a természet bőkezü ejándéka" Örizze-meg
ez| a2 értékes adományt gondos ápolással;
legjobban Chlorodont fogpasztáva|, amely
a §élszerti fogápolás fogalmának meg-
testesitöJe. Ch]orodont egé§zségben és
ragyogó febéren tartja fogait, megÓvja
öket, a c§únya és ártalmas lerakódástól.

EzérL ne feledje el:

felkelés után és lefekvés előtt

ható ma3yar férflt ! Né feleitsük el soha, hogy szervezett magyar íédiak
száma tekintetében a m. klr. honvédség után a tűzoltóság következik.

A tűzoltósát Budapesten szervéz€t tekintetében három osztály-
parancsnokságra tagozódlk. Ez a három o§ztályparancsnokság (Pest-
Eszak, Pest-Dél, Buda) megfelel a három légoltalmi íókörzetparancsnok*
ságnak. Egy-eg). osztályparancsnokság - bevált európal mintára -háromszáz-háromszázötvenezer íónyi lakosságti területet foglaí
magába. A tüzoltó-alosztály - tűzoltószázad - a közitaz8atási kerület
tűzrendészetí szerve. Mlnden kerületben megtalálhatjuk - a Vlll.
klvételével. Az alosztály - tűzoltósázad - megíelel a légoltalmi
körzetnek.

. Szürke formaruhá|ukat mindenki lsmerl, a ,,hajtóka''.szÍnekkel
viszoht kevesen vannak ti§ztában. Tűzvörös haitókát á hivatásos tűz-
oltó visel, sötétkéket az önkéntes, kávébarnát a kötelezett, zöldet a
magántúzoltóságok tagia. Rendíokozatl jelzéselket a vállukon viselik.

ety vaste8! három vé-

vékony ék, babérlevé|.

{Lásd Légoltalml Zsebnaptár l94l. l95. lap)

A tüzoltók szolgálata huszonnégy órás
(tisztek szolgálati ideie harminthat óra).
Napirend: Hatkor ébresztő, mosdás, íél
hétkor: csukló, hétkor: reggeli, nyolckor:
gyakorlati kiképzés, tízkor: elméleti klkép-r
zés, délben : órségváltás, pihenó, kettőkoi il
iskolárás, négykor: gyakorlat, hatkor: sza_Y
badidő, kilenckor: takarodó. A tüzoltók ál-
larrdó készültségbeii vannak, úgyhogy ha kell,
bármelyik plllanatban indulhatnak.

ísmerjük meg, szeressük meg a tüzoltó-
kat, barátkozzunk össze velük, látogassuk
meg óket. ók 1ó véleménnyet vannak r3luni,
cserkészekr6l, noha - mint ók mondiák, sai-
nos * nem dolgozhatunk együtt a légóban.'

Végezetül még egy számot: a tűi kelet-
kezésének oka több mint ó0 százalékban vi_
gyázatlanság, gondatlanság és han/agsálro. 

,
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ücym§I(m D;üI§rrl
Enyvezés

Alig v,a,n a kózügvessi§i rnurrk:ikrrak olyan ága, nrelybcn az
cnyvezés clií.nc íclrtlulna, Ezórt l'lrrttos. hog1, tisztíbau lelyünk ajri crryvczés kivitelóvel,

,\ tcreskedésbcn kaphatti enyvet clóször etó kcll készítcni az
cnyvezúsrc. l]z abból áll.. hogy egy_ ív ujságpapírba csoma5olva,
apróra 

.össze törjiik. (Ujságpapir iiért t eit, ieit o, .nyu É"...-
kedésbeli. lormájában.ridcg anyag. melv kalapáláskor siótpattog,
Ezt a..szétpattogást ak_adályorzaÁcg iz ujságpapír.) Az 'apróia
összetórt enyvet valami edónybe tcssiűk és á,-,Ű; u;zót öntúnk rá,
hogy úppen elfcdje. M;isnapia az enyv l:cldrrziad ós kocsonyássá
válik. Ekkor ezt a kocsonyás tiimcgct az. cnyvfóziínk bclső'edí,-
nyóhc,te.sszük*ós c6y.kcvós vizet iiniiiuk rli. Áz cnyvesfazckat fel-
tessziik. f/irri.-.E_gy idíj mulva az ellyv fcloldódik 'és egyenlctescn
folyós lesz, Ekkor mcgkezclbetjük az cnyvezést. Az ei&ie elkészí-
tctt darabokat ccsel scgítségévc1 olyan híg crryvvcl kcniük bc,
me'ly nróg. kiirrnye n lefoiyik á ecsetrőL Fon'tos. 'hogy az ösize,:uY-
vczcndő darabokat jírl cnyvezzük meg (mind a kÖttőt). Gyor.án.
összeszorítjuk a darabokat ós prósbenlzárítjuk óket, Áz enyvezés'
12 óra mulva annl,ira rnegköt. hogy továb6 dolgozhatunk'a cla-
rabokkal Nagyobb . felületek. pél<lául két 

.-nagy 
íelületú

deszka összcenyvczósekor stb. célsierú a felületeket- karcolások-
\a_!,,vagy.fogas gyaluval érdessó tenni, mert az enyv az órdes
fclületcn jobban tart, mint a símán. For:tos, 'hogy ai enyv hasz-
nálatkor íorr1l legyen. Langyos cnyv alig tart ós-csak bojszúságot
okoz.,Az enyvezéskor a gyor§ és pontoi rnunka a fontos, rnerí a
már félig száradt enyvezés elmoidítva, mcgszáraclás után alig
tart. Ha nem frissen készült enyvvel dolgozurik, hanem előző mun-
kánkból megrnaradt enyvvel. akkor rnelcgítés elótt az enyvre ke-
vés vizet óntünk és így melegítjük. A már basznált enyv gyor-

.sabbarr olvad fel, mint az új. Sokszor azolrbatr uc oelrgítsiik fel
az erryvet. tehát cgyszcrre ne készítsürrk sokat. n]crt az .-nyv sok-
szori és huzamos melegítós által sokat veszít ragirsztókópességi,ból.

Két helyröt gyujtható lámpa

Valószínúlc$ kevesen tuitják, hogy mi a nregr:ldása annak a
kapcsillásriak. amikcrr egy iánrpát kót lrclyríil Ichet egymástól fiig-
getlenül be- és kikapcsolrri. Ezt a kapcsolást szaknyelven altcrna-
tiv kapcsolásnak, a bozzá való kapcsolót pcdig alternatív kap,
csolónak ncvczik,

Mupkácsi cserkészfiúk §zcretnénck pe§ti
cserkészekkel levelezni! Érdeklődók írja_
nak a következő címre, S. §chink Józseí
Murrkács. Csákányos-út 47,

t,lJl,HlvÁ§ l

Dobogókőn norotn}rcr 1 vag1, 2-án a
rendórségi ürtülő és a túrista rnclredókház
között, arrajáríl cserkószalakulathoz tlsatla-
kozott cgy íiatul (konr<ltl<1or) kutya. A kutyo
iránt tirdckló<lnek s ezért l<erjük az illetó
csllp§t(lt. hog}' ]iözölje r:slrllatszárnál a liöz-
1rolttt:tl 1I}rrrlll1rcsl. \'., NaA}, Slirrdor-rr. l'i;,

t

i

. A kapcsolási clvet a mellékelt rajz szemlélteti. Az I.
az egyik. a II. a másik kapcsoló pl. egy folyosó két végén. A kap_
csolók 3 érintkczővel vannak ellátva. Az I. kapcsolónak kót érint-
kezóje össze varr kötve a II. kapcsoló ké,t órintkezőjével. Ha az I.
kapcsoió I-es állásban. a IL kapcsoló peclig a Z-es állásban varr,
akkor az izzól áram ncm íolylrat át. .r\kár az |., akát a II. kapcso_
lót kapcsoljuk át a másik állásba, az izzó világílani fog. Most akár
az I. kapcsolót. akár a II.-t kapcstlljuk át. a lámpa kiaiszik. Ha
a {enti vázlatot jól átgondoljuk, beláthatjuk, hogy a lámpl az
egyik kapcsolóval meggyujtható, a másikkal pcdig eloltható ós
megfordítva; viszont ugyarrazzal á kapcsolóval el is oltható, ame-
lvikkel messvuitottuk." Boda István 5. KEG.

uffiu
mínderrú ra,§a,§zú!

Y íu.l lrő. 6s saTálló
lrÉnJB ilIrNI}ENiTTT!

u6u
LÉfioLTALlír PÁr.YÁzAT DRED]uf§YD

A }Iagyar Cserkész 1,941 május hó 1-i
szátnában meghir<letett lógo-pályázat (,,§{it
l,udsz csilrálni légo_ szolgálat alatt, Ira ttilrcs
mutrkád ?") erednrórrye a kövctkező :

L dij 30.- P, Nyerte Lukin László, 157,
sz, cs. cs. őrsvezetője, Baja.

IL díj 20.--- P. Nver,le Tótlr (-i1,. István,
35. sz. is. cs. segórlóisvezctője, Gl:őr.

I1í. dij 10.--- P. N},erte Hajdu Jcnő.
181. sz^ cs. cs. íirsvczet(ije. llarosl,.{sárhel1'.

,ffiiV,
ft,l.m(']
!,s}trít..tf , o ll

=-l 1a
i,l§i
{;nfrí|,-/

llalottl rlrrit:stlk ltol5,ctl, - - tiizil* n szegórryof,,-
.rrok. A,rltikor kóztudotnásít lett, hogy a sírok
kiviláglt:isa az idci órüen tilos, Kassa városa
ptílrlát aclrll.t arla, lrogl,arr kell a szegényekról
izociális szeretct,tel gotrcloskodni. Poh] Sán-
dtrr Kassa város t:stlrltószpolgárnresl,ere íel-
lrír,ást irrtézctt a város lakosságához, hogv a
sírrlk kivilrigíttisl helyc[t az iclért a szegónyok
lílzlrel5,érr g.r,uj|srlk tttcg a szerctct lángjalt.
]-) fe]hjr,ás erctlnttínl,trkóttt r,;lsárltirlt'r,alti-
siigos lrélrr,áttclorlris itrtltrlt. n liassai ()r5zág-
z.isr,lőhoz, anrcl.t elé tnitttlenki halrlttai
rrer,ébelt néhátly darab ttizelőfát tett. lc
rrjárrriékul a szcgónycli résztire. I}ttdallesti
kirántlulók, lrrikor mcgtuclták, lro§1, ntiíólc
§l,iijtés f<rlyik, pénzllt,li atlottrátrsrlkkal ját,ul _

tal< hozzá á g\,üjtés sikerdhez.

12

.€-- I ;

}1.rcP-' '*rfi;,,,i''
-2; 7, ,,'u,.,ÜÍ€\' i,*-,.

Októbr l5-i számunkban kértük, hugy
illusztráljatok két néptlalt. A bekűI<tiitt
rajzok közü1 egyct- kiizlürrk. Remél jiik
ráismertek a nótaszövcgre! (, . . mert meg-
íognak e rrgeme t. megkiitik a keze mct ,i

zsrrrrdárok . . .)

'HffW -

Az ói. sz. szombathelyi ,,Haladásl' cs. cs,
cserkész.háza, melyct a szombathclyi MÁV
Fómúhely, mint szcrvcztitestiilct bocs/rtott
a csapal rószí,rc. kót st}cjlczctt vasúti

kocsibill ópítették Keszthelycn

Fitlórokórt jóízű húsótel n NÖ trÉi§llrilÚ§.ból
Magas tápértékíi. tii kó lc ttls lrírs pó t l ó.

10 dkg. 4 szcnróly ré§zére, Na- Kapholó : }'rlttelll. í'iunrtl üzlotok ó§ ííi§zer-(semege keresk.
$yoblr rerrdeló§lrél árengedntén},. Budapt:st, IT, kcr." Iró-utca 79. '|elr:fot : 167,._76í)
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MlT oLVA5sUNK?
_ Végkép itt az ősz, senki se tagadhatia le.
Beszorulunk a szobába. Pedig min-den évszak
cserkészévszak ?! lgaz is, de ma háború van,
nyersanyaghiány_van. Nekünk is takarékos-
kodnunk kell. Átázott cipő, szakadt nadrág
nem való a mai idókbe. kevesebbet kirándu--
lunk ,,úgynevezett" rossz időben, inkább ott-
hon nraradunk.

Mit ís lehet otthon c§inálni ilyen zegernye
idóben ? Hát persze, olvasni !

Olvasunk is, de mit ? Mlelőtt eímondanám,
elárulom. mé8 9§)í nagy veszedelmét a ponyvá-
nak, amire taíán nem is gondoltok.-A-mai
diák, tanóncgyerek annyira ,,be van fogva'',
oly kevés ideie van, hogy sok mindenrá nem
telik. Képzeliétek el, menn7i időt pocsékol
el az a fiú, aki minden szabad ideiét ponyva-
olvasásra fordítja, És mi marad meg benne a
ponyva elolvasása után ? Egy pár Jim vagy
Jack név.

De hát lássuk a könyveket. lsmét egy soro-
zatot mutatunk be, a Könyvbarátok Kis
Könyveinek sorozatát.

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda kiadrisában
megielent könivek dris választékát adják a
legiobb iíjúsági könyveknek. Első kötete
Velősy Elek ,,Miska" c. cserkészregénye voít.
A cserkészet mindent átíormáló irejét mu_
tatia .bé ez a_ könyv. Ho6yan. lesz Miskából,
a proli gyerekből cserkesz, s hogy menti meg
Lacit, a bíró íiát úira a cserkészetnek. Az éló
cserkésztörvények könyve a ,,Miska". Ne
csak az izgalmas történetéru olvasd, hanem
azprt is, hogy erőt meríts belőle saját har-
caídban. . Ugyancs,ak cserkésztárgyú könyvn
Faragó Ede bátyánk könyve, ,,Tarlótűz, tábor-
tűz". Galgoczy Gergely és a lévai cserkészek
életén keresztül ismerjük meg a világháborút.
S azt, hogy a cserkészkatona mennyi hasznát
vette a háborúban cserkészismereteinek,

Izgalmas iskolaí történetekkel is szolgál a
sorozat. Orák alatt történő stiklik, Tinár-
Diák Fc örök mérkőzésének változatos küz-
delmeit olvashatiátok, Már a címük is §okat
seitető,, Az egyiké ,,§zekundairtó Rt."' (Szeg-
váry Mihály írta), a másiké ,,Forradalom 1
a Vl. b.ben" (Fáth lmre könyve). Tóletek íügg;
hogy részvénytársasági alapon vagy forradalrii
úton óhaitiltok a nagy meccset a diákság ia-vára és k6zmegelégadésére eldönteni, Ha-

iíjú hadserege" c. könyvek.
A magyar népraiz, körébőJ való Ortutav

Gyula : ,,Kis magyar nép'raiz'' és Madarassy'-
László: ,,Művészkedő mag;rar páxtp.rok'' c.
könyve. (Féja Géza: ;,HÓie tO 

-falÚ';-i, 
nep-

mesegyüiteménye. sajnos, már nem kaphat'ó.
kifogyott.) ,,A magyar íöld meséie'' iBuzás
Viktor írta) egy szegény parasztíiú 

-küzdilmes

életét tári3 elénk.
Termésbétbrjvárok számára is vannak könv-vek a Könyvbarátok Kis Könyvei közöá,, t{3nkó Béla: ,,Vizen és vízparcon'' c, kötete

a vízivilág ősi életének foglalkozik, A Balaton
9l ismeretlen vidékeire és Dél-Albónía, moc§a;

" 
rainakíurcsa vílágába vezeti az olvasót. Fábián- Gyula: ,,Különös háború" c. könyvében vi-
§zont térme§zek és vöröshangyák harcolnak.

_Végezetül külön megemlítjüli Kallós Ferenc:
,,ltt a píros - hol a piros ?'' c. resényét-
Egy egészen rlj .és ismeretlen világ ierúl a
szemünk elé, íóként a diákszemek- elé. Az
élet nehézségeivel korán megísmerkedö asz-
talosinas küzdelmét tárja elénk az ízqalmas
regény. Nagyszerűen szórakoztat, arieilett

nevel.is. Arra, hogy az iParosg}rerek is époly
oec§uletes es megbecsüít tagja a társadalom-
nak, mint a diák_

Hrsonló írányú könyvek Tamás lstván két
regénye, a ,,§zabadkai diákok'' é§ a ,,Citrom-
gár.da':. Mindkettő története a nemrég íel-
lzabadult Délvidéken bonyolódik s iz3aimak-
ban túltesznek a legrradabb EdgarWallaÓ.on is.

!8yetlen hibájuk, hogy csak hisznált példányok
kaphatók belőle.

Azt.hiszem, jóídőre el vagytok látva olvasni-
valóval._ Még csak néhán}' megszívlelendő
útravaló,,,könywédelmi'' ianács.-

l. Könyved sarkát ne törd ki. Életet felé*
nyire rövidíted meg vele.

2., Használj könyvieízöt, ha abbahagyod
az olvasást, Szamárfület csinální a kOnyv Öilen
való legnagyobb vétek,
, 3, A tízórai nagyon jólesik a vadonatrií:
könyvön. de légy tekinteúel a többi olvasóni
is.. Zsírfoltos könyvet , olvasni nem valami
szívvidámító dolog.
, 4, Kölcsönkapott könyvről szívesen és
bamar m.egfeledkeznek. Légy kivétel. Kölcsön_
adott könyvedet viszont-jegyezd fel. Ámi
Dlztos, at biztos.

_..5l ik!o. olvass könyvet, ha szabad időd van.

'örténelemórán, 
pad alatt olvasni naey vir_.

tus,. de nem célravezető. S az esetlege;ianári
nyakleves egyéb ,,hátnínyokkal'' Ú 1ertet.

tr.

t
.a.
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A kutyr{k tulajdonságaí
Dr. §chmid §ebostyén tanár a München melletti Sollnban

tavaly töltötte be 70. évét. Ez alkalommal a nagy állatpsycho_
lógust és állatvédót lelkesen üntrepelték. Sok kónywet írt saját
tanulmányai alapján az állatok természetéról. Ezek között a leg-
rliebhaf_ a háziállatok lélektanáról szólót. már i§mertettük is.rljabbat, a háziállatok lélektanáról szólót, már i§mertettük is.
Kiilön í€jezetet szentel minden háziáüatnak
ós ezrlttal a kutyfuól szólót i§mertetjük.

A jeles tanár különválasztJa azokat a
tulajdonságokat, melyeket háziállataink va-
don éló óseiktól örököltek és azokat,'me-
lyeket az ember környezetében sajátítottak
el vagy fejle§ztettek ki.

A kutyafajták az ó véleménye szerint
is a farkastól és a §akáltól származtak.
Hogy tehát világot derítseh a kutyák ter-
mészetének eredetére, ezt a kéL vadáIlatot
tanulmányozta. Volt egy szelidített íarkasa,
,azon íolytatta megíigyeléseit.

Ez a farkas belehentergett a trágyába,
megevett mindeníéle büdös hulladékot és
hozzádörgölódzötí az útjába esó döglött
áüatokhoz. Hasonlókban leli örömét nérnely
neveletlen kutya is. Ragaszkodott a c,salád
tagjaihoz és ha külön mentek, összeterelte
óket. Ime a kutyák tereló hajlama és csalá-
dias érzése. í|tlzzászokott'evó- és ivóedónyé-
hezl Fokrócához, házikóiához, és köröm-

tudott. És általában tigy viselkedett, tnitrt eg}, kutya. Merte volna
csak valaki kezét emelni a háziakra, me€mutatta voltn, hogy ó
farkas is tud lenni.

Á játékösztön éppen úgy megvan a vaiállatokban, különöselr
anrralr kicsinyeibeu, nrint a háziállatokban. Es a játék az állatoknáI
§enr má§, mint az elnberc§einetéknél, t. i.. a nagyok dolgainak után-
zása. Mi a vadon éló állat legíóbb dolga ? A zsákmány megszerzése,
a vadászat. Ha cica elótt kis paplrost hrlzgálok, madzagon, egéfnc}
gondo{a, -A kutye az eldobott tárgyat szilrtén valami zsákmánynak
képzeli.

De mikor a képzelt zsákmányt engedelmesen átengedi urának,
akkor már nem vadállat. E ponton btllent át a háziállatok társadal-
ruába. Az ósi szabad vadászösztörrt így haszrrálta íöl Cs alakitotta
át a szelidítés ós idomítás,

]r,Iilyen ,&pl van egymá§hoz a kdt természet és mégis milyen
messze l .irz T?nber beleöntötte aa állatba saját íegyelmét, engedel-
mességét é§ megtanította a.rra, ami ellen nraga is nagyon sokszor
vét, a szeIrvedélyén, ösztönén való uralkodásra. ]Vliíéle óriási dolog

az, mikor a kutya nreglagadva ősi ragadozó
természetét, állja a vadat vagy elviszi gaz-
dájáboz; reszket a vág}tól, de nem tépi
szét. Hát mikor a farkasutód az ó természe-
tes, ósi zsákmányait, a juhokat, megvédcl-
mezi a íarkasokkal szemben.

A farkas íöláldoáa szabadságát, íügget-
lenségét, megfékezte ósi természetét,bogy az
emberek tildözését azok gondozásával cserélje
íöl. Hű szolgálataiért szer€tetet, szabad zsáli_
mánya helyébe megfeleló ellátást érdemel.

De nem lehet a kutya jellemét úgy
raJzolni, mintha. minderr kutya egyíorma
volna. A hím verckedóbb és kószálóbb,
mint a n6stény. A fajtáknak is megvan a
külsó és belsó jellegiik. Az évszázadok ótá
folytatott hivatás is rájuk nyomta bélyegét
élküönösen kifejlesztette céljukhoz szüksé-
gés tulajdonságaikat, Koruk szerint is válto-
zik természetük. És van egyéni jellemük is,
akárcsak az emberóknet. §Ot rnóg gazdájuk
jellemét is átveszik. i\{indazonáltal ne ítéljük

rneg a kutyát anrberi rnértékkel és a mi szempontunJ<ból.
Ne kívánjuk mirrdenekelőtt, Irogy kutyánk értsen meg minket,

Mi törekedjünk kutyánkát megérterrl. Pedig sajrros, legtöbbtlyire
jobban megérti a hű állat urát, mint a gazda kutyáját, mert az ember
nem §okát töródik állatával. A kutya helyzetébe képzehti magun-
kat, ez az idomítás alapíeltétele.

kertünkbe, hogy ha aaián zimankósra fordul au id,ő, tuüák,
hol találnak tedtett asztalt! Az olajtartalmír magv&kon és
húshullaalékokon ktvíil a galagonya, fa§ral, bodza, fadszólő,
celtis vagy mas bogyók, a konyháról kikerült főtt burgorrya,
főtt répa, tedztanomúek hulladékával keverye kitűnő matlár-
táplátókok, elsósorban a risók B,aámára.

Tegyünk mog tehát minden előkószülotel az állatok tóli
ellátasára, nemoeak azért, mort szolgáIatukra, so8lt,*6gükrtl
ezükséciiink van, hanem azért ie, mert tu{iuk, ltogy ók is rsten
teremtményel és irántuk könyÖrÜletossossul tu"toffi 

t*"ri)

szakadtáig védte azokat. Rövididó alatt azonbatr a gazdájabáaára
é§ egyéb holmijára is hasonlóképpen ü§yázott. Benne volt tehát a
házőtző hajlam is. Egyes tárgyakat gazdájábozvitt, letette lábához
és ha az hozzányrllt, elkapta és elszaladt vele. Ez a játékösztön. Az
eldobott holmi visszahozására és átengedésére pedig nem volt rrehóz
megtanítani. Ha éhes volt, beüvöltötL a ház ajtatán, telrát kéruí is

Készülődjünk az állatok okszerű té/'i tartására
Minden óvszaknak mo8ivannak e mag& követelményei;

gzeket embernél, állatnál eglrarini ligyelembe kell venni. Az :

áIlatok is csak úgT éreznok, mint mi és ha panaszkodni nem
is tudnak, sokszor szenvodnok a lelketlon omberok miatt.

Különösen télen szonvodnok sokat az ídőjárós vigzontag-
,§ágaitól, ha gazttóJuk nem gondoskodik számukra meleg, lóg-
}ruzattól óvott, tiszta, csendes helyről. Mivel már erő§dn bole-
megyünk az őgzbe, bórmikor bekövgtkezhotik a birtglen idő-
Járrisváltozáe. Eozassuk tebát már most rendbe aa álla6k
istáUóját, óUát. llakaútsuk ki alaposan, hordjuk ki a trágyóü
ürüléket,,hogy az mo§ tro rontsa ,a levogőt, hogy a fórgek,
rovarok, óIősdíek ol uo szaporodjanak, rre nyugtalanítsák az
állatokat. Yakoltassuuk, meszolte§§ünk ós iBazítsuk meg aa
:ajtókat, ablakokat, lóooket.. ígazltsuk meg a fektrelyekot, hoery
no le§ygnok €iidío§-Bí}drö§ekl ne álljon meg bennük & y7?,, ax.,
ürijJék. Ne zsúloljuk ósgze az áIlatokat, mort ozzol nem nyúj-
tunk meleget, csat kónyelmetleneóget; nem tudjuk jól tigz-
togatni etb.

Fordítsunk nagy gon<lot ez ó8 maderaira" hiszen ők szen-
vednek tólen,a legtöbbet. Gyütsünk mór mo§t eloséget; ha
van, olaJos magvakot (tök, na.praíorgó) és tegyük biztos holyle"
hogy pólilául a cinegók ne Ju§§ena.k hozzó, mort anok aatán
idő előtt'mocdézsmóIjá.k es téliro nem marad semmi! No ké-
uyeztessük el öket, de rendgzeres etetós§ol szoktassuk őket a

iíulú számunkban közölt hlrek közé tévedésból került be az
állatok részére való kenyérjegy kérése. Állati élelmekrőt való
gondoskodást kórtek.* A Magyar Cserkószszövolsóg állaív6delml íiiblzottsága október
27-én iilést tartott, melyen az állatorvosi rendclő_ügyét és azállat-
védelem eszméjének teijesztését beszélték rneg. Áilóvétletrni íilm,
rádióelóadások-. és ifjúsá§i pályázatok íogják az eszmét és annak
pvakorlatát terieszteni.

A Nagyvóriü Áttfltvódő Egyesület október 4-én rljra megalakult
a városháza kistermében. Az egyesület működéséról mindenkor
szívesen hozunktudósításokat. Jó munkát és felvirágzást klvánunk.

KllllölrltNrek. A

lÉ#,:ll,l'-l'tlHílí,, -," BAB lsTA12-én százdves íennr "
állását ünneoelte. -Drezdábantilosaku- f, FÉNyKÉpÉszETl KFT.
tvákkal terhet hú- F
zirtni. - Los Ange- l
lesbenegyáll.tkeros_ l BllllIP[$I,UI, ilL0R[SSt-Út0
kedó. . 

*iégela_dásán 
l T"bfon z l2.19-7s + őskeresztény cég

eBv úrilárrv elefántot l
i,Biteitöiíidi,":oiii- l roTó§;[r\Kosz]TiLy,i,Bite"t J"iiji"n íái- l r oTószAK osz TÁLy
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KÖNYVlSMERTETÉS
llor}ily Pót,cr: .l flrlu vrirjtt a eserkósztl-

l{,l. ."\z orszígos rcgös vezctőtiszt szerkcsz-
ttíséhcn 6ggjelent Jrotrtlrírs kis füzet a íalusi
cscrltósztnttttl<ával foglclkozili. Á falusi <:ser-
készrrlunka sziiksége§sóí{óvcl, lchetóségeiveI,
teetrrlóinkltel. Egy fiildnlűves vczotő saj:it
lapaszl,alatlriról szlitnol be, Maguk a fiúlr is
lrozz;lszólrrak a lrérdóslltlz a ftizet lrasá}rjairl.
\'ógczctül pedig a rt,giis munkának a íalusi
eserkószctlrc való gyrrliorlati bekapcsol<irlá-
sárril kapurrl< tájókoztatírst.

.\ térkópolvlsás tis a ltrapían tdtrnoi.
(t)r,. lrrnó<li-Mrrtn:lr Lriszló.) A tórkópószet.
ttteglcltctősett nilgy iro(lallllll ril,ttikcs kiin5,v-
vcl btlr,iilt. Á tllosl fol1,ri hlilllrrriban a [ér-
[<ép ntilrdctr cddigitlél ftlntos:thb és előkelőbb
szt,rc1lIrt,z iutrrtl. .\z ula;los tórkepislll(.|,c[et
trla tttilr sctlki settr tti,lkiiliizheti. liz a kört3,v
clsrisorbutr az il'jtisrigttak kósziill. lrz ifjriság
igéll,vcit it{},ckszik kielttgil,etli,,\z á[ia]lirrtls
isttterttck utárr, u [órkt(lljcltlk rujzu ki)vet-
kczil< (az tij jclt:ltet, is tttegtltláljttl< kiizl"iik),
tttu,irl lt tlrttttllrlrzlltribri,izolás küliirrIliiző rtrrid-
jait. isrrrtrrLcti. .l,)lóg rószlcttlsetr .foglal,ktrzik
a t:síkozássnl is, lriszctr visszalcirt 1,cr[tlctciuk-
ről tlsak csílrozott ttlrl<épeitrk vatrttak. A
térkéllptll r,ógtlzltctó nríivelct clilcII,11sa u l ítrr
bcfcjezósiil ir l(öruyező :iIJattlok tt!rkópeirtiJ.
vatr szri. .\ l(iin.yv tírth(,tíísúsót ltagvllatr
cIttcli a stlk kifcjezri ábra. .\rit ,1.1il) P, _\ tér-
képjolektlt tartaltnírzí) rdsz kiilötr íiizctbtln
is l<allhrttri .{i{) P-órt.

l,uka1,os llnilln : }ltihszírrltriz. }litt<lctr gyc-
l,ektttrk, foll,írg},ílg i]z itl,(,il :r biillszirrhár,
szrira. lis atrtiritu'l'riIlr Satll,í llti'rrk a Nlagyar
()serli(lszhcn i§ a11,11},it cikkczctt róla. nern
cg_r t,sct,litlszt,srtprrtttál szcrellt,l lnittt rt,ttttlk
tttüstlrszátn :t nt;lgttttk készitcttc hribszíltház.
.\ hiárty csak az vtrlt ctldig. hogy a }rátrszítr-
há z c ltla<lh a t,(l rlara}r j ait llag_vró§zt rrta grtttk-
rrrrk lrcllr:tl",liigllttrloltti. va§y legíllább is
átírrti. liz a tltost rrtt,gjelcttt Bá.Ilszínhdz-
kölryv itt .ión scgilségünkre. Körruyű,
itllrtl, iguzátr i]l,crckck sz.ítttt:lru liigondolt,
sót ltagsrószt ki1ll,til1.ilt, daralljai sok gyerek-
kacagrlst ]rozrrak nritid szrittrtttlkra, .Ezért

őszirrtórl ajáttljuk, .\ stlk képlrcl
rl{szített ós igert it'l gyakrrrlati ta-
tlácsokkal kicgószítctt könyv árrr
.t,50 P,,Szent Antrll" kinrlás, Pápa,

Ne fetedd ! Minden össze-
iövetel e!őtt egy flllért adsz

a telepítö munka javára l

üzeN Az M. cs.
§1. l;y., l)rlrtry. {)riilók, lrogy lt

riintgtltlszettr(i clcl ektivvel nteg vrrl-
tál cl,ó§rrdvrl. Jriliívlínságaitlal, to-
vábllítot,tant ltcki ! -* Iíagyar (lstlr-
kósz hü rrlvlsrii. (\ralahol ,Vag.y-or-
orsztigrllt..1 Kíiszötriitlt. lt(}Hy kív.i ]r-
srigtr.rkat a lap tartaInrlrtillctőleg
közöltótek. l.]zt kérenr továbbra is!
Soklirll,,elcgáttsrrlrb" ilzonbal! á
rlolog, ha n, lcvél yógérc odaír.iá-
t,ok a neveteket ! Nincs abban
semuli szég.r,ohrir,'al(i! -, Í)rdeklőrtíí.
I)erszc, lrogy szclrb lettne, ha nctrt
volrlátrak ltir<letések a lápl)all.
il]urjnod kcll azorrbatr, hogy nitt-
clcn hildclcls 1lérrzt jc1.1cnt ir lapttak,
errc pc<lig s7.iiks(itltillk yall l
lllbás kópok. A szl'trtdóliosntr t,|-
lrelyezctt ltilrrik a l<iivetkczők vol-
tak : t. Hutrgál,il j_clr,énv uz elJcn-
kcző tlldlrlr;lr. 2, .\rnl,tilirllt hely-
tclen irárrya. i). A 'Íarrgjclzós'a
sapkáll ós a ttvakon trcnr cg.v-ezik;
a hajt,óka zsirrór<lzrisrr tiszti, nenr
altiszti. 4, I{iánvzik az úszt'llrár-
tva. íl. Járrtsttál'az oilclrkcző lttiz-
láb ]cttrlíil c§yütt t , , -\ ta'bbi
ószrcvt,It, tis bejelerltctL hiita "

trem szátrdékosalr kcriilt a raizba !
-- }-. 't'., Iiuposvór. I}ekiildött, ver-
sedbetr vtlrt lendület ús ritntus.
I{ifejczóscid tléhol nlég eróltetct-
tek. Ig_"-ckezz egy§zcrűbb tárgyat
luc8Újlckellli. Hiszem, hogy még
olvasni fogod verscdet a }í(ls.-tlerr l
Tchát : jobbat, tökéletesebbet l

crl oDoL FoGPÉPET

FiIIérból lesz a pengő t l\ telepítési akció slkere
a te filléreiden is rnullk t

Két rcrgyogó, egészséges
íogsor cz Odol íogpép
hqsznólotónak ered-
ménye. Hosznólja napi

szőópolasóhoz

KÉT KIvÁtó KöNyvuJDoN§ÁG nnÜvnlr IF]AK szÁMÁRA !

Ez a körryv mindenkié, akit a tudomátry és a művészet (lrdeliel!

:oTÓI(
cinren l{onkoly, Iiálmán, a kitünő irri, a nagyar tudomárryos élet, a rnagyar míivószet eló-
keló képviselőit szólaltatta meg. T'öblek közötí az atomro_lnbolásról Bay Zo|tán egyetemi
Lanár, a vitaminkutatásról rlr, Szent-Györgyi Alllert, a Nobel-clíjas rnagyai tuclós, a níátema-
Likáról l(erékjártó.I}e_la_egyetetni tatrár, alegújabb 9!yo!i kórdéselirdl dr. Béhedek László egyeterni
tanár, a muzsikáról I)olrnányi |.,rnó, a műl,eszetról I{isfalutty-S_tróbl Z-sigmorrd lleszél. A §iit XOp_
ptll díszített értél<es körryv a legérriekesebb oh,a§nlány és a lcgszebh ájárrttékkölryvek egyike.

Nlesszi tájakrril, ktilönös i:lnrényel<ró] és embertlkről szól ez a könyv !

I-IEIlRlil]'f 'l'tCHY, a kiváló n(ltneL l'öldrajz-tudós és utazó lrosszú idót töItött

Z()rdon
t,ai t, írja

l,','

üA sZKA
és mégis felcjtlretetltglül szóp föltljélr. Könyr,óben nr'lmc§ak élrnenveit és tapasztala-

m,eé{, lraneln áttt,l<iS,st ar,l .{1.111ka ^mtr}tjáról, 
jellenéröI és lrivafásáról. A'könyvet

a kivfrri szerző kitűníl fényképfelvételej díszítik.
Ára 5.ó0 pengő, kötve 7.80 pengő.

SINGER ÉS WOIFNER IRODAIJMI INTÉZET RT. KmDESA
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ílol t \luluhol Ultrain<ibatl '! |Ialanuluik őshaza, löIdian ? ],IozihíraLlóhatt ? Kt|peslu.pban ? '
_f}ehogg ! ítt helgben': a budai erdőlcbőn éppen,úctj, m'inl a uúratli mezől;ön- a I'erhóuitru uölglleiben csaktiptl, mint Qz

üll 1ltlttjú.n, ahalt Tusnád nellett. . .- 
i}, mozibán nrcg a kt|pesla1:okbat is lúthatni et'|éléket, de aztlkat eggrészrőI a ues.zett öttzés, ntúsr,észr(jl _tl iogos éltti-

ah(Ir(rs készítctíe és inclíIotla Útnal!, Amit.cről perlig .nulst beszéIgetni. akarunk, azokat a természet _tlilága. ,_.hasznúlja" ntúr sok
llzezer éae, az a uiltig, ahol a Teremtő,,szabott medret,és gátat az. öttzésnek épúgg, tnüú uz éIniakardsnak. Ezelt a mi p(tttcé-
Lasaink, eilőerngőseínJ,t és bombaaetőiglc soiasern pusE!ílanuk, hanem éppettséggel uz élelet teritszlik.

-}
Iiilggertlőben iurunk. ,Á. |aleuéI ióré.szt ott burnul és börösődik az ágako_n, a lúbunk alatl azonban meg-.lnellgiirdttl

ualami ltabicsszerű, keméng g,ii.rrböU]űség. l|Iakk ar, mégpetlig marékszómra. Bicskciutll nekipróháIkozik ualantelyik ú7'onc ls
uúris ítt az alkalom az eliő"segéIgíe: Ő. bicsak nem |ogia a' muklt kenúny pánc.éli(tt ós beléngisszen,l a mufurc hüue,Igk-
uljciba. Ugganaz a ,,ptincél" azőnban valósúgos Noi,-biirkóla, amikQr az őszi eső uégigcsltrdoglLil az erdei utokon és rl aíz-
Áősásolúaií. Kilométáiekre elhajókúztatia a ntdlckot, sórbu kiueri, ,hordalékban leralcia, hogg azullin lauasszal ax eleoell éIet

|clrepeszthesse a téIen dl neienltttiill.' keniny pútttélt és a napuildgra löriön, Jószelnű ember a:t i.s lszrepes;l, hogy tzeA'
tt ki's pdncéIok ,,úIcúzó színneli' Űndelkeznek is a fuilIott lomb liazöft" múIitti leggclt a. karnuin, anrclyik észreueszi, lIasonló
a hetlliet a qlióual, uadgeszten!!ével, sől, a szilu,ttmaggttl és eggéb csonthé.ias ggünúIcsökkel is,

Iircdi ki sörét ruhúban a kertbe, l)agu uz ertlőszilrc: Ies: arit kc|éIttetl íg11 ősztújhan ! Mint.ha csuk lttlluJos,zlástla

n*^prr'rűtlT'uŰ'"ii'i'gg"i;;;ai tőrleszketlbtt Ő"togúri, és bajtorlcin ualluszerií tcrmóse. Illeíue u lertnls ejtőe.rngője- -lz Íiszi

szelek: szúrngan netncsű'-á'_riáoirronuo* _igiik ieaíi par:anlji .ltóItocsku 1l,ilóíúsltudik, lruncm löbb Pchelgköruryíi nij|énll-
,;;ő;;rriá*í;:ii"riióji"ű' oi "-iúii;iai éraere-s'sig.Űtr,'iosa' csak"atltlig.kapasLkodna],,,az 9itl!e;n.l1dly!.!.r:,,y"rZ:alami faln.ak,
lieritéwk neki nem aiiiuiiri. 

'rii;;r- i'piito""íto,i ug!ía4is nugg,li' L,oyipon é,s kia.kasz.tádik i j\aryln!!. .,,b9T|a"., ! íö.|r!re,
';;;É;;"é'; 'iii'iiiiái*-'á"-ii,b'i;ií;;j;laio_ű tniáíiá, srii;i lúthatii" altnlli' .btlgdncsol,.niegpltnúst'legínlitibb falak és kerííisek
Iábúnát. Ha amag 

"rriiaíiá-'i|"áL"riiwiái, 
joááirá luána naugtot taláIiii él bgökeret uerii,. Mert.az erngőcske eltizik uggan

a harntattól, esőIől, ile-á"iőgíi-iíűí';íl!;ű ,rit-íiáiíiiialuiá$esse íesgi. § ő embetnek ő-7000 éu kellett amig tlgg,ahogg

meglanulla, hogaan lehet ernyőuel sztillni !
Ebben az előkelő rrpilő, és púncólos túrsusúgban_csuk ép.pen megem!ítem,a -- klldusteltit,.ame.l_get mindettki ismer,

tle tttltitt nem cien u zamatos mag!]aí n"rln, Á! űzi'iinaor muilkrriiÁ Ízidege.Ii te.a g.gapitlharisnyúigr.ó.l az aPró, barnúszöld

maooka:. atnelttek *ir"iiií.Áőittát ,iíőiiügoí-lőíői.bőiiioaiit< a giápiÚíonát szúIaíía,'Ennek Űz-ódúz kaímoncnak (!!!)
uaá aztún unokatestuire, sógora, alcdr kaialnui !

,Hát a bomllauetiiaőí"iriú"i'á'tt"ii z Íátiad-e núr piparyryak_, máknak a termését ? .tIa cserkész-szemmel ltittad, észre-

ttehetted, hol,y tt núklllen s:ű,űrlcis közben k;;;;[úii';píi''iiíáiot: iipiaite*, gmglyekbli.l a liisebb|ajía széI is tucalszdmra

sztjrja ki a ,,bonúúka1!;,'';,*;i;ű lt-i"iiior," mert a nrugas szár iiűiálirbar[.bi"ztosít.. De eléo.'ha a ltertben mellnézzÜk

a. karón szdradt pnrr|tl] ]!:;,iia Trij 'iű;;í!:jh:'7;i ,roiiÁoi,,liii.,'űiőga ii'iáÍ,itúiÚ.Áúr henne"bahot l Ellenben a szúraz

hüuely ua.lósúgtls dugóhúzti|orntújúra csttunrilŐu.^'iiaiÁiii'-'eti;épietii-.'iőőu ," a tcrmószetes csauarodtis nemcsak szétnltitolta

a hüuelg lttit lapjrit, hanent ugganakkor mu§iiiá ibptteite o áogroi'ri,-áirotllei kellŐ uÍttőburkotai m.ellett tauasszal muguk'

tót is kíkelne*. 
-(ttil 

nern is erie, Múnnurosbtltt !) 
*

Páncélosoh,, ejtóern§ósöh,, bombat)€tők,,,

Nooemberben balos nem írní a kő<trőt és küIünbfuö kotnóiról, bIerí a tti;a y9 m.t11,

uan úgg, hogry egészcn ézúraz, székell1esen ,,ngtt.uasztos", músko_r nt9g íele uan c:

á-liii]t|'ii."á -íiiu-'tiiu,,rk 
Éazau iiaron se-nt nétkülöizük u ködöt nap|öllcelte

Werí a kőtt se mind egg|orma úm ! Figgeliétek csak nwg..:

Íuli' ini- rrep e g é.isel, W u hoga s z ütte 
-cs ai a1n í lehet b előle

iipí t;iicelte. ia ib crn, áe'Ű tsi i- Iomb httllúsna k u alórli..l arlo-i,"ii}|t!'ti|!il ":;iő"i,;;ű;'í;;;ii"í;a;;,"iiiii" ii'íiii,|ioi,i;;7iáií ;;|,1b _t1-, tilytln,.'a9 .1!1 ősii- Iombhullúsnak oalórli tarlo-

zékaaköil. Nemcsak a,,sziuileg,, tlneheze(lett iiiiá".{Űitii,i,-norr.á'Lggillent'ts, .a rca pardnlli_rceppj.e.i.e0?:e9!.l. étszaka
úntl atnoholrrib n.t.il" aIhnil lottploít hnnn rplttplrp nnlósőnos stiroa. uaott ií,liitriiio szőnyeg teÍ,Üt keíellen'd'lritc ala, A széltrckréka a /cöd. Nemcsak a ,,sziuileg" tlnehezedett p
úgg elnehezítík q í(tk elhalt leaeleít, hogg_ re_ggelre
már c.sak azokkal akad dolga, amelgek ,rra1

-ú,gg elnehezítík q í(tk elhalt leaeleít
már csak azokkal akad, dolga,

-NeÁ 
éraiáti Áeg a'cseriéiiőii neuet' tiz .a _|,itltúrsaság,

b npm rpndcr. lcoálúbh eűu§zel ..köd-kirándulúst" alomb-; amehlik nem reru]ez tegaab eggszer ,,köd,liirúndulcist"
.itit iultató erdőbe. TaIún eqési éIclre szóIó (lnúng m!ót tíullató erdőbe. TŰtin egé§Í élettó szóIó élméng ntarad az

-"i:,iő|,iiai'íiőűai". - 
*

Nouember uége |eIé múr odalent az angaországban ís.
meg is mer kedhetünk "a áardual, hóual, zuzrna, úu aI é.s. 

.I 
ucatng i

ptiílozatuklcal, A gondolkodutl' júrkúIó ember mind jy1l_!s1y;.
ueszi a különbségőt - nemcsák a hónál, ami a küIönböző
§biaszolúsak mtőtt ts |onbs, hanem a zuzmaránúl is, Yan
ióÚ, iógi i"tetcig megmarad'a |ákory ez a cukros *oda, de
Űditirtu'"Ínetiit ,"noga" a |ormújá sokszor napró_I,napra udl-
tizík.""ttma' ,,tbllai'Í, mú|skor dards, ismél múskot icges, de
Iehet nedues tapíntástl is.

iím u,ár, a jóI kingítatt.szemnek d.s,sze/ is akad jóc:-
ran aotoai- i .' ^ lu , Korotn P,""" *'''lntl 

,;T, ,lil,o , 
't,



REJTVÉilYt K
A rncgllriésckel a kör,clkezii ulnr-

fc kiil{li! :,,itagynr{lscrkésrrPliró-
rr!,f. llullnllosl. l'.. \t;11 -Sriutlor-
ttíttt íi."

lltkiildórl hlllárldő | .lít{1 novtnr-
bcr 3l).

Az l9,{l. noyember l-i Magyar
Cserkészben közölt rejtvények

helyes megfejtése :
1. 4 11 l20 trl.
2.'l!tcntrellír,tis. Szotrrl5,, kd,t alrrti<l-

jir, .\ \\lll(!si lliirrlok, lJlrllt
llItjIrok iizveg},c, \'. l.riszlri, .\IIi-
tt,ás tinviit. Szibilrr,áni'.lattk."ffi"

4. .45,7(i(Fítllek(,l)lren lcll0t lcolvtstri.
5, Ilell,cs nrltg},ilrsági{ill l íinirnciri-

lis : péllziig!i, prrr 1rritrro: cló-
ször, prt,ptrzíciri : clrilcrjcrzlí,s,
(teficit (l)(itrz{ig},i) ; hitln}, pltls7 :

több!tt, ilrslrirlilri : llrrztlitó, ser-
kentii, {tl)§zolut: tc,ljt,scn, illtt,
zorikris : vakiszinűtltn,, aktlvtr :

tóhlllel,,lt(|rcstiíl, lrri\rilittt:
c*tailliclr. strílmlt} : (,lclre§nlri.
kiÍogáslrlllrn., prlrlllt,rnnlikIrr :

kértléscs.
0. lle§zkctca,, íelrór ,(,s íckele, ltr,-

l4},cs, dü|ainq, {ókrr, rtc§clő.
iil<ú, rzírmíelrll ti, , fellríi.

7. IIinderrllurg.
8. .{kn:rszlatirru, Szon'rl,rr. ' L<itlsc,

130,000, (ilrilóhez, }Iisiissilrpl,
2í|2 nr|}ltó. ;r n;-ugirli göíirg par-
lok rrr1,1lclt, }lnclitulct, (92,1() l|l).
lJilláíon. 9ll'knl. r

9. nlllk, láni!$}nru\klrrr1,1

l. Ver*er reitvény
'füntlór r-ngl-rlk, Yíz is vu61'ok :

[,]s lútlrntó. Ne,rl lhfltó,
Tenger vagyok. 'l'fstenr pedig
Ne§i íl_§zh!rtó. Ncnr loghat(i.

A napsugár
Szü1 ct_rgemet.
S csttk rótlasítg
1,1lltut nekcd.

2" Régl matyar lelet

5. Nehér az osztozkodás
S7{.l} lrirl{,kol örökölt ruirrdkttl

lcsl\ali. (:sllk az osztozkotlllsnti| rrll,
ttrk rtregakttllru. ílterl, it r,ópelt-
tlr.lcl sz.tlr{nt az egyik tcstvérrc
maratlt a lráronr ház. a nlásikr:r
trcrli* rr lelck lölllti rósz.t,a hlir,lltt
irrrur: rllltírlr-nl. .A vóH,rr:tttlt,llil,zii
kiliirlrlsrl azorrftliil ttttl{ ttz r t,ll.
lttlBy r lrirlokol lr ít,trllt,lr ílgl,r,lrrn-
ltevittelr,l,el kél, lcljt§cll t§..\.nlii
trtrtktl tls irag,ysámi rÉszrc k<,ll l,
lr.sl\,,ir..lir!(,k fclrrszl:tttirrk.

)til *t,ll(l{lll1,|i, rikPfilll i,z llt,-
kik ? l:]s hoE\'lllr?

ó. Merre forog a kerék ?

Álllllll[§áttlk lllci4, lIog}, lr kópott
látható szerkczet 1. szálnli kerck(,
mil.-erl ir:invba íoq íor()gni, há il
legrrrrgt,obb kerekel a n;-íl írártltiban
meghajt jrtk.

7. OIvastad l
, -. Í,]n mlrrden ,,tr{agyal L§0:-

tgész"-t elejótól vógóig iil szoktanr
lólr{ószniI - 

nroll(lo(l 61,1tlrralt.
lrri! ltissrlk, metttrtirc igaz (:z,

illetvr menrrl,ir<, enrlékszcl vissztr
n lutl}rart kózilll cikkekre ! }logl,
íettrrlrrlol okat rnexkilnnt,ltsiih, nrillrl-
össze cslik aZ ez él,i ( x XIII.
él,í.' l , 2. ós :t, §zíml)all l(ö7.öll
clkkeklxil. ill. verscltltírl klizliillk
ré§zl€tekct. .{ll;rJritsáiok ln{!É| mc^
l_r,ik számokbarr, ill. mcl..- clkkehbell
jelt.trlck az.ok nlcg?- 1, ,.Sl)k§?,or e;1{,sz csalárlokrtl lal-
tutlk vcndéÉiil clxitlrc ragy Yrcso-
rárl. ltniko} r ftr*t,itszltlIl tile|r,k
elhészítését, iisszeállítását tilviról
heí{},ire e,lmff8yaráztuk, hcntlrtaJ-
tt tk."

2, ..\'iíI lJálinl b:icsintrk lrttntttl
nrosol!, brrjkril il szcn}e surkíbltrt.
atrrí{ czl. clnra,$(ili: a rrtagyar lru-
rrrrlri tlróg :r kcstt(i megpr(ilÁ!t*tá-
sok sttlt ttlfljÁk nregöIni."

l}, .,l(özben az arrlobusz kórül
eldól1 il harc. ir gyóztes íeljutül-tlrk
}trlltlrrqstiglrttt. rlc inkállll l,eri-
tóllrett irsitlrk, u vr:sdáick lllcf,kcz(l-
tók ár yls-tza\.ollltlásl."

,t. ,,.\ herél<párrls ncl<illlelrl lt
villattlrlstlak, \ag], csixliilct, rcnrl-
rirök, szlrÉ,nizús, lrrettlőlttltó.
..\7.Eilr l.r§sntr lreIl.rcállt g renrl, Kó-
zelcllll nrentem r l}ále§et szinlrelyi-
hez s ötltrtdallrrnrrl is krrtrllri kt,zt.l-
tcnr. "

5.,,tiotrtlrllrtuk az íirök i|lot,
tz lrlljtja ,lk1,1 szúlltri rlílnek.
visszii is az tezt(rli ilkcl. rtz rt't
rrlill k g},arn}.'órí| fékel.'

$b

4 nopsrokon ót tortjo

|rirsen és forrón vagy
Lidegen os iloll o

48 órós

nH0}l
lophoró:

;::::::tnTj;,,_ 

l{ Ü P H L R E K

,1

|1
,, 

l!

8. Lovas rejtvény

t. Találiátok ki l
Ynn e5, 6l, szánrjcgylliil rillti

sám, nrel:-trek kózépsó számjcgye :

0. .V elsó szíruJcg,5, a ncg_v(dilik(r,
a másodilt tz, iitörlikkel ciayurló.
Szorozzátok lne!: fzt ,r rzómrll
9<el. akkor olyrttt szátttrll kaplrrk.
rrrcl1, hat eqyenlő s7ánrj(,g},liől till.
-l szorzat lrrindegyik számjegl,t
ug},llnar, nrnl ir kere§etl ólszrilrt-
jegl,ú szánr elsű szárrtjegye. Trr]ril-
játok ki. melyilr ez az i)l-j(:!{yű §záilr']

{I"óleg a nclréz IfJty(in},(:kel kr:rl-
r-elóktrek ajánljuk !i

,tl. Közmondás
10, 18, 19, 20 : l{ártí,|<on1, kis rrre-

zei állrrt,
7, t|.2 ; llégi ílrlll,irl(lk.

l|.l7.|i: \ llrt-itl i*r, is
lrevt'zil<,.

+, l 1. l5, 2 : ..\ szltlxi szcrszli-
ma.

t!. 1lt, il, l'9, 8 : A kocsi ltlkirlrtiszr.-
1. l1}. 2ü, 16, 1{): A, battlrrfirttlvlr-

b:tn r,.r n.
13,.í} : }laszrtos lrózlállHl.

l}, tl}. tl : lagarlriszri.
t .-:l(l-íí, : f§íncrt kliznlortrltir.

Előfizetési ára ó pengö. Cserkészeknek, ieventéknek, tanulóknak €8I évre 3 pengő {egy összegben küldendő be l). Vállalatok.
nakt iogi §zemélyeknek egy évre 25 pengő. Egyes szám ára 30 fillér.

Nyomatott ,,Forrásr. Hyomdai Műintézet €s Kiadóvállalat R,-T. mélynyomó körforgógépein, Budapest, Vll, Dohány utca lZ

§tegfejttndii lóttgrti§,rzeritrt, i,r-
rltilár u csilllt3gill jelZ(.ll snr()klXil,
Illészlpl .\ran1, ,t. c$!,ik bt|Ih,rlálú-
lxil.i

9. Legljabb hírek
Jalrítn}ran Osakir kózelébctr nagy

ifjri§áí{i 1enni§z§pr§oltyt renrlr:zleh,

nlelycn kiizcl kétezer íiatalentlx,r
vett részt. A .errdkiviili mí,rflíi
Ycr§cny nintcgy 1{)0 ilályán fol},t te.

5

A lrórhián3- pótlására mógóíkc-
?,er.t az {iveBtalpti cipií. Hossrrs
kisérletezés utátr a r.egyészek olyrrn
cipót&lp-pót&n_ya8ot tolíitak fel
iiveglrólt mely lök6letcsen tltdjl
pótolni & bőít, hajlékony é§ ímelletl
iBr.rr tart{is anyí}gnak tartják.

,\nlerlkábntr nng., {eltooést kcll
eBy ki§ hat tls Ié1 {r,er íili(lska na8t
zenei 1chetségc. §effiíédlren n(.,rr,-
li.lcles sz.imfóniál írl, nrel."-rill u
z.enei birálók meglep('j(,n ió vóle-
nrén},t mOlrd()ttak.

§

(]iu§zláY §vód király szelrvcdét"v(ts
ltivc a ké.zinrrlnkának. Á tl3 óves
nralkotló szalraditlejólren legtöh|>
ször hínrrlzni sz.okol.l, A királyi
palotá}an sztlmtalan múvészi ki-
vitelü kézinllrnka vírn, mclyt"t rr

kiríly mngll készítetl.
.1llnnítrá{ok ruo||. lro0t U íf ntl

hlrtk }özírl Dr§,l},ek e rnl{rdl ís
nlFlyek nz úlhlmk.

§ToWAssER
EL§ő HA§Yl\R Hlh NGszERGYÁR

Budapest, ll, Lánchld utca 5

Réz-, fafúvós és vonóshangszerek legolc§óbb beszerrési
forrása. Magyarország €g},edüli piecízié§ gépekkel fel-

§zerélt hang§zergyára. Javitás - vétel _ .sere.

Átrtr&
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Mi§de§e éw*,aa,&- r**r&§*rzég.*.m,&llJ

ffiffi'-.*trffi-ffi ffi ffiiffik_trffiwffiffiffiffiffi
{*apatod p*rancsnokrág* birenyár* megállapította már * *éli *vszak 'munkat*nvót, malynek klm*gasl$
*serndny*í l*srnek a iól *tökdsrít*tt téli tábarok, k*rpá**{jai, endát3ri mü2gútábornok.
Kész§lj arre *udásban : gyakentld a téli sportckat ! Előfeltétel : k§Ezítsd *lő, s:ererd b* rnóg idej$ben

í*l*eqr*lét*d*t, H* idejében gondal*z rÉ,.bixto*ítsni tudiuk t§li sportfclsncrtlés*d berusrzdeét !

§lt(É§utÉTEK
*nKarakán"-késziet. §gypár, *ötérbar*ára pácolt

vílogatott, csamórn*ntee kőrisíal*c, Lécr* rse*
v*rhat*, igen erős pofav;sak, tlijazar, íe*rltő-
csat*s sar<rkrúgó, egypái, orrsli!. *gypár llnó-
lesn, talplemez. e5ypár mogyoróbot, markolat-
szílial és l§ cm-*s dupla hótányérral" Atelies kész-
let ára, cipőhözszerelás n§lkül ,. ,. ,, P 3ó"*

Ugyanarr. állítható pafav*s;al P {1.5ü
,,Nomád"-kérrlet. Égypár s*tétbarnára pácolt

kőrisfaléc, lécre csavcrhtcó po{ave§ek, f*szít$-
rsatokkal ellátoit bőrk§tés, caypár orr*zii,
egypár linóleum talpiereez, egypár markolat
hevedtrret ét l6 cm-e* hótányérral *llátott
mogyoróbot, A ttlia* kászlet ára clpőhözsr*-
rel& nélkül . ".,,,. P 2F.&

,,l"t***rul"-kész|et, tgypá,- sötétbarnár*. pácolt
válogatott, egyenesszálú, gerinces kórisíalér,
k§lönbözó nagycágú tícip$khór, hizilag, csava-
rokkal állitható, roz,§di§rente§ftett poiavns,
sríiarat, íeszltőcptos sarekrúgók. e3ypár orr-
suíi, egypár linóieurrr taiplemet, e6ypár mar-
kolatrzíi}*| €* l8 cm*es .iup|a hóti*yérr*l íel.
tzerelt tgnkinnád utánaatr! mogyorébot. A
t*lies k&rlet :ira, cip§hö*:er*lés nélkül P §l...

§lL*cEK FÉ§a§ft§LÉs Nst-x$t-
l. §iléc" l8S, lr*, 2$§. ?lü rm-*s ho*tzilságokban

P" ló.l§
ll. §116€, l8§*2lü cm-gg h*§zúsá§okban P lí.ó0
lll. §ll{t- Éredetl nervÉgbarna laínre pácolt.

különleges góaöl§rstl hxi!ít§ít, §xélesré3e 7 rm,
el6l-hátul gerinces {grma . ,. P }4.§0

*Y. §llóc. Á le6íírrcmabl. norvég síléeek hű
m:is*",. ,,, P1?.3S

Gyermtk tliéc, Sótótbar na sainü, ugyancsak
hkkoaott, gerine*s silée, 6 {É9 íéi eefltimét€f
s:*tet doszl,ából kúlrítve, íé0, l70 cm hosszú.
ságban . ,.,.. ? lt.óS ás lt,7§

§r{nkók, ródlik, kore*olyák, r:ereletlen slbetak ég tartczékai, *ötés-alkatrés:*k,
*xíiak, talplcme:ek, slél*k, slipolósrcrek, kicgésrttő í*lgr*rclé*gk nagy vál*xelékb*n,

Részlateeen lésd a író végén megjel€aő iéli ári*gylékünkben. Hérdd t

,-€B],#,

FEL§XEX§LT B§ToK
A} §ibot" Egypár ll0-*l30 cm hgsszti nrogyorófa_

bot, !ágsre6ekkel, m*rkolathevedgrr*l §s i6 cm
átnrérőiü bőrözátt hótányérral íelszerelve,
-:*i- ..., P 3,90Pqílo . , -

B} §íb§t. §gypir vá|ogato$, t l0*l3ü cm iossztJ
mogyorófabot, !égtregelrkel, markolatsriiial.
sr$$n bórözött, 16 cm átm§r6iű dupla hó,
tinyérralfelsrtrrlve, pária." P §.*

{} Tökéleter nádutánzatt!, ll**l€ cm hosszú.
külöateges eli§rással készít*tt l*cgyoróíabot,
markolatrzíiakktl é* lB cm irmÉrőiű, íínornan
bőrözött dupt* hótárry*rra! íelslerelv? 

t§
§|P§FÁK *s xörÉsrx

Flégyré*zc* pofav*, rregocselt, leng§nyelvvel
íalsrerelt, ro:rdamentesltett pcíavas, A l*ngő.
nyelvet és l kötóst össz*kötó ktngy*ll*l, *
hoxxávaló cgavrrokkal együtt, pári* ,. P a.§§

Állltható poíavas. ó-részes, íinoman csiszolt,
rozrdarnentesítstt. A í*dálap alsó f*le ós *z
aldlllapck {ekvő rés:ei baráldiltak *s
er*lul egym*sbu kapasekodnak, §iillyesatet
<savarok segíts*gév*l bárrneiy cipóhör, átáll{t"
haté. lengónyelvvel, túrasler*léshex. Fárja l6
darab e-savarral tgyiitt .,,.,, P §"§S

Fl*ltfqld félkőtÉs, dupNa krómbSr sríiból, var-
rott, *gyteerű íesrítő{§attai a szljkengyelhez
val$ oz*g*cseléshee ví.gv*, páronként P 5,30

ftúg& rövid kötéo, els$rendű seíiaxattal, roledt-
*:entel íesaítótsatol sarckrlgóvaf, A pofav*
kcngy*léhaz nlttelh*t§. .,Nonrád" sxíj*reg.
old*sban" Pária ", .. P ?,80

R*gós lroslzú köté'§, átfúrt léc+khel, erös,
dupla krémbór vezetószíijat, kitűnS, rcxd*-
mentx íesrítécs*tos sarokrrjgókkal fclszerelv*.
párja, -, .... P l0.tr

§orduli blaalommal a

i,iii",ií"",i i j Si:,\_:i?.

Te boltpdh§x, nna is ió felsrereléssel lát el a

§udep*sti §tletek, y, N&6y_§ÁN§§n_U. t.
Ytll. nÁrÓcz1-lJT 6?"

Fi6k a tisx*bgrkútl man*ri, li h*vasi lráxban is !
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